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Bevezetés 

A TÁMOP 4.1.2. támogatás keretében csaknem két éves munka eredményeképpen egyedülálló 
oktatási anyag született létre Magyarországon. A családorvostant oktató négy egyetem oktatói 
közösen, az akadémiai szektor által felügyelt módon, egységes tananyagot hoztak létre. A munka 
egyaránt felöleli a családorvoslás elméleti és gyakorlati vonatkozásait. A mai rohanó világban, az 
ismeretek bővülésével és az irányelvek ajánlások változásával nyomtatott könyv már nem tud lépést 
tartani. Az ország egész területén dolgozó családorvosok számára ma már jobban elérhetőnek látszik 
az elektronikus, mint a papíralapú távoktatás lehetősége. Célunk a tananyag naprakészen tartása. 

A tartalom megtervezésénél azt az elvet követtük, hogy a szerzők, amennyiben lehetséges, 
háziorvosok legyenek és olyan esetekben kértünk fel a szakellátásban dolgozó klinikust, ha nem 
találtunk megfelelő szerzőt. A klinikai részben igyekeztünk csak a háziorvosi kompetencia mélységéig 
tárgyalni az egyes betegségeket. 

A betegségek tárgyalását irodalomjegyzék követi, mely a tartalmazza a felhasznált és ajánlott 
citátumokat. Igyekeztünk minél több használható Internetes forrást is megadni. Sok helyen egy-egy 
eset bemutatásával igyekeztünk tanulságossá és emlékezetessé tenni a betegségek leírását. A 
betegtájékoztatásnak családorvos mindennapi munkája részét kell képeznie. Számos fejezethez 
betegtájékoztatót is csatoltunk, részben azzal a céllal, hogy kinyomtatva és a beteg kezébe adva 
megkönnyítse ezt az idő- és energiaigényes feladatot, részben azért, hogy az információözönnel 
terhes világunkban megbízható és hiteles tájékoztatást kapjanak a betegek. A klinikai fejeztek végén 
az olvasó néhány tesztkérdés megválaszolásával ellenőrizheti tudását. 

Egy ekkora volumenű munkában, különösen annak első verziójában előfordulnak terjedelmi 
egyenlőtlenségek, nem konzekvens ortográfia. Jelentős számban találhatók tartalmi átfedések az 
egyes fejezetek között. Véleményem szerint ez megengedhető, részben azért, mert nem hátrány, ha 
az igazán fontos mondanivalót több szerző is hangsúlyoz, részben azért, mert ugyanazt a kérdést 
több szempontból tárgyalva jobban át tudja áttekinteni (sok esetben átérezni is) az olvasó. 

A magyar nyelvű anyag mellé az angol és német nyelven tanuló orvostanhallgatóknak is csatoltunk 
egy rövid összefoglalást a Semmelweis Egyetemen tanított családorvosi ismeretekről. 

A magyar nyelvű tananyagot elsősorban szakorvosjelölteknek szánjuk, de remélem, mind az 
érdeklődő orvostanhallgatók, mind szakorvos kollégáink is haszonnal forgatják majd. 

Minden javító szándékú észrevételt szívesen fogadunk. 

 

Budapest, 2012. augusztusában. 

 

A főszerkesztő 
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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

1. A CSALÁDORVOSLÁSRÓL ÁLTALÁBAN 

A családorvoslás önmeghatározásának 2011. évi európai revíziója  
dr. Hajnal Ferenc 

A családorvos szakma vezető szakemberei 2010-ben határozták el, hogy a 2002-ben közzétett, 
művelt szakmájukra vonatkozó előző önmeghatározást áttekintik, ill. a kor szükségleteinek 
megfelelően módosítják: magunk 2002-ben részletes ismertetést és elemzést tettünk közzé az akkor 
megjelent dokumentumról [1]. Döntésüket a csaknem évtizednyi eltelt idő, az egészségügy, azon 
belül szakmánk fejlődése, az időközben bekövetkezett események és változások (pandémia, 
kedvezőtlen regionális és globális természeti jelenségek, társadalmi és demográfiai változások stb.) 
révén felmerült kihívásokkal indokolták. A WHO 2008-ban közzétett, az alapellátás világméretű 
fontosságára felhívó tanulmánya az alkotók figyelmét bizonyára nem kerülte el, a motivációt 
erősítette az újrafogalmazás irányában [2]. 

A körültekintően és láthatóan a teljesség igényével elkészült új dokumentum fejezetenként sorolja fel 
az önmeghatározás, a szakmai körülírás tételeit, a jelenleg elfogadott jellemzőket és ismérveket [3]. 
A jelen ismertetésben szerzőként maximálisan figyelembe veszem a dokumentum fogalom- és 
szóhasználatát, de igyekszem magyarázó, értelmező, egy-egy elemző megjegyzés révén annak 
mondanivalóját a hazai szakemberek számára ismereteikkel könnyen összhangba hozhatóvá tenni. 

Az általános praxis/családorvoslás tudományágának alapvető jellemzői 

Kiinduló pontként ismét megjelenik az ismert rövid definíció, mely az általános orvoslást és 
családorvoslást azonos fogalomként, akadémiai tudományágként írja le saját oktatási/képzési 
tartalommal, önálló kutatási területtel, az alapellátás területén megvalósuló bizonyíték alapú klinikai 
működéssel. Elsőként a tudományágként megfogalmazott családorvos szakma (specialitás) jellemző 
vonásait sorolják fel vezérszószerűen: 

a) Az egészségügyi ellátó szervezet találkozási pontja „normális” körülmények között a betegek 
számára, korlátlanul elérhető, bármilyen egészségügyi problémával személyre szólóan kész 
foglalkozni a páciens korától, nemétől és egyéb adottságaitól függetlenül. 

b) Hatékonyan használja fel az egészségügy forrásait az ellátás koordinációja révén, részben az 
alapellátáson belül működő szakemberekkel, másrészt vállalja a páciens érdekeit védő 
koordinációs közreműködést a szakellátás folyamán. 

c) Megközelítése személyközpontú az egyén, a család és a közösség irányában egyaránt. 
d) Támogatja a páciens önmegerősítő aktivitását (empowerment) egészséget veszélyeztető 

ártalmakkal szemben. 
e) Állandó, sajátos konzultációs folyamatot épít ki és alkalmaz páciens és az orvos között. 
f) Felelősséget vállal a páciens szükségletei szerinti folyamatos, hosszú távú ellátás iránt. 
g) Sajátos szakmai döntésfolyamat gyakorlását vállalja a betegségek közösségen belüli 

előfordulása és gyakorisága mentén. 
h) Mind a heveny, mind az idült egészségügyi problémákat egyénre szabottan, párhuzamosan 

kezeli, követi, „menedzseli”. 
i) Képes a korai stádiumban nehezen differenciálható betegségek ellátására, követésére azok 

fejlődése során, sürgős szükség szerint pedig időben beavatkozik. 
j) Megfelelő és hatékony beavatkozási képessége révén elősegíti a páciens tartósan egészséges 

állapotát és jóllétét. 
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k) Kiemelt felelősséget vállal az ellátottak közösségi szintű egészségéért. 
l) Folyamatosan tekintetbe veszi az egészségügyi problémák fizikai, pszichikai, szociális, 

kulturális és egzisztenciális dimenzióit. 

Kiegészítő megjegyzések a jellemzőkhöz 

A közölt anyag értelmező/kiegészítő/magyarázó megjegyzéseket tartalmazó fejezetben folytatja a 
jellemzők pontosítását. Hivatkozik arra, hogy a családorvoslás szakma és tudományág egyaránt, ily 
módon szükséges a tudományosságra alapozottan körülírni mind a szakmát magát, mind azon belül a 
családorvos szakorvos szerepét. A szakmát illetően az akadémiai alapokat és a tudományos kereteket 
tartják szükségesnek lefektetni ahhoz, hogy az oktatás, a kutatás és a minőség javítása ezekre 
épülhessen. A szakemberekre vonatkoztatva ugyanakkor az akadémiai definíciót az európai 
egészségügyi ellátás környezetébe, a realitás talajára kívánatos helyezni. 

Értelmező megjegyzések a leírt jellemzőkhöz (szerzői kiemelések): 

ad a) „Normális” körülmények között a családorvosi praxis a páciens első találkozási pontja az ellátó 
rendszerrel az egészségi problémákról függetlenül. El kell ismerni azonban, hogy vannak 
körülmények, pl. súlyos trauma, amikor az előbbi nem valósul meg. Az alapfeltételnek mindazonáltal 
teljesülnie kell. Nem lehet akadály semmilyen típusú probléma a páciensek adottságai vagy 
egészségügyi problémáinak jellege szerint sem. A családorvoslásnak „elsődleges és esszenciális” 
ellátói forrásnak kell lennie. Működése által le kell fedni a páciensek legszélesebb körű igényeit és 
szükségleteit. Csak így adhat lehetőséget mind az egyéni, mind közösségi jellegű probléma 
megoldásnak. 

ad b) A szakellátással való együttműködés, az ellátás koordinációja kulcseleme a 
költséghatékonyságnak és a jó minőségű alapellátásnak. A pácienseket egyéni bajuk szerint a 
legmegfelelőbb szakellátásban kell részesíteni, gondoskodni kell a különböző ellátók munkájának 
szintéziséről, a zökkenőmentes információáramlásról. A kezelések pontos összerendezése ugyanis 
elengedhetetlen a minőségi ellátáshoz, a magas technikai igényű szakellátás célirányos elérése a 
családorvos feladata. Kulcsszerepe van a mindenre kiterjedő tanácsadásnak, a családorvos köteles 
megvédeni a pácienseit a szükségtelen szűrésektől, tesztelésektől és kezelésektől, miközben komplex 
módon irányítja őket az ellátási rendszerben. A minőség javításának szellemében a szakmának fel kell 
ismernie felelősségét a minőség és biztonság szisztematikus értékelésében és monitorozásában mind 
saját, mind a partner ellátók tekintetében. 

ad c) A személy-, egyéni-, családi és közösségi központú megközelítés fejlesztése. A családorvoslás 
emberekkel, azok bajaival életkörülményeik összefüggésével foglalkozik, az „eset”-megfogalmazású 
személytelen fogalommal ellentétben. Az orvosnak meg kell értenie, hogyan képes a páciens, 
körülményeire és egyéni nézeteire figyelemmel is megküzdeni egészségi problémájával: a közös 
nevező az egyén saját hiedelmeivel, félelmeivel, elvárásaival és valós szükségleteivel. 

ad d) A páciens önmegerősítésének javítása. A családorvoslás stratégiai pozícióban van ahhoz, hogy 
segítse a páciens önmegerősítését és önmenedzselését. A hosszútávú ellátás, a multidiszciplináris 
megközelítés, az erős, egyedülálló konzultációs stílusra épülő beteg-orvos viszony, a kialakult bizalom 
és az egyénre szabott megközelítés képesek a páciens önmegerősítésének javítására.1 

                                                             
1 A szerző megjegyzése: természetesen tisztában vagyok azzal, hogy ez a fogalom az egészségügyi 
menedzsment tudományában mást is jelent: a betegjogok érvényesülését és érvényesíthetőségét, a 
páciens sokoldalú és kifogástalan tájékoztatását egészségéről, állapotáról, az ellátó választás 
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ad g) A betegségek közösségen belüli előfordulásán alapuló sajátos döntési folyamat. 

A közösségi orvoslásban megjelenő betegek problémái eltérnek a szakellátásban megjelenőkétől, 
hiszen a súlyos betegségek előfordulása a kórházakban sokkal gyakoribb az előzetes szelekció folytán. 
Utóbbi tény egyedi, valószínűség alapú döntési folyamatot igényel, diagnosztikus tesztekben a 
prediktív érték a kórházi helyzetekhez képest eltér a klinikai jelek pozitív vagy negatív voltától 
függetlenül. A családorvosoknak gyakran kell oldani korai, de megalapozott döntésével a betegek 
súlyos betegség felőli aggodalmait. 

ad h) A beteg egyén heveny és idült problémáival egyidejűleg foglalkozik. A páciensek koruk előre 
haladtával mind többször és többféle panasszal jelentkeznek. A családorvosnak párhuzamosan, a 
multimorbiditás elvének mentén kell a páciensek minden panaszát ellátni, miközben helyesen súlyoz 
közöttük. 

ad i) A családorvoslás megoldja a korai stádiumban, általános tünetekkel fellépő kóreseteket, illetve 
felismeri közöttük a sürgős ellátást igénylőket. A páciensek gyakran kezdeti tünetekkel, korai 
stádiumban jelentkeznek, korlátozottak a használható információk, kisebb a klinikai vizsgálatok és 
tesztek prediktív értéke. A kockázat menedzsment ilyen körülmények között is kulcs eleme e 
tudományágnak, az azonnali súlyos következmények kizárásával a döntéshozatal halaszthatóságának 
eldöntésével. Lehetséges, hogy egyetlen találkozás, egy vagy néhány tünet mellett csak tájékozódó, 
nem teljes értékű kórisméhez vezet. 

ad j) Javítja az egészséget és általános jólétet hatékony és célirányos beavatkozásokkal. A 
beavatkozásoknak célzottnak, hatékonynak és egyértelmű bizonyítékokon alapulóknak kell lenniük, 
soha nem okozhatnak ártalmat és fölösleges egészségügyi forrásveszteséget. 

ad k) A közösségért való felelős működés során előfordulhatnak helyzetek, amikor az egyén és a 
kisebb-nagyobb közösség érdekei között konfliktus léphet fel, ezeket a családorvosnak megfelelően 
kell kezelnie. 

ad l) A fizikai, pszichikai, szociális, kulturális és egzisztenciális dimenziók párhuzamos 
érvényesülésének (el)ismerése mellett azok megfelelő súlyozása sem hagyható figyelmen kívül. 

A családorvoslás mint klinikai specialitás 

A következő fejezetben leszögezik, hogy a családorvosok célirányosan kiképzett, a szakma lényegét 
mind elméleti, mind gyakorlati szinten elsajátító szakemberek, akik személyesen gyakorolják 
hivatásukat elsődlegesen a páciensek adottságaitól független folyamatos és minden eü. problémára 
kiterjedő ellátást. Az l) pontban leírtak, azaz a holisztikus megközelítés szabályai szerint készítenek 
tervezeteket, illetve azok alapján nyújtanak teljes körű ellátást a páciensek számára a szakellátás 
bevonásával. Hivatásuk gyakorlása, a betegség megelőzése, egészségfejlesztés, a gyógyító, kezelési és 
palliatív működés során elősegítik a páciens önmegerősítő és önmenedzselő képességét. Ezt részben 
maguk, részben pedig a páciens számára elérhető lehetőségek támogatásával gyakorolják. A többi 
szakemberhez hasonlóan folyamatos gondoskodnak a páciensek állapotának követéséről 
(monitoring), fenntartják, és ha szükséges, javítják klinikusi szemléletüket, szolgáltatásuk 

                                                                                                                                                                                              
szabadságát, az adott esetben lehetséges panasztétel és a határokon átnyúló ellátás keresésének EU-
n belüli jogát stb. Mindazonáltal a vizsgált dokumentum megítélésem szerint eredeti módon, a 
szószerinti fordításnak megfelelően értelmezi a fogalmat, valóban a páciens belső „erőforrásainak” 
mozgósítása és javítása a cél. 
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szervezettségét a betegek biztonsága és folyamatos megelégedettsége érdekében, törekszenek az 
általános klinikus (clinical generalist) ideáljának megfelelni. 

A családorvoslás fő kompetencia elemei 

Az előzőekben felsorolt 12 központi jellemzővel összefüggésben a szerzők megismétlik, kissé 
átcsoportosítva, a kompetenciák központi jellemzőit hat „klaszterbe” helyezve azokat: 

 Az alapellátó működés menedzsmentje (a, b) 

 Betegközpontú ellátás (c, d, e, f) 

 Sajátos problémamegoldó készségek (g, h) 

 Mindent összefogó megközelítés (l, j) 

 Közösségi szemléletű megközelítés (k) 

 Holisztikus modell (l) 

Személy-központú tudományágként kiemelik ezen alapelemek alkalmazása során az alábbi alapvető 
kognitív vonások fontosságát a családorvos számára: 

a) Hálózat-tudatos (contextual) működés: az orvosoknak tisztában kell lenniük annak a 
„környezeti háló”-nak pontos működésével, amelyben dolgoznak, amely munkafeltételeiket 
meghatározza, kiemelt figyelemmel a közösség kulturális viszonyaira, a finanszírozási és 
jogszabályi rendszerekre. 

b) Elvárható magatartás (attitűd): amely az orvos szakmai felkészültségén, értékelvűségén és 
etikai hozzáállásán alapul. 

c) Tudományos megalapozottság: folyamatos tanulás és minőség javítás révén kritikusan 
értelmezi és alkalmazza a tudományos alapú működés követelményeit. Az 1-3. pontra utalva 
feltételként kiemelik a minőség javítás alapvető képességét. 

A családorvos szakorvos 

A családorvosok a szakma elméletét elsajátító és a szükséges gyakorlatot megszerzett szakorvosok, 
akik az előzőleg felsorolt (a-l) jellemzők, kompetenciaelemek és a mindennapok során alkalmazott 
tudati (ld. előbb kognitív) elemek mentén, azokkal felvértezve működnek. A hat kompetencia 
klaszteren belül tehát mindenkor érvényesül esetükben az ún. hálózatszerű gondolkodás, a megfelelő 
hozzáállás és a tudományos szemlélet. Bár ezek valamennyi orvosra érvényes elvárások, a 
családorvoslásban, többek között a szorosabb személyes beteg-orvos kapcsolat miatt, 
hangsúlyosabban és mindenkor egyidejűleg kell érvényesülniük. Ezek szerint az orvosnak nemcsak 
ellátóként, hanem saját személyiségét is „bevetve” kell a páciens kapcsolatot fenntartani: ismernie 
kell saját erőforrásait és gyengeségeit, értékrendjét és hitvallását e sajátos partneri kapcsolatban. 

Európában a társadalmi és az ellátó rendszerek lényeges különbségei közepette működnek a 
családorvosok. A társadalmakon belül eltérő kulturális, vallási és gazdasági/politikai helyzetben kell 
szolgál(tat)niuk, amelyek a munkaköri feladataikat is meghatározzák, lévén mediátorok a társadalom 
és az orvostudomány között. Az alapellátás az a klinikai terület, amely leginkább kitett a társadalmi 
különbségeknek! 

Az előbb felsoroltak mellett a családorvoslásnak tudományos bizonyítékokra kell alapozódni. Az 
ellátás során a saját tapasztalatok fontosak és időnként szembekerülhetnek az irodalmi adatokkal és 
iránymutatásokkal. A családorvosoknak képesnek kell lenniük összegyűjteni, felkutatni, megfelelően 
értelmezni és kritikusan felhasználni a tudományos bizonyítékokat. Kívánatos, hogy a tapasztalatok 
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kritikus érvényesítése alapvető hozzáállássá váljék. Az életen át tartó tanulás és a minőség javítása az 
előbbiek szerint és ettől függetlenül is a szakma nélkülözhetetlen (esszenciális) kompetencia eleme. 

Megbeszélés 

Az új állásfoglalás ebben a fejezetben fogalmazza meg részleteiben létrejöttének motívumait. Az első, 
1974-ben, a legaktívabb, akadémiai oktatást és kutatást vállaló, az akkori, elsősorban nyugat-európai 
szakemberekből álló Leeuwenhorst csoport által közzétett első önmeghatározásból indul ki, mely a 
tudományág akkor még igen kezdeti stádiumában is képes volt megfogalmazni az alapelveket és 
egybegyűjteni a továbbfejlődéshez szükséges alapelemeket [4]. 

Az ezt követő időszakban viszonylag hosszú ideig megállta helyét az állásfoglalás, az 1980/90-es évek 
fordulója idején Európában bekövetkezett politikai-társadalmi változások, majd az európai integráció 
szorosabbá válása, a közösség polgárainak, közöttük az általános orvosoknak mind nagyobb mértékű 
belső migrációja, az ehhez igazított jogalkotás (93/16 EK Irányelv) kényszerítette ki, a bolygó más 
részein bekövetkezett folyamatos fejlődés mellett, a szakmai elit újabb állásfoglalását 1998-ban [5, 
6]. 

A mostani változtatás alapját képező, már idézett és általunk annak idején bemutatott, immár a 
szakma teljességének, összefüggés rendszerének megfogalmazását vállaló állásfoglalás 2002-ben 
komoly áttörést ért el [1, 7]. Az eredetileg és szándéka szerint is kontinensükre szabott munka az 
egész világon elterjedve megalapozta az azóta eltelt időszak szakmai fejlődését és mindenkori 
helyzetét az egészségügyi ellátás rendszerében [8]. 

Egy évtizede is kiemelt fejezetet képezett a személyre szóló ellátás, mely többek között a 
családorvoslásban egyedülálló páciens-orvos kapcsolat viszonyrendszerét elemezte és adott 
tanácsokat annak kívánalmaira a Bálint Mihály-i megfogalmazás: „the drug doctor - az orvos mint 
gyógyszer” és mögöttes tartalom jegyében [9]. 

Azonban éppen ennek a mégoly ideális, kapcsolatrendszer külső körülmények okozta megváltozása 
lett az egyik fő döntést gerjesztő tényező a maga idejében kifogástalan állásfoglalás megújításában. 
Nevezetesen, a Bálint modell bizonyos tekintetben alá-fölérendeltségi viszony-rendszerében 
következett be további alapvető változás. Az utóbbi években rendkívül megerősödött a páciensek 
autonómiája, képességük arra, hogy a tájékoztatás mind hangosabb és hatékonyabb külső forrásai 
(multimédia, Internet) által menedzselni tudják egészségi állapotukat, adott esetben betegségeiket. 

Az új, önmegerősítést támogató, fentebb d)-vel jelzett jellemző, azaz hogy megfelelő konzultációs 
technikákkal a páciensek képessé váljanak magatartásuk kedvező, célirányos és öntudatos 
(át)alakítására, azóta az alapellátás kiemelt feladatává vált [10]. Ez a családorvosi megközelítés a 
páciens szemszögéből kiindulva, megfelelő konzultációs technikával képes tudatosítani velük az 
állapotukat meghatározó genetikai, nemi, életkori stb. adottságaikat, az ezekhez illeszthető 
lehetséges céljaikat, reális elvárásaikat, szükség szerint az aktuális vagy hosszabb távú ellátások 
céljait és lehetőségeit [11]. 

Kiemelendően tárgyalja a fejezet az életfogytig tartó tanulás elfogadását a szakemberek számára: a 
fogyasztói társadalom állandó kihívásaiból kell kiindulni az ellátás minőségének és 
biztonságosságának fenntartására, adott esetben javítására folyamatos monitoring és önértékelés 
által [12]. Ezen késztetésnek függetlennek kell lenni attól, hogy miképpen rendelkeznek e tekintetben 
az adott ország hatóságai: csak morális alapú - nem kontrollált elvárástól az időszakos vizsgákhoz 
kötött reakkreditáció kényszeréig; a családorvosnak mindenkor rugalmasan kell alkalmazkodni a 
külső körülményekhez. 
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Lényegében utolsóként térnek ki a forrásokkal való gazdálkodás egyedülálló családorvosi 
felelősségére, a költséghatékonyság alap- és szakellátási szintű érvényesítésére, a prioritások ellátás 
közbeni meghatározására és ezeknek elfogadtatására a betegekkel. Kitérnek arra, hogy a 
családorvosnak olyan kapcsolatrendszert kell kialakítani, amelyben a lehető legjobban „leszerelheti” 
a betegek/családok irreális kívánságait, megalapozatlan igényeit. Másik oldalról ugyanakkor ők 
kötelesek megvédeni pácienseiket a fölösleges tesztek és szűrővizsgálatok, ill. olykor veszélyeket is 
hordozó szükségtelen terápiáktól vagy túl-gyógyszerelésektől. Az akkori Háziorvostani Szakmai 
Kollégium munkacsoportjaként ezzel kapcsolatosan az irodalomban szórványosan már bevezetett 
negyedleges megelőzés (kvaterner prevenció) fogalmát beiktatva a Háziorvosi Hatásköri Lista 
hatályos változatában kitértünk erre a feladatkörre [13]. 

Összefoglalva az eddigi tartalmat a szerzők kifejezik meggyőződésüket arról, hogy a családorvoslás 
önmeghatározásának revíziója szükséges volt mindenekelőtt a szakma alapelveinek időszerű 
módosítása és a családorvosok bármely egészségügyi szolgáltató rendszerben elfoglalt helye, 
szerepvállalásának újrafogalmazása szempontjából. 

Magunk, a családorvoslás hazai képviselői a kitűnő és lényegre törő, kiemelkedő teljesítményt 
tükröző közleményt illetően csak elégedettségünket és örömünket fejezhetjük ki; az előbb leírtak 
mellett azért is, mert a dokumentum reményt adhat arra - már csak a mögötte álló intézmények 
tekintélye révén is, hogy saját döntéshozóink figyelmét felkeltve méltó helyre kerüljön szakmánk, 
mutatkozzék meg nemzetközi szintű elfogadottsága és jelentősége. 2 

Összefoglalás 

A családorvoslás 2002-ben közzétett önmeghatározását a Családorvosok Világszervezete európai 
részlegének (WONCA Europe) munkacsoportja az eltelt idő, az egészségügy fejlődése, az időközben 
bekövetkezett változások és események révén felmerült kihívások alapján a kor szükségleteinek 
megfelelően módosította. A teljesség igényével elkészült új dokumentum fejezetenként sorolja fel az 
önmeghatározás, a szakma körülírásának tételeit, a jelenleg elfogadott jellemzőit, végül pedig 
elemzésével meggyőz a változtatások értelméről, a revízió szükségességéről. 
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A családorvoslás európai kompetencia elemeinek összevetése a hazai 
Háziorvos Hatásköri Listával 
dr. Hajnal Ferenc 

A családorvos szakma 2011. évi európai, a Családorvosok Világszervezete (WONCA) európai részleg 
és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által jegyzett önmeghatározásának revíziójáról szóló 
beszámolómban kitértem arra, hogy az alapdokumentum integráns része a szakmai 
törzskompetencia körülírása [1, 2]. Az ismertetés felsorolta a fő kompetencia elemeket és az 
alkalmazásuk során elvárt tudatosság három fő tényezőjét. Terjedelmi és logikai okokból viszont 
kívánatosnak látszott, hogy külön elemezzük az idézett munka kompetenciát érintő tételeit annál is 
inkább, mivel az alapfogalom tekintetében mind a szóhasználat, mind a mögöttes tartalom eltér a 
nemzetközileg általánosan használt és saját nyelvünkben megszokottá vált kompetencia fogalom 
értelmezésétől. Érdemesnek látszik ezért a kompetencia alapfogalmából kiindulva, a dokumentum 
tartalmát követve pontosítani az európai családorvos kompetencia fogalmát, mibenlétét, fontosságát 
a gyakorlati alkalmazás szempontjából és végül összehasonlítani a hazai családorvosi hatáskör 
nemzeti protokollként elfogadott, hivatalos, hatályos, tájékoztató és útmutató dokumentumának, a 
Háziorvos Hatásköri Listának (HHL) tartalmával [3]. 

Az általános praxis/családorvoslás alapvető jellemzői és fő kompetencia 
elemei 

Nélkülözhetetlen, hogy az elemzés kiinduló pontjaként ne soroljuk fel itt is a szakma (specialitás) 
jellemző vonásait „tőmondatokban”, ugyanis ezekből átvezetve foglalják össze a szerzők a 
törzskompetencia alapelemeit. Az alapvető jellemvonások tehát: 

a) Az egészségügyi ellátó szervezet találkozási pontja „normális” körülmények között a betegek 
számára, korlátlanul elérhető, bármilyen egészségügyi problémával személyre szólóan kész 
foglalkozni a páciens korától, nemétől és egyéb adottságaitól függetlenül. 

b) Hatékonyan használja fel az egészségügy forrásait az ellátás koordinációja révén, részben az 
alapellátáson belül működő szakemberekkel, másrészt vállalja a páciens érdekeit védő 
koordinációs közreműködést a szakellátás folyamán. 

c) Megközelítése személyközpontú az egyén, a család és a közösség irányában egyaránt. 
d) Támogatja a páciens önmegerősítő (és betegjog érvényesítő) aktivitását (empowerment) 

mind egészségét, mind gyógyulását veszélyeztető ártalmakkal szemben. 
e) Állandó, sajátos konzultációs folyamatot épít ki és alkalmaz páciens és az orvos között. 
f) Felelősséget vállal a páciens szükségletei szerinti folyamatos, hosszú távú ellátás iránt. 
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g) Szakmájára jellemző döntésfolyamat gyakorlását vállalja a betegségek közösségen belüli 
előfordulása és gyakorisága figyelembe vételével. 

h) Mind a heveny, mind az idült egészségügyi problémákat egyénre szabottan, párhuzamosan 
kezeli, követi, „menedzseli”. 

i) Képes a korai stádiumban nehezen differenciálható betegségek ellátására, követésére azok 
fejlődése során, sürgős szükség szerint pedig időben beavatkozik. 

j) Megfelelő és hatékony beavatkozási képessége révén elősegíti a páciens tartósan egészséges 
állapotát és jóllétét. 

k) Kiemelt felelősséget vállal az ellátottak egészségéért közösségi szinten is. 
l) Folyamatosan tekintetbe veszi az egészségügyi problémák fizikai, pszichikai, szociális, 

kulturális és egzisztenciális dimenzióit. 

A családorvoslás fő kompetencia elemei hat „klaszterbe” rendeződnek, tartalmazva az előbb felsorolt 
jellemzőket, azaz a fő (törzs)kompetencia elemei szélesebb tartományt lefedő fogalmak és magukba 
foglalhatnak több jellemzőt is (1. táblázat). 

1. táblázat. A családorvoslás fő (törzs)kompetencia elemei 

Törzskompetencia elemek Alapvető jellemzők 

1. Az alapellátó működés menedzsmentje  a), b) 
2. Betegközpontú ellátás  c), d), e), f) 
3. Sajátos problémamegoldó készségek i), j), l) 
4. Mindent összefogó (komprehenzív) megközelítés  g), h) 
5. Közösségi szemléletű megközelítés k) 
6. Holisztikus ellátási modell l) 
 

A jellemzők és törzskompetencia elemek megkülönböztetésével kapcsolatban a dokumentum úgy 
érvel, hogy a 12 (a - l) jellemző a klinikusi szakértelemnek azon tényezői, amelyeket a családorvosi 
működés kapcsán körülményektől függetlenül, bármilyen ellátó rendszerben érvényesíteni kell. A 
törzskompetencia klaszterek ezzel szemben figyelembe veszik az orvos praxisát körülvevő 
környezetet, a kialakult, bármilyen irányú kapcsolat-, valamint a működést meghatározó jogi és 
egyéb szabályrendszert, azaz nem csak a jellemzők csoportokba rendezéséről van szó! 

A kompetencia klaszterek egymástól egyébként mindig függetlenek és megfogalmazásuk utal a 
bármely orvos számára nélkülözhetetlen működési elemekre. Ezek szerint a lényegében hibátlan 
klinikusi működés mellett a helyes orvosi gyakorlathoz nélkülözhetetlen a minden irányban 
kifogástalanul folytatott kommunikációs gyakorlat és a helyes praxisműködtetés, a megfelelő 
menedzsment is. 

A leginkább a praxis működtetését, menedzsmentjét, beleértve az ellátói gyakorlatot - meghatározó, 
előbb ismertetett jellemzők és törzskompetencia elemek közé be nem sorolható kiegészítő 
vonásokként nevezi és fogalmazza meg a dokumentum az alábbiakat: 

a) Hálózat-tudatos (contextual) működés: az orvosoknak tisztában kell lenniük annak a 
„környezeti háló”-nak pontos működésével, amelyben gyakorlatukat folytatják, amely 
munkafeltételeiket meghatározza, kiemelt figyelemmel a közösség kulturális viszonyaira, a 
finanszírozási és jogszabályi rendszerekre. 

b) Elvárható magatartás (attitűd): amely az orvos szakmai felkészültségén, értékelvűségén és 
etikai hozzáállásán alapul. 
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c) Tudományos megalapozottság: folyamatos tanulás és minőség javítás révén kritikusan 
értelmezi és alkalmazza a tudományos alapú működés követelményeit. Az törzskompetencia 
1-3. pontjára utalva feltételként kiemelik a minőség javítás alapvető képességét (1. táblázat). 

Az előbbi, egymással szorosan összefüggő fogalmak rendszere mindazonáltal nehezen írható le 
deskriptív módon, könnyebben áttekinthető algoritmusszerűen, vizuálisan ábrázolva. A Svájci 
Alapellátó Orvosok Kollégiuma már 2004-ben megalkotta, majd a jelen referált dokumentumot 
alkotó munkacsoport 2011-ben megerősítette annak a kitűnő ábrának helytálló voltát, amelyet a 
dokumentum angol nyelven jelenített meg, ezen dolgozatot olvasó kollegák számára bizonyára mégis 
könnyen érthetően mutatja be az előbb taglalt fogalmak összefüggésrendszerét (1. ábra). Látható, 
hogy a helyes hozzáállás/magatartás, a tudományos háttér és hálózat-tudatos működés olyan 
gyökerei a családorvosi praxis-menedzsmentnek, mely klinikusi feladat-ellátással és megfelelő 
kommunikációs gyakorlattal kiegészülve igazi „törzsét” képezi a teljes körű működést jelképező 
fának, az elsődleges kompetencia klasztereknek, ill. a felsorolt 12 jellemzőnek. 

 

1. ábra. A családorvoslás törzskompetenciája. A Svájci Alapellátó Orvosok Kollégiumának revíziója 
2011. 

A WONCA egyik vezető szakértője már a 90-es években bemutatta azt az algoritmust (2. ábra), mely a 
törzskompetenciát annak elemeivel együtt az egészségügyi ellátórendszernek, a családorvos szakma 
alapelveinek, a szakemberek összefoglalt feladatainak, a páciensek igényeinek és valós 
szükségleteinek használható összefüggésrendszerébe helyezte [4]. Az egyszerű, szemléletes ábrázolás 
pontosan mutatja be, hogy a családorvosi feladatrendszert a szakmai alapelvek mellett a szolgáltatás 
rendszerében kijelölt feladatok a változó páciens igényekkel együtt határozzák meg. Ezen tényezők 
együttese jelöli ki a törzskompetencia elemeit, ad lehetőséget azoknak további taglalására. Az előbbi 
tényezők összefüggő rendszerének dinamizmusát a kétirányú nyilak méltóképpen illusztrálják. Nem 
vitatható ugyanakkor (az egyértelműséget egyirányú nyilak ábrázolják) az az általunk is mindenkor 
leírt tétel sem, hogy a pontosan tisztázott, körülírt kompetencia szükségszerűen a szakmai képzés és 
folyamatos szakember továbbképzés, a kutatás és minőségbiztosítás közös fundamentuma [3]. 
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2. ábra. A kompetenciának megfelelő működés mértéke 

Bár a törzskompetencia elemeit a családorvosnak készségszinten kell(ene) alkalmaznia, a mindennapi 
gyakorlatban erre sehol nincs szavatosság. A szerzők ezt reálisan szemlélve az orvosképzés 
tudományából átvett, ún. Miller-terminológiával illusztrálják a helyzetet [5]. Eszerint az oktatott 
személy kompetencia „kitöltő” képességét háromszöggel (piramis) ábrázolják, amelynek alapját az 
oktatott biztos tudásának teljessége képezi, eggyel magasabb szinten a tudás „használatának” 
képességét, a második szinten pedig a tudás helyes alkalmazásának bizonyíthatóságát - folyamatosan 
szűkülő tartományokat - mutat a szemléletes ábra. A háromszög csúcsát a megszerzett ismeretek és 
készségek valós gyakorlati felhasználása képezi (3. ábra). 
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3. ábra. A Miller - terminológia 

A gyakorlati felhasználás mértéke szintjében és homogenitásában is változó lehet az alapvető 
jellemzők és a menedzsment elemek által megalapozottan, egyéni képességektől és hozzáállástól 
befolyásoltan. Ezt a következő ábrán szaggatott vonal fejezi ki, amelynek „magassága” képes 
szemléltetni a kompetencia megfelelő hétköznapi gyakorlattá válásának menedzsment elemek 
tudatos alkalmazásakor elérhető mértékét. A kompetencia és végrehajtás közötti arány változását, a 
határvonal süllyedését, ezáltal a végrehajtás területének nagyságát alapvetően tehát a kiegészítő, 
menedzsmenttényezők érvényesülése befolyásolja igen kedvezően (4. ábra). 

 

4. ábra. A Háziorvosi Hatásköri Lista a WONCA-WHO kompetencia ideál tükrében 

A hazai hatásköri listát (HHL) először 1992-ben állították össze a szakma felkért szakemberei amerikai 
szakértők irányításával. 2000-ben a Háziorvostani Szakmai Kollégium tagjai és szakértői a szerkezet 
módosításával az akkor áttekintett korábbi hatásköri listát véglegesítették, az érvényben lévő 
jogszabályokkal és a hatályos Népegészségügyi Programmal összhangba hozták. 2005-ben az akkor 
ismét frissített lista hivatalos tárca irányelvként kormányzati felelősségvállalást nyert el. 

2011-ben a Háziorvostani Szakmai Kollégium és az Országos Alapellátási Intézet körében megalakult 
munkacsoport újította meg és aktualizálta a mandátumát időben ismét kitöltött dokumentumot [3]. 
A készítők a hazai előzményekre, realitásokra és mindennapos gyakorlatra támaszkodtak valamennyi 
előkészítés során, a szakmai szempontok az érvényes hazai szakmai irányelvek és protokollok 
mentén, a szakmai vezető testületekkel témakörönként történt egyeztetés után fogalmazódtak újra. 
A hosszú távú cél kezdettől az volt, hogy a HHL az egész magyar egészségügyi ellátói rendszer 
konszenzusos alapdokumentumává váljék többek között a betegirányítás (éppen manapság zajló) 
meghatározásakor is. 

A hatályos HHL a háziorvos(lás) a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően - general practice/family 
medicine = GP/FM - szinonim fogalmaként használja a család-, általános-, háziorvos/lás elnevezést a 
szakemberek és a szakma megnevezésére, alapfeladataként az egyén, a család (az őt választó 
népesség) elsődleges, személyes, folyamatos ellátását nevezi meg, majd „a háziorvoslás és 
sajátosságai” című bevezető fejezetben taglalja a 2002. évi WONCA Europe definícióból kiindulóan a 



 26 

szakma legalapvetőbb elemeit a menedzsment tényezőkként felsoroltakkal együtt (1. ábra). A 
családorvos szakemberek munkaköri feladatait az alábbiak szerint csoportosítja: 

 a klinikai jellegű ellátások teljessége, 

 az elvárható és megfelelő kommunikációs készség és gyakorlat az ellátások során minden 
szakmai partnerrel, beteggel, családdal, hozzátartozókkal. 

 a praxis működtetéséhez, menedzseléséhez szükséges ismeretek, készségek és gyakorlat. 

Kiegészítésként hozzáteszi, hogy feladatát a háziorvosi praxis keretében teljesíti, amelyben a 
szakemberek megfelelő felkészültsége, együttműködése és tevékenysége révén várható a kellő 
színvonalú ellátás. 

A háziorvos tevékenységének céljaira és eszközrendszerére tér ki ez után a dokumentum (témának 
megfelelő szerzői kiemelések): 

 Törekszik arra, hogy praxisa legyen a páciensek egészségügyi szolgáltatásba lépésének 
elsődleges helye, 

 Biztosítja a praxis elérhetőségét a folyamatos ellátási kötelezettség keretében, 

 Páciensei bármely egészségi problémájában, azok életkorától, nemétől és bármely más 
egyéni adottságától függetlenül a hhl-nek megfelelően a tőle elvárható ellátást nyújtja, 

 Feladatkörének megfelelő és ahhoz méltó hozzáállásával (attitűd) kifogástalan értékrendet 
követ és a megfelelő etikai normák betartását vállalja, 

 A rendelkezésre álló forrásokkal hatékonyan gazdálkodik, 

 Befejezett (definitív) ellátásra törekszik, 

 Szakorvos(ok)kal együttműködve törekszik a beteg egészségének megőrzésére és/vagy 
helyreállítására, 

 Törekszik folyamatos jó orvos-beteg kapcsolat megteremtésére, 

 A problémákat az egyén és a család komplex pszichoszomatikus szemlélettel közelíti meg, 

 Az egyén-család-környezet kockázati tényezőinek összefüggéseit holisztikus szemlélettel 
közelíti meg, az egészségi problémákat azok genetikai, fizikai, pszichés, kulturális és 
egzisztenciális összefüggéseiben szemlélve keresi megoldásukat, 

 Szakmájára jellemző speciális döntési mechanizmus tudatos alkalmazásával naprakész 
ismeretein kívül figyelembe veszi az általa ellátott közösségre jellemző megbetegedési és 
betegségi (incidencia és prevalencia) adatokat is, 

 Annak teljes vertikumában végzi prevenciós tevékenységét. 

Az ezt követő „Ellátási tevékenység”, „Praxis működtetése”, „A háziorvos alapvető ismeretei és 
készségei”, „A háziorvosra jellemző magatartásformák”, valamint „A háziorvosi tevékenységet 
irányító alapelvek” című alfejezetekben a HHL tovább taglalja a családorvoslás egyedi feladat,- ill. 
tevékenységi köreit, melyek tükrözik az elemzett WONCA-WHO dokumentum szellemét, de sokkal 
részletesebben fejtik ki pl. a bizonyíték alapú orvoslás követelményének érvényesülését, ill. azt a jogi 
és egyéb szabályozási hátteret, melyben a magyar alapellátás tevékenykedik [6]. Ezen alfejezetek 
kissé más, a dokumentum nemzeti ellátási protokoll voltából eredő szerkezetben, de lényegében 
hiánytalanul tartalmazzák az említett alapvető menedzsment tényezőket: a tudományos 
megalapozottság, a megfelelő attitűd és a hálózattudatos működési modell követelményként végig, 
immanens módon jelen vannak. 

A HHL ugyanakkor az előbbiek mellett a hatásköröket az alábbi, gyakorlati szempontból 
nélkülözhetetlen kategóriákba rendezi „az egyes szakterületekre vonatkozó megállapítások elvi 
alapjai”-nak tisztázása céljából: 
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1. Sürgősségi ellátás: mint „akut kórállapotok, életveszélyt jelentő helyzetek felismerése, 
elsődleges ellátása, szakintézetbe történő azonnali beutalása, szükség esetén állapottól 
függő, megfelelő szintű szállításának megszervezése és orvosi felügyelet biztosítása. 

2. Diagnosztikus tevékenységek, eljárások: azon diagnosztikus tevékenységek és eljárások köre, 
melyek elvégzése, illetve elrendelése és az eredmények megfelelő értelmezése a háziorvos 
hatásköre és kötelessége a szakmai ajánlások szerinti indikációs körben, tartalommal és 
módon. 

3. Önálló betegellátási tevékenység: betegségek és állapotok háziorvos által irányított teljes 
körű ellátása (prevenció, kivizsgálás, kezelés, gondozás / követés), melyet a háziorvosi 
szolgálat önállóan vagy az ellátási helyzetnek megfelelően végez. 

4. Betegellátás szakellátás irányításával: a felsorolt betegségek és állapotok gyanúja esetén a 
háziorvos kezdeményezi a szakellátás általi további ellátást (diagnózis felállítása, terápiás és 
gondozási jellegű ellátás), mely a továbbiakban is a szakellátás irányításával, annak 
elsődleges felelősségével zajlik. 

5. Tájékozottság: Mindazon egyéb, nélkülözhetetlen szakmai ismeret, mely segíti a beteg 
optimális ellátását, tájékoztatását és a kollegiális kapcsolattartást olyan beavatkozások terén, 
melyeket a háziorvos egyébként nem végez és szakellátástól sem kér(het) meg konzílium 
keretében. 

A továbbiakban a HHL az előbbi kategóriákba rendezetten klinikai szakterületenként felsorolja a 
kórképek, kórfolyamatok ellátásának mikéntjét bizonyos mozgásteret is biztosítva: 
elvégzendő/elvégezhető feladatok, ld. előbb a „Miller-háromszög”-et, majd fejezetenként tér ki a 
szóba jövő egyéb teendőkre az alapellátási prevenciós körtől a sürgősségi ellátáson át a jogi, 
adminisztratív kötelezettségekig, ld. I. és XXII. ill. XXIV, XXV. fejezet (2. táblázat). 

2. táblázat. A Háziorvosi Hatásköri Lista fejezetei 

I. Prevenció az alapellátásban 
II. Kardiológia, angiológia 
III. Pulmonológia 
IV. Gasztroenterológia 
V. Endokrinológia és anyagcsere-betegségek 
VI. Immunológia, allergológia 
VII. Hematológia 
VIII. Neurológia 
IX. Pszichiátria, addiktológia 
X. Geriátria 
XI. Sebészet, traumatológia 
XII. Fül–orr–gégészet 
XIII. Nefrológia 
XIV. Urológia 
XV. Mozgásszervi betegségek 
XVI. Szemészet 
XVII. Sztomatológia 
XVIII. Onkológia 
XIX. Nőgyógyászat, szülészet 
XX. Infektológia 
XXI. Dermatológia 
XXII. Sürgősségi betegellátás 
XXIII. Gyermekgyógyászat 
XXIV. A háziorvosi tevékenység jogszabályi háttere. A háziorvos szakértői tevékenysége. 
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XXV. Egészségügyi törzskarton 
 

Megbeszélés és következtetések 

A WONCA-WHO dokumentum családorvosi törzskompetenciára vonatkozó részei a HHL-hoz 
hasonlítva jellegükben kétségtelenül sokkal teoretikusabbak, vázlatosabbak, de tételeikben és 
iránymutatásukban, végül pedig összességükben, missziós vállalásuknak megfelelően igen célszerűen 
megfogalmazottak. Ráadásul azt is kifejezik, hogy a társadalmi, gazdasági stb. környezet tényezőinek 
változására mennyire érzékenyen kell reagálnia az irányelvek alkotásában felelősséget vállaló 
szakembereknek. A 2002. évi, akkori valójában kifogástalannak és időtállónak minősíthető elméleti 
útmutatás volumenében tehát csekély, de észrevehetően fontos tétellel (patient empowerment) és 
átértelmező utalásokkal (pl. páciens-orvos kommunikáció és -viszony) egészült ki, amelyeknek 
beiktatása nélkül viszont kétségtelenül fogalmazódhatna meg hozzáértő szakmai közvélemény 
részéről az előző elavultságának jogos kritikája. 

A figyelmes olvasó számára egyértelműen kiderül, hogy sem elődei, sem a jelenlegi dokumentum 
nem utalnak arra, mintha közvetlenül befolyásolni próbálnák ez egyes (európai) országok 
döntéshozóit, szakmapolitikusait, vagy szakmai közvéleményét abban, hogy nemzeti hatásköri 
listákat kezdeményezzenek vagy alkossanak, ill. azt miképpen tegyék. A dokumentumból az olvasható 
ki inkább, hogy olyan, készenlétinek mondható tanácsok és instrukciók fogalmazódtak meg, amelyek 
nemzeti szintű szabályozáshoz, iránymutatásokhoz elméleti alapot biztosítanak, és amelyek azokban 
maradéktalanul fel is használhatók. Az általánosságokon túl egyik WONCA-WHO dokumentum verzió 
sem tér ki a HHL-ban megfogalmazott működési kategóriákra, azaz valóban nem lép át a 
kompetencia klasszikusan körülírt területéről a hatáskörre, az elvárható, elvégzendő (performance) 
teendők konkrétumaira. Ha arra gondolunk, hogy pl. a hatáskör hazai HHL-ben megfogalmazott 
kategóriái által besorolt tevékenység, követelmények és elvárások mennyire az egyes országok 
egészségügyi jogrendszerének, biztosítási, finanszírozási stb. szabályozásának és történelmi/ 
társadalmi/gazdasági viszonyainak függvényei, egyet kell értenünk e téren is az alkotói 
közösségekkel. 

Foglalkoznak viszont - elődeikkel együtt már a 90-es évektől kezdődően - az alkotók bizonyos 
szakmapolitikai kérdésekkel a (család)orvosok EU-EEA országok közötti migrációjának, 
munkavállalásának kérdéskörében. Többször említi a dokumentum pl. a 1993/16 EU direktívát, idézi 
annak képzési minimumra vonatkozó szakaszait és megismétli azt, hogy pl. a három éves, 2000-es 
évekre kivívott posztgraduális EU képzési időtartam követelmény legalább felében az alapszakmát 
kellene az oktatottaknak gyakorolni [7]. Sőt, az előző dokumentum verziók tanúsága szerint a 90-es 
évektől vállalja a mindenkori alkotói kör azt az érdekérvényesítő tevékenységet, mely a szakma mint 
specialitás európai szintű, más orvosi szakirányokkal egyenrangú státuszát szeretné kivívni. Ezt a 
küldetést arra a meggyőződésre alapozzák, hogy csak ezen a módon képes a szakma megfelelő 
akadémiai háttér elnyerése mellett továbbfejlődni. A Miller-i (competence-performance) koncepciót 
is figyelembe véve nyilvánvalóvá teszik, hogy a szakemberképzésnek graduális és posztgraduális 
szinten egyaránt szolgálni kell mind több ismeret és készség átadását/elsajátítását, amelyekre a 
kívánatos minőségű és megfelelően széles skálájú gyakorlati megvalósítás alapulhat. 

A HHL-re áttérve az előbbi, vázlatos ismertetés nyilván azért volt szükséges, hogy érdemi lehessen az 
összehasonlítás a WONCA-WHO dokumentummal, annak kompetenciára vonatkozó elemeivel. 
Eszerint helyénvalónak mondható, hogy a magyar dokumentum címében a „hatásköri” jelzőt kapta, 
hiszen a kompetencia tudományos fogalma egyrészt eltér az angol és magyar köznyelvben, másrészt 
látható, hogy a referált dokumentum célja is a fogalom és annak összefüggés rendszere pontosítása. 
Ismert, hogy az eredeti szóhasználatban a „clinical competence” fogalom leginkább a klinikus 
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szakértelem, kommunikációs képességek és (ön)menedzsment felkészültség összességét jelenti, azaz 
a Miller-i piramis ekként ábrázolt részeit. Ezen képességek érvényre jutása ugyanakkor bizonyos 
tekintetben opcionális, jobb indulattal megfogalmazva körülményektől függő. 

A HHL kategória rendszerével a kompetencia leírásnál sokkal többet képes kifejezni, a teljes 
szabályozási, hálózati és minden egyéb környezeti feltétel rendszert figyelembe véve megfogalmazza 
a működés iránti elvárásokat és azok teljesítésének tényezőit, azaz egyértelművé teszi a családorvosi 
praxis feladatvállalásának lehetőségeit és kötelezettségeit egyaránt. Az előbbieken túl a HHL kiterjed 
a családorvos lényegében valamennyi prevenciós, klinikai, egészségnevelői, népegészségügyi, a 
szakmának megfelelő egyéb (helyi) társadalmi szerepvállalására az általa vezetett team segítségével. 
Külső ellátói - pl. szakellátókkal kiegészített - team szervezésével/működtetésével mindenkor 
törekszik továbbá képessé válni a páciens lehető legmagasabb szintű ellátására, ld. hálózat-tudatos 
működés alapelve. 

Összefoglalva a két dokumentum célkitűzéseit, összehasonlítva tartalmukat és egyéb jellemzőiket 
megállapítható: 

 Szellemi teljesítményük révén a 2011-es WONCA-WHO dokumentum alkotói kellő 
iránymutatást adnak a családorvosi működés nemzeti és nemzetközi szintű szakmai 
irányelveinek vagy egyéb lényegi dokumentumainak megalkotásához, módosításaihoz, 
megújításaihoz. 

 Az egyes országok szakmai közvéleményt alakító, felelősséget vállaló szakemberei részéről 
elismerés és köszönet jár a nemzetközi dokumentum alkotóinak irányában azért, mert ismét 
felhívják a figyelmet a külső feltételek változásának folyamatos követésére és a haladék 
nélküli alkalmazkodásra azokhoz szükség esetén. 

 Annak ellenére, hogy a hazai irányelv nemrég hatályba lépett változata a nemzetközi 
dokumentum megjelenése előtt született meg kijelenthető: a HHL a kompetencia modell 
megfogalmazásának és alkalmazásának terén is minden tekintetben kiállja bármilyen 
nemzetközi kritika próbáját, a WONCA-WHO szerzői által újonnan beiktatott pontok, 
hangsúlyváltoztatások pedig az aktuális újítások esetén figyelembe vehetők és veendők. 

Összefoglalás 

A családorvos szakma 2011. évi önmeghatározó revíziójának integráns része volt a szakmai 
törzskompetencia körülírása. Az jelen ismertetés pontosítja az európai családorvos kompetencia 
fogalmát, mibenlétét, fontosságát a gyakorlati alkalmazás szempontjából, idézi a fő kompetencia 
elemeket és az alkalmazásuk során elvárt tudatosság fő tényezőit. Végül összehasonlítja azt a hazai 
családorvosi hatáskör hivatalos, hatályos, tájékoztató és útmutató dokumentumának, a Háziorvosi 
Hatásköri Listának (HHL) tartalmával. Az elemzés alapján megállapítható, hogy: 

 szellemi teljesítményük révén a nemzetközi (WONCA-WHO) dokumentum alkotói kellő 
iránymutatást adnak a családorvosi működés nemzeti szintű irányelveinek megalkotásához, 
később módosításaihoz, megújításaihoz, 

 az egyes országok szakmai közvéleményt alakító szakemberei elismeréssel tartoznak a 
nemzetközi dokumentum alkotóinak azért, mert ismét felhívták a figyelmet a külső feltételek 
változásának folyamatos követésére és az azokhoz való ésszerű és gyors alkalmazkodásra, 

 annak ellenére, hogy a hazai HHL nemrég hatályba lépett változata a 2011-es WONCA_WHO 
dokumentum megjelenése előtt született meg, kijelenthető: a HHL a kompetencia modell 
megfogalmazásának és alkalmazásának terén is minden tekintetben kiállja a nemzetközi 
kritika próbáját, az európai dokumentumba újonnan beiktatott pontok, 
hangsúlyváltoztatások pedig az aktuális újítások esetén figyelembe veendők. 
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Köszönetnyilvánítás 

Ezúton fejezem ki hálás köszönetemet a Háziorvos Hatásköri Lista alkotó közösségén belüli 
szerzőtársaimnak, kiemelten Dr. Dobos Éva egészségügyi minőségbiztosítási szakértőnek azért a 
precíz és kitűnő munkáért, amellyel e dokumentumot nemzetközi összehasonlításra alkalmas 
színvonalon segítettek ismét létrehozni, válhatott az, az itt is bizonyított teljesítmény által a magyar 
alapellátás, meggyőződésem szerint, érdemes közkincsévé. 
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Népegészségügyi feladatok 
dr. Jakabfi Péter, dr. Alliquander Anna 

Bevezetés 

A fejezetben rövid betekintést kívánunk nyújtani a modern, „bizonyítékon alapuló népegészségügy" 
(evidence-based public health) feladataiba, melyek igazolhatják, vagy elvethetik egy populációs 
szintű intervenciós tevékenység és/vagy egészségpolitikai döntés megalapozottságát. A gyakorló 
orvos számára, aki nem a népegészségügyben kíván elhelyezkedni, szokatlan lehet az a 
szemléletmód, hogy nem az egyén, hanem a tömegek egészségével foglalkozunk, de az igen összetett 
struktúrájú népegészségügyi tevékenységen belül sajátos, kiemelt helyet foglal el a betegségek 
megelőzését célzó ún. prevenciós (preventív) tevékenység. Ennek valamennyi szintjén ott található az 
alapellátásban dolgozó családorvos is, aki a rendszeres egészségi állapotfelméréssel, a magas 
vérnyomás, elhízás, anyagcsere- (lipidháztartási) zavarok, cukorbetegség, fog- és szájbetegségek és 
mentális zavarok korai felismerésével és gondozásba vételével olyan egészségfejlesztést is végez (tág 
értelemben vett életvezetési tanácsadást), amely valójában a népegészségügyi tevékenység része. 

A fejezet első részében megismerhetjük a népegészségügyi tevékenység fő funkcióit, alapvető 
feladatait, a népegészségügyi ciklust, a prevenció szintjeit. Majd rátérünk az alapellátás jelentőségére 
a prevenciós tevékenységekben. Ezt követően bemutatjuk a magyar lakosság egészségmagatartását 
és egészségtudatosságát, valamint az egészségvédelemmel kapcsolatos ismereteit; hogy milyen 
megelőző ellátásokat vehet igénybe a biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy, 
és hogy mely prevenciós tevékenységek tartoznak a háziorvos feladatkörébe. 
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A népegészségügy interszektoriális, a társadalom valamennyi szférájára és rétegére építő 
tevékenység az egészség védelme és fejlesztése, a betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése 
érdekében. 

A népegészségügyi tevékenység 3 fő funkciója 

1. A lakosság egészségi állapotának monitorozása, a veszélyeztetett közösségek/egyének 
azonosítása, az egészségproblémák és prioritások meghatározása 

2. Az egészségproblémák megoldására szolgáló népegészségügyi intézkedések kimunkálása és 
foganatosítása kormányzati és civil szervezetekkel együttműködésben 

3. Annak biztosítása, hogy az egészségügyi szolgáltatások (beleértve az egészségfejlesztési és 
betegségmegelőzési szolgáltatásokat) megfelelőek, költséghatékonyak és mindenki számára 
elérhetőek legyenek. 

A népegészségügy alapvető feladatai 

 A lakosság egészségi állapotának folyamatos monitorozása, az egészségproblémák és az 
egészséget károsító veszélyforrások azonosítása 

 Az egészségproblémák hátterének feltárása 

 A lakosság tájékoztatása az egészségproblémákról és azok megelőzésének/ kezelésének 
lehetőségeiről 

 A társadalom mozgósítása a problémák megoldása érdekében, partnerség kialakítása az 
érintett kormányzati és civil szervezetek között 

 Egészségfejlesztési, betegségmegelőzési programok kifejlesztése 

 Az egészségorientált döntéshozás és jogalkotás támogatása és érvényesítése 

 Az egészségügyi szolgáltatások tervezésének támogatása, az általános elérhetőség biztosítása 

 A népegészségügy humán erőforrásának biztosítása és továbbképzése 

 Az egészségügyi szolgáltatások effektivitásának, hozzáférhetőségének elemzése 

 Tudományos kutatások tervezése és kivitelezése konkrét népegészségügyi problémák 
elemzéséhez. 

A népegészségügyi ciklus és működése 

A népegészségügyi ciklust és működését az 1. ábra mutatja be. 
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1. ábra. A népegészségügyi ciklus és működése 

I. fázis 

A lakosság egészségi állapotának (és az azt befolyásoló tényezőknek) szigorú szakmai szempontok 
szerint elvégzett epidemiológiai elemzése, melynek értékelése a helyzetelemzés fázisa. Ebben a 
fázisban gyakran kerül sor egy-egy adott egészségindikátor és egészségdetermináns esetében az 
időbeli átalakulás jellemzésére, ill. annak megállapítására, hogy valamilyen vonatkoztatási értékhez 
viszonyítva történt-e (s ha igen milyen előjelű és mértékű) változás. 

II. fázis 

A helyzetelemzés adataira építve a problémák (s következésképp a lakosság népegészségügyi 
szükségletei) azonosításának és rangsorolásának fázisa. A ciklus ezen fázisa a lehetőségelemzéssel 
folytatódik, melynek során fel kell tárni, hogy az egyes problémák kezelésére milyen lehetőségek 
kínálkoznak, s ezen elemzésre építve készülhet el a stratégiai terv, mely már egészségcélokat is 
rögzít. Az egészségcélok általában egy vagy több egészségi állapot mutató (vagy azzal összefüggő ún. 
egészségdetermináns) változtatásának tervezett irányát és mértékét rögzítik (pl. a szívinfarktus 
okozta halálozás mértékének legalább 10%-os csökkentése a 35-64 éves férfiak körében). 

III. fázis 

Az azonosított problémák megoldását/mérséklését célzó konkrét egészségfejlesztési programok 
tervezésének és megvalósításának fázisa. A megvalósítás fázisa szükségszerűen kapcsolódik a 
program hatékonyságának elemzésével, azaz annak megállapításával, hogy a program keretében 
végzett népegészségügyi tevékenység eredményes-e, s ha igen, milyen mértékben. Az erre a 
kérdésre adott válasz, döntő jelentőségű nemcsak az elvégzett (vagy folyamatban levő) 
népegészségügyi tevékenység eredményességének megítélése, de a további tevékenység tervezése 
szempontjából is. A válaszadás szükségszerű visszacsatolást jelent a ciklus I. fázisához, hisz csak az 
egészségi állapot mutatók és egészségmagatartási mutatók (numerikus indikátorok) kedvező 
változása alapján nyilvánítható egy program eredményesnek; ellenkező esetben a programot fel kell 
függeszteni, vagy legalábbis módosítani kell. 

Az egészségdeterminánsok 

Egészségdeterminánsok alatt azokat az alapvető tényezőket és hatásokat értjük, melyek az egyén/ 
közösség egészségi állapotát meghatározzák. Ismeretük szükséges a népegészségügyi intervenciók 
támadáspontjának meghatározásához, ezek kedvező befolyásolásával az egyén és a közösség 
egészségi állapota javítható. Az egészségdeterminánsok legfőbb kategóriái: 

 Jövedelmi támogatottság (jövedelmi viszonyok) 

 Társadalmi támogatottság (szociális ellátórendszer fejlettsége) 

 Iskolázottság 

 Foglalkoztatottság és munkakörülmények (gazdasági helyzet) 

 Fizikai környezet 

 Magatartási, életmódtényezők 

 Egészséges fejlődés (gyermekkor) biztosítottsága 

 Egészségügyi szolgáltatások fejlettsége és elérhetősége 

 Genetikai (biológiai) tényezők 

 Kulturális sajátságok 
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Általában elfogadható, hogy a genetikai tényezők kb. 15-30%-ban, az egészségügyi ellátás színvonala 
10-15%-ban határozzák meg az egészségi állapotot, míg a fennmaradó 55-75%-ért a társadalmi-
gazdasági státussal és az iskolázottsággal szoros összefüggést mutató életmódtényezők a felelősek. 

A prevenció és szintjei 

A prevenció célja a betegségek általános értelemben vett megelőzése (egészséges életmód 
propagálása) vagy adott konkrét betegség megelőzése (célzott immunizálás). A fejlett országokban a 
népesség elöregedése, a betegségek iránti genetikai fogékonyság egyre alaposabb megismerése 
miatt azonban célszerűbb úgy fogalmazni, hogy a prevenció azon tevékenységek összessége, amelyek 
egyes betegségek esetében azok incidenciájának minimálisra szorítását (veleszületett 
rendellenességek, egyes fertőző betegségek stb.), míg más betegségek esetében azok 
megjelenésének késleltetését, szövődményeik mérséklését (krónikus, nem fertőző betegségek) 
célozza. 

Primer prevenció (elsődleges megelőzés) 

Mindazon tevékenységek összessége, amelyek célja az egészség általános védelme, az 
egészségkárosodás és megbetegedés bekövetkezésének megelőzése. Ez a tevékenység a 
potenciálisan betegségokozó (etiológiai és/vagy kockázati) tényezők lehetőség szerint teljes, de 
legalább részleges kiiktatását vagy hatásukkal szemben a védekezőképesség kialakítását, illetve 
fokozását célozza. A sikeres primer prevenciós tevékenység a betegségek incidenciájának 
csökkenését eredményezi. Jellemző primer prevenciós tevékenységek: a dohányzás és mértéktelen 
alkoholfogyasztás elleni programok, táplálkozás-egészségügyi programok; az egészséges életmód 
kora gyermekkori kialakítása, a fizikai aktivitás növelése, a biztonságos lakó- és munkahelyi környezet 
fenntartását/kialakítását célzó programok, a fertőző betegségekkel szembeni védettség kialakítása 
immunizálás vagy kemoprevenció révén stb. 

Szekunder prevenció (másodlagos megelőzés) 

Célja a megbetegedés, ill. az annak kialakulásához kapcsolódó kóros állapotok korai, lehetőleg a 
preklinikai szakaszban való felismerése annak érdekében, hogy a hatásos kezelés mielőbb 
megkezdődhessen. A korai felismerés alapvető lehetőségeit a szűrővizsgálatok jelentik. 

Tercier prevenció (harmadlagos megelőzés) 

Mindazon tevékenységek összességét jelenti, melyek célja adott sérülések és betegségek kapcsán a 
szövődmények, tartós károsodások, rokkantság kialakulásának megelőzése. Tehát a gyógyítás 
megelőző tevékenységet is jelent; különösen igaz ez a rehabilitációs ellátás vonatkozásában. 

Az alapellátás jelentősége a prevencióban 

Az alapellátás teszi ki az orvos-beteg találkozások legnagyobb arányát, s emellett itt jelenik meg 
nyomatékosan a „megelőzés - gyógyítás - gondozás triászának" mindhárom eleme. Alapellátáson 
értjük a háziorvosi-házi gyermekorvosi ellátás mellett a fogászati alapellátást, a védőnői hálózatot, 
illetve az iskolaorvosi ellátást is (a munkaegészségügy helyzetének és szerepének újraértelmezése 
látszik szükségesnek). Az alapellátási szint képes leginkább elvégezni azokat a szűrővizsgálatokat és 
egészségügyi állapotfelméréseket, amelyek a népegészségügyi mutatók szempontjából 
elengedhetetlenek. A jelenlegi forráshiányos környezetben a szakmai szempontok mellett stratégiai 
jelentőségű, hogy a költséghatékonyság és a lakosság-közeli definitív ellátás ösztönzését figyelembe 
véve, a szubszidiaritás elve prioritást kapjon [1]. Mindehhez erősíteni szükséges a háziorvosi, házi 
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gyermekorvosi hálózat képességét és érdekeltségét a helyben befejezett ellátások arányának 
növelésére, a prevencióban, egészségnevelésben való aktív részvételre. Ennek érdekében 
csökkenteni kell adminisztratív terheiket, támogatni a korszerű műszerpark kialakítását. 

A szűrővizsgálatok egyik fő akadálya, hogy a lakosság igen nagy százaléka soha nem megy orvoshoz, 
csak amikor már késő. Ezért fontos szerepe van az alapellátás egyéb szereplőinek is (védőnő, iskola-
orvos, foglalkozás-egészségügyi orvos) a megelőzés fontosságára való figyelemfelhívásban. Ezt 
támogatja a 2011. április 1-én hatályba lépett a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről 
és az orvosok gyógyszerrendelés értékelésének egyes szabályairól szóló 2011/11. NEFMI rendelet, 
hogy a háziorvosi indikátorok között értékelésre kerüljön a háziorvos szűrési tevékenysége, és az 
indikátorok felülvizsgálata során emelni lehessen majd azon komponensek számát, amelyek a 
népegészségügyi szempontból fontos szűréseken való részvétel ösztönzését díjazzák [2]. 

Helyzetértékelés. A magyar lakosság egészségi állapota 

 A magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban igen kedvezőtlen, 
jelentősen elmarad az ország gazdasági fejlettsége alapján várttól. Egy 2008-ban született 
magyar fiúgyermek 7,4 évvel, egy leánygyermek 5,1 évvel rövidebb életre számíthat, mint 
egy átlag európai, és életük 21, illetve 25%-át nem egészségesen fogják leélni, ha a jelenlegi 
népegészségügyi helyzet nem változik. 

 Az egészségi állapotot és annak meghatározó tényezőit tekintve jelentős a területi, illetve 
társadalmi-gazdasági tényezők szerinti egyenlőtlenség hazánkban. Különösen kedvezőtlen a 
többszörösen hátrányos helyzetű roma lakosság egészségi állapota. 

 A betegségteher túlnyomó részét a krónikus nem fertőző betegségek jelentik. E betegségek 
okozta korai halálozás Magyarországon többszöröse a fejlett államokénak. E 
megbetegedések okozta betegségteher jelentős részéért életmódbeli tényezők (dohányzás, 
alkoholfogyasztás, kedvezőtlen táplálkozási szokások, fizikai inaktivitás) tehetők felelőssé. A 
kedvezőtlen életmód hátterében meghatározó módon pszicho- szociális tényezők állnak. 

 Az elmúlt évtizedekben számos népegészségügyi program született a helyzet javítása 
érdekében, de ezek egyike sem ért el átütő eredményeket, annak ellenére, hogy 2001 óta 
célrendszerét tekintve konzisztens és folytonos stratégia jellemzi a népegészségügyi 
programokat. A célkitűzések megvalósításához a 46/2003. (IV. 16.) OGY határozattal 
meghirdetésre került az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja. A 4/2006. (II. 
8.) OGY határozat a Program elnevezését „Egészség Évtizedének Népegészségügyi 
Programja" elnevezésre módosította, mely szakmapolitikailag a 2001-2010. évekre szóló 
Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program (1066/2001. (VII. 10.) Korm. határozat) 
szerves folytatásának tekinthető. A programok elvben megfelelő koncepcionális és stratégiai 
keretet biztosítottak a szükséges intézkedésekhez. Rövid időszakokban és egyes területeken 
történtek érdemi beavatkozások, de nem kellő intenzitással, nem kellő ideig, és nem voltak 
képesek a lakosság széles rétegeit elérni. Ennek főbb okai a hosszantartó megfelelő politikai 
támogatottság és a kiszámítható finanszírozás hiánya - 2003-ban 1832,818 millió Ft, 
ugyanakkor 2010-ben 371 millió Ft állt rendelkezésre a költségvetésben a népegészségügyi 
feladatok ellátására -, a népegészségügyi intézményrendszer nem megfelelő szervezettsége, 
valamint az ágazatközi interszektoriális együttműködések elégtelensége voltak. 

 A lakosság egészségmagatartása és egészségtudatossága elmarad az EU átlagtól. Az 
egészségvédelemmel (betegségek megelőzése, védőoltás, szűrés) kapcsolatos ismeretek 
elemei az oktatás minden szintjén megjelennek, ugyanakkor az egészségi állapot, az 
életminőség javításával kapcsolatos kompetenciák készségszintű elsajátítása/elsajátíttatása 
megreked az egyéni kezdeményezések szintjén. Amennyiben az egészségvédelmi és 
egészségi állapot javítási kompetencia komplex módon érvényesül az egészségügyi 
ellátórendszer és az oktatás valamennyi szintjén beleértve a felnőtt oktatást is, akkor az 
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elvárt lakossági egészségállapot javulás kulturális háttere is megerősödik. Ebben a 
folyamatban kiemelkedik a média szerepe. 

Megoldási javaslatok, intézkedések 

 Közösségi színtér alapú (munkahelyi, iskolai, települési) egészségfejlesztési programok 
elterjesztése, folyamatos támogatása. 

 Az alapellátásban résztvevők prevenciós, egészségnevelési szerepének erősítése. A háziorvosi 
és a foglalkozás-egészségügyi ellátás prevenciós szemléletű átalakítása, komplex érdekeltségi 
rendszer megteremtése és népegészségügyi, pszichológus és mentálhigiénés szakemberek 
bevonása révén. Ehhez kapcsolódóan a védőnői preventív tevékenység bővítése. 

 A dohányzás visszaszorítása érdekében a nyilvános, közösségi terekben a dohányzás teljes 
betiltása és dohányzásról való leszokást segítő intézményrendszer fenntartása és fejlesztése 
[3]. 

 A népegészségügyi szűrőprogramok hatékonyságának javítása elsősorban lakossági 
ismeretközléssel, a helyi közösségek fejlesztésével és az önkormányzatok bevonásával 2011. 
április 1-én hatályba lépett a - korábban már említett - háziorvosok indikátor alapú 
teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelés értékelésének egyes szabályairól 
szóló 2011/11. NEFMI rendelet, mely többek között tartalmazza a népegészségügyi célú 
szervezett emlőszűrésre (mammográfia) vonatkozó indikátort, ezzel hozzájárulva az 
emlőszűrés hatékonyságának javításához. A szervezett szűrőprogramok mellett a pilot jellegű 
szűrőprogramok pl.: védőnői méhnyak szűrési, illetve vastagbélszűrési programok országos 
kiterjesztésének előkészítése szükséges. A népegészségügyi tevékenység fenntartható 
finanszírozásának biztosítása, „népegészségügyi termékdíj" bevezetése [4]. Ennek révén 
biztosítható, hogy az Új Széchenyi Terv keretében európai uniós forrásból megvalósuló 
népegészségügyi fejlesztések fenntarthatóak legyenek, ill. az egyéb népegészségügyi 
tevékenységek finanszírozási háttere hosszútávon biztosíthatóvá váljon. 

Megelőző ellátások életkor csoportonként 

Az életkor csoportonként felsorolt, illetve a felnőttkori alapstátusz meghatározása keretében 
támogatással igénybe vehető szűrővizsgálatok részletes leírását ld. az irodalomjegyzékben említett 
OEP dokumentumban [5]. 

A megelőző ellátások igénybevétele 

A szűrővizsgálatokat a beteg és kezelőorvosa egyaránt kezdeményezheti. A szűréseken való részvétel 
- néhány, az újszülöttek és a tanköteles korú gyerekek vizsgálatától eltekintve - önkéntes, elsősorban 
az érintett személy saját érdekét szolgálja, egyes szűrővizsgálatokon való részvételt azonban 
kötelezővé is tehet jogszabály. Az orvosi vizsgálat során a háziorvos (házi gyermekorvos) vagy a 
szakorvos azonban köteles az ellátott beteg figyelmét felhívni a kompetenciájába tartozó 
szűrővizsgálat igénybevételének lehetőségére. A felnőttkori alapstátus meghatározása körébe 
tartozó szűrővizsgálatok szükségességére külön is fel kell hívni az arra jogosult beteg figyelmét. 

A szűrővizsgálatok elvégzésére jogosult 

A prevenciós tevékenység legtöbbje a háziorvos feladatkörébe tartozik, de szerepet kapnak a 
védőnők, illetve az iskola egészségügyi ellátást végző szolgáltatók (ld. részletesen OEP dokumentum), 
a fogászati szűrővizsgálatban a fogorvosok is, továbbá bizonyos vizsgálatok a szakellátást végző 
szolgáltatók feladatát képezik (pl. az újszülött 0-4 napos életkorában szükséges szűréseket a 
szülészeti-nőgyógyászati osztályon vagy az újszülött osztályon végzik el). A felnőttkori alapstátusz 
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meghatározása során, illetve az azt követő szűréseken esedékes sztomato-onkológiai vizsgálatot a 
háziorvos mellett a fogászati alapellátást nyújtó fogorvos is elvégezheti. 

Népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálat 

A népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálat olyan népegészségügyi tevékenység, amely a lakosság 
meghatározott korcsoportjaira terjed ki és meghatározott gyakorisággal az adott korcsoportba 
tartozókat - a védőnők közreműködésével kiküldött értesítőkkel - személyes meghívással értesítik a 
vizsgálat szükségességéről, illetve lehetőségéről. A népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok 
csak szakellátás keretében végezhetők el. A népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok keretében 
a 25 és 65 év életkor közti nők az egyszeri, negatív eredményű szűrővizsgálatot követően 
háromévenként nőgyógyászati onkológiai méhnyakszűrésre jogosultak. A méhnyakszűrés során 
elsődlegesen a méhnyak-elváltozások sejtvizsgálatát (citológia) és kolposzkópos vizsgálatot végeznek, 
járóbeteg ellátás keretében, nőgyógyászati szakrendelésen, illetve citodiagnosztikai laboratóriumban. 
A 45 és 65 év életkor közötti nők kétévenként népegészségügyi céllal mammográfia vizsgálatra 
jogosultak. A mammográfia a mell lágyrész röntgenvizsgálatán alapuló szűrővizsgálat. A megelőző 
ellátások hatékony igénybevételének érdekében az egyes egészségügyi ellátások térítésmentes 
igénybevételére való jogosultságot a támogatott szűrővizsgálaton való részvételhez kötheti valamely 
jogszabály, sőt a szűrővizsgálat elmulasztása esetén az azzal összefüggő ellátások igénybevételét 
részleges térítési díjhoz is kötheti. A fogászati ellátások térítési díját 15%-kal csökkenteni kell, ha a 
beteg részt vett az időszakos fogászati szűrővizsgálaton. 

A járványügyi okból végzett szűrővizsgálatok (pl. tüdőszűrés) segítségével kiszűrhető 
megbetegedések fertőzőek, így a közösség egészségvédelme érdekében azokon a részvétel általában 
kötelező. 
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Tesztkérdések 

1. A minimális intervenció azt jelenti, hogy: 
A. Minden dohányzót évente legalább egyszer lásson tüdőgyógyász 
B. A cigarettásdobozokon legyen egészségvédő felirat 
C. A háziorvos kövesse a beteg dohányzási státuszát és ajánlja fel és lehetőségeihez mérten 
támogassa a dohányzásról való leszokását 
D. A nikotinpótló készítményeket 50%-al írhatják fel a tüdőgyógyászok 
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E. A dohánytermékek árát a kormányzat időnként megemeli 
 
2. A hazai emlőrák szűrési programra igaz: 
A. 45-65 év közötti nőket szűrnek 
B. 30-65 év közötti nőket szűrnek 
C. 3 évente hívják be a hölgyeket szűrésre 
D. 1991 óta működik 
 
3. A hazai méhnyakrák szűrési programra igaz: 
A. 45-65 év közötti nőket szűrnek 
B. 30-65 év közötti nőket szűrnek 
C. 3 évente hívják be a hölgyeket szűrésre 
D. 1991 óta működik 
 
4. Egy 2008-ban született magyar fiúgyermek ennyi évvel rövidebb életre számíthat, mint egy átlag 
európai, ha a jelenlegi népegészségügyi helyzet nem változik: 
A. 3,4 
B. 5,4 
C. 7,4 
D. 9,4 
 
5. Egy 2008-ban született magyar leánygyermek ennyi évvel rövidebb életre számíthat, mint egy átlag 
európai, ha a jelenlegi népegészségügyi helyzet nem változik: 
A. 3,1 
B. 5,1 
C. 7,1 
D. 9,1 
 
6. A primer prevenció körébe tartozik, kivéve: 
A. Dohányzás elleni programok 
B. A mértéktelen alkoholfogyasztás elleni programok 
C. Az életkorhoz kötött védőoltások 
D. Emlőrák-szűrés 
 
7. Egy 2008-ban született magyar fiúgyermek élete ennyi százalékát nem egészségesen fogja leélni, 
ha a jelenlegi népegészségügyi helyzet nem változik: 
A. 11%-át 
B. 21%-át 
C. 31%-át 
D. 41%-át 
 
8. Egy 2008-ban született magyar leánygyermek élete ennyi százalékát nem egészségesen fogja 
leélni, ha a jelenlegi népegészségügyi helyzet nem változik: 
A. 15%-át 
B. 25%-át 
C. 35%-át 
D. 45%-át 
 
9. A népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatokra jellemző, kivéve: 
A. Célja a megbetegedés preklinikai szakaszban való felismerése 
B. A népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok csak szakellátás keretében végezhetők el 
C. A népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok térítésmentesen vehetők igénybe 
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D. A népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok, nem csak szakellátás keretében végezhetők el 
 
10. Mindegyik állítás igaz, kivéve egyet: 
A. Általában elfogadható, hogy a genetikai tényezők kb. 15-30%-ban határozzák meg az egészségi 
állapotot 
B. Általában elfogadható, hogy az egészségügyi ellátás színvonala 10-15%-ban határozza meg az 
egészségi állapotot 
C. Általában elfogadható, hogy az egészségügyi ellátás színvonala 15-30%-ban határozza meg az 
egészségi állapotot 
D. Általában elfogadható, hogy 55-75%-ért a társadalmi-gazdasági státussal és az iskolázottsággal 
szoros összefüggést mutató életmódtényezők a felelősek. 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: A, 3: C, 4: C, 5: B, 6: D, 7: B, 8: B, 9: D, 10: C 

A hátrányos helyzetű betegek ellátása 
dr. Simek Ágnes 

A társadalmi-gazdasági-szociális helyzet nagymértékben befolyásolja a társadalom egészségügyi, 
tagjainak egészségi jellemzőit. A gazdasági-szociális hátrányokat szenvedő lakosokkal az egészségügyi 
ellátásban a háziorvos találkozik először. 

Hátrányos helyzetű beteg az a természetes személy, aki az egészségügy állapotának megfelelő 
szolgáltatásait valamilyen okból nem, vagy korlátozott mértékben tudja igénybe venni. A hátrányok 
kialakulásának okai: 

 Földrajzi: falusi-tanyai lakhely, úthálózat, közlekedés 

 Gazdasági: szegénység, hajléktalanság 

 Nyelvi-kulturális: cigányság, egyéb nemzetiségek, menekültek 

 Nemi: nő, férfi! homoszexuális 

 Kor: gyermek, idős 

 Fogyatékosság: mozgáskorlátozottság, érzékszervi fogyatékosság, mentális-pszichés problémák 

 Káros szenvedélyek: drog, alkohol, dohányzás, játék! 

A hátrányos helyzetű populáció egészségügyi ellátása 

Speciális feladat: A különböző okokból kialakult hátrányok lehetőség szerinti kiküszöbölése, ezáltal az 
egészségügyi szolgáltatások egyenlő igénybevételének biztosítása. Célja: az átlagpopulációnak 
megfelelő egészségügyi mutatók elérése. 

Módszer: Közösségi orvoslás – az adott település minden társadalmi egységének (akár állami, akár 
civil szervezet) közreműködése a beteg teljes fizikális, pszichés és szociális jólétének biztosításában. 
Ebben kiemelten fontos szerepet játszik: 

 a szociális ellátás 

 az állami oktatási, a rendfenntartó, az igazgatási egységek 

 egyes esetekben a munkáltatók 

 egyházi szervezetek 

 a legszélesebb körű civil szervezetek: 

 beteg-érdekvédelmi, beteg-együttműködési szervezetek 

 a közös tevékenységre, művelődésre, szórakozásra létrehozott szervezetek mellett. 
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A civil csoportok peer-groupként működhetnek, ahol a referencia-személyekkel szorosabb 
kapcsolatot kialakítva a háziorvosi csapat könnyebben és hatékonyabban végezheti 
egészségmegőrző, tájékoztató, szűrő-megelőző tevékenységét. A civil személyek bevonása az 
egészségügyi ellátó-tevékenységben egyben nagy előrelépés az egészségtudatos magatartás 
kialakítása - személyes felelősségvállalás kialakításában (1. ábra). 

 

1. ábra. Mennyiben felelős Ön azért, hogy állapota ne romoljon vagy javuljon? 

Sokan válaszoltak a kérdésre, (falun 61,1%, városon 59,6%) tehát fontosnak tartják a kérdést. 
Meglepetést okozott a „Teljes mértékben” nézetet vallók nagy száma (a válaszolók 37,3%-a falun és 
20,6%-a városon). Őket nem kell meggyőzni az egészségmegőrzés fontosságáról, inkább az 
együttműködés lehetőségeit kell ismertetni. A felelősséget egyáltalán nem érzők vagy nem vállalók 
(falun a válaszadók 3,8%-a, városon 6,0%-a) jelentik a nagyobb gondot. Őket meg kell győzni az 
egészségmegőrzés fontosságáról, mielőtt egyáltalán bevonhatnánk őket a folyamatba. Ebben a 
csoportban a felvilágosító munkának ki kell terjednie a betegek aktív tevékenységére a betegellátás, 
egészségmegőrzés területén. 

A legnagyobb létszámú hátrányos helyzetű populáció a falusi lakosság. 

Meghatározások: 

Falusi beteg: Falun lakó és/vagy dolgozó természetes személy 

Falusi betegellátás: (Faluegészségügy): A faluegészségügy a falun élő és/vagy dolgozó emberek 
gyógyító-megelőző, rehabilitáló ellátását jelenti. Tevékenységi körében részt vesz a háziorvoson kívül 
a foglalkozás-egészségügyi szakorvos, a közegészségügyi ellátórendszer (nálunk az ÁNTSZ és a 
védőnő), a környezetvédelmi, környezet-egészségügyi szakemberek, az önkormányzat szociális 
referensei. (Kis önkormányzatoknál sok esetben ezt a feladatot a jegyző látja el.) Ezen szakemberek 
összefogott, egybehangolt munkájával lehet csak biztosítani, hogy a falusi embernek ugyanolyan 
esélye legyen egészségének megőrzésére, a gyógyulásra, a teljes körű rehabilitációra. Ennek a 
csapatmunkának a kialakítására felhatalmazást ad a Háziorvosi hatásköri lista: 
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A háziorvosi praxis speciális feladata bejelentkezett páciensének egészségügyi szükséglete szerint 
szükséges egészségügyi ellátásának koordinálása. (Háziorvosi Hatásköri Lista 2010. Az Egészségügyi 
Minisztérium szakmai protokollja, 3. old. 5. pont.) 

Miben speciális a faluegészségügyi ellátás? 

A válasz egyértelmű: a lakóhely sajátosságaiból, az ellátottak eltérő szocio-ökológiai helyzetéből 
adódó eltérő egészségügyi státus és annak eltérő ellátási lehetőségei teszik szükségessé a 
faluegészségügyi ellátás külön kategóriába sorolását. Mik ezek az eltérések? 

Mindenekelőtt az a máshol ritkán tapasztalható jelenség, hogy a falusi ember munkahelye 
legtöbbször a lakóhelye is. A munkahelyi ártalmak így gyakran egyben környezeti ártalmak is. 

A speciális munkahelyi adottságok mellett további gondokat okoznak, hogy a mezőgazdaságban sok a 
képzetlen munkás. Nem az üzemként működő gazdasági formációkban, hanem a háztáji és legfőképp 
a hétvégi, nyaraló-telkeken. Az ország lakosságának nagy része kedvtelésből vagy szükségből maga 
termeli meg élelmiszerszükségleteinek kisebb-nagyobb részét. Teszi ezt úgy, hogy akár semmilyen 
szakmai ismerettel nem rendelkezik, csak a tapasztalat, a hagyományok vezetik. 

A II. világháború után a lakosság közel 60%-a mezőgazdasági munkából élt. A 2000-es években 
megjelent statisztikai évkönyvekben már csak arról kaphatunk tájékoztatást, hogy az ország 
lakosságának 41%-a él községekben. A hivatalos statisztikákban semmilyen adatot nem találtam arra, 
hogy ma Magyarországon hányan foglalkoznak bármilyen formában mezőgazdasági termeléssel, 
milyen arányban szenvednek balesetet a képzett és nem képzett termelők, milyen mértékben 
károsítják vagy védik környezetüket. Az az adat, mely szerint a lakosság 8%-a él mezőgazdaságból, 
(KSH 2000) csak a munkaerőként bejelentett létszámot jelenti. 

A lakóközösségek viszonylag kis, területileg körülzárt egységek, ahol szinte mindenki személyesen 
ismeri egymást, - ennek összes előnyével és hátrányával. Az önkormányzat, a döntéshozók is 
közelebb állnak a lakossághoz. Jobban ismerik napi gondjaikat, valós helyzetüket, ők is a szűk 
lakóközösség tagjai. Kevesebb a felsőfokú végzettséggel rendelkező lakos a faluközösségben, az 
önkormányzatban is. Nincs elkülönült egészségügyi szakirányítás, a létszámában kis közösség átlagos 
összetétele ezt nem teszi lehetővé. Sok esetben a kis létszám miatt nincs önálló gyermekorvos, sőt 
háziorvos is csak részmunkaidőben található, és folyamatosan csak egy másik faluban elérhető. 

További hátrány a meglévő utak rossz állapota, mely bizonyos időjárási viszonyok között a lakóhely 
hosszabb-rövidebb ideig tartó teljes elzártságát okozhatja. A városi munkahelyek távolsága miatt 
pedig a helyi közlekedésnél jóval drágább helyközi közlekedést kénytelen igénybe venni a falusi lakos. 
Sok kistelepülésen gondot okoz az informatikai szolgáltatások igénybevétele: a vonalas telefon nem 
mindenütt kiépített, modern változatai nem elérhetők, a mobil telefon-szolgáltatók nem mindenütt 
tudják a megfelelő térerőt biztosítani, a kábeltévé kiépítése gazdaságtalan, a műholdvevő az alacsony 
jövedelmek mellett túl drága. A kulturált szórakozási lehetőségek hiánya ugyancsak jellemző a falusi 
településekre: nincs múzeum, színház, mozi, ezek összes járulékos szolgáltatásaival. Kevés lehetőség 
van irodalmi, színjátszó vagy tánccsoportban részt venni, a választás lehetősége pedig eleve kizárt. 

A problémakör felvetésével az elmúlt évtizedekben kezdett hivatalosan foglalkozni a WHO és kereste 
a megoldást több nemzetközi faluegészségügyi szervezet is, köztük az IAAMRH, az EFPC és az EURIPA. 



 41 

A falusi lakosság hátrányai a FAKOOSZ 2000. évi felmérése alapján 

A felmérés célja: a falusi lakosság egészségi állapotának és egészségügyi ellátásának leírása objektív 
adatokkal, a különbségek ismeretében azok csökkentése a pozitív irányban. Célcsoport: falun lakó és 
dolgozó emberek, valamint a városban lakó és dolgozó emberek az ország különböző területein. 

Anyag és módszer: A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Humán Közegészségtani Intézet 
munkatársainak segítségével összeállított kérdőívet a szükség szerint önállóan vagy az egészségügyi 
személyzet segítségével töltötték ki. Kiválasztás: a háziorvosok által naponta ellátott betegek közül 
minden 10. páciens betegek (8 falusi körzet 821 betege és 8 városi körzet 983 betege). Ha a kijelölt 
paciens nem tudta, vagy nem akarta kitölteni a kérdőívet, akkor ezt megjelölve a sorszámban 
következő töltötte ki. Kizárás oka: a beteg elutasítása, 18 év alatti életkor, a beteg nem beszámítható 
tudatállapota. 

Az eredmények alapján a falusi lakosság jelentős hátrányt szenved az egészségügyi ellátás 
elérhetősége, igénybevétele területén. A hátrányos helyzet kialakulásának egyénhez kötődő 
legfontosabb okai a kor (1. táblázat), az alacsony képzettség, a szegénység, az ismerethiány. 

1. táblázat. A falusi és városi személyek kormegoszlása 

Korcsoport (év) Falu Város 

15-18 36 18 
19-25 64 73 
26-35 101 203 
36-60 273 293 
61- 183 143 
 

A kormegoszlás eltolódásának oka az évtizedek óta tartó elvándorlás a munkalehetőségek hiánya, a 
falusi infrastruktúra hiányos volta, az iskoláztatás korlátozott lehetőségei miatt. Szemben a falusi 
korösszetétellel városon jellemző a fiatal, munkaképes korosztály jelentős aránynövekedése. A 
városon található más élet- és munkakörülmények okozzák a fiatal munkaerő bevándorlását. Ezekből 
adódóan más a betegségmegoszlás és más az ellátási igény is. 

Még ma is érvényes a középkori mondás: „A városi levegő szabaddá tesz”. A városlakók több 
információhoz jutva, több lehetőséget kapva jobban tudják azokat kihasználni, fogékonyabbak a 
változásra, több idejük van a napi munka mellett önmagukkal, egészségükkel törődni. Ezeket az 
adatokat a későbbi fejezetekben láthatjuk. A másik hátrány az alacsony képzettség (2. ábra). 
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2. ábra. A falu- és városlakók iskolai végzettségének összehasonlítása 

A Gauss-görbe falun jellemzően az alacsonyabb iskolázottság, városon a felsőfokú végzettség felé 
tolódik el lényegesen. Tényi Jenő professzor több cikkében is felhívta a figyelmet arra, hogy az 
alacsony iskolázottság a megelőzés ismereteinek hiánya a betegségek gyakoribb előfordulását, 
észleléskor súlyosabb állapotát vonja maga után, és ez főként a falusi népességre jellemző. A 
fiatalabb kor, a magasabb iskolai végzettség egyben azt is jelenti, hogy ez a generáció fogékonyabb az 
egészségnevelésre, felvilágosításra, primer prevencióra. És ez a generáció, ha még nem városon él, a 
jelen irányvonalak szerint folyamatosan költözik át a városokba, és egyre inkább urbanizálódik. 

A korösszetételből adódik, hogy a falun élő idősebb, iskolázatlanabb lakosság körében jóval 
alacsonyabb a foglalkoztatottság (3. ábra). 

 

3. ábra. A falun és városban élők foglalkoztatottsága 
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A negyedik hátrány a szegénység (4. ábra). Városon a több aktív dolgozó az egyéneknek, családoknak 
biztosabb, kiszámíthatóbb, tervezhetőbb jövedelmet biztosít. Jut idő rekreációra, az 
egészségmegőrzéshez szükséges ismeretek beszerzésére, elsajátítására, az egészséges(ebb) életmód 
kialakítására, a drágább, modernebb gyógyszerekre. De még az egészségügy szolgáltatás 
elérhetősége is nagyobb a meglévő és használható autó, vagy telefon által. Hasonló a helyzet a lakás 
tulajdonviszonyait illetően is. Városon jellemzően több az önálló, saját lakással rendelkező lakos. Az 
autó többnyire a munkába járást, a munkavégzést biztosítja, sokszor a megközelítés egyetlen módját 
jelenti, különösen falun. A rossz, sokszor üzemképtelen, vagy rendszám nélküli kocsi néha csak 
félreértelmezett státusz-szimbólum, de nem az elérhetőséget biztosítja, és semmiképp sem jelenti a 
biztonságot. 

 

4. ábra. Az egy személyre jutó átlagjövedelem az együttlakó családtagoknál 2000-ben 

Ugyanígy erős hatást gyakorol az egészségügyi ellátás igénybevételére, elérhetőségére a 
kommunikációs lehetőségek biztosítása. A falusi lakosság egyre nagyobb számban mondja le 
vezetékes telefonját a díjak emelkedése miatt. Ezzel párhuzamosan megveszi a modernebb, 
könnyebben kezelhető mobiltelefont, csakhogy többnyire használtan, rossz állapotban. Használatát 
többnyire nem tudja folyamatosan biztosítani. 

Falun a jövedelmek nagy átlagban a minimálbér körül mozognak. A munkaerő-fölösleg miatt sok 
alkalmazott bejelentés nélkül, 10-12 órás napi munkaidővel, a minimálbér alatt dolgozik. A 
háztájiban, többletmunkával termelik meg az élelmiszereket, ami a hiányzó jövedelmet pótolja. 
Váratlan kiadásokra - betegség, gyógyszer, táppénz - nehezen jut anyagi forrás. Ezért gyakori, hogy a 
falusi lakosság az olcsóbb gyógyszereket, a nem tudományos gyógymódokat veszi igénybe, a 
szakrendelői, kórházi betegellátást pedig csak akut vagy súlyos panaszok esetén. 

További hátrány az ismerethiány (5. ábra). A kommunikációs lehetőségek kiterjedtsége, és 
elérhetősége, az Internet-használat biztosítása fontos elemei az ismeretszerzésnek - akár a 
helyettesítő orvos, a hétvégi ügyelet elérhetőségét illetően, de az egészségügyi ellátásban is: a 
tájékoztató honlapok, egészségügyi rendezvények, egészségmegőrző programok igénybevétele 
területén - ismét óriási előnnyel a városi lakosság számára. 
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5. ábra. Néhány egészségügyi ellátás elérhetősége falun és városban 

A hátrányos szociális háttér következményei 

A falusi lakosság korösszetétele az idős kor felé tolódik. Iskolázottsági szintje messze elmarad a városi 
emberekétől. Ennek egyenes következménye, hogy kisebb a foglalkoztatottság, alacsonyabbak a 
fizetések falun, kevesebb az autó és a telefon, noha épp a távolságok miatt ez nagyon fontos lenne. 
Ehhez társul még a rosszabb lakáskörülmények, a kényszerű összezártság, az ebből adódó sok-sok 
frusztrációval. Mindezek összességében az egészségügyi szolgáltatások nehezebb elérhetőségét, a 
szolgáltatási formák és lehetőségek szűkebb ismeretét, igénybevételét jelentik (6. ábra), végső soron 
okai a falusi betegek rosszabb morbiditási mutatóinak. 
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6. ábra. Hány alkalommal volt járóbeteg-szakrendelésen az elmúlt évben? 

A számadatok alapján egyértelműen kevesebbet veszik igénybe a járóbeteg-szakellátást a falusi 
betegek, mint városon. A szakrendelések lokalizációja indokolja, hogy a városi beteg sokkal 
könnyebben és gyakrabban veszi igénybe az egyes szakrendeléseket, akár saját elhatározásból, akár 
orvosi javaslatra irányították oda. Sokat javít az elérhetőségen a szűrő-megelőző tevékenységként a 
falvakba kampányszerűen kihelyezett szakrendelések lebonyolítása - akár a helyi háziorvosi 
rendelőben, akár speciálisan fölszerelt buszok, kamionok alkalmazásával. 

Az, hogy a definitív ellátás keretében milyen szakmai színvonalú ellátást kap a beteg, sokáig az ellátó 
orvos szaktudására és lelkiismeretére volt bízva. A 2006-ban elfogadott Háziorvosi Ellátási 
Standardok, ettől az időponttól kezdve biztosítja ennek minőségügyi szabályozóit is. 

A „több megjelenés” kategóriában szinte azonos számú falusi és városi beteg számunkra azt jelzi, 
hogy a hipochonder és a valóban súlyos betegek száma falun és városon erősen közelít egymáshoz. 

Ha igazán releváns adatokat akarunk kapni, akkor figyelembe kellene vennünk, hogy a beutalás 
valóban indokolt volt-e, segítette-e a beteg kivizsgálását és/vagy gyógyítását, illetve a másik oldalról, 
hogy a falusi beteg sokszor orvosi javaslat ellenére sem megy el a távoli városba szakvizsgálat vagy 
terápia céljából. Erre már egy sokkal árnyaltabb, részletesebb vizsgálat deríthet fényt. 

Következmény: az igénybevétel csökken. Vajon a falusi beteg igénybe veszi-e minden alkalommal a 
lakóhelyétől távoli egészségügyi szolgáltatásokat, ha az szükséges (7. ábra)? Mennyi 
egészségkárosodást, maradandó fogyatékosságot, állapotromlást, végső esetben idő előtti halálozást 
okoz az igénybe nem vett vagy késői ellátás? 

 

7. ábra. Néhány egészségügyi szolgáltatás igénybevétele falun és városon 

A városi beteg a könnyebben elérhető szakellátást, ügyeletet és a váltó-kollégát sokszor kényelmi 
szempontok miatt is igénybe veszi a rendelési időn túl. A felmérés alapján nagy szerepet játszik a 
rendelésen túli ellátás igénybevételében az is, hogy a betegek jobban érzik a személyes törődést. Erre 
utal a központi ügyeletek statisztikái által bizonyított tapasztalatok is. Sokszor a megjelentek, sőt a 
lakásra hívók 30-80%-a indokolatlanul veszi igénybe a sürgősségi ellátást, és ennek 2/3-a városi 
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beteg. Ez óriási túlmunka, többletköltség. A sürgős falusi eseteket még most is gyakran az otthon 
tartózkodó falusi háziorvos látja el ügyeleti időben. 

Következmény: az egészségi állapot romlik (8. ábra). A falusi lakosság egészségügyi helyzetének 
megítéléséhez elengedhetetlen, hogy ismerjük egészségi állapotát. Mivel a beteg szempontjából 
próbáltuk elemezni az egészségügy és a falusi lakosság viszonyát, ezért a betegek saját maguk 
megítélése alapján vizsgáltuk fizikális státusukat is. A falusi betegek véleménye inkább megfelel a 
Gauss-görbének, míg a városi beteg az átlagosnál jobbnak érzi állapotát. Szignifikáns a mozgásszervi 
panaszok és a neurotikus tünetek jelentősen magasabb száma a falusi lakosság körében, különösen a 
napi problémát jelentő panaszok esetében. 

 

8. ábra. Hogyan írja le egészségi állapotát? 

A mozgásszervi panaszok nagy számát magyarázza a falusi lakosság fizikai túlterheltsége, akár 
elsődlegesen a mezőgazdaságból él, akár második tevékenységként, munkaideje leteltével foglalkozik 
a kiegészítő gazdasággal. Mindkét megbetegedés oka mélyen gyökerező szociális problémákra 
vezethető vissza, mélyebb elemzése azonban messze túlmutat ennek a felmérésnek a keretein. 

Következmény: elkerülhető egészségkárosítás. Az adatok egyértelműen igazolják tapasztalatainkat: a 
táppénzre jogosult lakosság egy része nem akarja a táppénzjog kihasználásával amúgyis alacsony 
fizetését tovább csökkenteni, illetve sok esetben nem meri igénybe venni táppénzjogosultságát félve 
munkahelye elvesztésétől (9. ábra). 
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9. ábra. Igénybe vette-e a táppénzes állományt a teljes gyógyulásáig? 

A „sürgős munkája volt” válasz jelzi az irányító, vezető beosztásban lévők és a magánvállalkozásukat 
elhagyni nem tudók növekvő arányát, mely természetszerűleg magasabb városon. Kollegiális 
megbeszélésekből tudjuk, hogy sok esetben tüdőgyulladás, elhúzódó lázas állapot, ismételt, 
haemorrhagiás cystitis esetén sem akartak/mertek táppénzes állományt igénybe venni a betegek. 
Létfontosságú szociális probléma, hogy a munkáltatók, ismerve a falun fokozottabb munkaerő-
kínálatot, gyorsan megválnak a betegeskedő alkalmazottól újabb egészségügyi: pszichés, 
pszichoszomatikus betegségeket generálva. 

Az objektív adatok egyértelműen alátámasztják feltételezésünket: a rosszabb egészségi állapotú 
falusi lakosság éppen szociális okokból nem tudja igénybe venni a szociális ellátás egy formáját, a 
táppénz-jogosultságot. Ez egyben magyarázatul is szolgál és tovább rontja a falusi lakosság 
egészségügyi állapotát. 

A falusi lakosság előnyei az egészségügyi ellátás terén 

A falusi lakosságnak - éppen viszonylag elszigetelt volta miatt - előnyei is vannak az egészségügyi 
ellátás terén: egy településen lakó a háziorvossal és az ápolóval közvetlenebb, személyesebb a 
kapcsolata, a nap 24 órájában eléri. 

Előny: személyes törődés. A háziorvos folyamatos ellátást biztosít betege számára. Akár személyesen, 
akár helyettese által, akár ügyeleti formában. Fontos ezért, hogy a 4 órás rendelési időn kívül, a 
rendelkezésre-állás és az ügyeleti szolgálat idején el tudja-e érni ellátóját a beteg, és ezt hogyan 
teheti meg (10. ábra). Ezek a válaszok is azt bizonyítják, hogy falun az információáramlás a kisebb és 
zártabb tér miatt biztosabb. A néhány éve megszüntetett falusi éjszakai ügyelet ellenére sok falusi 
háziorvos a körzetében lakik és tartózkodik. Kisebb falvakban a sürgős ellátást igénylő beteg akár 
biciklin bejárva a falut megtalálja autója alapján az orvosát. 
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10. ábra. A rendelési időn kívül igénybe tudja-e venni orvosa segítségét? 

A másik előny a befejezett ellátásra való törekvés. Az otthon elvégezhető vizsgálatok, folyamatos 
gondozáshoz, szűréshez, terápia-beállításhoz szükséges nagy értékű műszerek használata s a definitív 
ellátásra való törekvést jelzi. 

Szakmai ajánlások szerint a vérnyomásértékek pontos beállításához, a nem várt ingadozások 
kivédéséhez elengedhetetlen az ambuláns vérnyomásmérő monitor használata. Ugyanígy nagyobb 
számban található a falusi rendelőkben kislaboratóriumi vizsgálóeszközök, reumatológiai kezelésekre 
szolgáló eszközök, valamint egyéb vizsgálóeszközök is. A jelentősen eltérő adatok jelzik, hogy a falusi 
háziorvosok a nem kötelezően előírt műszerek megvásárlását is vállalják, hogy betegeiknek minél 
nagyobb számban biztosítsák a magas színvonalú, teljes körű ellátást. A jelenlegi per capita 
finanszírozás mellett ez valóban soha meg nem térülő befektetés, kizárólag lelkiismereti, szakmai 
etikai kérdés. 
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11. ábra. Kapott-e Ön háziorvosától műszert otthoni vizsgálatra? 

Faluegészségügy célja 

Az esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos helyzetű populációnak az azonos szintű és elérhető 
egészségügyi ellátás biztosításával.2003-ban 23 falusi háziorvos azzal az elhatározással, hogy a 
faluegészségüggyel kapcsolatos tudományos munkának önálló kereteket biztosítson, megalakította a 
Magyar Faluegészségügyi Tudományos Társaságot. Az Alapszabályban megfogalmazott célkitűzések: 

 Elérni és folyamatosan biztosítani a falun élő és egyéb hátrányos helyzetű emberek 
esélyegyenlőségét az egészségügyi ellátás minden területén, különös figyelmet fordítva a 
halmozottan hátrányos csoportokra. 

 Megvalósítani a közösségi orvoslás legmagasabb integrációs szintjét - az egészségügyi 
ellátásba belevonva a környezetvédelem, a foglalkozás-egészségügy, a gyermekorvosi 
alapellátás, a közegészségügy, a közigazgatás szakembereit, teret biztosítva bármely más 
szakágazatnak, mely a falusi népesség és a hátrányos helyzetűek egészségügyi ellátásán 
javítani tud. 

 Elérni, hogy a faluegészségügy - más európai és Európán túli országokhoz hasonlóan - 
interdiszciplináris, de önálló tudományág legyen, ennek megfelelő képviselettel és 
intézményrendszerrel az egyetemi és a tudományos életben. 

 Folyamatos képzés, továbbképzést biztosítani a faluegészségügyi ellátást biztosító 
szakemberek számára. 

 A Szakmai Kollégium, a MOTESZ, a MÁOTE, az EURIPA, az EFPC, az IAAMRH, a WONCA és 
egyéb más hazai és külföldi szervezetekben a legmagasabb szinten tovább képviselni és a 
megfelelő ismertséget és elismertséget biztosítani a hazai faluegészségügyi ellátásnak 
gyakorlati és tudományos területen egyaránt. 
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Esettanulmányok 

1. eset. Pneumonia ellátása falun 

76 éves egyedülálló férfibeteghez hívják a háziorvost a rendelés végén, lázas állapot, dyspnoéig 
fokozódó köhögés, elesettség miatt. November vége, szeles, esős időjárás. Kiérkezéskor a beteg 
ágyban fekszik, fűtetlen szobában, elhanyagolt állapotban és környezetben. A garat belövellt, 
nyirokcsomók nem tapinthatók. Tachycardián és tachypnoén kívül egyéb elváltozás nem észlelhető a 
fizikális vizsgálattal. T: 38,2 °C. A pontos diagnózis felállításához szükséges lenne mellkas rtg. 
vizsgálatra a 12 km-re lévő városban. A beteg nem hajlandó a vizsgálatra bemenni. Mit tesz? 

A. Széles spektrumú antibiotikumot adok nagy adagban a vélhető bakteriális fertőzés miatt 

B. Csak adjuváns szereket (lázcsillapító, vitaminok) adok a vélhető vírusos fertőzés miatt 

C. Adjuváns szerek adása mellett megszervezem a beteg Rtg. vizsgálatát, sz.e. pulmonológiai 
szakvizsgálatát 

Az egyes választások következményei: 

A. válasz esetén: A tünetek alapján nem tudom eldönteni, hogy virális fertőzésről, vagy egy centrális 
bakteriális fertőzésről van szó. A fölöslegesen adott antibiotikummal tovább gyengítem a szervezet 
természetes védekezőképességét, ezzel ártok a betegnek! 

B. válasz esetén: A tünetek alapján nem tudom eldönteni, hogy virális fertőzésről, vagy egy centrális 
bakteriális fertőzésről van szó. A későn adott antibiotikum súlyos szövődményeket okozhat! 

C. válasz esetén: Ez a helyes döntés. A mentőszállítást oda-vissza kérve megkapom a rtg. vizsgálat 
eredményét. (A beteg a pulmonológia délutáni rendelését semmiképp nem volt hajlandó megvárni.) 
Mellkas rtg: Centrális, 3,5 cm átmérőjű beszűrődés, mely bakteriális eredetre utal. Széles spektrumú, 
β-laktamáz rezisztens antibiotikumot adok. A beteg köpetét tenyésztésre küldöm, eredménye és a 
beteg tünetei alapján 72 óra múlva esetleg antibiotikumot váltok. 

Milyen egyéb intézkedéseket tesz? 

A. Egyéb ellátási feladat a beteg állapotának kontrollálásán kívül egyelőre nincs. 

B. A háziorvosi szakasszisztenst kiküldöm a beteghez minden nap. 

C. Fölveszem a kapcsolatot a helyi önkormányzat szociális referensével 

Az egyes választások következményei: 

A. válasz esetén: A beteg változatlanul hideg szobában, koszosan fekszik, gyógyszerét nem tudja 
kiváltani, étkezéséről nem tud gondoskodni. Lehet, hogy mire kontrollálni akarom, már nincs kit! 



 52 

B. válasz esetén: A szakasszisztens jól képzett, magasan kvalifikált egészségügyi szakdolgozó. Ha kellő 
hivatástudat és humánum van benne, akkor ellátja a beteg szociális szükségleteit is: megmosdatja, 
ágyat húz, kitakarít, bevásárol, főz, megveszi a gyógyszert és annak bevételét is ellenőrzi. Ha 
megteszi, nagyon drágán végeztettük el a szükséges feladatot. Ha nem, ld. az A választ. 

C. válasz esetén: Ez a helyes döntés. A helyi önkormányzat szociális ellátásért felelős szakemberével 
megbeszélem, hogy milyen formában tudnak gondoskodni a beteg személyes és lakás-higiénéjéről, 
egészséges táplálkozásáról, gyógyszerinek beszerzéséről és bevételéről, esetleges távoli 
hozzátartozók értesítéséről, a szomszédok bevonásáról az ápolási feladatokba. 

Összefoglalás: A beteg halmozottan hátrányos helyzetű az egészségügyi ellátás szempontjából: idős, 
egyedülálló, szegény, falusi. Mindezek a hátrányok már a biztos diagnózis felállítását is megnehezítik. 
Ehhez is, a beteg gyógyításához is szükséges a faluegészségügyi ellátás egy másik elemét, a helyi 
szociális ellátást, valamint a közösségi orvoslás keretében civil segítséget (szomszédok, család) is 
igénybe venni. Ennek megszervezése a háziorvos feladata. 

2. eset. Hajléktalan beteg ellátása ügyeletben 

Karitatív egyesület „szociális mentő”-je (személygépkocsi 2 szociális munkással) folyamatosan járja a 
település hajléktalanok által preferált helyeit, hogy a rossz általános állapotban lévőket vagy a 
kifejezetten betegség jeleit mutató személyeket egészségügyi ellátóhelyre vigye. A késő esti órákban 
hoz egy 56 éves férfit. Erősen alkoholszagú, beszéde dysarthriás, kommunikálni érdemben nem lehet 
vele. Ruhája az esőben átázott, több napos ürülékkel szennyezett. Panasza: „megfúlok a köhögéstől”. 
Improduktív, száraz köhögés hallható. Mit tesz? 

A. Az ápolóval lázat méretek, az ingét kigombolva meghallgatom a szívét és a tüdejét. Mindehhez 
gumikesztyűt húzunk a fertőzésveszély elkerülése miatt. Mivel fizikális eltérést nem találtam, a 
szociális mentővel a legközelebbi hajléktalanszállóra vitetem. 
B. Ilyen állapotban nem vagyok hajlandó megvizsgálni. Nekem védenem kell az ügyeleti helyiséget és 
a következő ellátandó betegeket is a fertőzésveszélytől. A szociális munkások akkor hozzák vissza 
vizsgálatra, ha szociálisan „társaságképes”. 

C. Az ápoló segítségével tisztasági fürdővel megtisztítjuk a külső fertőzőforrásoktól. Mivel ismeretlen 
anamnézisű, és panaszai sem vehetők fel teljes vertikumában, úgy vizsgálom meg, mint a praxisba 
bejelentkező beteget első alkalommal. A vizsgálat eredményének megfelelően döntök további 
ellátásáról. 

Az egyes választások következményei: 

A. válasz esetén: Az inveterált széklet miatt kialakult decubitusa nem került észrevételre, ellátásra - 
lelkes érdekvédő vagy az ellátással elégedetlen szociális munkás jogosan követelhetné a felelősségre 
vonást jókora médiavisszhangot keltve. A betegben tolongó fej- és ruhatetű-tömeg, valamint a bőrén 
található scabies a rendelőtől a hajléktalanellátóig újabb fertőző-forrás. Az improduktív köhögését 
indukáló esetleges TBC-s fertőzés már nemcsak a hajléktalanokat és az őket ellátó szociális 
munkásokat, hanem a rendelő személyzetét is veszélyezteti. 

B. válasz esetén: „…és ha egy pulmonális mikroembolizáció miatt köhécsel?” „… és ha az aethyles 
állapot mellett egy stroke tüneteit fedi?” „… és ha az előrehaladott TBC miatt a hajléktalan-
szálláshelyen több lakót, onnan távozva a környezetében még sokakat megfertőz?” 
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A sürgősségi ellátás nem köthető feltételekhez! Még az egészségügyi személyzet közvetlen fizikai 
veszélyeztetése esetén is az észlelő orvosnak kell gondoskodni a veszély elhárításáról - egyéb 
egészségügyi személyzet, szükség esetén a rendőrség bevonásával), hogy a vizsgálatot mindenképp 
elvégezze. Egy bulvárújságíró felduzzasztott cikke után nehezen lehetne olyan ügyvédet találnia, 
akivel a jogi felelősségre vonást elkerülhetné. Az etikai pedig elkerülhetetlen. És akkor még ott van a 
lelkiismerete… 

C. válasz esetén: Ez a helyes döntés. A tisztasági fürdő során kiderül, hogy a beteg haja tele van 
serkékkel és fejtetűvel, bőrén scabieses járatok és excoriatiok, a sacrális régióban a napok óta le nem 
mosott faeces tenyérnyi területen decubitust okozott. A beteg a tisztálkodás közben kezd 
kijózanodni, beszéde egyre érthetőbb. Az ápolónak elmondja, hogy hónapok óta köhög, nemcsak ő, 
hanem a vele egy parkban „lakó” társaié is. Gyakran „hőhulláma van, mint a nőknek”, ami spontán 
oldódik. Köpete nincs, egyéb panasza nincs. 

Milyen egészségügyi ellátásban részesíti a beteget? 

A. A haj leborotválása és a teljes testfelület rühellenes szerrel való bekenése után a sacrális decubitus 
lege artis ellátása. (Ezt a területet nem fertőtlenítjük a rühellenes szerrel.) Majd fizikális vizsgálat, 
mely alapján státusának megfelelő ellátás biztosítható. Mivel nem találta okát a hónapok óta fennálló 
száraz köhögésnek, felmerül Önben a TBC-s fertőzés gyanúja. Mivel ez közegészségügyi szempontból 
is veszélyes, a beteg együttműködő-készsége pedig vitatható, ellátás után az ügyeletes pulmonológia 
osztályra szállíttatja. 

B. A haját leborotváljuk, a rühellenes szerért azonban a betegnek ugyanannyi átmenni a szemben 
lévő gyógyszertárba, mint az ápolónak a kórház bőrgyógyászati osztályára. A decubitust ellátjuk, 
fizikális vizsgálatra átküldjük a pulmonológiára. 

C. Most már tényleg nem veszélyeztetem az ügyeleti személyzet egészségét. A beteget a 
bőrgyógyászati osztályra küldöm, lássák el ők, aztán, ha akarja, megvizsgálom. 

Az egyes választások következményei: 

A. válasz esetén: Ez a helyes döntés. A beteg akut ellátást igénylő betegségeit megfelelően ellátta. 

B válasz esetén: A háziorvos köteles alapellátást nyújtani minden betegnek. Nem illik a kényelmetlen-
kellemetlen beteget másik ellátóhelyre irányítani. Csak növeli a költségeket, a fölösleges 
igénybevételt, adminisztrációt, viszont jelentősen csökkenti a beteg-együttműködés hatásfokát. Míg 
oda-vissza imbolyog a beteg, van esélye, hogy tovább fertőzzön scabiesével, esetleges TBC-s 
fertőzésével. 

C válasz esetén: Egy fertőzőforrást jelentő beteget nem célszerű küldözgetni a kórházon belül és kívül 
sem. Ráadásul ezzel az akcióval nagy az esélye, hogy a beteg valahol útközben „elvész” - nem megy el 
a javasolt osztályra/ellátásra. 

A beteg egészségügyi ellátása után milyen speciális kérdést tesz föl a hajléktalannak: 

A. Na, végre megkapta, amit akart?! 

B. Mikor evett utoljára? 

C. Ugye azért be fogja hozni az érvényes TAJ-számát? 
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A. válasz esetén: Az ilyen kérdés még saját frusztráltságunkat, agresszív érzéseinket sem oldja, csak 
újabb konfliktushelyzetet teremt. 

B. válasz esetén: ez a helyes kérdés. Nagyon fontos, hogy vegyük észre, a hajléktalan alapvető 
szociális szükségletei nincsenek kielégítve. Egy ilyen objektív tény megkérdezése a szociálisan 
krízishelyzetben lévőnek sem okoz szégyenérzetet. Sose kérdezzük meg, hogy éhes-e! De minden 
esetben ajánljuk fel a bizonyára mindenütt elérhető vajas kenyeret, esetleg egyéb ételt. 

C. válasz esetén: Fölösleges és értelmetlen kérdésekkel ne zaklassuk sem a beteget, sem 
önmagunkat! 

Milyen egyéb intézkedéseket tesz? 

A. Körülbelül öt beteg ellátására alkalmas időt vett el így is, most már kicsit belehúzok, hogy 
utolérjem magam. 

B. Azért szerzek tiszta ruhát, meztelenül mégse menjen az utcára… 

C. Miután élelemmel ellátta az ápoló, és tiszta ruhát szerzett számára, mentővel a pulmonológiára 
szállíttatta. A helyi ÁNTSZ-nek bejelentést tett a valószínű fertőzésről, megnevezve a helyet és 
személyeket, akik valószínűleg szintén fertőzöttek vagy veszélyeztetettek. 

Az egyes választások következményei: 

A. válasz esetén: A lelkiismeretét bizonyára nem fogja utolérni, ha megtudja, hogy a hajléktalan által 
jelzett parkban még 3 fertőzött-fertőző beteg tartózkodik állandó jelleggel és nem a leghigiénikusabb 
környezetében terjeszti a TBC kórokozóját. 

B. válasz esetén: A ruházkodás rendben, de a háziorvosnak a közösség felé is vannak kötelezettségei. 
(Közegészségügyi és járványügyi feladatok) 

C. válasz esetén: Ez a helyes döntés. A WHO meghatározása szerint a teljes gyógyulás az, amikor a 
beteg a lehető legteljesebb mértékben visszanyerte egészségét, és ismét visszahelyezhető a 
társadalomban elfoglalt helyére. Ehhez szükségesek a reszocializációs intézkedések. A háziorvos 
kötelező járványügyi feladatait - bár ritkán fordulnak elő, - maradéktalanul teljesítenie kell, hogy a 
közösség egészségét is védje. 

Összefoglalás: Az orvosnak sem joga, sem lehetősége az értékítélet. Amennyiben a beteg nem 
megfelelő higiénés állapotban kerül a rendelőbe, az ellátóhely (jelen esetben a háziorvosi ügyelet) 
feladata, hogy a beteget olyan állapotba hozza, ami már sem az ellátókra, sem a következő 
ellátandókra nem jelent veszélyt. Ez kiterjed a ruháján, a kültakarón és a szervezetében található 
fertőzőforrásokra. A beteg sem szociális, sem mentális (ittas), sem egyéb más állapota miatt nem 
szenvedhet hátrányt az ellátás során. Az ügyeletben történő vizsgálatnak ugyanolyan alaposnak és 
körültekintőnek kell lennie, mint a saját rendelőben, a praxisba bejelentkezett betegnél. Az észlelő 
orvos feladata, hogy a közösségre veszélyt jelentő fertőző betegségeket szakszerűen, a további 
fertőzést megakadályozva, a közösséget is védve lássa el. 

3. eset. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermek tonsillitise 

Három gyermekes anya hívja ki önt egy februári délelőtt rendelési idő alatt, mivel legkisebb 
gyermeke, akivel még GYES-en van, lázas. A család a falutól fél km-re lévő tanyán él, igazi 
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„mélyszegénységben”. Férje alkalmi munkákat vállal, ha van, ruhákat a Vöröskereszttől kapnak, az 
önkormányzat az adható segélyeken kívül élelmiszercsomagokkal segíti őket. Fűteni azzal tudnak, ami 
a szomszédos háztáji gazdaságokból megmarad (kukoricaszár, -csutka, fahulladék). A két nagyobbik 
gyermek óvódás. 

Mit tesz? 

A. Azonnal otthagyja a rendelést, hogy ellássa a bizonyára alultáplált, gyenge immunrendszerű 
gyermeket. 

B. A láz nem betegség, mivel más panasza nincs a gyermeknek, lázcsillapítót javasol telefonon, és 
meghagyja, ha 48 órán túl is lázas, hozza be a rendelésre. 

C. Kiküldi az ápolót, lássa el a lázas gyermeket, míg Ön folytatja a rendelést. 

D. Megnyugtatja az édesanyát, hogy rendelés után kimegy, addig is az ápolóval ismételten 
elmagyaráztatja a lázcsillapítás lehetőségeit és a sürgősséget igénylő tüneteket. 

Az egyes választások következményei: 

A. válasz: A gyermeket ugyan ellátja, de minden gondolata a rendelőben váró 13 beteg körül forog, 
akik közül 6 időre bejelentkezett, 1 láthatóan rosszul volt vesegörcsei miatt, és 2 lázas beteg is volt a 
rendelőben. A prioritás felállítása az ellátás során nemcsak katasztrófahelyzetben, hanem a napi 
gyakorlatban is fontos. A csak lázról panaszkodó gyermeknél - kellő tájékoztatás mellett, - a néhány 
órás késés nem jelent ellátatlanságot. (Ha behozza a rendelőbe, esetleg ugyanennyit vár.) 

B. válasz: A szakma szabályainak teljesen megfelel a 48 órás lázcsillapítás enyhe felső légúti hurutban 
és csak ezután érdemes elkezdeni az antibiotikumot. Ezt nagyon helyes. De honnan tudja, hogy a 
kislánynak enyhe felső légúti hurutja van? Csak úgy, ha megvizsgálta! Nem célszerű egy akut 
appendicitist vagy egy centrális tüdőtályogot 2 napig obszerválni! 

C. válasz: Ön gondos, körültekintő és önfeláldozó orvosa bejelentkezett betegeinek! Az ő érdekük 
lebeg lelki szemei előtt, még az ápoló nélkül is vállalja ellátásukat. De ugyan mit kezd kint a tanyán az 
ápoló? Lázat csillapít? Azt az anya is tudja, ha elmondják neki. Kitakarítja a lakást? Az a szociális 
gondozó munkája. A lelkiismeret megnyugtatására pedig nagyon költséges dolog egy szakképzett 
ápolót 1-2 órára kivonni a munkából… 

D. válasz: Helyesen döntött, így a rendelőbe elfáradó betegeket is időben ellátta, és a kisgyermek 
ellátása is biztos volt az időleges lázcsillapítással. Azzal, hogy felhívta az anya figyelmét az alarmírozó 
tünetekre biztosította, hogy hiperakut esetben is időben a betegnél legyen. 

Kiérkezve az anyát és gyermekét egy fűtetlen szobában találja, várják, hogy a férj a „napszám” után 
hazaérkezzen a fűrészgép-tulajdonostól a fűrészporral és hasítékfával. A lakás tiszta, rendezett. A 2 
éves kislánynak tonsillitis follicularisa van, megnagyobbodott mandulákkal és környéki 
nyirokcsomókkal. Egyéb eltérést nem talált. Az anyának a legolcsóbb javasolt antibiotikumra sincs 
pénze, az önkormányzat már az előző segélykérés során is kijelentette: kimerítették az összes 
lehetőséget. 

Mit tesz? 

A. Ez már nem az én dolgom, az én feladatom az egészségügyi ellátás, a recept felírása. 
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B. Pénzt adok gyógyszerre, nem tudnám elnézni, hogy valami károsodás érje a gyógyszerhiány miatt 
ezt a tündéri kislányt. 

C. „Akadályozott légzés!” diagnózissal kórházba utalom a gyermeket. 

Az egyes választások következményei: 

A. válasz esetén: A kislány temetése sem az Ön dolga? A betegellátás akkor befejezett, amikor 
minden körülmény biztosított a gyógyuláshoz. 

B. válasz esetén: … És máris elérte, hogy a család minden esetben Önhöz fordul pénzügyi gondjainak 
rendezése céljából. Más betegek is kérik, hogy segítsen gyógyszerbeszerzésük anyagi hátterét 
biztosítani. Melyiknek fog nemet mondani, amikor már saját családja nehezményezi az adakozást az 
esélyegyenlőségre hivatkozva? 

C. válasz esetén: Ez a jó döntés. Az akadályozott légzés életveszélyes állapot, Önnek joga van 
műszeres és személyi feltételek hiányában tartani ettől a lehetőségtől. (Korrektebb, ha a 
gyermekosztály vezetőjével megbeszéli az esetet, hogy tulajdonképpen szociális ellátásról van szó.) A 
kislány elhelyezése nemcsak azért fontos, hogy gyógyszerhez jusson, hanem azért is, mert így 
rendezett környezetbe kerül gyógyulása idején, valamint a testvérei sem egy fertőzőforrás közelében 
fagyoskodnak. (Ha az Önkormányzatnak beszámol az áldatlan állapotról, esetleg találnak 
fűtőanyagot…) 

Összefoglalás: A napi feladatokban fontos, hogy az akut ellátás során is sorrendet állapítsunk meg az 
ellátás során. Amennyiben lehetséges, a rendelőbe eljövő betegeket lássuk el rendelési időben, és 
csak azután a hívásokat. Természetesen az életveszélyes vagy állapotromlással fenyegető esetek 
kivételek. A beteg ellátásánál, különösen a gyógyszerfelírásnál minden esetben figyelembe kell venni 
anyagi helyzetét. Amennyiben képtelen a gyógyszerek beszerzésére, az Önkormányzat Szociális 
Irodájával vagy az illetékes kórházzal kell felvenni a kapcsolatot, hogy az ellátás ne maradjon el. 
Különösen a rossz szociális háttérrel rendelkező betegek esetén terápiás értékű lehet a beteg 
kiemelése a környezetből, nemcsak számára, de fertőzés esetén az együttlakók számára is. 

Tesztkérdések 

1. Hátrányos helyzetű beteg az a természetes személy, aki 
A. Az egészségi állapotának megfelelő egészségügyi szolgáltatásokat valamilyen okból nem vagy csak 
korlátozott mértékben tudja igénybe venni 
B. Nem kap szociális segélyt 
C. Egészségügyi problémáival gyakran kénytelen felkeresni az egészségügyi ellátás különböző szintjeit 
D. Mindegyik 
 
2. Az alábbi meghatározások közül melyek azok, amelyek hátrányt okozhatnak egy betegnek az 
egészségügyi ellátás során? 
A. Szegénység, alkoholizmus, idős kor 
B. Falusi lakóhely, menekült státusz, hajléktalanság 
C. Homoszexualitás 
D. Mindegyik 
E. Egyik sem 
 
3. Mi a hátrányos helyzetű populációk egészségügyi ellátásának speciális feladata? 
A. A hátrányos helyzetű populációk felszámolása 



 57 

B. Az egészségügyi ellátás területén mutatkozó hátrányok kiküszöbölése, az esélyegyenlőség 
biztosítása 
C. Az egészségügyi ellátás színvonalának emelése-csökkentése a megfelelő köztes szintre 
 
4. Mi a közösségi orvoslás? 
A. Egy speciális közösség háziorvosi ellátása 
B. Az alternatív gyógymódok alkalmazása közösségi szinten 
C. Egy település állami és civil szervezetinek összefogása az egészségügyi ellátóval a WHO által 
meghatározott egészség biztosításában minden lakos számára 
 
5. Milyen szervezetek játszanak aktív szerepet a közösségi orvoslásban? 
A. Állami és civil szervezetek, Községi Önkormányzat szociális referense 
B. Mellrákos Betegek Klubja, Down-kóros Betegek Érdekvédelmi Szövetsége 
C. Helyi ÁFÉSZ vegyesboltja, Hímzőkör, Tűzoltózenekar 
D. Református gyülekezet, katolikus általános iskola 
E. Mindegyik 
F. Egyik sem 
 
6. Milyen változást okoz a civil szervezetek a háziorvosi munkacsoport között kialakított aktív 
együttműködés tagjainak magatartásában? 
A. Nő a személyes felelősségvállalás a körükben, az egészséget megőrzendő értékként kezelik 
B. A háziorvosi munkacsoporttal szerződést kívánnak kötni az együttműködésről 
C. A helyi önkormányzattól joggal kérnek állami támogatást munkatevékenységükhöz 
 
7. Mi a Faluegészségügy meghatározása: 
A. Falusi egészségpiac menedzsmentje 
B. A falun élő és/vagy dolgozó emberek és egyéb hátrányos helyzetű népcsoportok gyógyító-
megelőző, rehabilitáló ellátása 
C. A falusi piacon recept nélkül kapható gyógyszerek forgalmazását 
 
8. Eltérések a faluegészségügyi ellátásban: 
A. A munkahely legtöbbször a lakóhely is 
B. A munkahelyi ártalmak gyakran egyben környezeti ártalmak is. 
C. Nagyon sok képzetlen munkás végez szakfeladatot, sokszor engedélyhez kötött feladatot. 
D. Mindegyik 
E. Egyik sem 
 
9. Milyen egészségügyön kívüli szolgáltatások hiányosságai okozzák a falusi betegek hátrányos 
helyzetét az egészségügyi ellátásban? 
A. A közutak rossz állapota 
B. A tömegközlekedés menetrendje és árai 
C. Az informatikai szolgáltatások (internet, mobil-telefon, vezetékes telefon) elérhetősége, minősége 
D. Mindegyik 
E. Egyik sem 
 
10. Milyen a falusi lakosság korösszetétele? 
A. Azonos a városi lakosságéval 
B. Jelentős hátrányban van, a fiatal, munkaképes korosztály tekintetében 
C. Sokkal kevesebb az idős ember falun 
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11. A falusi lakosság átlagjövedelme szignifikánsan alacsonyabb a városi lakosokénál, ezért 
rosszabbak a lakáskörülmények, kevesebb autó, telefon van falun, ami rontja az egészségügyi ellátás 
elérhetőségét. A relációanalízis szempontjából mi jellemző erre az állításra? 
A. Az állítás igaz, a magyarázat igaz, ok-okozati összefüggés van közöttük 
B. Az állítás igaz, a magyarázat igaz, nincs ok-okozati összefüggés közöttük 
C. Az állítás igaz, a magyarázat hamis 
D. Az állítás hamis, a magyarázat igaz 
E. Az állítás hamis, a magyarázat hamis 
 
12. Milyen szakmai iránymutató biztosítja, hogy minden szakellátásra szoruló beteg, de csak indokolt 
esetben eljusson a járóbeteg-szakellátásra? 
A. A falusi orvosok nagy tapasztalat és helyismerete 
B. A Háziorvosi Szakmai Kollégium által összeállított Háziorvosi Ellátási Standardok 
C. A szakellátásokat minden beteg beutaló nélkül igénybe veheti 
 
13. Miért veszi igénybe gyakrabban - sokszor indokolatlanul - a városi beteg az ügyeleti ellátást? 
A. Kényelmi szempontok miatt és a személyes törődés elérése céljából 
B. Mert betegebbek a falusi lakosságnál 
C. Mert a háziorvos az ügyeletre utalja 
 
14. A falusi lakosság egy része nem meri, nem akarja igénybe venni táppénz-lehetőséget, 
A. Mert félti a munkahelyét 
B. Mert anyagilag nem engedheti meg magának a jövedelem-kiesést 
C. Mindkettő 
D. Egyik sem 
 
15. Mi a faluegészségügy célja? 
A. A falusi lakosság egészségi állapotát az átlagpopuláció szintjére emelni 
B. A falusi lakosság egészségügyi ellátását az átlagpopuláció szintjére emelni 
C. Mindkettő 
D. Egyik sem 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: D, 3: B, 4: C, 5: E, 6: A, 7: B, 8: D, 9: D, 10: B, 11: A, 12: B, 13: A, 14: C, 15: C 

Informatika az alapellátásban 
dr. Vörös Krisztián 

Számítógép használat 

A számítógépek megjelenése a praxisokban a 80-as években kezdődött és a 90-es évek végére már 
meghaladta a 90%-ot. Mostanra már minden családorvos háziorvosi szoftverekkel dolgozik. 
Általánosan elterjedt a számítógép használata a szakmai információk beszerzésében, a szakmai 
kapcsolattartásban is. 

Az informatika elterjedése nélkül ma már aligha lenne uralható a nagy mennyiségű egészségügyi adat 
feldolgozása áttekintése. A nyugati társadalmak elöregedésével és a krónikus betegségek számának 
növekedésével az egészségügyre egyre nagyobb teher nehezedik, feladatainak ellátása 
megoldhatatlan lenne a számítógépek használata nélkül. Magyarországon a helyzetet nehezíti, hogy 
az doktorok gyakran adminisztratív munkát is végeznek, ráadásul az orvosok száma a nyugdíjazások 
és a külföldre vándorlás miatt egyre csökken. 
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A számítógépek használata hatékonyabb adattárolást és előhívást tesz lehetővé. Az anamnézis, 
korábbi megjelenések/kezelések, vizsgálati és labor eredmények gyorsan áttekinthetők. A betegek 
biztonsága egyre nagyobb hangsúlyt kap. A gyógyszertúlérzékenység, a gyógyszer-interakciók 
nyilvántartása, a potenciálisan veszélyes alapbetegségek feltüntetése segít elkerülni a szakmai 
hibákat. A szükséges szűrővizsgálatok nyilvántartása, a kardiovaszkuláris prevenciós programok 
integrálása az alapellátás megelőző feladatait egyszerűsítik. 

A modern kor sajnos még nem köszöntött be minden szempontból. A praxisok még mindig óriási 
mennyiségű nyomtatott dokumentációt állítanak elő (receptek, beutalók, igazolások, stb.). Ezen 
feladatok hatékonyan csak számítógépes rendszerekkel oldhatók meg. A digitális adatkezelés 
irányába tett lépések a papír alapú információáramlás megszüntetésével is csak kiterjedtebb 
számítógép használatot segítik elő. A biztosítóval, egészségügyi felügyeleti szervekkel, statisztikai 
adatokat váró hatóságokkal az adatáramlás lassan internet-alapúvá válik. Az adatok lekérdezése, a 
jelentések elkészítése egyre inkább digitális formában történik. 

Összességében elmondható, hogy az informatikai fejlesztések eredményeképp javult a hatékonyság, 
az ellátás minősége és biztonsága is. Tekintve, hogy sem a betegforgalom csökkenése, sem az 
adminisztratív feladatok mérséklődése nem várható, nélkülözhetetlenné váltak a felhasználóbarát, 
könnyen kezelhető orvosi szoftverek. 

Adatvédelem, biztonság 

Az egészségügyi ellátók hatalmas mennyiségű és igen szenzitív adatot kezelnek. Bár egészségügyi 
adat illetéktelen megszerzésének az esélye az alapellátásban csekélynek mondható, teljességgel 
kizárni ennek lehetőségét sem lehet. Nagyobb, reális veszély az adatvesztés. 

Az egészségügyi adatok eltulajdonításának lehetséges módja a számítógéphez történő fizikai 
hozzáférés során történő lopás. Ennek lehetőségét csökkenti, ha a gépeket elzárva tartjuk, illetve 
rendelési időben sem hagyjuk őrizetlenül. A számítógép megfelelő jelszavas védelme 
elengedhetetlen, mind az operációs rendszer, mind a háziorvosi szoftver esetében (illetve a BIOS 
esetében is). A pecsétszám, illetve a túl egyszerű jelszavak nem biztosítanak kellő védelmet. A 
helyettesítéshez célszerű külön jelszót beállítani, és nem a helyettesített orvos jelszavát megadni. 

Az alapellátásban egyre inkább terjed a mobil eszközök használata, melyek a betegek adatai tárolják, 
a rendelői géppel szinkronizálják, így a lakáson történő ellátások során is egyszerű hozzáférést 
biztosítnak a doktornak. Ellopásuk, elvesztésük azonban betegek százainak adatait szolgáltathatja ki. 

A hatékonyabb munkát sokan hálózatban használt számítógépekkel biztosítják. A hálózathoz történő 
hozzáférést ebben az esetben is szabályozni kell. A rádiós hálózatok segítségével a vezetékek 
használata elkerülhető, de a hálózati adatforgalom bizonytalanabbá válik (az adatbázis-kezelés során 
könnyen okoz hibát pillanatnyi kapcsolatszakadás is). Nem nagy valószínűséggel, de a wi-fi hálózathoz 
illetéktelenek is hozzáférhetnek, ezért a biztonsági beállításokra fokozott figyelmet kell fordítani. 

Az adatbázis sérülése szoftver- és hardverhiba miatt is bekövetkezhet. Programhiba előfordulhat a 
háziorvosi szoftverben, az operációs rendszerben, de adatvesztés okozhatnak kártékony programok 
is. A megelőzéshez kisebb jelentőséggel ugyan, de a háziorvos program naprakészen tartása is fontos. 
Az operációs rendszer frissítéseit célszerű automatikusra állítani, hogy a rendszer automatikusan 
frissüljön, kevesebb esélyt hagyva a kártékony programoknak és hibáknak. A számítógépen futó 
vírusirtó állandó frissítése is elengedhetetlen. Az egyes programok hatékonyságáról a keresés során 
az AV Compertives oldalain olvashatunk teszteket. Informatívabbak lehetnek az AV-test 
összehasonlításai, ahol a keresési eredmények mellett, az új vírusok elleni védelmet, a javítási 
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képességet és a használhatóságot is értékelik. A szoftveres védekezés harmadik pillére a tűzfal 
használata, melynek feladata a számítógépen ki- és bemenő adatforgalom ellenőrzése, a külső 
behatolás elleni védelem. Alapszintű tűzfalat a nem teljesen elavult operációs rendszerek 
tartalmaznak (a kifelé irányuló forgalmat általában nem ellenőrzik). Hozzáértést gyakorlatilag nem 
igényelnek, csak kikapcsolni nem szabad őket. Aki a kifelé irányuló adatokat, illetve a programok 
viselkedését is szeretné kontrollálni, annak professzionális tűzfalra van szüksége. A nagyobb gyártók 
teljes biztonsági csomagjai mellett, különálló, ingyenes tűzfalak is telepíthetők. A nagyobb biztonság 
mellett azonban ezek már hozzáértést igényelnek (bár használatuk sokat egyszerűsödött). Részletes 
összehasonlító teszteket olvashatunk a tűzfalakról a matousec.com oldalain. 

A hardveres hiba megelőzésében fontos a megfelelően választott alkatrészek használata (alaplap, 
tápegység, merevlemez). Az adatbiztonságot segítheti a több merevlemez használata az adatokat 
tároló gépben (RAID). Az adatokat tároló gépnél érdemes szünetmentes tápegységet használni. 

Mind a szoftveres, mind a hardveres, illetve felhasználói hiba elleni védelemben nélkülözhetetlen az 
adatok biztonsági mentése. Az operációs rendszer is tartalmaz erre alkalmas programot, illetve 
számos ingyenes program is megtalálható az interneten. A legtöbb háziorvosi program beépítve 
tartalmazza a mentés lehetőségét, vagy egyszerű másolással megoldható. A mentés többféle 
adathordozóra történhet. A CD-re, DVD-re történő mentés viszonylag megbízható, bár kissé 
körülményes lehet. Pendrive-ra a legegyszerűbb a mentés. A használat előtt érdemes ellenőrizni, 
hogy nem hibás-e a pendrive memória lapkája, főleg olcsóbb termékeknél viszonylag gyakran 
előfordulhat. Hálózatba kötött gépek esetén az adatokat tároló gépről a mentés a hálózat másik 
gépére is történhet. Napjainkban az óriási tárkapacitású külső merevlemezek olcsón elérhetők, nagy 
mennyiségű adatot menthetünk így egyszerűen. Számos internetes oldal kínál - akár több tucat 
gigabájt erejéig - ingyenes mentési lehetőséget. Ezeken az oldalakon - az ingyenes verziók esetén - a 
mentés körülményes lehet, de az adatbiztonság talán a legjobb. A nem online mentések esetén ne 
feledkezzünk meg róla, hogy az azonos helyen tárolt mentések lopás, tűzkár stb. esetén ugyanúgy 
megsemmisülnek (gépben tartott pendrive, hálózati mentés, gép melletti külső merevlemez). 

Az informatika hatása az orvos-beteg kapcsolatra 

A számítógépek megjelenése és elterjedése alapvetően változtatta meg a rendelőben zajló 
kommunikáció módját. Az orvos feladatai közé bekerült a számítógépen tárolt adatok áttekintése, 
illetve a konzultáció során az adatok bevitele, újabb szeletet hasítva ki a betegre jutó időből és 
figyelemből. Az eredmény egy orvos-centrikusabb kapcsolat, ahol a doktor kevesebbet kommunikál a 
beteggel és kevésbé reagál a páciens felvetéseire. Egyes vizsgálatok a vizitek hosszának növekedése 
mellett a szemkontaktus csökkenését, a pszichoszociális témák hanyagolását, az empátia 
visszaszorulását írták le - csökkenő betegelégedettség mellett. Pozitívan értékelik viszont a betegek, 
hogy adataik könnyen elérhetőek és áttekinthetőek, feltéve, hogy a személyes adataik biztonsága 
megfelelő. 

Az elmúlt évtizedben az orvosok gyakorlott számítógép-használókká váltak. A vizit alatti számítógép 
használat aránya egyes esetekben csökkent, a metakommunikáció javult. Bár az információáramlás 
mértéke csökkent, a betegek megszokták az új helyzetet és nem érzik úgy, hogy az orvosok 
elhanyagolják őket. Ismert, hogy az orvosok számítógép-használata csökken, ha a beteg 
pszichoszociális problémát vet fel. Az orvos odafordulása ilyenkor intenzívebb. Segíthet megelőzni a 
kommunikációs problémákat, ha az orvos még a vizit előtt áttekinti a beteg előzményeit, a gépelést a 
vérnyomásmérés, a vetkőzés idejére időzíti, vagy a konzultáció után fejezi be az adminisztrálást. 
Ehhez természetesen ésszerű napi betegforgalom lenne szükséges. 
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Az orvos beteg kommunikáció új formája az e-mailben történő információcsere, mely a személyes 
kontaktus és a telefonos konzultáció mellett egyre jobban teret nyer, elsősorban az alapellátásban. A 
kommunikáció erre a formájára jellemző a (túlzott) tömörség, mely egyfelől örvendetes, de ügyelni 
kell a pontos, azonosan értelmezett megfogalmazásra. A betegek általában 1-2 kérdést tesznek fel, 
többnyire egészségügyi állapotukkal, leletekkel kapcsolatban. A sürgős ellátást, figyelmet igénylő 
esetek száma elenyésző. Az e-mailben kapcsolatot kereső betegek jellemzően inkább férfiak, 
magasabb végzettségűek és jövedelműek, általában több egészségügyi problémájuk van. A páciensek 
számára az egyszerű kommunikáció kényelmes kapcsolattartást tesz lehetővé a doktorral, így javítva 
az elégedettséget az ellátással. A személyes adatok védelme elsődleges szempont kell legyen. Az 
orvos elektronikus leveleit más nem olvashatja a praxison belül. Erről jelszavas védelemmel 
gondoskodni kell, és a betegek számára is egyértelművé kell tenni. Az e-mail címet célszerű könnyen 
elérhetővé tenni a páciensek részére. Az e-mailek megválaszolásával töltött idő természetesen plusz 
teher az orvosnak, bár nehezen becsülhető meg, hogy így mennyi időt lehet megtakarítani. 
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Függelék 

Antivirus programok keresési eredményessége: av-comperatives.org 
Antivirus programok eredményessége, új vírusok elleni védelem, helyreállítás, használhatóság: 
av-test.org 
Tűzfal tesztek: matousec.com 
Wi-fi beállítás: ihinet.hu/wi-fi-beallitasok.html; www.tutorial.hu/wifi-halozatunk-biztonsagossa-
tetele/ 
Online (internetes) mentés: http://www.techsupportalert.com/content/best-free-online-backup-
sites.htm; http://pcworld.hu/37-gigabajtos-ingyenes-felho-20101028.html 

  



 62 

2. A CSALÁDORVOSLÁS TÁRSADALMI VONATKOZÁSAI 

Egészség- és betegségtudat 
dr. Szabó János 

Bevezetés 
Az egészség és betegség fogalmának meghatározása első megközelítésben a legtöbb ember számára 
egyszerű feladatnak tűnik. Ha elmélyedünk a részletekben, hamarosan nyilvánvalóvá válik, hogy 
milyen sok szempontot kell figyelembe vennünk, ha pontos meghatározást szeretnénk adni. 

A háziorvos akkor végzi jól feladatát, ha munkája során nem csak a betegségek gyógyítására, hanem 
az egészség megőrzésére, visszaállítására egyaránt törekszik, mindehhez azonban pontosan kell 
látnia lehetőségeit és határait. A fejezet első részében az egészség, betegség fogalmának 
meghatározását követően, az egészségi állapotot befolyásoló tényezőket, illetve az egészségi állapot 
mérésére használható mérőszámokat mutatjuk be. A fejezet második részében a háziorvosi team 
egészségmegőrző, egészségnevelő, betegtájékoztatási feladatait tekintjük át. 

Definíció, BNO tartomány 

Egészség 
WHO definíció (1946): „Az egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem a teljes testi, lelki és 
szociális jóllét állapota.” 

WHO definíció (1984): „Az egészség annak a foka, amennyire az egyének és közösségek képesek 
önmaguk kiteljesítésére és szükségleteik kielégítésére, valamint megbirkózni a környezet 
kihívásaival.„ 

Ottawai Charta (1986): „Az egészség olyan állapot, melyet az anatómiai integritás, a teljesítményre 
való képesség, a személyes értékek, a családi munka és közösségi szerep, a jóllét érzése, a betegség 
és korai halál rizikóitól való mentesség jellemez.” 

A szociológia egészségdefiníciója: Parsons szerint az egészség optimális képesség, hogy hatékonyan el 
tudjuk látni társadalmi szerepeinket, feladatainkat, amelyekre szocializálva vagyunk. A társadalmi 
szerepek közül elsősorban a munkahelyi és az otthoni tevékenység köre emelhető ki. 

 

1. ábra. Maslow szükséglet-piramisa (1. ábra). 



 63 

 

Z1000 Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat 

Z1010 Egészségi állapot felmérése: intézményben lakók egészségellenőrzése 

Z1020 Egészségi állapot felmérése fegyveres testületnél 

Z1030 Egészségi állapot felmérése: sportolók szokásos egészségellenőrzése 

Z1080 Egészségi állapot felmérése: más csoport 

Z3410 Egyéb egészségügyi ellátás terhes személynél 

Z4180 Eljárások az egészségi állapot helyreállításától független célból 

Z4190 Eljárás nem egészségügyi okból, k.m.n. 

Z7610 Lelenc egészségügyi ellenőrzése, gondozása 

Z7620 Egészséges kisded és gyermek ellenőrzése, gondozása 

Betegség 
Az élő szervezet olyan állapota, amelyben az életfolyamatok a normálistól eltérnek. A betegség 
legegyszerűbben úgy fogalmazható meg, mint az egészség ellentéte.  A testi-lelki-szellemi egyensúly 
felborulása, amely akadályozza az ember mindennapos tevékenységét és a társadalmi életben való 
részvételét. A betegség lehet örökletes, szervi eredetű, parazitás vagy sérülésből eredő. Ezen kívül 
lehet pszichoszomatikus, vagyis lelki eredetű is. A betegségek leküzdésével, illetve a tünetek 
enyhítésével az orvostudomány foglalkozik. 

A betegségnek szubjektív és objektív megnyilvánulásai vannak. Szubjektív tünetek, amelyeket a beteg 
érez (fáradtság, fájdalom, levertség stb.). Az objektív tünetek azok, amelyeket az orvos füllel, kézzel, 
szemmel érzékel, illetve egyéb (kémiai, mikroszkópos, bakteriológiai stb.) vizsgálómódszerekkel 
megállapít. 

A betegség keletkezésében belső és külső tényezők szerepelnek. Ezen tényezők bizonyos esetekben 
önállóan, más esetekben együttesen hozzák létre a betegséget, illetve annak tüneteit. A belső 
(endogén) tényezők egyben megszabják a külső (exogén) tényezők szerepét is. A betegségek 
kialakulásában az életkornak is szerepe van. A csecsemő-és gyermekkorban a táplálkozás hibái 
idézhetnek elő betegségeket, az öregkorban rendszerint a szív és a keringés betegségei állnak 
előtérben, a felnőtt-, érett korban pedig gyakoribbak a daganatos betegségek. 

Az egészségi állapot mutatószámai 

Mortalitási ráták 
 Nyers halálozási arányszám: az adott évben meghaltak száma/ évközépi népesség x1000 

 Korspecifikus halálozási arányszám: pl. 60-64 év között meghaltak száma/60-64 évesek 
összesen x 1000 
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2. ábra. A születések és halálozások arányának változása 1950 és 2009 között. [Forrás: Wikipédia] 

 

 Csecsemőhalandóság: az 1 éves kor alatt meghaltak száma/élve születettek száma x 1000 (1. 
táblázat.) [Forrás:Wikipédia] 

 

1. táblázat. Csecsemőhalandóság 2011-ben Európában 

 EU átlag: 5,61 

 Svédország: 2,74 

 Csehország: 3,73 

 Hollandia: 4,59 

 Magyarország: 5,31 

 Románia: 11,2 

 Bulgária: 16,68 
 

 Gyermekhalandóság: Az 5 éves kor alatt meghaltak száma/élve születettek száma x 1000 

 Halálok-specifikus halálozás: Egyetlen haláloktól meghaltak száma/évközépi népesség x 1000 
Morbiditási ráták 

 Tényleges morbiditás 

 Korspecifikus morbiditás 

 Letalitás: egy betegség halálozási veszélyessége 

 Incidencia: adott év új betegeinek száma/a betegség kockázatának kitett népesség x k 

 Prevalencia: adott év betegeinek száma/népesség x k, ahol k=konstans (lehet 100 vagy 1000) 
A 2. táblázatban százalékos eloszlásban látható a betegségek DALY-értéket külön férfiakon (male) és 
nőkön (female) 2002-ből. 

2. táblázat. Egyes betegségek által okozott munkaképesség- csökkenés 2002. [Forrás: WHO 2003] 
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Sorrend Férfiak Nők 

Betegségcsoport Össz DALY 
(%) 

Betegségcsoport Össz DALY 
(%) 

1 Szív- és érrendszeri 
betegségek 

23,6 Szív- és érrendszeri betegségek 22,6 

2 Neurológiai és pszichés 
állapotok 

18,6 Neurológiai és pszichés 
állapotok 

20,5 

3 Rosszindulatú daganatok 17,8 Rosszindulatú daganatok 16,2 
4 Emésztőrendszeri 

betegségek 
10,0 Emésztőrendszeri betegségek 7,4 

5 Véletlenszerű sérülések 6,8 Szervi érintettséggel járó 
betegségek 

6,5 

6 Szándékosan okozott 
sérülések 

5,5 Mozgásszervi betegségek 6,3 

7 Szervi érintettséggel járó 
betegségek 

4,4 Légzőrendszeri betegségek 4,5 

8 Mozgásszervi betegségek 3,1 Véletlenszerű sérülések 4,1 
9 Légzőrendszeri betegségek 2,6 Szándékosan okozott sérülések 1,9 
10 Fertőző és bénulásos 

betegségek 
1,2 Diabetes mellitus 1,7 

Élettartam-mutatók 
 Születéskor várható átlagos élettartam 

 Adott életkorban várható átlagos életkor 

 Egészségben eltölthető várható átlagos élettartam (3. ábra). 
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3. ábra. A várható élettartam és az egészségben eltölthető várható élettartam. [Forrás: EHEMU 
Országjelentések No.4] 

Az egészség társadalmi-gazdasági feltételei 
 Társadalomban elfoglalt hely 

 Társadalmi és gazdasági biztonság   

 Biztonságos gyermekkor 

 Egészségre nevelő környezet 

 Egészséges munka és munkakörülmények 

 Preventív szemléletű egészségügyi ellátás 

 Biztonságos szexuális élet, párkapcsolat 

 Kielégítő fizikai aktivitás 

 Minőségi tápanyagok és kedvező táplálkozási szokások 

 Káros szenvedélyek hiánya, ill. csökkentése 

Az egészségi állapotot befolyásoló legfontosabb tényezők 
 Életmódbeli faktorok: 43% 

 Genetikai-biológiai faktorok: 27% 

 Környezeti tényezők: 19% 

 Egészségügyi ellátás: 11% 
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Az egyén egészségét befolyásoló tényezők 
 Az egyén neme 

 Életkor 

 Genetikai adottságok 

 Iskolai végzettség, tanult ismeretek 

 Vallás, értékrend 

 Énkép, egészségkép, önismeret 

 Aktuális lelkiállapot, hangulat 

 Alkalmazkodó készség 

 Problémamegoldó képesség 

 Családi minta 

 Barátok, munkatársak 

 Munkahely léte, nemléte 

 Az egyén munkához (tanuláshoz) való viszonya 

 Munkahelyi (iskolai) környezet 

 Infrastruktúra 

 Lakókörnyezet, helyi közbiztonság 

 Anyagi helyzet 

 Egészségügyhöz való hozzáférés lehetőségei 

 Etnikai, illetve kissebséghez tartozás megítélése 

 Politikai helyzet 

A háziorvosi team feladatai az egészség megőrzésében, helyreállításában 
A fent leírtakból látható, hogy az egészség megőrzése, illetve helyreállítása olyan multidiszciplináris 
feladat, melyben az egészségügy különböző szereplőinek igen fontos feladatai vannak. Ezen 
szereplők közül is kiemelkedő szereppel bír a háziorvosi team, mivel egy adott lakosságcsoport 
folyamatos egészségügyi ellátását végzi. Ismeri az egyént, a családot és a mikrokörnyezetet egyaránt. 
Nem csak betegként találkozik az egyénnel, hanem különböző szűrések, adminisztratív 
tevékenységek (korcsoportos kötelező szűrővizsgálatok, jogosítvány-érvényesítés, biztosítási 
vizsgálatok stb.) során az egészséges egyénnel, helyenként az egészséges családdal is van kapcsolata, 
mely kiváló lehetőséget biztosít az egészség megőrzését célzó egészségnevelő munkára. A betegség 
kapcsán történő találkozás esetén a háziorvosi team tagjai betegtájékoztatási, egészségnevelő, 
felvilágosító tevékenységükkel szintén sokat segíthetnek az egészség helyreállításában. 

A fent leírtakból azonban egyértelműen látható az is, hogy a háziorvosi team magas színvonalú 
egészségmegőrző, egészség helyreállítását célzó munkája sem elégséges az esetek jelentős részében 
az egészség teljes helyreállítására, hiszen számos olyan befolyásoló tényező van, melyet a háziorvosi 
team, az egészségügyi ellátó rendszer nem tud befolyásolni. 

Minden hozzánk forduló kliens, beteg esetén tisztáznunk kell, hogy erőforrásaink mire elegendők. 
Tájékoztatni kell betegünket, ha a beteg állapota megkívánja, személyesen kell felvenni a kapcsolatot 
a társszakmákkal (oktatásügy, munkaügy, szociális ellátó rendszer, civil szervezetek, kormányzati 
szervek), akiknek szintén fontos feladatai vannak az egészség megőrzésében, helyreállításában. A 
háziorvos team feladata a preventív szemléletű gyógyító munka, a betegek rizikóstátuszának 
ismerete, a személyre szabott betegtájékoztatás és egészségnevelés. 

Személyre szabott betegtájékoztatás, egészségnevelés 
A személyre szabott betegtájékoztatás, egészségnevelés a háziorvosi munka során az egyik 
leggyakrabban végzett tevékenység. Betegeinket tájékoztatnunk kell: 

 Aktuális panasz miatt végzett vizsgálat eredményéről, 
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 Panasz miatt ajánlott diagnosztikus vizsgálatok (laboratóriumi, képalkotó dg.) módjáról és 
eredményéről 

 Kórházi kivizsgálás kezelés javaslatának okáról, ennek megtörténtével a kivizsgálás kezelés 
eredményéről, leleteiről, a továbbiakban javasolt terápiáról és teendőkről 

 A szűrővizsgálatok eredményéről 

 Védőoltások előtt az oltásról 

 Alkalmassági vizsgálatok (gépjárművezetői, kishajóvezetői egészségügyi alkalmasság 
elbírálása, lőfegyvertartáshoz szükséges alkalmassági vizsgálat) eredményéről és 
minősítéséről 

 Hatósági vizsgálatok (látlelet, véralkohol, halál-megállapítás) eredményéről 

 Igazolások (munkaalkalmasság elbírálásához, közgyógyellátási igazolvány igényléséhez, 
biztosítótársaságok részére) kiadásakor az abban foglaltakról 

Egészségnevelési, egészségfejlesztési tevékenységünk: 

 Életvezetési és életmód tanácsadás egészségesek részére 

 Nem gyógyszeres és gyógyszeres terápiás tanácsadás 

 Életmódi és életvezetési tanácsadás krónikus betegeink részére a betegség kezdetén és 
állapotának változásakor 

Fontos, hogy betegtájékoztatási, egészségnevelő, egészségfejlesztő munkánkat mindig személyre 
szabottan végezzük. Vegyük figyelembe kliensünk: 

a) nemét 
b) életkorát 
c) iskolai végzettségét 
d) szakképzettségét - foglakozását 
e) világnézeti beállítottságát 
f) családi anamnesisét 
g) egyéni anamnesist 
h) családi állapotát 
i) általunk ismert életvezetési és életmódbeli szokásait 
j) felfogóképességének, szellemi kapacitásának korlátit 

a-b) Nem és életkor 

Valamennyi életkorú betegünknél (kivétel a csecsemők és kisdedek) a tájékoztatás és vagy 
egészségnevelő munka első szinten személyesen nekik szóljon. Ahol szükséges és a törvény erre 
fölhatalmaz (kisdedek, cselekvőképességükben korlátozottak, idős, demens betegek) a tájékoztatás, 
egészségnevelés történjen ez meg a felelős hozzátartozó(k) részére is. Ha mód van rá ezt a feladatot 
a beteg jelenlétében, lehetséges mértékig a beteg bevonásával végezzük. 

A gyermekek pontos és érthető tájékoztatásáról soha ne feledkezzünk meg! A gyermeki fantázia az 
elejtett, félreértett, félrehallott félszavakból igen nagy félelmet, szorongást generálhat kis 
betegünknél. 

Kommunikáljunk idős, demens betegeinkkel is, hiszen nem tudjuk biztonsággal megítélni mit ért meg 
és jegyez meg a beteg. 

c-d) Iskolai végzettség, szakképzettség, foglakozás 

Ennek ismerete segíthet abban, hogy a beteg számára minél érthetőbben mutassuk be, magyarázzuk 
el az adott helyzetet, fölhasználva szakmájának, foglakozásnak szimbólumait. Gyakorlati tapasztalat, 
hogy bizonyos típusú, beállítottságú emberek választanak egy-egy hívatást. Ennek ismeretével 
részben fölkészülhetünk, illetve előre kitérhetünk az adott betegtípus standard kérdéseire. Így pl. a 
számokkal, szabályokkal foglakozó mérnökök, statikusok, könyvelők, gyakran nehezen tudják 
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értelmezni és elfogadni a vérnyomás diurnalis ingadozásából és egyéb hatásokból adódó, méréseik 
során észlelt különböző értékeket. A különböző, de még mindig normál tartományba eső 
vérnyomásértékek is szorongást idézhetnek elő ilyen betegünknél, más esetben a beteg 
problémafüggővé válhat, és görcsösen azon dolgozik, hogy vérnyomásértékei mindig ugyanolyanok 
legyenek. 

Vízvezeték-szerelő betegünknél szakmájának szimbólumait használva ismertethetjük a keringési 
rendszer működését, nyomásváltozások különbségeit. A villanyszerelővel könnyen megértethetjük a 
neuropathias panaszainak okát, ha az elektromos vezetékrendszer meghibásodásával szemléltetjük 
azt. Természetesen számos ilyen példa sorolható. Mindig az adott helyzet, a konkrét beteg határozza 
meg, hogy milyen példát találhatunk. 

e) Világnézeti beállítottság 

Gyakran befolyásolja az egészségről, betegségről alkotott képet, gátakat szabhat terápiás 
aktivitásunknak. Próbáljuk mindig maximálisan figyelembe venni betegünk akaratát, kérését, hiszen, 
ha testi tüneteinek, betegségének erőszakos gyógyítása során nem figyelünk oda az ő speciális 
személyes érintettségére, lelkét oly mértékben károsíthatjuk, ami organikus állapotában is további 
romlást okozhat, illetve gátolhatja gyógyulását. Bizonyos vallásoknál, szektáknál tiltottak egyes 
diagnosztikus és terápiás beavatkozások, míg másoknál pl. a fogamzásgátlás tiltott. 

Ha betegünk számára világnézeti okból tiltott beavatkozásra lenne szükség, mindig gondosan 
mérlegeljük, hogy annak elvégzése milyen haszonnal járna a betegünknek, míg elmaradása esetén 
milyen következményekkel kell számolni. Mindezekről, higgadtan, tárgyszerűen és részletesen 
tájékoztassuk betegünket, adjunk időt számára, hogy átgondolja a hallottakat és nemleges válasza 
esetén is biztosítsuk arról, hogy véleményének változása esetén bármikor segítségére leszünk, és az 
általa szabott korlátokon belül folyamatosan állunk továbbra is rendelkezésére. 

f-g-h) Családi, egyéni anamnesis, családi állapot 

A család élettörténete, az előforduló betegségek, szintén jelentősen befolyásolják kliensünk 
egészségről, betegségről alkotott képét, szorongást, félelmet kelthetnek, karcinofóbiát alakíthatnak 
ki . A saját anamnesisében előforduló hasonló panaszok, problémák is befolyásolhatják fantáziáit, 
motivációját, aminek figyelembevétele nagyon fontos. 

i) Életmódbeli, életvezetési szokások 

Betegünk aktuális életmódjának ismerete elengedhetetlenül fontos, ha használható tanácsokat 
akarunk adni, hiszen az optimális életmód felé csak apró, a beteg számára is megvalósítható és 
elfogadható lépésekben közelíthetünk. Gyors, irreális változtatások motiválatlanná, reménytelenné 
tehetik betegünket. 

j) Felfogóképesség, szellemi kapacitás 

A fent leírtak összessége határozza meg az aktuális problémával kapcsolatos mentális kapacitását, 
melyre munkánk során maximálisan figyelemmel kell lennünk. Soha ne feledjük, hogy betegünk 
amikor kapcsolatba kerül velünk, panaszaiból, tüneteiből, fantáziáiból adódóan módosult 
tudatállapotban van, ami speciális módon szűri az általunk elhangzottakat. Ezért fontos, hogy 
munkánk során először tájékozódjunk, próbáljuk megtudni, mit gondol, mik a félelmei, fantáziái az 
adott panasszal, tünettel kapcsolatban, próbáljuk meg oldani szorongását. Ha mindezt megtettük a 
kapott információk figyelembe vételével kezdhetünk hozzá a tájékoztatáshoz, egészségnevelő, 
egészségfejlesztő munkánkhoz. Hogyan tegyük? Gondoljuk végig: 

 miről akarunk beszélni 
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 mennyi időre, alkalomra van szükségünk 
Ügyeljünk rá, hogy ne terheljük túl betegünket információkkal, hagyjunk időt rá, hogy földolgozza 
azokat. Ha előre látjuk, hogy egy alkalom nem elég arra, hogy mindent megbeszéljünk, akkor ezt 
előre közöljük betegünkkel, hogy ő is így készülhessen. Beszélgessünk, hagyjuk reagálni, kérdezni 
betegünket. Figyeljünk rá, hogy a beszélgetés során legyünk közérthetőek, ne használjunk 
szakkifejezéseket, vagy ha szükséges, akkor magyarázzuk el annak pontos jelentését, azt, hogy mi mit 
értünk e kifejezés alatt. 

Gyakran előfordul a fordított helyzet is, amikor a beteg használja előszeretettel szakmánk 
szakkifejezéseit, mellyel hozzáértését kívánja jelezni. Ebben az esetben is nagyon fontos, hogy 
tisztázzuk, definiáljuk a használt fogalmakat, mert így sok félreértést elkerülhetünk. Figyeljük 
beszélgetőpartnerünk nonverbális megnyilvánulásait (mimikáját, gesztusait, testhelyzetét, 
légzésszámának változását). Ha úgy érezzük, hogy nem ért valamit, kérdezzünk rá, jelezzük felé 
érzésünket, bátorítsuk, hogy kérdezzen, próbáljuk tisztázni azt, hogy mi okozott problémát. 
Használjunk egyszerű szemléltető eszközöket, képeket, rajzokat. Az elmondottakról készítsünk és 
adjunk írásos összefoglalót, vagy a témához kapcsolódó könyvet, brossurát. 

A beszélgetés végén próbáljunk tájékozódni, hogy mit értett és jegyzett meg betegünk az 
elmondottakból, de ügyeljünk rá, hogy ennek soha ne legyen vizsgáztatás jellege. 

Egészségnevelési tevékenységünket nővéreinkkel, asszisztenseinkkel együtt végezzük. Készüljünk fel 
közösen a leggyakrabban oktatandó témákból (diétás tanácsok, terápiás tanácsadás, sebellátás, 
fáslizás). Teremtsünk lehetőséget arra, hogy betegünk asszisztenseinkkel is elbeszélgethessen az 
adott témáról, fölmerülő kérdéseit folyamatosan föltehesse. Ne feledjük, hogy egy-egy tájékoztatás, 
betegoktatás alkalmával az általunk elmondottak kb. 20%-át jegyzi meg a beteg, így e 
tevékenységünket folyamatosan kell végezni, krónikus betegeinknél is visszatérve a fontos 
kérdésekre. 

A megfelelő minőségű betegtájékoztatáshoz, egészségnevelő, egészségfejlesztő munkához időre van 
szükség. Mielőtt elkezdjük a tevékenységet, mérlegeljük, hogy rendelkezésre áll-e a megfelelő idő, ha 
nem akkor beszéljünk meg egy időpontot betegünkkel és akkor beszélgessünk el vele. 
Betegtájékoztatási tevékenységünket csak igen indokolt esetben halaszthatjuk későbbi időpontra (pl. 
sürgős hívás eszméletlen beteghez), mert a várakoztatással jelentős szorongást, félelmet 
generálhatunk betegünknél. 

Munkánk során gyakran kell a rossz hírt közölni betegeinkkel. E feladat igen nehéz és nagy lelki terhet 
ró a családorvosra, így gyakran próbáljuk kikerülni e feladatot, mely elől nem menekülhetünk. A rossz 
hír közlésének módjáról ajánlom mindenki figyelmébe az [1] sz. irodalmat. 

Az egészségnevelés olyan multidiszciplináris feladat, melyet más segítő szakmák (szociális munkások, 
pszichológusok, lelkészek, pedagógusok) képviselőivel közösen kell végeznünk. E tevékenység célja az 
egészségügyi és mentálhigiénés alapismeretek érthető és magas szakmai színvonalú oktatása 
csoportok és közösségek részére. Háziorvosként gyakran kapunk fölkérést, hogy iskolai 
osztályközösségek, klubok, csoportok számára tartsunk egy megadott témában előadást illetve 
vegyünk részt ilyen témájú beszélgetésen. Egy másik gyakori módja az egészségnevelési munkának, 
hogy a családorvos illetve a team szervez „életmódklubot” a település, illetve praxis lakosai részre, 
ahol rendszeres időközökben meghatározott szabályok és keretek között beszélgetnek egy-egy 
témáról. Milyen szempontokat vegyünk figyelembe, amikor ilyen előadásra, beszélgetésre 
készülünk? 

1. Tájékozódjunk pontosan a hallgatóság fontos adatairól: 

a) A csoport nem és életkor szerinti megoszlása 
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Az életkor fontos a terhelhetőség, az előadás időtartamának megválasztása, valamint különböző 
életkorú csoportnak tartott előadás esetén (nagycsaládosok klubja) az előadás mondanivalójának 
megválasztásában is. Óvodás, kisiskolás gyerekek 15-20 percet, nagyobb gyerekekből, felnőttekből 
álló csoport 35-50 percet tud hasznosan figyelni, ezt követően célszerű szünetet, egyéb fizikai 
aktivitást (kicsi torna, játék) közbeiktatni. Figyelemmel kell lennünk a nemek szerinti megoszlásra is 
(nőegylet, focicsapat), egynemű csoportok esetén az adott nem számára fontos ismereteket kell 
elsősorban közölnünk, bár jó néha egy-egy összehasonlító megjegyzést tenni. Mindkét nemet 
tartalmazó csoportok esetén figyelnünk kell arra, hogy mindenki számára tartalmazzon hasznos 
információt előadásunk. 

b) A csoport nagysága 
Tizenkét résztvevőnél nagyobb csoport esetén nehéz beszélgetés jellegű interaktív foglakozást 
tartani, ebben az esetben a klasszikus „előadás, majd kérdések” formát használhatjuk 
leghatékonyabban. Kiscsoport esetén törekedjünk a csoport aktív bevonására, feladatokkal, 
kérdésekkel motiválva őket. 

c) A csoport speciális érdeklődési területe 
Tájékozódnunk kell, hogy van e valamilyen speciális jellemzője, érdeklődési köre a csoportnak, amely 
felkért az előadásra. Ez lehet vallási alapon szerveződő (hitközösség, szekta stb.), vagy speciális 
életmódot folytató csoport (body builderek, vegetáriánusok stb.) és még sok más szerveződés is 
(alkoholbetegek, drogosok stb.). Először tisztázzuk az adott szerveződéssel kapcsolatos viszonyunkat, 
érzéseinket, majd tájékozódjunk és vegyük figyelembe azokat a speciális szempontokat, mely e 
csoportra jellemzők (tiltja a vallás a fogamzásgátlást, nem engedélyezik a vértranszfúziót, speciális 
étrendet részesítenek előnyben stb.) és mindezek figyelembevételével döntsünk az előadás 
vállalhatóságáról és témájáról. 

2. Beszéljük meg az előadás, foglakozás témáját, időtartamát, helyét és a rendelkezésre álló technikai 
lehetőségeket. 

3. Határozzuk meg a munkamódszert (klasszikus előadás, interaktív foglakozás) 

4. Készítsünk vázlatot az előadás, foglakozás menetéről, arról, amit el akarunk mondani. 

Vegyük figyelembe a hallgatóság terhelhetőségét, az átadandó új ismeret mennyiségét. Figyeljünk 
arra, hogy mindenki számára érthető legyen mondandónk. Ne használjunk idegen szavakat, legyünk 
szemléletesek, használjunk mindenki számára ismert szimbólumokat. A vázlat készítésénél vegyük 
figyelembe előadói gyakorlatunkat, a szereplési helyzetekre adott reakciónkat és úgy állítsuk össze a 
vázlatot, hogy az megfelelő vezérfonal legyen munkánkhoz. Lehetőség szerint ne írjuk le szó szerint 
mondandónkat és ne olvassuk föl. Bízzunk kreativitásunkban és figyeljünk a hallgatóság spontán 
megnyilvánulásaira, ennek megfelelőn változtassunk, ha szükséges. 

5. Készítsük el azokat a szemléltető anyagokat (dia, videofelvétel, CD, multimédia stb.), melyeket az 
előadás során használni szeretnénk. Ne használjunk túl sok szemléltető anyagot, hagyjunk időt a 
hallgatóságnak, hogy egy-egy képet, ábrát, filmet nyugodtan megnézhessenek, értelmezhessék, 
tárolhassák a látottakat. 

6. Hagyjunk elég időt, hogy a hallgatóság föltehesse a kérdéseit. 

7. Készítsünk írott összefoglalót az elhangzottakról és ezt adjuk oda az előadáson résztvevőknek. 
Mondanivalónk lényegéről készítsünk rövid, közérthető vázlatos emlékeztetőt. Ezt odaadhatjuk a 
program kezdetén és végén egyaránt. Ha előre kiosztjuk az összefoglalót lehetőséget teremtünk a 
hallgatóságnak, hogy kiegészíthesse ezt, de ezzel megoszthatjuk a figyelmét is, mely az előadás végén 
átadott összefoglalóval kiküszöbölhető. Mérlegeljük az előnyt és a hátrányt és döntsünk, melyik utat 
választjuk. 
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Ha mindezeket a szempontokat figyelembe véve készülünk föl és indulunk az előadásra, akkor 
nyugodtak lehetünk, mert hallgatóságunk megfelelő minőségben, speciálisan a csoportnak 
összeállított egészségügyi ismeretekkel gazdagodhat. 

Néhány példa a családorvos egészségnevelési tevékenységére dr. Papp 
Kornél-dr. Hégely Ferenc Tivadar családorvos kollégák vizsgaanyagából 

Dr. Papp Kornél 
52 ÉVES NŐBETEGNÉL CSONTDENZITOMETRIAS VIZSGÁLATON CSÖKKENT DENZITÁST ÍRNAK LE, DE 
GYÓGYSZERES TERÁPIÁT MÉG NEM TARTANAK SZÜKSÉGESNEK. ADJON DIÉTÁS ÉS ÉLETVEZETÉSI 
TANÁCSOKAT AZ ELMONDOTTAKRÓL, KÉSZÍTSEN EMLÉKEZTETŐT A BETEG RÉSZÉRE. 

Tisztelt Asszonyom! 

Az elvégzett vizsgálatok az Ön esetében csontritkulást állapítottak meg. Ez az állapot azonban 
jelenleg gyógyszeres kezelést még nem tesz szükségessé, néhány életvezetési szabály betartásával a 
folyamat előrehaladása lassítható, esetleg meg is állítható, kellemetlen szövődményei pedig 
elháríthatóak. 

Mi is ez a betegség pontosan? 

Latin nevén: postmenopausalis osteoporosis, vagyis a menopauza utáni csontritkulásról van szó. A 
csontritkulásnak ez a fajtája nőknél fordul elő. Oka feltételezhetően a szervezet D-vitamin 
termelésének csökkenése, vagy e vitaminnal szembeni érzékenység csökkenése. A D-vitamin szerepet 
játszik a csontok anyagcseréjében. Hiánya a csontképzés csökkenéséhez, a meglévő csontok 
törékennyé válásához vezet. Az ásványianyag-tartalom csökkenésének fő területe a gerinc, a 
medence, valamint a combcsont, a nyak és fej csontjai. A menopauza után kialakuló csontritkulás 
során gyakran az első jel a csigolyák összenyomatásos törése, sokszor észlelhető testmagasság-
csökkenéssel, vagy csípőtáji, esetleg végtag-törések, melyek akár jelentéktelenebb traumára is 
bekövetkeznek. Máskor, enyhébb esetben csak hátfájásos panaszokat okoz. Az előbb vázolt 
állapotnak azonban nem kell feltétlenül bekövetkeznie. 

Most nézzük meg, mit tehetünk ellene! 

Bizonyos élelmiszerek, melyek napjainkban sajnálatos módon igen nagy szerepet kaptak 
táplálkozásunkban, a csontokból jelentős mértékű ásványi-anyag kiáramlást okoznak, ezzel fokozva 
törékenységüket. Ilyen anyagok pl. a finomított cukor (kristálycukor), a koffein (kávé, kóla, energia- 
és egyes üdítőitalok, bizonyos láz- és fájdalomcsillapítók, továbbá a csokoládéban is található a 
koffeinhez hasonló anyag), alkohol, foszfor (kóla és egyes üdítőitalok), magas nátrium-bevitel (túl-
sózott ételek), alumínium (egyes savkötő gyógyszerek), túlzott fehérjebevitel. A modern 
élelmiszertechnológia által használt adalékanyagok és eljárások között is akad néhány, mely elősegíti 
a csontritkulás folyamatát (pl. EDTA). Ezek fogyasztását lehetőség szerint kerülni kell. A termőtalaj 
kemikáliákkal történő kezelése szintén csökkenti a táplálék hasznosítható ásványianyagtartalmát. 

Vannak azonban olyan táplálék-alkotórészek, melyek szerepet játszanak az egészséges csont 
anyagcseréjében, ép állagának fenntartásában. Ilyenek pl. a 

K-vitamin 

K-vitamin-szükségletünk jelentős részét a béltraktusban élő baktériumok fedezik. Széles-spektrumú 
antibiotikumok, mint pl. tetracyclinek, cephalosporinok – sok olyan a bélben élő baktérium-fajtát 
pusztítanak el, melyeknek szerepe van a K-vitamin biztosításban. Emellett számos olyan 
nemkívánatos baktérium, vagy élesztőgomba-fajta is elszaporodhat a bélrendszerben, amely aztán 
rivalizál a normál flórával. A kívánatos napi K-vitamin adag 150-500 µg. Ezt bevihetjük 
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gyógyszerkészítmény formájában, vagy a táplálékkal is. Sok K-vitamint tartalmaznak a sötétzöld 
levelű zöldségek. 

Mangán 

A mangán elősegíti a mukopoliszacharidok termelődését a csontokban. Ezek az anyagok részt 
vesznek a fehérjealapú mátrix felépítésében, melyben az elmeszesedési folyamat zajlik. Mangánhiány 
esetén károsodik a mukopoliszacharid-képzés, ennek következtében a csontképződés kárt szenved. 
Mangánhiányt okozhat pl. az élelmiszeriparban tartósítószerként alkalmazott EDTA, mely erősen 
megköti a mangánt. A mangán továbbá reakcióba léphet kadmiummal is. Sok mangánt tartalmaznak 
a teljes őrlésű gabona, dió, magvak, leveles zöldségek, hús, rizskorpa, barnarizs. A napi bevitel ideális 
esetben: 15-20 mg/nap. Együtt nem szívódik fel, illetve felszívódásában gátolják: vas, Mg, Ca. 

Magnézium 

A szervezet számára nélkülözhetetlen ásványi anyag, mely több mint 50 különféle biokémiai 
reakcióban vesz részt. A Mg-hiány elég gyakori jelenség. Napi táplálékunk a szükségesnél általában 
kevesebb Mg-ot tartalmaz. Számos fizikai, kémiai és érzelmi stressz Mg-ot von ki szervezetünkből. Az 
adrenalin Mg-ot választ ki a sejtekből, ami aztán a vizelettel távozik. Állatkísérletek bizonyítják, hogy 
olyan hétköznapi dolgok is, mint pl. erős hanghatás Mg-vesztést idéz elő. Más tényezők is segíthetik a 
Mg-hiány létrejöttét: idült hasmenés, rendszeres alkoholfogyasztás, bizonyos gyógyszerek 
(hydrochlorothiazid, chlortalidon, furosemid, digoxin, cysplatin). A szervezet Mg-készletének kb. fele 
a csontokban található. Az idült Mg-hiány érthető módon hatással van a csont-anyagcserére is. Mg-
ban gazdag ételek: finomítatlan gabonafélék, diófélék, magvak, búzacsíra, a zöld színű zöldségfélék, 
és az állati termékek. Napi szükséglet: 200-600 mg 

Kalcium 

A kalcium a csont egyik legfőbb alkotóeleme. A szervezet napi szükséglete 600-1200 mg közt van. Sok 
kalciumot tartalmaznak a tejtermékek. Pl. 1 pohár tejben kb.300 mg Ca van, ugyanennyi joghurtban 
400 mg. Az elmúlt évszázad során egy igen jelentős étrendi változás is történt a fejlett világban. 
Megnőtt a finomított gabonatermékek fogyasztása. Így pl. a teljes értékű búzakenyér helyett a 
fehérkenyér, a barnarizs helyett a finomított fehér rizs használata terjedt el. A teljes őrlésű búzából 
finomítás során fehér lisztet készítenek, a következő mennyiségű vitamin- és ásványianyag-tartalom 
vész el: B6-vitamin: 72%, folsav: 67%, kalcium: 60%, magnézium: 85%, mangán: 86%, réz: 68%, cink: 
78%. Mivel a gabonatermékek a táplálékunk 30%-át alkotják, a finomított gabonatermékek 
fogyasztása alapvetően befolyásolja napi ásványianyag- és vitaminbevitelünket. 

Az egészséges csontozat kialakításában és fenntartásában jelentős szerepet játszik a testmozgás. 
Testedzéssel erősítse csontjait. A gyaloglás, a tánc, a lépcsőmászás különösen jó hatású lehet, esetleg 
járjon gyógytornára. A mindennapos, rendszeres mozgás elengedhetetlen jelentőségű. Ne emeljen 
nehezet. Óvakodjon az elesésektől. Tegye biztonságosabbá lakását. A csúszós padlórészeken 
használjon csúszásgátlót, a lépcsőknél korlátot, tartsa könnyen elérhető helyen a gyakran használt 
tárgyakat, minden helyiség legyen megfelelően kivilágítva. Rendszeresen ellenőriztesse látását, 
hallását. Vigyázzon, hogy ne akadjon bele saját ruháiba. Ha bizonytalan a járása, használjon megfelelő 
segédeszközöket. Kerülje a stresszhelyzeteket. Igyekezzen megelőzni a fertőző betegségeket, hogy ne 
szoruljon antibiotikum kezelésre. Ne dohányozzon! 

Összefoglalva: Étrendjéből igyekezzen kiiktatni a finomított cukrot tartalmazó ételeket, a koffeint, az 
alkoholt. A fehérjebevitelét tartsa mérsékelt szinten. Korlátozza a sófogyasztását, a finomított liszt 
helyett a teljes őrlésű lisztből készült termékeket részesítse előnyben. A boltban vásárlás előtt 
tanulmányozza át, a megvásárlandó étel milyen adalékokat tartalmaz. Kerülje a túl sok 
élelmiszeradalékot tartalmazó ételeket, és a sok élelmiszertechnológiai folyamaton keresztülment 
termékeket. A különféle édes, szénsavas üdítőket, különösen a kólát érdemes mellőzni. Fogyasszon 
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rendszeresen friss tejet, tejtermékeket, zöldségféléket, diót, különböző olajos-magvakat, búzacsírát, 
teljes kiőrlésű gabonaféléket, barna rizst, sovány húsokat. Mindenképpen törekedjen a változatos 
táplálkozásra, igyekezzen minden nap mást enni. Fontos a bőséges reggeli és napközben, a 
főétkezések között is igyekezzék enni valamit, ha éhséget érez, a vércukrát ne engedje leesni.  
Fogyaszthat különféle táplálékkiegészítőket, multivitamin-készítményeket, azonban ezek összetételét 
érdemes először gondosan átvizsgálni. Segítségül álljon itt egy ajánlás az eddig nem említett ásványi 
anyagokra, illetve vitaminokra nézve a javasolt napi mennyiségről: 

 Zn: 10-30 mg 

 Réz: 1-2 mg 

 Bór: 1-30mg 

 Szilícium: 1-2 mg 

 Stroncium: 0,5-3 mg 

 B6-vitamin: 5-50 mg 

 Folsav: 0,4-5 mg 

 C-vitamin: 100-1000 mg 

 D-vitamin: 100-400 NE 
A napsütés fokozza a szervezet D-vitamin termelését. Napi kb. 15 perc napozás elég lehet. Ne 
emeljen nehezet. 

dr. Hégely Ferenc 
A FALUBAN, AHOL DOLGOZIK, NAGY A FELHÁBORODÁS, MERT A KÖZELI VÁROS PSZICHIÁTRIAI 
INTÉZETE 3 HÁZAT VÁSÁROLT, AHOVÁ ELMEBETEGEKET FOGNAK KÖLTÖZTETNI. FALUGYŰLÉST 
TARTANAK. A POLGÁRMESTER FELKÉRI, HOGY BESZÉLJEN AZ ELMEBETEGSÉGEKRŐL, ARRÓL, HOGY 
MI JELLEMZŐ EZEKRE AZ EMBEREKRE. ÉRVELJEN AZ ELMEBETEGEKKEL TÖRTÉNŐ VESZÉLYTELEN 
EGYÜTTÉLÉS MELLETT VAGY ELLEN! 

"Tisztelt Egybegyűltek! 

Az a célom, hogy elmondjam Önöknek: mi jellemző az elmebetegségben szenvedőkre, az 
elmebetegségekre, és hogy velük egy településen élni veszélyes-e vagy sem. 

Az elmegyógyászati betegségek körébe tartoznak az érzelmi élet, a gondolkodás és a viselkedés 
zavarai. Ezek az emberek - valamilyen, általában összetett okból - nem a megszokott, elvárt, 
„normális” módon reagálnak az őket érő élethelyzetekben, válságokban. Érzelmi életük, más esetben 
gondolkodásuk, vagy viselkedésük - esetleg mindezek együtt - kórosan alakul. Hogy miért? Ezeket a 
betegségeket különböző tényezők bonyolult kölcsönhatása idézi elő. Bizonyos, hogy génjeinkben 
hozott, örökletes okai is vannak. Másoknak agyukban van olyan elváltozás, ami a kóros viselkedéshez 
vezet. Az is biztos, hogy számít a családi, kulturális háttér, ahonnan jövünk. Számítanak a szociális 
körülmények, amelyben felnőnek ezek az emberek. Számít a gyermekkor, az, hogy a felnőttek, szülők 
hogyan bántak az emberrel, hogyan nevelték őket. Számít, hogy milyen szokásokat, értékeket 
követtek ezek az emberek. Tudjuk, hogy a kábítószer-fogyasztók és más szenvedélyek rabjai is 
tulajdonképpen elmebetegek. Az is számít, hogy hogyan bírjuk feldolgozni a minket ért válságokat, 
nehéz helyzeteket. Mindannyian tudjuk, hogy az élet nehéz, küzdelmes, tele bajokkal és 
szenvedéssel, ugyanakkor örömökkel és sikerekkel is, de ezt mi sem egyformán dolgozzuk fel. 
Vannak, akik az élet nehézségeit, az őket érő hatásokat nem tudják feldolgozni, ahogy szokták 
mondani: „kiakadnak”. Az ilyen ember viselkedése megváltozik, környezete, családja számára 
elviselhetetlenné válik. Gyakran az elmebeteg nem látja be, hogy beteg, nem fordul orvoshoz. Az 
orvoshoz általában úgy kerül, hogy a vele együtt élők kérnek segítséget. Más esetben viselkedése, 
érzelmei annyira megváltoznak, hogy mind önmagára, mind másokra veszélyesekké válik az ilyen 
ember. Sajnos, ilyen esetekből tragédiák lehetnek. Fontos azonban látni azt, hogy ebben a 
helyzetben az ember már nem ura önmagának, nincs tisztában azzal, amit tesz, ahogy viselkedik, 
tévesen érzékeli a körülötte lévő világot. Más szóval: nem szándékosan ilyen. 
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Amit eddig elmondtam, az főleg az elmebetegség kialakulásáról, kezdetéről szólt. Most szeretnék 
beszélni a gyógyításról. Lényeges látni, hogy az utóbbi évtizedekben, években hatalmas fejlődés volt 
ezen a téren. Ma már olyan gyógyszereket tudnak adni az elmebetegségek jó részében, mellyel 
elérhető az, hogy megszűnjenek a beteg tünetei, zavaró és veszélyes viselkedése, kóros gondolatai, 
érzelmei. A gyógyszereken kívül más módszerek is rendelkezésre állnak, melyek közül az ún. 
pszichoterápiát emelem ki. A pszichoterápiát végző szakember segíti a beteget, hogy értse meg: 
vajon miért viselkedik és reagál úgy, ahogy, mi lehet ennek hátterében. Más esetben a torzult 
gondolkodásmódot, vagy a beteg kapcsolatainak elvesztését, konfliktusait próbálja értelmezni és 
kezelni a szakember. Az is bevett gyógymód, hogy a beteget megpróbálják leszoktatni kóros 
reakcióiról. A gyógyításban nagyon fontos szerepe lehet a családnak, vagy más, elfogadó 
közösségnek. 

A pszichoterápiás módszereknél azonban sokkal fontosabb az, hogy mi a kezelést végző személy 
célkitűzése. Szükség van együttérzésre, és arra, hogy elfogadjam: ami a beteg számára probléma, az 
probléma, még akkor is, ha számomra nevetséges, vagy banális dolog. Meg kell érteni, hogy a beteg 
szenved, és szenvedésére a kezelő személytől enyhülést vár. A beteg és a kezelő között bizalmas és 
bensőséges, őszinte viszonyra van szükség, mert az ilyen kapcsolat javítja a beteg gyógyulási 
kilátásait. Mindezt azért mondtam el, hogy értsük meg: ezeknek az embereknek, ugyanarra van 
szükségük, mint valamennyiünknek, csak még nagyobb mértékben: megértésre, törődésre, 
szeretetre, elfogadásra, gondoskodásra, tartalmas kapcsolatokra. 

Most térnék rá arra a kérdésre, hogy vajon ilyen emberekkel veszélyes-e együtt élni, vagy sem? Az 
elmebetegségek nem ritka betegségek, csak sokan, hosszú ideig nem fordulnak orvoshoz. Nyugodtan 
ki merem jelenteni, hogy nincs közülünk egy ember sem, akinek környezetében, esetleg családjában, 
rokonságában, ismerősi körében ne lenne, vagy ne lett volna elmebetegségben szenvedő ember. 
Valamennyien találkoztunk ilyen emberekkel. Az is igaz, hogy rengeteg tévhit, hiedelem, részigazság 
él bennünk velük kapcsolatban. (Remélem az eddig elmondottakkal sikerült ezeket a tévhiteket is 
oszlatni.) A tőlünk fejlettebb országokban már több évtizedes múltra tekint vissza az a mozgalom, 
mely során az intézeti körülmények között kezelt, gyógyszeresen jól beállított betegeket 
„kiszabadítják” a zárt intézetek falai közül. Miért? Mert tudják a szakemberek, és sok gyógyult beteg 
is, hogy az ilyen embernek közösségre van szüksége, nem elszigetelődésre, felügyelt szabadságra 
rabság helyett, a társadalom egészséges tagjainak támogatására, megbélyegzés helyett. Kutatások 
kimutatták, hogy a gondoskodás, a szociális támogatás, az erősítő közösség elősegíti a teljes 
gyógyulást és megóv a visszaeséstől. Látnunk kell, hogy ilyen kihelyezett otthonba, ahol önállóbb 
életet élhetnek ezek az emberek, nem fognak ön- és közveszélyeseket kihozni. Másrészt törvény is 
előírja, hogy kik azok, akik elmegyógyintézetben lehetnek. A javuló vagy gyógyult betegeket 
kiengedik az intézetből. Sok esetben ezek a személyek megbélyegzettek, családjuk, ismerőseik nem 
fogadják be, állást nem kapnak, így hajléktalanokká válnak, esetleg megélhetési bűnözőkké válnak. 
Ők sokkalta veszélyesebbek akár településünkre, akár egész társadalmunkra nézve, mint azok, akik 
szeretnének a falunkban lakni. Azt is hangsúlyoznám, hogy szintén törvény írja elő, hogy 
szakszemélyzetnek is jelen kell lennie ezekben az otthonokban, tehát a betegek megkapják a 
szükséges felügyeletet, gondoskodást. Ha már szó esett a törvényről: látnunk kell azt is, hogy a 
pszichiátriai betegeknek is vannak jogai. Pontos rendelkezések rögzítik, hogy mennyire korlátozhatók, 
hogy milyen intézetbe helyezhetők állapotuk függvényében. 

Veszélyesek-e falunkra az ide költözni szándékozó emberek? Véleményem szerint, ami talán az 
elmondottakból is kiderült: nem. Pontosabban nagyban rajtunk múlik. Mi, akik ezen a településen 
lakunk, el tudjuk-e fogadni, be tudjuk-e fogadni ezeket az embereket? Előítéleteink, tévhiteink 
háttérbe tudjuk-e szorítani, tudjuk-e embereknek, partnereknek tekinteni őket? Az, hogy ezek az 
emberek itt jól fogják-e érezni magukat, gyógyulni fognak-e, az nagyban rajtunk is múlik. Mi is részét 
fogjuk képezni a gyógykezelésnek, valamennyien gyógyítói vagy megbetegítői leszünk az ide költöző 
embereknek, attól függően, ahogy viszonyulunk hozzájuk. Az ő viselkedésük, hozzánk való 
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viszonyulásuk rajtunk is múlik. Nagy tehát a személyes felelősségünk, de én azt gondolom, ez a 
település képes lehet arra, hogy veszélytelenül, kiegyensúlyozottan együtt éljen velük. 

Kérem, komolyan fontolják meg az általam mondottakat. Köszönöm, hogy meghallgattak.” 
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Tesztkérdések 
1. Hogyan definiálja az Ottawai Charta az egészség fogalmát? 
A. Az egészség optimális képesség, hogy hatékonyan el tudjuk látni társadalmi szerepeinket, 
feladatainkat, amelyekre szocializálva vagyunk. 
B. Az egészség olyan állapot, melyet az anatómiai integritás, a teljesítményre való képesség, a 
személyes értékek, a családi munka és közösségi szerep, a jóllét érzése, a betegség és korai halál 
rizikóitól való mentesség jellemez. 
C. Az egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem a teljes testi, lelki és szociális jóllét állapota. 
D. Az egészség e betegség teljes hiánya. 
 
2. Mely mutatókkal jellemezhető populációs szinten az egészségi állapot? 
A. Morbiditási ráták 
B. GDP 
C. A populáció korfája 
D. Antibiotikum felhasználási adatok 
E. A kórházak száma 
 
3. Melyik nem tartozik az egészség társadalmi-gazdasági feltételei közé? 
A. Társadalmi és gazdasági biztonság 
B. Biztonságos gyermekkor 
C. Egészségre nevelő környezet 
D. Egészséges munka és munkakörülmények 
E. A férfi-nő arány 
 
4. Milyen százalékban befolyásolják az életmódbeli faktorok az egészségi állapotot? 
A: 15% 
B. 27% 
C. 36% 
D. 43% 



 77 

E. 70% 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: A, 3: E, 4: D 

A média szerepe 
dr. Szabó János 

A XXI. század Európájában, így hazánkban is a média minden ember életének szerves része, így 
akarva-akaratlanul számos területen hatással van a beteg ellátását végző orvos, háziorvosi team 
munkájára is. Ahhoz, hogy munkánkat kellő biztonsággal és a lehető leghatékonyabban végezhessük, 
ismeretekkel kell rendelkeznünk a média segítő lehetőségeiről és veszélyeiről is. Ebben a fejezetben 
rövid általános áttekintés után azokkal a lehetőségekkel foglalkozunk, melyek a média 
igénybevételével segíthetik a háziorvos egészségnevelő, betegtájékoztatási, gyógyító munkáját. 

Alapfogalmak 

Definíció 

Média - latin eredetű szó, jelentése: közbülső helyen található, átlagos közeg, közvetítő elem, illetve 
információknak beszéd, mozdulat, arckifejezés, írás stb. útján történő továbbítása terjesztése 
[Meyers, 1975]. A médium azokat a közvetítő közegeket jelenti, amin keresztül az üzenet eljut az 
egyik embertől a másikig. A média fajtái: 

 Nyomtatott sajtó 

 Szabadtéri eszközök 

 Rádió 

 Televízió 

 Mozi 

 Internet 

A nyomtatott sajtó 

A sajtótermékek csoportosítása 

 Megjelenés gyakorisága szerint: napilapok (min. 3 kiadás/hét), hetilapok, kétheti lapok, 
folyóiratok (min. 4 kiadás/év, de általában havi). 

 Tartalom szerint: általános témájú, politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális lapok, 
bulvárlapok, hirdetési újságok, szaklapok. 

 Terjesztési kör szerint: helyi, regionális, országos, nemzetközi. 

 A rádió és a televízió társadalmi funkciói: szórakoztatás, tájékoztatás, reklám, hirdetés 
(kereskedelmi és társadalmi célok), oktatás. 

Az internet jellemzői 

 Globális 

 Megfelelő technikai feltételek biztosítása után bárki hozzáférhet 

 Decentralizált 

 Interaktív 

 Testre szabott 
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 Tömeges információk 

A médiahasználat 

Médiumokban használt publicisztikai és tájékoztató műfajok: 

Tájékoztató műfajok: 

 Hír: a sajtó alapműfaja, aktuális és új információt hordoz. Alapkövetelmények: tárgyilagosság, 
pontosság (hírforrás megjelölése) 

 Közlemény: közérdekű információt tartalmazó üzenet 

 Tudósítás: a riporter szemével közvetít (de: tényszerű!) 

 Interjú: beszélgetéses műfaj, portrét ad az interjúalanyról 

 Riport: összetett bemutatás, előzetes felderítőmunkát, felkészülést igényel 

 Recenzió: ismertetés (pl. könyv, folyóirat), véleményformálás nélkül 

Véleményformáló (publicisztikai) műfajok: 

 Cikk: kevert műfaj, a tényszerű közlés és a cikkíró elemzése, véleménye együtt jelenik meg 

 Vezércikk: újságok első oldalán, időszerű közérdekű problémával foglalkozik 

 Kommentár: hírmagyarázat, háttér-információt közöl a hírről, a megértést segíti 

 Glossza: rövid, tömör, szókimondó, csattanóval végződő írás, személyes hangvételű 

 Jegyzet: rövid, egy hétköznapi esemény egyik szálát írja le, stíluseszközökben gazdag 

 Kritika: műalkotás elemzése, lehet egyszerű bemutatás, de tudományosan alátámasztott 
elemzés is 

 Nyílt levél: közérdekű témában, levélformában, ismert vagy fiktív személynek 

 Olvasói levél: az olvasó véleménye, hozzászólása 

A háziorvos és a média kapcsolata 

Az orvos mint felhasználó 

A háziorvosnak munkája során igen eltérő társadalmi, vallási, kulturális, gazdasági, foglalkozási 
státuszú és helyzetű emberek problémáit, panaszait kell rövid idő alatt megérteni és abban 
hatékonysegítséget nyújtani. 

A betegségek tüneteinek, a differenciál-diagnosztika lépéseinek és terápiás lehetőségeknek 
ismeretén túl a hatékony gyógyító munkához naprakész társadalmi, kulturális, gazdasági 
ismeretekkel is rendelkezni kell, mely ismeretek legegyszerűbben a különböző médiumokból 
szerezhetők meg. Ezen célokat szolgálja a napilapok jelentős része, a TV, rádió közszolgálati csatornái, 
valamint az internetes hírportálok és tematikus honlapok. 

A szakmai ismeretek szintentartásának és a szakmapolitikai kérdések megismerésének hatékony 
szinterei a szakmai folyóiratok (néhány példa: Orvosi Hetilap, Háziorvos Továbbképző Szemle, 
Családorvosi Fórum, Orvostovábbképző Szemle, Orvosok lapja) valamint az internetes szakmai, 
szakmapolitikai portálok, melyek gyakran zárt, vagy részben zárt portálként csak regisztrációt 
követően, a szakemberek számára nyújtanak teljes körű információt. Néhány példa: Webdoki 
(www.webdoki.hu), Weborvos (www.weborvos.hu),  Medical online (www.medicalonline.hu), Oftex 
(www.oftex.hu)/. Szakmai ismereteink szinten tartásában, az új ismeretek megszerzésében nagy 
segítséget nyújtanak a különböző szakmai, tudományos társaságok honlapjai is, érdemes rendszeres 



 79 

időközönként ezeket is meglátogatni, tájékozódni. Néhány példa: Magyar Hypertonia Társaság 
(www.hypertension.hu), Magyar Diabetes Társaság (www.diabet.hu), Magyar Kardiológusok 
Társasága (www.mkardio.hu), Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) 
(www.motesz.hu). A háziorvosoknak javasolt honlapokról részletesen a Hasznos honlapok c. önálló 
fejezetben tájékozódhat. 

Az orvos, mint médiaszereplő 

A gyógyítás, a gyógyító munka eredményei, hibái, hiányosságai mindig nagy érdeklődésre tarthatnak 
számot, ezért igen gyakran keresik meg helyi, regionális, országos lapok, rádió, TV csatornák egy-egy 
problémával, konfliktussal, kritikus helyzettel kapcsolatban és interjút, nyilatkozatot kérnek. Ezeknek 
a nyilatkozatoknak, interjúknak van néhány alapszabálya, amit mindig végig kell gondolni, illetve be 
kell tartani. 

a) Pontosan tisztázni kell, hogy kinek a képviseletében, nevében nyilatkozik az orvos és ennek 
megfelelően kell megadni a titulusát a nyilatkozatban. Amennyiben bármilyen szervezet 
nevében kérik nyilatkozattételre és nyilatkozatával a szervezet véleményét képviseli, a 
nyilatkozattétel előtt tisztázni kell, hogy adott szervezet esetében jogosult-e 
nyilatkozattételre, vagy sem. Amennyiben nem jogosult nyilatkozattételre, abban az esetben 
az újságírónak, szerkesztőnek illik megadni a nyilatkozattételre jogosult elérhetőségét. 

b) A vitás kérdések elkerülése végett, amennyiben olyan névjegykártyát ad át a nyilatkozó, 
melyen több titulus is fel van tüntetve, egyértelműen jelezni kell, mely titulus használható. 

c) Amennyiben konkrét betegről, olyan eseményről kérnek nyilatkozatot, melyben a szereplők 
egyértelműen azonosíthatók, az érintettek - lehetőség szerint írásos - hozzájárulása, 
beleegyezése nélkül nem nyilatkozhat az orvos az ügyről. 

d) Olyan kép, illusztráció, melyen beteg, személyes adata (beazonosítható monitorfotó) 
felismerhetően szerepel, nem kerülhet közlésre. 

e) Soha ne fogalmazzunk meg negatív véleményt, kritikát más kolléga, egészségügyi intézmény 
munkájával eljárásával kapcsolatban. Ez az Orvosi Kamara Etikai Bizottságának, illetve adott 
esetben a bíróságnak a dolga. Amennyiben ilyen észrevételünk van, azt ne a médián 
keresztül, hanem mindig személyes megbeszéléssel próbáljuk tisztázni. 

f) Amennyiben mód van rá, mindig ellenőrizni kell a szerkesztett, vágott nyilatkozatot. 
Lehetőség szerint kérjünk a vágatlan, szerkesztetlen nyers nyilatkozatból egy példányt, vagy 
használjunk saját diktafont, amivel pontosan rögzítjük az elhangzottakat. 

Tájékoztatás, egészségnevelés a média segítségével 

Igen nagy segítséget jelent a különböző médiumok használata a betegtájékoztatásban és az 
egészségnevelésben egyaránt. A helyi újságokon, rádió-TV csatornákon, interneten keresztül gyorsan 
és hatékonyan elérhetőek betegeink. Az ezen csatornákon érkező információk értékei is magasabb, 
jobb hasznosulású mint a rendelőben elhangzott tájékoztatások. 

Az internet nagy előnye, hogy a közölt információ folyamatosan elérhető, reprodukálható, így egyre 
több háziorvos használja ki ezeket az előnyöket és honlap működtetésével segíti betegei 
tájékoztatást, egészségnevelését. 

A honlapok között létrehozhatunk statikus honlapot, mely információközlésre szolgál, de interakciót 
nem tesz lehetővé az orvos és betege között. (pl. http://www.dradam.hu). 

Sokan használnak olyan dinamikus honlapot (webrendelő), illetve közösségi portálon olyan oldalt, 
melyen keresztül lehetőség nyílik a folyamatos betegtájékoztatásra, egészségnevelésre a rendelő 
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dolgozói és a betegek közötti kommunikációra (pl. http://www.ricsidoktor.hu; 
http://www.facebook.com/pages/DYMPEX-H%C3%A1ziorvosi-Rendel%C5%91/105413219509074). 

Nagyon fontos, hogy az interaktivitást, kommunikációt is lehetővé tevő portálok esetében a 
felhasználói feltételek között egyértelműen szerepel, hogy milyen típusú kérdésekre és mennyi időn 
belül várhat a kérdező választ és csak ezen információk megismerése és dokumentált elfogadása 
után legyen lehetőség a kérdezésre. Ezeknél a honlapoknál lehetőség nyílik arra, hogy krónikus 
betegek gondozása esetén egy-egy személyes orvos beteg találkozást kiváltsunk egy webes 
tanácsadással, pl. krónikus antikoaguláns gondozás esetén az aktuális terápia megbeszélése, 
vérnyomás, diétás napló értékelése. 

A média az egészségnevelésnek is fontos színtere. Sok napilap, magazin, helyi újság kér fel háziorvost 
orvos válaszol rovat vezetésére. Ezeknek a rövid betegtájékoztatásoknak nagy előnye, hogy a 
kérdezők zöme sokat érintő kérdést tesz fel és a válasz is sok emberhez jut el egyszerre. Másodlagos 
haszon, hogy egy ilyen rovat vezetése növeli az orvos megbecsültségét betegei között. Fontos, hogy a 
feltett kérdésekre közérthető, rövid és pontos válaszokat adjunk. Ez a technika úgy sajátítható el 
könnyen, ha a kérdésre írott válaszunkat megmutatjuk különböző korú, nemű státuszú betegünknek 
és megkérjük, hogy értelmezze az olvasottakat. Ezek a direkt visszajelzések segítik a jó válaszok 
megfogalmazását. 

Példa 

Szeretném védekező rendszerem a téli hónapokban is jó állapotban tartani, ezért sok C-vitamint 
fogyasztok. A környezetemben többen azt mondják, hogy ez káros is lehet. Mennyi a napi C-vitamin 
szükséglet? 

A C-vitamin (aszkorbinsav) nem csak azért az egyik legfontosabb vitaminunk, mert felfedezése 
Szentgyörgyi Albert professzor nevéhez fűződik, hanem azért is mert a C-vitamin az egyik legerősebb 
antioxidáns, segít érrendszerünk rugalmasságának megtartásában, a felesleges vérzsírok 
lebontásában, segíti a vörösvértestek képződését és az immunrendszerünk erősítésében egyaránt. 

Ahhoz, hogy a C-vitamin hiány okozta súlyos betegséget, a scorbutot kivédjük, napi 60 mg 
vitaminbevitelre van szükség, de ez a mennyiség nem elég ahhoz, hogy a sok feladatát 
maradéktalanul ellássa a szervezetben a C-vitamin. Számos kutatás szerint legalább napi 1 g C-
vitamin bevitelre van ahhoz szükség, hogy antioxidánsként és immunrendszerünk erősítőjeként 
optimálisan tudjon hatni a C-vitamin. Az 1 g C vitamin beviteléhez azonban nem kell mindenképp 
folyamatosan C vitamin tablettát szedni, mert zöldségeink, gyümölcseink közül sok magas C vitamin 
tartalmú. Ilyenek például a brokkoli, karalábé, kelbimbó, padlizsán, paradicsompaprika, zöldpaprika, 
a gyümölcsök közül a narancs, citrom, grapefruit, eper, fekete ribizli, csipkebogyó. 

Mivel a C vitamin úgynevezett vízben oldódó vitamin, így túladagolás nem jöhet létre, mert a vese a 
felesleges mennyiséget kiválasztja és az a vizelettel távozik. 

Egészségünk bitósítása érdekében igen fontos tehát, hogy legalább napi 1 g C vitamint juttassunk a 
szerevetünkbe, lehetőség szerint a C vitaminban is gazdag zöldségek, gyümölcsök rendszeres 
fogyasztásával, így számos súlyos betegséget, állapotot kivédhetünk, megelőzhetünk. Szabó János dr. 

Van olyan kérés is, ahol egy szakmai terület szakértőjeként kéri a média az orvos közreműködését. Az 
ilyen jellegű írások, riportok, TV szereplések esetén szintén a közérthetőség és a szakszerű 
információközlés a cél. Ezek az információk szintén sok emberhez jutnak el egyszerre, így 
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egészségnevelő hatásuk jó. Ezért is fontos, hogy használjunk ki minden ilyen lehetőséget. Az anyag 
összeállítását követően mindig ellenőrizzük a tördelt, kész anyagot. 

Példa 

Ld. 1. és 2. ábra. 

 

1. ábra. Leszokás 1. 
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2. ábra. Leszokás 2. 

Az internetes és írott médiában történő egészségnevelés, betegtájékoztatás mellett, amennyiben van 
rá lehetőség, vegyük igénybe a helyi rádió és TV adta lehetőségeket. Megkeresés esetén a regionális 
és országos csatornákon keresztül is végezzük ezt az igen tevékenységünket. 

Helyi rádió, TV csatorna esetén vezethetünk egészségügyi magazint, amely kétheti-havi 
rendszerességgel jelentkezik. Egy ilyen magazinműsorban lehetőség nyílik az egészségügy helyi 
szereplőinek részletesebb bemutatására, beszélgethetünk betegeinkkel, részletesen tárgyalhatunk 
egy-egy problémát, betegséget. Ezzel a technikával egyszerre szintén sok embert érünk el. A műsorok 
rendszeres ismétlésével jó közvetíthető az információ, a lakosság egészségügyi ismeretei jelentősen 
javulnak. Az interjúk, beszélgetések elkészítéséhez egy jó minőségű diktafonra van csupán szükség. 

Amennyiben nincs helyi rádió, TV, úgy a betegváróban, megbeszélés alapján a gyógyszertárban, 
iskolában elhelyezett hangszórók segítségével is lejátszhatjuk az elkészített hanganyagokat, melyek a 
személyes ismertség és a média előnyeit ötvözve nagyon jól hasznosulnak az egészségnevelő 
munkába. 

Példa 

Hanganyagok: 

Diabeteses beteg.wav 

Rovarcsípés.mp3 
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Irodalom 

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról. 
A tömegkommunikáció. 
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/informat/azinform/html/kommtom.html 
Tömegkommunikáció, avagy utazás a nyomtatott és elektronikus sajtó világába. 
feek.pte.hu/feek/feek/download/doks/.../2007_8.../tomegkomm.ppt (2007) 
Az egészségnevelés reprezentációja a médiában. 
http://www.mediakutato.hu/cikk/2004_04_tel/01_az_egeszsegneveles_reprezentacioja/01.html 
Közösségi média az egészségügyben – túl veszélyes terület? http://www.h2online.hu/blog/kozossegi-
media-az-egeszsegugyben-%E2%80%93-tul-veszelyes-terulet 
A média szerepe a lakosság egészségügyi tájékozottságában. 
http://www.nih.gov.hu/letolt/kutat/tep/elet/palugyai.pdf 
Egészségügyi Média Szövetség. http://www.emsz.eu/ 

Tesztkérdések 

1. Média fajtái, kivéve: 
A. Nyomtatott sajtó 
B. Szabadtéri eszközök 
C. Rádió 
D. Magánlevél 
E. Internet 
 
2. Az internet jellemzői, kivéve: 
A. Globális 
B. Centralizált 
C. Interaktív 
D. Tömeges információk 
E. Testre szabott 
 
3. Melyik nem tájékozató műfaj? 
A. Jegyzet 
B. Riport 
C. Interjú 
D. Hír 
E. Tudósítás 
 
4. Nyilatkozat, interjú esetén figyelembe kell venni: 
A. Soha ne fogalmazzunk meg negatív véleményt, kritikát más kolléga, egészségügyi intézmény 
munkájával eljárásával kapcsolatban. 
B. Amennyiben konkrét betegről, olyan eseményről kérnek nyilatkozatot, melyben a szereplők 
egyértelműen azonosíthatók, az érintettek hozzájárulása, beleegyezése nélkül nem nyilatkozhat az 
orvos. 
C. Pontosan tisztázni kell, hogy kinek a képviseletében, nevében nyilatkozik az orvos. 
D. Valamennyi válasz igaz. 
 
5. Milyen média eszközöket vehet igénybe a háziorvos az egészségnevelési munkában? 
A. Helyi újság 
B. Lokális rádió, TV csatorna 
C. Dinamikus weblap 
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D. Betegváróban elhelyezett tájékozató anyag 
E. Valamennyi válasz helyes 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: B, 3: A, 4: D, 5: E 

Nem-konvencionális gyógymódok 
dr. Eőry Ajándék 

Definíció 

A természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997-es (III. 15.) Kormányrendelet a 
természetgyógyászati tevékenységet összefoglaló néven nem-konvencionális gyógymódként nevezi 
meg, és olyan egészségügyi tevékenységként definiálja, „amely a konvencionális gyógyítási 
módszereket kiegészíti (komplementer terápiák - szerkesztő bejegyzése), meghatározott esetekben 
helyettesíti3" (1. §) [1]. 

Mivel nagyon szerteágazó modalitásokról beszélhetünk a nem-konvencionális gyógymódok fogalmán 
belül, ezért célszerű a törvényi meghatározás mellett egy olyan felosztást is ismertetnünk, amely 
segíti a különböző terápiák áttekinthető besorolását. A National Institutes of Health alá tartozó 
National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) definíciója nemcsak az 
áttekinthetőséget szolgálja, de nemzetközileg is elfogadott „gold standard”-ja a különböző 
módszerek osztályozásának [2]. A besorolás alapján megkülönböztetünk: 

 Alternatív orvosi rendszereket, melyek komplex elméleti és gyakorlati rendszerek. Ilyen a 
hagyományos kínai orvoslás, az ayurvéda, a homeopátia és a naturopátia. 

 A test és a lélek harmonizálására szolgáló módszerek az elme kapacitásának növelésével a 
testi tüneteket és funkciókat befolyásolják (meditáció, imádság, művészet, tánc, zene). 

 A biológiai alapú terápiák a természetben található anyagokat - gyógynövényeket, ételeket, 
vitaminokat - használják fel a gyógyításban (étrend kiegészítők, gyógynövények). 

 A manipulatív és test-alapú módszerek különböző testrészek manipulálásán, mozgatásán 
alapuló eljárások (kiropraktika, manuálterápia, masszázs). 

 Az energia-terápiák olyan gyógymódok, melyek energiamezőket használnak a gyógyításban 
(Qigong, Reiki és bio-elektromágneses terápiák). 

A magyarországi jogi szabályozás 

 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
(104.§).http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700154.TV 

 A természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III.5.) 
kormányrendelet.http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700040.KOR 

 A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) 
NM rendelet.http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700011.NM 

 Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) kormányrendelet. 

 Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az 
egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet. 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
Törvény [3]. 

                                                             
3 alternatív terápiák - szerkesztő megjegyzése 
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A Magyarországon hivatalos képzés keretében megszerezhető nem-konvencionális területeket és a 
végzésre jogosultak körét az 1. táblázat tartalmazza. 

1. táblázat. A Magyarországon hivatalos képzés keretében megszerezhető nem-konvencionális 
területek listája, meghatározása és a végzésre jogosultak köre 

Az eljárás neve Az eljárás meghatározásaa Az eljárás végzésére 
jogosult 

Manuálterápia* a tartó és mozgatórendszer biomechanikájával, 
kézi diagnosztikájával, megbetegedéseinek 
prevenciójával, terápájával és rehabilitációval 
foglalkozikb 

orvos, gyógytornász 

Hagyományos 
kínai orvoslás* 

Saját diagnosztikai rendszerrel (pulzus-, 
nyelvdiagnózis) rendelkező több mint 200 éves 
gyógymód, melynek terápiás eszköztárában a 
tűszúrásos kezelés mellett tornagyakorlatok és 
gyógynövényalapú terápiák is megtalálhatók. 

orvos 

Neurálterápia* Irritációs zónákba - gyakran szubkután adott - 
lokálanesztetikum, mely a reflexpályák blokkját 
oldja, és az autoregulátoros mechanizmusokat 
fokozza. A betegségek irritációs zónákat hoznak 
létre, melyek krónikus kórállapotokhoz vezetnek, 
és az irritációs zónák megszüntetésével oldódnak. 

orvos 

Akupresszúra Az akupunktúrás pontok masszázsa Középfokú végzettséggel 
végezhető, 
szakképesítéshez kötött 

Alternatív 
mozgás- és 
masszázsterápia 

Masszázsterápia és gyógyító mozgássorok 
tanítása nyugati diagnózis alapján 

Középfokú végzettséggel 
végezhető, 
szakképesítéshez kötött 

Életmód-
tanácsadás és 
terápia 

Egészségnevelés, primer prevenció, és életmód 
átalakítás a civilizációs ártalmak csökkentésére 

Középfokú végzettséggel 
végezhető, 
szakképesítéshez kötött 

Reflexológia A kéz, a láb és a fül reflexzónáinak masszázsa a 
beteg kórtörténete alapján, terápiás céllal 

Középfokú végzettséggel 
végezhető, 
szakképesítéshez kötött 

Alternatív 
fizioterápiás 
módszerek 

Gyógyvíz, életmód tanácsadás, légzésterápia, 
masszázs és gyógynövények alkalmazása 

Középfokú végzettséggel 
végezhető, vizsgával 
záruló képzés 

Fitoterápia Kiegészítő kezelés gyógynövényekkel és 
gyógynövény-készítményekkel (gyógyhatású 
anyagok) 

Középfokú végzettséggel 
végezhető, vizsgával 
záruló képzés 

Fülakupunktúrás 
addiktológia 

Öt, - speciálisan nyugtató és méregtelenítő 
hatással rendelkező pont - szúrása akupunktúrás 
tűvel mindkét fülön, szenvedélybetegség, 
méregtelenítés, feszültségoldás, álmatlanság és 
gyógyszerelvonás tüneteinek csökkentésére 

Középfokú végzettséggel 
végezhető, vizsgával 
záruló képzés 

Kineziológia A távol-keleti felfogás szerinti 
energiarendszerünk blokkjait oldja egyensúlyi és 
koordinációs technikák segítségével, speciális 
diagnosztika (izomtesztek) után 

Középfokú végzettséggel 
végezhető, vizsgával 
záruló képzés 

Szemtréning Aktív és passzív szemtorna a látászavarok Középfokú végzettséggel 
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csökkentésére, a szemizmok pihentetésére, a 
szem alkalmazkodóképességének javítására 

végezhető, vizsgával 
záruló képzés 

a: A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM 
rendelet.http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700011.NM 
b: az ETI TGY modul vizsgakérdéseinek 
megoldókulcsábólhttp://users3.ml.mindenkilapja.hu/users/naturasanat/uploads/Manulterpia.pdf 
*A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya tudományos alapokkal 
rendelkezőnek fogadta el [3]. 

Háziorvosok viszonyulása a nem-konvencionális gyógymódokhoz 
Magyarországon 

Nem publikált hazai felmérés adatai alapján (Eőry A, Soós S) a háziorvosok (194 fő, 45% férfi, 55% nő, 
átlagéletkor ±SD: 54,2 ± 9 év) vagy családtagjaik 45%-a alkalmaz nem-konvencionális gyógymódokat 
saját betegség esetén. Egyharmaduk ismer olyan megbízható természetgyógyászt, akihez küldene 
beteget, egynegyedük maga is javasol betegeinek a fentebb felsorolt módszerek közül, és 14%-uknak 
van végzettsége ezen a területen. 

A jelenleg elérhető nem-konvencionális gyógymódok közül a háziorvosok a praxisban maguk is 
alkalmazzák az életmód tanácsadást (42%), a fitoterápiát (15%) és a homeopátiát (9%). Betegeiknek 
leginkább az akupunktúrát (39,1%), az alternatív mozgás- és masszázsterápiát (39,2%) és a 
manuálterápiát (35,2%) javasolják, mert ezeket megalapozott módszernek tartják. Nagyon 
ellentmondásos a megítélése a megkérdezettek között a bioenergetikának, a kineziológiának és a 
homeopátiának, és az előbbi kettőt valamint a neurálterápiát a megkérdezettek jelentős része nem 
ismeri. 

A háziorvoslás szempontjából fontos bizonyítékok az akupunktúra terén 

Mivel a családorvosi gyakorlatban a legnagyobb kihívást a krónikus betegek ellátása jelenti, így a 
fellelhető nagy mennyiségű irodalomból a krónikus fájdalmas állapotokban eddig evidenciákkal 
igazolt eredményeket tekintjük át. 

A szintű evidenciák [4] 

1. Akupunktúra az alsóháti fájdalom csillapításában. Egy 2005-ös metaanalízis (22 randomizált, 
kontrollált vizsgálat) alapján az akupunktúra krónikus alsóháti fájdalom esetén szignifikáns, rövid- és 
hosszútávú (>3 hó) javulást hozott, összehasonlítva nem akupunktúrás (ál- [sham]-akupunktúra) 
pontok szúrásával, sham-TENS-szel, vagy konvencionális kezeléssel. Egyéb aktív kezelésekkel 
(masszázs, manipulációs technikák) összehasonlítva a hatékonyságban nem volt szignifikáns 
különbség [5]. 2007-ben egy német randomizált, multicentrikus, vak, parallel csoportos 
(akupunktúra, sham akupunktúra, konvencionális kezelés) vizsgálat (GERAC Trial) 6 hónapos 
követéssel szignifikánsan eredményesebbnek találta mind az igazi, mind az ál-akupunktúrát a 
konvencionális kezeléshez képest [6]. Egy 2009-es RCT az akupunktúra, a nem-beszúrt sham-
akupunktúra és konvencionális kezelés vizsgálata során az akupunktúra csoportok és a 
konvencionális kezelés között szignifikáns különbséget talált a 8., 26. és az 52. héten [7]. 

2. A térd osteoarthritise. A térd osteoarthritise jelenleg konzervatív terápiával nem gyógyítható, ezért 
a kezelések a fájdalom csökkentését és a funkció megtartását célozzák a műtét késleltetésére. A 
németországi ART vizsgálatban akupunktúrát, ál-akupunktúrát és várólistás kontrollt hasonlítottak 
össze 8 hetes követéssel. A WOMAC skálán mért fájdalom intenzitás mindkét akupunktúrás 
csoportban szignifikánsan kisebb volt, mint a várólistás kontrolloknál [8]. Az ARC vizsgálat egyik, nem 
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randomizált karjában mind a csípő, mind a térd osteoarthritisében hatékony kiegészítő kezelésnek 
bizonyult az akupunktúra a rutin ellátás mellett. Az eredmények az akupunktúrás csoportban 3 
hónapos utánkövetés után is szignifikánsan jobbak voltak, mint a kontrollnál [9]. A GERAC 
vizsgálatban akupunktúrát, sham-akupunktúrát és az irányelveknek megfelelő konvencionális 
kezelést alkalmazva szignifikánsan jobb eredményeket értek el mind akupunktúrával, mind ál-
akupunktúrával, mint a kontrollnál [10]. 

3. Nyaki fájdalom. Egy nagy RCT vizsgálatban (1880 akupunktúrára, 1886 rutin ellátásra randomizált 
beteg) az akupunktúra mind a nyaki fájdalmat, mind a mozgáskorlátozottságot szignifikánsan 
javította a rutin ellátáshoz képest, és az eredmény 3 és 6 hónapon keresztül is szignifikáns maradt 
[11]. 

4. Fejfájás. Egy német epidemiológiai vizsgálat keretén belül migrénes és tenziós típusú fejfájás 
kezelésében 2022 betegen 50%-os vagy annál nagyobb frekvenciacsökkenést észleltek, miközben 
egyéb pozitív hatások és életminőség javulás is jelentkeztek [12]. Egy 11 akupunktúrás vizsgálatot 
összegző, 2317 tenziós fejfájásban szenvedő beteg adatait elemző összefoglaló közlemény 
statisztikailag szignifikáns és klinikailag releváns eredményeket mutatott fel a rutin ellátással 
szemben mind a fejfájás gyakoriságát, mind a fájdalom intenzitását illetően [13]. Emellett német és 
angol vizsgálatok az akupunktúrát háziorvosi praxisban alkalmazva fejfájás kezelésében 
költséghatékonynak találták [14]. 

Félreértések a nem konvencionális gyógymódokkal kapcsolatban 

Mivel a legtöbb embernek (nemcsak a használóknak és az egészségügyi személyzetnek, de 
újságíróknak, politikusoknak is) határozott véleményük van a nem-konvencionális gyógymódokról. 
Számos félreértést okoz a különböző megítélés. Az alábbiakban csokorba szedve találhatók a 
leggyakoribbak [15]: 

 Nem tudományosak. A konvencionális medicina - bár sokkal megalapozottabb, szintén küzd a 
tudományos megalapozottsággal, nem minden eljárás megalapozott. Tekintve a források 
szűkösségét és a tudományos közösség hozzáállását, egyre sikeresebb a tudományos 
megalapozottsága. 

 Köztudottan értéktelenek. Vannak valóban olyan területek, amik rossznak és hatástalannak 
bizonyultak. Mindazonáltal, amíg egy gyógymód nincs megvizsgálva, addig sem hatásosnak, 
sem hatástalannak nem szabad minősíteni. Ráadásul sok ígéretes terület is van. 

 Valószerűtlenek. Gyakran a komoly elméleti alapok hiánya hangzatos filozófiákkal van 
pótolva. Ezeknek az igaz vagy hamis voltát nehéz bizonyítani. Ez azonban nem azt jelenti, 
hogy a filozófiához kapcsolódó gyógymód hatástalan. Az orvoslás története tele van 
példákkal, amik hamis észérveken alapuló gyógymódokat használtak. A koncepciókat később 
javították, és a terápia megalapozottá vált bizonyos állapotokra. 

 Nem több mint a placebo. Mivel általában az egyes terápiás eljárások nem speciális 
kórokokra vonatkoznak, ezért népszerűségüket gyakran tisztán placebo hatásnak 
tulajdonítják. Ez néhány esetben igaz, de nem általánosítható. Különböző terápiáknak 
speciális hatásaik, és mellékhatásaik is vannak 

 Nem tud hozzáadni a hagyományos európai orvosláshoz semmit. A természetgyógyászathoz 
való fordulás oka nagyon változó, a konvencionális orvoslással való elégedetlenségtől a 
misztikum felé hajlásig minden vonatkozás megtalálható. Mindenesetre ez kritikát jelent a 
hagyományos orvoslás tartalmával és stílusával szemben. Idő és empátia a beteggel 
szemben, a placebo hatás maximalizálása, a jelentéktelen panaszok komolyan vétele. A „jó 
orvos” képe elhomályosul a „hi-tech” orvoslásban (gépesített). 
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 Az egyetlen dolog, ami számít, hogy segítsünk a betegen. Nagyon meggyőző, főleg olyan 
esetekben, amikor a hagyományos orvoslás nem tud segíteni. A kényelem és remény sokat 
jelent a betegnek, de ezt a hagyományos orvostól is meg kellene kapnia kapja. A hamis 
remény pedig tragédiához vezet. 

 Fontos a terápia szabad megválasztása. Csak a hatékony terápiákra vonatkozhat. A betegnek 
joga van ahhoz, hogy a leghatékonyabb kezelést kapja, természetesen a kockázat, haszon és 
költségek gondos mérlegelésével. A szabadság nem egyenlő az önkényes választással. 

 Az alternatív gyógymódok természetesek, ezért veszélytelenek. Nincs kezelés lehetséges 
ártalom nélkül. Így pl. gyógynövények lehetnek mérgezőek, vagy mérgező anyagokkal 
kevertek. Kifejezetten kockázatosak akkor, ha megakadályozzák a megfelelő diagnózist és a 
hatékony terápiát. Nem hozzáértő kezében veszélyes, kárt okoz akkor, amikor anyagi és 
egyéb források szükségtelen elvesztésével jár együtt. 

 Ezen gyógymódok eredményessége nap, mint nap tapasztalható. Mindenki, aki az elért sikert 
egyedül az alkalmazott terápiának tudja be, téved. A betegség természetes lefolyása és a 
placebo hatás egyaránt szerepet játszik a gyógyulásban. 

 Az alternatív gyógymódok kiállták az idő próbáját. Néhány módszer több ezer éves. Mégis 
előfordulhat, hogy több kárt okoz, mint hasznot (pl. a vérlebocsátás, mely évszázadokon át 
csodamódszernek számított). 

 Az alternatív gyógymódokat lehetetlen tudományosan bizonyítani. A hatások túl finomak 
ahhoz, hogy a tudomány durva eszközeivel mérhetők lennének (az orvostudomány nem 
megfelelő végpontokat használ a nem-konvencionális gyógymódok holisztikus koncepciójára, 
az egyes egyének másként reagálnak, a placebo kontrollált vizsgálatok nem etikusak). 

 Csak az alternatív gyógymódok jelentenek holisztikus terápiás lehetőséget. Ez az egyik fő érv 
a kétféle gyógyítás különbözőségére. Míg a nyugati orvoslásról azt mondják, hogy az egyén 
egyes részeivel (szervek, tünetek, adatok, laboratóriumi vizsgálatok) foglalkozik, addig az 
alternatív medicina a teljes ember szélesebb perspektívájában (környezete, háttere, 
pszichéje) gondolkodik. Helytelen azt állítani, hogy az alternatív medicina találta fel a 
holisztikus megközelítést. Az igazság az, hogy ez minden jó klinikai gyakorlat alapjának 
kellene lennie. 

Indokok a nem-konvencionális gyógymódok használatára 

Mivel a nem-konvencionális gyógymódokat a betegek - egyre fokozódó - igénye tartja fenn, fontos, 
hogy az orvosok is ismerjék azokat a lehetséges indokokat, amelyek miatt a betegek a nem-
konvencionális gyógymódok felé fordulnak. 

Miért használják? 

 Előrehajtó tényezők: elégedetlenség és kétségbeesés. 

 Húzó tényezők: kompatibilitás a nem-konvencionális gyógymódok filozófiája és a beteg saját 
hite között, a saját egészség feletti nagyobb kontroll érzése. 

 Betegek közti különbség: akik végső esetben fordul az alternatív medicina felé, azok inkább 
konvencionálisak egészségképükben (kontrollálás, és konvencionális orvoslás hatékonysága). 
A másik csoport azért, mert egészségképük ennek a területnek felel meg - kontroll és 
szkepticizmus a hagyományos orvoslás felé, elkötelezettség a természetgyógyászat 
irányában. 

 Sok használó meg van győződve a hatékonyságról. A vélt összefüggés a természettel - 
természetes a mesterséges helyett, tiszta/szintetikus, bio/finomított (organic/processed). A 
természetest gyakran tévesen a biztonságossal azonosítják. 
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 A nem-konvencionális gyógymódok beteg-orientáltak. Az egység és teljesség nyelvét 
használják a tudomány redukcionista nyelvével szemben. Az ember megtapasztalása 
központi jelentőségű. 

 A nem-konvencionális gyógymódokat használók gyakran jobb kapcsolatot ápolnak 
gyógyítójukkal, mint háziorvosukkal (Barátságosabbak, személyesebb a viszony, több időt 
töltenek velük). Ez nagyobb elégedettséget jelent a betegeknek, a siker egyik titka. 

 „Shopping for health” - bizonyos esetekben helyettesíthet, vagy kiegészíthet kezeléseket, és 
a betegek egész egyszerűen élnek a szabad választás lehetőségével - jobb anyagi háttér. 

 Költségessége és az információhiány a legfőbb visszatartó tényezők, az orvos véleménye 
kevésbé. 
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Tesztkérdések 

1. Mit nevezünk biológiai alapú nem-konvencionális módszereknek? 
A. A masszázst 
B. A tai-chit (kínai torna) 
C. A homeopátiát 
D. A gyógynövényeket 
 
2. A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya 2004-ben tudományos alapokkal 
rendelkezőnek fogadta el: 
1. Akupunktúra 
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2. Homeopátia 
3. Manuálterápia 
4. Fitoterápia 
A: 1, 3 
B: 2, 4 
C: 1, 2, 3 
D: Mindegyik 
 
3. „A” szintű evidenciák vannak az akupunktúrával kapcsolatban az alábbi kórképek kezelésére: 
1. A térd osteoarthritise 
2. Migrénes és tenziós fejfájás 
3. Krónikus alsóháti fájdalom 
4. Sarkantyúképződés 
 
A: 1, 3 
B: 2, 4 
C: 1, 2, 3 
D: Mindegyik 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: A, 3: C 

Szociális gondozás 
dr. Vajer Péter 
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Irodalom 

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV 

Családorvosi etika 
dr. Vajer Péter 

Egyetértés van abban, hogy lehetetlen magas szintű egészségügyi ellátást nyújtani a beteg orvosba 
vetett bizalma nélkül. A bizalom, az orvos személyiségén túl az orvostudomány megfelelő gyógyító 
eljárásain és a betegek tájékoztatáson alapuló önrendelkezési jogának érvényesítésén alapszik. 

Az etikai kérdések szakterületenként más hangsúllyal vetődnek fel. Függ attól, hogy a betegnek 
életveszélyes állapota, gyógyíthatatlan betegsége, vagy „csak” krónikus betegsége van. A családorvos 
helyzete az orvosetika területén is különbözik a többi szakmától. A szakma sajátosságai, a folyamatos, 
hosszantartó orvos - beteg kapcsolat, az orvos felelősségvállalása, a preventív szemlélet, a 
komplexitás, a probléma orientáltság, a szomatikus, pszichés és társadalmi problémák azonos súllyal 
történő kezelése, egyedül és összességében azt jelenti, hogy a családorvoslásnak és a családorvosnak 
„saját” etikai normái vannak. 

A családorvos a mindennapi betegellátás során számos, sajátos, jellemzően az alapellátásban 
jelentkező etikai problémával találkozik, melyek megoldása etikai ismeretek nélkül nem lehetséges. 
Az etika oktatása ma már része a graduális és posztgraduális képzésnek, a családorvosi 
rezidensképzésben is szerepel az önálló családorvosi etika oktatása. Ez utóbbi annál is inkább 
indokolt, hiszen nemzetközi szinten is megjelent az alapellátás érték konfliktusaival, speciális erkölcsi 
dilemmáival foglalkozó diszciplína. E tárgykörben tűnik fel a beteg felvilágosításának, beleegyezése 
megszerzésének, kollégákkal való viszonynak, orvosi műhibáknak, titoktartásnak kérdése. Elsősorban 
az alapellátásban merül fel, hogy az orvos beavatkozhat-e a beteg életébe, életvitelébe, családja 
intim szférájába, vagy milyen mértékben felelős a betegért, annak családjáért, vagy azért a kisebb 
közösségért, ahol dolgozik. 

Orvosetika 
A Magyar Orvosi Kamara Küldöttközgyűlése 2011. Szeptember 24-én fogadta el a Magyar Orvosi 
Kamara Etikai Kódexét. 

Amit az Egészségügyi Törvény és más egészségügyi jogszabályok tiltanak, azt az Orvosetikai Kódex 
sem engedheti meg, amit kötelező érvénnyel előírnak, az aló az Orvosetikai Kódex sem adhat 
felmentést. Ha a jog és az etika nincs összhangban, az orvos feladata a jogszabályok betartása. 
Ugyanakkor különböző fórumokat felhasználhat, hogy a kifogásolt jogszabályt az orvosetikának 
megfelelően változtassák meg. Az Orvosetikai Kódex az orvos magatartására vonatkozó normákat 
foglalja össze, de egyben utal annak íratlan szabályaira is. 

A MOK Etikai Kódexe szerint etikai vétséget követ el, aki az Etikai Statútumot, és az orvosi foglalkozás 
szabályait vétkesen megszegi. A statútum leszögezi, hogy az orvosnak nem csak az Etikai Kódexben 
rögzítetteket kell betartani, hanem az orvosi hivatásnak az általános erkölcsből levezethető 
követelményeit is. Az orvos magánéletében sem tanúsíthat hivatásához méltatlan magatartást. 

Az Etikai Kódex négy fejezetre oszlik: orvos-beteg kapcsolat, orvos-kollégák közti kapcsolat, a kutatás, 
az orvos-társadalom, az orvos mint oktató témakörök etikai kérdései. 
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Az orvosetika alapelvei 
(1) Az élet és az emberi méltóság tisztelete. 

Salus aegroti suprema lex esto. Az emberi élet alapvetően a legnagyobb érték, amitől a többi érték 
függ, éppen ezért az orvosi hivatás célja az emberi élet védelme, annak fogantatásától haláláig. Ha 
olyan végletes szituáció alakul ki,k hogy élet áll élettel szemben, akkor az orvosi szempontból jobban 
védhető életet kell előnyben részesíteni a kevésbé esélyessel szemben. 

Örök érvényű orvosetikai elv, hogy az életet születése pillanatától kezdve védeni kell. Ez az elv 
gyakran összeütközésbe kerül az egyén és a társadalom érdekével és elvárásaival. Ennek jó példája a 
magzat védelme és a művi terhességmegszakítás kérdésköre. Egyik oldalon áll az irányított 
születésszabályozás és az egészségügy azon igyekezete, hogy védje a magzatot és mindent 
elkövessen, hogy egészségesebb gyermek szülessen, a másik oldalon van az egyén szabad akarata, 
hogy a terhesség korai stádiumában dönthessen arról, hogy vállalja-e a gyermeket, vagy úgy dönt, 
hogy megszakítja a terhességet. Kérdés, hogy ez a szabadság mennyire szolgálja a társadalom 
érdekét és mennyiben ütközik össze a valláserkölcsi elvekkel. Ez utóbbi szerint a magzat 
fogantatásától önálló emberi lénynek tekintendő és a terhesség megszakítása „gyilkosságnak” 
minősül. Ugyanezzel a dilemmával kerül szembe az orvos is, mert vallási meggyőződése mást 
diktálna, mint az egyes beteg érdeke, aminek családi és szociális helyzete, egyéb körülményei döntő 
mértékben meghatározzák az orvos döntését, kényszerpályára terelve azt. Jogszabályok engedik és 
korlátozzák a terhesség megszakítását, de a társadalom érdeke a jelenleginél nagyobb népszaporulat 
lenne. 

(2) Mindig jót tenni a betegeknek és nem ártani. 

Az orvos önként vállalt kötelessége, hogy hivatása gyakorlása során gyakran a betege érdekeit saját 
érdekei elé helyezi. Különösen nehéz helyzetet tud ez teremteni a családorvos életében, hiszen 
mindennapjait betegei között töltve sokszor nehéz megtalálnia a harmonikus egyensúlyt a család és a 
munka között. Nem szabad elfelejtünk azt, hogy mi a jó a betegnek azt neki kell eldöntenie. 
Mindannyian jót akarunk betegeinknek, de hogy tényleg azt kapják, be kell őket vonnunk a döntésbe. 

A jótékonyság elve az orvosra nézve további kötelezettséget is ró, nevezetesen, hogy folyamatosan 
képezze magát, fejlessze tudását. 

A legősibbnek tartott alapelv a „Ne árts” elve. A mindennapi gyakorlat azonban az, hogy szinte nem 
létezik olyan beavatkozás, gyógyszer, amelynek ne lenne valamilyen káros következménye is. Ma azt 
gondoljuk, hogy az orvos elsődleges kötelessége, hogy az orvosi munka során a betegnek okozott kár 
és a haszon ésszerű arányban álljon egymással. Ez az, amiről tájékoztatni kell a beteget azért, hogy 
döntési helyzetbe hozzuk saját sorsával kapcsolatban. Természetesen sok beteg erre úgy reagál, hogy 
ön az orvos, maga jobban tudja. Mindig úgy kell eljárni, hogy a tevékenységünktől elválaszthatatlan 
veszélyeket a lehetséges minimumra szorítsuk le. 

(3) Az egyenjogúság és kölcsönös bizalom az orvos-beteg és az orvos-orvos kapcsolatban. 

A civilizációs betegségek hatékony megelőzése, gyógyítása elképzelhetetlen a betegek 
együttműködése nélkül, ennek alapját az orvos-beteg közti mellérendelt szerep és a megfelelő 
bizalom adja. Ugyanígy érvényes ez az orvos-orvos kapcsolatra is. 

Az orvos a hatályos jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel vállalhatja el tudásának és 
tapasztalatának megfelelően, illetve tagadhatja meg az adott beteg ellátását azzal, hogy az ellátás 
megtagadása kizárólag, nyomós okon alapulhat. 

A valamely szempontból hátrányos helyzetű betegek ugyanolyan kezelési lehetőségekre és 
ugyanolyan minőségű ellátásra jogosultak, mint más hasonló egészségi állapotban levő személyek. 
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A kezelés elutasítása soha nem alapulhat a beteg vallási, világnézeti, politikai vagy erkölcsi alapú, 
továbbá a faj, a szín, a nem, a nyelv, a nemzeti vagy társadalmi származás, a vagyoni, a születési vagy 
egyéb helyzete szerinti megítélésén sem. Az orvosnak a szakmailag lehetséges mértékben figyelembe 
kell vennie, ha a betegnek sajátos vallási, világnézeti vagy erkölcsi alapú kérései vannak a kezeléssel 
kapcsolatosan. 

A betegnek joga van az egészségügyi ellátás folyamatosságához. Amíg a kezelés orvosi szempontból 
indokolt, az orvos nem szakíthatja meg a beteg kezelését anélkül, hogy megfelelő időben kellő 
segítséget nyújtana a beteg számára annak érdekében, hogy ellátása másik orvos által biztosítható 
legyen. 

A betegnek joga van arra, hogy betegségéről, illetve a kezelési lehetőségekről további véleményt, 
véleményeket kérjen. Az orvosnak ezt akkor is lehetővé kell tennie és a beteg kérésére elő is kell 
segítenie a megfelelő szakemberek elérhetőségéről szóló felvilágosítás nyújtásával, ha nem ért egyet 
a beteggel. A további véleményt adó orvos azonban nem törekedhet arra, hogy a beteg kezelését 
átvegye. 

Minden orvos erkölcsi kötelessége, hogy kollégáit munkahelyükön és munkájuk során szakmailag-
emberileg támogassa. Személyes példamutatásával erősítse hivatástudatát, kollegiális 
magatartásával összetartozás érzését, a testületi etika szabályainak megfelelően segítse 
egzisztenciájának megteremtését, önmegvalósítását. A kölcsönös kollegiális magatartás az orvosok 
közötti, a megfelelő egészségügyi ellátás érdekében történő szakmai közreműködés és 
együttműködés orvosetikai követelmény. 

(4) A beteg autonómiájának (önrendelkezésének) tisztelete. 

Az autonómia alatt a döntés, az akarat, a gondolkodás és a cselekvés autonómiáját kell érteni. Senki 
döntései nem korlátozhatók, amíg azok mások autonóm döntéseit nem korlátozzák. Az 
önrendelkezés elvéből következik, hogy az orvosnak a beteget részletesen tájékoztatni kell az általa 
tervezett beavatkozások, a terápia és a vizsgálatok előnyeiről, hátrányairól, következményeiről. Az 
egyes beavatkozások csak a tájékoztatás után kapott beleegyezés alapján végezhetők el. A modern 
orvoslásban az alapelvek közül ez az elv van leginkább fókuszban. 

Az orvos-beteg kommunikációban ez teljesen új. Azt jelenti, hogy a két fél között aktív, őszinte 
párbeszéd zajlik. Különösen jó helyzetben van ebből a szempontból a családorvos, hiszen sokéves 
kapcsolat alapozza meg az őszinteséget, a bizalmat. 

A betegek sokszor azt várják, hogy az orvos döntsön mindenben, ahogy azt a korábbi időkben 
paternalisztikus orvos-beteg viszonyban megszoktak. Mi orvosok sem vagyunk felkészültek arra, hogy 
a beteg részt akar venni a saját kezelését meghatározó döntésekben, és képes is erre. 

(5) Az igazságosság elve 

Mind az orvosnak, mind a munkatársainak valamennyi beteggel egyformán kell foglalkozniuk. 
Mindenképpen éreztetniük kell, hogy az ellátást teljes odafordulással végzik, nem tesznek 
különbséget beteg és beteg között, mindannyiuknak tudásuk legjavát nyújtják. 

Elképzelhető a gyógyítás során olyan helyzet, amikor a négy alapelv egymással szembe kerül, ilyenkor 
lényeges annak ismerete, hogy milyen „hierarchia” szerint helyezkednek el az ismertetett elvek. A 
modern bioetika szerint a legfontosabb elv a beteg autonómiájának tisztelete, szemben a korábbi 
felfogással, amely a jótékonyság elvét tette első helyre. 

Az orvos-beteg kapcsolat etikája 
1. A családorvos etikai felelőssége 
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A családorvos és betege között kialakuló kapcsolat hasonlít leginkább a tradicionális orvos-beteg 
kapcsolatra, e viszony alakulása, fejlődése bensőséges, intim kapcsolatot eredményez. Ez az intim 
kapcsolat igen kedvező hatású lehet a betegellátás, a terápia során, azonban adott esetben 
visszaélésekre adhat alkalmat. Egyes szerzők szerint a családorvost erkölcsi szerepe jogosítja fel arra, 
hogy amennyiben szükséges, beavatkozzon a beteg magánéletébe, életvitelébe. Különösen indokolt a 
beavatkozás pl. kóros elhízás, alkoholizmus, önpusztító életmód esetében. Sosem szabad azonban 
elfelejtenünk, hogy a döntéseket a beteg hozza, mi csak segítjük döntésében. Természetesen nem 
könnyű a magánszférába való beavatkozás, hiszen ez igen érzékeny terület. A családorvosnak 
felkészültnek kell lennie a beteggel és családjával való intim viszony etikai kérdéseinek kezelésével. 

Az orvoshoz forduló beteg korrekt ellátása a legalapvetőbb orvosi etikai szabály. A felelősség sokrétű, 
annak büntetőjogi, polgárjogi, munkajogi vonatkozásai is vannak, és ez kiegészül az etikai 
elvárásokkal. A gyógyítás, az egészségmegőrzés és a megelőzés érdekében mindent meg kell tenni, 
ami az adott körülmények között, felszereltség mellett, az orvosi tudás birtokában megtehető. A 
beteg jogát a tudomány állása szerinti legmagasabb szintű ellátáshoz nem korlátozhatja senki és 
semmi. A szociális helyzet, a nem, a származás, a politikai hovatartozás, az életkor soha nem lehet 
diszkriminatív elv, mindig a beteg érdekét kell szem előtt tartanunk. Ha mérlegelünk, akkor a 
kockázatot és a hasznot kell számba venni. Érvényesül azon elv is, hogy a szakmai presztízs, vagy a 
financiális megkötés nem eredményezhet semmilyen megkülönböztetést. 

Teljesíteni a saját magunk által megszabott ellátási színvonalat és a beteg elvárását csak akkor tudjuk, 
ha „életformánkká” vált a rendszeres, folyamatos önképzés és tanulás, hogy tudásunk korszerű 
legyen (ld. jótékonyság elve), hogy azt a betegek mindenkori legjobb ellátása érdekében hasznosítani 
tudjuk. 

2. A beteg felelőssége 

A beteg felelősségének kérdése egészségének megtartása, az egészséges életmódra való törekvés, a 
terápiában való együttműködés tárgyában komoly etikai kérdéseket vet fel. Az orvos nem válhat a 
beteg erkölcsi bírájává, sokkal inkább segítenie kell az egészséges életre való törekvésben. Az 
előítélet mindenképpen kerülendő, tiszteletben tartva, hogy mindenkinek megvan a saját 
értékrendje. Azt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy felelősség igazából ott van, ahol az egyénnek 
lehetősége van a szabad választásra. 

Az orvos felelőssége általában túlhangsúlyozott, holott közel azonos a beteg kötelezettsége is, hogy 
egészsége megóvása, a megromlott egészség helyreállítására mindent megtegyen, és az orvosnak 
partnere legyen. Számos oka van annak, ha a beteg nem érez felelősséget saját állapota iránt, nem 
fogadja el az orvosi tanácsot, nem partner a kezelésben. 

A nem együttműködő beteg különösen nehéz és sajátos etikai problémákat jelent. Ez kezdődhet 
azzal, amikor a beteg a diagnózist és az ebből következő kezelést nem fogadja el. Lehet, hogy az 
ellátás befejezésekor úgy tűnik, hogy megszületett az egyetértő beleegyezés, és csak az ismételt 
találkozáskor észleljük, hogy a beteg csak részben vagy egyáltalán nem fogadta el tanácsunkat. A 
végeredmény azonos: a beteget nem sikerült megfelelően ellátni, a gyógykezelést elfogadtatni és az 
orvos tevékenysége sikertelen volt, aminek az orvosban negatív reakciókat indukáló hatása van. 

Az előítélet-mentes, pártatlan betegellátás etikája azt írja elő, hogy bármennyire is sikertelen volt a 
betegellátás bármelyik fázisa, vagy végeredménye és kétségtelen, hogy a beteg nem hajlandó velünk 
együttműködni, mégis ismét és ismét „harag és részrehajlás nélkül” kell mindent elkövetni, hogy 
megnyerjük egyetértését, és együttműködővé váljon. Sem munkatársaink előtt, de a beteggel sem 
szabad negatív érzéseinket kifejezni, az együtt nem működést a betegség részének, vagy a beteg 
személyiségének kell elfogadni. 
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Az orvos-beteg kapcsolat fejlődésével előtérbe kerül a beteg felelősségének kérdése. A beteg 
felelőssége, hogy megfelelően tájékoztassa orvosát a betegség előzményéről, korábbi betegségeiről, 
életmódjáról, családban előforduló betegségekről. Ha a beteg nem érti a tájékoztatást, vagy további 
információkat szeretne, akkor azt az orvos tudomására kell hoznia. A beteg felelős azért, hogy mások 
egészségét ne veszélyeztesse (pl. egyes fertőző betegségek esetén), gyógyulásukat ne akadályozza. 

A beteg kötelessége, hogy megadja a tiszteletet az egészségügyi személyzetnek, betartsa az 
egészségügyi intézmény (rendelő) szabályait. 

A családorvos és munkatársai 
Minden orvosi team-ben szükségszerűen alá és fölé rendeltség viszony van, annak ellenére, hogy 
többé-kevésbé megvalósul a partnerkapcsolat, a csapatmunka is. A folyamatosság a betegellátásban, 
a családorvosi rendelő munkatársainak egymásra utaltsága, a kis területre való összezártság, amikor 
a betegellátás egy vagy legfeljebb két helyiségben történik meg, szükségszerűen speciális viszonyt 
kíván meg, és alakít ki. A partnerkapcsolat nemcsak a beteggel jön létre, hanem az alapellátás 
csapatán belül is. A kommunikáció közvetlenebb, a véleménykülönbségek szabadabban felszínre 
kerülhetnek. Ez a sajátos munkakapcsolat eltér az egészségügy más területein megszokottól, annak 
minden következményével, de hasznosságával is együtt. 

Jellegzetes etikai normák alakulnak ki, amelyek az optimális működés és az összehangolt betegellátás 
alapfeltételét jelentik. Ilyen etikai és viselkedési norma az orvos és munkatársa között működő főnök-
beosztott viszonyra jellemző. Ennek alapja a kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen túl egy 
korlátozott formában megjelenő és működő „hatalmi” viszony. Ez soha sem lehet túl nagy távolságot 
tartó, a szakmai különbséget állandóan formálisan hangsúlyozó orvos-nővér viszony. Ha az, akkor a 
bizalmas kapcsolat, a kölcsönös megbecsülés megszűnik. A távolságtartó kapcsolat, az orvosi 
tekintély és felsőbbrendűség kihangsúlyozása egy egyenrangú team-en belül kerülendő, és nem is 
teszi lehetővé a tartós harmonikus munkát, ezenkívül a betegellátás rovására megy. 

Ellenkező végletként a teljes egyenrangúság gyakorlata azzal a veszéllyel jár, hogy a kívánatos 
tekintélyt jelentő orvosi szerep sérül, vagy megszűnik. Az asszisztencia számára „hízelgő” a teljes 
egyenrangúság, de ennek előbb-utóbb a szerepcsere lesz a következménye. A nővér hagyományos, 
és át nem ruházható orvosi szerepet fog átvenni, nem megfelelő szakmai felkészültség mellett 
döntéseket hoz. Ez különösen szakmailag bizonytalan pályakezdő esetében fenyegető veszély, mert a 
gyakorlatlanságot csak tovább erősíti az „erős és mindent tudó” nővér, aki szívesen játssza el a tanító 
és a tudós szerepét és egyben az orvos szerepet is. 

Viselkedés etikában nehéz megvonni a határt a két viselkedési forma között. Mindkettőn nehéz 
változtatni. A kettő közötti optimális arány megtalálása szükséges. Helytelen túlhangsúlyozzuk az 
orvosi szerepet és hatalmat, amely mellett korlátozzuk a nővérét. Ezzel nemcsak személyes 
kapcsolatunk fog megromlani, hanem értékes segítséget is elveszítünk. A túlzottan közvetlen 
kapcsolat oda vezet, hogy számunkra elfogadhatatlan szituációk alakulnak ki, amelyen további 
presztízsvesztés elkerülése miatt változtatnunk kell. Ilyenkor az ellenkező végletbe való fordulás 
súlyos konfliktust jelent, amely akár a munkatárs elvesztéséhez is vezethet. 

A családorvosi team-en belüli is érvényesülni kell annak az etikai elvnek, hogy tiszteljük és 
megbecsüljük egymás munkáját. A gyakorlatban ezen elv betartása azt jelenti, hogy a betegellátás 
során felmerülő emberi, vagy szakmai nézetkülönbségeknek mások előtt ne adjunk hangot, hanem a 
nézeteltéréseket egymás között tisztázzuk. Nem fogadható el, hogy a beteg előtt az orvos a nővér 
munkáját kifogásolja, szakmai hitelét rontsa. Ugyanez elvárható a nővértől is, aki a beteg előtt nem 
kifogásolhatja az orvos munkáját. A korrekt viselkedés nemcsak etikai normaként várható el, de azért 
is megkövetelhető, mert magatartásunkkal, megjegyzéseinkkel nemcsak munkatársunk szakmai 
hitelét ássuk alá, hanem az saját magunkra is rossz fényt vet. 



 137 

A nővérre és a családorvos többi munkatársára ugyanazon etikai normák vonatkoznak, mint az 
orvosra. Titoktartási kötelezettségük magától értetődik, bővül azzal, hogy a beteg számára 
felvilágosítást csak a családorvos tudtával és jóváhagyásával adhat. Jogos elvárás vele szemben, hogy 
azonosuljon a „csapattal” és munkáját a többiekkel azonos módon végezze. Neki is első helyre kell 
helyeznie a beteg érdekét, mindent el kell követni az optimális betegellátás érdekében, hogy a 
gyógyítást és a megelőzést a legjobb szakmai színvonalon tudja végezni. Etikai kötelezettsége, hogy 
tudását állandó önképzéssel fejlessze, és azt a team többi tagjával összhangban hasznosítsa. 

Orvos - partner orvos - szakorvos kapcsolat etikája 
Bármennyire is izoláltan, gyakran teljesen magunkra hagyatkozva kell dolgoznunk, az egészségügyi 
ellátó rendszer szerves részét képezzük. Betegeinket szakellátásra, kórházba küldjük, ahol más 
orvosokkal kerülnek, kerülünk kapcsolatba. 

Orvos-orvos kapcsolat elvben a kollegialitás íratlan szabályai szerint alakul, amelynek klasszikus 
változata a kölcsönös tisztelet és szakmai megbecsülés. Az orvostudomány művelése látszólag 
objektív alapokon nyugszik, ennek ellenére számos szubjektív elemet tartalmaz. Az előképzettség, az 
általános műveltség, a személyiség, az orvostudomány elsajátítása annyi egyéni variációt jelent, 
amennyi orvos tevékenykedik. A specializálódás csak tovább differenciálja a tudást és felkészültséget. 
A tévedések sorát és a megítélés hibáját eredményezheti másik orvos tevékenységének megismerése 
akkor, amikor a beteg beszámolójára, egy rövid dokumentumra, egy orvosi levélre, vagy egy kórházi 
zárójelentésre hagyatkozhatunk. Ezzel is magyarázható, hogy a szakma belső rendje szerint kolléga 
tevékenységéről, kellő visszafogottsággal szabad nyilatkozni. Az „ítélethozatalt” ugyan magunkban 
megtehetjük, de a fentiek szem előtt tartásával annak nyilvánosságra hozatala, a beteg, a 
hozzátartozó, az asszisztencia vagy másik orvos előtt etikátlan. Ha rákényszerülünk és megtesszük, 
mérlegelni kell, hogy annak milyen következményei lesznek a másik orvos, a beteg vagy saját magunk 
számára. Kérdés, hogy jelent-e ez megoldást a beteg problémájában, vagy csak még jobban 
kétségessé teszi az egészségüggyel való kapcsolatát. Mérlegelni kell, hogy véleménynyilvánításunk 
mennyire lesz magunk számára is minősítés, mert a beteg óhatatlanul egyenlőségjelet tesz orvos és 
orvos között és másokról kinyilvánított ítéletünk saját magunkat is minősítheti és minősíti is. 

Vannak esetek, amikor nyilvánvaló szakmai hiba történt, vagy a kolléga látványosan etikátlanul 
viselkedett velünk szemben, minősítette munkánkat, orvosi tevékenységünket, vagy azt éppen 
szakmailag elmarasztalhatónak nyilvánította. Ilyenkor azt a kérdést kell először feltennünk, hogy 
egyáltalán megtörtént-e, megfelelhet-e a valóságnak az, amit hallottunk, és ha igen hogyan. Etikátlan 
volt-e az orvos magatartása? Ha a gyanúnk megerősödik, még akkor is tilos erről a betegnek 
nyilatkozni, és esetleg hasonlóan viselkedni. Mindig lehetséges, hogy nem úgy zajlott le minden, 
ahogy a beteg jó vagy rossz szándékúan beállította, és reagálásunkkal mindig magunkat is minősítjük. 
Ha mindenképpen tisztázandónak tekintjük a történteket, akkor azt hármasban, a beteg és az orvos 
jelenlétében tegyük meg. Ha ezt kezdeményezzük, többnyire megváltozik a beteg magatartása, 
elzárkózása a „szembesítés” elől egyben cáfolja is a vádat. Minden kétséget kizáróan sokszor nem 
tudjuk megoldani a problémát, véleményünk többnyire szubjektív elemeket tartalmaz, ezért azt a 
beteggel soha nem közölhetjük. 

Ha nem várjuk el másoktól, hogy rólunk etikátlanul nyilatkozzanak, magunk számára is csak ez lehet a 
mérvadó magatartás. A betegség kórlefolyása, a zárójelentés, a betegtől szerzett információk 
minősítik az ellátást végző orvost is, de ez a „bizonyítvány” általunk nem állítható ki. Ha mégannyira 
meg is győznek a tények, és az a véleményünk, hogy ténylegesen szakmai hibáról lehet szó, nem 
megfelelő ellátás történt, a kolléga tevékenységét részben vagy egészben kifogásolhatjuk, azt a beteg 
előtt nem nyilváníthatjuk ki. Szakmai tévedés megítélése nem a mi feladatunk, de a rendelkezésünkre 
álló adatok is túl hiányosak és bizonytalanok ahhoz, hogy minden kétséget kizáró véleményt 
alakítsunk ki. Alapelv, hogy mindaz, amit és ahogyan közlünk a beteggel egy másik orvos 
tevékenységéről, az minket is minősít és saját hitelünket, szakmai képességeinket kérdőjelezheti 
meg. 
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Külön művészet szakmai ellenvéleményünket úgy közölni a beteggel, hogy szavahihetők maradjunk, 
azt a beteg elfogadja, és ne rontsa a másik orvos és áttételesen az egészségügynek, mint 
szervezetnek a hitelét és megbízhatóságát. Esetenként mégis szükséges, hogy a betegségről, a beteg 
állapotáról, az elvégzett, vagy a tervezett beavatkozásról véleményünket megformáljuk, és azt a 
beteggel megbeszéljük. 

Eutanázia 
Az eutanázia a jó halál, kegyelemölés, azaz gyógyíthatatlan és nagy fájdalmakban szenvedő beteg 
halálának tudatos előidézése, a beteg és hozzátartozóinak beleegyezésével, orvosi segítséggel. A 
családorvos munkája során a napi gyakorlatban jelentkezik az a beteg, a család, az orvos által is 
nehezen kezelhető állapot, amikor mindenki tudja kimondva vagy kimondatlanul, hogy a gyógyítás 
eszköztára kimerült. 

A mai világ embere mindent megtesz azért, hogy a lehető legkevesebbet kelljen szenvednie. Ezért 
kerülnek elő a mai nap az eutanázia körüli viták, születnek egyes országokban eutanázia végzését 
megengedő törvények. A fájdalom nélküli halál, a jó halál éppen olyan paradoxon, mint a 
fájdalommentes szülés, születés, a fájdalom nélküli élet. A természet törvénye minden élőlényre 
vonatkozik: fogantatás, születés, élet, halál, elmúlás. 

Orvosi eskünk, etikai szabályaink, törvényeink tiltják az eutanázia bármely (passzív vagy aktív) 
formáját. Orvosként, családorvosként az a kötelességünk, hogy a beteg emberhez méltóan haljon 
meg, ehhez minden segítséget meg kell adnunk, a fájdalomcsillapítástól a pszichés vezetésig. Meg 
kell nyernünk a családot e sokszor nehéz és bizony fájdalmas küzdelemhez [4]. 

Egészségügyi jogi alapismeretek 

Az orvos felelőssége 
A gyógyítás során az orvos felelőssége több fórum előtt is felmerülhet, így az alábbi 
felelősségfajtákról beszélhetünk: 

 Etikai 

 Polgári jogi 

 Bűntetőjogi 

 Munkajogi 

 Államigazgatási 

 Társadalombiztosítási 
Etikai felelősség 
A szakmai kamarák alkotják meg az etikai szabályokat, ügyelnek azok betartását, és szankcionálják 
megsértésüket. Tekintettel a kötelező kamarai tagságra, minden orvosi tevékenységet végző orvosra 
érvényesek az Etikai Kódexben leírtak, a tagokkal szemben a kamara etikai bizottsága jár el. 
Kiszabható büntetések: figyelmeztetés, megrovás, pénzbírság, felfüggesztés, kizárás. 

Polgári jogi felelősség 
Rendszerint kártérítési perekről van szó. A bíróság feladata a jogvita eldöntése, azaz, hogy kell-e 
fizetni, ha igen ki fizessen (orvos, kórház, biztosító) és mennyit. Sem Európában, sem 
Magyarországon nincsenek publikált számadatok arra vonatkozóan, hogy hány ilyen per indult, de a 
perek száma és összegszerűsége vélhetően nőtt az elmúlt években. 

A polgári jogi felelősség megállapításának alapját a Ptk. 339.§(1) adja: „Aki másnak jogellenesen kárt 
okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az 
adott helyzetben általában elvárható.” A károsultnak kell bizonyítani, hogy a magatartás jogellenes 
volt, hogy okozati összefüggés van a jogellenes magatartás és a bekövetkezett kár között. A 
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felróhatósággal (úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható) kapcsolatban a bizonyítás terhe a 
károkozón van. 

A bírói gyakorlatban az elmúlt években előtérbe kerültek a tájékoztatás hiányára alapított jogviták, 
vagy éppen a szervezési hiba miatti felelősség, a gondozási, ápolási kötelezettség elmulasztása. 

Büntetőjogi felelősség 
Az orvos ezekben az eljárásokban személyében felel, többnyire a foglalkozás körében elkövetett 
veszélyeztetés tényállása fordul elő. Kiszabható büntetések: szabadságvesztés, foglalkozástól eltiltás, 
pénzbüntetés. 1996. és 2001. között kevesebb, mint 100 ilyen ügy indult egészségügyben dolgozók 
ellen (75%-uk orvos, közülük kevesebb, mint egyharmadban háziorvos). 

Szakfelügyelet 
A szakfelügyelő illetékességi területén a szakterületéhez tartozó tevékenységek körében vizsgálja az 
orvosi tevékenység teljes vertikumában (megelőzés, kórismézés, gyógyítás, ápolás, gondozás, 
rehabilitáció) szakszerűséget, az eredményességet és a minőséget. Ellenőrzi az egészségügyi 
jogszabályok, valamint a szakmai irányelvek, protokollok és módszertani levelek előírásainak 
végrehajtását, a feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a betegbeutalás 
rendjét stb. Hiányosság, szakma szabályaitól való eltérés esetén a szakfelügyelő köteles intézkedést 
tenni. 

Tájékoztatás 
A betegnek joga van arra, hogy figyelemmel életkorára, iskolázottságára, ismeretire, lelkiállapotára, 
számára érthető módon kapjon tájékoztatást. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a diagnózisra, a 
prognózisra (kezeléssel és kezelés nélkül), a kockázatokra, kezelési alternatívákra és a javasolt 
életmódra. Lényeges a megfelelő tájékoztatás, hiszen a tájékoztatás hiányára alapított kártérítési 
keresetekben a betegek arra hivatkoznak, hogy nem megfelelően tájékoztatták őket, és ha 
megfelelően tájékoztatták volna, akkor nem egyeztek volna bele a beavatkozásba. Mivel a bizonyítási 
teher az ellátón van, célszerű írásban tájékoztatni a betegeket. A tájékoztatásnak olyannak kell 
lennie, hogy a beteg minden olyan lényeges tény és körülmény birtokába kerüljön, amelyek 
ismeretében megalapozottan tud dönteni a beavatkozáshoz való hozzájárulás kérdésében. 

A főszabály az, hogy a betegen csak a beteg beleegyezésével szabad orvosi beavatkozást elvégezni. 

A beleegyezés megadható ráutaló magatartással, szóban, illetve írásban (invazív beavatkozás), 
figyelembe kell venni, hogy csak az bizonyítható, ami le van írva. Kellő bizonyító erővel rendelkezik 
egy beleegyező nyilatkozat, ha tartalmazza a tervezett beavatkozással kapcsolatos lényeges 
tudnivalókat, lehetőséget ad egyéniesített információ megadására, dokumentálja, hogy a beteg 
megkapta a tájékoztatást, megértette, feltette kérdéseit, azokra válaszokat kapott. 

Adatkezelés, titoktartás 
Az egészségügyi dokumentáció két fő részből áll: személyazonosító adatok és egészségügyi adatok. A 
dokumentációval az egészségügyi szolgáltató (dokumentáció-megőrzési kötelezettség!), míg az 
adattal a beteg rendelkezik. A beteg jogosult: a dokumentációba betekinteni, a rá vonatkozó 
adatokat megismerni, saját költségén másolatot kapni, zárójelentésre, kezdeményezheti az adatok 
kijavítását. A betekintési jog csak nagyon kivételes esetben korlátozható (pszichiátriai betegek, más 
személy magántitka). A hozzátartozók betekintési joga korlátozott, hiszen ha a beteg él és 
cselekvőképes, akkor csak a beteg engedélyével (írásos) tekinthet bele a dokumentációba, illetve ha a 
hozzátartozó életét, egészségét befolyásoló ok feltárása a cél. Ha a beteg él, de nem cselekvőképes, 
akkor a hozzátartozó is betekinthet a dokumentációba. A beteg halála esetén, csak a halál okával 
összefüggésbe hozható adatokat tekintheti meg. A beteg korlátozhatja azok körét, akinek az 
állapotával kapcsolatosan felvilágosítást adhatnak. 
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Tesztkérdések 

1. Milyen felelősségfajtákról beszélhetünk az orvosi tevékenység során? 
A. Etikai 
B. Polgári jogi 
C. Bűntető jogi 
D. Munkajogi 
E. Fentiek mindegyike 
 
2. Milyen módon adható beleegyezés az orvosi kezelésbe? 
A. Ráutaló magatartással 
B. Szóban 
C. Írásban 
D. Együttesen szóban és írásban 
E. Ráutaló magatartással, vagy szóban, vagy írásban 
 
3. Korlátozható-e a beteg betegdokumentációba történő betekintési joga? 
A. Nem 
B. Igen, ha az orvos úgy ítéli meg, hogy az rontaná a gyógyulás esélyét 
C. Igen, ha orvosi bizottság úgy dönt 
D. Igen, de csak kivételes esetben 
E. A betegek egyáltalán nem tekinthetnek be a betegdokumentációba. 
 
4. Melyik etikai alapelv kapott igen nagy hangsúlyt a modern orvoslásban? 
A. Az élet és az emberi méltóság tisztelete 
B. Mindig jót tenni a betegeknek és nem ártani 
C. Az egyenjogúság és kölcsönös bizalom az orvos-beteg és az orvos-orvos kapcsolatban 
D. A beteg autonómiájának (önrendelkezésének) tisztelete 
E. Az igazságosság elve 
 
5. Mi következik a beteg autonómiájának tiszteletéből? 
A. A beteg bármilyen vizsgálatot kérhet az orvostól 
B. Az orvosnak a beteget részletesen tájékoztatni kell az általa tervezett beavatkozások, a terápia és a 
vizsgálatok előnyeiről, hátrányairól, következményeiről 
C. A beteg határozza meg a gyógyítás folyamatát 
D. Semmi, ugyanis ezt a gyógyítás során nem kell figyelembe venni 
E. A beteg az egészségügyi rendszertől, mint szolgáltatótól bármit megrendelhet 
 
Helyes válaszok: 1: E, 2: E, 3: D, 4: D, 5: B 
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Egészségbiztosítás 
dr. Vajer Péter 

Bevezetés 

Az egészségbiztosítás a társadalombiztosítás egyik pillére, amely biztosítja, hogy a társadalom tagjai 
megbetegedés esetén közösségi pénzügyi alapból fizetett egészségügyi ellátást kapjanak. Az ellátás 
finanszírozását végezheti közvetlenül állami szervezet adóból, vagy befizetett járulékból. A korszerű 
társadalombiztosítási rendszerek Bismarck XIX. században megalkotott törvényeinek elvei szerint 
működnek ma is. Pénzügyi alapja a járulék, melynek fizetése speciális, biztosítási jogviszonyt hoz 
létre. A rendszer legfontosabb jellemzői: 

 a minden jövedelemmel rendelkezőre egységesen kirótt, törvényben meghatározott mértékű 
járulékfizetés, 

 a kötelező tagság, és 

 a biztosítók befogadási kényszere (nem vizsgálhatják a biztosított egyéni egészségügyi vagy 
pénzügyi kockázatát). 

Ezek az elvek az egyes országokban azonban eltérő technikákkal, különböző módon valósulnak meg. 
Az egészségbiztosító elméletileg kétféle lehet: magán vagy állami szervezet. A tisztán piaci alapú és 
tisztán állami rendszerek között azonban számos, a két rendszer elemeit vegyítő átmeneti változat 
létezik. Az Európában működő rendszerek többségében az egészségbiztosítók erős állami szabályozás 
alatt álló, különleges jogállású, közösségi szervezetek. Ide tartozik Németország, Ausztria, 
Franciaország, Belgium, Hollandia és Luxemburg. Centralizált állami rendszer működik Angliában és 
Írországban, ahol az egészségügyi alapbiztosítás állampolgári jogon jár, adóból finanszírozott. 
Svédország, Finnország, Dánia döntően állami, (területi alapon) decentralizált egészségbiztosítást 
működtet. A déli országok (Portugália, Spanyolország, Olaszország, Görögország) egészségbiztosítása 
vegyes, csak kisebb részben társadalombiztosítási alapú. 

A világon majd mindenütt hasonló a helyzet: az egészségbiztosítási rendszerek évtizedek óta 
finanszírozási problémákkal küzdenek, emiatt folyamatosan változtatásokra szorulnak. A rendszerek 
átalakítása, az egészségügyi reform mindenütt visszatérő belpolitikai kérdés. A változtatás kényszere 
mögött több tényező húzódik meg: 

 az egyre drágább gyógyító eljárások és gyógyszerek okozta költségrobbanás, 

 a népesség elöregedése (csökken az egészségügyi hozzájárulást fizetők száma, nő a 
szolgáltatásokat igénybe vevők száma), 

 keresletnövelő a népesség rossz egészségi állapota, az egészség társadalmi és munkaerő-
piaci felértékelődése, 

 nő az általános igény a szolgáltatások magasabb színvonala, 

 egészségügyi rendszerek eltérő hatékonysága is költségnövelő lehet. 

Magyarországon az egészségbiztosítási ellátás finanszírozása az Egészségbiztosítási Alapon keresztül 
történik, amely az egészségügyi járulékból, illetve a járulékfizetésre nem kötelezettek (nyugdíjasok, 
gyerekek, munkanélküliek) helyett a központi költségvetés befizetéséből áll. A mentés, a megelőzés,a 
járványügy működtetése közvetlenül állami forrásból történik. Egyes egészségügyi szolgáltatások 
költségeinek egy részét az igénybe vevő közvetlenül fizeti (a gyógyszerár, gyógyfürdő, fogászati 
ellátás, munkaegészségügy költségei), ez a rész a co-payment. Az üzleti kiegészítő biztosítások, 
egészségpénztárak megjelenésével a magánbiztosítási elem is bekerült a rendszerbe. Ezek a 
pénztárak azonban elsősorban egészségmegőrzési, sokszor csak kedvezőbb adózási lehetőséget 
képesek nyújtani, mert a jobbnak vélt egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés egyszerűbb módszere 
a hálapénz. 
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Az alábbiakban az egészségbiztosítás ellátásait mutatjuk be röviden, a részletszabályok ismertetése 
nélkül, azzal a céllal, hogy az olvasó a napi gyakorlatban felmerülő kérdésekben általános 
tájékozottsággal bírhasson. 

Az Egészségbiztosítás ellátásai 

Alapelvek 

Az egészségbiztosítási ellátások közül az egészségügyi szolgáltatások a törvény és a finanszírozási, 
vizsgálati és terápiás eljárási rendek figyelembevételével az egészségi állapot által indokolt 
mértékben vehetők igénybe. Az egészségügyi szolgáltatások azonos szakmai tartalommal illetik meg 
az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosult személyeket, míg a pénzbeli 
egészségbiztosítási ellátások az egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséggel arányosan járnak. 

Az állam a törvényben meghatározott ellátások teljesítését akkor is biztosítja, ha az ahhoz szükséges 
kiadások az E. Alapból nem fedezhetők. 

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele 

Az egészségügyi szolgáltatásokat jogszabályban meghatározott rend szerint lehet igénybe venni. A 
biztosítottat egészségügyi szakellátásra a finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa vagy külön 
jogszabályban meghatározott feladatot ellátó orvos a külön jogszabályban meghatározottak szerint 
utalhatja be (ld. még beutalási rend). 

A biztosítottat köteles ellátni a beutaló szerinti egészségügyi szolgáltató, továbbá az a szolgáltató, 
amely a beutaló orvos előzetes jelzése alapján az ellátást vállalta. 

Amennyiben a szolgáltató területi ellátására nem kötelezett, az ellátást csak akkor tagadhatja meg, 
ha a területi ellátási kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását a területen kívüli betegek 
fogadása veszélyezteti, és az ellátásra az egészségbiztosító által lekötött szabad kapacitással nem 
rendelkezik. 

A gyógyító céllal rendelhető finanszírozott ellátások keretében valamennyi szakmailag indokolt 
beavatkozás elvégezhető. 

Az egészségügy körében szerepelnek olyan ellátások, szolgáltatások, tevékenységek, amelyek nem az 
E. Alap terhére, hanem vagy térítés ellenében vagy a központi költségvetésben biztosított forrás 
terhére vehetők igénybe. Ide tartoznak egyes járványügyi ellátások, a várandós és gyermekágyas 
anya gondozása, a halottvizsgálat, a vérellátás, a népegészségügyi feladatok, a 
foglalkozásegészségügyi alapszolgáltatások, az orvosszakártői vizsgálatok, az extrém sportolás közben 
bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások, a hivatásos sportolók sportegészségügyi 
ellátása, a járművezetői alkalmassági vizsgálatok, a lőfegyvertartásra vonatkozó orvosi alkalmassági 
vizsgálatok, az alkohol, illetve kábítószer hatása alatt állás esetén a detoxikálás, a hatósági eljárásban 
alkohol, illetve kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvizsgálatok, vizeletvizsgálatok 
és a látlelet kiadása. 

Az egészségügyi intézményen belüli orvosválasztás 

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során a biztosított - a külön jogszabály szerinti 
terhesgondozás és a szülészeti ellátás kivételével - a finanszírozott egészségügyi szolgáltató 
munkarendje alapján beosztott orvos helyett másik orvost igényelhet, amennyiben azt a biztosított 
egészségi állapota által indokolt ellátás szakmai tartalma és az ellátás sürgőssége nem zárja ki, azzal, 
hogy ezt a szabályt az egészségügyi szolgáltatónál nem munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti 
jogviszonyban foglalkoztatott orvos választására is alkalmazni kell. A fentiek alapján történő 
orvosválasztás akkor érvényes, ha azt írásba foglalták (orvosválasztási nyilatkozat) és annak három 
példányát a biztosított, valamint a választott orvos kézjegyével ellátta. Az egészségügyi 
szolgáltatónak jól látható helyre ki kell függesztenie az orvosválasztás lehetőségéről szóló 
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tájékoztatót, melynek tartalmaznia kell az orvosválasztásért fizetendő részleges térítési díj mértékét 
is. 

A biztosított, amennyiben a vizsgálatok eredményét vitatja, vagy a javasolt vizsgálati, illetve terápiás 
módszerrel nem ért egyet, egy további orvosi szakvéleményre és javaslatra jogosult. 

A várólista 

A finanszírozási szerződés szerinti ellátásra kötelezett szolgáltató 

 a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátások elvégzését - amennyiben a biztosított egészségi állapota 
nem indokolja az azonnali ellátását, és a kezelőorvos a biztosított részére várólista alapján 
nyújtható egészségügyi ellátásokról szóló jogszabály által nevesített ellátást rendel, a 
biztosított az ellátásra a várólistára történő felkerülés időpontja szerint jogosult- ebben a 
meghatározott esetben intézményi várólista alapján teljesíti, 

 a járóbeteg-szakellátások elvégzését a külön jogszabály szerinti betegfogadási lista alapján 
teljesíti. 

Amennyiben a kezelőorvos a biztosított részére várólista alapján nyújtható egészségügyi ellátásokról 
szóló jogszabály által nevesített ellátást rendel, a biztosított az ellátásra a várólistára történő 
felkerülés időpontja szerint jogosult. Az így meghatározott időponttól eltérni az ellátás szakmai 
indokoltsága, az ellátás várható eredménye, illetve a biztosított kérése alapján lehet. 

A keresőképtelen biztosítottat - a miniszteri rendeletben meghatározott esetben - a beutaló orvos 
kezdeményezése alapján az ellátásra kötelezett szolgáltató a járóbeteg-szakellátások tekintetében a 
fenti bekezdésben foglaltaktól eltérően köteles soron kívül fogadni, amennyiben a keresőképtelen 
biztosított az ellátást a keresőképtelenségét okozó betegsége miatt diagnosztikus vagy terápiás 
célból veszi igénybe. 

A várólista adatait a honlapon - folyamatosan, de legkésőbb a változást követő 3 napon belül - úgy 
kell közzétenni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az adott biztosított számára a 
várólistán elfoglalt helye. A közzétételre vonatkozó részletes szabályokat az egészségbiztosításért 
felelős miniszter rendeletben határozza meg. 

Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások 

I. A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások 

1. Újszülött: 

 Egészséges fejlettségét ellenőrző, az esetleges károsodások korai felismerését szolgáló 
szűrővizsgálatok; 

2. 0-6 éves korosztály: 

 életkoruknak megfelelően; az értelmi képességre, az anyagcserére, az érzékszervek 
működésére vonatkozó, valamint teljes körű fizikális szűrővizsgálatok; 

 a fogazati rendellenességek felismerését célzó vizsgálat, valamint a teljes fogászati státus 
rögzítése; 

 az életkornak megfelelő fejlődésre és az érzelmi állapotra vonatkozó vizsgálatok; 

 a környezeti tényezők rizikófaktorai által indukált megbetegedések megelőzését és korai 
felismerését célzó szűrővizsgálatok. 

3. 6-18 éves korosztály (a 18 év feletti nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevők is): 

 Ugyanaz, mint a 0-6 éves korosztálynál. 

 Ezen felül, az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás keretében végzett szűrővizsgálatok 

4. 18 éven felüli korosztály: 
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 az életkornak és nemnek megfelelő rizikófaktorok által indukált betegségek tekintetében, az 
egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében nevesített szűrővizsgálatokra, az ott 
meghatározott gyakorisággal, 

 a környezeti tényezők rizikófaktorai által indukált megbetegedések megelőzését és korai 
felismerését célzó szűrővizsgálatokra, (kivéve: a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa 
által végzett, - munkaköri alkalmasság megállapítására irányuló vizsgálatokat, és az ahhoz 
szükséges további járóbeteg-szakellátásokat), 

 évente egy alkalommal fogászati szűrővizsgálat; 

 életkortól függetlenül sportegészségügyi vizsgálatokra, (kivéve a hivatásos sportoló 
sportegészségügyi ellátását). 

A biztosított, a betegsége várható következményeinek, illetve szövődményeinek korai felismerését 
célzó vizsgálatok elvégzésére is jogosult. 

A jogszabály a térítésmentes ellátásra való jogosultságot, a fentebbi szűrővizsgálatokon való 
részvételhez kötheti, ami azt is jelentheti, hogy ezen szűrővizsgálatok elmulasztása esetén, az azzal 
összefüggő ellátások igénybevételéért, részleges térítési díjat kell fizetni. 

A betegségek megelőzését és korai felismerését célzó szolgáltatások igénybevétele: 

 az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott gyakorisággal 

 a biztosított kezdeményezésére vagy egészségügyi ellátása során, 

 a háziorvos vagy a kezelőorvos beutalása, 

 a szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató értesítése alapján veheti igénybe. 

A népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok esetében az értesítést, a szűrővizsgálatot végző 
egészségügyi szolgáltató vagy az egészségügyi államigazgatási szerv küldi ki. 

II. Gyógykezelés céljából végzett ellátások 

1. Háziorvosi ellátás 

 az egészségi állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, egészséges életmód segítését 
szolgáló tanácsadás. 

 betegsége esetén a háziorvosi rendelőben, vagy - indokoltan - az otthonában történő orvosi 
vizsgálat és gyógykezelés, és az ellátás során felhasznált, az elsősegély keretében alkalmazott 
gyógyszert (kivéve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszert), illetve kötszert is. 

 a háziorvos által kezdeményezett, a biztosított otthonában történő szakorvosi vizsgálat és 
vélemény, 

 krónikus betegsége esetén háziorvosi gondozás, életvezetési tanácsadás és a 
gyógykezeléshez szükséges, a biztosított vagy a gondozását végző személy által használt 
diagnosztikus és terápiás eszközök használatának betanítása, 

 a háziorvos rendelése szerint az alapellátás keretében végzett szakápolás, 

 keresőképességének elbírálása, 

 egyéb orvosszakértői vizsgálat, és szakvélemény, (akkor, ha az, társadalombiztosítási 
ellátásra vagy szociális juttatásra, illetve külön jogszabályban meghatározott kedvezményre 
való jogosultság megállapítására irányul). 

Ezeket a szolgáltatásokat a választott háziorvosánál vagy annál a háziorvosnál lehet igénybe venni, 
akinek az ellátási területén a biztosított tartózkodási helye van. 

2. Fogászati ellátás (A technikai költségek általában térítéskötelesek!). 

 18 éves életkorig, ezt követően a középiskola, szakképző iskola nappali tagozatán folytatott 
tanulmányok ideje alatt, valamint a terhesség megállapításától a szülést követő 90 napig 
teljes körű alap- és szakellátás. 
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 18 éves életkor felett, sürgősségi ellátás, fogsebészeti ellátás, fogkő-eltávolítás és az 
ínyelváltozások kezelése. 

 60 éves életkor felett a sürgősségi ellátás, fogsebészeti ellátás, fogkő-eltávolítás és az 
ínyelváltozások kezelése. Ezen felül teljes körű alapellátás és szakellátás. 

 az életkortól függetlenül az alapbetegséggel kapcsolatos fog- és szájbetegségek kezelése, 
szakorvosi beutaló alapján fogászati góckeresés, 

 a külön jogszabály szerinti fogmegtartó kezelés. 

A megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy a fogászati ellátás keretében, 
térítésmentesen jogosult sürgősségi ellátásra. 

3. Járóbeteg-szakellátás 

A biztosított, betegsége esetén jogosult, járóbeteg-szakellátás keretében történő vizsgálatra, 
gyógykezelésre, ideértve az ellátás során felhasznált - az ellátás finanszírozása során figyelembe vett - 
gyógyszert (kivéve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszert), illetve kötszert is, továbbá a 
gyógykezeléséhez szükséges orvosi szakvéleményre, gondozásra és külön jogszabályban 
meghatározott esetekben a keresőképességének elbírálására. 

 a háziorvos, a járóbeteg-szakellátást végző orvos, és a külön jogszabályban meghatározott 
egyéb orvos (a beutaló orvos) beutalása alapján, 

 beutaló nélkül, amennyiben jogszabály az adott szakellátás beutaló nélkül történő 
igénybevételét lehetővé teszi, 

 egyéb orvos szakértői vizsgálat és szakvélemény, amennyiben az társadalombiztosítási 
ellátásra vagy szociális juttatásra, illetve külön jogszabályban meghatározott kedvezményre 
való jogosultság megállapítására, annak ellenőrzésére irányul. 

4. Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás 

A biztosított betegsége esetén a külön jogszabályban meghatározott orvos beutalása alapján jogosult 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra. A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás keretén belül 

 a betegsége megállapításához szükséges vizsgálatok, 

 az orvos előírása szerinti gyógykezelés és gyógyászati ellátás - ideértve a műtéti 
beavatkozásokat, és az annak során felhasznált gyógyászati anyagokat, protetikai eszközöket, 

 a gyógykezeléséhez szükséges gyógyszer (ideértve a vérkészítményeket is) kötszer és 
ideiglenes gyógyászati segédeszköz, továbbá a gyógyászati segédeszköz használatának 
betanítása, 

 a gyógykezeléséhez szükséges ápolás, szakápolás, továbbá az otthonába történő távozás 
utánra vonatkozó, életvezetési tanácsadás, valamint diétás tanácsadás, 

 étkezés, ideértve az orvos által rendelt diétát is, 

 a rendelkezésre álló, (az ellátás szakmai és etikai követelményeinek is megfelelő színvonalú) 
elhelyezés, arra az időtartamra, amíg az ellátás fekvőbeteg-gyógyintézeti körülmények 
között, indokolt. 

A biztosított külön jogszabályban foglaltak szerint jogosult fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó 
otthoni szakápolásra (ideértve az otthoni rehabilitációs ellátást is) és otthoni hospice ellátásra. 

A biztosított jogosult társadalombiztosítási ellátásra vagy szociális juttatásra, illetve külön 
jogszabályban meghatározott kedvezményre való jogosultság megállapítására, annak ellenőrzésére 
irányuló orvos szakértői véleményt megalapozó kivizsgálásra. 

III. Egyéb egészségügyi szolgáltatások 

1. Szülészeti ellátás 

 a magzat méhen belüli gyógykezelése, szülészeti ellátás és terhességének orvosi indikáció 
alapján történő megszakítása, a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás rendelkezései szerint. 
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 A biztosított külön jogszabály rendelkezései szerint jogosult anyatejellátásra. 

 A biztosított orvosi indikáció alapján külön jogszabályban foglalt feltételekkel jogosult a 
meddőség kezelésére. 

2. Orvosi rehabilitáció 

 az orvos előírása szerinti vizsgálat, gyógykezelés, gyógyászati ellátás és foglalkoztatás-terápia, 

 az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott esetekben 
szanatóriumi ellátás 

Amennyiben az orvosi rehabilitációra, fekvőbeteg-gyógyintézetben, illetve szanatóriumban kerül sor, 
akkor a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátások közül jogosult a gyógykezeléséhez szükséges gyógyszerre - 
ideértve a vérkészítményeket is -, kötszerre és ideiglenes gyógyászati segédeszközre, továbbá a 
gyógyászati segédeszköz használatának betanítására, a gyógykezeléséhez szükséges ápolásra, 
szakápolásra, továbbá az otthonába történő távozást követő időre vonatkozó életvezetési 
tanácsadásra, valamint diétás tanácsadásra, étkezésre, ideértve az orvos által rendelt diétát is, a 
rendelkezésre álló, az ellátás szakmai és etikai követelményeinek megfelelő színvonalú elhelyezésre 
arra az időtartamra, amíg az ellátás fekvőbeteg-gyógyintézeti körülmények között indokolt és a 
gyógyászati ellátásra, szenvedélybetegsége esetén a külön jogszabályban meghatározott 
rehabilitációs ellátás. 

A biztosított - külön jogszabályban foglaltak szerint - jogosult egészségügyi beavatkozást követő 
rekonstrukcióra, továbbá funkciózavart okozó veleszületett, vagy szerzett testi rendellenességek 
korrekciójára, járó- vagy fekvőbeteg-szakellátás keretében. 

3. Betegszállítás, mentés 

A beutalás szerinti intézményben végzendő - orvosi vizsgálat vagy gyógykezelés céljából, illetve 
egészségügyi intézményből a tartózkodási helyére történő elbocsátás esetén jogosult 
betegszállításra, ha 

 egészségi állapota miatt szállítása másként nem oldható meg, és a szállításra beutalásra 
jogosult orvos rendelése alapján kerül sor, 

 a szállítás külön jogszabályban foglalt kúraszerű kezelés céljából történik. 

A biztosított jogosult a külön törvényben meghatározott mentés igénybevételére. 

A beutalás rendje 

A biztosított - a sürgősségi ellátást nem igénylő esetekben - orvosi beutaló nélkül is jogosult igénybe 
venni 

a) szakorvosi rendelő által nyújtott 

aa) bőrgyógyászati, 
ab) nőgyógyászati, 
ac) urológiai, 
ad) pszichiátriai és addiktológiai, 
ae) fül-, orr-, gégészeti, 
af) szemészeti, 
ag) általános sebészeti és baleseti sebészeti, 
ah) onkológiai 

szakellátást. 

Az a) pont szerinti szakellátások körébe - az ott felsoroltakon kívül - nem tartoznak a szakmai 
főcsoporthoz sorolt, de ráépített szakképesítéssel ellátható szakellátások. 
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b) az első alkalommal beutalás alapján igénybe vett bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó és 
onkológiai gondozó, valamint kúraszerű ellátás keretében a gondozásba vett biztosítottak részére 
nyújtott ellátást. 

Az előzőekben nem említett járóbeteg-szakellátásokra a biztosítottat 

a) a háziorvos, a házi gyermekorvos, valamint szakkonzílium céljából a fogorvos, 
b) a járóbeteg-szakellátás orvosa, 
c) a pszichiátriai betegek és a fogyatékosok otthonánál, illetve rehabilitációs intézményénél 

foglalkoztatott orvos, ideértve a fekvőbeteg-gyógyintézetek orvosát, 
d) az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosa, 
e) a rendészetért felelős miniszter, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter 

által vezetett és irányított szervek, a honvédelemért felelős miniszter irányítása és vezetése 
alá tartozó szervek orvosa, 

f) a büntetés-végrehajtás orvosa, 
g) a sorozó orvos, 
h) az orvosszakértői szerv szakértői bizottságai orvosa, 
i) az OEP ellenőrző főorvosi hálózatának orvosa, 
j) a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény orvosa, 
k) az életkortól függetlenül sportegészségügyi vizsgálatokra, (kivéve a hivatásos sportoló 

sportegészségügyi ellátását) saját feladatkörében az országos sportegészségügyi hálózat 
orvosa, 

l) l)a Nemzeti Adó- és Vámhivatal orvosa 

utalhatja be. 

Ugyanezen körbe tartozók utalhatják be a biztosítottat fekvőbeteg-gyógyintézménybe. 

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok orvosa járóbeteg-szakellátásra a biztosítottat a foglalkozás-
egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendeletben foglalt feladatai keretében 
utalhatja be. 

A szakellátásra beutalt biztosított ismételt orvosi beutalás nélkül jogosult igénybe venni a járóbeteg-
szakellátást, ha annak keretében ismételt ellátása orvosszakmai szempontból indokolt. Az ismételt 
ellátás indokoltságát a járóbeteg-szakellátás orvosa rögzíti a biztosított egészségügyi 
dokumentációjában, és erről írásban tájékoztatja a biztosítottat, azzal, hogy ez nem érinti az ellátás 
beutaló nélkül történő igénybevételének jogosultságát. 

Amennyiben a biztosított beutalóköteles járóbeteg-szakellátást beutaló nélkül vesz igénybe az adott 
szakellátás keretében további szakellátás a biztosított részére nem kezdeményezhető. 

A biztosítottat 

a) fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolásra, otthoni hospice ellátásra a 
külön jogszabályban meghatározott kezelőorvos, 

b) az otthoni szakápolás körébe tartozó szakirányú szolgáltatásokra kizárólag a megbetegedés 
gyógykezeléséhez szakorvosi képesítéssel rendelkező orvos, vagy annak kezdeményezésére 
háziorvos, 

c) krónikus ápolás finanszírozására szerződött egészségügyi szolgáltatónál történő intézeti 
ápolásra a háziorvos és a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa 

utalhatja be. 

A biztosítottat rehabilitációs ellátásra kizárólag a rehabilitációt megalapozó megbetegedés 
gyógykezeléséhez szükséges szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos és e megbetegedéshez 
kapcsolódó esetleges szövődmények tekintetében illetékes szakorvos, illetve a rehabilitáció vagy 
fizikoterápia szakorvosa utalhatja be. 
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A biztosítottat szenvedélybetegsége esetén - az akut elvonási időszakot követően - pszichiáter, 
addiktológus szakorvos vagy háziorvos utalhatja be rehabilitációs ellátásra. 

A biztosítottat, főszabályként - az adott szakma tekintetében - a progresszivitás figyelembevételével - 
a biztosított választása alapján a biztosított bejelentett lakóhelye szerint, vagy a biztosított 
bejelentett tartózkodási helye szerint, illetve, 

 ha a beutaló orvos háziorvos, akkor az előbb meghatározottakon túl a háziorvos telephelye 
(ennek hiányában székhelye) szerint ellátásra kötelezett járóbeteg-szakellátásra, illetőleg 
fekvőbeteg-gyógyintézetbe lehet beutalni. 

A beutaló orvos a biztosított kérésére az előző bekezdésben meghatározottól eltérő, az adott 
szakellátás tekintetében a biztosított ellátására területileg nem kötelezett egészségügyi 
szolgáltatóhoz utalja be a biztosítottat, ha a szolgáltató a beutaló orvos vagy a biztosított felé írásban 
nyilatkozott arról, hogy fogadja a biztosítottat. A szakellátást nyújtó szolgáltató a beutaló orvos 
megkeresésére 48 órán belül írásban (postai vagy elektronikus úton) nyilatkozik arról, hogy fogadja-e 
a biztosítottat. Az egészségügyi szolgáltató ilyen megkeresés során az ellátást csak akkor tagadhatja 
meg, ha a területi ellátási kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását a területen kívüli betegek 
fogadása veszélyezteti, és az ellátásra az egészségbiztosító által lekötött szabad kapacitással nem 
rendelkezik. 

A beutalás szerinti egészségügyi szolgáltató a biztosítottat abban az esetben utalhatja tovább 
magasabb progresszivitási szintű ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóhoz, ha a biztosított 
ellátásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik. 

Ha a járóbeteg-szakellátás orvosa a nála megjelent beteg további szakorvosi vizsgálatát tartja 
szükségesnek, orvosi konzíliumot kérhet, illetőleg a beteget továbbutalja a szakmailag illetékes másik 
szakrendelésre. Amennyiben a járóbeteg-szakellátás orvosa a beteg fekvőbeteg-gyógyintézeti 
elhelyezését tartja szükségesnek, a beteget fekvőbeteg-gyógyintézetbe utalja. 

A beutalónak tartalmaznia kell a beutaló orvos és munkahelyének azonosítására szolgáló adatot, az 
ellátás tényét igazoló adatokat. 

Az Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 

Általános szabályok 

Az, aki - ugyanazon biztosítási jogviszony alapján - egyidejűleg táppénzre, vagy baleseti táppénzre és 
terhességi-gyermekágyi segélyre, illetőleg gyermekgondozási díjra is jogosult, választása szerint csak 
az egyik ellátást veheti igénybe. A szülők, közös háztartásában élő gyermeke után egyidejűleg csak az 
egyik szülő jogosult táppénzre, gyermekgondozási díjra. Ha a szülők a közös háztartásban élő 
gyermek(ek) után egyidejűleg jogosultak lennének a különböző ellátások és a gyermekgondozási 
támogatás bármelyik formájára, úgy ellátást választásuk szerint csak egy jogcímen és csak az egyik 
szülő részére lehet megállapítani. A fentebb említett ellátások között a biztosított, illetőleg a szülő, - 
a jogosultság fennállása alatt - választhat. 

A táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermek-gondozási díj, a 
gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt választott újabb 
ellátásra való jogosultságot a biztosított, illetve a szülő által megjelölt időponttól kell megállapítani, 
feltéve, hogy a jogosultság feltételeivel már ekkortól rendelkezik. 

Az egészségbiztosítási pénzellátás (terhességi-gyermekágyi segély, a gyermek-gondozási díj, a 
táppénz) összegének megállapításánál jövedelemként azt az összeget kell figyelembe venni, amely 
után a biztosított pénzbeli egészség-biztosítási járulék fizetésére kötelezett volt. 

Terhességi-gyermekágyi segély 

Terhességi-gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőzően két éven belül, 365 napon át, 
biztosított volt, és - a biztosítás tartama alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül 
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szül, vagy – a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje 
alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül. 

A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges, előzetes 365 napi biztosítási időbe be 
kell számítani a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, 
gyermekgondozási díj folyósításának az idejét, közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali 
tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot, a rehabilitációs 
járadék folyósításának idejét. A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő 
időtartamra jár. Ha a terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem a szülés várható időpontját 
megelőző 28 napnál korábban kerül benyújtásra, akkor a kérelem elbírálására vonatkozó határidő a 
szülés várható időpontját megelőző 28. napon kezdődik. Nem jár terhességi gyermekágyi segély a 
biztosítottnak: 

 a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja, 

 ha bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért 
járó díjazást és a személyi jövedelemadó-mentes tiszteletdíjat - ellenében munkát végez, 
vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét, személyesen folytatja. 

Annak a biztosítottnak, aki a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár 
terhességi-gyermekágyi segély. A terhességi-gyermekágyi segély összege a napi átlagkereset 70%-a. 

Gyermekgondozási díj 

Gyermekgondozási díjra jogosult 

 a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését - a gyermeket szülő anya esetén a 
szülést - megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, 

 a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a 
terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a 
terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása 
alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a 
gyermeket saját háztartásában neveli. 

A gyermekgondozási díj időtartama 

Főszabály: A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak 
megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermeket szülő anya esetében a szülést, egyéb esetben 
a jogosultságot megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő 
időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Nem jár a gyermekgondozási díj, 
ha 

 a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló 
alkotásért járó díjazást - ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött 
keresőtevékenységét személyesen folytatja; 

 a jogosult - munkavégzés nélkül - megkapja teljes keresetét, ha a keresetét részben kapja 
meg, csak az elmaradt kereset után jár gyermekgondozási díj; 

 a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban részesül 

 a gyermeket - a külön jogszabályban foglaltak szerint - ideiglenes hatállyal elhelyezték, 
átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot meghaladóan bentlakásos 
szociális intézményben helyezték el; 

 a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet) helyezték el, ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást 
nyújtó intézményi elhelyezést; 

A gyermekgondozási díj összege a naptári napi átlagkereset 70%-a, de legfeljebb havonta a 
mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a. A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi 
átlagkeresetet a táppénzre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. 
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A táppénzre vonatkozó szabályok 

Táppénzre jogosult az, aki a biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné válik és a Tbj.-ben 
meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett. 

Egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén a keresőképtelenséget és a táppénzre való 
jogosultságot, azok időtartamát, az ellátás mértékét, illetőleg összegét mindegyik jogviszonyban 
külön-külön kell megállapítani. Keresőképtelen, 

 aki betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni; 

 aki terhessége, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és terhességi-gyermekágyi 
segélyre nem jogosult; 

 az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja; 

 a szülő, aki 12 évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja és a gyermeket a saját háztartásában 
neveli; 

 aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése 
miatt részesül; 

 akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit 
közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá 

 aki járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és 
más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható. 

A betegség okozta keresőképtelenség elbírálásánál az a foglalkozás, illetőleg az a munkakör az 
irányadó, amelyben a biztosított a keresőképtelenségét közvetlenül megelőzően dolgozott. A 
keresőképesség elbírálására az egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződésben nevesített 
orvosa és a keresőképesség elbírálására jogosító szerződést kötött orvos jogosult. A 
keresőképtelenség a vizsgálatra jelentkezés időpontjától eltérően, legfeljebb öt napra visszamenőleg 
is igazolható. Kivételesen indokolt esetben az orvosszakértői szerv a keresőképtelenséget, a 
vizsgálatra jelentkezés időpontjától legfeljebb hat hónapra visszamenőleg is igazolhatja. 

A táppénz folyósításának időtartama 

Táppénz a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a biztosítási jogviszony fennállásának 
időtartama alatt egy éven át; egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, illetőleg ápolása címén, a 
gyermek egyéves koráig; egyévesnél idősebb, de háromévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén, 
évenként és gyermekenként 84 naptári napon át; háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb 
gyermek ápolása címén, évenként és gyermekenként 42, egyedülállónak 84 naptári napon át; 
hatévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és 
gyermekenként 14, egyedülállónak 28 naptári napon át. 

Az, aki keresőképtelenségét közvetlenül megelőző egy évnél rövidebb ideig volt folyamatosan 
biztosított, táppénzt csak a folyamatos biztosításának megfelelő időn át kaphat. 

Ha a biztosított a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző egy éven belül már 
táppénzben részesült, ennek időtartamát az újabb keresőképtelenség alapján járó táppénz 
folyósításának időtartamába be kell számítani. 

A biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A 30 
napi megszakítás időtartamába nem számít be a táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-
gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély folyósításának az ideje. A 
táppénz minden naptári napra jár, ideértve a szabadnapot, a heti pihenőnapot és a munkaszüneti 
napot is. 

Nem jár táppénz a keresőképtelenségnek arra az időtartamára, amelyre a biztosított átlagkeresetre 
jogosult, illetőleg, amely alatt a biztosítás szünetel, munkavégzési kötelezettség hiányában 
keresetveszteség nincs, továbbá a betegszabadság lejártát követő szabadnapra és heti pihenőnapra, 
ha az azt követő munkanapon (munkaszüneti napon) a keresőképtelenség már nem áll fenn. 
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Továbbá: a keresőképtelenségnek arra a tartamára, amelyre a biztosított a teljes keresetét megkapja, 
illetve, ha a keresetét részben kapja meg, a részben megkapott kereset után, a gyermekgondozási 
segély folyósításának az idejére, ide nem értve a segély mellett végzett munka alapján járó táppénzt, 
az előzetes letartóztatás és a szabadságvesztés tartamára, a saját jogú nyugdíj folyósításának 
időtartamára. 

A táppénz folyósítását meg kell szüntetni, ha a jogosult az elrendelt orvosi vizsgálaton elfogadható ok 
nélkül nem jelent meg, vagy a keresőképesség elbírálását ellenőrző főorvos vizsgálatához nem járult 
hozzá. Az ellenőrző főorvos - a kezelő orvos jelenlétében - a keresőképességet a jogosult tartózkodási 
helyén is ellenőrizheti. A táppénz folyósítását akkor is meg kell szüntetni, ha a táppénzre jogosult a 
keresőképességét elbíráló orvos utasításait nyilvánvalóan nem tartja be, illetőleg a gyógyulását 
tudatosan késlelteti. 

A táppénz összege 

Irányadó időszak 

I. A táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári 
évben elért, pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem (a továbbiakban: 
jövedelem) naptári napi átlaga alapján kell megállapítani. 

II. Ha a biztosított a táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben 
nem rendelkezett legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a táppénz összegét a táppénzre 
jogosultság kezdő napját megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlaga alapján kell 
megállapítani. A 180 naptári napi jövedelmet legfeljebb a táppénzre jogosultság kezdő napját 
közvetlenül megelőző naptári év első napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási idő 
folyamatos. 

III. A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a táppénz alapjaként a megszakítást 
megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni. 

Ha a biztosított az irányadó időszakban táppénzalapként meghatározott jövedelemmel nem 
rendelkezik, táppénzét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével kell 
megállapítani, kivéve, ha a szerződés szerinti vagy a tényleges jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez 
esetben a táppénz alapja a szerződés szerinti, ennek hiányában a tényleges jövedelem. 

A táppénz alapjaként figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának kiszámítására vonatkozó 
részletes szabályokat a Kormány állapítja meg. A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi 
biztosítási idő esetében a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 60%- a, ennél 
rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt 50%- a, azzal, 
hogy a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes 
minimálbér 200%-ának 30-ad részét. 

Baleseti ellátások 

Üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés 

Baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár. Baleseti ellátásként a sérültet 
baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz és baleseti járadék illeti meg. 

Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy 
azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy 
onnan lakására (szállására) menet közben szenved el. Üzemi baleset az is, amely a biztosítottat 
közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri. A 
társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során bekövetkezett balesetek közül üzeminek az számít, 
amely a biztosítottat keresőképtelenségének vagy rokkantságának, továbbá az egészségkárosodás 
mértékének, rehabilitálhatóságának az elbírálása céljából elrendelt, illetőleg a keresőképessé 
váláshoz szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte. 
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Foglalkozási betegség az a betegség, amely a biztosított foglalkozásának a különös veszélye folytán 
keletkezett. 

Nem üzemi baleset az a baleset, amely kizárólag a sérült ittassága miatt, vagy - munkahelyi 
feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka, engedély nélküli járműhasználat, 
munkahelyi rendbontás során, vagy - a lakásról (szállásról) munkába, illetőleg a munkából lakásra 
(szállásra) menet közben, indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás 
indokolatlan megszakítása során történt. Az, aki sérülését szándékosan okozta, vagy az orvosi 
segítség igénybevételével, illetőleg a baleset bejelentésével szándékosan késlekedett, az 
egészségbiztosítás baleseti ellátásaira nem jogosult. 

Baleseti egészségügyi szolgáltatás 

Az üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett 
gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátás árához - amennyiben a támogatás mértéke a nulla 
százalékot meghaladja – 100%-os mértékű támogatás jár. A támogatás összege azonos a 
támogatással rendelhető gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátás - az igénybevételkor 
érvényes, külön jogszabály szerint a támogatás alapjául elfogadott - árával. A biztosított 
térítésmentesen jogosult az üzemi balesetével közvetlenül összefüggő fogászati ellátásra. 

Baleseti táppénz 

Baleseti táppénz annak jár, aki a biztosítás fennállása alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő 
legkésőbb harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik. Keresőképtelen az, 
aki az üzemi balesettel összefüggő és gyógykezelést igénylő egészségi állapota miatt vagy gyógyászati 
segédeszköz hiányában munkát végezni nem tud. 

A baleseti táppénz - az előzetes biztosítási időre és táppénzfolyósításra tekintet nélkül - egy éven 
keresztül jár azzal, hogy a baleseti táppénz folyósítása legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. 

Nem jogosult baleseti táppénzre az, aki ugyanazon üzemi balesetből eredően baleseti rokkantsági 
nyugdíjban vagy baleseti járadékban részesül. 

A baleseti táppénzre való jogosultság megállapításánál a betegszabadságra vonatkozó 
rendelkezéseket nem kell alkalmazni. 

A baleseti táppénz összegét annál a munkáltatónál elért jövedelem alapján kell megállapítani, ahol az 
üzemi baleset bekövetkezett, illetőleg ahol az üzemi balesetet szenvedett személy biztosítási 
jogviszonya fennáll. A biztosított baleseti táppénzre abban a jogviszonyában jogosult, amelyben az 
üzemi baleset éri. 

Baleseti járadék 

Baleseti járadékra az jogosult, akinek üzemi baleset következtében 13%-ot meghaladó 
egészségkárosodása keletkezett, de baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék nem illeti 
meg. 

Ha az egészségkárosodás mértéke a 20%-ot nem haladja meg, a baleseti járadék legfeljebb két éven 
át, ha meghaladja, az egészségkárosodás tartamára időbeli korlátozás nélkül jár. 

A fenti bekezdéstől eltérően a szilikózisból és aszbesztózisból eredő és 20%-ot meg nem haladó 
egészségkárosodás fennállása alatt a baleseti járadék időbeli korlátozás nélkül jár. 

A baleseti járadékra jogosultság azzal a nappal nyílik meg, amelytől az igénylő 13%-ot meghaladó 
egészségkárosodását megállapították. Ha az igénylő ezen a napon baleseti táppénzben részesül, a 
jogosultság a táppénz megszűnését követő nappal nyílik meg. A baleseti járadékot a balesetet 
közvetlenül megelőző egy éven belül elért kereset havi átlaga alapján kell megállapítani. A 
foglalkozási betegség alapján járó baleseti járadékot a foglalkozási betegség veszélyének kitett 
munkakörben (munkahelyen) elért utolsó egyévi kereset havi átlaga alapján kell megállapítani. 
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A baleseti fokozat változása esetén a baleseti járadék összegét az új fokozatnak megfelelően 
módosítani kell. 

Külföldön történő gyógykezelés 

Amennyiben a biztosított - ide nem értve a megállapodás alapján egészségügyi ellátásra jogosultakat 
- az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT), illetve az Európai Közösséggel vagy az EGT-vel 
megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező állam (a 
továbbiakban: EGT tagállam) területén kívüli állam (a továbbiakban: harmadik állam) területén 
átmenetileg tartózkodik munkavállalás, tanulmányok folytatása vagy egyéb jogcímen és fogászati-, 
járóbeteg-, fekvőbeteg- szakellátást illetve szülészeti ellátást, a magzat méhen belüli gyógykezelését 
vagy terhességének orvosi indikáció alapján történő megszakítását - a feltétlenül szükséges mértékig 
-, továbbá sürgősségi betegszállítást azért vesz igénybe harmadik állam területén lévő tartózkodási 
helyén, mert annak elmaradása az életét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, illetve maradandó 
egészségkárosodáshoz vezetne, az egészségbiztosító a felmerült és igazolt költségeket az 
igénybevétel idején érvényes belföldi költség mértékének megfelelő összegben, sürgősségi 
betegszállítás esetén a számla szerinti összegnek a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, az 
igénybevételkor érvényes középárfolyamon számított forint összegben megtéríti. 

Az egészségügyi ellátás akkor tekinthető indokoltnak, ha sürgős szükség miatt merül fel, vagy a 
külföldi ellátás költsége nem haladja meg a belföldi ellátás, valamint a haza- és visszaszállítás (utazás) 
költségét, vagy a haza- és visszaszállítás - a sürgős szükség esetét nem kimerítve - a biztosított 
állapotában rosszabbodást okoz. 

Méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások 

Az egészségbiztosító - az E. Alap költségvetésében meghatározott keretek között - méltányosságból 

 a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott 
eljárások, 

 a befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása, illetve 

 a biztosított által részleges, illetve kiegészítő térítési díj megfizetése mellett az 
egészségbiztosítás terhére igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások 

térítési díját vagy annak egy részét átvállalhatja, 

 a társadalombiztosítási támogatásba még be nem fogadott, támogatással nem rendelhető 
allopátiás gyógyszer, 

 különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer, 

 gyógyászati segédeszköz 

árához támogatást nyújthat. 

támogatást nyújthat méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához. 

Az egészségbiztosító méltányosságból a gyógyászati segédeszközök árához a külön jogszabályban 
foglaltaktól eltérő gyakorisággal támogatást nyújthat. A méltányossági jogkör gyakorlása nem terjed 
ki 

 a finanszírozott egészségügyi szolgáltató munkarendje alapján beosztott orvos helyett másik 
orvos választására 

 a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, ha azt a biztosított beutaló nélkül veszi igénybe 

 a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásnak a beutalási rendtől eltérő igénybevételére 

 saját kezdeményezésére az ellátás - többletköltséget okozó - eltérő tartalommal történő 
igénybevételére 

 az egészségügyi ellátás keretében igénybe vett egyéb kényelmi szolgáltatásokra, valamint 

 a szakmai szempontok figyelembevételével összeállított várólista alapján igénybe vehető 
ellátásokra, valamint 
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 a társadalombiztosítási támogatásba még be nem fogadott gyógyászati segédeszközre, 
amennyiben a biztosított adott indikációban a gyógyászati segédeszközt - külön jogszabály 
alapján - támogatással kölcsönzi. 

Az orvoslásban a tradicionális, ma is szokásos kezelési módokat összefoglaló néven allopátiának 
nevezik. 

Méltányosságból engedélyezhető egészségügyi szolgáltatások 

Az egészségügyi szolgáltatás térítési díja abban az esetben vállalható át, ha a kérelmező a 
kérelmezett szolgáltatást finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál veszi 
igénybe. A méltányossági kérelmet a biztosított a lakóhelye szerint illetékes OEP-nél nyújthatja be. A 
kérelemhez mellékelni kell: 

a) az ellátás (beavatkozás) szakmai indokoltságát alátámasztó egészségügyi dokumentációt, 
b) az ellátást (beavatkozást) végző egészségügyi szolgáltató megnevezését, továbbá 

nyilatkozatát a beavatkozás elvégzésének, illetve az orvos szakmai szempontból indokolt 
ellátásnak a vállalásáról, annak várható költségéről, valamint implantátum vagy egyéb 
speciális eszköz esetén a magyarországi forgalmazó árajánlatát, 

c) fogászati rekonstrukció esetén a kezelési tervet, valamint a megyei szakfőorvos véleményét a 
beavatkozás szakmai indokoltságáról, 

d) a biztosított nyilatkozatát a saját és a vele közös háztartásban élők által - a kérelem 
benyújtását megelőző 12 hónapban - megszerzett jövedelemről. 

A kérelem elbírálása során figyelemmel kell lenni a kérelmező jövedelmi viszonyára és kiemelt 
szempont az orvos szakmai indokoltság vizsgálata. 

Az átvállalt térítési díj összegét az OEP a beavatkozás elvégzése után, a kórházi zárójelentés vagy a 
klinikai összefoglaló, valamint a beavatkozás, illetve a felhasználásra került anyag, eszköz költségét 
igazoló számla - szolgáltató által történő - megküldését követően utalványozza az egészségügyi 
szolgáltató részére. 

Méltányosságból engedélyezhető gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyászati 
ellátások köre és ártámogatása 

A biztosított a méltányossági kérelmet az OEP-nél nyújthatja be. A kérelemnek tartalmaznia kell a 
biztosított nevét, címét, TAJ-át, valamint – a gyógyszer kiadására a beteg által megjelölt 
gyógyszertárnak, egyedi gyártású gyógyászati segédeszköz esetén a beteg által megjelölt gyógyászati 
segédeszköz gyártójának vagy forgalmazójának a megnevezését. A kérelemhez mellékelni kell többek 
között: három hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalót, amely igazolja, hogy a kérelmező 
kizárólag az igényelt termékkel, illetve ellátással kezelhető vagy látható el, a biztosított jövedelméről 
szóló jövedelemigazolást. 

A kérelem elbírálása során az OEP a beteg kórtörténete, a betegség súlyossága, a kérelemben 
megjelölt gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz kérelmező általi használatának orvosszakmai 
indokoltsága, költsége és költséghatékonysága, valamint a várható egészségnyereség alapján, a 
kórkép előfordulási gyakoriságának és a biztosított jövedelmi helyzetének a figyelembevételével, az 
OEP által felkért illetékes szakorvos véleményének ismeretében dönt. 

Méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások 

Az egészségbiztosítási szerv - az E. Alap éves költségvetésében meghatározott keretek között - 
méltányosságból terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási díjat és táppénzt akkor 
állapíthat meg a biztosított részére, ha a biztosított az ahhoz szükséges biztosítási idővel nem 
rendelkezik. 

A fenti bekezdésben foglaltakon túl az egészségbiztosító méltányosságból az egyévesnél idősebb, de 
12 évesnél fiatalabb gyermek ápolására meghatározott időtartamot meghaladóan is állapíthat meg 
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gyermekápolási táppénzt azon keresőképtelen biztosított szülő, nevelőszülő és helyettes szülő 
részére, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja. 

Irodalom 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700083.TV&celpara=#xcelparam 
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3. AZ ORVOS – BETEG TALÁLKOZÁS 

Az orvoshoz fordulás okai, a beteg és az orvos elvárásai 
dr. Vörös Krisztián 

Az orvoshoz fordulás 

A családorvosi praxisokban átlagosan egy év alatt a betegek 70-80%-a jelenik meg. A betegek számos 
különböző indokkal fordulnak orvoshoz: akut, banális betegségek miatt, krónikus betegségek 
gondozása céljából, adminisztratív teendők kapcsán. 

Az orvoshoz fordulás nem szükségszerű. A magukat betegnek érző emberek csak kis hányada keresi 
fel orvosát. Bár az elhatározást leginkább a panaszok súlyossága határozza meg, a betegek egy 
jelentős része még súlyos/veszélyes panaszokkal sem fordul orvoshoz. A férfiak, fiatalok, vidéken 
élők, magasabb társadalmi-gazdasági státuszúak ritkábban fordulnak orvoshoz. A rossz körülmények 
között élők magasabb arányát a rosszabb egészségügyi állapot jórészt magyarázza. A gyakoribb 
vizitek elősegíthetnék hatékonyabb gondozásukat. Az életkor is szerepet játszik az orvossal való 
kapcsolat keresésében. Gyermekkorban a gyakoribb fertőzések, illetve a preventív ellátás miatt, idős 
korban pedig a szaporodó betegségek okán nő meg az orvos-beteg találkozások száma. A 
konzultációtól várt haszon megítélése erősen befolyásolja a döntést. A korábbi pozitív tapasztalatok 
alapján inkább fordulnak orvoshoz a betegek. 

Figyelembe kell venni a panaszok előfordulási gyakoriságát és ezeknek a beteg által megélt 
súlyosságát is. A gyakori, de mérsékelt szenvedést okozó panaszokkal nagy számuk miatt sokszor 
fogunk találkozni. A ritkább, de nagy szenvedést okozó panaszokkal a betegek előbb-utóbb orvoshoz 
fordulnak, így ezeket a panaszokat is viszonylag gyakran fogjuk látni. A testi panaszok előfordulása 
80%-ot is elérheti a teljes lakosság körében, ezek 22%-ban súlyos formában jelennek meg. Az 
átlagpopuláció leggyakoribb panaszai a különböző fájdalmak (mozgásszervi, fejfájás), az 
emésztőszervi panaszok, a fáradtság, mellkasi panaszok/fulladás, a szexuális problémák és az 
urogenitális panaszok. A betegek a fájdalom szindrómákat és a szexuális zavarokat érzik 
legsúlyosabbnak. 

A közelmúltban született, nagy esetszámú, kelet-európai vizsgálatban a 18-45 év közötti betegek 
körében az orvoshoz fordulás leggyakoribb okai a következők voltak: 

1. táblázat Orvoshoz fordulás okai 18-45 évesek körében [Ignaszak-Szczepaniak alapján] 

Orvoshoz fordulás oka Előfordulás gyakorisága az összes 
panaszhoz viszonyítva (%) 

Légzőszervi betegségek (80%-ban akut fertőzések) 33,0 
Általános panaszok, tünetek, szűrés, egyéb célú vizsgálat 17,6 
Mozgásszervi (86%-ban derékfájás) 12,6 
Szív-, és érrendszeri 6,5 
Emésztőrendszeri 6,2 
Pszichiátriai problémák 5,5 
Urológiai problémák 3,5 
Bőrgyógyászati betegségek 3,0 
Endokrin és metabolikus betegségek 2,8 
Neurológiai betegségek 2,8 
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A szív- és érrendszeri illetve metabolikus betegségek relatíve alacsony előfordulásához - a bevont 
betegek alacsony életkora mellett - az is hozzájárult, hogy a vizsgált csoportok közül a 35-44 éves 
férfiak fordultak legritkábban orvoshoz, akkor is leggyakrabban derékfájással. 

Életkori kötöttségek nélkül vizsgálva a megjelenéseket is hasonló eredményeket közöltek: 
leggyakoribb ok az akut betegség 36%-os aránnyal (melyek több mint fele spontán gyógyuló) és a 
különféle fájdalmak 27%-kal. 

A betegek elvárásai… 

A családorvosnak több okból is érdemes ismernie a beteg elvárásait: 

 Az orvoshoz forduló beteg minél színvonalasabb és átfogóbb ellátása az orvos kötelessége, a 
személyre szabott ellátáshoz szükséges a beteg elvárásainak ismerete is. 

 A hatékony kezeléshez ismerni kell a beteg elképzeléseit, várakozásait is, különben nem 
tudunk a beteggel közös nevezőre jutni, és a páciens sem fogja elfogadni az orvos 
elképzeléseit. 

 Egyes várakozások a prognózist is sejtetik: azonos betegség esetén, akik javulásra 
számítottak, jobban is gyógyultak. 

 A beteg elvárásai, elképzelési részben meghatározzák viselkedését is. Csak úgy érthetjük 
meg, hogy mit miért csinál páciens, illetve csak akkor tudjuk a helyes irányba befolyásolni 
viselkedését, ha értjük motivációit. 

 Az orvos viselkedését erősen befolyásolja, hogy milyen elvárásokat érzékel, ezért célszerű 
pontosan tudni, hogy mit is vár tőlünk a páciens. 

Gyakran jelennek meg elvárások a konzultációk során. A vizitek több mint 80%-ban a betegek 
kifejeznek valamilyen várakozást, aggodalmat, vagy szeretnék szóba hozni saját gondolataikat. Már 
az első találkozás során is az esetek felében említenek valamilyen elvárást a betegek; a 
visszarendelés, kontroll vizitek során pedig az esetek közel háromnegyedében várnak valamit a 
páciensek. Leginkább a problémás orvos-beteg kapcsolat esetén fordul elő, hogy a betegek nem 
említenek várakozást, aggodalmat (eltekintve a gyors diagnózis vagy továbbutalás egyszerű 
eseteitől). 

Az elvárásoknak megfelelő ellátás - ha nem is egybehangzóan - de általában magasabb beteg-
elégedettséggel társul. Az elégedettséget - sok más nehezen befolyásolható társadalmi-egészségügyi 
tényező mellett - kb. 8-25%-ban az elvárások teljesülése határozza meg. Az ellátással elégedett 
betegek ésszerűbben fordulnak az egészségügyhöz. A kapott tanácsokat pontosabban követik, a 
gyógyszereket pontosabban szedik, így várakozásaik megismerésével a gondozás hatékonyabbá 
tehető. Az általános elvárások (betegközpontú kapcsolat, tájékoztatás) teljesítése a magasabb 
elégedettség és a jobbnak érzékelt orvos-beteg kapcsolaton túl javította gyógyulási időt, az 
adherenciát és csökkentette az ismételt konzultációk számát is. A betegek konkrét várakozásainak 
csak kisebb része nem teljesül a vizitek során. A páciensek 12-26%-a távozik úgy, hogy kérését orvosa 
nem hallgatta meg, vagy elutasította. Vizsgálatok szerint a kérések elutasítása lassabb klinikai 
javuláshoz, orvos váltáshoz, jogi problémákhoz vezethet. Ráadásul az orvosok is nehezebbnek és 
kevésbé eredményesnek érzik ezeket a viziteket. 

Az orvosok az esetek egy jelentős részében felismerik a betegek elvárásait, de nem ritkán tévednek. 
Nincs könnyű dolgunk, hiszen a páciens betegségei, panaszai nem vetítik előre, hogy milyen 
várakozásai lesznek (kivéve, hogy a pszichés problémákkal küzdő betegek általában nagyobb 
támogatást várnak). A felismert általános igényeket gyakran teljesítik az orvosok, a konkrét igényeket 
azonban sokkal kevésbé. Sajnálatos kivétel a gyógyszerfelírás, melyet könnyen teljesítenek az 
orvosok. 

A pontosabb felismerést segítené, ha az orvosok felmérnék a betegek várakozásait, de ez általában 
elmarad. Érdemes tisztázni a várakozások intenzitását is, hiszen ezek gyakran szerteágazóak, sokszor 
nem határozott kérések, inkább csak bizonytalanul megfogalmazódó igények, melyeket meghatároz a 
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beteg életkora, tanulmányai, aggodalmai, sebezhetősége, korábbi tapasztalata, a tünetek száma és 
jellege, illetve kapcsolat orvossal. Az elvárások ismerete egyrészt a helyes irányba terelheti a 
konzultációt: a gondolataikat, várakozásaikat elmondó betegek körében a gyógyszerfelírás 
gyakorisága például csökken. Másrészt a szakmai szükségszerűségen túl az orvos viselkedését 
leginkább az határozza meg, hogy milyen várakozásokat érzékel a betegek részéről. Ha nem történik 
meg az igények feltárása, akkor az orvos döntéseit a feltételezett elvárások határozzák meg, nem 
pedig a valósak. A doktorok azonban gyakran tévednek a betegek elvárásainak érzékelésében. 
Sokszor nagyobbnak érzik a pressziót a valósnál. Ennek eredményeként gyakran felesleges 
gyógyszerfelírások, vizsgálatok, továbbküldések születnek. Ezeket a lépéseket az esetek ötödében 
még az indikáló orvos is szükségtelennek érzi. Nem ésszerű beteg kérést teljesíteni is hiba, de még 
kevésbé kívánatos úgy teljesíteni a szakmailag indokolatlan elvárást, hogy ahhoz nem is ragaszkodik a 
beteg. 

Az alapellátás fontos funkciója a kapuőri szerep. Nyilvánvalóan nem lehet minden elvárásnak 
megfelelni indokolatlanságuk miatt, illetve mert számos szükségtelen vizsgálatot, beavatkozást, 
gyógyszerfelírást eredményezne. Nem csak a családorvosok leterheltségét növelné, de jelentős 
többletmunkát róna a magasabb ellátási szintekre is, ráadásul a páciensben is fölöslegesen alakíthat 
ki betegségtudatot. Meg kell találni az egyensúlyt a beteg elvárásai és a hivatás szabályai között. Az 
indokolatlan kérések esetében fel kell tárni az elvárást eredményező gondolatokat, aggodalmakat, 
ezek hátterét és a kérés elutasításának okait a beteggel részletesen meg kell beszélni. Bár a betegek 
egy kisebb hányada rosszul viseli, ha elmarad az elvárt gyógyszerfelírás, többségük nem várja, hogy 
konkrét igényeiket teljesítse az orvos. Inkább az általános humanisztikus ellátás iránti igényük 
határozza meg az elégedettségüket. Ezért a konkrét elvárások nem teljesítése sem vezet csökkenő 
betegelégedettséghez (az orvos számára viszont megterhelőbb lesz a konzultáció). 

A betegek alapellátással kapcsolatos, illetve az egyes vizitekhez kötődő várakozásai valamelyest 
eltérnek. 

… az alapellátástól 

Egy harminc év 57 vizsgálatát áttekintő metaanalízis alapján a beteg számára kiemelkedően 
hangsúlyos kapcsolatuk és kommunikációjuk orvosukkal, illetve családorvosuk szakmai 
felkészültsége: betegközpontú és magas színvonalú ellátást szeretnének. Legfontosabb tényezőnek 
az emberségességet jelölték meg. A harmadik tényező volt, hogy részt vehessenek az őket érintő 
döntésekben, míg a negyedik legfontosabb szempont volt, hogy az orvosnak legyen elég ideje a 
betegre. Az emberségesség jellemzőinek a következőket tekintették: megértő, együttérző, figyelmes, 
személyes kapcsolatot alakít ki, türelmes, őszinte, barátságos, megérti páciense érzéseit és maga is 
mutat érzelmeket. 

A második elvárás az volt, hogy az orvos megfelelő szakmai tudással és képességekkel gyógyítsa 
betegeit. Az alapellátás nyújtotta egyéb szolgáltatásokat és a preventív lépéseket is sokan tartják 
fontosnak (5. elérhetőség sürgősség esetén, 9. prevenció, vakcináció, 11. időbeni folytonosság). Az 
emberi hangú, időkorlátok által nem szorított kommunikáció során elvárás a kölcsönös 
információáramlás is (6. megfelelő mennyiségű és érthető informálás, 7. a beteg igényeinek és 
kívánságainak megismerése, 8. egyéb kommunikációval kapcsolatos elvárások). A kezelés 
hatásossága (12.) és a mellékhatások elkerülése (10.) kevésbé hangsúlyos elvárás olt. Meglepő 
módon az öngondoskodás segítése (14.) és a támogatás pszichoszociális gondok kapcsán (15.) nem 
prioritás a betegek körében. Az elvárásaiknak megfelelő ellátásra akár sokat is hajlandók várni a 
betegek (16. az orvos gyorsan elérhető legyen). 

Hasonló eredményt mutatott az európai országokban végzett az alapellátással kapcsolatos 
elvárásokat felmérő vizsgálat is. A betegek bizalmon alapuló kapcsolatot, tájékoztatást és figyelmet 
várnak a családorvosoktól - mindezt megfelelő hosszúságú konzultáció során. Fontos volt az 
elérhetőség (sürgős szükség esetén is), a szakmai felkészültség és a megelőzésre fordított figyelem. A 
korábbi vizsgálatokhoz képest újdonság volt a személyes adatok bizalmas kezelésének fontossága. 
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… a konzultációval kapcsolatban 

A betegnek általában vannak konkrét elvárásaik vannak a konzultációval kapcsolatban. Legtöbbjük 
magyarázatot és információt vár orvosától, illetve kellő időt és figyelmet szeretne kapni. Az orvosi 
vizitre váró betegek többség elsősorban betegközpontú ellátást remél. A konzultációval kapcsolatos 
legfontosabb elvárásaik a jó kommunikáció és a partneri viszony mellett az egészség megőrzésének 
segítése. A biomedikális elvárások (fizikális vizsgálat, gyógyszerfelírás) kisebb hangsúllyal jelentek 
meg. A betegközpontú ellátás elsősorban a pszichoszociális szempontból nehéz helyzetben lévőknek, 
illetve a betegségüket súlyosnak tartó és emiatt aggódó betegeknek fontos. Érzelmi támogatást az 
idősebbek és a betegségüket súlyosabbnak érzők várnak a konzultációs során, a betegek jelentős 
arányban ezt nem igénylik. Biomedikális megközelítést az idősebb és kevésbé iskolázott, illetve 
fizikális vizsgálat esetében a betegségük miatt aggódó páciensek várnak. Sok beteg jön kivizsgálás, 
nem-gyógyszeres kezelés miatt, mások csak gyógyszerfelírás, beutalók vagy igazolások miatt 
érkeznek, - kevesebb, mint az esetek harmadában. A betegek kérései körülbelül azonos arányban 
kapcsolatosak a diagnosztikus tesztekkel, gyógyszerekkel, illetve beutalásokkal. Az egészségügyi 
vizsgálatok iránt az utóbbi években megnőtt a laikus érdeklődés. A diagnosztikus teszteket - a saját 
szervezetről nyert információkat - sok beteg értékeli hasznosnak, akkori is, ha klinikai szempontból az 
adott eljárásnak nincs diagnosztikus/terápiás értéke. 

A konzultációval kapcsolatos elégedettség szempontjából a vizsgálati eredményekről történő 
tájékoztatás a legkevésbé fontos, a gyógymóddal kapcsolatos kérdések valamelyest 
hangsúlyosabbak. A betegek elégedettségéhez legfontosabb tényezők az állapotáról, kilátásairól 
történő tájékoztatás és az érzelmi támogatás. A tájékoztatást általában jól teljesítik az orvosok, de az 
érzelmi támogatás terén nehezebben boldogulnak. 

A betegek gyakran hiányolják a részletes anamnézisfelvételt, a fizikális vizsgálatot, a vizsgálatok, 
beutalások elrendelését, az orvos előzetes felkészülését is. A szükségesnek vélt kérdések, az 
anamnézisfelvétel elmaradása következtében a betegek úgy érzik, orvosuk nem érti kellően 
helyzetüket, így elégedetlenebbek az ellátással. A kezeléssel kapcsolatos információk elmaradása az 
adherencia csökkenését eredményezheti. A diagnosztikus, terápiás lépések elmaradása pedig 
ismételt orvoshoz-forduláshoz vezethet. A betegek legritkábban a gyógyszerfelírást hiányolják, ami 
nem meglepő, ismerve az orvosok viszonylag könnyelmű felírási szokásait. A konkrét várakozások 
teljesítésének elmaradása gyakrabban fordul elő fiatalok és orvosukban kevésbé bízók között. 

Az orvos elvárásai, céljai 

Az orvoshoz fordulás gyakori oka akut betegség, panasz, illetve az érdemi kivizsgálást, gondozást nem 
igénylő probléma. Ezzel szemben a háziorvosi praxisban a gondozást igénylő leggyakoribb krónikus 
betegségek a magasvérnyomás-betegség, a diabetes, a szív- és érrendszeri betegségek, a különböző 
mozgásszervi betegségek, a daganatos betegségek és a pszichiátriai betegségek sokszor 
tünetszegények. Míg a betegek elsősorban sokszor banális vagy mozgásszervi eredetű fájdalom 
tünetekkel keresik fel orvosukat, addig az orvosok mást várnak a konzultációtól: a fenti kórképek 
prevenciója, szűrése és kezelése élvez prioritást. 

A színvonalas ellátást nyújtó praxissal szemben a betegek és orvosok elvárásai sok szempontból 
hasonlítanak (pl. személyes adatok bizalmas kezelését mindkét fél fontosnak tartja), más esetekben 
viszont eltérnek. A betegeknek fontosabb, hogy orvosuk elérhető legyen, személye állandó legyen, 
illetve, hogy részletes orvosi információt nyújtson. Az orvosok inkább fordítnak figyelmet arra, hogy 
praxisuk jól szervezett legyen, megfelelő munka és időbeosztással, csapatmunkával, jó kapcsolattal a 
szakorvosokkal. 

A doktorok általában helyesen ítélik meg, hogy mi fontos a betegeknek, bár ezen a téren is vannak 
eltérések. A betegek számára fontosabb, mint orvosaik gondolnák, hogy csak tényleg szükséges 
esetben történjenek vizsgálatok, beavatkozások, beutalások. Elképzelhető, hogy a praxisokban 
előforduló néhány nehéz beteg alakítja ki az orvosokban a követelőző beteg képét. A páciensek 
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számára fontosabb, mint orvosuk gondolná, hogy rendszeres képzésekre járjon. Túlbecsülték viszont 
az orvosok a betegek igényét a pszichoszociális kérdések megbeszélésére, az otthoni látogatásokra 
vagy a gyors tünetcsökkentésre. A lelki gondok megbeszélése prioritás lehet a betegek egy részének 
(betegségük miatt aggódók, gyakran orvoshoz fordulók), de az alapellátáshoz forduló összes beteg 
körében ez nem figyelhető meg. Lehetséges azonban, hogy a betegek egy része a testi panaszok 
kapcsán igyekszik a pszichés támogatást megkapni, még ha explicit módon nem is kéri. Az orvosok 
kevesebbet magyaráznak a betegség lehetséges lefolyásáról, a páciens állapotának súlyosságáról, a 
diagnosztikus tesztek értékeléséről. A betegek ezekről a kérdésekről többet szeretnének hallani. 

Az orvosok pontosabban ismerik fel, hogy a betegek várakozásai nem teljesültek, ha többször 
találkoztak betegükkel az közelmúltban, ha visszatérő beteggel találkoznak, illetve ha a páciens 
betegsége krónikus, súlyosabb. A fiatal doktorok könnyebben észlelik, ha a beteg várakozása nem 
teljesült. Elképzelhető, hogy a tudás gyarapodásával párhuzamosan az orvosok érdeklődése csökken 
a beteg várakozásai iránt. Odafigyeléssel azonban ezek a nézetkülönbségek orvosolhatók, a sikeres 
együttműködés érdekében összhangba hozhatók. 
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Tesztkérdések 

1. Általában kik fordulnak - hasonló mértékű panaszok esetén - ritkábban orvoshoz? 
A. Nők 
B. Fiatalok 
C. Városiak 
 
2. Melyik az orvoshoz fordulás 10%-nál kisebb gyakoriságú oka? 
A. Felső légúti fertőzések 
B. Urológiai betegségek 
C. Derékfájás 
 
3. Mely kérdésekben becsülik túl az orvosok a betegek elvárásait? 
A. Információ nyújtás a prognózisról 
B. Támogatás pszicho-szociális gondok kapcsán 
C. Saját szakmai kompetenciájuk magas szinten tartása 
 
4. Melyik elvárás a legkevésbé fontos a konzultáció során? 
A. Emberi hangú hozzáállás 
B. Tájékoztatás 
C. Vizsgálatok, gyógyszerek rendelése 
D. Odafigyelés az orvos részéről 
 
5. Az alapellátásban melyik a legkevésbé fontos elvárás? 
A. Betegközpontú legyen 
B. Magas szakmai színvonalú legyen 
C. Betegek öngondoskodását segítse 
D. Hatékony, kétirányú információáramlást tegyen lehetővé 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: B, 3: B, 4: C, 5: C 



 162 

A problematikus beteg (crux medicorum, difficult patient)4 
dr. Kiss Zoltán 

Az orvos-beteg közti kapcsolat eredendően problematikus, hiszen benne alapvető súlya van a 
hierarchikus pozícionáltságnak. Itt is előre meghatározott szereposztások érvényesülnek - mint 
minden szerep esetén. Ez azt jelenti, hogy legyen bármilyen különbség az orvos és betege között 
társadalmilag vagy vagyonilag, a kommunikáció kettejük között úgy alakul, hogy az orvos 
szuperordinált (fölérendelt) helyzetben lesz, a beteg pedig szubordinált (alárendelt) pozíciót foglal 
majd el. 

Ennek fenntartása végett - legtöbbször helytelenül - számos kommunikációs eszközzel él az orvos az 
interakció, a vizsgálat során: nem engedi kérdezni a beteget, magatartásával, viselkedésével 
visszafojtja a páciensben szunnyadó kérdéseket, ő maga viszont annál több kérdést tesz fel, kikérdez, 
ami önmagában feltételezi a válaszadó alárendelt helyzetét. Az orvos nem ad annyi információt, mint 
amennyit a beteg szeretne, sőt, visszatart információt (pl. az adott betegség gyógyíthatóságát, 
kimenetelét (benignus-malignus, letális) illetően), amennyit csak lehet. 

Ilyen irányú kísérlet az is, hogy az orvos lényegesen többször szakítja félbe betegét, mint fordítva, ami 
a szociolingvisztika szerint egyértelmű jelzése a hatalmi, vagyis a szuperordinált pozíciónak. 
Mindemellett az orvos utasításokat ad a betegnek, amelyeket annak végre kell hajtania, különben 
megszakad a kapcsolat. 

Igen erős kontroll és viszony-meghatározó tényező az is, hogy az orvos behatol a beteg 
intimszférájába: a betegnek fel kell tárnia gyenge, szégyellnivaló oldalait (szex, életmód, táplálkozás, 
szenvedélyek stb.) [1]. 

A problematikus beteg fogalmi meghatározása nem könnyű, jelenleg nem megoldott, a kritériumok 
sem egységesek. Ennek az a magyarázata, hogy ebben a fogalomkörben sokkal nagyobb jelentősége 
van a szüntelen változó orvos-beteg interakciónak, melynek során az orvos és a beteg is változik, 
noha alapvető személyiségjegyeik adottak és döntően befolyásolják a klinikai kapcsolatfelvétel 
kimenetelét [2]. 

Általános a vélekedés, hogy a problematikus beteg gondjának megoldásában az első lépés a beteg 
iránti ellenszenv tudomásulvétele [3]. Az orvos pótcselekvésként szükségtelen vizsgálatokkal és 
beutalásokkal próbál előlük menekülni, de ezt csak úgy teheti, ha újabb és újabb gyógyszereket ír fel 
nekik. Az alapvető hiba az orvos-beteg viszonyban van, és ezért mindkét fél felelős [4]. Weston 
szerint a problematikus beteggel az orvos nem tud működő, jó munkakapcsolatot kialakítani, de 
ugyanakkor helyesebb a beteggel kapcsolatos gondokról, semmint problematikus betegről beszélni: a 
betegnek gondjai, az orvosnak pedig ezzel kapcsolatos nehézségei vannak [5]. A "crux medicorum" 
(az orvosok keresztje) az ilyen betegek megbélyegzése inkább, nem a helyes orvosi magatartást 
tükrözi. Ezt az ellenérzést az orvosnak feltétlenül le kell vetkeznie, különösen nem szabad ennek 
érvényre jutnia, ha követelőző (querulans) vagy dühös beteggel állunk szemben. 

Rendszerint idősebb, elvált vagy özvegy nőkről van szó, akik fluktuáló testi tüneteket és panaszokat 
adnak elő, amelyek mögött biztosan nincs szervi eltérés [6]. A betegség normálistól eltérő átélése, 
disztimia, szomatizáció és személyiségzavarok jellemzőek még rájuk bizonyos fokú szociális 
szorongások mellett. Utóbbiak a korai személyiségfejlődés zavarainak a következményei [7]. Orvosi 
részről a bizonytalanság-tűrés és kockázatvállalási hajlam csökkenése jellemző [8]. 

                                                             
4 Készült Kiss Z. A problematikus beteg. „A családorvoslás sajátos kérdései.” Egyetemi jegyzet, SZOTE, 
1997. alapján 
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Az organikus ok hiányában súlyos testi tüneteket mutató szomatizáció betegnek legtöbbször 
depressziója van [9]. A hipochondria és a histeria egyesek szerint normális átmeneti betegség 
részmegnyilvánulások. 

A tapasztalatok szerint általában a nehezen megszüntethető tünetek közé az orvosi gyakorlatban a 
következők tartoznak: 1) a beteg aránytalanul gyakori megjelenésével "hangsúlyozottak". 2) ha a 
háttérben súlyos emotionalis distress áll; 3) a tünetek az organikus betegséggel nem magyarázhatók; 
4) organikus betegek előtérben álló pszichoszociális gondokkal; 5) eredménytelenül kezelt idült 
betegek tünetei [10]. Pickeringnek egyenesen az a véleménye, hogy sok krónikus betegségben a 
gyógyszeres kezelés nem csak kérdéses, hanem egyenesen kóros is lehet [11]. Példaként említi 
azokat az idős embereket, akiknek a tudatzavara a sok feleslegesen szedett gyógyszer kihagyása után 
megszűnik. A nonsteroid gyulladáscsökkentők hatását kérdésesnek tartja, miközben súlyos 
gastrointestinalis mellékhatásaik vannak. Szerinte az addictio az anxiolyticumok szedése kapcsán 
nagyobb gond, mint a szorongás és az antidepresszánsok zavartságot okoznak a depresszió 
befolyásolása nélkül. Példái közül a nem körültekintően adagolt diuretikumok zavartságot és 
collapsust, feleslegesen, vírusinfectio miatt adott antibiotikumok hasmenést, candidiasist, 
túlérzékenységi reakciót okozó mellékhatásai jól ismertek, az orvos-beteg kapcsolatot 
problematikussá tehetik orvosszakmai oldalról. 

A problematikus beteg esetében az orvos-beteg kapcsolatban döntő a beteg irányultsága a 
szomatikus vagy pszichoszociális gondok irányába. Az előbbi túlsúlya esetén természetesen veszély a 
szomatizáció állandósulása és a halmozódó gyógyszerfelírás. Lehet persze a gond abban is, hogy a 
betegek egy része szomatikus nyelvezetű, a pszichoszociális jellegű kérdésekben is és így nehezen 
kooperál [7]. Ez az orvos részéről is előfordulhat, aminek a pszichoszociális gondozás látja kárát és 
ugyanakkor az orvos egyre több tüneti gyógyszert ír fel [12]. Másik interakciós lehetőség: az 
érzelemnyilvánítás szabadsága a beteg és orvos részéről egyaránt, több információ az orvos részéről 
[13]. 

A gyermekkori fejlődés szükségszerű velejárója bizonyos fokú nehézség, frusztráció, ami sajátos 
pszichológiai védekezési mintát hoz létre, miközben a megoldatlan emotionalis konfliktusok 
felhalmozódnak, de az aktuális viszonyban transzferálódhatnak, akár a gyűlöletig fokozódhatnak, 
különösen a gyermekkorban fizikai vagy szexuális abususnak kitett betegekben [7]. Nem ritka 
ilyenkor az áldozatszerep sem és gyakran rejtett kommunikáció indul, ami egyben megvilágítja az 
érzelmi hátteret [14]. 

A problematikus beteg elsősorban akkor elégedetlen az orvosával, ha az nem figyel, nem látja el 
információkkal, nem kompetens, emotionalisan nem azonosul a beteggel. 

A problematikus beteg típusai 

1. Szomatizáció: a negatív tesztek és a (felesleges) gyógyszerek nem gyógyítják meg, ritkán 
indokolatlan műtétre is sor kerül. 

2. Gyógyszer- vagy alkohol-abusus és önpusztítás betegséggel (pl. diabeteses ketoacidosis 
előidézése diétahibával, gyógyszerkihagyással); 

3. Gyógyszerfüggőség; 
4. Gyakori megjelenés, telefonhívás, vérvétel, gyógyszer, beutalás kikényszerítése; 
5. Gyakori orvosváltás, ugyanazon tünettel több orvoshoz járás; 
6. Felajánlkozó, csábító betegek; 
7. Dühös betegek. 
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A problematikus betegek ismertetőjelei (az orvos szempontjából) 

1. Túlontúl dicsérnek és szidják a többi előző orvost és azonnal beutalást, gyógyszerfelírást 
kérnek; 

2. Vastag borítékkal (negatív leletek) érkeznek (Bálint, 1964); 
3. Elégedetlenek a felírt gyógyszerekkel, vizsgálatokkal, néha telefonon rendelnek, hogy a 

személyes találkozást elkerüljék. A gyógyszerrendelés alapjául szolgáló diagnózis hamis, régi, 
nincs róla írásos bizonyíték. 

4. Gyakran megjelennek sok triviális vagy jellegtelen (pl. idült fáradtság) panasszal, legtöbbször 
rendelési időn kívül; 

5. Sokféle gyógyszert szednek; 
6. Ellenségesek vagy dühösek; 
7. Nem együttműködőek; 
8. Rábeszélő képességük kifejezett, követelőzőek (querulansok); 
9. Különösen óvatosnak kell lennünk a bennünk, orvosokban szorongást, feszültséget, unalmat 

vagy frusztrációt kiváltó betegekkel kapcsolatban, ill. akkor, ha egy beteget kérni vagy 
finoman kényszeríteni akarunk valamilyen vizsgálatra. 

A probléma, a gond lehet orvostól-betegtől független, objektív is az ún. funkcionális betegségek 
megoldatlansága miatt. Ezeket okozhatják vírusok, stressz, reverzibilis idegrendszeri zavarok, családi 
viselkedési minta átvétele, depresszió és/vagy szorongás, hypochondria. Utóbbiban az újabb 
vizsgálatok súlyosbítják a panaszokat. 

 Fibromyalgia (izom és ízületi fájdalmak együtt, izommerevség: Parkinson-kór) 

 Alsó háti-, ill. derékfájdalom (időskori myeloma multiplex!) 

 Tensiós fejfájás (nyakizmok feszülése) 

 Arcfájdalom 

 Idült fáradtság (encephalomyelitis myalgica; pihenés fokozza) 

 Non-coronaria mellkasi fájdalom (MP) 

 Mellkasi fájdalom AMI, stent-beültetés, bypass-műtét után (troponin I) 

 Szívdobogás (pánikbetegség, hyperventillációs syndroma) 

 Dyspepsia 

 Colon irritabile 

 Szédülés 

 Álmatlanság 

 Fülcsengés, fülzúgás (auditoros epileptiform jelenség, elemi hallucináció, fokozott Ca-
csatorna aktivitás, amely néha garat-szájfenék carcinoma jele!) 

A hypochonder, a „képzelt beteg” a „negatív” eredményű vizsgálati eredmények ellenére bizonyos 
testi tüneteket betegségtüneteknek tart. A „beteg” orvosi folyóiratokat olvas, interneten kutakodik. 
Szomatoform betegség, de vannak közös tünetei az obscessiv-compulsiv betegséggel (intrusiv 
gondolatok, ismételt checking), amely szorongásos betegség egyszersmind. A stressz (hypothalamus-
hypophysis-mellékvesekéreg tengely, kortisolszint emelkedés) és az autonóm idegrendszer zavara 
egyaránt közrejátszik. Utóbbi zavarára utal a szívfrekvencia-variabilitás és az EKG P-hullám 
diszperziójának (a legrövidebb és a leghosszabb P-hullám tartam különbségének) változása-
növekedése, a szimpatikus tónus előtérbe kerülése [15]. Ezt először pánikbetegségben mutatták ki, 
de szociális phobiában szenvedő, testileg ép egyénekben is kimutatható [16, 17]. Pánikbeteg nőkben 
gyakori a specifikus phobia, míg hypochondriás férfiakban megelőző alkoholizmus vagy drogfüggőség 
mutatható ki [18]. Pánikbetegségben kardiális komorbiditást is kimutattak [19]. 
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Fogorvosok megfigyelték, hogy psychogen arcfájdalom mellett a betegek 80%-ában migrén, colon 
irritabile, izomfájdalmak, dysfunctionalis méhvérzés mutatható ki. A fogzománc erosio bulimiára, a 
temporo-mandibularis ízületi fájdalom-működészavar psychiatriai kórképre utalhat. Véleményük 
szerint a panaszok psychés vagy szociális stresszre utalnak és a vélt testi tünetek megnyilvánulásainak 
orvosi megerősítését remélik [20]. 

Fedor István a „Kommunikáció agresszív klienseknél” c. kitűnő összeállításában a félelem-düh-
agresszió triászt a személyiség különböző védőrétegeinek tartja. A félelem adott esemény kapcsán 
haraggá alakul, majd agresszióvá válva generalizálódik, minden hasonló személyre kiterjed, 
megjelenik a testbeszédben. Az ilyenkor célszerű orvosi magatartást (tisztázó kérdések, térköztartás, 
közvetítők igénybevétele, Bálint-csoport, stressz-csökkentő technikák) részletesen elemzi [27]. 

A beteg dühének kiváltói 

 Túlzott elvárások teljesületlensége 

 Gyász 

 Halálosnak vélt betegség diagnózisa 

 Iatrogen betegség 

 Idült betegség (pl. asthma bronchiale, hypoxia) 

 Eredménytelen konzíliumok 

 Hosszú várakozási idő 

 Nem megfelelő terápiás válasz 

 Helytelen orvosi magatartás (moralizálás, fensőbbség éreztetése, szarkazmus, szenvtelen 
beszéd, távolságtartás, epés, gúnyos megjegyzések) 

A dühös beteg kezelési taktikája 

 Szem-kontaktus felvétele 

 Az eset, panasz tárgyilagos elemzése a beteggel azonos, lehetőleg ülő helyzetben („tükör 
stratégia”) 

 Nyugodt benyomás keltése – érdeklődés, világos beszéd 

 Elegendő idő biztosítása, visszafogott véleménynyilvánítás a bizalmaskodás, negédesség, 
szigorú ítéletalkotás, elutasítás kerülésével, sz. e. újabb konzultáció felajánlásával. 

A beteg dühében rövidzárlati cselekményt követhet el, nyilvánosan lejárathatja (facebook, honlap) 
és/vagy feljelentheti az orvost. Lényegében azonban a fő motiváció a félelem és a 
bizonytalanságérzés, - önmagában normális reakció. 

A problematikus betegek egy része bizonyos tüneteket, eltéréseket önmaga idéz elő [21]. Az 
ismeretlen okú lázak 1-5%-a hozzávetőleg ilyen, az összes eltérés 5% feletti. Rendszerint a szokatlan 
laboratóriumi eltérések hívják fel a figyelmet. Egy korábbi becslés szerint az Egyesült Államokban 
4000-12000 ilyen „beteget” kezeltek kórházban [22]. A leggyakoribbak a következők, megjelölve a 
valószínű kiváltó okot: 

 Hyperglycaemia (insulin, per os antidiabeticum elhagyása) 

 Hypoglycaemia (insulin vagy sulfanilurea túladagolása) 

 Hyperthyreosis (tri- vagy tetrajódthyronin szedése) 

 Cushing-snydroma (anabolikus steroid „testépítéskor”) 

 Pheochromocytoma (efedrin, pseudoefedrin túladagolás orrcseppben) 

 Bartter-syndroma (furosemid túladagolás) 
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 Hypokaliaemia (hashajtó, diureticum abusus) 

 Hyponatraemia (túlzott sörfogyasztás) 

 Hypokaliaemias metabolikus alkalózis (NaHCO3 túladagolás) 

 Hányás (ipecacuana adag túllépés) 

 Icterus, májbetegség (A-vitamin túladagolás) 

 Purpura (kinidin szedésnél!) 

Ez nem tartalmazza azokat a megtévesztő pozitív eseteket, amikor a beteg vért, tojásfehérjét, 
vakolat-törmeléket kever a köpetéhez, vizeletéhez, otthonában vérlebocsátást végez, megtévesztő, 
orvosilag szakszerű kórelőzményt ad elő. A defenzív beteg félelmében, hogy nevetségessé válik, 
torzítva adja elő panaszait, bizalmatlan az orvos iránt, később a tanácsait nem követi [23]. A 
problematikus betegek gyakran öröklött, kóros személyiségjegyei az alábbiak [24]: 

 Gyakori orvosi vizit-igény triviális betegségek vagy tünetek miatt 

 Sokféle tünet és panasz 

 Jellegtelen tünetek 

 Idült fáradtság 

 Negatív vizsgálati eredmények 

 Elégedetlenség a kezeléssel, különösen a vizsgálatokkal kapcsolatban 

 Az együttműködés hiánya 

 Ellenségesség vagy düh 

 Több terapeuta igénybevétele 

 Követelőző magatartás 

 Megjelenés rendelésen kívül 

 Sokféle gyógyszer szedése (nem polypragmasia!, saját elhatározás) 

 Korrupt, majd követelőző 

 A panaszok felhasználása az orvossal való kapcsolattartás biztosítására 

Differenciál-diagnosztikai szempontból lényeges az alábbiakat figyelembe venni, hiszen eredménnyel 
kecsegtető kezelésük más [24]. Ezek a következők: 

 Generalizált szorongás; 

 Depresszió (bipoláris is); 

 Kényszerbetegség, phobia; 

 Gyógyszer- és/vagy alkoholfüggőség; 

 Schizophrenia kezdete; 

 Dühreakció váratlan (különösen várhatóan letális vagy iatrogen, ill. krónikus) betegség, gyász, 
lassú gyógyulás, lekezelő, nyers modorú, fennhéjázó, moralizáló, túlzottan távolságtartó 
orvosi magatartás miatt. A düh a betegség okozta bizonytalanságnak és félelemnek a 
kifejezője [25]. 

A problematikus betegcsoportba a hisztéria nemcsak a személyiségzavar és a nehezen feltárható 
konfliktusok miatt tartozik, hanem a nehézlégzés miatt is, amely fokozódva respiratórikus 
alkalózishoz vezet. A hypocapnia cerebralis ischaemiát okoz a légzőcentrum hypoxiájával, ami a 
légzés szaporaságát előidézve tartós hiperventillációval jár. 

A pánik-betegség rosszulléte legtöbbször gyors szívdobogással és a légzés egyidejű felgyorsulásával 
kezdődik. Ez hiperventillációs alkalózishoz, izommerevséghez, félelemérzéshez, zsibbadásokhoz, majd 
rettegéshez vezet, „kitör a pánik”. A szívdobogáshoz éles vagy szúró mellkasi fájdalom társul, az 
egyénnek olyan érzése van, hogy rövidesen eszméletét veszti, megőrül vagy meghal. Gyakori a 
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nagyfokú izomgyengeség, szédülés. A pánikbetegség a népesség 5%-ában, elsősorban fiatal 
felnőttekben (kétszer annyi nőben) fordul elő. Aránytalanul gyakran fordul elő pánikbetegség mitralis 
prolapsusban, és fordítva: MP-ban gyakori a pánikbetegség, ezen kívül a vasospastikus angina, 
oesophagus-spasmus, mellkasi parietalis fájdalom. Egy felmérés szerint az Egyesült Államokban a 
háziorvosok kétharmadát, a kardiológusok felét sürgősségi esetben pánik-rohamhoz hívták ki. 

A hiperventillációs syndromát a mellkasi, szabálytalan, felületes légzés jellemzi, amelyet gyakran 
ásítási és sóhajtási kényszer kísér. A tünetekért szintén a respirációs alkalózist teszik felelőssé. A 
hiperventilláció csökkenti a vagus-tónust, az EKG-n sympathicotoniás jelek (sinus-tachycardia, 
rövidült av-idő, R-hullám amplitudó-növekedés, ST-depresszió) jelentkeznek. Az oxigén-disszociációs 
görbe balra tolódik, az agyi keringés romlik, hypophosphataemia, coronaria-spasmus jelentkezhet. A 
tünetek sokszínűek: mellkasi fájdalom, aritmiák, felületes, kapkodó légzés, szívdobogás, szédülés, 
remegés, izzadás és zsibbadások. 

A viselkedésterápia az élettani légzés visszaállítását kísérli meg és a tapasztalatok szerint nemcsak a 
funkcionális szívpanaszok, hanem a pánikbetegség tüneteinek a kezelésében is bevált a tünetek 
eredetének feltárásával. Minél jobban sikerült az adott betegben a légzésfrekvenciát csökkenteni, 
annál magasabb volt a kilégzési CO2 nyomás és annál nagyobb mértékben volt sikeres a kezelés. 
Hasonló hatása volt a diafragmatikus légzés előtérbe kerülésének is. A szívpanaszok mellett a 
szorongás is csökkent. Érdekes megfigyelés, hogy a panaszok egyformán csökkentek a kontrollként 
vizsgált mitralis prolapsusos és a hiperventillációs syndromás csoportban, ami a tünetek 
etiológiájának legalábbis részleges egyezésére utal. 

Az is megállapítható, hogy ezek a szívpanaszok a pánikbetegek szinte mindegyikében észlelhetők, így 
a kérdés jelentősége nagy. 

Tünettanilag ezeket a heveny miokardiális infarktust, phaeochromocytomát, hipertirerózist kísérő, 
csaknem azonos vegetatív tünetektől (verejtékezés, gyomorremegés, hányinger, hányás, hasmenés) 
kell elkülöníteni. 

A pánikbetegséget az ún. hiperadrenerg kórképektől kell feltétlenül elkülöníteni, így hipoglikémiától, 
phaeochromocytomától, tierotoxikus krízistől és az atípusos depresszió azon formájából, amelyben 
dominál az anxietas és a centrális noradrenerg rendszer zavara mutatható ki. Mindezt szem előtt 
tartva, a problematikus beteg gondja a diagnózis oldaláról ezekben a tünetcsoportokban 
megoldható. Az orvos gondját a közös patomechanizmus ismerete enyhíti. 

A megelőző rendszabályok a problematikus beteg típusától függnek ugyan, de ebből és a felsorolt 
ismertetőjelekből önként adódnak: 

1. A szomatizáció rögzülésének megakadályozása; 
2. Krónikus vagy visszatérő fájdalomra nem szabad narcotikumot írni; 
3. Felesleges vizsgálatok, gyógyszerek, műtétek elkerülése; 
4. Az orvos túlzott dicséretének elhárítása; 
5. A viszony létesítésére irányuló provokatív magatartás leszerelése, hiszen csak ellenőrzi az 

orvost, hogy elutasítja-e; 
6. A vizitek számát és tartamát az adott betegnél korlátozni kell; 
7. Nem problematikus beteg is azzá válhat, ha túlzott követelményeket támasztunk a 

kezelésében (pl. diabetes mellitusban túl szigorú diétával). 

Angol statisztika szerint (Audit Comission. A prescription for improvement. London: HM Stationery 
Office, 1994) háziorvos-beteg találkozások 50-70%-ában csak a vényfelírás történik sokszor a beteg 



 168 

kívánságának engedve, elkerülve a szemrehányást és elégedetlenséget, miközben pl. 1993-ban a 
gyógyszerkiadások 14%-kal nőttek és gyakran a felírt gyógyszerek egy részének egyetlen hatása a 
mellékhatás volt [11]. 

A lehetséges kezelési stratégiák szintén a már leírt típus és megnyilvánulási formákat veszik 
figyelembe, de gyakran valamennyi stratégiát alkalmazni kell: 

1. A tüneteiket, amelyekhez körömszakadtáig ragaszkodnak, el kell fogadnia az orvosnak és 
kezelni kell, mivel ezek a szorongás kifejezői. 

2. Határozott időtartamú, nem túl gyakori ellenőrzési időpontokat kell adni. 
3. Kifejezett érdeklődést kell tanúsítani a beteg személyes környezete, kertje, munkája, háza 

stb. irányában, elterelve a figyelmet a panaszáradatról [26]. 
4. Udvarias, de határozott fellépés az orvos részéről. 
5. Őszinteség a beteg gondjának megértése vagy meg nem értése tekintetében. 
6. A megértő elbeszélgetés önmagában is gyógyszer ("az orvos, mint gyógyszer", Bálint), a 

placebo szó használata kerülendő. Más orvosok ócsárlása céltalan. 
7. A konzílium további kapcsolattartás nélkül, ill. a beteg eltanácsolása nem célravezető. 
8. Egyszerre túl sok diagnosztikus vagy terápiás célt nem ajánlatos kitűzni. 
9. A beteg által felvetett alternatív gyógymódokat érdemes elfogadni. 

Utóbbi esetben az orvoslásban rejlő egyik jelentős veszélyforrás, a medikalizáció elkerülhető, amely 
különösen a problematikus betegeket fenyegeti olyan területek kisajátításával, melyek az alternatív 
gyógyászat eszközeivel jobban befolyásolhatók (életvitel, helyes étrend, mentálhigiénia, 
alkoholizmus, deviancia stb.). Van olyan vélemény is, hogy: „Meg kell szabadulni azoktól a nem 
egészségügyi problémák betegségként való kezelésétől (például alkoholizmus, kábítószer, abortusz, 
fogyókúra stb.), ami milliárdokat emészt fel, eredménye kétséges, betegségként kezelése mindenki 
számára demolarizáló” [28]. Ha ez így nem is fogadható el, az bizonyos, hogy a háziorvosok ez irányú 
tevékenységét koordinálni kell a non-medicalis szervezetekkel (pedagógusok, egyház, jótékonysági 
szervezetek, TV-sorozatok stb.). 

Zola, Illich és Conrad figyelmeztetett az orvoslásban rejlő veszélyforrásra [29, 30, 31]. Miközben az 
egyik oldalról a társadalmi-állami szabályozás behatolt az orvoslásba és ez olyan változásokhoz 
vezetett, amelyek kárára voltak a betegnek, a másik oldalról a medicina is kiterjesztette határait a 
társadalmi élet, a társadalmi szabályozás területeire. Ez a folyamat a medikalizáció. A medikalizáció 
következményei: 

1. A klinikai iatrogenitás, vagyis az orvosi működésből eredő betegségek; 
2. A társadalmi iatrogenitás (azaz az életút medikalizációja, aminek eredményeként az egyén az 

életút különböző pontjain automatikusan pácienssé válik; az orvos és más ágensek vannak 
kijelölve arra, hogy az adott életkor természetes egyéni problémáit megoldják); 

3. A strukturális iatrogenezis, amelynek eredményeképpen megszűnnek a laikus gyógyító 
kultúrák és a társadalom függővé válik az orvosi szakértelemtől a fájdalom, a betegség és a 
halál problémájával kapcsolatban, amelyekkel korábban az egyén egyedül is szembe tudott 
nézni. Ennek a folyamatnak az eredményét nevezte illich „medical nemezis”-nek [32]. 

Sajnos minden őszinte és kifejezett erőfeszítésünk ellenére kudarc jelentkezhet a problematikus 
beteg kezelésében. Más kollégák bevonása nem szégyen, nemcsak enyhítheti az érintett orvos 
terhelését, de gyakran rávilágít a "patthelyzet" valódi okára és lehetőséget ad a problémakör 
egységes, összehangolt kezelésére. Az irodalmi áttekintésből nyilvánvaló, hogy ezek a betegek mind a 
járóbeteg,- mind a kórházi ellátás számára komoly gondot jelentenek, aminek természetszerűleg 
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finanszírozási, egészségbiztosítási következményei is vannak és az erőforrások túlzott igénybevétele 
nem ritkán más rászoruló betegek rovására történik. 
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Tesztkérdések 

1. Az orvos-beteg kapcsolat hierarchikus pozícionáltságát, az orvos fölérendelt helyzetét fenntartó, az 
orvos által megvalósítható - helytelen - kommunikációs gyakorlatra jellemző, kivéve: 
A. Az orvos az interakció során nem engedi kérdezni a beteget 
B. Az orvos viselkedésével visszafojtja a páciensben szunnyadó kérdéseket 
C. Az orvos nem ad annyi információt, mint amennyit a beteg szeretne 
D. Az orvos visszatart információt az adott betegségre vonatkozóan 
E: az orvos engedi, hogy a beteg feltegye kérdéseit, a későbbiekben is erre bíztatja 
 
2. Weston szerint a problematikus beteggel kapcsolatban igaz, kivéve: 
A. Az orvos nem tud a beteggel működő, jó munkakapcsolatot kialakítani 
B. Helyesebb a beteggel kapcsolatos gondokról, semmint problematikus betegről beszélni 
C. A betegnek gondjai, az orvosnak pedig ezzel kapcsolatos nehézségei vannak 
D. A „crux medicorum” az ilyen betegek megbélyegzése, nem a helyes orvosi magatartást tükrözi 
E. Ezt az ellenérzést az orvosnak nem szabad levetkőznie, különösen engedheti érvényre jutni, ha 
követelőző vagy dühös beteggel áll szemben 
 
3. A problematikus beteg elsősorban akkor elégedetlen az orvosával, ha 
A. Az nem figyel rá, nem látja el információkkal, nem kompetens, emocionálisan nem azonosul a 
beteggel 
B. Az figyel rá, ellátja a szükséges információkkal, kompetens, emocionálisan azonosul a beteggel 
 
4. A problematikus betegek ismertetőjelei (az orvos szempontjából), kivéve: 
A. Szidják a többi/előző orvost és azonnali beutalást, gyógyszerfelírást kérnek 
B. Negatív leleteket tartalmazó vastag borítékkal érkeznek 
C. Elégedetlenek a felírt gyógyszerekkel, vizsgálatokkal, néha telefonon rendelnek, hogy a személyes 
találkozást elkerüljék 
D. Sokféle gyógyszert szednek, nem együttműködőek, ellenségesek vagy dühösek, követelőzőek 
E. Együttműködőek, elégedettek a felírt gyógyszerekkel, vizsgálatokkal, ritkán keresik fel orvosukat, 
kezelőorvost ritkán váltanak 
 
5. A dühös beteg helyes kezelési taktikája, kivéve: 
A. Szemkontaktus felvétele 
B. Az eset, panasz tárgyilagos elemzése a beteggel azonos, lehetőleg ülő helyzetben („tükör 
stratégia”) 
C. Nyugodt benyomás keltése – érdeklődés, világos beszéd 
D. Elegendő idő biztosítása, visszafogott véleménynyilvánítás sz. E. Újabb konzultáció felajánlásával 
E. Szemkontaktus kerülése, bizalmaskodó véleménynyilvánítás, szükség esetén szigorú ítéletalkotás 
vagy elutasítás 
 
Helyes válaszok: 1: E, 2: E, 3: A, 4: E, 5: E 
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Kommunikáció a praxisban 
dr. Vörös Krisztián 

Áttekintés 

A betegekkel történő kommunikáció minden orvos munkájának meghatározó eleme, melynek során 
a szakmai tudás és a beteg tisztelete is érvényesül. Az alapellátásban különösen nagy a jelentősége a 
sikeres orvos-beteg találkozásnak, hiszen egy átlagos családorvosi életpálya során akár 200 ezer 
konzultációra is sor kerülhet. Az eredményes konzultáció fontos a pozitív orvos-beteg kapcsolat 
kialakításában, nélkülözhetetlen az információáramlásban és az optimális döntések meghozatalában 
is. 

A legtöbb orvos törekszik a szakmai kiválóságra. A jó orvos megítélésében azonban az empátia és a jó 
kommunikációs készség is kiemelkedő szerepet játszik. A betegek a jó orvos harmadik legfontosabb 
tulajdonságnak a kommunikációs készséget tartják, nem csoda, hogy előnyben részesítik a jól 
kommunikáló, elérhető és érthető, alapos tájékoztatást nyújtó orvosokat. 

A kommunikáció különösen fontos diagnosztikus eszköz az alapellátásban dolgozó orvosok számára. 
A gyakori pszichés és szociális problémák aligha értelmezhetőek a beteg gondolatainak, érzéseinek, 
aggodalmainak ismerete nélkül. 

Kommunikációnkkal hatunk a betegek gondolkodására és cselekedeteire is. A sikeres konzultációt 
követően a betegek elégedettebbek, jobban értik és jobban emlékeznek az elhangzottakra. A 
megfelelően tájékoztatott és a döntésekbe bevont betegek mind a gyógyszeres kezelés, mind az 
életmód tanácsok tekintetében jobban követik orvosuk javaslatait. 

Az kommunikációs során az orvos figyelme és empátiája elősegíti a bizalom kialakulását. Az 
orvosában bízó páciens aktívabbá válik a gyógyító folyamatban, mozgósítja saját energiáit, így 
hatékonyabban tud megküzdeni betegségével, problémáival. Az orvostudomány gépiesedése, 
elszemélytelenedése, az orvosokat érő bírálatok, a költségtudatosság szükségességének megjelenése 
és az egészségbiztosítás érdekeinek figyelembe vétele mind a betegek orvosukba vetett bizalmát ássa 
alá. A konzultáció során a beteg nézeteinek megismerése, az információk megosztása, a közös döntés 
segíthet helyreállítani a megtépázott bizalmat. 

Sok orvos azonban a konzultációkat frusztrálónak, sikertelennek érzi. A szerteágazó feladatok, a 
szakmai kérdésekre fókuszált figyelem, a pszichoszociális kérdések sokasága, „nehéz betegek” 
gyógyítása során nem könnyű feladat eredményesen kommunikálni. A sikertelenséget a betegek is 
érzik és gyakran elégedetlenek orvosuk kommunikációs képességeivel. A nehézségeket jelzi, hogy az 
USA-ban beperelt orvosok 25%-t a nem megfelelő tájékoztatás miatt, további 8-13%-ban pedig a 
nem megfelelő odafigyelés miatt panaszolták be. 

A rendelkezésre álló idő alapvetően határozza meg az ellátás minőségét. A családorvosi konzultációk 
hossza országonként jelentősen eltérő, míg például Angliában 5-10 perc jut egy beteg ellátására, 
addig Svédországban 21 percig tart egy konzultáció. Az egy betegre jutó időt természetesen 
befolyásolja az ellátandó páciensek száma. Az Egyesült Államokban 24-43 ezer beteget látnak el 
évente a családorvosok. Magyarországon a nagyobb betegforgalom nem segíti elő, hogy több idő 
jusson egy betegre. A magas betegforgalom esetén a páciensek érzékelik a kevesebb figyelmet, mely 
gyakorlati gondokat is okoz. A sok beteget állátó orvosok pácienseinek prevencióval kapcsolatos 
ismeretei hiányosabbak. A leterhelt, frusztrált, feszült orvos rosszabbul tájékoztatja betegeit és 
gyakrabban zárja a problémák megbeszélését gyógyszerfelírással. A rendelkezésre álló idő 
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növekedésével párhuzamosan a páciensek szomatikus/pszichés/szociális problémái alaposabban 
feltárhatók. Nő a betegelégedettség, a betegek jobban értik betegségüket és jobban meg tudnak 
küzdeni vele. A hosszabb konzultáció jobb egészség-megőrzési ismeretekkel is társul. A betegeire 
több időt szánó orvosokat mindezeken túl ritkábban perelik be betegeik. 

A rendelkezésre álló idő növelése azonban a jövőben aligha lesz realitás. A szűkös időkeret minél 
tartalmasabb kihasználás így rendkívül fontos. Több vizsgálat igazolta, hogy a betegek által pozitívan 
értékelt konzultációk sokszor rövidebbek voltak a negatívan értékelt találkozásoknál. A 
betegközpontú konzultáció nem emészt fel több időt, de tartalmasabb és lehetővé teszi a 
hasznosabb orvos-beteg kapcsolat kialakulását. 

A betegközpontú orvoslás során törekszünk arra, hogy felismerjük és figyelembe vegyük a páciensek 
nézőpontját és igényeit, megismerjük a beteg és családja gondolatait és érzéseit az ellátással 
kapcsolatban. Az konzultáció során a háttérben meghúzódó pszichoszociális tényezőket is igyekszünk 
feltárni és a biomedikális problémákat ezek tükrében értelmezni. Ahhoz, hogy a beteg megnyíljon és 
elfogadja ezt a megközelítést, empátiát és támogatást kell nyújtanunk. A hatékony kezeléshez el kell 
érni, hogy az orvos és a beteg a meglévő problémát azonos kontextusban értelmezze: a probléma 
okában, a kezelési lehetőségekben és szerepek megítélésében ne legyen eltérés. 

A fenti célok eléréséhez - a beteg igényeihez szabottan - bátorítani kell a páciens (és családja) aktív 
részvételét a konzultáció során, beleértve a döntések megszületését is. A hagyományos orvos-beteg 
szerepekhez szokott páciensek esetében ehhez gyakran kifejezett biztatás is szükséges. 

A betegközpontú módszer elsősorban az információgyűjtéshez és a beteg nézőpontjának 
megértéséhez nyújt segítséget. A konzultáció során azonban általában sor kerül valamilyen, a beteget 
érintő döntés meghozatalára is. Amennyiben ez a folyamat a páciens bevonásával történik, közös 
döntésnek nevezzük (shared decision-making). 

A nyugati orvoslásban korábban az orvos tekintélye és döntéshozatali joga megkérdőjelezhetetlen 
volt. Az utóbbi időben azonban ez a privilégium megingott. Az orvos szabad döntési jogát irányelvek, 
gazdasági megfontolások korlátozzák. Az egyre tájékozottabb betegek részletes magyarázat és 
esetenként döntési jogot kérnek maguknak. A betegek gondos tájékoztatása és bevonása a döntési 
folyamatba jogi igényként is megjelent. Etikai szempontból nem feledkezhetünk meg az 
önrendelkezés jogáról sem. 

A döntés jogával természetesen óriási felelősség is társul. Amellett, hogy a döntések során a beteget 
megfelelően tájékoztatni és segíteni kell, fel kell mérni azt is, hogy az egyes betegek mennyire 
kívánják magukra venni a döntés súlyát. 

A közös döntés során az orvos a betegségről, választható gyógymódokról, kockázatokról és 
előnyökről nyújt információt, míg a páciens a saját értékeit, preferenciáit, világát hozza a döntésbe. A 
közös és megegyezésen alapuló döntés csak az információk megosztása után történhet meg. A közös 
döntés folyamata: 

1. A probléma tisztázása. Dönteni csak jól meghatározott problémáról lehet, melynek jelentése 
mind az orvos, mind a beteg számára egyértelmű és azonos. 

2. Egyensúly. A hagyományosan inkább orvosi dominanciát feltételező helyzet miatt az 
orvosnak kell világosan jeleznie, hogy a döntés során teret ad a beteg értékeinek és 
preferenciáinak. 
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3. Lehetőségek. A döntésben csak akkor tud részt venni a páciens, ha valós választási 
lehetőségekkel szembesül. Az egyes lehetőségeket felsorolva, majd részletesen kifejtve, a 
beteg ezekkel kapcsolatos nézetei feltárva születhet meg a döntés. 

4. Ellenőrzés. Az orvos feladata ellenőrizni, hogy a beteg nem értett-e félre valamit a 
tájékoztatás során. 

5. Szerep tisztázása. A betegek eltérő mértékben kívánnak részt venni a döntésben, melynek 
mértéke a betegségtől, korábbi tapasztalatoktól, a döntés súlyától függően személyenként és 
idővel akár egyes betegeknél is erősen változó lehet. 

6. Döntés - halasztás. A folyamat korábbi lépéseit követőn sor kerülhet a döntésre. A 
családorvosi gyakorlat során általában nem szükséges azonnal dönteni, ilyenkor lehetőséget 
biztosíthatunk a betegnek a mérlegelésre, családtagok bevonására is. 

7. Áttekintés. Utolsó lépésként át kell tekintenünk, hogy a nincs-e bizonytalanság, rossz érzés a 
betegben a megszületett döntéssel kapcsolatban, illetve, hogy nincs félreértés az 
elhangzottakkal kapcsolatban. 

A fentebb ismertetett célok eléréséhez hatékony kommunikációs módszereket kell alkalmaznunk. A 
jó kommunikációs technikákról számos ismeret áll rendelkezésre. Ezen technikák egy részéről klinikai 
vizsgálatokban is bizonyították a hatékonyságot (1. táblázat). 

1. táblázat. A bizonyítottan hatékony kommunikáció elemei 

Pozitív orvos-beteg kapcsolatot elősegítő verbális kommunikációs technikák 

 Empátia 

 Kedvesség / barátságosság 

 Figyelem az információgyűjtés során 

 Támogatás, a beteg aktív szerepre biztatása 

 Beteg kérdéseinek bátorítása 

 Nevetés, mint feszültségoldás 

Az információcserét elősegítő verbális kommunikációs technikák 

 Aktív figyelem 

 Egészségnevelés nyújtása 

 Világos fogalmazás, a beteg nyelvén beszélve, zsargont kerülve 

 Beteg szavainak időszakos összefoglalása 

 Érdeklődés a beteg napi gondjairól, szociális kapcsolatairól, érzelmeiről 

Betegelégedettséget növelő nonverbális kommunikációs technikák 

 Bólogatás 

 Előrehajlás 

 A beteg felé fordulás 

 Visszafogott mértékű szemkontaktus 

Betegelégedettséget csökkentő viselkedés 

 Kizárólag orvosi kérdésekre összpontosítás 

 Feszültség, düh, idegesség kimutatása 

 Félbeszakítások 

 Hiányos tájékoztatás 

 Gyakori érintés 

 Karok, lábak keresztbe rakása 

 Túlságosan domináns viselkedés 

 Parancsolgatás 
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A betegközpontú kommunikáció, a probléma közös értelmezése és a közös döntés, a megfelelő 
kommunikációs technikák alkalmazásával az orvos sikeresebbnek érezheti a kommunikációját, a 
frusztráló konzultációk száma csökkenhet. A betegek számára rövid távú előny, hogy jobban 
emlékeznek az elhangzottakra, elégedettebbek és jobban bíznak orvosukban, illetve együttműködési 
készségük is javul. A középtávon megjelenő jobb együttműködés segíti a hosszú távú célok elérését: a 
tünetek oldódását, a jobb egészségi állapot és életminőség elérését, a csökkenő mortalitás. 

A kommunikációs stílus ugyanakkor a személyiség része, könnyen és gyorsan nem módosítható. 
Tudatos fejlesztés, rendszeres gyakorlás és odafigyelés mellett azonban van mód a fejlődésre. A 
betegeket aktív részvételét elősegítő kommunikációs programok eredményeként általában javult az 
orvosok kapcsolata betegeikkel, illetve ezen programok eredményeként a fizikai tünetek, a 
funkcionális állapot és az életminőség is kedvező irányba változott. 

A szerteágazó feladatok során, az idő szorításában a hatékony és a beteget érzelmileg is támogató 
konzultáció elérése nehéz feladat. A cél elérésében azonban kész konzultációs modellek vannak 
segítségünkre, melyek a feladatokat és lehetőségeket keretbe foglalják. A konzultációs modellek 
közül a továbbiakban a Cambridge-Calgary modellt ismertetjük. 

A Cambridge-Calgary konzultációs modell 

A Cambridge-Calgary modell az alapellátásban zajló konzultációk támogatására született. Felépítését 
tekintve három „oszlopból” áll. A konzultáció szakaszait a középső oszlop mutatja, míg a két szélső 
oszlop jelzi, hogy az orvos-beteg találkozás során alapvető szempont a támogató kapcsolat 
kialakítása, illetve a konzultáció struktúrájának követése. A konzultációt segítő két támpillér az orvos-
beteg kapcsolat felépítését könnyítő és a szerkezet, struktúra megtartását segítő kommunikációs 
technikákat mutatja. Természetesen nem feltétlenül kell az összes szakaszon minden alkalommal 
végighaladni, ez csak egy „teljes” konzultáció modellje. A konzultációs modell három „réteg”-ből áll: 
1. az struktúra eleme (hol tartunk épp?) 2. az adott szakaszban teljesítendő feladatok (mit szeretnénk 
most elérni?), 3. a feladatok megoldásához szükséges technikák (hogyan tudom elérni, amit 
szeretnék?). Először a két „támpillért”, majd a konzultáció menetét ismertetjük. 

Strukturálás 

1. Összefoglalás 
a) Orvos rendszerez, megjegyezhetővé tesz és pontosít saját gondolkodásának segítésére 
b) Beteg számára segítség saját gondolatait rendszerezve visszahallani, segíti a kimaradt 

információ pótlását 
2. Útmutatás 

a) Miért és mi következik (mely szakaszba lépünk a konzultáció során) 
3. Történet irányítása (a történetmesélést ld. később), visszatérés a történethez. A beteg 

összefüggően meséli panaszait, amennyiben elkalandozik, pár kérdéssel visszaterelhető. 
Emlékeztethetjük arra, hogy mindkettőnknek az a fontos, hogy betegségéről és ne 
lényegtelen dolgokról beszéljen. 

4. Beszédes beteg konzultáció struktúrájának tartását nehezítheti, ilyenkor szükséges lehet a 
beteg szavainak keretek közé szorítása. Az alábbi lehetőségek könnyen alkalmazhatók: 
a) Történethez visszakanyarodás (Fontos lehet, amit mond, de visszakanyarodnék a 

fejfájáshoz) 
b) A szorongásra, érzelmekre reagálni (Úgy tűnik, a gyógyszeres kezelés felkavarja Önt.) 
c) Érdeklődés beszédességük okáról (elképzelhető, hogy kellemetlen, érzékeny témákat 

akar így elkerülni). 
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d) Erőteljesebb jelzésekre ritkán van szükség (tartós szemkontaktus, közelebb hajolás, kéz 
felemelése, beteg nevének ismétlése) 

A támogató kapcsolat fenntartása 

Támogató beszélgetés esetén ez a fő cél. A későbbiek során ismertetendő módszerek folyamatosan 
alkalmazhatók: non-verbális jelzések, elfogadó válasz, tapintatosság, gondolatok megosztása. 

Az empátia kifejezése 

A bizalom megteremtése után, kezdetben inkább megfigyelések, feltételezések formájában. Nemcsak 
az fontos, hogy mit, hanem, hogy hogyan és mikor mondjuk. 

1. Direkt kijelentéssel: „Látom, milyen nehéz most Önnek.” 
2. Érzékelés visszajelzése 

a) Szomorúnak hangzott, amit mondott. 
b) Úgy tűnik, ez lehangolja Önt. 
c) Úgy érzem, ez túl sok Önnek. 
d) Képzelem, milyen bosszantó volt. 

3. Viselkedés hátterének feltárása 
a) Elkeseredett lehetett, hogy ilyet tett. 

4. Támogató kijelentések, az orvos bevonásával 
a) Aggódom, hogyan tudják, ezt megoldani. 
b) Segítőkészség kifejezése. 
c) Partneri viszony kinyilvánítása. 
d) Nehézségekkel való megbirkózás elismerése. 
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1. ábra. A Cambridge-Calgary konzultációs modell 
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A konzultáció kezdete 

A konzultáció kezdeti szakaszában a jó kapcsolat megalapozása és annak tisztázása az első lépés, 
hogy miért is jött a beteg. Bár ez triviálisnak hangzik, sokszor már ekkor jelentkeznek a problémák. Az 
orvosok általában gyorsan közbevágnak, csak a betegek 23%-a fejezi be az első megnyilatkozását, ami 
átlagosan egy percig tartana. A legtöbb orvos feltételezi, hogy a beteg egy problémával jön, holott 
valójában leggyakrabban 2-4 kérdést szeretnének megbeszélni, melyek közül sokszor nem az első a 
legfontosabb. A fő panasz megítélésében az orvosok és betegek véleménye gyakran eltér, különösen 
pszichoszomatikus panaszok esetén. 

Felkészülés, üdvözlés 

Még a konzultáció megkezdése előtt tekintsük át a beteg dokumentációját, így nem csak az 
előzményekkel leszünk tisztában, de a beteget is nevén szólíthatjuk. Belépéskor a beteget 
üdvözöljük, amennyiben nem ismerjük, mutatkozzunk be. A kezdeti jó kapcsolat megalapozását segíti 
a non-verbális üdvözlés: egy mosoly, hellyel kínálás, barátságos/bátorító testhelyzet, pozíció. 

A konzultáció oka 

A konzultációt általában az orvos első kérdése nyitja érdemben. Fontos, hogy ez a kérdés ne 
determinálja a választ: ne automatikusan az előző vizit folytatása legyen, ne konkrét panaszra 
kérdezzen rá. Ilyen egyszerű nyílt kérdés például a „Miben segíthetek?”. 

Ügyeljünk arra, hogy a beteg válaszát, első megnyilatkozását lehetőleg közbeszólás nélkül hallgassuk 
végig. A beteg által elmondottakat megjegyezzük, rendszerezzük, és aktív figyelésünkkel bátorítjuk a 
beteget: testbeszéddel (odafordulás, bólogatás), semleges visszajelző szavakkal, kis szünetek 
tolerálásával, a jegyzetelés, gépelés kerülésével. Amennyiben a páciens kifejtett egy problémát, a 
keresés során kérdezzünk rá, hogy van-e jövetelének más oka is, egészen addig, míg az összes 
probléma felszínre nem került. A beteg szavainak összefoglalása segíti a beteget a problémák 
felidézésében, illetve az orvost a rendszerezésben. Természetesen az összes probléma nem 
beszélhető meg egyetlen vizit alatt, ilyenkor szükséges a napirend tisztázása, egy lista összeállítása 
arról, hogy aktuálisan mire lesz idő, mely problémák a legfontosabbak. 

A konzultáció kezdetekor a betegek gyakran konkrét igénnyel, kérdésekkel jelentkeznek, azonnal 
választ várnak. Törekedjünk arra, hogy elkerüljük a korai megerősítés, elutasítás, feltételezés hibáját. 
A vizit legelején még nem tudhatjuk, hogy az adott kérésre beleegyező vagy elutasító választ adjunk 
(pl. kell-e antibiotikum). Ilyenkor a beteg érzéseire reagáljunk (pl. aggodalom, hogy megfertőzi 
unokáját), így gördítve tovább a beszélgetést konkrét véleménynyilvánítás, illetve konfrontáció 
nélkül. Hasonló kommunikációs technika az elfogadó válasz is. Ekkor első válaszként a beteg 
gondolatait, érzéseit újrafogalmazzuk (parafrázis: O.: „tehát köhögésére antibiotikumot szeretne, 
mert aggódik, hogy megfertőzi unokáját”). Következő lépésben gondolatait legitimnek fogadjuk el 
(O.: „érthető, hiszen egy nagymama sem szeretne ilyet tenni”). Majd kis szünetet tartva a beteget 
további kifejtésre ösztönözzük (B.: „múltkor is középfülgyulladása volt, ami nagyon megviselt”). A 
háttérben meghúzódó aggodalmak, vélemények, érzések megismerése után konfliktusok nélkül 
továbbléphetünk. 

Gyakori hiba ebben a szakaszban a „lövés a sötétbe”, melynek során az orvos az ismerős 
betegségminta alapján, pár kérdés után mond blikk diagnózist. Az esetleges tévedés nem csak 
időveszteséget jelent, de a beteget is alárendelt szerepbe kényszeríti, passzívvá teszi. 
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Információgyűjtés, a probléma (problémák) kibontása 

Első szakasz 

A beteg minél összefüggőbben adja elő problémáit, az orvos figyel, információt gyűjt, reagál. Ha egy 
barátunk nyaralásáról szeretnénk minél többet megtudni, nem kezdjük kikérdezni, hanem először 
szabadon mesél, csak utána töltjük ki a réseket. 

A páciensnek ebben a szakaszban teret adunk, nem vallatjuk, hanem segítjük története mesélésében. 
Az esetleg szorongó beteg így összefüggően adhatja elő panaszait, elkalandozás esetén a lényeges 
dolgokra könnyen vissza lehet térni, anélkül irányítható a beszélgetés, hogy konfrontáció alakulna ki. 
Nyitott kérdésekkel segítjük a hatékony információgyűjtést, segítve a pácienst problémája 
kifejtésében. A beteg megnyilatkozását igyekszünk elősegíteni: 

 Csend tolerálása. Időt hagyunk a betegnek, hogy átgondolja mondandóját, a kis gondolkodási 
szüneteket szóbeli vagy non-verbális üzenetekkel bátorítjuk. Amennyiben a csend a beteg 
számára már kellemetlenné válik, természetesen továbbgördítjük a konzultációt. 

 Ismétlés (beteg utolsó szavainak visszamondása), a parafrázis (átfogalmazás, jelentés 
visszamondása) segíti a beteget a megakadás elkerülésében, gondolatainak visszahalása 
segíti a rendszerezést, tisztábban látást. 

 A beteg bevonása a diagnosztikus gondolkodásba aktívabbá teszi a beteget, érzékeny 
témák/diagnózisok könnyebben felhozhatók deperszonalizálva. 

Ügyeljünk arra, hogy félreérthető kijelentések nem maradjanak tisztázatlanok, pontosítsuk a beteg 
szavait. („Furcsán éreztem magam.”) 

Második szakasz 

Egyre célirányosabbá válnak kérdéseink, egy-egy fontos területre fókuszálunk, végül zárt kérdésekkel 
kitöltjük a réseket. 

Kórisme - betegség modell 

Egy páciens betegsége mást jelent az orvosnak és mást a betegnek. Az orvost elsősorban a diagnózis 
felállítása érdekli és az ezen alapuló kezelés. A diagnózis felállítása során patofiziológiai alapokon 
megjelenő tünetek rendszerez, a klinikai kép és vizsgálatok alapján hoz döntést. A betegeket gyakran 
jobban érdekli, hogy miért most, miért náluk alakult ki a betegség, illetve hogyan befolyásolja 
életüket. A páciensek számára rendkívül fontosak a betegséggel kapcsolatos gondolataik, érezéseik, 
aggodalmaik is. 

Miért fontos a beteg látásmódjával tisztában lenni? 

A napi családorvosi gyakorlatban gyakran nem állítható fel végleges diagnózis, mely a beteg panaszait 
egyértelműen magyarázná - mellkasi fájdalom esetén fél év után 50%-ban ismeretlen az ok alapos 
kivizsgálás után is. Ezekben az esetekben sokszor a beteg pszichés-szociális hátterében kell 
mozognunk, a panaszok okát és a gyógyulás esélyét csak így találhatjuk meg. 

Betegcentrikus konzultációval az idő és források jobb felhasználása érhető el. Igazoltan kevesebb 
kontroll, konzílium, vizsgálat fordul elő. Egy vizsgálatban a fejfájás megszűnése a beteg nézeteinek 
kezdeti feltárásától függött leginkább, a különböző vizsgálati lépések, terápiás próbálkozások kevésbé 
befolyásolták. Fontos szempont, hogy a betegeknek is lehetnek jó ötleteik, valószínűleg nem 
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diagnosztizálnak gyakran a betegek előbb, mint orvosaik, ezek az esetek azonban rendkívül kínosak 
lehetnek. A terápia elfogadása a páciens nézetein múlik. A compliance orvosonként jelentős 
mértékben változik. az elvárások tisztázásával sok időt spórolhatunk. Nem keresünk gyöki tünetet 
annál, aki csak fürdőjegyet szeretne íratni a reumatológián. Könnyebb a későbbi esetleges 
problémákat kezelni, az autoriter orvosokat gyakrabban jelentik fel betegeik, mint a betegeket 
partnerként kezelő orvosokat. A betegek elégedettségéhez nem kell a kívánságaikat teljesíteni, 
legtöbbször elegendő feltárni gondolataikat, érzéseiket. 

A kórisme feltárása az információgyűjtés során 

Első szakasz 

Történetmesélés után az egyes tünetek explorálása nyitott kérdésekkel. Kérdések: 

 Mikor és hogyan kezdődött? - Kezdet, időtartam. 

 Hogyan változott? - Lefolyás, periodicitás, súlyosság. 

 Leírná részletesebben a fájdalmat? - Lokalizáció, kisugárzás, jelleg. 

 Mi enyhíti, rontja? - Könnyítő, súlyosbító faktorok? 

 Észrevett még valamit? - Keresés további tünetek irányában. 

 Mennyire érzi súlyosnak? - Átvezetés a beteg nézőpontja felé. 

Második szakasz 

Zárt kérdések, fontos, betegségeket kizáró/megerősítő tünetekre, melyeket valószínűleg a beteg nem 
mond el magától (lesugárzott a fájdalom a lágyékba, volt-e fekete a széklete, stb.). 

A betegség feltárása - A beteg nézőpontja 

A legtöbb beteg csak bátorításra beszél aggodalmairól, gondolatairól a helyzet bizonytalansága illetve 
az orvos esetleges negatív reakcióitól tartva. A betegek így passzív szerepre kárhoztatnak, bár 
többségük szeretne aktívan részt venni a konzultációban. Gyakran az orvosok sem figyelnek a beteg 
jelzéseire, sokszor csak passzívan figyelnek, néha pedig elhallgattatják a beteget. 

Első szakasz - beteg jelzéseinek megértése, kezelése 

Pácienseink gyakran jelzik aggodalmaikat, érzéseiket, sokszor azonban burkoltan. A felismert jelzések 
segítenek megérteni a beteg gondolkodását, a bevonni őt a konzultációba: 

1. Non-verbális jelek: feszült, aggódó. 
2. Verbális jelek 

a) Sok érzelmekkel fűtött szó (félek, aggódok, súlyos, veszélyes, nyugtalanít, végzetes) 
b) Kétségek kifejezése 
c) Ismételt kérdések 
d) Öncenzúra (Félbehagyott mondatok, hiányos mondatok: „valamit tenni kell…”) 

Reagálás 

Amennyiben nem töri meg a párbeszédet, illetve gondolkodásunkat, célszerű azonnal reagálni. Így 
nem feledkezünk meg a visszajelzésről a későbbiekben és a beteg érzékeli, hogy figyelünk 
gondolataira, aggodalmaira: „Azt mondja, aggódik emiatt: mire gondol pontosan?” Ha a pillanat nem 
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alkalmas a beteg nézőpontjának megbeszélésére, utaljunk rá, hogy érzékeltük jelzéseit és a 
későbbiekben visszatérünk rá. 

B.: „A fulladás folytatódott, nagyon félelmetes volt, aztán hirtelen szívdobogás kezdődött.” O.: 
„Képzelem, milyen ijesztő lehetett, erről még beszélünk, de most maradjunk még a szívdobogásnál!” 

Hogyan reagáljunk? 

1. Tapintatosan: Mikor azt mondta, aggódott a fejfájás miatt, mire gondolt pontosan? - Csend - 
Sok ember ilyenkor a legrosszabbra gondol… 

2. Puhatolózva, vissza tudjon vonulni a beteg, ha nem akar megnyílni: „Lehet, hogy tévedek, de 
úgy tűnik, mintha nagyon lehangolt lenne?” 

3. Pontosítva: Sok ember ilyenkor a legrosszabbra gondol, daganatra… - Nem, én inkább az 
agyvérzés miatt aggódom, édesapám is ebben halt meg. Vagy: Feszültnek tűnik… - Csak 
gondolkodom. 

Második szakasz - feltárás direkt kérdésekkel 

Gondolatok - Mire gondolt, mi okozhatja ezt? 

Aggodalmak - Aggódik, hogy valami súlyos betegség? 

Elvárások - Mi lenne segítség, ebben a helyzetben önnek? 

Érzések - Hogyan látja a helyzetet? Konkrét érzésekre is rákérdezhetünk. 

Következmények - Hogyan hat a betegség az életvitelére? 

Háttér-információk, anamnézis 

Az anamnézis sok fontos eleme a konzultáció során mostanra már kiderült, a hiányzó lukakat kell 
betömni. Előre venni nem lehet, a beteg számára értelmezhetetlen lenne a családi anamnézissel, 
korábbi betegségekkel kezdeni a konzultációt, mikor belép egy aktuális panasszal a rendelőbe. 

Tájékoztatás – a teendők megbeszélése 

Pácienseink compliance-sze a gyógyítás sikerét alapvetően meghatározza. Az együttműködés 
nemcsak a beteg nézeteinek megismerésével javítható, hanem a tájékoztatásra szánt több idővel, a 
jobb informálással is. Betegek többsége „kíváncsi”, részletesebb tájékoztatást igényel. Az ismeret 
igény független a társadalmi helyzettől, intelligenciától. A betegek sok információt képesek felidézni 
az elhangzottakból, de gyakran zavaros, töredezett, kevésbé hasznosítható formában. A tájékoztatás 
során figyelembe kell venni, hogy a betegeket inkább a kiváltó okok, a prognózis, a betegség 
súlyossága és következményei érdeklik, az orvosokat inkább a kezelés. 

Megfelelő mennyiségű és minőségű információ 

A kiindulópont megkeresése. A tájékoztatás első lépéseként tisztázni kell, hogy az adott beteg 
esetében mennyi információt kell átadnunk. Ha a beteg tájékozottabb, vagy volt már hasonló 
betegség a családban, elképzelhető, hogy alig van szükség új ismeretek közlésére. Mérjük fel, hogy 
mit tud a páciens, mire kíváncsi. Oszlassuk el a betegséggel kapcsolatos esetleges félreértéseket, 
tévhiteket. Ne feledkezzünk meg arról, hogy mit kell tudnia a betegnek orvosi szempontból! Mérjük 
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fel, hogy mennyire tartja komolynak páciensünk betegségét, hiszen a tájékoztatás mélységének is 
igazodnia kell ehhez. Amennyiben a beteg kíváncsi, de nem tudja, mit kérdezzen, az alábbi 
kérdéseket célszerű végigvenni: Mi történt? Miért most/velem? Mi lesz, ha (nem) teszek valamit? 

Megjegyezhetően tájékoztatni 

A tájékoztatás során törekedjünk arra, hogy egyértelműen, szakzsargont kerülve, az elhangzottakat 
megmagyarázva beszéljünk a beteggel. Sok páciens nem kérdez, de ez nem feltétlenül jelenti azt, 
hogy nem érdeklődik. Vannak, akik nem mernek kérdezni. Ábrákkal, tájékoztatókkal is segíthetjük 
munkánkat. Célszerű az információkat kis, könnyen megjegyezhető részekre szétbontani (Diagnózis - 
Lefolyás - Prognózis - Kezelés). Hagyjunk időt a betegnek az elhangzottak feldolgozására, majd 
ellenőrizzük, hogy megértette-e. 

Az elhangzottak megismétlése, különösen, ha a beteg mondja vissza az elhangzottakat, nagyban 
segíti a megjegyzést. 

Az azonos értelmezés elérése 

Az orvos és a beteg nézeteinek legalább részben egyezniük kell a sikeres együttműködés érdekében. 
Amennyiben az orvos magyarázata, kezelési javaslatai nem illeszkednek a páciens elképzeléseibe 
betegségéről, a beteg nem fogja az útmutatást követni. Az információgyűjtéshez hasonlóan a 
tájékoztatás során is figyelni kell a páciens visszajelzéseire, nézeteit meg kell ismerni, ha nem is 
helyesnek, de legitimnek kell elfogadni. A nézőpontokat egyeztetni kell, arra törekedve, hogy a 
konzultáció végére a lényegi kérdésekben a beteg elfogadja nézeteinket Ez csak akkor lehetséges, ha 
azok illeszkednek a páciens betegségről alkotott képébe. 

Nehéz diagnózisok 

A betegek számára általában a pszichiátriai, pszichoszomatikus betegségek jelentenek nehezen 
feldolgozható diagnózist. A testi betegségeket könnyebben elfogadják, mert nem kell érzéseikről 
beszélniük, a testi betegségek ritkábban járnak stigmatizációval, nem okoznak inkompetencia érzést, 
bűntudatot. 

A teendőket csak akkor van értelme megbeszélni, ha a beteg a diagnózist elfogadta. Nem 
javasolhatunk pszichoterápiát, ha a beteg meg van győződve, hogy a szédülése hátterében súlyos 
idegrendszeri betegség áll. 

A nehéz diagnózis megbeszélése során kerüljük a kezdeti összetűzést. Használjuk a korábban már 
ismertetett elfogadó választ, reagáljunk a páciens érzelmeire. Segíthet a nehéz diagnózis közlésében, 
ha több más diagnózissal együtt említjük először. A beszélgetés során később, vagy a vizsgálati 
eredmények ismertetésekor kiszűrhetjük a kevésbé relevánsakat. Személytelenné is tehetjük a 
diagnózist, így téve könnyebbé az elfogadást: „Sok betegnél a stressz áll a fejfájás hátterében…”. 
Bizonyos „diagnosztikus címkék” mást jelenthetnek az orvosnak és a betegnek, ezért fontos tisztázni 
a diagnózis közlése után, hogy a betegség mit jelent a páciensnek. 

A rossz hír közlése 

Az orvosi hivatás legnehezebb feladati közé tartozik a súlyos betegségek diagnózisának közlése. 
Könnyebb a dolgunk, ha a beteg már sejti a rossz hírt, ilyenkor elég helybenhagyni, megerősíteni 
feltételezéseit. Amennyiben a beteg gyanútlan először figyelmeztessük, a várható rossz hírre (O.: 
„komolyabb betegséget találtunk, mint amire számítottunk…”). 
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Ha a beteg kész elfogadni a súlyos betegség tényét, eufémizmusok során át jussunk el a végleges 
diagnózisig (O.: találtunk a vastagbélen egy szűkületet → daganatnak bizonyult → sajnos 
rosszindulatú). 

Sok beteg próbálja tagadni kezdetben a súlyos betegség lehetőségét (B.: „biztos nem súlyos, elmúlik 
majd…”), ilyen esetben mutassunk rá az ellentmondásokra (O.: „a panaszok nem javultak, a 
vérszegénység romlott…”). Ha ekkor látunk rést a tagadáson (B.: „lehet, hogy tényleg komolyabb, 
mint gondoltam…”), kérdezzünk rá szeretne-e részletesebben hallani betegségéről. Ha a beteg 
tagadása nem gyengül, részletesen nem akarja megbeszélni, lépjünk tovább a teendők 
megbeszélésére. 

A diagnózis elhangzása után hagyjunk időt a betegnek átgondolni a hallottakat. Beszéljük meg 
aggodalmait, válaszoljunk kérdéseire. Semmiképp se vegyük el a reményt a pácienstől, de maradjunk 
reálisak. 

A beteg bevonása a teendők megbeszélésébe 

A tájékoztatáshoz hasonlóan a teendők megbeszélésekor is az első lépés a kiindulópont 
megkeresése: Mennyire akar részt venni a beteg a terápiában? Szeretné hallani a lehetőségeket és 
választani (pl. műtét, konzervatív kezelés) vagy teljes mértékben az orvosra hagyatkozik? Milyen 
megoldások elfogadhatatlanok, melyek a beteg preferenciái? Ismertessük a beteggel gondolatainkat, 
a választási lehetőségeket és fogalmazzunk meg javaslatokat. Keressük a beteg visszajelzéseit, 
különös tekintettel a várható nehézségekre, akadályokra, hiszen ezen fog múlni a terápia sikere. 

A konzultáció lezárása 

A konzultáció lezárásaként tekintsük át a tennivalókat, tisztázzuk, hogy a az orvosra és a betegre 
milyen teendők várnak, tisztázzuk kinek mi a feladata és a felelőssége. 

Védőháló 

A kezelés során a bizonytalanság mindig adott, hiszen a betegség lefolyásában rosszabbodás 
jelentkezhet, illetve esetleg tévesen is diagnosztizálhattunk. A komplikációk elkerülése érdekében 
készítsük fel a beteget az esetleges váratlan eseményekre is. 

1. Ismételjük át röviden, várhatóan milyen lesz a betegség lefolyása. O.: „a köhögés fokozatosan 
lecseng majd…” 

2. Mi jelzi a rosszabbodást? O.: láz, hátfájás, fulladás esetén… 
3. Mi a teendő ebben az esetben? O.: „azonnal jelentkezzen kontrollra” 

Az utolsó ellenőrzés 

Kérdezzünk rá, hogy minden megbeszéltünk-e, nem maradt-e kérdése a betegnek. Ha jól vezettük a 
konzultációt, akkor ebben a szakaszban már nem kerül elő új probléma. Végül búcsúzunk el a 
betegtől, miután tisztáztuk a következő vizit időpontját. 

Tesztkérdések 

1. Mit kerüljünk el az orvos-beteg közti kommunikáció során? 
A. Elfogadó válasz 
B. Idegen szavak 
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C. Eufémizus alkalmazása 
D. Saját érzelmek szabadon engedése 
E. A és C válasz 
F. B és D válasz 
 
2. A konzultáció során a betegben lévő kétségekre, felmerülő kérdésekre utalhat, kivéve: 
A. Félbehagyott mondatok 
B. Bizonytalanság (non-verbális jelei) 
C. „Elfogadó válaszok” 
D. Érzelmekkel telített kifejezések használata 
 
3. Milyen tényező nem játszik szerepet abban, hogy sok orvos frusztrálónak érzi a konzultációkat? 
A. Konfliktus nehéz betegekkel 
B. Megoldhatatlan szakmai problémák 
C. Pszichoszociális gondok a betegek részéről 
D. Időzavar 
 
4. A közös döntés során az információáramlás iránya: 
A: döntően az orvos felől a beteg felé 
B. kétirányú, hasonló fontossággal 
C. döntően az orvos felől a beteg felé 
 
5. Miért fontos tisztában lennünk a beteg gondolataival, érzéseivel? 
A. Azért, hogy a családot is be tudjuk vonni a gondozásba 
B. A hatékony együttműködéshez a panasz okával kapcsolatban közös nevezőre kell jutni 
C. Hogy meg tudjunk felelni a beteg elvárásainak 
D. Elősegíti az orvosi információk jobb felidézését 
 
Helyes válaszok: 1: F, 2: C, 3: B, 4: B, 5: B 

Öngyógyítás 
dr. Eőry Ajándék 

Definíció 

Az öngyógyítás fogalmát két szempontból, a beteg és az egészségügyi ellátó rendszer szempontjából 
is megközelíthetjük. Az orvos-beteg találkozás, a gyógyítás hangsúlyozottan bizalmi kapcsolatra épül. 
Ennek a bizalmi kapcsolatnak fokmérője, és egyben következménye az öngondoskodás vagy az 
öngyógyítás. 

A gyógyulás folyamatában a beteg nem passzív befogadóként, hanem aktív résztvevőként szerepel, 
hiszen egészségéért ő maga a felelős. Amikor az orvos-beteg kapcsolat bizalmi alapokra épül, a 
beteget ellátó egészségügyi személyzet a gyógyulás folyamatába megpróbálhatja - alkalmasságának 
megfelelően - a beteget magát is bevonni. A XX. században, a fejlett világban, a hosszú távú 
gondozást igénylő krónikus betegségek egyre jelentősebb terhet rónak az egészségügyi 
ellátórendszerre. Ezért a politikai és egészségügyi döntéshozók kezdeményezésére kialakult az 
öngondoskodás (self-care) fogalma. Ez egészség-gazdaságossági alapokon nyugszik, és arra épül, 
hogy a beteg aktív bevonásával hatékonyabb és költségkímélőbb gondozás valósítható meg. 

Az öngyógyítást ezzel szemben olyan folyamatként határozhatjuk meg, melyet alapvetően a beteg 
ember kezdeményez, és amely a bizalmi orvos-beteg kapcsolat hiánya miatt az egészségügyi 
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ellátórendszer keretein kívül, a beteg irányításával zajlik és célja valamilyen betegségből való 
felgyógyulás elérése. A fejezetben az egyes fogalmak és a köréjük csoportosuló témák tárgyalása 
után a bizalmi alapokon nyugvó, beteg-központú ellátás kulcstényezőit és megoldási stratégiáit 
ismertetjük. 

Az öngondoskodás fogalma és szintjei 

Az öngondoskodás (self-care) az egyén számára optimális egészségi állapot eléréséhez, 
fenntartásához és elősegítéséhez szükséges készségek összessége (beleértve az akut és krónikus 
kórállapotok menedzselését is). Az öngondoskodás fogalmába beletartozik: 

 Problémamegoldás (Self-management): A betegségek következményeként jelentkező 
tünetek, a kezeléssel kapcsolatos gyakorlati feladatok és az ezzel együtt járó életmódváltás 
megvalósításának képessége. Emellett a beteg ember betegséggel együtt járó 
pszichoszociális, spirituális és kulturális igényeinek kielégítésére vonatkozó készsége, melyet 
a családdal, a közösséggel és az egészségügyi szakszemélyzettel közösen valósít meg. 

 Ön-monitorozás (Self-monitoring): A betegséggel összefüggő, egészségügyi beavatkozást 
igénylő élettani tényezők vagy tünetek felismerése, és a szakszemélyzet értesítése. 

 Tünetkezelés (symptom-management): Az élettani, funkcionális vagy kognitív változások, 
szubjektív érzékelések önálló kezelése. 

 Magabiztosság (Self-efficacy): Az öngondoskodásssal kapcsolatos önbizalom mértéke, mely 
mediálja és moderálja az öngondoskodást. 

Az öngondoskodás középpontjában tehát az egyén saját egészségéért vállalt felelőssége, és egy olyan 
aktív cselekvéssor áll, melyet krónikus betegsége gondozásában vállal. Ebben saját egyéniségén és az 
őt körülvevő szocio-kulturális kapcsolatrendszeren keresztül aktívan segíti az egészségügyi 
személyzet munkáját, ezáltal optimalizálva a gondozást (1. ábra). 
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1. ábra. Az öngondoskodás koncepciója (Richard A, Shea K. Delineation of self-care and associated 
concepts. J. Nurs. Scholarship 43:255. 2011 alapján) 

Öngyógyítás 

Az öngyógyítással kapcsolatban két fogalmat kell megemlítenünk: a compliance-t, azaz az orvos és a 
beteg közötti együttműködést, valamint a terápiás adherenciát, azaz a terápiahűséget, mely azt jelzi, 
hogy a beteg az orvos által előírt terápiát milyen szinten tartja be. Ezek a fogalmak az öngyógyítás 
különböző szintjeiként is felfoghatók. Az egyik véglet, amikor a beteg egyáltalán nem fordul 
egészségügyi problémájával orvoshoz, ezt követik a terápiás együttműködés különböző szintjei. A 
másik véglet, amikor a beteg minden egészségügyi problémáját az egészségügyi ellátórendszer 
valamely szintjének közreműködésével, azok tanácsának igényével és maradéktalan betartásával 
kezeli. 

Az alábbiakban a terápiahűség csökkenésének és a compliance hiányának hátterére szeretnénk 
rávilágítani egy-egy példával: 

A terápiahűség csökkenésének egyik jellegzetes példája a magas vérnyomás csökkentése, ahol a 
betegek adott esetben egész életük folyamán gyógyszer szedésére kényszerülnek, míg maga a 
betegség nem feltétlenül okoz tüneteket. A betegek jelentős része nem ismeri a betegség okait és 
következményeit, és mivel tünetszegény kórképről van szó, nincs kellő motiváció a terápia 
fenntartására. Az antihipertenzív terápia gyakran komplex, napi többszöri gyógyszerbevételt igényel 
és mellékhatásokkal jár, az orvos pedig nem tudja megbecsülni, melyik betege az, aki nem az 
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előírásoknak megfelelően szedi a gyógyszert. A legfontosabb beteg-, betegség és terápiás jellemzők 
az 1. táblázatban láthatók. 

1. táblázat. A legfontosabb beteg-, betegség és terápiás jellemzők 

Beteg- és betegség jellemzők Terápiás jellemzők 

Tünetmentes Hosszú távú kezelés 
Krónikus  Komplikált gyógyszerszedés 
Csak a tüneteket kezeli, nincs gyógyulás Költségek 
Szociális izolációt okoz A gyógyszerek mellékhatásai 
Pszichiátriai betegség Befolyásolja a magatartást 
Rossz családi háttér Nincs előjegyzés 
 Hosszú várakozási idő 
 

A compliance hiányának hátterére egy úgyszintén jellegzetes és sokat kutatott példát felhozok fel: a 
betegek jelentős része használ kiegészítésként, vagy a gyógyszeres terápia helyettesítéseként 
gyógynövényeket, teákat, étrend-kiegészítőket és olyan módszereket, melyek kívül esnek az 
egészségügyi ellátás keretein (komplementer medicina). Az e téren végzett kutatások által feltárt 
okokat a 2. ábra mutatja. 

 

2. ábra. A komplementer medicina (CAM) használatát befolyásoló tényezők 

Láthatjuk tehát, hogy nehéz helyzetben van mind az orvos, mind a beteg, ha az öngyógyításról vagy 
az öngondoskodásról van szó. Egyrészt ugyanis megalapozott elvárás az egészségügyi rendszer 
részéről, hogy a beteg aktivizálja magát gyógyulása érdekében, és együttműködve az őt ellátó 
szakemberrel az ellátás optimális legyen. Másrészt a beteg is rendelkezik egy speciális elképzeléssel 
saját betegségéről és gyógyításának módjáról, ami befolyásolhatja hozzáállását a rendelt terápiához. 
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Beteg-központú ellátás: kultúrák-közötti kommunikáció jellegzetességei 

A legjobb megoldás talán egy olyan beteg-központú ellátás, ahol az orvos feltárja a beteg ismereteit 
és elképzeléseit betegségéről, és - a lehetőségekhez képest - figyelembe veszi a beteg elvárásait és 
céljait a betegség gyógyításával kapcsolatosan. 

A betegek szociokulturális háttere jelentősen meghatározza az egészségről alkotott képüket, és az 
ezzel kapcsolatos magatartást. Ez az oka annak, hogy tüneteiket különbözőképpen értékelik, mint 
ahogy a terápia-keresés küszöbe, a gondozás stratégiái, és az elvárások is mások. Az orvos és betege 
közti szociokulturális különbségek befolyásolják a kommunikációt és a klinikai döntéshozatalt. 
Evidenciák támasztják alá az orvos és a beteg közötti kommunikáció jelentőségét a beteg 
megelégedettsége, a terápiahűség és az egészségi mutatók terén. A szociokulturális különbségek 
rejtve maradása rontja az ellátás minőségét. 

A kultúra hiedelmek, értékek, szabályok és szokások rendszere, mely egy csoport magatartásmintáit 
meghatározza. Tagjai arra használják, hogy a tapasztalataikat kifejezzék. Az egészséggel kapcsolatos 
értékrend, hiedelmek és magatartásforma meghatározásában jelentős szerepe van, és hangsúlyos a 
klinikai ellátásban is. Az egészségügyi ellátásban három kultúra szerepe elengedhetetlen: a betegé, az 
orvosé, és az orvoslásé. Az orvos-beteg találkozás kimenetelét mindhárom meghatározza. A beteg 
megértéséhez fontos, hogy a saját kulturális értékrendünket ismerjük, és ezen keresztül azokat a 
tényezőket, melyek befolyásolják az egészségügyről alkotott felfogásunkat és a klinikai döntéseinket. 
Az orvoslás kultúrájának is megvan a maga értékrendje és szokásai (pl. a beteg autonómiája, a 
finanszírozás vagy az evidenciák szerepe). A beteg szociokulturális háttere meghatározza a megértés 
és a kommunikáció szintjét az orvos-beteg találkozás során. 

A kultúrák közötti hatékony ellátás három alapvető feltétele az empátia, a kíváncsiság és a tisztelet. 
Alapja, hogy az orvos megközelítése beteg-központú, vagyis részvéttel és empátiával fordul a beteg 
felé és az egyes egyén értékrendjét, igényeit és preferenciáit figyelembe véve dönt. A betegközpontú 
gyógyítás négy komponense: 

 A fő kulturális különbségek feltárása 

 A betegség jelentésének meghatározása 

 A szociális kontextus felderítése 

 A megbeszélésre való törekvés 

Kulturális különbségek 

A kulcsfontosságú kulturális különbségek közé tartozik a kommunikációs stílus, a bizalmatlanság és 
előítélet, a döntéshozatal sajátságai és a családi dinamika, a hagyományok, a szokások és a 
spiritualitás szerepe, valamint a szexuális és nemmel összefüggő kérdések. Ha ezek valamelyikéről 
feltételezhető, hogy nem az adott kulturális normának megfelelő, akkor érdemes nyílt légkört 
teremtve rákérdezni a betegnél. 

A kommunikációs stílus, a verbális és nonverbális (szemkontaktus, érintés, személyes tér) 
kommunikáció egyaránt vezethet félreértésekhez. A kommunikációs technika, a magabiztosság (mely 
konfliktuskerülőtől az agresszívig változhat) úgyszintén kulcsfontosságú (2. táblázat). Egy csendes 
beteg nem feltétlenül ért egyet az általunk felvetett terápiával, csak konfliktuskerülése miatt esetleg 
nem meri kifejezésre juttatni kételyét, vagy nem mer vitába bocsátkozni az orvossal, ha nem ért 
egyet. Ezért nagyon fontos, hogy ellenőrizzük, a beteg megértette-e, amit mondtunk, illetőleg 
bátorítani kell, hogy feltegye kérdéseit. A rossz hírek közlésére vonatkozó igény is változhat 
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betegenként és kultúránkért. Célszerű a beteg igényeit tisztázni, mielőtt a szóban forgó vizsgálatot 
megkérnénk (pl. HIV-teszt, CT-felvétel, colonoscopia…) 

2. táblázat. Kommunikációs stílusok és technikák 

Kommunikációs stílus A beteg kommunikációját megfigyelve ahhoz hasonló szinten 
kommunikáljunk. 

Visszahúzódó beteg Hangulat oldása nyílt végű kérdésekkel. Az ellenkezés hiánya nem jelent 
feltétlenül egyetértést! 

Értesítés eredményről A vizsgálat előtt rákérdezni, hogy a beteg közvetlenül szeretne-e 
értesülni az eredményről. 

Gesztusbeli 
különbségek 

A személyes tér, testkontaktus és szemkontraktus kultúránként 
különböző lehet. 

Fájdalom és testi 
tünetek kikérdezése 

Míg egyes betegek jól kommunikálnak, vannak olyanok is, akik 
magukban tartják a panaszkodást. 

 

Bizalom: A beteg megelégedettsége és a terápiahűség nagyban függ az orvos és a beteg közti 
bizalomtól. Az egészségügyi rendszerrel szembeni bizalmatlanság a lehetőségek 
kihasználatlanságához és következetlen ellátáshoz, gyakori orvosváltáshoz, öngyógyszereléshez és 
szakvizsgálatok, diagnosztikus tesztek fokozott igényléséhez vezet. Az ellátónak oda kell figyelnie a 
bizalmatlanság jeleire, és meg kell próbálnia a beteget megnyugtatni és a bizalmat újra felébreszteni. 
A lehetséges technikák: 

 A bizalmatlanság okának nyílt megvitatása (pl. bizalmatlanság az orvos vagy az egészségügy 
irányában). Biztosítani kell a beteget arról, hogy segíteni fogjuk őt. 

 Említette, hogy nem nagyon szeret orvoshoz járni. Mi ennek az oka? Volt valamilyen rossz 
élménye a múltban? 

Fel kell tárni a beteg szempontrendszerét, megismerni, hogy mik azok a tényezők, amelyek fontosak 
neki: 

 Mit gondol Ön erről az operációról? 

 A beteg félelmeinek és elképzeléseinek feltárása után a hangsúly a nyugtalanító kérdések 
megnyugtató tisztázására kerül. 

 Azt mondta, hogy leginkább az operáció után jelentkező fájdalomtól fél. Biztosítom róla, hogy 
az operációt követően teljes mértékben csillapítani fogom a fájdalmát. 

 A partneri kapcsolat kiépítése sokat javíthat a kapcsolaton. Sok bizalmatlan beteg jól reagál 
arra, ha bizonyos döntési lehetőségeket kap a saját egészségével kapcsolatos kérdésekben. 

 Alapvető az érthető kommunikáció. A beteg figyelmes meghallgatása és az orvosi zsargon 
kerülése kulcsfontosságú. Rendszeresen kérjen visszajelzést a betegtől, hogy értette-e az 
információkat. 

Hagyományok, szokások és hiedelmek: Az egészségről és a betegségről alkotott képet jelentősen 
befolyásolja az a kulturális háttér, melyből a beteg jön, és melynek éppúgy részét képezik a 
különböző étrendi szokások, mint a népi gyógymódok, vagy a vallási előírások. Fontos, hogy az orvos 
az egyes betegek kapcsán érzékenyen figyeljen ezekre a szerteágazó, de az egészségképet gyakran 
jelentősen befolyásoló tényezőkre. A betegség és a halál egyike a legtitokzatosabb - az emberléthez 
kapcsolódó - tapasztalásoknak, melynek jelentését sokszor a hiten, spiritualitáson keresztül keresik a 
betegek. Ezért ennek feltárása fontos összetevője lehet az orvos-beteg találkozásnak. 
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Vallással, spiritualitással, szokásokkal kapcsolatos fontos kérdések 

 Milyen egészséggel kapcsolatos szokásai vannak? Tart például valamilyen diétát? 

 A vallás/spiritualitás fontos szerepet játszik-e az életében? 

 Van-e olyan orvosi beavatkozás, amit vallási megfontolások miatt visszautasítana? 

 Mennyire játszik fontos szerepet a hit az egészséghez való viszonyában és abban, hogy 
milyen ellátást vesz igénybe? 

A betegség jelentése 

Értelmező modell (explanatory model): Minden, az egészségügyi ellátásba bekerülő betegnek 
megvan a maga saját elképzelése arról, hogy mi áll a tünetei hátterében, félelmei a betegséggel 
kapcsolatban és elvárásai a terápia felé. A betegségről alkotott elképzeléseik összessége - annak 
feltárása, hogy mindez mit jelent a betegnek, hogyan érti meg és magyarázza - alkotja az értelmező 
modellt. 

Az értelmező modell alaptípusa a józan paraszti ész és az egészséggel kapcsolatos hiedelmek. Az 
alacsony iskolázottság és az egészséggel kapcsolatos ismeretek hiánya, valamint az egészségügyi 
ellátórendszerrel szembeni bizalmatlanság vezet el oda, hogy saját elképzelésekből rakja össze a 
beteg a betegségének okait, következményeit és a terápiát, melynek az alapja gyakran nem más, 
mint az orvosi információk félreértése vagy félremagyarázása. Vannak betegek, akik egyszerűen 
„meggyőzhetők” az igazságról, míg másoknál csak akkor lehet valamilyen eredményt elérni, ha a saját 
elképzeléseiket is figyelembe veszi az orvos. 

 Mit gondol, mi okozhatta ezt a problémát? Ezzel a kérdéssel a beteg elképzelésére kérdezünk 
rá, a betegség okával kapcsolatban. Az értelmező modell egyik legalapvetőbb kérdése. 

 Összefüggésbe tudja-e hozni a betegség kezdetét valamivel? Miért pont akkor kezdődött ez a 
betegség? 

 Mit tud a betegség lefolyásáról? A beteg ismereteit felmérő kérdés, melyre a betegnek nem 
kell tudnia érdemben válaszolni. 

 Mennyire aggasztja ez a betegség? Sokszor a beteg és az orvos elképzelése az adott betegség 
esetében eltér. A beteg túl- vagy alulértékeli a betegség súlyosságát. Ezt a fontos kérdést 
mindig olyan nyíltan kell megbeszélni, amennyire csak lehet. 

 Milyen kezelést tartana ideálisnak ezekre a panaszokra? Mik a legfontosabb eredmények, 
melyeket a kezeléstől vár? Ez a kérdés a kezeléssel kapcsolatos hiedelmekre vonatkozik. Az 
egészséggel és betegséggel kapcsolatban a komplementer medicina és a 
természetgyógyászok jelentős szerepet kaphatnak a beteg életében, mint ahogyan ez igaz 
lehet a hagyományos, európai orvosi terápiákra is. 

 Mik a betegséggel kapcsolatos legfontosabb problémák? Ezzel a kérdéssel feltárható, hogy a 
betegség milyen kihatással van a beteg mindennapi életvitelére. 

 Mitől tart leginkább a betegséggel kapcsolatban? Ez egyike a legfontosabb kérdéseknek, 
hiszen az orvos ennek alapján tudja egyénre szabni a betegség magyarázatát és a terápia 
kialakítását. 

Komplementer medicinával kapcsolatos technikák 

Érdemes az anamnézisfelvételbe kérdést beépíteni (például a gyógyszerszedésre vonatkozó kérdés 
után) az igénybe vett természetgyógyászati módszerekről (nyitott, elfogadó módon): Sok betegem 
használ vitaminokat, gyógynövényeket vagy más természetgyógyászati módszereket, például 
akupunktúrát. A gyógyszerek szedése mellett Ön igénybe vesz ilyesmit? 
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Ellenőrizze, hogy az igénybe vett módszer biztonságos-e és, hogy van-e interakció a gyógyszerekkel. 

A biztonságos terápiák esetén állapodjon meg a beteggel a gyógyszerek melletti használatról, a 
veszélyes terápiák kapcsán pedig magyarázza el az okokat, amelyek miatt nem javasolja a terápia 
folytatását. 

A szociális kontextus meghatározása 

A gazdasági-társadalmi tényezők mellett ide tartozik a migráció kérdésköre, a szociális háló, 
iskolázottság és az élet feletti kontroll és szociális stresszorok kérdésköre is. A beteg 
egészségmagatartását és tünetképzését nagymértékben befolyásolja, ha elveszíti az uralmat 
életkörülményei felett. Vannak olyanok, akik a legkisebb panasszal is orvoshoz fordulnak, míg mások 
a végsőkig halasztják. Ennek hátterében a kultúrán és a személyiségen kívül a szociális háttérnek is 
szerepe van. Ide tartoznak a munkával és a családdal kapcsolatos megterhelő kötelezettségek, vagy 
az anyagi források hiánya. A hatékony együttműködés érdekében az orvosnak gondolnia kell ezekre a 
szempontokra is. 

 Mi okozza a legtöbb stresszt az életében? Hogyan küzd meg ezzel? (család, barátok, vallás, 
különböző tevékenységek...) 

 Volt olyan, hogy nem tudta kiváltani a gyógyszerét, vagy nem maradt elég pénze ételt 
vásárolni? 

 Képesnek érzi magát arra, hogy tegyen az egészségéért, vagy úgy érzi, hogy kicsúszott a kezei 
közül? 

A megbeszélésre törekvés 

A hatékony kommunikációval jól feltárható a beteg és az orvos egészségről és betegségről alkotott 
felfogása közötti különbség, melyek meghatározó lehet a terápia szempontjából. Az álláspontok 
közelítésével, tárgyalással elérhető, hogy a beteget a lehetőségekhez képest legjobban kezeljük, és 
hogy a beteg megbízva bennünk, kövesse az orvosi utasításokat. A megegyezés nem azt jelenti, hogy 
az általunk javasolt kezelést visszautasító betegnek megmondjuk, hogy azt kell elfogadja, amit mi 
helyesnek tartunk. Azt jelenti, hogy elmagyarázzuk a betegnek a betegségének megértéséhez 
szükséges információkat olyan módon, hogy azokat megértse. Ennek lépései: 

1. Feltárni a beteg perspektíváját – nyílt végű kérdésekkel felmérni a beteg ismereteit és 
félelmeit a betegséggel és a terápiával kapcsolatban. 

2. Elmagyarázni az orvosi megközelítést olyan módon, mely a beteg számára érthető. 
Megismertetni a beteggel a várható eredményeket, amelyeket akkor lehet elérni, ha a beteg 
követi az orvosi utasításokat. 

3. Feltárni a véleménykülönbségeket - nem ítélkezve, elfogadva azokat. 
4. Közös alapot teremteni, kompromisszumra jutni, vagy feltárni azt, hogy mit hajlandó a beteg 

megtenni. Ez gyakran hosszabb vitafolyamat eredménye, melynek feltétele, hogy a viták 
olyan légkörben folyjanak, ahol a beteg érzi, hogy megnyílhat. 

5. Kölcsönösen elfogadható terv lefektetése. Ha a terv kialakult, egyeztessük újra a beteggel, 
hogy biztosan minden pontja elfogadható-e neki. A bizonytalan pontokra érdemes figyelni, és 
nyíltan újratárgyalni. Bizonyosodjunk meg róla, hogy a beteg megértette és megjegyezte a 
megállapodás tartalmát, melyet az orvos érthetően, egyszerű nyelvezetet használva mondott 
el neki. 

Ha a megegyezést nem sikerül maradéktalanul elérni, akkor esetleg be lehet vonni a megbeszélésbe 
olyan családtagokat, akikben a beteg megbízik. Ha kölcsönösen elfogadható tervet ennek ellenére 
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sem sikerül felállítani, akkor fontos, hogy a megbeszélés menetét rögzítsük, és kifejezésre juttassuk, 
hogy a beteg felelős a saját egészségi állapotáért. 

Összefoglalás 

Az orvos-beteg kommunikációt és a klinikai döntések eredményét nagyban befolyásolják az orvos és 
a betege közti kulturális különbségek. A rossz hatásfokú ellátás gyökere gyakran abban rejlik, hogy az 
orvos nem veszi figyelembe a betege és közötte fennálló szociokulturális különbségeket. Mindezek 
ellenére a terápiás sikeresség nem csak a kultúrák közti különbségek megértésén, megtanulásán 
alapszik, hanem speciális, beteg-központú gyógyító munkát igényel. Amikor az ellátás szempontjából 
az orvos fontosnak ítéli az esetleges kulturális különbségek feltárását, akkor a kommunikációs stílust, 
az esetleges előítéletek és bizalmatlanság feltárását, a beteg döntéshozatali módszerét és a család 
szerepét, a hagyományokat és a spiritualitást, valamint a különböző kultúrák esetén a nemek közötti 
érintkezés speciális szabályait kell elsősorban figyelembe venni. 

Az értelmező modell használatával feltárhatjuk, hogy a beteg hogyan gondolkodik betegsége okáról, 
jelentéséről és következményeiről. Ennek segítségével az orvos úgy tudja a betegnek betegségét 
elmagyarázni, és olyan terápiás tervet tud kialakítani, mely a beteg félelmeire és a beteg számára 
fontos szempontokra választ tud adni. 

A minőségi betegközpontú ellátásnak négy alappillére van: a kulturális különbségek feltárása, a beteg 
által használt értelmező modell megismerése, a szociális kontextus kibontása (esetleges migráció, 
nyelv, iskolázottság, stresszorok és szociális támogatottság) és a kölcsönösen elfogadható kezelési 
terv létrehozása. 
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Tesztkérdések 

1. Az öngondoskodás egészség-gazdaságossági alapokon nyugszik, és arra épül, hogy a beteg aktív 
bevonásával hatékonyabb és költségkímélőbb gondozás valósítható meg. 
A. Igaz 
B. Hamis 
 
2. A betegközpontú gyógyítás koncepciójába legkevésbé illeszthető be: 
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A. Az orvos megpróbálja megismerni a beteg elképzelését az adott betegségről 
B. Az orvos felméri, hogy milyen kommunikációs technikákat érdemes alkalmazni az adott beteg 
esetén 
C. Az orvos megpróbál kölcsönösen elfogadható terápiás tervet kialakítani, és ellenőrzi, hogy ezt a 
beteg megértette-e, és követi-e. 
D. Amennyiben nem sikerül közös terápiás tervet kialakítani, akkor felajánlja a betegnek, hogy 
válasszon másik orvost, akivel jobban megértik egymást. 
 
3. Az öngondoskodás fogalmának kialakulásához vezetett: 
A. Az, hogy a beteg felelős a krónikus betegség kialakulásáért, és ezért vállalnia kell az ezzel 
kapcsolatos lelki és testi következményeket 
B. Az, hogy a nehéz gazdasági helyzetben levő társadalom nem tudja tovább felvállalni a krónikus 
betegek gondozását 
C. Az, hogy a beteg aktív közreműködésével a krónikus betegségek gondozása optimalizálható 
 
4. Az öngyógyítás során a beteg az egészségügyi ellátórendszer keretein kívül keres megoldást a 
problémájára. Jelölje be azt a választ, amely leginkább feltárja ennek hátterét! 
A. Az ilyen betegekre jellemző, hogy általában rosszabb anyagi körülmények között, egyedül élnek, és 
nem törődnek a betegségeikkel. 
B. Az ilyen betegekre jellemző, hogy általában jó anyagi körülmények között élő, sportos férfiak. 
C. Az ilyen betegekre jellemző, hogy általában magasabban kvalifikált nők, akik egészséges életmódot 
folytatnak. 
D. Az ilyen betegekre jellemző, hogy átlagosnak megfelelő a végzettségük, és nehezen jönnek ki az 
orvosukkal. 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: D, 3: C, 4: C 

Laboratóriumi vizsgálatok 
dr. Torzsa Péter 

A klinikai („rutin") laboratóriumok feladata az emberi szervezetből vett mintákon kémiai, 
hematológiai, véralvadási, immunológiai, molekuláris genetikai analízis és mikrobiológiai vizsgálat 
végzése megbízható információ szolgáltatása céljából. A laboratóriumi vizsgálati eredmények 
nagymértékben segítik az orvoshoz forduló személy állapotának megítélését, a betegségek korai 
szakaszban való kimutatását, a differenciáldiagnosztikát, a kezelés hatásosságának monitorozását. A 
megbízható laboratóriumi vizsgálati eredmények, a képalkotó eljárások és az egyéb műszeres 
vizsgálatok (EKG, EEG) adják az alapját a bizonyítékokon alapuló orvoslásnak (Evidence-based 
medicine). Számos esetben kitüntetett, szinte nélkülözhetetlen, a beteg sorsát alapvetően eldöntő a 
laboratóriumi információ. Néhány példa: 

 Icterusos újszülöttnél a szérumbilirubin-koncentráció a fototerápia vagy vércsere 
indikációjához 

 Súlyos vérzésnél hematokritérték, hemoglobinkoncentráció, alvadási adatok 

 Vércsoport-szerológia (vér rendelése és pótlása) 

 Anémiák tisztázása, kezelés ellenőrzése (vérkép, vasanyagcsere, B12-vitamin-, 
folsavszintmérés) 

 Leukémiák tipizálása, kezelés ellenőrzése 

 Diabetes esetén vércukor, vizeletcukor, ketontestek, időszakonként HgbAlc, mikroalbumin, 
GFR, koleszterin-, trigliceridszint vizsgálata 

 Ateroszklerózis kockázati tényezőinek szűrése (lipidszintek vizsgálata) 
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 Szélsőséges mértékű intra-, intercelluláris folyadéktérfogat-eltéréseknél nátriumion- és 
ozmolalitásmérések 

 Művesekezelés hatékonyságának mértéke (kreatinin, karbamid, húgysavszint vizsgálata) 

 Antikoaguláns terápia beállítása (INR és APTI-mérés) 

 Kórokozók azonosítása 

 Autoimmun folyamatok tisztázása (autoimmunitás vizsgálata) 

 Endokrin zavarok tisztázása (pajzsmirigyhormon-szintmeghatározás) 

 Rosszindulatú daganatok kezelésénél tumormarkerszintek vizsgálata 

 Egyéni gyógyszerelés beállítása és figyelemmel követése (terápiás gyógyszerszint 
monitorozása) 

 Mérgezés (toxikológiai vizsgálatok) 

A jelen fejezetben a háziorvosi gyakorlat szempontjából legfontosabb vizsgálatokat ismertetjük. 

Vizsgálatkérés 

Fontos, hogy az adott, vizsgálandó paraméter (ionok, fehérjék, enzimek, anyagcseretermékek, 
hormonok stb.) kiválasztása klinikailag megalapozott legyen. A laboratóriumi kéréseknek legyen 
logikája, célja és algoritmusa. Egy adott betegnél több egyéni tényező is befolyásolhatja a mérési 
eredményt, például életkor (alkalikus foszfatáz), nem (szteroid hormonok), terhesség (tiroxin), 
testhelyzet (fehérjék), intenzív sport, fizikai munka (kreatin-kináz), stressz (prolaktin), tápláltsági 
állapot (szénhidrátok és lipidek), napszak (kortizol). Mindig fogalmazzuk meg magunknak pontosan, 
hogy milyen célból kérjük a vizsgálatot és mit várunk az eredményétől. 

A vizeletvizsgálat 

A helyesen, középsugárból nyert reggeli első vizelet szemikvantitatív, mikrobiológiai és morfológiai 
vizsgálatra alkalmas. Speciális klinikai kémiai vizsgálatokhoz (ion-, fehérje-, hormonürítések) 
többnyire 24 órán keresztül gyűjtött vizeletet használunk. Ennek kapcsán pontosan ismerni kell az 
ürített vizeletmennyiséget is. 

A vérvizsgálat 

A vérvételt követően, a vérvételi csövet óvatosan, többször át kell forgatni, hogy a csőben lévő 
adalékanyag (EDTA, Na3-citrát, NaF, heparin) beoldódjon, illetve tökéletesen keveredjék a 
vérmintával. A mechanikai vagy mintatárolási okból bekövetkező hemolízis jelentősen megváltoztatja 
több mérés eredményét. Amennyiben a beteg intravénás kezelést kap, a vért az infúziótól távoli 
helyről kell venni! 

A gyártóktól függően különböző méretű és térfogatú vérvételi csövek vannak forgalomban, három 
fontosabb felhasználási területre: újszülöttek és csecsemők részére 1 ml-es, gyermekek számára 2-4 
ml-es és felnőtteknek 4-10 ml-es (1. táblázat). Az alkalmazott kupakok színe egyes gyártóknál eltérő 
lehet, mikromennyiségű minta vételéhez rendelkezésre álló csövek más színkóddal vannak ellátva. Az 
EDTA és a citrát szerepe a kalciumion stabilis komplexbe történő kötése, így nem következik be a 
levett vérminta alvadása. A heparin az antitrombin-lll aktiválásán keresztül gátolja az alvadást. 

1. táblázat. A gyakorlatban elterjedt vérvételi csövek 

Adalékanyag a csőben Kupak színe Alkalmazása 

Adalék nélküli Fehér Szérum/plazma tárolása, liquor 
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Alvadásgyorsító és gél Piros/sárga Natív cső, kémiai, immunológiai vizsgálatok 
K2-EDTA Lila Vérkép, hematológiai, genetikai vizsgálatok 
Na3-citrát Fekete Vérsejtsüllyedéshez (citrát:vér = 1:4) 
Na3-citrát Világoskék Véralvadási vizsgálatok (citrát:vér = 1:9) 
Li-heparin Zöld Speciális endokrin vizsgálatok 
NaF és EDTA Szürke Glükóz- és laktátszintmérésekhez 
Citrát és dextróz Sárga Vércsoportvizsgálatokhoz 
Na-heparin Sötétkék Nyomelemek, egyes gyógyszerek vizsgálatához 
 

A vérvétel kivitelezése 

A vérvételi helyszín előkészítése: A vérvételt kesztyűben végezzük. Alkoholos vattával körkörösen 
töröljük le a helyet, úgy hogy belülről kifelé haladunk. Kerüljük, hogy a páciens kényelmetlenül érezze 
magát, hagyjuk a területet megszáradni 30-60 másodpercig (vagy törüljük le egy steril, száraz 
gézlappal). 

Jódtartalmú készítmények is használhatók. Ellenőrizzük, nincs-e allergiája a páciensnek! 

A nem domináns kezünkkel úgy stabilizáljuk a vénát, hogy az a mutató és hüvelykujjunk között 
legyen. A domináns kezünkkel fogjuk meg a csőtartó készletet, és fordítsuk úgy, hogy ferdén felfelé 
billentve álljon. A tűt 15 fokos szögben tartva közvetlenül a véna felett szúrjuk át a bőrt, és 
ugyanabban az irányban haladjunk a véna felé, amíg a vér meg nem jelenik. A tűt toljuk beljebb a 
vénába. A behatolásnak simán és gyorsan kell történnie. Amennyiben a cső alvadásgátlót tartalmaz, 
miután leválasztottuk a tűről, óvatosan 8-10-szer forgassuk meg, hogy az elkeveredjen a vérrel, majd 
folytassuk a vérvételt a további csövekkel. 

Az igen kicsi és törékeny vénáknál alkalmazzunk szárnyas tűt a vérvételhez. Kisgyerekeknél 23 gauge-
es szárnyas tűt és infúziós szereléket használunk, amelyet 1-3 ml-es fecskendőhöz csatlakoztatunk (az 
erős szívást megelőzendő). 

A különböző típusú vérvételi csöveket az alábbi sorrendben kell használni: 

 Steril hemokultúra 

 Alvadásgátló nélküli csövek (piros dugó) 

 Alvadási vizsgálatokhoz használatos csövek, amelyek citrátot tartalmaznak (kék dugó) 

 Szérumelválasztó csövek (pettyes dugó) 

 Heparint tartalmazó csövek (zöld dugó) 

 EDTA-t tartalmazó csövek (lila/királykék dugó) 

 Citromsavas dextrózt tartalmazó csövek (sárga dugó) 

 Nátrium-fluoridot és kálium-oxalátot tartalmazó csövek (szürke dugó) 

Ujjbegyből történő mintavétel 

Néhány vizsgálathoz (ágy melletti vagy otthoni vércukormérés, perifériás vérkenet) ujjbegyből 
történik a mintavétel. Az ujjbegyet 70%-os alkohollal fertőtlenítjük, majd steril sebző-lándzsával 
beszúrunk, az először megjelenő vércseppet letöröljük! Ezután a spontán kibuggyanó vércseppet 
használjuk a vizsgálatra. Nem szabad az ujjat nyomkodni, vagy préselni, mert a vér szöveti 
folyadékkal hígulhat és jelentősen torzulni fognak a mérési eredmények, melyek gyakran 
félrevezetők lehetnek. 
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Egyszeri vizeletminta-vétel 

Ha az idő engedi, akkor a reggel először ürített vizeletet vizsgáljuk. A mintát csavaros tetejű, nem 
steril edénybe vegyük le. Ha a mintát nem tudjuk azonnal a laboratóriumba küldeni, akkor a küldésig 
tartsuk hűtőben. A mintákat 24 óráig lehet hűtőben tartani. A hűtőből történő kivétel után annak egy 
órán belül a laboratóriumba kellene kerülnie! 

A laboratóriumi vizsgálatok lehetnek: 

 Minőségi vizsgálatok (pl. vizelet glükóz, aceton) 

 Szemikvantitatív (pl. microalbuminuria színskálával) 

 Mennyiségi vizsgálatok (pl. kémiai anyag, alakos elem stb.) 

A referenciatartomány 

Bármely laborvizsgálat esetében a megadott referenciatartomány nagyszámú egészséges személy 
eredményének átlagától vett ±2 SD (szórás) eltérés. Számos befolyásoló tényező módosítja a 
tartományt: életkor, nem, etnikai hovatartozás, módszertan, napszaki változások. Kerüljük a 
normáltartomány kifejezést. A „normál” jelző félreértése ad okot, mivel nem definiált a „normál” 
fogalma. Csupán néhány analitnak (vizsgálandó anyagnak) van országos standardizált 
vizsgálómódszere és leletformátuma. A glükóz, a koleszterin és a PSA (prosztata-specifikus antigén) 
az a három rutinszerűen végzett vizsgálat, amelyet standardizáltak. 

A vizeletvizsgálat 

Bármilyen vizelési panasz esetén elengedhetetlen. A genny kimutatása húgyúti gyulladást jelent, 
lokalizációjához férfiakon a hárompohár-próba segít. Az 1. pohár pozitivitása urethritist, a 
mindháromban hasonló mértékű gennyvizelés a hólyagból vagy a veséből származó eredetet, a 
prosztatamasszázs utáni 3. vizeletadag gennytartalma prostatitist jelent. Nők esetében alapvető, 
hogy középsugaras vizeletet vizsgáljunk. Ennek kivitelezése: 

1. A páciens a szeméremajkakat egyik kezével széttárja 
2. A másik kezével egyszer a húgycsőnyílástól a végbél felé töröl 
3. Elkezd vizelni 
4. Vizelés közben alátartja a poharat, majd elveszi. 

Ily módon még vaginalis fluor esetén is értékelhető vizeletmintát nyerünk, nem kerül a vizeletbe a 
hüvelyváladék, és elkerülhető a iatrogen fertőzés veszélyével járó katéterezés. 

Zavaros vizelet 

A beteg zavaros, esetleg bűzös vizelet észlelésével keresi fel orvosát. Gyakori, csípő vizelés is 
fennállhat, de lehet a zavarosság egyedüli panasz is. Leggyakrabban súlyos, elhanyagolt húgyúti 
gyulladásos folyamat következtében fennálló gennyvizelés. Előrehaladott hólyagdaganat necroticus, 
leváló részei foszlányos zavarosságot okozhatnak. Egészséges ember vizelete is lehet azonban 
zavaros húgysav, vagy foszfát kicsapódásától. Teljes vizeletvizsgálat során az üledékben fehér-, 
vörösvértesteket, baktériumokat, leváló hámsejteket keresünk. Elkülönítendő az egészséges 
embernél is előforduló zavarosság: 

 Téglavörös üledék kihűlt vizeletben: húgysavkicsapódás, amely melegítésre eltűnik. 

 Fehéres zavarosság lúgos vizeletben: kalcium-foszfátok kicsapódása, ami savanyításra eltűnik. 
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Haematuria 

A vizelet szemmel láthatóan véres, esetleg véralvadék is ürül (macrohaematuria), vagy füstszerű, 
megtört, áttetsző, és csupán a mikroszkópos üledék vizsgálat szerint tartalmaz vörösvérsejteket 
(microhaematuria). A látóterenkénti csupán 2-4 vörösvérsejt elsősorban belgyógyászati 
kórfolyamatra utal, urológiai betegségben a vérvizelés ennél jelentősebb mértékű. Önállóan (néma 
haematuria) vagy egyéb tünetekkel együtt jelentkezhet. 

Ionok 

Nátrium (Na) 

Az extracelluláris tér legfontosabb kationja, ozmolaritás, volumenreguláció, sejtek elektromos 
működése, RAAS (renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer) és ADH (antidiuretikus hormon) 
szabályozza. Referenciatartomány: 135-145 mmol/l, vizelet: 100-200 mmol/nap. 

A hypernatraemia okai: 

1. Hypertoniás dehydratio - MCV ↓, Htk ↑, se fehérjék ↑. Okozhatja: 

 Exsiccosis – szomjazás, hyperventilláció, hasmenés - vizelet osmolalitás > 800 mosmol/kg 

 Diabetes insipidus - vizelet osmolalitás ↓ 

 Ozmotikus diuresis (mannisol, diabetes mellitus) 

2. Hypertoniás hyperhidratio - MCV ↓, Htc ↓, se fehérjék ↓. Okozhatja: 

 Conn-szindróma (Na -/↑, K ↓/-, vizelet K ↑, aldoszteron ↑, renin ↓) 

 Szteroidterápia (Na -/↑) 

 Sóoldat infundálása 

A hyponatraemia okai: 

1. Oedema (hypotoniás hyperhidratio - htk, fehérjék ↓, MCV ↑) 

 Cardialis oedema (rossz prognosztikai jel) - JG (juxtaglomeruláris) sejtek véráramlása ↓ ADH, 
RAAS ↑, vizelet Na <20 mmol/l 

 Renális oedema - ld. fentebb + hypalbuminaemia 

 Májcirrhosis - mint fent 

 Veseelégtelenség - vizelet Na >20 mmol/l 

2. Hypovolaemiával hyponatraemia (hypotoniás dehydratio) 

 Hányás, hasmenés, peritonitis, égés - vizelet Na <20 mmol/l 

 Diuretikum, sóvesztő vese, Addison-kór - vizelet Na >20 mmol/l 

3. Változatlan volumennel járó hyponatraemia 

 SIADH (kórosan fokozott ADH elválasztás szindróma): (min. oedema), vizelet ozmolaritás ↑, 
ADH –/↑ 

 Hypothyreosis – alapanyagcsere ↓ 
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 Polydipsia (pychogen) 

 Glucocorticoid hiány 

4. Hyperosmolalitással járó hyponatraemia 

 Hyperglycaemia (kezdetben) 

 Iatrogén: mannisol, glükóz infúzió (kezdetben) 

5. Pseudohyponatraemia 

 Hyperlipidaemia, hyperproteinaemia (szérumban csökken, de a plazma vízterében normális) 

Kálium (K) 

Legfontosabb intracellulláris kation. Referenciatartomány: 3,6-5,2 mmol/l 

A hyperkalaemia okai: 

1. Túlzott bevitel - károsodott vesefunkció esetén 

2. Csökkent kiválasztás 

 Akut/krónikus veseelégtelenség 

 Addison-kór 

 Diabetes mellitus – hyporeninaemia, hypoaldosteronismus 

3. Iatrogén: ACE-gátló, ARB, spironolacton, NSAID, amilorid, triamteren, digitálisz intoxikáció, 
cotrimoxasol, cyclosporin-A szedésekor 

4. Sejtkárosodás: Kiterjedt lágyrészsérülés, elkésett rekanalizáció, égés, hemolízis, citosztatikus 
kezelés 

5. Egyéb (eloszlási zavar) 

6. Acidózis (diabeteses coma) 

7. Pseudohyperkalaemia 

8. Vérvételnél (sokáig leszorítás, szűk tű, pumpálás, állás) 

9. Súlyos trombocytosis, leukocytosis 

A hypokalaemia okai: 

1. Csökkent bevitel (egysíkú étrend, alkoholizmus) 

2. Intestinális vesztés - vizelet K <20 mmol/l 

 Hashajtóabúzus, hasmenés, hányás, sipolyok, villosus adenomák 
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3. Renális vesztés - vizelet K >20 mmol/l 

 Diuretikus kezelés 

 Conn-szindróma 

 Kortikoszteroidok (Cushing-szindróma, gyógyszer) 

 Krónikus interstitalis nephritis, akut veseelégtelenség polyuriával, Bartter-szindróma 

4. Egyéb okok 

 Alkalózis (K áramlik a sejtekbe a H+ ionok helyére) 

 Diabeteses kóma inzulinkezelése. Inzulin és aldoszteron hatására a K+ a sejtekbe jut 

 Májcirrhosis 

 Gátolt aldoszteronlebomlás, (hypalbuminaemia) 

 Hyperlipoproteinaemia és hyperproteinaemia hamisan alacsony értéket adhat 

 Hypertonia hypokalaemiával (diuretikum nélkül): Conn-szindróma, veseartéria szűkület 

Magnézium (Mg) 

Elsősorban a csontokban, izmokban, intracellulárisan enzimekhez, ATP-hez kötődve található meg a 
magnézium. Referenciatartomány: 0,8-1,1 mmol/l 

Hypermagnesaemia okai: veseelégtelenség, antacidák, parenterális túladagolás, rhabdomyolysis , 
endokrin betegségek (Addison-kór, hypothyreosis). 

Hypomagnesaemia okai: Malabsorptio, alkoholismus, pancreatitis , diuretikumok, hashajtó abúzus, 
endokrin betegségek (diabetes, hypoparathyreosis, hyperthyreosis - csontokból, 
hyperaldosteronismus), terhesség, egyéb: ritka örökletes betegségek, veseelégtelenség – polyuria. 

Calcium (Ca) 

Az emberi szervezetben legnagyobb mennyiségben jelen lévő kation, 90%-a a csontokban kötött. PTH 
(parathormon), calcitonin, D-vitamin szabályozza. 

Referenciatartomány: 2,2–2,6 mmol/l (normális pH és albumin mellett) 

Hypercalcaemia okai: 

1. Osteolysis ( metastasis – mamma, prosztata), csontrákokban, egyéb malignitások esetén, 
Paget-kórban. Paraneoplasiás (bronchus cc.) 

2. Endokrin okok: primer hyperparathyreosis (PTH↑, Ca↑, P (foszfor)↓, vizelet Ca↑, P↑), 
hyperthyreosis, hypo/hypercortisolismus 

3. Iatrogén: D-vitamin, A-vitamin, thiazidok, tamoxifen 
4. Immobilizáció 
5. Sarcoidosis (epitheloid sejtek D-vitamint termelnek) 
6. Vesetranszplantáció utáni állapot 

Hypocalcaemia 

1. Hypoparathyreosis (PTH↓, P↑, vizelet Ca és P↓, Mg –) 
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2. Szekunder hyperparathyreosis (PTH↑, P↓, vizelet P↑, Mg –), D-vitamin-hiány, pancreatitis, 
rhabdomyolysis (megkötés), renalis tubularis acidosis (RTA), krónikus veseelégtelenség 

3. Alacsony Mg-szint, alkoholizmus (a Mg-szint is alacsony), malabsorptio, kacsdiureticum 
szedése 

Tumormarkerek 

 AFP (α-foetoprotein) - terhesség, májrák (áttét), ovarium, testis tumor 

 HCG (humán chorio-gonadotropin) - terhesség, testis, ovarium és egyéb 

 CEA (carcinoembrionális antigén) - colorectalis carcinoma, egyéb daganat 

 PSA (prosztata-specifikus antigén) - prosztata rák, -hyperplasia (terápiakövetés, 
tumorrecidíva) 

 Prosztataspecifikus acid foszfatáz - prosztatarák, hererák, leukaemia, NHL (non-Hodgkin-
lymphoma) 

 CA 125 - ovarium (követés) és számos egyéb 

 CA 19-9 - bél, gyomor, epe, hasnyálmirigy 

 CA 15-3 - emlő (követés), ovárium, tüdő, prosztata 

 CA 72-4 - adenocarcinomák (ovárium, colorectalis, gyomor, pancreas, emlő, endometrium) 

 NSE (neuronspecifikus enoláz) - neuroblastoma, kissejtes tüdőrák, egyéb 

 Thyreoglobulin - pajzsmirigyrák 

 Calcitonin - medulláris pajzsmirigyrák 

 Monoclonális immunglobulinok - MM, Waldenström 

 β2-microglobulin - CLL, NHL (CMV, HIV, vesebetegség) 

 S 100 - Melanoma malignum (metasztatizáló) 

Vércukor: lásd cukorbetegség fejezet 

Májfunkció: lásd májbetegség fejezet 

TSH, T3, T4: lásd pajzsmirigybetegségek fejezet 

Vérkép, süllyedés: lásd hematológiai betegségek fejezet 

Vesefunkció (karbamid, kreatinin, GFR): lásd krónikus vesebetegségek fejezet 
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Betegtájékoztató 

A vérvétel 

Szűréskor vagy betegségek gyanúja esetén vérvételre van szükség. A vizsgálatot nyugalmi 
körülmények között végzik, dohányzást, alkoholfogyasztást és fizikai aktivitást mellőze a vérvétel 
előtt. 

Vérvételkor a pácienst leültetik egy székre, a kart szabaddá kell tenni. A felkart egy gumiszalaggal 
elszorítják, ettől a gyűjtőerekben (vénákban) megszűnik a véráramlás, azok megtelnek vérrel, faluk 
kitágul, könnyebben szúrhatók. Arra is kérhetik az embert, hogy többször egymás után szorítsa 
ökölbe a kezét. Ezáltal több vér áramlik a karjába, a vénái jobban telítődnek. A szúrás helyén a 
bőrfelületet fertőtlenítik. Általában a könyökhajlatban vagy a kézháton futó gyűjtőerek egyikét 
szúrják meg. A vérvételhez szükséges tűszúrás az egyéb tűszúrásokhoz hasonló fájdalommal jár. 
Egyszer használatos steril tűt vezetnek a vénába, és fecskendővel vagy speciális, zárt rendszerű, 
vákuumos vérvételi csővel leszívják a kellő mennyiségű vért. Ezt követően megkérik, hogy lassan 
nyissa ki az öklét, felengedik a felkarjára felhelyezett gumiszalagot, és a tűt kihúzzák a vénából. A 
szúrás helyét leragasztják, és arra kérik, hogy pár percig nyomja a kötést a szúrás helyére, hogy 
mielőbb megszűnjön a vérzés. 

A levett vért a laboratóriumban automata készülék vizsgálja. Ha valaki vérzékenységben szenved, 
vagy véralvadásgátló gyógyszert szed (pl. Syncumar), a vérvétel előtt feltétlenül közölje ezt orvosával. 
Ilyenkor a szokottnál erősebb, hosszabb ideig tartó vérzés léphet fel. A vérvételt követően perceken 
át türelmesen nyomnia kell a gézt vagy papírvattát a szúrás helyére, így kisebb a bőralatti bevérzés 
kialakulásának esélye. Szédülés vagy ájulás jelentkezésekor kérje az egészségügyi személyzet 
segítségét. 

A normálértékek a mértékegységek, illetve az intézményben elfogadott határértékek szerint 
változhatnak, azonban a leleten a mért érték mellett rendszerint feltüntetik. A laboratóriumi 
eredményeit a kezelőorvosa fogja kiértékelni. 

Középsugaras vizelet gyűjtése nőknél 

A mintavétel előtt mosson kezet! Távolítsa el a mintavételi edény tetejét, és nyisson ki egy csomag 
törlőkendőt. Két ujjával nyissa szét a nagyajkakat, és a mintavétel alatt mindvégig tartsa nyitva. A 
húgycsőnyílást törlőkendő használatával egy elölről hátrafelé irányuló mozdulattal tisztítsa meg. 

Ezt egy másik törlőkendővel ismételje meg. A nagyajkakat tartsa nyitva, és kezdjen vizelni, de ne 
rögtön a mintagyűjtő edénybe! A mintagyűjtő edényt csak egy kis idő után tegye a vizelet útjába úgy, 
hogy közben ügyeljen arra, hogy az sem ruhával, sem a végtagokkal, sem a genitáliákkal ne 
érintkezzen. Töltse az edényt félig, majd vegye el azt a vizelet útjából, és fejezze be a vizelést. Mossa 
meg a kezét, zárja az edényt, majd a külsejét törölje meg. 

Középsugaras vizelet gyűjtése férfiaknál 

A mintavétel előtt mosson kezet! Húzza hátra a fitymát, és tegye láthatóvá a húgycsőnyílást. 
Körkörös mozdulatokat téve törlőkendővel tisztítsa meg a húgycsőnyílást. Kezdjen el vizelni, de ne 
rögtön a mintagyűjtő edénybe. A mintagyűjtő edényt csak egy kis idő után tegye a vizelet útjába úgy, 
hogy közben ügyeljen arra, hogy az sem a ruhával, sem a genitáliákkal nem érintkezik. Töltse az 
edényt félig, majd vegye el azt a vizelet útjából, és fejezze be vizelést. Mossa meg a kezét, zárja az 
edényt, majd a külsejét törölje meg! 
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Esettanulmány 

A metabolikus szindróma kezelése az alapellátásban 

Bevezetés A háziorvosnak minden alkalmat (adminisztratív okok, akut betegség miatti találkozás) 
meg kell ragadnia, hogy szűrje a rendelőben ritkán látott, magukat egészségesnek tartó, de 
rizikófaktorokkal élő betegeit. A szűrésnek a fontos része a laboratóriumi vizsgálat. A 
veszélyeztetettek kiemelésére kell törekednünk: a hypertoniások, viszcerálisan elhízottak; akiknek 
családi anamnézisében halmozottan fordult elő diabetes, dislipidaemia szívinfarktus, stroke stb. 

Egyéni és családi anamnézis: Egy tavaszi délelőttön, a rendelési idő utolsó órájában jelentkezett egy 
55 éves, kifejezetten obez férfi, aki a gépjárművezetői engedélyhez kérte egészségügyi alkalmassági 
vizsgálatát. A páciensem anamnézisében említésre méltó betegség nem szerepel. Könyvelőként 
dolgozik, elvált, szülei halála óta egyedül él. Édesanyja esszenciális hypertonia, 2-es típusú diabetes 
mellitus, cardialis decompensatio miatt állt gyógyszeres kezelés alatt. Édesapjának két transiens 
ischaemiás attack után stroke okozta halálát. Harmadik éve a praxis betege, bejelentkezése óta a 
rendelésen nem járt, gyógyszert rendszeresen nem szed, betegállományban sosem volt. 

Az obez férfi arca enyhén kipirult, mozgása kissé meglassult volt. Már a vérnyomásmérést is zokon 
vette. Rákérdezésre gyakori fejfájást, időnként enyhe fulladást panaszolt, az utóbbi években a 
lépcsőzést kissé nehezebben bírta. Lába nem dagadt, nycturia, mellkasi panasz, köhögés, köpetürítés 
nem volt. 

Munkahelye stresszes, napi 10-12 órát dolgozik, számítógép előtt ül, rendszeres fizikai aktivitást nem 
végez, nem sportol. Este nehezen tud elaludni, fáradtan ébred. Rendszertelenül és egészségtelenül 
étkezik: nem reggelizik, napközben kizárólag édességet és kávét fogyaszt. Munka után, otthonában 
bőségesen étkezik, majd leül a TV elé. Húsz éves kora óta napi 1 doboz cigarettát szív, heti 3-4 üveg 
sört fogyaszt. Súlyát folyamatosan nem méri, de szerinte évi kb. 2-3 kg-mal gyarapszik a testtömege. 
Alvászavara nincs, nem horkol. 

Fizikális vizsgálat: Obez férfibeteg, testsúly: 126 kg, testmagasság: 180 cm, BMI: 38,9 kg/m2, 
haskörfogat: 116 cm. RR: 170/105 Hgmm, P: 88/min. A tüdők felett teljes, éles, nem dobos 
kopogtatási hang, kissé érdes légzés. Fizikális vizsgálata során egyéb eltérést nem találtunk. 

A betegnél kivizsgálást kezdtem a hypertonia (a magasvérnyomás-betegség esetleges szekunder 
eredetének tisztázása, állapotrögzítés, szövődmények feltárása) és a metabolikus szindróma gyanúja 
miatt. 

Vizsgálati eredmények 

Éhomi vércukor 6,2 mmol/l, a vércukorterhelés 2 órás értéke 9,8 mmol/l, koleszterinszint 7,12 
mmol/l, trigliceridszint 3,46 mmol/l, LDL-koleszterin-szint 4,2 mmol/l, HDL-koleszterin-szint 0,90 
mmol/l. Emelkedett húgysavszint, microalbuminuria, glucosuria nem mutatkozott.  

EKG: 84/perces frekvencia szinusz ritmusban, balra deviáló tengelyállás, normális PQ- és QRS-
távolság, izoelektromos ST-szakaszok, pozitív T-hullámok. 

Szemészeti vizsgálat a funduson I-II. stádiumú hypertoniás jeleket talált (ép fundus, szűk arteriák, telt 
vénák, kereszteződési tünetek). 

Az elvégzett mellkasröntgen-, hasi és szívultrahang-vizsgálat kóros eltérést nem mutatott. 
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A beteg vérnyomásmérő készüléket vásárolt, melynek segítségével egy héten keresztül napi három 
alkalommal mérte otthonában tenzióját. A vérnyomásnaplót áttekintve 150-160/90-110 Hgmm 
közötti vérnyomásértéket találtunk. 24 órás vérnyomás-monitorozás (ABPM) történt, ami 154/98 
Hgmm-es vérnyomásátlagot mutatott megtartott diurnális ritmus mellett. 

Diagnózis: 

Az Adult Treatment Panel-III javaslata alapján a metabolikus szindróma diagnosztikus kritériumai a 
következők: 

Abdominalis elhízás (haskörfogat férfiaknál >102 cm, nőknél >88 cm), hypertriglyceridaemia (>1,7 
mmol/l), HDL-koleszterin szintje férfiaknál <1,03, nőknél <1,29 mmol/l, vérnyomás >130/85 Hgmm, 
emelkedett éhomi vércukorszint (>6,1 mmol/l). Az 5 kritérium közül legalább 3-nak jelen kell lennie a 
metabolikus szindróma diagnózisának kimondásához. A III. Konszenzus Konferencia meghatározása 
szerint az Adult Treatment Panel-III kritériumrendszere Magyarországon kibővül a haskörfogat 
meghatározásával, ami jó indikátora a metabolikus szindróma súlyossági fokának. Ezek alapján 
megkülönböztetjük az alábbiakat: 

1. Összetett anyagcserezavar veszélyes formája (metabolikus szindróma): ennek alapfeltétele, 
hogy a haskörfogat a férfiak esetében >102cm, a nőknél >88 cm legyen, plusz legalább 2 kóros érték 
legyen jelen a fenti diagnosztikai kritériumok közül. 
2. Összetett anyagcserezavar kezdődő (enyhe) formája: a haskörfogat férfiak esetében 94-102, 
a nőknél 80-88 cm, plusz legalább 2 kóros érték áll fenn a fenti diagnosztikai kritériumok közül. 
3. Nincs anyagcserezavar, ha a haskörfogat a férfiak esetében <94 cm, a nőknél <80 cm. 
4. Az elvégzett vizsgálatok alapján a metabolikus szindróma diagnózisát állítottam fel 
betegemnél. 

Kezelési terv 

Az igazolt eltérések alapján megértetni a beteggel, hogy olyan kórképben (metabolikus 
szindrómában) szenved, amely súlyos szövődményekhez vezethet. Ennek alátámasztására fel kell 
hívnunk a beteg figyelmét az alábbiakra: 

 Összetett anyagcserezavarának belátható időn belül jelentkező szövődményei lehetnek 
(látásromlás, szélütés, szívinfarktus). Betegünknél a SCORE kockázatbecslő táblázat szerint 10 
éven belül a szív- és érrendszeri esemény bekövetkezésének valószínűsége 25% (fatális 
kimenetelű eseményé 13%). 

 Személyes veszélyeztetettséget jelent, hogy a rizikófaktoroknak egy része nem 
befolyásolható (életkor, nem, családi anamnézis), de több rizikót növelő tényező 
megváltoztatható (testsúlytöbblet, kóros vérnyomás-, vércukor- és lipidértékek, dohányzás, 
mozgásszegény életmód). Az egyes rizikófaktorokat egyenként kell a beteggel sorba venni, 
konkrét tanácsot kell adni ezek megszüntetésére! Fontos hangsúlyozni, hogy a 
megváltoztatható rizikófaktorok csökkentésével a szövődmények bekövetkezésének 
valószínűsége jelentősen mérséklődik, ezáltal a várható élettartam növekedése mellett a 
megélt évek minősége is javul. 

 Soha nem késő a rizikócsökkentés, hiszen mindig lehet közelíteni az optimálishoz, ami a 
megelőzés feltétele! Megfelelő együttműködés mellett a rizikó pár hónap alatt akár a felére 
is csökkenthető! 

 Beavatkozások: Megismertettük a beteggel azokat a terápiás lépéseket, amelyeket neki kell 
aktívan megtennie a gyógyulása érdekében: 
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 Hangsúlyozni kell, hogy a továbbiakban mindenképp életmód-változtatásra lesz szükség. Ez a 
legnehezebben kivitelezhető és egyben a legértékesebb összetevője a gyógyulásnak. Így 
érhető el - a vérnyomás, a vércukor- és a vérzsír szint, valamint a testi paraméterek 
normalizálása mellett - a gyógyszerszedés minimalizálása, a mellékhatások redukciója és az 
önbizalom növekedése. 

 Bőséges folyadékfogyasztás mellett, napi 5-6-szori, rostokban gazdag, 1500 kcal 
energiatartalmú, összetételét tekintve 45-55% szénhidrát-, 15% fehérje-, 30-40% 
zsírtartalmú, sóban szegény diéta javasolt, a luxuskalória-bevitel minimalizálása mellett. 
Javasolt tehát a többszöri, egyenletesen elosztott táplálkozás, a változatos étrend, a 
reformkonyhai módszerek alkalmazása, zöldségféleségek, gyümölcsök, sovány húsok és 
felvágottak preferálása; zsiradék, tojás, öntet, édesség, pékáru, nassolás, cukorfogyasztás 
minimalizálása. 

 Egyhetes táplálkozási napló elkészítését követően a beteg dietetikai tanácsadáson vett részt. 

 Rendszeres testmozgásként eleinte heti 3 alkalommal kb. 30 perces erőltetett tempójú séta, 
a lifthasználat mellőzése ajánlott. 

Elmagyaráztuk az életmódváltás mellett bevezetett gyógyszeres terápia jelentőségét: 

Tekintettel a kóros értékekre, mivel ezek a beteget a kockázatbecslő tábla (SCORE) és a Framingham-
pontrendszer alapján a nagykockázatú csoportba (13%, 25%) soroltuk, az életmód-változtatással 
együtt gyógyszeres kezelés indítása is szükséges. A hypertonia miatt: 2,5 mg, majd 5 mg ramipril, az 
emelkedett szérumlipid-értékei miatt 40 mg atorvastatin, thrombocyta-aggregáció gátlás céljából 100 
mg acetilsalicilsav adását kezdtük. A beteget felvilágosítottuk a kapott gyógyszerek preventív, illetve 
terápiás hatásáról, esetleges gyakori mellékhatásaikról. 

Gondozás, követés: Első lépésben elérendő célként egy hónap alatt 5 kg-os fogyást javasoltunk, a 
dohányzás lehetőség szerinti mérséklése mellett. A fokozatosság legyen az egyik alapelv közös 
együttműködésünk során! Fontos hangsúlyozni, hogy a fogyókúraprogram véghezvitele nem könnyű; 
probléma esetén, ha segítségre, tanácsra lenne szüksége (akár testi vagy lelki okok miatt), a 
továbbiakban is készséggel állunk a rendelkezésére. A testsúlycsökkentés és a dohányzás együttes 
abbahagyása még nagyobb önfegyelmet igényel a betegtől, ezért gyakran nagyobb sikert tudunk 
elérni, ha a két életmódváltást egymás után alkalmazzuk. 

A beteg maximálisan betartotta a javaslatokat. Felismerte, hogy egészségesebb életmód segítségével 
aktív részese lehet a szív- és érrendszeri rizikó csökkentésének. Kezdetben hetente jött kontrollra. Az 
első kontrollvizsgálaton 3 kg-os testsúly-, 2 cm-es haskörfogat-csökkenést tapasztaltunk, vérnyomása 
ekkor (több mérés alapján) 140-150/85-105 Hgmm közötti értékeket mutatott. 

Betegünk egy hónap alatt 8 kg-ot fogyott, próbál a dietetikai tanácsadáson elhangzottaknak 
megfelelőn táplálkozni, mennyiségi megszorítások mellett, sosem a teljes jóllakásig étkezik. A mai 
napig, szinte minden nap kb. 40 percet kerékpározik (így jár munkába), amelynek köszönhetően 
terhelhetősége és közérzete sokat javult, hétköznapjait is kevésbé stresszesnek éli meg. A dohányzást 
napi fél dobozra mérsékelte. Vérnyomása a módosított terápia mellett 130/85 Hgmm-re csökkent. Az 
ötödik héten készült kontroll laborvizsgálat során az éhomi vércukor: 5,9 mmol/l, az 
összkoleszterinszint 5,8 mmol/l, a trigliceridszint 2,1 mmol/l, az LDL-koleszterin-szint 3,6 mmol/l, a 
HDL-koleszterin-szint 1,1 mmol/l volt, májfunkciós értékei nem emelkedtek. 

A továbbiakban, a már elért eredmények megtartása (a yo-yo effektus elkerülése) az elsődleges cél. A 
célértékek (BMI<25 kg/m², haskörfogat<94 cm, vérnyomás<130/80 Hgmm, vércukor<6,0 mmol/l, 
posztprandiális vércukor<7,5 mmol/l, koleszterinszint<4,5 mmol/l, trigliceridszint<1,7 mmol/l, LDL-
koleszterin-szint <2,5 mmol/l, HDL-koleszterin-szintr >1,0 mmol/l) elérése érdekében, a már 
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megkezdett életmód, illetve kombinált gyógyszeres terápia folytatása javasolt. A dohányzás 
elhagyása is jelentősen javítaná a rizikóstátust. 

A beteg testtömege, haskörfogata, tenziója havi rendszerességgel, a gyógyszerfelírás kapcsán 
kontrollálandó. 

Összefoglalás: A beteg körültekintő tájékoztatása után a gyógyszeres terápia mellett egyes nem 
gyógyszeres kezelési lehetőségek alkalmazása (a fokozatos, kisléptékű életmód-változtatás, diéta, 
rendszeres testmozgás) belátható időn belül több objektív paraméter esetében is kedvező változást 
eredményezhet (a páciensünk esetében a 10 éven belüli szív- és érrendszeri esemény 
bekövetkezésének valószínűsége 13%-ról 6%-ra csökkent!) A részletes kivizsgálást és a kezdeti biztató 
eredményeket követően már nyugodt szívvel hosszabbítottuk meg a beteg jogosítványát. 

Tesztkérdések 

1. Mi befolyásolhatja egy adott betegnél a laboratóriumi eredményt? 
A. Az életkor 
B. A páciens neme 
C. Terhesség 
D. Fizikai munka 
E. Mindegyik 
 
2. Melyik vérvételi csővel kezdi a vérvételt az alábbi csövek közül? 
A. Heparint tartalmazó csövek (zöld dugó). 
B. Alvadásgátló nélküli csövek (piros dugó). 
C. Alvadási vizsgálatokhoz használatos csövek, amelyek citrátot tartalmaznak (kék dugó). 
D. Szérumelválasztó csövek (pettyes dugó). 
E. EDTA-t tartalmazó csövek (lila/királykék dugó). 
 
3. Mi nem lehet a hypernatraemia oka? 
A. Diabetes insipidus 
B. Conn-szindróma 
C. Hányás, hasmenés 
D. Szteroidterápia 
E. Sóoldat infundálása 
 
4. Mi nem okozhat iatrogén hyperkalaemiát? 
A. ACE-gátlók 
B. ARB 
C. Penicillin 
D. Spironolacton 
E. NSAID 
 
5. Melyik tumormarker szintje emelkedik meg ovarium carcinoma esetén? 
A. AFP 
B. CEA 
C. PSA 
D. Prosztata-specifikus acid foszfatáz 
E. CA 19-9 
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Helyes válaszok: 1: E, 2: B, 3: C, 4: C, 5: A 

A gyógyszerrendelés szabályai 
dr. Végh Mária 

A gyógyszerrendelés általános szabályai 

Gyógyszer rendelésére jogosult minden orvos, aki az orvosi diplomához kötött tevékenység 
folytatására jogosult, és a külön jogszabályban meghatározott gyógyszerrendelésre jogosító 
bélyegzővel rendelkezik. 

Az orvos a gyógyszert vényen rendeli. Egy vényen csak egyféle gyógyszer rendelhető. Az orvosnak a 
vényen a hatályos Gyógyszerkönyvben, az OGYI határozataiban, hivatalos közleményeiben, valamint 
a vonatkozó jogszabályokban feltüntetett gyógyszerneveket, illetve rövidítéseket kell alkalmaznia. 
Gyógyszert az orvos vagylagosan is rendelhet. A vényen rendelt gyógyszer a rendeléstől számított 90 
napig adható ki. 

A vényen az orvosnak fel kell tüntetni: 

a) az orvos nevét, munkahelyének (rendelőjének) címét, telefonszámát és egészségügyi 
vállalkozás esetén az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély 
számát 

b) a rendelés keltét 
c) a beteg nevét, lakcímét, születési idejét és a TAJ számát, közgyógyellátott beteg esetén a 

közgyógyellátási igazolvány számát 
d) forgalomba hozatalra engedélyezett vagy a FoNo-ban szereplő gyógyszer esetében a rendelt 

gyógyszer megnevezését, ideértve a gyógyszerformát is, valamint - amennyiben a készítmény 
több hatáserősségben forgalomban van - a hatáserősségét és a gyógyszer összmennyiségét 
(latin nyelven és római számmal) 

e) egyértelmű utasítást a gyógyszer adagolására, alkalmazásának módjára és gyakoriságára 
f) az orvos saját kezű aláírását és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomatát. 

A vényen a mérhető mennyiségeket - ideértve a hatáserősséget is - arab számmal, a számlálhatókat - 
mint az adagolási egységek (inj. tabl. supp.) számát - római számmal kell jelölni. Ha a készítmény csak 
egyféle hatáserősségben van forgalomban, a vényen csak az adagok számát kell feltüntetni. 

Ha az orvos erős hatású, belsőleges használatra szánt gyógyszert olyan adagolásban rendel, amely a 
megállapított legnagyobb egyszeri vagy napi adagot meghaladja, a túllépést felkiáltójellel jelölnie és 
aláírásával, valamint bélyegzőjével külön igazolnia kell. Az orvosnak a rendelt gyógyszer mennyiségét 
úgy kell meghatároznia, hogy a beteg szakszerű gyógykezeléséhez szükséges legközelebbi orvosi 
vizsgálatig elegendő legyen. 

A vényen a „rendelés szerint” vagy „utasítás szerint” megjelölés nem alkalmazható. A „szükség 
esetén” utasítás csak a napi maximális adag feltüntetésével alkalmazható. Ha az orvos a vényen 
használati utasításul „az orvos kezéhez" szavakat tünteti fel, külön használati utasítást adnia nem kell. 

Ha az orvos az orvosi táska részére rendel gyógyszert, úgy egyértelmű utasítást a gyógyszer 
adagolására, alkalmazásának módjára és gyakoriságára nem kell adnia, a vényen azonban fel kell 
tüntetni „az orvosi táska részére” vagy „pro me”, illetve „suo nomine” szavakat. Ebben az esetben 
sem kell használati utasítást adni. 
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A krónikus betegek, a rendszeres gyógyszerszedésre szorulók (többek között a szív- és érrendszeri 
vagy emésztőszervi betegségben szenvedők, magas vérnyomásos vagy allergiás páciensek) számára a 
házi- vagy kezelőorvos háromhavi gyógyszermennyiséget is felírhat, tehát nem kell havonta 
gyógyszerfelírás miatt felkeresni a háziorvosi vagy szakorvosi rendelőt. 

Az OGYI (Országos Gyógyszerészeti Intézet) hivatalos kiadványában, valamint honlapján közzéteszi a 
gyógyszeranyagok teljes körét legalább évente egy alkalommal, valamint a gyógyszeranyagok 
listájának változását naptári negyedévente. 

Gyógyszerrendelés háziorvosi specialitásai 

Gyógyszerrendelés során a háziorvos az alábbi tényezőket veszi figyelembe: 

A háziorvosi holisztikus szemlélet a legalkalmasabb számos egyéb tényező figyelembe vételére pl.: a 
gyógyszer mellékhatások és interakciók megelőzésére illetve időben való felismerésükre. 

A betegek szociális és anyagi helyzete meghatározó a gyógyszerkészítmény kiváltása szempontjából. 
A háziorvosok dönthetik el, hogy melyik gyógyszer a legmegfelelőbb, s egyúttal legmegfizethetőbb 
betegeik számára. A beteget tájékoztatni kell a különféle árú és egymással egyenértékű 
készítményekről, hogy az orvossal egyeztetve eldönthessék, melyiket tudja megvásárolni. Mindebben 
a háziorvost számítógépes program segíti. 

A háziorvos sok éves-évtizedes munkája során a beteg compliance-t előzetesen fel tudja mérni. 
Javíthatja/változtathatja betegei gyógyszerszedési szokásait. 

A háziorvosi praxisban jellemző bizalmi orvos-beteg kapcsolat, a gyógyszerszedés pontosságának 
kedvez. 

Háziorvos számára ismertek a gyógyszerszedést befolyásoló körülmények, betegségek, például 
előrehaladott látáscsökkenés, demencia, amely szakellátók előtt rejtve maradhat, de a megfelelő 
gyógyszerszedést érdemben befolyásolják. 

A fekvőbeteg intézetből érkező beteg gyógyszerelését felülvizsgálni kell, egyeztetve az eddig szedett 
gyógyszerekkel, különös tekintettel a fentiekre. 

Figyelemmel kell kísérni a szakorvosi javaslatok meglétét, ill. lejárati idejét. 

Az Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatásait követni kell, valamint a gyógyszerismertetéseket 
fokozottan figyelemmel és körültekintéssel kísérni. 

Összefoglalásképpen elmondható, hogy gyógyszerfelírásra az orvosok jogosultak, azonban nem 
önkényesen választják az adott gyógyszereket, hanem a fentiek figyelembe vételével. 
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Betegutak, szakmai együttműködés szervezése 
dr. Csalay László 

Bevezetés 

A háziorvos – legyen bármilyen sokoldalúan és naprakészen képzett is – nem mindig képes egyedül 
definitív ellátást nyújtani betegei számára. Van, amikor már a diagnózis felállításához is 
elengedhetetlen a társszakmák képviselőinek segítsége, máskor az első pillanatban egyértelmű, hogy 
milyen bajjal állunk szemben, de ennek ellátásához, gyógyításához nem adottak a lehetőségeink, 
ezért a kezelést kell a kollégáinkra bízni. 

Van amikor, mindvégig a háziorvos kezében van a beteg sorsa, és van, amikor – hosszabb-rövidebb 
időre, néha véglegesen – át kell adnunk őt egyéb ellátási szinteknek. Nyilvánvalóan csak néhány 
napra hárítjuk át a betegvezetésre vonatkozó jogainkat és kötelezettségeinket, ha pl. appendicitis 
miatt utaljuk sebészetre páciensünket. Ezzel szemben, pl. egy akut leukémia kapcsán betegünk 
hónapokra teljesen kikerülhet a hatókörünkből és további hónapokra alárendeltté válhat a háziorvos 
szerepe. Ekkor a szakellátóhely által elrendelt ellenőrző vizsgálatok elvégzésére, az esetleges 
gyógyszer mellékhatások figyelésére, elhárítására, egyes gyógyszerek, tápszerek, segédeszközök 
felírására, betegszállítás megrendelésére, stb. korlátozódik. Szerencsés esetben a súlyos, folyamatos 
szakellátást igénylő betegség gyógyulása, máskor az állapot inkurábilitásának felismerése után 
páciensünk ismét választott háziorvosa teljes jogú döntési hatókörébe kerül vissza. 

Ne feledjük, hogy a beteg választott háziorvosának a páciense irányában fennálló felelőssége egy 
pillanatra sem szűnik meg, csak annak jellege, intenzitása változik az ellátási formák 
igénybevételének függvényében. 

Ambuláns szakkonzíliumok 

A szakmai együttműködés alapesete az, amikor a beteg sorsa mindvégig a mi kezünkben marad, de a 
helyes diagnózis megállapításához, a terápiás beavatkozásaink eredményének leméréseséhez 
igénybe vesszük a diagnosztikus szakellátás segítségét, pl. labor, rtg., UH vizsgálatokat kérünk. 

A képalkotó vizsgálatok leletezői ugyan diagnózisokat is adnak, de a döntési kompetencia mindvégig 
nálunk marad. (Néhány életből vett példa: radiológus diagnózisa: egyértelműen benignus 
csontelváltozás – végső diagnózis: pancreas carcinoma csontáttétekkel; röntgenorvosi diagnózis: 
bronchopneumonia a jobb rekesz felett – végleges diagnózis: hullámos felszínű rekeszkupola, 
évtizedek fennálló pleurális kitapadás. Az első esetben a beteg romló általános állapota, kínzó 
csontfájdalma, néhány kórós laborparamétere miatt nem nyugodtam bele a ”benignus” minősítésbe, 
és vizsgáltattam tovább a betegemet. A második esetben éppen a klinikai tünetek (láz, köhögés) és a 
labor leletek (normális fehérvérsejtszám, süllyedés) alapján vontam kétségbe a tüdőgyulladás 
diagnózisát, és rendeltem, - antibiotikum helyett,- mellkas átvilágítással, és a régi rtg. filmekkel 
történő összehasonlításon alapuló tüdőgondozói felülvéleményezést. 

A háziorvosok által elrendelhető TB által finanszírozott laboratóriumi vizsgálatok köre limitált. Ez 
leggyakrabban a PSA (prosztata-specifikus antitestek), ill. a női nemi hormonok meghatározásánál 
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jelent gondot. A PSA meghatározását főleg a betegek igényelnék (ha ennek birtokában mehetnének 
az urológushoz a fizikális vizsgálatra, akkor azonnal definitív véleményt/ellátást kaphatnának, nem 
kellene oda-vissza szaladgálniuk a PSA beutalóért, majd a lelettel). A nemihormonok meghatározását 
a magán endokrinológiai- és nőgyógyászati rendelések várnák el tőlünk, - hiába. Célszerű állandóan 
figyelemmel kísérni az általunk kérhető vizsgálatok körét, mivel ez is folyamatosan változik. Az 
általunk térítésmentesen nem rendelhető vizsgálatokat a laboratóriumok térítés ellenében általában 
elvégzik, ezt meg lehet ajánlani betegeinknek. Így a beutalónkkal - egy vérvétellel, - megtörténhetnek 
a térítésmentes és térítéses laborvizsgálatok is, feltéve, hogy a beteg meg tudja és akarja fizetni 
ezeket. CT-t, MR-t, ODM-et, PET-et is rendelhetünk, de csak a beteg, - ill. ha van magánbiztosítása, -
akkor annak költségére. 

A háziorvosok másik együttműködési formája az, amikor bizonyos szakrendelésekre, ambulanciákra, 
gondozókba utaljuk a betegeinket. Ilyenkor kollégáinkat hozzuk döntési-, de legalább is a további 
teendőkre vonatkozóan kompetens javaslattevő helyzetbe. A mi felelősségünk ekkor sem csökken! 
Először is általában lehetőségünk van felülbírálni (ha ez a beteg érdekében elkerülhetetlen) az ő 
véleményüket. Ráadásul, - ami rendkívül fontos, - feladatunk a megfelelő időben, a megfelelő helyre 
és lehetőleg a megfelelő kollégához utalni a beteget. Pl. a „banális” köhögés hátterében nem csak a 
szokásos dohányos hörghurut, hanem gégecarcinoma, nyelőcső elváltozások: tumor, strictura, 
diverticulosis, gombás folyamat, reflux betegség, tüdő cc., TBC, aspergillosis, ACE-gátló mellékhatás, 
stb. is állhat. 

Az egészségbiztosító elvárja, hogy eleget tegyünk „kapuőri” funkciónknak és ne utalgassuk felesleges 
vizsgálatokra a betegeinket. Ugyanakkor a beteg gyógyulási esélyét vehetjük el, ha pl. dohányos 
betegünk köhögésére csak legyintünk (nikotin absztinenciára bíztatjuk, expektoránssal látjuk el). 
Lehet, hogy az akkor még kurábilis, kezdeti stádiumban lévő malignus betegséget „nézzük el”, aminek 
a felismerésére, - a mi hibánkból, - esetleg csak akkor kerül sor, amikor már a beteg életét semmilyen 
heroikus beavatkozással sem lehet megmenteni. 

A fenti lehetőség az időfaktor jelentőségét húzza alá (mikor utaljuk pl. a köhögős beteget 
szakvizsgálatra). Ugyanakkor óriási jelentősége lehet annak is, hogy hova utaljuk a beteget. Az előbbi 
esetnél maradva – ha megnyugszunk abban, hogy a gasztroenterológus reflux betegséget 
véleményezett a köhögés hátterében, és nem küldjük el a tüdőszűrést évek-évtizedek óta 
elhanyagoló beteget mellkas rtg. vizsgálatra, akkor a reflux mellett esetleg megbúvó tüdődaganat 
felismerése maradhat el! 

Az sem közömbös, hogy kihez küldjük a beteget. Mindannyian tudjuk, hogy nem vagyunk egyformák. 
Kollégáink képzettsége, egy-egy adott szakterületen szerzett jártassága, empátiás készsége eltérő. 
Adott esetben a pszichiáter vagy nőgyógyász kora, neme sem közömbös. Betegeink egy része nem 
szívesen működik együtt bizonyos nemű és/vagy korú kollégákkal. Végül, - de nem utolsó sorban, - a 
szakorvos kollégákkal nekünk magunknak kialakított viszonyunk is jelentőséggel bír. Van, akinek a 
véleményét szinte vakon elfogadom, a másikét nem feltétlenül… Van, akivel személyesen meg tudom 
beszélni a beteg kezelésével kapcsolatos nehézségeimet, más kolléga nem nyitott a személyes 
konzultációkra. 

Betegeink együttműködési készsége is sokkal jobb az ambulancián (szakrendelésen), ha nem 
általában egy rendelésre, hanem személy szerint egy, a saját háziorvosa által jól ismert, jó szívvel 
ajánlott kollégához küldjük őket. Ez a személyes, bizalmi kapcsolat mindhárom szereplőnek 
(betegnek, szakorvosnak, háziorvosnak) egyaránt számos előnnyel jár, a gyógyítás folyamatát 
nagyban elősegíti. Ezért egy adott körzetbe újonnan bekerülő háziorvos számára igen fontos feladat, 
hogy mielőbb feltérképezze a betegei számára elérhető intézményi és személyi lehetőségeket, 
kiépítse, és a későbbiekben folyamatosan „karban tartsa” személyes kapcsolatrendszerét. 
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Az elérhető szakkonzíliumok köre területenként és személyenként igen eltérő. Nyilvánvalóan más 
lehetőségek adottak a tanyán egyedül élő, nincstelen, gépkocsival nem rendelkező, idős beteg és 
megint mások egy aktív, tehetős, családos, fővárosi polgár számára. Lehetőleg mindenkinek az ő 
számára elérhető legmagasabb szintű ellátást kell megkeresnünk. A világtól elvágott, mozgásában 
több okból is korlátozott beteg pl. gasztroenterológiai kivizsgálását talán néhány napos kórházi 
befektetéssel célszerű megoldani, ugyanakkor a jól szituált, de igen elfoglalt páciens esetleg szívesen 
vállalja a magánrendeléseken, komfortos körülmények között nyújtott, ambuláns kivizsgálás anyagi 
terheit is. 

A beutalási lehetőségek tárháza jelenleg igen képlékeny állapotban van. Az alapszabály az, hogy 
mindenkit a lakóhelye (nem a háziorvosa ellátási területe!) szerint illetékes szakrendelő, ambulancia, 
fekvőbeteg-intézmény köteles fogadni. Az „illetékes” intézmények száma, ellátási területe évek óta 
hektikusan változik. Az éppen aktuális helyzet ismerete elengedhetetlen. A hivatalosan nem 
„illetékes” intézmények fogadókészsége is az ellátóhelyek szabad kapacitásától és az aktuális 
finanszírozási metódustól függően napról napra másképpen alakul. Van olyan szakrendelő, ahol pl. a 
labor, a rtg., az UH nem fogad területen kívülieket, de örül pl. a szemészeti, nőgyógyászati, stb. 
betegeknek. Van olyan cukorbeteg gondozó, ahol 2 hónap, és van olyan, ahol 2 nap múlva tudják 
fogadni a betegeket. E lehetőségek alapos ismerete birtokában sokat segíthetünk betegeinknek 
abban, hogy minél előbb, minél magasabb szakmai színvonalú és minél humánusabb körülmények 
között nyújtott ellátásban részesülhessenek. 

Jelenleg a hivatalos ellátási kötelezettségen felüli betegfogadás az adott intézmény döntésétől 
(lehetőségeitől/érdekeltségétől) függ. A betegutak lényegesen szigorúbb szabályozása az elmúlt 
években ismételten napirendre került, de nem valósult meg. 

Fontos tudni, hogy néhány szakrendelés kivételével (pl. sebészet, traumatológia, nőgyógyászat, 
urológia, szemészet, bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet) a TB által finanszírozott járóbeteg-szakellátás 
jelenleg csak háziorvosi beutalóval vehető igénybe. Változások ezen a területen is elképzelhetőek. 
Beutalót oda is érdemes írnunk (ha mi kezdeményezzük a vizsgálatot), ahova nem kötelező. Célszerű, 
ha mi emeljük ki a beteg panaszai közül a lényegeseket, leírjuk az észlelt státuszt, megfogalmazzuk 
diagnosztikus és terápiás kérdéseinket. Ez esetben nagyobb az esély arra, hogy érdemi javaslatokat, 
válaszokat kapjunk szakellátó kollégáinktól. 

Területenként igen eltérő szabályok (szokásjog) szerint, néhol mód van szakorvosi vizsgálatot kérni a 
fekvőbetegek otthonába is (sebész elvégezze egy decubitus necrektomiáját, reumatológus 
intraartricularis injekciót adjon, neurológus megvizsgálja, véleményezze a lakóhelyéhez kötött 
parkinsonos beteget, stb.). Erre általában nincs lehetőség, kapacitás. Ilyen ellátási igény esetén sajnos 
a beteget kell, - adott esetben a TB által finanszírozott betegszállítás igénybevételével, - a 
szakrendelőbe vitetni. Kivételt képez a pszichiátriai gondozó-hálózat, amely a beteget az otthonában 
is ellátja szükség esetén. 

Említést érdemel még a tüdőszűrések szintén képlékeny rendszere. A tüdőszűrés ott, akkor és azok 
számára kötelező, ahol a Népegészségügyi Intézet elrendeli (ahol bizonyos gyakoriságot elér a TBC-s 
esetek száma). Egyébként bárkinek jogában áll kétévente egyszer térítésmentesen igénybe venni ezt 
a vizsgálati lehetőséget. Ezen az időintervallumon belül, - valamint, ha a vizsgálatot a foglalkozás-
egészségügyi hálózat kezdeményezi, - a vizsgálatért térítést kell fizetni a szűrőállomáson. A háziorvosi 
beutalóval kért tüdőgondozói konzílium és a radiológiákon végzett mellkas rtg. vizsgálatok azonban 
korlátlan számban térítésmentesek. 
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A fekvőbeteg-ellátó intézmények igénybevételének lehetőségei 

Manapság a fekvőbetegeket ellátó intézmények palettája igen sokszínű. Az alap struktúra az, hogy 
minden szakma vonatkozásában létezik egy, az adott lakóterületre és napra vonatkozóan ellátási 
kötelezettséggel rendelkező intézmény. Ez az osztály, pl. a belgyógyászat vonatkozásában - 
átszervezéstől átszervezésig - állandó, míg pl. a traumatológiai ellátás vonatkozásában „forgó” 
rendszerben két-három kórház válthatja egymást. Sőt, az is előfordulhat, hogy ugyanarról a 
lakóterületről délelőtt másik akut hasi sebészetre utalhatjuk a betegeket, mint délután. Ezt az 
Országos Tisztiorvosi Hivatal (OTH) régiónként megszervezett Sürgősségi Betegellátást Koordináló 
Csoportja-SBKCS (régi nevén Központi Ágynyilvántartó, KÁNY) határozza meg aktuálisan, - az éppen 
adott szabad kapacitások ismeretében. Ismernünk kell tehát az ellátási területünkre vonatkozóan 
állandó felvételi kötelezettséggel rendelkező osztályokat (pl. belgyógyászat, pulmonológia, 
neurológia, reumatológia) és az esetleg folyamatosan változókat (pl. traumatológia, sebészet, akut 
coronaria-intervenciós egységek, embólia ügyelet, stb.). 

A folyamatos területi ellátási kötelezettségek (járó- és fekvőbetegekre is) és a váltórendszerű 
sürgősségi beutalási rend vonatkozásában egyaránt a www.antsz.hu, ill. az ott megtalálható 
telefonszámokon elérhető régionális SBKCS-k adnak aktuális eligazítást. 

Még a sürgősségi beutalások esetén van a legegyszerűbb dolgunk. Az adott betegségre, az adott 
időpontban, az adott ellátási területre vonatkozóan csak egy akut felvételt vállaló intézmény van. Ezt 
vagy az állandó területi ellátási kötelezettség, vagy a SBKCS regionális szervezete határozza meg a 
beteg és háziorvosa számára. Ez utóbbi esetben telefonon kell az utalás lehetséges helyének (néha 
alternatív lehetőségeket is fel tudnak kínálni) meghatározását és „tételszámot” kérni tőlük. 

A nem azonnali ellátást igénylő esetekben már komplikáltabb a dolgunk. Van a felvételre területi elv 
szerint kötelezett osztály. Aztán vannak az egyéb fekvőbeteg ellátó intézmények, melyek, - hasonlóan 
a járóbeteg-szakellátókhoz, - vagy felveszik a „területen kívüli” beteget, vagy nem. Ez függ az adott 
osztály leterheltségétől, a finanszírozási helyzettől, a beteg és a háziorvos személyes kapcsolataitól. 

A választható időpontban, választható helyre történő beutalások esetén pácienseink gyakran 
állítanak minket lehetetlen feladat elé. Általános tapasztalat, hogy mindenki máshova akar kerülni, 
mint ahova „sáv” szerint tartozik. A területileg illetékes kórháztól gyakran idegenkednek az oda 
tartozó lakosok. Ez természetes, hiszen szüleik, rokonaik, ismerőseik közül sokan ott hunytak el, mivel 
a terminális stádiumú betegek jó része ide kerül. Ebből következően bármely más kórház/osztály 
jobb, mint amelyik „jár”. Az is érthető (?), hogy mindenki az ország legjobb, legismertebb, 
legfelkapottabb specialistájával akarja megoperáltatni magát. „TB alapon”, és lehetőleg azonnal, még 
az ambulancián, majd a várólistán való „sorban állást” is megspórolva. Sajnos a magyar fekvőbeteg-
ellátó rendszer gyakran a jogos elvárásoknak - higiénikus, rendezett környezet, kellő számú ápoló 
személyzet, elfogadható hosszúságú várakozási idő, stb. - sem tud eleget tenni, hát még a jelen 
helyzetben irreálisaknak. Az „extra” ellátásokhoz - világhírű specialista, frissen felújított különszoba 
internettel, LCD TV-vel, stb. - történő hozzáférés lehetősége pedig nem is mindig az anyagi helyzettől, 
inkább a személyi kapcsolatoktól függ. 

A rendszer szabályozatlanságából, esetlegességéből fakad az a sokszor kínos nyomás, ami a 
háziorvosokra nehezedik a pácienseik elvárásainak következménye képen. Nyilvánvaló, hogy minden 
igényt nem tudunk kielégíteni, de azért törekednünk kell arra, hogy minél több elvárásnak eleget 
tudjunk tenni. Ennek az az alapfeltétele, hogy minél kiterjedtebb kapcsolatrendszert építsünk ki a 
fekvőbeteg ellátó intézményekben dolgozó kollégákkal. A személyes, bizalmi kapcsolatnak a beteg-
kórháziorvos-háziorvos háromszögben talán még nagyobb jelentősége van, mint a járóbeteg-
szakellátás vonatkozásában. A háziorvos a saját presztízsét vetítheti rá a beteg által addig esetleg 
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nem is ismert kórházi kollégára, személyes garanciát vállalva annak szakmai tudása, emberi kvalitásai 
vonatkozásában. A kórházi kezelés során aztán a kolléga megerősítheti a beteg háziorvosába vetett 
bizalmát. (Vagy éppen ellenkezőleg, néhány lekicsinylő mondattal lerombolhatja azt, amit a 
családorvos évek, évtizedek alatt felépített. Ez nem egyszerűen etikátlan viselkedés, hanem bűn. Bűn 
a beteggel szemben, hiszen alapvetően az ő elemi érdeke az, hogy a tisztelet és bizalom alapján 
megfogadja háziorvosa életvezetési, diagnosztikus vizsgálatokra, kezelésekre vonatkozó javaslatait. 
Ne feledjük, hogy ha a bizalom elszáll is, sokszor a háziorvos, - esetleg még évtizedekig, - megmarad!) 

A háziorvos személyes kapcsolataira annál is inkább szükség van, mert az ellátó intézmények egyre 
inkább specializálódnak. Nem biztos, hogy a „sáv” szerint illetékes pl. kardiológiai osztályon van a 
legjobb helye a ritka immunológiai bajban szenvedőnek és fordítva. Korábban ezen a gondon 
általában segített a progresszív betegellátás rendszere. A kapacitások szűkítése, az egyetemi 
intézmények területi ellátási kötelezettséggel történt túlterhelése abnormis helyzeteket teremt. (Pl. a 
klinika hematológiai ambulanciája által gondozott beteget – a hematológiai betegsége kezelésére! – 
a sáv szerint illetékes gasztroenterológiai orientációjú osztályra utalják, miközben a hematológiai 
osztály a saját sávjáról érkező gyomorbajos pácienst veszi fel - kényszerűségből.) 

Elméletileg alternatívát nyújthatnának a magánkórházak, de ezek árai csak nagyon kevesek számára 
megfizethetőek, és a tetszetős küllem mögött nem is mindig áll megnyugtató színvonalú és nagyságú 
személyi- és eszközpark a rendelkezésre (legalább is nem a nap huszonnégy órájában). 

Operatív beavatkozások szükségessége esetén (sebészeti, ortopédiai, szemészeti stb. betegségek) 
egyre inkább érdemes tájékozódni az „egynapos” ellátást nyújtó szolgáltatók vonatkozásában. Nem 
(csak) azért, mert a TB számára lényegesen olcsóbb pl. egy lágyéksérv ily módon történő ellátása, 
mint 3-5 napos kórházi benntartózkodás mellett, hanem azért, mert a legtöbb betegünk számára ez 
az előnyösebb megoldás. Mindenki szívesebben alszik a saját ágyában, otthon (általában) jobb a 
koszt- és az ápolás is, a beteg mobilizálódása is gyorsabb - nagyobb tér, saját fürdőszoba - és a 
polirezisztens baktérium-törzsekkel történő sebfertőzés esélye is sokkal kisebb. Általában tehát ez a 
jobb megoldás, mint a hospitalizáció, de nem minden esetben. Ennek megítéléséhez fel kell mérnünk 
nem csak betegünk általános állapotát, de családi- és szociális hátterét is. (Lásd egyedül élő, tanyasi, 
idős beteg.) Az „egynapos” operatív beavatkozások vonatkozásában már sokak számára reális 
alternatívát nyújthat a magán-szektor. A fizetendő összegek is nagyságrendekkel alacsonyabbak, mint 
egy magánkórházi tartózkodásnál, és általában szakmai aggályok sem merülnek fel. 

Az „aktív” fekvőbeteg ellátó rendszer mögött/mellett ott áll egy rehabilitációt, krónikus ellátást, ill. 
ápolást nyújtó intézményrendszer is. 

A fekvőbeteg-rehabilitáció leginkább a stroke-on, végtag-amputáción - korlátozottabb körben- a térd-
és csípőprotézis beültetésen, gerincműtéten, valamint a myocardialis infarctuson, ill. szívműtéten 
átesettek tekintetében elterjedt gyakorlat. A rehabilitációs folyamat gyakrabban zajlik a beteg 
otthonában - pl. a háziápolási szolgálat segítségével, vagy ambulánsan, „nappali” szanatóriumokban, 
ortopédiai és reumatológiai szakrendelőkhöz kapcsolt kezelőhelyeken, vagy fizioterápiás kezeléseket 
és balneoterápiát igen, de hotelszolgáltatást már nem nyújtó gyógyfürdőkben, ill. „bejárós”, 
csoportos szívbeteg foglakozásokon.) A rehabilitációs fekvőbeteg-intézményekbe általában a 
háziorvosnak kell beutalnia a beteget, de ehhez az adott betegség vonatkozásában illetékes 
szakorvosnak (reumatológusnak, ortopédnek, kardiológusnak, neurológusnak, stb.) is javaslatot kell 
adnia. Ugyanez vonatkozik egyébként a háziápolás keretében történő rehabilitációs tevékenységre 
(gyógytorna, fizioterápia, logopédia) is. 

A krónikus belgyógyászati ellátást nyújtó osztályok átmenetet képeznek az aktív belgyógyászati 
osztályok és az ápolási részlegek között. Olyan hosszabb idejű gyógykezelést és ápolást igénylő 
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krónikus betegek kerülnek ide, akik már nem igényelnek aktív diagnosztikus tevékenységet, vagy 
intenzív orvosi felügyeletet, de egészségi állapotuk és családi-szociális helyzetük nem teszi lehetővé, 
hogy kezelésük a saját családjuk körében, vagy ápolási otthonokban folytatódjon az aktív, pl. 
belosztályos, sebészeti, stb. kezelés után vagy helyett. Ezekre az osztályokra vagy az aktív osztályok 
helyezik át, vagy a háziorvos utalja be a betegeket. Ezeken az osztályokon folyamatos az ápolás, 
alapszintű (mobilizálásra, önellátásra irányuló) rehabilitációs tevékenység is folyik, és az állandó 
orvosi felügyelet is biztosított. Ezek az osztályok térítésmentesek, de időbeli korlátozással vehetőek 
igénybe. Ez utóbbira azért van szükség, hogy ne töltsék meg („dugítsák be”) ezeket az osztályokat a 
csak ápolást igénylő betegek, akiknek nincs szükségük folyamatos szakápolásra és orvosi ellátásra. 

A krónikus belgyógyászatok alternatívái a magáncégek, ill. egyházak által működtetett ápolási 
otthonok, ill. részlegek. Ezek általában nyugdíjas otthonokhoz integrálva működnek. Folyamatos 
szakápolást, szükség szerint gyógytornászt, fizioterápiát és orvosi felügyeletet nyújtanak, - térítés 
ellenében. Ezek jó megoldást jelentenek a pl. csípő-/térdprotézis beültetés, vagy stroke után 
lábadozó, átmenetileg önmaguk ellátására nem képes, az ápolást vállalni tudó/képes családdal nem 
rendelkező betegek számára, akik csak átmenetileg (néhány hétre) szorulnak mások segítségére. 
Hasonlóan nagy segítség lehet ez a megoldás egy nagyobb belgyógyászati vagy sebészeti betegség 
(tüdőgyulladás, szívelégtelenség, anus prae kialakítása, stb.) után lábadozó páciens részére. Ezeknek 
az intézményeknek, - nem mindig kihasznált lehetősége, - hogy a beteg itt folyó gyógykezelését, az 
ellenőrző vizsgálatokat, a rehabilitációt már saját háziorvosa irányíthatja, irányíthatná. 

Az állami fekvőbeteg-ellátás szakmailag legalacsonyabb szintjét az ápolási osztályok jelentik. Itt az 
önmaguk ellátására képtelen, a teljes ellátást vállalni képes/akaró családtagokkal nem rendelkező, 
„csak” ápolásra és folyamatos felügyeletre szoruló, moribund betegek tartózkodhatnak. Általában 
részleges térítési díj fejében, korlátozott időtartamban (általában maximum fél évig). A határidő 
lejártával innen a betegek, - ha mégiscsak lehetőség nyílik erre, - a családtagjaikhoz, ha nem, akkor 
állami-, önkormányzati-, egyházi-, vagy magánkézben lévő szociális/idős otthonokba kerülnek. Ezek 
már nem az egészségügyi, hanem a szociális ellátórendszer részét képezik, annak ellenére, hogy itt is 
folyamatos gyógykezelő, rehabilitáló, ápoló tevékenység folyik, szakképzett nővérek és orvosok 
részvételével. Az itteni elhelyezéshez is szükséges a háziorvos szakvéleménye, javaslata, kórtörténeti 
összefoglalója. Adott esetben az ő véleményén múlik a beteg szociális vészhelyzetben történő 
sürgős/azonnali elhelyezése. Az idősotthon és a háziorvos ellátási területe közötti távolság 
függvényében lehetőség van arra, hogy a beteg orvosi ellátását, felügyeletét mindvégig régi, 
választott háziorvosa lássa el. Ezt azonban csak abban az esetben vállaljuk, ha valóban képesek 
vagyunk arra, hogy a beteget folyamatosan, rendszeresen és sürgős szükség esetén azonnal 
meglátogassuk. Különben számos hátrányt szenved el páciensünk a kettős/megosztott felelősségből 
fakadóan, hiszen ez esetben sem a háziorvos, sem az idősotthon által alkalmazott orvos sem érzi 
teljes körűen magáénak a beteget, a kompetenciaviszonyok zavarosakká válnak. 

A gyógyíthatatlan (alapvetően daganatos) betegek ellátására szervezett speciális ellátási forma a 
hospice. Ez ötvözi a háziápolás és az ápolási otthon funkcionális elemeit. A szolgálat a, - beteg 
állapotának, családi körülményeinek és kérésének megfelelően, - vagy otthonukban, vagy az ún. 
hospice-házakban látja el a haldoklókat. A szolgálat ápolási, sebellátási- (pl. decubitus) feladatok 
megoldásában segít, lelki támogatást nyújt, orvosai javaslatot tehetnek a háziorvosnak a 
fájdalomcsillapító, anxiolitikus, antidepresszáns, szteroid, prokinetikus, laxatív, stb. kezelésre 
vonatkozóan. Az ellátás nyújtására lehetőség van hol a beteg otthonában, hol a hospice házban 
felváltva, szükség szerint. Az ellátást a háziorvos rendelheti el, ha a beteg az otthonában tartózkodik 
ő is irányítja. 
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Összefoglalás 

A fentiekben igyekeztem felvázolni a háziorvos és a járó-, ill. fekvőbeteg ellátó intézmények 
kapcsolatrendszerét. A helyzet - mint az gondolom mindenki számára feltűnt – eléggé zavaros, nem 
kellően, ráadásul állandóan változó módon szabályozott. Óriásiak a területi és a szociális helyzetből 
fakadó egyenlőtlenségek. Igen sok függ a beteg és családja, ill. a háziorvos személyes 
kapcsolatrendszerétől is. A háziorvos beutalási, betegirányítási, követési lehetőségeit persze nem 
csak a környéken elérhető intézmények száma és minősége, valamint saját kapcsolatteremtő, 
együttműködő képessége határozza meg. Döntő tényező, hogy a (gyakran értelmetlen) 
adminisztrációs terhek, a némely kollégák (maszek nőgyógyászok, üzemorvosok, operatív szakmák) 
indokolatlanul és jogtalanul ránk hárított vizsgálatgyártási utasításainak kényszerű kielégítése, a 
szakmailag szükségtelen betegelvárások teljesítése, stb. mennyi időt enged a társszakmákkal történő 
érdemi együttműködésre. A permanens időhiány szorításában segítséget jelenthet a korszerű 
kommunikációs eszközök (mobil telefon, Internet) igénybevétele. Ehhez azonban a személyes 
elérhetőségi címeket/számokat ismernünk kell. Ennek természetesen azok bizalmas kezelése, és csak 
indokolt esetben történő használata az előfeltétele, hiszen kollégáink is folyamatosan túlterheltek. 

A háziorvos betegirányítási, követési tevékenysége, a kollégákkal történő érdemi konzultáció, 
folyamatos együttműködés nem csak a betegellátás szakmai színvonalát, de a beteg 
biztonságérzetét, a kezelőorvosaiba vetett bizalmát, végső soron a gyógyulási esélyeit is döntő 
módon meghatározza, ezért igyekezzünk minél több időt, energiát fordítani erre a feladatunkra. 
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4. A CSALÁDGONDOZÁS 

Együttműködés a családdal 
dr. Szabó János 

Bevezetés 

Tanulmányaink során ismereteink döntő részét az egyénről, a betegről szerezzük, és keveset 
tanulunk a családról. Az 1. ábra is szemlélteti, hogy a háziorvosi munka egyik fontos jellemzője, hogy 
az egyén és a család számára folyamatos és átfogó egészségügyi ellátást nyújt. Munkánk fontos 
jellemzője a folyamatosság is, ami azt jelenti, hogy az első orvos-beteg találkozástól, - ami kezdődhet 
egy újszülött-látogatással - folyamatosan jelen vagyunk az egyén életében és időről, időre találkozunk 
a családdal, családtagokkal, melyben betegünk él. 

 

1. ábra. A családorvoslás diszkosza (Forrás: [1]). 

Az egyén és az őt körülvevő család, hatással van egymásra, mely hatások, a család működésének 
ismerete sok területen segíti munkánk hatékonyságát, így ebben a fejezetben a családra fókuszálunk. 

Definíció 

A családot, a család fogalmát többféle szempont alapján meghatározhatjuk. Ezen meghatározások 
együttes ismeret azért fontos, mert e definíciók alapján tudjuk pontosan meghatározni, hogy kik és 
milyen ismérvek alapján tekinthetők egy családnak, kit tekinthetünk közeli hozzátartozónak és a 
családról, mint rendszerről is ezek alapján kaphatunk képet. Ezek az ismeretek szükségesek ahhoz, 
hogy biztonságosan eldönthessük, ki a közeli hozzátartozó, kit tekinthetünk felelős családtagnak, ki 
lehet az, akire felelősen rábízhatjuk a beteg megfigyelését, esetleg további ápolását, kinek adhatunk 
tájékoztatást a beteg ápolásáról. Fontos, hogy észleljük, mikor borul fel az egyensúly, mikor bomlik 
meg a homeosztázis egy család működésében, ez az egyensúlyvesztés milyen tünetek, panaszok 
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képében jelenik meg egy-egy családtag esetén és mit tehet, hogyan segíthet a háziorvos és a 
háziorvosi team a család kiegyensúlyozott működésének helyreállításában. 

Szociológiai meghatározás 

Első definíció: 

 a családot olyan személyek alkotják, akiket házasságkötés, vérségi kapcsolat vagy 
örökbefogadás szervez egységbe, 

 a családot alkotó személyek egy fedél alatt élnek + közös háztartást tartanak fenn, 

 tagjai bizonyos fokig osztoznak egy közös kultúrában. 

Második definíció (Somlai Péter nyomán): 

 a család kis/vagy elsődleges csoport, 

 tagjai közvetlen kommunikációban állnak egymással, 

 az interakciók (azaz oda-visszahatások, kapcsolatok) a szerepelvárások mentén alakulnak, 

 a szerepek tartalmát a mindenkori szűkebb vagy tágabb társadalmi környezet határozza meg. 

Jog szerinti meghatározás 

Magyarország Alaptörvénye [2] 

L) cikk 

(1) Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján 
létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. 

(2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást. 

(3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza. 

2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről [3] 

„A család az emberi történelemben már a jog és az állam kialakulását megelőzően létrejött önálló 
közösség, amely erkölcsi alapokon nyugszik. 

A család Magyarország legfontosabb nemzeti erőforrása. A társadalom alapegységeként a család a 
nemzet fennmaradásának biztosítéka és az emberi személyiség kibontakozásának természetes 
közege, amit az államnak tiszteletben kell tartania. 

A családban történő nevelkedés biztonságosabb minden más lehetőséghez képest. A család 
létrejöttének biztos alapja a házasság, amely az egymás szeretetén és tiszteletén alapuló 
életközösség, ezért az mindenkor megkülönböztetett megbecsülést érdemel. A család akkor tölti be 
szerepét, ha az anya és az apa tartós és szilárd kapcsolata a gyermekek iránti felelősségben teljesedik 
ki. 

Gyermekek születése és a családok gyarapodása nélkül nincs fenntartható fejlődés és gazdasági 
növekedés. A gyermekvállalás nem eredményezheti a család szegénységbe süllyedését. 
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Harmonikusan működő családok nélkül nincs jól működő társadalom. 

A családok életében kitüntetett jelentőséggel bírnak a nemzedékeken átívelő - köztük a nagyszülők és 
az unokák közötti - kapcsolatok. 

Az állam segíti a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetését. 

A családok védelme és a családok jólétének erősítése az állam, az önkormányzatok, a civil 
szervezetek, a médiaszolgáltatók és a gazdasági élet szereplőinek egyaránt feladata. E célok 
megvalósítására az egyházak is kiemelt figyelmet fordítanak” [3]. 

Család, mint rendszer 

„Amikor megkíséreljük meghatározni a „családi rendszert”, akkor egy olyan csoportról beszélünk, 
amelynek tagjai 

(1) befolyással vannak egymásra, 

(2) amelynek tagjai magukat, mint csoportot egy családnak tartják, és 

(3) akik valamilyen aspektusból koherenciát mutatnak, például hasonló az identitás tudattal, 
értékrendszerrel, hittel vagy meggyőződésekkel rendelkeznek. 

A család, mint rendszer meghatározása különféle dolgokra vonatkozhat: 

 a nukleáris családra, amely a szülőkből, és a gyerekekből áll, 

 a kiterjedt családra, amely több generációt is felölel, 

 törzsi és rokonsági csoportokra, 

 baráti és vallási közösségekre. 

Természetesen nagyon sokféle tényező befolyásolja a család definícióját - a kultúra, a vallás, a 
gazdaság és a politika. A definíciók változnak az idők folyamán, illetve a változó körülmények 
hatására. Tehát a család, mint intézmény változik időben, térben, azaz kontextusában, miközben arra 
törekszik, hogy értékeit megőrizve ugyanaz a család maradhasson. Ez nem teleologikus irányt jelent, 
hanem a rendszerparadigma, mint értelmező modell alkalmazását a társadalom legkisebb sejtje, a 
család konstruktumának megértéséhez. Amikor a családról, mint rendszerről gondolkodunk, néhány 
közös, karakterisztikus jegyet meg kell említenünk: 

 A családtagok kölcsönösen hatnak egymásra (pl. amikor a család egyik tagja dühös, ez más 
tagokban esetleg ijedelmet kelthet). 

 Minden egyes személy cselekedete valamilyen módon a többiekéhez kapcsolódik (pl. amikor 
anya és lánya veszekszenek, ez a fiútestvért esetleg kedvességre és segítőkészségre indítja, 
hogy ily módon segítsen elsimítani a konfliktust). 

 A cirkularitás, vagy más néven körkörösség elve, valamint az ismétlődő minták (izomorfiák) 
jelen vannak mind a viselkedésben, mind pedig a kapcsolatokban (pl. egy visszahúzódó férj 
kiválthatja a feleségéből, hogy egyre követelőzőbb legyen, ami viszont azt eredményezheti, 
hogy a férj még visszahúzódóbbá válik, erre a feleség válaszolhat még követelőzőbb 
viselkedéssel, és így tovább). 
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 A család tagjainak hasonló az identitástudata és meggyőződése (pl. a családon belül az a 
meggyőződés, hogy ez a család, hívő, törvénytisztelő, szereti a sportot stb.; ez a „mi tudat” 
jelenti a „mi családunkat”, amelyhez kapcsolódhatnak a családi legendák és mítoszok). 

 A családi rendszerhez tartoznak a szerepek, a szabályok és az organizációs struktúrák (pl. egy 
családban az adott szabályok a gyerekek lefekvési idejére, az asztali viselkedésére 
vonatkozhatnak, vagy például arra, hogy egy bizonyos családtagnak békéltető szerepet 
tulajdonítanak; nagyon fontosak lehetnek a rítusok, családi rituálék, melyek sajnos sok 
családban megkoptak, vagy hiányoznak).” [4]. 

A család funkciói 

Termelési 

A család termelői funkciói lényegesen csökkentek, de nem szűntek meg teljesen, hiszen igen sok 
családban történik termelés (pl. zöldség-, gyümölcstermesztés). 

Fogyasztói 

A fogyasztás túlnyomó része a családban történt, napjainkban azonban a fogyasztás növekvő része a 
családon kívülre került (munkahelyi étkezés), ami hatássál van a család működésére, interakcióira. 

Reprodukciós 

A gyermekek szülése, a népesség fenntartása. 

Gyermekek szocializációja 

A család az a környezet, amely a legközvetlenebb módon hat a kisgyermek fejlődésére. A szülők és a 
közvetlen környezet alakítják a gyermek világát olyanná, amelyet saját kulturális tapasztalataik 
alapján megfelelőnek tartanak. A gyermek a szülőktől, testvérektől, rokonoktól sajátítja el a 
normákat, értékeket, az adott társadalom kultúráját. 

Felnőttek pszichés védelme 

A család szeretetet, megbecsülést biztosít az egyes családtagok részére. A feszültségek elviselésére a 
család nyújtja a legjobb segítséget. Az idős emberek és beteg családtagok védelmét is a család 
biztosítja leghatékonyabban. A család támogató szerepe igen fontos a családon kívül keletkezett 
feszültségek, stresszhelyzetek megoldásában is. 

Családtípusok 

Nukleáris vagy kiscsalád: a szülők és a közvetlen leszármazottaik együttélését jelenti. 

Nagycsalád vagy kiterjesztett család: a rokonok több mint két generációja él együtt közös 
háztartásban (nukleáris család+nagyszülő(k)) 

Egyszülős (csonka) család: 

 az egyik szülő kiválik a kiscsaládból halál, válás, vagy különélés miatt 

 egyedülálló személy gyermeket vállal vagy fogad örökbe 
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A különválás körülményei hatással vannak a családtagokra, gyakran jelentkeznek egészségügyi 
problémák a gyermekeknél. 

Vegyes család: úgy jön létre, hogy a szülők vérrokoni viszonyban nem lévő gyermekeket hoznak előző 
kapcsolataikból új kapcsolataikba. Az előző élethelyzetek és a változáshoz való alkalmazkodás 
mértéke hatással van az egészségre. Az újonnan létrehozott családszerkezetből származó 
feszültségek ronthatják a családtagok mentális egészségét. 

Alternatív kapcsolatformák: 

a) Több felnőttből álló háztartás 
b) Nemzedékeket átugró család (nagyszülők gondozzák az unokákat) 
c) Közösségi csoportok gyermekekkel 
d) „Nem családok” (felnőttek egyedül élnek) 
e) Élettársi közösség 
f) Homoszexuális párok 

A családon belüli alrendszerek 

 Házastársi alrendszer. Tagjai: férj-feleség, házastársi viszony (intimitás, szexualitás) van a 
fókuszban 

 Szülői alrendszer. Tagjai: férj-feleség, anyai és apai szerepek a fókuszban 

 Gyermeki alrendszer. Tagja(i): gyermek(ek) 

„A családi alrendszerek működése és ezáltal az egész család egészséges fejlődése akkor lehetséges, 
ha az alrendszerek közti határok egyértelműek és világosak: elválasztanak és összekötnek, se nem 
merevek, se nem elmosódottak. 

Az egészséges fejlődés biztosítéka, hogy a házastársak a házastársi, a szülők a szülői és a gyermekek a 
gyermeki alrendszerhez tartozzanak, vagy senkinek se kelljen tartósan nem saját alrendszerének 
megfelelő szerepeket betöltenie. Normális körülmények között is előfordulhat, hogy átmenetileg egy 
vagy több családtag az egyik alrendszerből a másikba kerül. Például az anya lemegy vásárolni, a 
legnagyobb gyermeket megbízza, hogy addig vigyázzon a kisebbikre. Erre az időre tehát a gyermek a 
szülői alrendszerbe kerül. Az alrendszerek tartós megbontása vagy átalakítása, az alrendszer-váltás 
fixálódása azonban már eltorzítja a rendszert. Például az anya behozhatja a gyermekét a házastársi 
alrendszerbe, s férjét a gyermeki alrendszerbe kényszerítheti. Valamennyi alrendszernek speciális 
feladata van. A házastársi alrendszer a gyermekek számára mintát jelent: hogyan közlekedik 
egymással egy férfi és egy nő, hogyan lehet érzéseket kifejezni, hogyan lehet feszültségekkel, 
nehézségekkel boldogulni egy szimmetrikus kapcsolatban. A szülői alrendszerrel való kapcsolatában 
tanulja meg a gyermek, hogyan lehet létezni olyan viszonylatban, amelyben az erők egyenlőtlenek. 
Megtanulja, közölheti-e és hogyan, ha szüksége van valamire, és szükségleteit hogyan és mennyire 
elégítheti ki. Megtanulja, hogyan lehet feszültségekkel és nehézségekkel boldogulni asszimetrikus 
helyzetekben. A gyermeki alrendszer külön egység. Jelentősége igen nagy, határainak tiszteletben 
tartása fontos. Ez az első kortársi csoport, melyben a gyermekek támogatják vagy izolálják egymást, 
bűnbakot csinálnak, vetélkednek egymással, megtanulják, hogyan lehet együttműködni, hogyan 
őrizhetik meg presztízsüket alávetett helyzetben, hogyan szerezhetnek elismerést. A gyermekek 
ebben az állandó kölcsönhatásban változó helyzetbe kerülnek, ez hozzásegíti őket annak az érzésnek 
a kialakulásához, hogy egy csoportba tartoznak, és ezen belül individualizáció lehetséges. Az 
alrendszerek megbontása esetén e speciális feladatok megtanulása hiányos vagy hibás lesz. 
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Az alrendszerek közötti határvonalak minősége hasznos mutatója a család működésének. Normális 
körülmények között a határvonalak jellege változik a család életperiódusainak megfelelően – pl. pici 
gyermek esetén az anya-gyermek összefonódottsága nagyobb, és ahogyan a gyermek nő, a kötés 
lazul. Elmosódott határvonalak erősítik az együvé tartozás, a védettség érzését, de nehezítik a 
családtagok autonómiájának kifejlődését. Merev határvonalak esetén a család protektív funkciója 
korlátozott, a kommunikáció nehéz, a családtagok korai önállóságra kényszerülnek. 

A végletesen merev vagy elmosódott határvonalak kóros helyzetet jeleznek. Erősen összefonódott 
családokban, ahol a határvonalak nagyon elmosódottak, mindenki mindenre rendkívüli sebességgel 
és intenzitással reagál, pl. teljesen magánkívül lehet attól, hogy a gyermek nem ette meg a 
süteményt. Az ajtók a szó szoros és átvitt értelmében mindig nyitva vannak. Ha két családtag leül 
beszélgetni, a dialógust pillanatok alatt megzavarják újabb belépő családtagok. Mindenki pontosan 
tudja, mit érez, érzékel vagy gondol a másik. Ez a beszélgetési sémákban is megmutatkozik: gyakran 
beszélnek a másik helyett, válaszolnak a másik helyett. Minden megnyilvánulást kommentálnak, 
mindent mindig megmagyaráznak. A kifejezések általában globálisak, nem konkrétak. Nem azt fejezik 
ki, mit szeretnek, vagy nem szeretnek a másik megnyilvánulásában, hanem általánosítanak. Nem azt 
mondják: „bosszant, hogy elfelejtettél cukrot venni”, hanem: „sohasem gondolsz a többiekre!”, 
„mindig mindent elfelejtesz!”. Máskor ilyen mondatok hangzanak el: „Örülök, hogy mind ilyen 
boldogan együtt vagyunk!” Vagy: „Szerencsétlen vagyok, ha a gyerekek veszekszenek!” 

Az erősen összefonódott családokban a telefonbeszélgetéstől a levélig, a lélegzéstől a WC-ig minden 
közügy, nem alakulhat ki magánügy. P. Évike tudta, hány hashajtó kell a nagymamának, és mindenki 
tudta, hogy Évike mikor menstruál. A gondoskodó és óvó reakciókat sorozatosan kiváltják és nyújtják 
egymásnak. A 10 éves F. Mikit szülei nem engedték egyedül az utcára, most 24 éves, de a narancsot 
és az almát még mindig szappannal mossák meg neki. Egyél még; jól öltözz fel; nézz körül, ha lelépsz 
a járdáról; hol voltál, hová mész, mikor jössz haza, miért jössz haza ilyen későn? Az összefonódott 
családokban ezek a szövegek változatlanul ismétlődnek akkor is, amikor a gyermek már nagy vagy 
akár felnőtt, sőt maga is szülő. A testi betegség még erősebb törődési reakciókat vált ki. Felnőtt labilis 
cukorbetegeinket családjuk még mindig vagy újra kisgyermekként kezeli, a labilitás következményes 
fokozódása pedig a túlzott törődés további fokozódásához vezet. 

Ha több gyermek van, a szülők és a beteg gyermek erős összefonódottsága biztosíthatja a többi 
gyermek nagyobb függetlenségét. Ilyenkor a beteg gyermek betegségével leköti és összetartja a 
szülőket. A család sokszor legszenzibilisebb tagja mintegy magára vállalja ezt a feladatot, ezáltal 
elősegíti testvérei szabadabb létezését. 

Ha az alrendszerek közötti határvonalak túl merevek, ún. laza kapcsolatú családról beszélünk. Az ilyen 
család gyakran akkor sem reagál, amikor szükséges lenne. Például nem tűnik fel, hogy a gyermek nem 
ment iskolába, vagy rosszkedvű, lázas, nem eszik stb. Sokszor igen erős inger kell ahhoz, hogy a család 
védő funkcióját aktiválja és figyelmét felkeltse: asztmás roham, öngyilkossági kísérlet, rendőri eljárás 
vagy baleset. Ezek a drámai események a merev határvonalakat legalábbis időlegesen áteresztővé 
teszik. 

A család és a külvilág közötti határok jellege szintén jellemző a család működésére. A családon belüli - 
az alrendszerek közötti -, valamint a család és a külvilág közötti határvonalak minősége lehet hasonló 
és ellentétes is. Az elmosódott belső határok nem járnak feltétlenül elmosódott külső határokkal, sőt 
ennek az ellenkezője a gyakoribb. A gyermekeket még a széltől is óvják, féltik a „rossz társaságtól”, az 
„utcagyerekektől” stb. Merev belső határok esetén a határok lehetnek kifelé is merevek, a 
családtagok nemcsak a családon belül magányosak, hanem a családon kívül is nehezen teremtenek 
kapcsolatokat. A gyermekek és fiatalok könnyebben fejlődhetnek kóros irányba. 
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Ha a merev belső határok elmosódott külső határokkal társulnak, a családtagok hamarabb és 
könnyebben kiválnak a családból. Ez a túl korán kötött és rosszul végződő házasságok egyik 
leggyakoribb oka” [5]. 

A családi életciklusok 

A családi életciklus modell Haley szerint: 

1. Az udvarlás periódusa 
2. A házasság korai szakasza 
3. Az első gyermek születése, és a vele való törődés időszaka 
4. A házasság középső szakasza – a gyermekek iskoláskora 
5. A gyermekek „kirepülése a fészekből” 
6. Nyugdíjaskor és öregkor 
7. A halál és a veszteségek korszaka 

A Hill és Rodgers-féle családi életciklus modell: 

 Újonnan házasodott pár, gyermek nélkül 

 Csecsemős család 

 Kisgyermekes család (2,5-6 éves korig) 

 Család iskoláskorú gyermekkel (6-12 éves korig) 

 Család serdülőkorú gyermekkel 

 A felnövekedett gyermeket kibocsátó család 

 Magukra maradt, még aktív szülők családja 

 Inaktív öreg házaspár családja 

A családi életciklus lépései Eric Erikson nyomán: 

1. Udvarlás 
2. Házasodás 
3. Első gyermek várása - terhesség 
4. Család csecsemővel 
5. Család óvodáskorú gyermekkel 
6. Család iskoláskorú gyermekkel 
7. Család serdülővel 
8. Család az elbocsátott gyermekkel - nagyszülőség 

Minden családnak vannak szabályai, rítusai. A család homeosztázisának megtartásához igen fontos, 
hogy a család ezeket a szabályokat időről időre újragondolja és az aktuális életciklusnak megfelelően 
módosítsa azokat. Ha ez nem történik meg, felborul a család működésének egyensúlya, egyes 
családtagok különböző védekező mechanizmusok beépítésével, - melyek közül igen gyakori a 
betegség, - próbálják helyreállítani a család kiegyensúlyozott működését. 

Nagy családokban időnként nem könnyű feladat megfelelő szabályrendszert alkotni, hiszen kellően 
differenciált szabályozásnak kell létrejönni, hogy az óvodáskorú és a serdülő gyermek is komfortosan 
érezze magát a családban. 

A családi életciklus szakaszváltása mindig nehéz időszak a családok életében, hiszen ilyenkor több 
családtagnak is új feladatokkal, élethelyzetekkel kell megküzdenie. Ha erre nem készül kellő 
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odafigyeléssel a család, ha az új helyzetbe került családtag nem kap megfelelő támogatást a többi 
családtag részéről, akkor elbizonytalanodik, védettséget keres magának és ezt a védettség nagyon 
gyakran különböző tünetek, betegségek képében teremti meg. (pl. óvodásoknál, iskolásoknál is 
gyakran találkozunk különböző panaszokkal - fejfájás, hasfájás, hányinger, bepisilés - melyek mögött 
szervi eltérést nem találunk. Ebben az esetben a tünetek a gyermek szorongására, félelmeire hívják 
fel a figyelmet, a családon belüli intenzív odafigyelés igényére, mely panaszok megszüntetésében 
fontos szerepe van a családdal történő konzultációnak. 

Nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek közül is sokan használják a betegséget, különböző 
panaszokat, tüneteket védekezésként egy-egy családi, egyéni életciklus krízisben. Ezért fontos, hogy a 
háziorvoshoz forduló betegek esetén az adott probléma megoldása során mindig térjünk ki, mérjük 
fel a beteg és családja kapcsolatát, helyzetét is. 

Együttműködés a családdal 

Az együttműködés lépései: 

 A család megismerése 

 A háziorvosi team és a család együttműködési területeinek feltérképezése: igények, 
lehetőségek, keretek 

 Az együttműködés formáinak meghatározása 

 Az együttműködés eredményességének megbeszélése, az együttműködés módjának szükség 
szerinti korrekciója 

A család megismerése 

A család megismerésének legjobb módszere a genogram, vagy családfakészítés. A genogram készítés 
technikája: 

 Gyűjtsük össze azokat az információkat, melyeket szeretnénk megtudni a családról, tagjairól 

 A család szerkezete 2-3-4 generáción keresztül 

 A családtagok betegségei (daganatos betegségek, magasvérnyomás betegség, szívbetegség, 
hirtelen halál, cukorbetegség, elhízás, vérképzőszervi betegség, asthma, májbetegség, 
depresszió, öngyilkosság, alkoholprobléma, drogfüggőség, dohányzás), ritka betegségek is 

Családi kapcsolatok 

Válasszuk ki azt a családtagot, aki legmotiválhatóbbnak érzünk a genogram elkészítésére, vagy kérjük 
meg a betegünket, hogy készítse el ezt a genogramot a családjáról. Tájékoztassuk a beteget, hogy ez 
a „térkép” rengeteg olyan hasznos információval szolgálhat, mely segítheti az ő és családja 
hatékonyabb gyógyítását, illetve csecsemőknél, gyermekeknél lehetőséget terem egy olyan 
egészségterv összeállítására, mellyel számos betegség megelőzhető kivédhető. Mutassuk meg a 
kiválasztott személynek a genogram szimbólumait, magarázzuk el a genogram készítés módszerét (2., 
3. és 4. ábra) 
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2. ábra. A genogram olvasása 1 [6, 7] 
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3. ábra. A genogram olvasása 2 [6, 7] 
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4. ábra. A genogram olvasása 3 [6, 7] 

 A család szerkezetének felvázolása 

 Születési-halálozási dátumok feltüntetése 

 Betegségek feltüntetése 

 Kapcsolatrendszer jelölése 

 A szükséges információkat írásban is adjuk át (lásd a mellékletet) 

Hasznos, ha a háziorvosi team tagjai is elkészítik családjuk genogramját, hiszen ez alkalmat nyújt a 
készítés technikájának gyakorlására és az elemzésre egyaránt. Egyeztessük az időpontot, amikorra 
elkészíti a beteg, vagy a család a genogramot. Beszéljük meg, hogy csak a beteggel, vagy az egész 
család jelenlétében beszéljük meg a genogramot (a közös családi megbeszélésre kell törekedni). 
Kérjük meg, hogy az elkészített genogramot a megbeszélés előtt néhány nappal adják át, hogy 
tanulmányozhassuk. A megbeszélés szabályai: 

 A megbeszélés előtt tekintsük át a család genogramját 

 Jelöljük meg azokat a családtagokat, akiket mi is ismerünk, a praxishoz tartozó páciensek 

 Családtagonként nézzük végig, hogy a genogram alapján milyen egészségügyi rizikókat 
találunk 

 Értékeljük a családon belüli interakciókat 

 A talált rizikókat, veszélyeket keretezzük át pozitívan, készítsünk cselekvési tervet (pl. 
halmozott daganat előfordulás esetén határozzuk meg a szűrővizsgálatok típusait, 
gyakoriságát, cukorbetegség halmozott előfordulása esetén mozgás, testsúlykontroll, 
egészséges étkezés fontosságát hangsúlyozzuk) 
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 Fontos, hogy a családtagok megértsék, hogy a családban előforduló gyakori betegségek 
ismerete, nem egy önbeteljesítő ítélet, hanem megfelelő egészségmagatartással a legjobb 
lehetőség a változtatásra, a betegség kivédésére, mely csak kellő tudatossággal érhető el. 

 Ha van rá lehetőség megállapításainkról, javaslatainkról készítsünk írásbeli emlékeztetőt is a 
családnak 

 Miután felkészültünk a család genogramjából, csak ezt követően kerüljön sor a 
megbeszélésre 

 Kérjük meg a családot, hogy meséljék el, mutassák be a családfájukat 

 Figyeljük meg az egyes családtagok közti interakciókat 

 Figyeljük meg, milyen következtetéseket vonnak le a családtagok a betegségekkel 
kapcsolatban, ezt hogyan interpretálják 

 Figyeljük meg, mi az, amit kerülnek, amiről nem beszélnek 

 A családfa megismerése után kérjük meg a családot, hogy az elmondottak alapján, milyen 
családi egészségprogram megvalósítását tudják elképzelni 

 Ezt követően az eddig elhangzottakat figyelembe véve ismertessük a családdal a 
megállapításainkat 

 Fogalmazzunk mindig pozitívan, a lehetőségekről, a család egészségi állapotának javításáról 
beszéljünk 

 Egyeztessük, hogy milyen együttműködést, segítséget várnak a háziorvosi teamtől, 
konkretizáljuk, hogy a család által megfogalmazott igényekből, elvárásokból mi és milyen 
módon valósulhat meg 

Felmerülhet a kérdés, hogy a leírtak megvalósítása a gyakorlatban nem kivitelezhető, mert egy 
genogram megbeszélés igen nagy időigénnyel jár. Vegyük figyelembe, hogy egy ilyen konzultáció 
alkalmával nem csak egy egyénről, hanem a családba tartozó egyénekről egyszerre kaphatunk nagy 
mennyiségű információt, mely megelőző és gyógyító tevékenységünket egyaránt segíti. Emellett a 
család működéséről is olyan komplex ismereteket szerezhetünk, mely sok segítséget nyújt munkánk 
során. A családdal, családtagokkal rövid idő alatt olyan egészséges bizalmi viszonya alakítható ki, 
mely megkönnyíti mindkét fél részéről az őszinte, nyílt kommunikációt. 

Mindig lesznek a praxisban olyan családok, olyan betegek, akik elzárkóznak az ilyen típusú 
konzultációtól. Az ő esetükben is időről- időre meg kell ajánlani a lehetőséget, de nem soha sem 
szabad erőltetni az együttműködés ezen típusát. Egy praxisban a családok megismerése 2-3 évet 
vehet igénybe. A motivált családokkal történő konzultációkat követően egyre több igény jelentkezik a 
praxishoz tartozó családok részéről, melyeket egyeztetve kell teljesíteni. 

A családi konzultációra meg kell hívni a család minden tagját, de hangsúlyozni kell folyamatosan az 
önkéntesség elvét. Ha valaki nem vesz részt a konzultáción, akkor jelezzük az ő jelképes ottlétét is 
(üres szék elhelyezésével). Ha fekvőbeteg van a családban, akkor a konzultáció abban a szobában, 
helységben történjen, ahol ő van. A konzultáció elején tisztázzuk az időkereteket, egy alkalom ne 
legyen hosszabb másfél-2 óránál, ha szükséges, akkor találkozzunk több (2-3) alkalommal a családdal. 
A konzultáció elején rögzítsük és a konzultáció során végig tartsuk fókuszban, hogy a beszélgetés ez a 
találkozás szigorúan szakmai kapcsolat a családdal és nem magánjellegű kapcsolatfelvétel, 
„barátkozás”. Kérjük meg a családot néhány szabály betartására: 

 Egyszerre mindig egy ember beszéljen, ne szakítsa félbe senki a másikat 

 A megbeszélés célja a család tagjainak, valamint a család előző generációinak megismerése, 
ezen belül is az egészséggel, betegségekkel kapcsolatos történésekre koncentrálva 

 Kérjük, hogy senki sem fogalmazzon meg negatív kritikát a másik családtaggal szemben 

A konzultációt mindig azzal zárjuk, hogy megköszönjük a család aktív részvételét, visszajelezzük, hogy 
milyen sok értékes információt kaptunk, mely alapja egy jó együttműködésnek. 
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A háziorvosi team és a család együttműködési területeinek feltérképezése, az 
együttműködés formáinak meghatározása 

A család megismerését követően pontosan meg kell határozni, hogy milyen területeken és milyen 
formában vár együttműködést a család, illetve milyen együttműködést ajánl a háziorvosi team. Az 
együttműködés formái különbözők lehetnek. 

Fiatal, egészségtudatos család esetén az egészségmegőrzésre és a prevencióra kell hangsúlyt fektetni. 
Az évi 1-2 családi konzultáció során fel kell mérni a családtagok fizikai terhelhetőségét, fizikális 
statusát. Amennyiben rizikóállapotot észlelünk - jelentősebb súlygyarapodás egy-egy családtagnál, 
dohányzás, alkoholfogyasztás fokozódása, alkohol-drogprobléma megjelenése) erre rá kell irányítani 
a figyelmet és közös megoldási stratégia kidolgozásával segíteni kell az egészség helyreállítását az 
adott családtagnál. Ilyen esetben lehetőség szerint mindig az érintett családtag fogalmazza meg, 
hogy mit vállal a probléma megoldásában, illetve milyen segítséget kér az egyes családtagoktól. 

A konzultációk alkalmával mindig beszéljük meg az egészség megőrzéséhez szükséges 
mozgásmennyiséget- családtagokra specifikálva. Mindig az adott személy válasszon mozgásformát. 
Fontos az étrend, az egészséges étkezés, a szükséges energia bevitel személyre szabott 
meghatározása. Sokat segít, ha a konzultáció előtt néhány napig étkezési naplót vezet a család. Ebből 
megismerhetjük étkezési szokásaikat, megszokott ételeiket. Az egészséges étrend, energia bevitel 
meghatározásánál a család által rendszeresen fogyasztott élelmiszereket be kell építeni az étrendbe. 
Kérjük meg a családot, hogy javaslataink alapján állítsák össze étrendjüket. A következő konzultáción 
már a tapasztalatokról lehet beszélgetni. 

A tanácsadás ezen elemei felkészülést igényelnek, érdemes a konzultáció előtt pár nappal bekérni az 
adatokat, étkezési naplót, így lehetőségünk van a személyre szabott tanácsadásra. 

Azokban a családokban ahol krónikus beteg(ek) van(nak), mindig a legsúlyosabb állapotú beteg 
gondozási igényeinek figyelembe vételével kell meghatározni a konzultációk gyakoriságát. 

A beteg családtag beleegyezését követően, meg kell ismertetni a családtagokkal a családban 
előforduló, gondozást igénylő krónikus betegségek tüneteit, terápiáját. A leghatékonyabb módszer 
az, ha a beteg családtag mondja el azokat az ismereteket, amelyeket tud a betegségéről és ezt 
egészíti ki a konzultáló orvos. Több betegség esetén, egyszerre 1-2 betegség megismerésével 
foglalkozzunk, mert ha egyszerre túl sok információt kapnak a családtagok, azt nehezen, vagy nem 
tudják feldolgozni, így csökken a konzultáció hatékonysága. A „túl sok”, „elegendő” fogalmának 
pontos meghatározása csak az adott családra vonatkoztatva lehetséges. Ha figyel a konzultációt 
vezető orvos, megérzi, hogy mennyi az az információmennyiség, amit egyszerre be tudnak fogadni a 
családtagok. 

A betegségek megismerését követően, meg kell határozni azokat a feladatokat, teendőket, terápiát, 
mellyel a beteg állapota javítható, vagy a progresszió megakadályozható.  A konzultáción mindig meg 
kell beszélni a szükséges étrendet - külön figyelve az egyes betegségek esetén szükséges 
korlátozásokra, diétára. Meg kell beszélni a szükséges mozgásmennyiséget, annak formáit. 
Részletesen át kell tekinteni a gyógyszeres terápiát, illetve a szükséges ellenőrző vizsgálatok 
gyakoriságát. Sokat segít, ha van naplója a betegnek, ahol rögzíthetjük az adatokat. 

Azokban az esetekben, ahol egy-egy családtag fizikai ápolást is igényel, pontosan rögzíteni kell az 
ápolási szükségletet. Ha lehetséges, először mindig az érintett beteg határozza meg, miben vár 
segítséget és fogalmazza meg azt is, mi az, amit önállóan szeretne továbbra is végezni. Ezt követően 
az egyes családtagok osszák be, hogy ki milyen feladatot vállal a beteg családtag ápolása során. 
Törekedjünk arra, hogy a teher nagy része ne egy családtagra essen, hanem, lehetőség szerint 
minden családtag vegyen részt az ápolásban. Ezzel a módszerrel kerülhető el leghatékonyabban a 
család kiégése, az ápolásra kijelölt családtag idő előtti kifáradása. 
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Egy példa: stroke-ot szenvedett beteg családi rehabilitációja 

Tisztázandó kérdések: 

Hol rehabilitálható leghatékonyabban a beteg? 

 A leghatékonyabb segítséget akkor tudjuk nyújtani, ha megkeressük azokat a helyeket, 
lehetőségeket ahol a beteg maximálisan motivált a gyógyulásra. Vannak, akik intézeti 
körülmények között érzik leginkább biztonságban magukat, míg mások a család körében, 
otthonukban képesek legtöbbet tenni a gyógyulásukért. 

Milyen elérhető rehabilitációs lehetőségeink vannak? 

 Mindig pontosan fel kell mérni a lehetőségeket. Ha rehabilitációs intézeti körülmények 
között biztosítható a leghatékonyabb gyógyulás, pontos időpontok meghatározásával, meg 
kell győzni a beteget ennek szükségességéről. 

Ki vegyen részt a rehabilitációs munkában? 

 család (ha van) 

 családorvosi team 

 otthonápolási szolgálat 

 gyógytornász (ha van) 

 dietetikus (ha lenne) 

 pszichoterapeuta (ha lenne)  

 egyházi aktivisták, 

 gyógyult betegek 

Mikor kezdődik a családorvos rehabilitációs munkája? 

 Családgondozási feladatok már akkor megkezdődnek, amikor a beteg még kórházban van: 
pszichés támogatás, tájékoztatás, felkészítés. 

Pszichés támogatás 

 Krízishelyzet oldásának elősegítése 

 A családtagok félelmeinek, szorongásainak, depressziójának csökkentése 

Tájékoztatás 

 Mi történt, mi ez a betegség, állapot? 

 Milyen a betegség időbeli lefolyása? 

 Milyen maradandó károsodások várhatók? 

 Milyen szövődmények léphetnek föl? 

 Milyen módon tudja segíteni a család a beteg mielőbbi gyógyulását a kórházi kezelés alatt? 

Felkészítés 

 Ki ment el és ki jön vissza? 

 A beteg helye a családi rendszerben. 

 Milyen hatással lehet a változás a betegre és a család többi tagjára: pszichés változások, 
mentális változások, a fizikális statusban 

 Milyen ápolásra szorul a beteg? 

 Kinek mi lesz a feladata a beteg ápolása során? 

 Hogyan kell kialakítani a napi rutint? 

 Kikhez fordulhat a család segítségért? 

 Milyen gyógyászati segédeszközöket, spotszereket lehet/kell beszerezni az otthoni 
rehabilitációhoz? 
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Újra otthon 

Az első beteglátogatásunk alkalmával lehetőség szerint az egész család legyen részese az orvos-beteg 
találkozásnak. Ekkor a beteg állapotát figyelembe véve határozzuk meg és közösen alakítsuk ki a 
rehabilitációs feladatokat. Vigyázzunk, hogy ne terheljük túl sem a beteget sem a családot. A 
rehabilitációs folyamat időbeli lefolyást mindig ismertessük pontosan a betegünkkel. Teremtsük meg 
annak lehetőségét, hogy négyszemközt maradjunk betegünkkel. Meséltessük, próbáljuk meg 
explorálni szorongásait, félelmeit. Magyarázzuk el neki, hogy mi történt vele és mi várható Tisztázzuk, 
hogy a rehabilitáció során mire miért van szükség 

Munkás hétköznapok - ezekből van a legtöbb 

 A beteg fizikális állapotának rendszeres kontrollja - eredmények megbeszélése 

 A beteg pszichés vezetése, depresszió, szorongások oldása, biztonságérzet fokozása 

 Az új rehabilitációs feladatok meghatározása rehabilitációs napló - önellenőrzés 

A rehabilitációs munka alapfeladatai 

 Gyakori és rendszeres ellenőrzés 

 Fokozatos terhelés 

 Pozitív megerősítés 

 Szorongások oldása 

 Biztonságérzet megteremtése 

 A rehabilitációs munkában résztvevő családtagok segítése-tanácsadás, pszichés vezetés 

Családtípusok: 

 Túlbiztosító, óvó védő család 

 Szorongó, félős család 

 Statikus, merev család 

 Neurotikus család 

 „Nem foglakozunk vele” család 

A rehabilitációs munka alapszókincse: 

 türelem 

 rendszeres gyakorlás 

 kitartás 

 idő 

 siker 

 esély és biztonság 

Segítőink: 

A hasonló betegségen átesett, sikeresen rehabilitált beteg a legjobb segítő. Lehetőség szerint mindig 
vegyük igénybe segítségét, mert: 

 hiteles 

 van saját tapasztalata 

 pozitív minta 

Jóska „bácsi” esete 

45 éves építész, aki sokat dolgozott hypertoniájával nem törődött. Agyvérzés következtében fél 
oldala bénult, motoros afáziája lett. Kórházi kezelést követően nem tudott beszélni, depressziós volt 
mindig sírt. Felesége és két főiskolás lánya ápolta igen gondosan. Lányait nagyon szereti. 

A család feladatként fogalmazta meg a beteg felé a családfői és apai funkciók mind teljesebb 
ellátását. Ez a kérés, feladat a beteget pozitívan motiválta, kitartóvá tette. Naponta órákat gyakorolt 
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a saját maga által tervezett szobából kialakított tornateremben. Olvasott, logopédushoz járt. Fél év 
alatt megtanult bot nélkül járni, beszélni, kezét részlegesen használni. Agyér-katasztrófája után 2 
évvel ismét jogosítványt kapott. Maradványtünetei között pszichés érzékenysége, szorongása okoz a 
betegnek a legtöbb problémát, de ezt is megtanulta kezelni. Kondícióját rendszeres tornával, 
családjával közös úszással tartja szinten. Unokájára egyedül vigyáz, rendszeresen jár kirándulni, 
kertészkedik. 
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Tesztkérdések 

1. Ki a háziorvosi ellátás célcsoportja? 
A. Csak az egyén 
B. Csak a család 
C. Csak a közösség 
D. Az egyén, a család és a közösség 
E. Csak a felnőtt lakosság 
 
2. A család funkciói, kivéve: 
A. Felnőttek pszichés védelme 
B. Termelési 
C. Munkahely-teremtési 
D. Reprodukciós 
E. Gyermekek szocializációja 
 
3. Melyek a családon belüli alrendszerek? 
1. Szülői 
2. Gyermeki 
3. Házastársi 
4. Rokonsági 
5. Baráti 
A. 1,3,5 a helyes válasz 
B. 2,3,4 a helyes válasz 
C. 4,5 a helyes válasz 
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D. 1,2,4 a helyes válasz 
E. 1,2,3 a helyes válasz 
 
4. A családdal történő együttműködés lépései, kivéve: 
A. Közös sportolás a családdal 
B. A család megismerése 
C. A háziorvosi team és a család együttműködési területeinek feltérképezése 
D. Az együttműködés formáinak meghatározása 
E. Az együttműködés eredményességének megbeszélése, az együttműködés módjának szükség 
szerinti korrekciója 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: C, 3: E, 4: A 

A krónikus betegek gondozása 
dr. Antalics Gábor 

A családorvos betegellátása során a heveny megbetegedéseken túl a krónikus betegségben szenvedő 
pácienseit is kezeli. Ez olyan speciális feladat, amely fontos sajátossága, jellemzője napi 
tevékenységünknek. Természetesen más orvosi szakágakban is fellelhetők a specifikumok. Az 
ideggyógyász is találkozhat ritka kórképpel, a vesegyógyász is indíthat speciális kezelést, a sebész is 
végezhet bravúros műtétet. Mi, családorvosok olyan specialitásokra vagyunk képesek, hogy akár 
évtizedeken át követhetjük, gyógyíthatjuk ugyanazt a páciensünket, változtathatjuk gyógykezelését, 
küldhetjük az éppen aktuális szakorvosi konzíliumba. A „megszokott” bajokon túl, krízisszituációk is 
felléphetnek. Hirtelen állapotromlás, az életet közvetlenül veszélyeztető szövődmények jelenhetnek 
meg, speciális orvosi ellátási igénnyel. Ilyenkor ideig-óráig páciensünk kikerülhet látókörünkből, más 
specialista orvosok kezelik, gyógyítják őket. Bizonyos idővel újra hazakerül betegünk és a kezelés, a 
folyamatos betegellátás, beteggondozás a családorvosnál folytatódik. A rendszeres találkozás 
betekintést enged az egész család életébe. A családorvos a család részévé válhat. A testi bajokon túl, 
sokszor a család egyéb gondjaiba, kríziseibe is beleláthatunk. Így lesz komplex az ellátás. A 
komplexitást a testi, a lelki egyensúlykeresés, gyógyítás jelenti, melyet nagyban befolyásolhatnak a 
beteg szociális körülményei is. 

Mikor beszélhetünk krónikus betegségről, betegről? Melyek azok a fő betegégcsoportok, amelyek 
ebbe az ellátási formába sorolhatók? 

Minden orvosi szakág jól körülírt panaszok, tünetek, vizsgálati eredmények alapján határozza meg 
egy-egy betegség kórismeretét, betegség diagnózisát. Tény és tapasztalat, hogy bizonyos betegségek 
kezelés nélkül rövidebb-hosszabb időszak után állapotromlást, az érintett szervek, szervrendszerek 
idő előtti működészavarát, majd működésképtelenségét okozzák. Ez természetesen a beteg egyén 
állapotromlását, egészségügyi hanyatlását, idő előtti megrokkanását, sőt halálát eredményezheti. A 
legfőbb cél tehát, hogy felkutatva a veszélyeztető állapotokat, a szövődménymentes betegeket 
mielőbb orvosi ellátásba, gyógykezelésbe vonjuk. Ezzel késleltethetők, kivédhetők a célszerv-
károsodások, megállíthatók a betegségből adódó és várható szövődmények. 

E speciális tevékenység végzéséhez speciális munkamódszert kell alkalmazni. Természetes, hogy a 
szemlélet alkalmazkodik a családorvosi ellátás alapelveihez (1. táblázat). 

1. táblázat. A családorvosi ellátás jellemzői 

Az egészségügyi ellátás részterülete 
Helyzetspecifikus 
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Személyes 
Folyamatos 
Egyén-, család- és lakosságcsoport érdekű 

 

Tisztában kell lennünk, hogy az egészségügyi ellátás részterülete vagyunk, a megfelelő 
kompetenciahatárokon belül végezhetjük tevékenységünket. Szem előtt kell tartanunk az adott 
szituáció adta lehetőségeket és elvárásokat is, ezért is nevezhető szituatívnak a családorvosi munka. 
Ajánlott egy olyan szemléletű betegellátási módszer, amely ötvözi a betegségek, betegségre 
hajlamosító tényezők (rizikófaktorok) felismerését, a betegség tüneteinek és kritériumainak 
ismeretét, a betegség korszerű gyógykezelését. Ezt az összetett betegellátási formát nevezhetjük 
krónikus beteg gondozásnak. Ehhez elengedhetetlen a személyes, folyamatos, partneri orvos-beteg 
kapcsolat. Természetesen ez csak kölcsönös bizalomra, elfogadásra épülhet. Az orvos javaslatait, 
tanácsait ezzel együtt a rendelt kezelési utasításait a beteg részéről el kell fogadni, megvalósulásukra 
törekednie kell. Alapvető az is, hogy a családorvosnak is fel kell mérni a beteg tenni akarását, 
együttműködési készségét. Fel kell ismerünk az egyén, a család, esetlegesen a tágabb környezet, sőt 
időnként a lakosságcsoport érdekeit is. 

Az „orvos-beteg szerződés” megkötéséhez többszöri megbeszélés, egyeztetés szükséges. „Íratlan”, de 
az orvos által megfelelően ledokumentált szerződésről van szó. A családorvos elmondja, 
elmagyarázza az állapot, a betegség lényegét. Felvázolja a páciens aktuális állapotát, és ehhez 
meghozza a kezelési döntést. Sok esetben egyéb szakorvosi javaslatokat, tanácsokat is figyelembe 
vesz ehhez. Időszakosan speciális ellátásokra, akár műtéti kezelésre is szükség lehet, de a további 
kezelés újra a praxisban folytatódhat. A gondozási munka célja több lépcsős (2. táblázat). 

2. táblázat. A családorvosi beteggondozás célja 

A betegséget megelőző állapotok felismerése 
A betegségek korai diagnosztikája 
Az életveszélyes állapotok elkerülése 
A szövődmények kialakulásának meggátlása 
A progresszió csökkentése 
A célszerv-károsodások kivédése 

 

A legfőbb cél a betegségeteket megelőző állapotok felismerése, a kockázatok megállapítása, azok 
befolyásolása. Cél lehet a fennálló, kialakult betegségek korai diagnosztikája, hiszen így gátolhatók az 
életveszélyes állapotok kialakulásai, a szövődmények megjelenése, vagy megfelelő hatékonyságú 
kezelés mellett a progresszió csökkentése, a célszerv-károsodások kivédése. A családorvos tehát 
egyszemélyes felelőse és irányítója a krónikus betegek ellátásának, gondozásának (3. táblázat). 

3. táblázat. Miért lehet feladata a családorvosnak a krónikus betegek gondozása? 

A betegségek tömeges előfordulása 
A folyamatos ellátás lehetősége 
A komplex gondozás feladata 
Partnerkapcsolatú ellátás 
Költséghatékonyság 
Optimális betegvezetés, egészségügyi menedzser 
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Praxisában folyamatosan jelen van, könnyen elérhető, lehetőség nyílik térben és időben a szükséges 
orvos beteg találkozások lebonyolítására. Képes komplexitásában kezelni a problémákat. A 
testi/szomatikus elváltozásokon túl a beteg lelki/pszichés vezetésében is részt vállalhat, hiszen a 
kialakított partneri orvos-beteg kapcsolat ennek alapját képezi. E kapcsolat feljogosíthatja a 
családorvost az ellátások kezdeményezésére is. Mód nyílik a megelőző és gyógyító orvoslás együttes 
alkalmazására. A saját hatáskörben kimondható végleges kórismék, diagnózisok gyors kezelési 
stratégiák kidolgozását, mielőbbi hatékony gyógykezelés bevezetését jelenthetik. A hatáskörön túli 
ellátások megszervezése, a betegek más szakorvosokhoz irányítása, a diagnózis pontosítása szintén 
feladatunk. Optimalizálható az alapellátás és a szakellátás együttműködése is. Végül a krónikus 
betegségek nagyszámú előfordulása a praxisokban is jelzik a családorvos feladatát, ellátási 
kötelezettségét. A gondozás a családorvos mindennapos munkamódszere legyen! 

Amennyiben betegség csoportokat határozunk meg, a nagyvérnyomás betegség, a szív-és érrendszeri 
betegségek, az anyagcserezavarok (cukorbaj, vérzsír-eltérések) daganatos betegségek, krónikus 
légzőszervi betegségek lehetnek a beteggondozás fő irányai. De akár a csontritkulás, a reflux-
betegség ellátása is lehet ilyen szemléletű. Ehhez meg kell határoznunk a családorvosi beteggondozás 
folyamatának jellemzőit, elemeit (4. táblázat). 

4. táblázat. A gondozási folyamat jellemzői 

Felkutatás, szűrés 
A diagnózis felállítása 
Nyilvántartás 
Aktív megfigyelés (megelőzésre törekvés, kezelésindítás, folyamatos orvos-beteg kapcsolat) 
Rehabilitáció 

 

A munka kiindulása a kóros állapotok felkutatása, szűrése. Fontos olyan betegségcsoportokat 
választani, amelyek megfelelő érzékenységű szűrő metodikákkal kutatathatók. Természetesen ennek 
tömegesen használhatónak, finanszírozhatónak, páciens által elfogadhatónak kell lennie. Az 
eredményeket a vizsgálónak értékelnie kell, szükség szerint további megerősítő vizsgálatokat is kell 
végeznie, végeztetnie. Az adatok értékelése természetesen diagnózisokban végződik. Ehhez azonban 
sok esetben ismerni kell az adott betegségek pontos diagnosztikus kritériumait. Néhány „szűrhető” 
betegséget, illetve azok szűrési módszereit, valamint a rizikószűrés elemeit mutatja az 5. és a 6. 
táblázat. 

5. táblázat. A krónikus betegségek felkutatása, szűrése 

Krónikus betegség Felkutatás, szűrés 

Hypertonia Ismételt mérések, ABPM, egyéb monitorozás 
Ischaemiás szívbetegség, angina pectoris Anamnézis, kérdőív, ergometria 
Cukorbetegség Éhomi, random, posztprandiális vércukor 

(OGTT), vizeletcukor 
Malignus betegségek Fizikális vizsgálat, paraneopláziás tünetek, 

laboratóriumi és eszközös vizsgálatok 
 

6. táblázat. Rizikószűrés a praxisban 

Családi anamnézis 
Tápláltság-BMI 
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Lipid-rizikó 
Szénhidrát-anyagcsere 
Étkezési szokások 
Fizikai aktivitás 
Dohányzás 
Alkoholfogyasztás 
Stressz-állapot 

 

Lényeges az etikusság, azaz a kiszűrt betegeket megfelelő szintű ellátásba kell részesíteni. 
Amennyiben a megfelelő kompetenciakörben végleges diagnózis születik, a családorvos megfelelő 
nyilvántartásba veszi betegét, azaz a páciens gondozási listára kerül. Itt nyomon követhető a beteg 
ellátása, rendszeres ellenőrzése, felülvizsgálata, diagnosztikus és terápiás módosításai (7. táblázat). 

7. táblázat. Nyilvántartás 

Pontos rizikó- és betegségadatok 
Gondozási csoportok - morbiditási struktúra 
Napi dokumentáció - nyilvántartás 
Tartalom: kórtörténet, alapstátusz, beutalás, leletek, alapbetegség, gondozás, előjegyzés 

 

Mindez már átvezet az aktív megfigyelés szakaszába, amikor is a beteget meggyőzzük a folyamatos 
orvos-beteg kapcsolat kialakításáról, annak szükségességéről és fontosságáról. Megkezdődik a beteg 
kezelése, terápia beállítása, lehetőség szerint a további megelőzési törekvéseket is szem előtt tartva 
(8. táblázat). 

8. táblázat. Az aktív megfigyelés 

A. A gondozási módszer elfogadtatása  
B. Élethosszig tartó ellátás - gondozás Gyógyszeres terápia 

Egészségnevelés 
Diagnosztikus éberség 

 

A gondozás legtöbbször komplex feladattá nő, mivel egy-egy beteg esetében több betegség 
folyamatos ellátásáról, kezeléséről van szó. A családorvosnak sok esetben több szakorvos 
együttműködését kell koordinálnia, menedzselnie. Az ellátás ellenére persze adódhatnak krízisek, 
hirtelen állapot romlások, súlyos szövődmények megjelenése. Ilyenkor e rendszerbe foglaltan 
indíthatjuk, majd folytathatjuk a rehabilitáció folyamatát (9. táblázat). 

9. táblázat. A rehabilitáció 

Bármely állapotromlás megállítása 
Az új helyzet stabilizálása 
Másodlagos, harmadlagos prevenció tervezése 
 

A kör természetesen újraindul, amikor újabb rizikóállapotot, betegséget kutatunk, diagnosztizálunk 
és kezelünk. 
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Irodalom 

Arnold Cs. Családorvoslás. Medicina Kiadó (1999) 

Esetbemutatás 

1. eset. 41 éves férfi 

Tizenegy éve a praxis bejelentkezett betege. Felvételekor mérsékelt elhízást véleményeztem. Családi 
előzményeiből édesapja inzulinkezelésre szoruló cukorbetegsége emelhető ki. Néhány éve allergiás 
szénanáthára derült fény. Két évvel ezelőtt típusos panaszokkal jelentkező epekövességet 
állapítottunk meg, műtéti előkészítését végeztük. A műtétjét szövődménymentesen elvégezték, 
annak ellenére, hogy a laboratóriumi vizsgálataiban enyhén emelkedett vércukor értéket észleltem. 
További súlynövekedése, később enyhén emelkedő vérnyomása szív-és érrendszeri rizikónövekedést 
sejtetett. Aktív dolgozó révén ritkán jutott el rendeléseimre. Két év eltelte után anyósán keresztül 
sikerült berendelni szűrővizsgálatokra. Akkor kiderült, hogy üzemorvosa már gyógyszert is rendelt 
magas vérnyomás betegsége miatt. Komplex szűrése nem történt meg, ezért kezdeményeztem 
laboratóriumi, kardiológiai, szemészeti szakvizsgálatait. Vérvételi vizsgálatakor nagyfokban 
emelkedett vércukor-, és vérzsír-szinteket találtam. Az ismételt vizsgálatok ezeket az értékeket újfent 
megerősítették. A diagnosztikus kritériumok ismeretében már a praxisban, alapellátási szinten 
kimondhatók a cukorbetegség és az emelkedett vérzsír-szint diagnózisa. Diétás tanácsadás, 
kombinált gyógyszeres kezelés mellett gyors állapot javulása indult. Az időközben elvégzett 
szakorvosi vizsgálatok még szervi károsodást, szövődményt nem írtak le. A beteggel sikerült 
elfogadtatni az életmódváltás fontosságát, a gyógyszeres kezelés szükségességét. 

Az eset tanulsága, hogy az olyan pácienseket, akik esetében bármilyen rizikóállapotot 
véleményeztünk folyamatos megfigyelés alatt kell tartani, rendszeres ellenőrzésekbe kell vonni. 
Ehhez elengedhetetlen, hogy megfelelő nyilvántartásunk legyen páciensekről és értesíteni tudjuk az 
esetleges kontrollokról. Megfelelő kommunikációval, adekvát terápiával gyors javulást is elérhetünk, 
ami természetesen a beteg együttműködését is segíti a folyamatos ellátásban. A legfőbb eredmény 
azonban az, hogy az irreverzibilis egészségkárosodás előtt igazi megelőzésre volt lehetőségünk. A 
jövő mindenképpen ez, egyre inkább a betegségek megelőzésre, a prevencióra kell a családorvosi 
munkát hangolni. 

2. eset. 50 éves nő 

Nyolc éve a praxis betege. Családi kórelőzményéből édesanyja korai, hirtelen szívhalála emelhető ki. 
Egyéni előzményeiből közepesen súlyos elhízás, dohányzás emelhető ki. Több éven át visszatérő 
nyelőcsőgyulladás miatt állt kezelés alatt, hullámzó erősségű ízületi fájdalmak miatt reumatológia 
látta el. A méhizom daganata miatt nőgyógyászati műtétje történt. Sorozatos, de sikertelen 
próbálkozás történt a súlycsökkentésre és a dohányzás elhagyására. Ennek ellenére megfelelő, 
partneri orvos-beteg kapcsolatról beszélhettünk. Három évvel korábban, egy nyári délelőtt telefonon 
keresett. Edzőteremben, tréning közben heves mellkasi fájdalma alakult ki. Javaslatot kért ennek 
csökkentésére, a probléma mielőbbi megoldására. Ismerve rizikóállapotát, nem volt kizárható a 
panaszok szív eredete. Amennyiben heveny koszorúér elzáródásról, esetleges érgörcsről is szó lehet, 
mindenképpen kórházi kivizsgálást, ellátást kellett ajánlani. Legegyszerűbben ezt mentőhívással, 
azonnali beutalással lehetett volna megoldani, de ezt a beteg nem fogadta el, személyes találkozót 
kívánt. Az életveszélyes állapot lehetőségét is megemlítve a beteg férje kíséretében érkezett a 
rendelőnkbe. Vizsgálatakor a panaszok részletes kikérdezése kapcsán a típusos, szíveredetű mellkasi 
fájdalom még inkább megerősítést nyert. A fizikai terhelésre jelentkező fájdalom, a nyakba, hátba 
sugárzó, fokozatosan erősödő tünetek egyértelművé tették az állapotot. A csökkent keringési 
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paraméterek (alacsony vérnyomás, gyorsult szívritmus, a tüdők felett hallható zörejek), a kóros EKG, 
a gyors hatású értágító gyógyszerre bekövetkező fájdalommérséklődés további megerősítő tényező 
volt. A személyes, szemtől-szemben történt megbeszélés, meggyőzés elegendő volt a kórházi 
beutalás elfogadásához. A mentőszállításhoz infúziós kezeléssel, intravénás fájdalomcsillapítással, 
értágítók további adásával készítettük fel a beteget, folyamatos oxigén belélegeztetést alkalmaztunk. 
A sürgős, orvosi felügyelettel zajló kórházba szállítás esemény nélkül megtörtént. A coronaria 
őrzőben elvégzett sürgős vizsgálatok (ismételt EKG, echocardiographia, CPK, troponin) 
megerősítették a koszorúér-betegséget megerősítették, zajló heveny szívinfarktust véleményeztek. 
Coronaria-stent beültetésére került sor. Néhány nappal később, új helyzetben találkoztunk ismét a 
rendelőmben páciensemmel. A beavatkozás után életmódváltás, kombinációs, másodlagos megelőző 
gyógyszeres kezelés szükséges. A dohányzást elhagyta, étkezési szokásokon módosítottunk, a 
gyógyszeres kezelés alappilléreit tisztáztuk. A gyógyszeres kezelés magába foglalja az újabb vérrög 
kialakulás megelőzését, a szív takarékos munkájának elérését, stabil keringés biztosítását. Megfelelő 
időközönként mind a családorvosi rendelőben, mind a kardiológus szakorvosnál szükségesek a 
speciális kontroll vizsgálatok elvégzése. 

Tanulságul szolgálhat, hogy bármikor kerülhet a családorvos is sürgősségi ellátás szorításába. Ehhez 
elengedhetetlen a megfelelő tréning, a megfelelő felkészülés, az ellátáshoz szükséges eszközök, 
gyógyszerek megléte. A krízisszituáció után fontos az új, kialakult állapot közös elemzése, a 
szakorvosi javaslatok elfogadása, a beteg megnyerése a további ellátáshoz, együttműködéshez. 
Sajnos esetünkben is itt indulhatott csak el az igazi beteggondozás: az első, de súlyos szövődmény 
megjelenése után. Betegünk itt szembesült a veszéllyel, az egészségkárosodás lehetőségével. Azóta 
együttműködése kiváló, stabil állapotú, újabb veszélyeztető állapota nem jelentkezett. 

3. eset. 74 éves férfi 

Hat éve jelentkezett be körzetembe. Bejelentkezésekor megtudtam, közel 20 éve hypertoniás, 15 
évvel korábban tüdőembóliát kapott. Időszakosan pitvarfibrilláció jelentkezett, mely pihenésre szűnt. 
Az előzmények gondos áttekintése után betegvizsgálat következett, s kiderült, hogy a ritmuszavar 
tünetek nélkül is fennállt. Kardiológiai kivizsgálás a tartós pitvarfibrilláció tényét megerősítette. Az 
ultrahangos szívvizsgálat csökkenő szíverőt, szívelégtelenséget is igazolt. Kezelési útmutatással a 
beteg visszakerült a praxisba, tartós gyógyszerszedésre, rendszeres laboratóriumi ellenőrzésre 
szorult, melynek folyamatát természetesen családorvosként vállaltam fel. A kombinált gyógyszeres 
kezelés mellett ritmuszavara karbantartható maradt, jó hatásfokú véralvadásgátló kezelési 
eredményt értünk el. Kontroll kardiológiai vizsgálat a szívelégtelenség mérséklődését, állapot javulást 
mutatott. Havonta járt kontrollra. Számottevő állapot változást nem észleltem, gyógyszereit felírtam. 
Igen jó beteg együttműködést tapasztaltam. Mondhatnánk a betegellátás már „automatikusan” 
történt, szinte egysíkúvá vált. Másfél évvel ezelőtt azonban észrevehetően súlycsökkenés 
mutatkozott. Beteg elmondta, étvágytalanná vált, időnként hasmenés kínozza, ritkán hasi görcsöket 
érez. A beteg tüzetes átvizsgálása nem hozott érdemi eltérést. Laboratóriumi vizsgálataiban a 
vérszérum-paraméterek normál tartományon belül maradtak. A széklet vizsgálata rejtett vérzésre 
utalt. Gyulladásos folyamat, fekély, esetleges daganat lehetőségében gondolkodtam. Külön 
erőfeszítést jelentett a további vizsgálatok megbeszélése, elfogadtatása, az esetleges talált 
eltérésekből adódó további teendők megvitatása. Megfelelő kommunikációval, a család többi 
tagjával is folytatott, többszöri, együttes megbeszélés győzte meg a beteget a további lépések 
szükségességéről. A vastagbél-tükrözéses vizsgálat, a speciális CT bizonyította a vastagbél daganatos 
elváltozását. A műtét elkerülhetetlen volt. A megfelelő intézet, az operáló orvos kiválasztása közös 
elhatározás lett, hiszen a fennálló társbetegségek a műtét kockázatát növelték. Az elektív műtétet 
szövődménymentesen elvégezték. A daganat eltávolítása után a bélrendszer folytonossága 
visszaállítható volt. Otthoni ellátásba kerülve a régi betegségek további kezelése mellett, az új állapot 
elfogadtatására, ennek ellátására is figyelmet kellett fordítanom. Nem maradhatott el az onkológiai 
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megbeszélés sem, ahol a daganat elemzése után kemoterápiás utókezelést ajánlottak több 
lépcsőben. Ismét a kezelésbe való beleegyezés elfogadása volt a találkozások hangsúlyos kérdése. 
Beteget sikerült megnyerni a tartósabb és biztosabb gyógyulást biztosító, nem kevés mellékhatással 
is járó kezelés elfogadására. A lezajlott kezelések után végzett kontroll vizsgálatok 
daganatmentességet igazoltak, kardiológiai állapota továbbra is stabil maradt. 

Az eset tanulsága, hogy egy ellátás, gondozás alatt álló beteg esetében a megszokott bajokon túl új 
panaszok, tünetek jelentkezhetnek. A családorvos feladata, hogy ezeket az új helyzeteket is értékelje, 
keresse, vizsgálja az okokat. Fontos a beteg megnyerése a szükségesnek ítélt vizsgálatok 
elfogadásához. Segíteni kell a kivizsgálás menetét, megfelelő és körültekintő tájékoztatást kell 
nyújtani a beteg számára. Elengedhetetlen a beteg és családja pszichés támogatása a nehéz 
időszakban. Ez a gondozói munka nem korlátozódhat egy-egy betegségre, csak a kiemelt betegséggel 
összefüggő problémákra. A családorvosnak mindig a beteg egészét kell szemlélnie, komplex 
gondozást kell végeznie. Sok esetben a kialakult betegség indítja el a tartós együttműködést. Ebben 
az esetben is a megelőzésre törekevés a fő vezető elv. Előzzük meg az állapotromlást, a célszervek 
károsodását, a súlyos, életet is veszélyeztető szövődmények kialakulását. Gondoljunk egyéb 
megbetegedések lehetőségére, más panaszok és tünetek ne kerüljék el figyelmünket. 

Az ismertetett esetekből kitűnik, hogy a családorvos elsődlegesen a szív-és érrendszeri betegségek, a 
daganatos betegségek, bizonyos anyagcserezavarok folyamatos felkutatásával, szűrésével, 
kezelésével és folyamatos ellátásával foglalkozik. Kiemelt társadalmi jelentőségű feladat is a betegek 
mielőbbi megtalálása és gyógyítása, hiszen a megelőzés a legolcsóbb ellátás. Kisebb ráfordítás a 
szövődménymentes, súlyos elváltozással nem rendelkezők ellátása. De a betegségek elsődleges 
megelőzés csak széles társadalmi összefogással teremthető meg. Az egészséges életmód megtartása, 
a testedzés, az egészséges étkezés, a káros szenvedélyek kiiktatása túlmutat csak az egészségügy 
lehetőségein. 

4. eset. Több generációs családgondozás 

A családorvos gondozó munkája újabb specificitást tud elérni abban az esetben, ha az egyének 
ellátása több generációs családban történik. Több évtizedes családorvosi tevékenységem kapcsán - 
három, sőt akár négy generációs családok ellátásában kezelésében vállalhattam részt (1. ábra). 



 237 

 

1. ábra. Egyéni betegellátás – családgondozás 

H.F.-né (1899-1993) 

 Cardiopathia ischaemica 

 Fibrillatio atriorum 

 Insufficientia cardialis 

 Atherosclerosis universalis 

 Dementia senilis 

 ÁPOLÁSI, GONDOZÁSI ÚTMUTATÁS 

 FOLYAMATOS KOMPLEX PSZICHÉSTÁMOGATÁS 

T.J.-né (1917) 

 M. Hypertonicus 

 Ischaemiás szívbetegség 

 Fibrillatio atriorum parox., fix 

 Embolia cerebri, hemitünetek, dysarthria 

 KKOMPLEX REHABILITÁCIÓ 

 PSZICHÉS VEZETÉS 

Sz.F. férfi (1952) 

 Depresszió 
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 Spondylosis 

Sz.K.A. nő (1947) 

 Hypertonia 

 Hyperlipidaemia 

 Neurosis 

Dr. K.F. férfi (1943) 

 Obesitas 

 Postcholecystectomiás szindróma 

Dr. K.F.-né nő (1937) 

 Bronchitis chronica 

K.B. nő (1974) 

 Terhesgondozás - 2004-ben egészséges fiúgyermek 

K.B. férfi (1976) 

Az adott család esetében az aggkorú nőbeteg volt az indítója a találkozásnak, majd a több éves 
széleskörű kapcsolatnak. Számos szív és érrendszerei, neurológiai, pszichiátriai kórállapot a 
folyamatos ellátása volt a feladatom, megfelelő pszichés támogatással egyetemben. A szintén idős 
korú leány szinte csak az aggkorú édesanya halálát követően volt gondozásba vonható. Magát 
betegnek nem érezte, hozzátartozójának ápolás, gondozása energiáit, figyelmét teljesen lekötötte. Az 
ő gondozása agyi történését követően, rehabilitációs feladatokkal indult, sikertörténet lett, 
önellátóvá vált. 

Az ellátás kapcsán a gyermek, majd az unokák is a látókörömbe kerültek, különféle akut, majd 
krónikus gondozási feladatok adódtak. Az induló hypertonia kivizsgálás, tüdőgyógyászati, 
gasztroenterológiai állapotok felügyelete, pszichés támogatáson túl a védőoltások indikálásán, 
terhesgondozáson át szinte az egész orvostudomány bizonyos szeletei megjelentek a 
mindennapokban, az egyének ellátásában. Az ellátások kapcsán természetesen sok esetben a családi 
struktúra, a függőségi viszonyok ismerte nagyban segítette az ellátások lebonyolítását. Tudnunk kell, 
hogy az adott család gondozása nem lehet tartós, állandó ellátási feladat. A család állapotának 
változásai, a függőségi viszonyok módosulása, a halálozások, válások, születések, migrációk 
megbontják a kialakult struktúrát, az orvosi ellátások formáit, gondozási feladatok szükségességét. 
Tanúságul szolgál, hogy 10-15 év múltán egy jól felépített ellátási modell szinte teljesen 
megváltozott, leépült. 

 T.J.-né: Aggkorú, fokozódó demencia, komplex dekompenzáció, EXITUS 

 Sz.F.: Epeúti műtét, hyperlipiaemia, hypertonia, szívritmus-zavar 

 Sz.F-né: Hepatopathia, haemochromatosis, szívritmuzs-zavar 

 Dr.K.F/dr.K.F.-né: elköltözött 

 K.B. nő: megszült4e 2. gyermekét, elköltötzött 

 K.B. férfi: külföldön tartózkodik 
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Emellett azonban a praxisban újak alakulnak ki, új kihívások jelennek meg más családok bevonásával, 
új igényekkel, de a komplexitás marad, a széles körű ellátási feladat a családorvosé. Hiszem, hogy 
igazi családorvossá úgy válhatunk, ha elsajátítjuk ezt a fajta ellátási módszert. Amikor már a család 
egyes tagjairól mindent tudunk, azzal együtt mindent tudunk az adott családról is. 

Felvetődik a kérdés, érezhető-e, mérhető-e a gondozás eredménye egy jól működő, jól gondozó 
praxis esetében. A választ több lépcsőben adhatjuk meg, bár nagy összehasonlító vizsgálatok nem 
ismertek. Legegyszerűbben rövid-, közép-, és hosszútávú eredményeket várhatunk. A jó gondozást 
végző praxisban fellelhetővé válnak a látens betegségek, rizikó-térkép készíthető a lakosságról. Jó 
diagnosztikával, megfelelő kezeléssel lassítható a krónikus betegségek okozta állapotromlás, 
kivédhetőkké válnak az akut életveszélyt okozó állapotok. Ehhez jól kialakított orvos-beteg kapcsolat 
szükséges, együttműködő páciensek képzik az eredmény alapját. Fontos a családorvos naprakész, 
aktualizált tudása is. Középtávon észlelhetővé válnak a kóros paraméterek(laboratóriumi 
eredmények, vérnyomás értékek, testsúly stb.) rendeződései, csökkenhet a szakorvosi valamint 
kórházi ellátási igény is. Bár a kérdés nagyon összetett. Valószínű, hogy kevesebb táppénzes beteg 
lesz, több kereső- és munkaképes egyénnel találkozhatunk, csökkenthető lesz a rokkantak száma is. 
Hosszútávon egy egészségesebb közösséggé válik a praxis. 

Családon belüli erőszak 
dr. Szabó János 

Bevezetés 

A családon belüli erőszak sajnos napjainkban is igen gyakori, de olyan tabu, melyet bántalmazó és 
bántalmazott egyaránt igyekszik eltitkolni. Gyakori az is, hogy a bántalmazott oly mértékben 
megfélemlített vagy kora, állapota miatt korlátozott, hogy nem meri, vagy nem tudja a bántalmazást 
bejelenteni. 

A háziorvosi teameknek, védőnői szolgálatoknak kitüntetett szerepe van a családon belüli 
bántalmazások felismerésében, a bántalmazás áldozatának, áldozatainak védelmében. 

A háziorvosi team és a családok közötti bizalmi kapcsolat egyik részről könnyebbé teszi az esetleges 
bántalmazás gyanújának korai felismerését. A kialakított és a gyógyító munkát hosszútávon segítő 
bizalmi kapcsolat azonban arra is kötelezi a háziorvosi team, védőnői szolgálat tagjait, hogy ha 
erőszak gyanúja merül föl, kellő gondossággal, szakszerűséggel járjanak el a család és a páciens 
védelmében. 

Definíció, BNO tartomány 

A családon belüli erőszak fogalma alatt azokat az eseteket értjük, amikor az egyik családtag, 
házastárs-élettárs vagy ex-partner kísérletet tesz vagy meg is valósít olyan magatartást, amelyekkel a 
másik fél (családtag, élettárs stb.) fölött hatalmat - testi, anyagi vagy jogi dominanciát - tud 
gyakorolni. Családon belüli erőszak helyett használatos a párkapcsolati erőszak és 
gyermekbántalmazás elnevezések is. A családon belüli erőszak körébe sorolható, ha harmadik 
személy erőszakot követ el a család egy tagja ellen csupán a családban betöltött szerepe miatt. 

Az erőszakot tágan kell értelmezni: beletartozhat verekedés, szidalmazás, súlyos testi sértés, 
életveszélyes fenyegetés stb. A családon belüli erőszak fogalomkörébe tartozik a partner-partner 
közti, illetve az idősebb családtag bántalmazása és a gyermekbántalmazás is, beleértve az egyszülős 
családokat. (Forrás:Wikipédia) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Er%C5%91szak
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%BAlyos_testi_s%C3%A9rt%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gyermekb%C3%A1ntalmaz%C3%A1s&action=edit&redlink=1
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A jogi szabályozást az 1978.évi IV. törvény (Büntető Törvénykönyv) XIV. fejezete tartalmazza „A 
házasság, a család , az ifjúság, és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények” cím alatt. A keletkezett 
sérülések BNO besorolása igen széles. A baleseti, pszichológiai károsodások mellett 

Y87* Szándékos önártalom, testi sértés, nem meghatározott szándékú esemény 
következményei 

Y90* A morbiditás és mortalitás m.n.o. okainak kiegészítő tényezői 
Z55* Szociális-gazdasági és pszichoszociális körülmények egészségügyi kockázatának kitett 

személy 
*az egyes esetek számos alcsoport 

A családon belüli erőszaknak áldozatai leggyakrabban: a partner (feleség, férj, élettárs), a szülő, a 
gyermek, a testvér, az idősek, a gyengébbek és a fogyatékosok. A családon belüli bántalmazás 
típusait az 1. táblázat sorolja fel. 

1. táblázat. A családon belüli bántalmazás típusai 

Lelki-érzelmi erőszakcselekmények 

 kigúnyolás 

 megszégyenítés 

 ignorálás 

 ok nélküli kiabálás, ingerültség 

 fenyegetés 
Fizikai - tényleges – erőszakcselekmények 

 rázás 

 csípés 

 megszorítás 

 lökdösés 

 csonttörés 

 égetés 

 fojtogatás 

 megcsonkítás 

 belső sérülés 
Verbális erőszakcselekmények 
Szexuális erőszak-cselekmények 

 levetkőzésre való kényszerítés 

 nem kívánt helyen megérintés 

 szexuális aktus megfigyelésére való kényszerítése 

 veréssel, fenyegetéssel kikényszeríttet szexuális aktus sérülést okozó szexuális aktus 
Gazdasági elnyomás 

 

Gyermekbántalmazás típusa lehet: 

Veszélyeztetettség. A Gyermekvédelmi Törvény szerint olyan - magatartás, mulasztás vagy 
körülmény következtében kialakult - állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi 
fejlődését gátolja, vagy akadályozza. 

Veszélyeztetés. A gyermek alapvető fizikai és/vagy pszichológiai szükségleteinek tartós elhanyagolása 
és/vagy a gyermek bántalmazása. 



 241 

Elhanyagolás, mely lehet érzelmi (gyermek-szülő kapcsolat elutasítása), fizikai (orvosi ellátás hiánya, 
felügyelet hiánya, higiéniai feltételek nem biztosítása) vagy oktatási, nevelési. 

A bántalmazás gyanújeleit a 2. táblázat mutatja. 

2. táblázat. A bántalmazás gyanújelei 

Általános viselkedési gyanújelek 

 kifejezéstelen arc, üres tekintet, szemkontaktus hiánya 

 túlságosan alázatos, engedékeny viselkedés 

 agresszív, figyelmet felkeltő viselkedés 

 bizonyos személyektől való félelem 
Konkrét viselkedési gyanújelek 

 alvás-, evés-, beszédzavarok (dadogás) 

 regresszív viselkedés (ujjszopás, ágybavizelés) 

 depresszió, szégyenérzet 

 koraérett magatartás 

 passzivitás 

 kapcsolatteremtési képtelenség 

 koncentrálás és/vagy tanulási nehézségek 

 iskolai teljesítmény hirtelen romlása 
Fizikai bántalmazásra utaló gyanújelek 

 fojtogatás, harapás, csípések nyoma 

 vérömleny, zúzódás jelei 

 koponya, borda, hosszú csöves csontok 

 sérülése, törése 

 égés vagy forrázás jelei 
Az elhanyagolás szomatikus jelei 

 alultápláltság 

 erősén kiszáradt vagy lehűlt állapot 

 ápolatlan, piszkos ruházat 

 elhanyagolt sérülések, sebek és ebből kialakult fertőzések 
 

A háziorvosi team teendői családon belüli bántalmazás gyanúja esetén: 

Felismerés: 

 Erre utaló jelek, nyomok 

 Ha sűrűn hozza a szülő a gyermeket orvosi vizsgálatra vagy ennek ellenkezője 

 Több időpontban keletkezett sérülések nyomai (röntgen) 

 Magyarázhatatlan betegség (Münchhausen szindróma) 

 Sérülések észlelésekor ellentétes tartalmú beszámoló 

Az érintettekkel történő kommunikáció 

A határozott szakmai fellépés és a bizalom felépítése elengedhetetlenül fontos az érintettekkel 
történő kommunikáció során. A konzultáció során a megoldások keresésére kell törekedni, de 
figyelmeztetni kell a jogi következményekre is. 
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Családon belüli erőszak esetén törekedni kell arra, hogy a háziorvosi team tagjain kívül más érintett 
segítő szakmák képviselői (védőnő, gyermekvédelmi szolgálat munkatársa, óvónő, pedagógus, 
szociális gondozó) is jelen legyenek a konzultáción. 

Ügyeljünk a társadalmi, vallási és kulturális különbségekre. Ne ítéljünk, ne kritizáljunk, ne 
minősítsünk. Szóhasználatunk legyen érthető, bátorító. 

Hallgassuk meg mindkét fél mondandóját. Érezzük a szavak mögötti tartalmat, azok súlyát. Bátorítsuk 
az érintetteket a probléma feltárására, éreztessük, hogy bízhatnak bennünk, bizalmasan kezeljük, 
bármit is hallunk. Reagáljunk érzékenyen, tanúsítsunk kellő beleérző képességet. A beszélgetést 
segítő mondatok: 

Bátorító mondatok: 

 Sokkal több családban vannak gondok, amiről a kívülállók nem is tudnak 

 Családi, fájdalmas, belső ügyekről nem könnyű beszélni 

 Óriásiak a mai elvárások, ezeknek nem lehet mindig megfelelni 

 Egy beszélgetés, megerősítés sokszor megoldást jelenthet, egy megoldhatatlannak hitt 
problémában 

Indirekt kérdések: 

 Hogy érzi magát, milyen érzései vannak párjával/gyermekével… kapcsolatban? 

 Kap-e segítséget, támogatást a férjtől, szülőktől, após és anyóstól? 

 Partnerkapcsolata változott-e az utóbbi időben? 

 Említette az anyagi gondokat, (alkohol, drog). Beszélne erről részletesebben? 

 Tudja hová kell fordulni segítségért? 

Direkt kérdések: 

 Sérüléseket, kék foltokat látok Önön/a gyermeken. Ezek hol és hogyan keletkeztek? 

 Előfordul, hogy dühében megüti a gyereket? 

 Fáradtnak és túlterheltnek érzi magát? 

 Előfordul, hogy kihagynak egy étkezést, fürdetést? 

 Önt a szülei bántották? 

A család kezelése: 

 Gyermekbántalmazás esetén a gyermek és a család kezelése. 

 Legfontosabb feladat a családi erőszak szempontjából veszélyeztetett családok megismerése, 
a megelőző segítség biztosítása 

Veszélyeztetett családok: 

 Rossz szociális háttér (szegénység, munkanélküliség) 

 Az anya életkora (18 éven aluli) 

 Egyedülálló, különélő szülők 

 Mostohaszülők 

 Alkohol, drog, gyógyszerek fogyasztása 

 Szülő iskolázottsága 
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 Koraszülött, kis súlyú gyermek 

 Testi vagy értelmi fogyatékkal született gyermek 

 Nehezen kezelhető gyermek (hiperaktív) 

 Jellegzetes életkor: csecsemőkor, időskor 

Fontos a családon belül az agresszióra hajlamos családtag felismerése, korai kezelése. A partnerüket, 
más családtagokat gyakran bántalmazó emberekre gyakran jellemzők az alábbiak: 

 Mások problémáira közömbösek 

 Korlátolt gondolkodásúak 

 Az állatokkal és a gyermekekkel szemben gyakran kegyetlenek 

 Hiperérzékenyek 

 Féltékenyek 

 Bűnösséget ébresztenek áldozatukban 

 Bagatellizálják az erőszakot 

 Tárgyiasítják a nőket, ill. a férfiakat 

 Erőszakosak, durvák a szexben 

 Gyakran fenyegetnek erőszak alkalmazásával 

 Áldozatként tüntetik fel magukat önigazolásként 

 Gyűlöletet keltenek áldozatukkal szemben 

 Emberi kapcsolat megvonással zsarolnak 

 Megvalósíthatatlan elvárásaik vannak 

 Beszédük durva, bántó 

 Hisztériás kitörések 

A családon belüli erőszak esetén törekedni kell arra, hogy családterápia segítségével helyreállítható 
legyen a normál családi miliő, vagy a család szétválása konfliktusmentesen végbemehessen. 

A háziorvosi teamet, a családi erőszak áldozatait segítő szervezetek: 

 Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat 

 Gyámhivatal 

Telefonszámok, weblapok ahol segítséget kaphatnak az erőszak áldozatai: 

 06/80 505 000 - Kék Vonal - éjjel-nappal hívható, 

 06/30 996 5666 - Habeas Corpus Közhasznú Jogvédő Egyesület 

 06/1 466 9872 - Eszter ambulancia (www.eszteralapitvany.hu) 

 06/80 505 101 - Nők a Nőkért Együtt az erőszak ellen Egyesület (www.nane.hu) 

 06/80 205 520 - Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat 
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Tesztkérdések 

1. Mi a családon belüli erőszak helyes definíciója? 
A. Fizikális agresszió a családon belül 
B. Amikor az egyik családtag, házastárs-élettárs vagy ex-partner kísérletet tesz vagy meg is valósít 
olyan magatartást, amelyekkel a másik fél (családtag, élettárs stb. fölött hatalmat - testi, anyagi vagy 
jogi dominanciát - tud gyakorolni 
C. Amikor a férj kísérletet tesz vagy meg is valósít olyan magatartást, amelyekkel a feleség fölött 
hatalmat - testi, anyagi vagy jogi dominanciát - tud gyakorolni 
D. Amikor az egyik családtag, házastárs-élettárs meg valósít olyan magatartást, amelyekkel a másik 
fél (családtag, élettárs stb. fölött hatalmat - testi, anyagi vagy jogi dominanciát - tud gyakorolni 
E. Gyermekeken elkövetett agresszió 
 
2. Családon belüli bántalmazás, kivéve: 
A. Lelki-érzelmi erőszakcselekmények 
B. Gazdasági elnyomás 
C. Lopás 
D. Szexuális erőszak-cselekmények 
E. Verbális erőszakcselekmények 
 
3. Az elhanyagolás szomatikus jelei: 
A. Erősen kiszáradt vagy lehűlt állapot 
B. Alultápláltság 
C. Elhanyagolt sérülések, sebek és ebből kialakult fertőzések 
D. Ápolatlan, piszkos ruházat 
E. Mind a négy állítás jellemző 
 
4. Családon belüli erőszak gyakori elszenvedője: 
A. Több diplomás szülők 
B. Ikertestvérek 
C. Egyedül élő nagyszülő 
D. Testi, vagy értelmi fogyatékkal született gyermek 
E. Leánygyermek 
 
5. Családon belüli agresszió szempontjából veszélyeztetett család: 
A. Alkohol, drog, gyógyszerabúzussal küzdő család 
B. Vallásos család 
C. Több generációs család 
D. Multikulturális család 
E. Nukleáris család 
 
6. Mely állítás jellemző a „bántalmazó” emberekre: 
A. Az állatokkal és a gyermekekkel szemben gyakran kegyetlenek 
B. Tárgyiasítják a nőket, ill. a férfiakat 
C. Bagatellizálják az erőszakot 
D. Gyakran fenyegetnek erőszak alkalmazásával 
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E. Valamennyi állítás igaz 
 
7. Mely szervezet segítségét veheti igénybe a családorvosi team családon belüli erőszak esetén: 
A. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
B. Család és Gyermekvédelmi Szolgálat 
C. Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
D. Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
E. Polgárőrség 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: C, 3: E, 4: D, 5: A, 6: E, 7: B 

Fekvőbetegek háziorvosi ellátása otthonukban 
dr. Csalay László 

Bevezetés 

Pácienseink hosszabb-, vagy rövidebb időre, esetleg véglegesen ágyhoz, vagy legalább is lakásukhoz 
kötött „fekvőbeteggé” válhatnak. Az ő otthonukban történő gyógykezelése a családorvosok 
legnehezebb, igen komplex, de egyben talán legszebb feladata. 

Szakmailag a diagnosztikus és terápiás döntések jobbára önálló meghozatalának kényszere jelent 
kihívást a szakkonzíliumok korlátozott elérhetősége miatt. A beteg folyamatos ápolásának és 
felügyeletének valamint vizsgálatainak megszervezése gyakran igen nehéz logisztikai feladat. 
Általában azonban a betegek és hozzátartozóik feltétlen bizalmának elnyerése és megtartása, az 
esetleg inkurábilis beteg lelki vezetése - egészen az utolsó stádiumig - a legnagyobb tehertétel az 
orvos számára. 

Miért kötelességünk a lehető legtöbb beteget saját otthonában kezelnünk? Miért vállaljuk magunkra 
a lehető legtöbb feladatot és felelősséget? Kizárólag a betegeink irányában érzett elkötelezettségből, 
hivatástudatból. Kétségtelen, hogy a társadalombiztosításnak is ez az érdeke, - ez a legolcsóbb 
ellátási forma,- előfordul, hogy a család óhaja is ez, mégis minket kizárólag a beteg érdeke 
motiválhat. Márpedig, ha a beteg kezelése megoldható a saját otthonában, számára általában ez a 
legjobb megoldás. Az idős, cerebroscleroticus beteg példájából tudjuk, hogy egy kórházba utalás 
egyenlő a zavarttá válással, a leszedálással, az infúziók miatt is alkalmazott lekötözéssel, a katéter 
behelyezésével, ahonnan egyenes út vezet a húgyúti infekciók, a decubitus és a pneumonia felé. A 
mentálisan ép betegek is igen rosszul viselik személyi integritásuk jelentős csorbulását, idegenekkel 
szemben kiszolgáltatottá válásukat, „egyeskékké”, vagy „Kovács bácsivá” degradálásukat, a gyakran 
viszolyogtató higiénés körülményeket, a civilizációnktól idegen viszonyokat, amik a 
mellékhelységekben fogadják őket, stb. A legszomorúbb dolog mégis az, amikor valaki ismeretlen 
emberek között, magányosan, szeretettelenül és vigasztalanul, egy idegen és rideg környezetben 
távozik a földi világból. 

Kit kezelhetünk otthon? 

Igen nehéz, nagy körültekintést igénylő, és sok mindent meghatározó lépés annak eldöntése, hogy 
ágyhoz kötötté váló páciensünket - krónikus betegsége jelentős súlyosbodása, vagy akut betegsége 
kialakulása kapcsán – fekvőbeteg-ellátó intézménybe utaljuk, vagy az otthoni kezelést válasszuk? A 
döntés meghozatalakor számos szempontot kell mérlegelnünk. 



 246 

Legelőször szakmaiakat. Nyilvánvaló, hogy a háziorvosi kompetenciakört jelentősen meghaladó 
feladatot nem vállalhatunk fel. Egy perforált appendicitis, egy heveny szívinfarktus, vagy méhenkívüli 
terhesség gyanúja esetén nincs helye semmiféle mérlegelésnek; azonnal kórházba kell utalni a 
beteget. Vannak olyan kórállapotok is, amikor a betegség ugyan a háziorvos kompetenciájába 
tartozik (pl. kettestípusú diabetes, pneumonia, hypertonia), de annak súlyossága nem teszi lehetővé 
a háziorvosi ellátást (pl. diabeteses coma, gravida influenza-pneumoniája, hypertoniás crisis, stb.). 

Az olyan páciensek esetében mérlegelhetjük az otthoni kezelést, akiknek a betegsége a háziorvosi 
kompetencia körén belül esik, és állapotuk nem túlságosan súlyos, részint azokat, akiknek, - éppen 
ellenkezőleg - olyan súlyos, inkurábilis a betegségük, hogy bizonyosan nem származhat érdemi 
egészség-nyereségük a hospitalizációból. 

Melyek azok a szempontok, amelyeket mérlegelnünk kell a fenti szakmai irányelveknek megfelelő 
páciensek esetében? A beteg szándéka, adottságai, lehetőségei meghatározóak. Lehet, hogy retteg a 
kórháztól, bizalmatlan az ott folyó tevékenységgel kapcsolatban, ugyanakkor vakon bízik 
háziorvosában, ragaszkodik ahhoz, hogy a saját családorvosa kezelje őt, a saját otthonában. Ezzel 
szemben lehetséges az is, hogy a beteg egyáltalán nem tartja megnyugtatónak háziorvosa szakmai 
kvalitásait, és úgy gondolja, hogy egy kórház/klinika sokkal jobb esélyeket biztosíthat a számára. Az 
utóbbi esetben egyszerű dolgunk van; utaljuk őt kórházba - még akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy 
jobban járna az otthoni kezeléssel. 

Ugyancsak kézenfekvő, hogy a beteg mentális állapota is lényeges szempont. Egy prédelíriumban 
szuicid szándékát hangoztató, vagy egy „belőtt” drogost, aki időnként késsel fenyegeti a 
hozzátartozóit, akkor sem lehet otthon kezelni, ha követeli ezt, és egyébként csak pl. egy banális 
vírusinfekció miatt lázas, fekvő beteg. Az oligofrén, demens szülővel élő páciens mélyvénás 
trombózisának LMWH kezelését, majd warfarinra állítását se vállaljuk otthon. 

A beteg fizikai adottságait is figyelembe kell vennünk. Pl. egy egyedül lakó, világtalan beteget ne 
akarjunk otthon még szulfanilureára sem beállítani, hiszen nem képes a vércukorszintjét ellenőrizni 
(bár léteznek már „beszélő” vércukormérők is). 

Sajnos a beteg anyagi helyzete sem elhanyagolható tényező. Kerültem már olyan helyzetbe, hogy egy 
csecsemőt – kellő szakmai indokok híján is – kénytelen voltam kórházba utalni, mert a szülei azt 
mondták; nekik nincs pénzük a szükséges orrcseppre, antibiotikumra. 

A szakmai szempontok, a beteg szándéka, adottságai, lehetőségei után a családi hátteret kell 
felmérni a helyes döntés meghozatalához. Egy ágyhoz kötött, folyamatos felügyeletet, ápolást 
igénylő beteg esetében a család szándéka, lehetőségei meghatározóak.A gyógyíthatatlan, haldokló 
ember napi 24 órás ápolásához (általában) másképp viszonyul egy eltartási szerződést kötött 
szomszéd, mint egy szerető házastárs. Van, amikor az elmúlás gondolatától is viszolygó, irtózó 
gyermek ragaszkodik a moribund beteg közös otthonukból történő eltávolításához, és van, amikor 
hónapokig emberfeletti önfeláldozással gondozza szülőit. (Ilyenkor az önmagát végsőkig túlhajszoló 
hozzátartozóra is ugyanakkora figyelmet kell fordítanunk, mint az ápolt nagybetegre. Akár szelíd 
erőszakkal kell afelé terelni, hogy fogadja el a nyújtható segítséget: hospice, gondozónő, szomszédok, 
távolabbi rokonok, stb.). 

Vannak helyzetek, amikor a közvetlen hozzátartozók szándékaik szerint vállalnák a betegápolást, de 
mentális és/vagy fizikális státuszuk miatt erre képtelenek. Egy demens, negyvenkilós feleségre 
nyilvánvalóan nem lehet rábízni 120 kilós hemiplégiás férje ellátását. 
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Bizonyos helyzetekben a lakáskörülmények válhatnak meghatározóvá. Volt olyan alig negyvenéves 
betegem, akit a szívtranszplantáció után csak azért nem lehetett hónapokig hazaengedni, mert a 
feleségével és két gyerekével egy dohos, penészes, egyszobás házrészben élt. (Végül önkormányzati 
és egyházi összefogás megszervezésével sikerült megfelelő körülményeket biztosítani a számára). 

A család szociális helyzete, és életrendje is döntő lehet. A negyvenes éveiben járó, szüleivel élő, 
gyermektelen, munkanélküli ápolónő csakúgy meg tudja oldani szülei ápolását (önmaga), mint az a 
milliárdos, aki a napi 24 órás felügyeletre szakképzett ápolókat tud fogadni. (Nem úgy, mint pl. a 
három gyerekét egyedül nevelő, két állást vállaló, lakáskölcsöntől fuldokló szövőnő.) 

Ha a szakma szabályai szerint a háziorvos kompetenciájába tartozó, otthon kezelhető a betegség, ha 
a beteg és családja ezt kéri, és az ápolás feltételei is adottak, akkor már csak az az eldöntendő kérdés, 
hogy a háziorvos vállalja-e az otthoni kezelés felelősségét, nehézségeit. Ezt számos tényező 
befolyásolhatja. Az első az, hogy szakmailag alkalmasnak tartja-e magát a kezelés teljes 
felelősségének magára vállalására. Ez függ az orvos elméleti felkészültségétől, korábbi 
tapasztalataitól, szakmai előéletétől. (Pl. egy korábban diabetológián dolgozó háziorvos nyilván gond 
nélkül megoldja egy beteg (akár átmeneti) inzulin-kezelésre állítását, egy kardiológus a dekompenzált 
beteg kezelését, a korábban operatív tevékenységet folytatók kissebészeti ellátást nyújthatnak, stb.) 
Az egy időben, egyszerre otthon kezelhető, rendszeresen - hetente többször, akár naponta - 
látogatandó súlyos betegek számát meghatározza a háziorvos általános leterheltsége is. Nyilvánvaló, 
hogy nem lehet napi 24 órában a fekvőbetegek hosszú sorát látogatni, szakmai, ápolási, pszichés-
vezetési igényeit kielégíteni (nem is beszélve a családról, mely gyakran több időt, energiát igényel, 
mint a beteg), hiszen számos egyéb feladatunk is van. 

A háziorvos motivációja is esetenként eltérő lehet. Természetes, hogy egy évtizedes, szoros, 
személyes kapcsolat esetén az orvos akár erőn felül is vállal plusz kötelezettségeket, míg egy nyári 
helyettesítés kapcsán észlelt, számára ismeretlen beteg esetén a személyes ellátást nem érzi 
elengedhetetlennek, - ehhez nyilván a beteg sem ragaszkodik. 

Az otthoni kezelés eszközrendszere, segítői 

A saját diagnosztikus és terápiás eszközpark (EKG, Holter-monitor, ABPM, vércukor,- ill. 
prothrombinszint-mérő fotométerek, kisebb-nagyobb laboratórium, ér-doppler, TENS-, egyéb 
fizikoterápiás lehetőségek, szoft lézer, kissebészeti eszköztár, stb) nagysága és összetétele 
praxisonként igen eltérő. Egyrészt az orvos (szakmai előéletéből, sajátos ismereteiből fakadó) 
affinitásától, valamint anyagi tehervállaló képességétől, másrészt a rendelőt birtokló önkormányzat 
jóindulatától, ill. lehetőségeitől függ. 

A laborvizsgálatok lehető legszélesebb köre úgy érhető el, hogy a körzeti ápoló/nővér leveszi a 
betegtől a vért, begyűjti a vizelet-, esetleg székletmintát, és ezeket juttatjuk el egy nagyobb 
laboratóriumba. A képalkotó vizsgálatok háziorvosok által térítésmentesen elrendelhető része (rtg., 
UH) is általában hozzáférhető az otthon kezelt betegek számára, - bevitethetjük őket a szükséges 
vizsgálatokra. (A tudottan infausztusz betegnél általában nincs értelme az újabb vizsgálatoknak, a 
szállíthatatlanul súlyos állapotú, de kezelhető betegeket pedig eleve kórházba utaljuk.) 

Az eszköztárnál azonban jóval fontosabb az a személyi háttérrendszer, amely rendelkezésünkre áll a 
betegek ellátásához. Meghatározó szerepük lehet ebben, - a praxisonként jelentősen változó 
hatáskörben tevékenykedő, de mindenképen legközelebbi munkatársainknak, - a körzeti 
nővéreknek/közösségi szakápolóknak. (Feladatkörükről részletesebben a praxisszervezésről szóló 
fejezetben esik szó.) 
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Nagy segítséget nyújtanak a betegellátás bizonyos területein (sebek-, decubitusok-, stomák ellátása, 
katéter csere, infúziós kezelés, sztóma-táplálás, gyógytorna, logopédia, fizikoterápia) az 
otthonápolási szolgálatok. Ezeket a társadalombiztosítás finanszírozza, a beteg számára ingyenesek. 
Szolgáltatásaikat a háziorvos rendeli el, de ehhez a legtöbb esetben (pl. gyógytorna, infúzió, 
logopédia, fizikoterápia) szakorvosi javaslat is kell. Szakfeladatokat látnak el, hetente általában 
háromszor látogatják meg a beteget, alkalmanként kb. 15-40 perces időtartamban, - tehát nevüktől, s 
a közhiedelemtől eltérően nem ápolnak. Az erre vonatkozó tévhit sajnos nemcsak a laikusok, de 
orvos kollégáink körében is elterjedt. Csak ezzel magyarázható az az elég általános gyakorlat, hogy az 
aktív betegellátó osztályokról úgy küldik haza a „csak” napi 24 órás ápolást, felügyeletet igénylő 
betegeket, hogy a kétségbeesett hozzátartozót azzal nyugtatgatják; ne aggódjon, a háziorvos majd 
kirendeli a háziápolási szolgálatot, azok, majd minden gondot levesznek a család válláról. Ez sajnos 
egyáltalán nincs így! 

A házi, és szükség szerint fekvőbeteg-intézeti ellátás speciális, a haldokló, - leginkább daganatos - 
betegek számára létrehozott formája a hospice szolgálat. 

A fekvőbetegek ápolásában némi segítséget nyújtanak a helyi önkormányzatok által működtetett 
gondozási központok alkalmazottai is. Ők egészségügyi szakképzettséggel nem rendelkeznek, a 
mosdatásban, bőrápolásban, sebkötözésben nyújthatnak laikus segítséget a hozzátartozóknak, heti 
két, maximum három alkalommal, esetenként legfeljebb egy órás időtartamban. Munkájukért, - 
kivéve, ha a beteg közgyógyellátott, - szerény térítési díjat kell fizetni a települési önkormányzatnak. 
(Külön fizetség ellenében gyakran nyújtanak kiterjedtebb szolgáltatásokat (pl. házimunkák elvégzése, 
betegfelügyelet, amíg a hozzátartozó az ügyeit intézi). (Feltéve, hogy kötelező, önkormányzati 
feladataik ellátása ezt lehetővé teszi.) 

A fentiekből kitűnik, hogy teljes körű betegápolást egyetlen államilag finanszírozott szolgálat sem 
nyújt. Ennek csaknem minden terhe a családra hárul, aminek vagy személyesen, vagy az általuk 
fizetett ápolók, segítők révén, esetleg azokkal közösen kell eleget tenniük. A családorvos fontos 
feladata segíteni a családnak az „önerős” betegápolás megszervezésében. Meg kell keresni az adott 
helyen, az adott szociális helyzetben elérhető legjobb megoldást. Ehhez a család, a lakókörnyezet, a 
helyi adottságok alapos ismerete szükséges. Lehet, hogy egy, - korábban férjét hosszasan ápoló, - 
özvegyasszony szomszéd, lehet, hogy egy ismerős, munkanélküli ápolónő, esetleg egy 
lakásmegoldást (is) kereső kórházi éjszakásnővér, vagy egy Erdélyből átjáró, betegellátást vállaló 
testvérpár jelenti a megoldást. Ezek esetleges, de mégis a családok többsége számára, - ha nehezen 
is, de elérhető, - lehetőségek. Vannak napi 24 órában magas szintű szakápolást nyújtó, erre 
szakosodott vállalkozások, de ezek ára a lakosság túlnyomó többsége számára megfizethetetlen. 

Az otthonukban kezelt fekvőbetegek számára sem elérhetetlen a szakellátás igénybevétele. 
Helyenként változó mértékben (és finanszírozással), de lehetőség nyílhat arra, hogy a szakorvost 
vigyük a beteg otthonába. Ez függ a szakrendelő/kórház és a beteg lakóhelye közötti távolságtól, az 
ott dolgozók leterheltségétől, a helyben kialakult szokásoktól, stb. Minden esetre óriási segítséget 
jelent, ha nem a beteget kell szállítani egy decubitus necrektomiája, egy prostata-hyperplasiás beteg 
katéterezése, egy komplikáltabb, - a háziorvos által sikertelenül kezelt, - bőrbetegség terápiájának 
megválasztása érdekében. 

Ha ez elkerülhetetlen, a beteget vitetjük a szakorvoshoz pl. frissen jelentkező Parkinsonos tünetek, 
totális vizeletretenció kialakulásakor, palliatív irradiáció, stb. igénye esetén. Van, amikor objektív 
adottság, hogy a szükséges diagnosztikus, vagy terápiás eszköz nem vihető a beteg lakásába (pl. a 
rtg.). Van, amikor ténylegesen egy specialista szaktudására van szükség, akit, - sajnálatos módon, - 
nem sikerült „házhoz vinnünk”. A legtöbb alkalommal azonban, - teljesen feleslegesen, adminisztratív 
kényszerek miatt, - kell/kellene kitennünk betegünket a szállítás testi-lelki gyötrelmeinek. Például az 
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évek óta látnivalóan megfelelően beállított terápiájú Parkinson-kóros, vagy diabeteses, stb. betegek 
gyógyszereinek felírása, ill. annak engedélyeztetése miatt. Hasonlóan hibás az a szabályozás, ami 
szerint épp a mozgásukban leginkább korlátozott betegeket kell szakrendelőbe/ambulanciára 
vonszolni a mozgásukat, mozgatásukat megkönnyítő segédeszközök (járóbot és -keret, WC magasító, 
fali kapaszkodó, kád fölé beforgató ülőke, stb.) felíratása céljából. Az ezekre vonatkozó igény 
felismerésére épp a háziorvosnak nyílik a leghamarabb lehetősége, szaktudását sem haladja meg 
mindig annak megítélése, hogy a beteg könnyebben tud e felállni egy magasabb WC-ről, mint az 
alacsonyabbról. Ráadásuk ezeknek az eszközöknek az ára sem olyan tetemes. A gyakorlatban a beteg 
helyett, - lehetőség szerint előzetes telefonmegbeszélés után, - annak hozzátartozóját küldöm, igen 
részletes, az anamnézist, a jelen helyzetet pontosan leíró beutalóval, - a pl. levodopa, inzulin, stb. 
felírásához szükséges javaslatért, segédeszköz-receptért. Rugalmasabb kollégáim, - a rendelet 
betűjével szemben az orvosi hivatás szellemét előnyben részesítve, - gyakran a beteg távollétében, 
de arról (tőlem származó) pontos információkkal rendelkezve, bízva a háziorvos szaktudásában és 
korrektségében segítenek a beteg ellátásában. (Ehhez természetesen szükséges, hogy kollégáink 
bizalmát elnyerjük és azt meg is tartsuk.) 

Összefoglalva, a betegek és a társadalombiztosítás számára egyaránt (általában a családoknak is) az a 
legjobb megoldás, ha a fekvőbetegek gyógykezelése a saját otthonukban, saját családjuk körében, 
választott, régen ismert, bizalmukat bíró háziorvosuk irányítása mellett történik. Egy szakmailag jól 
felkészült, hivatása iránt elkötelezett háziorvos számos átmenetileg (pl. idős beteg pneumoniája, 
cardialis decompensatioja), vagy tartósan (pl. hemiplegia), esetleg véglegesen (malignus daganatos 
betegség patológiás fracturákkal) ágyhoz kötött beteg kezelését irányíthatja a saját otthonában, ha a 
beteg és családja együtt tud, és akar működni vele. Optimális esetben szakmailag magas színvonalú 
kezelés és humánus ápolás biztosítható a legelesettebb, a hospitalizáció veszélyeinek leginkább kitett 
pácienseink számára, megszokott környezetükben. 

A betegellátás ezen formáját számos akadály nehezíti. A legsürgetőbb, ráadásul anyagi 
többletforrásokat sem igénylő feladat a jogszabályi háttér átformálása lenne. Az ágyhoz kötött 
betegek számára történő gyógyszer-, és segédeszköz rendeléshez jóval kiterjedtebb lehetőségeket 
kellene biztosítani a háziorvosok számára. Gyorsan megtérülő befektetés lenne a háziápolási 
szolgálatok finanszírozásának bővítése. A családorvosok adminisztrációs és a társszakmák szolgai 
kiszolgálásából fakadó terheinek csökkentése időt, energiát szabadíthatna fel ennek a 
tevékenységnek a gyakoribb vállalásához. Jobb erkölcsi és (akár ehhez a feladathoz kötött többlet-) 
anyagi megbecsülésük jelentősen fokozhatná ez irányú motivációjukat is. 
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5. BETEGSÉGMEGELŐZÉS (PREVENCIÓ) ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

A prevenció elvei, szintjei 
dr. Oláh Ilona 

Definíció, BNO tartomány 

A prevenció jelentése magyarul megelőzés. Ide tartozik minden orvosi és nem orvosi tevékenység, 
életviteli mód, amelyek célja a betegségek megelőzése, korai felismerése, a szövődmények 
kialakulásának meggátlása. Annak alapján, hogy milyen szinten történik az egészségi állapotba a 
beavatkozás, megkülönböztethetünk primer, szekunder, tercier prevenciót. 

A primer prevenció vagy elsődleges megelőzés célja a betegség kifejlődésének megakadályozása. 
Ennek a tevékenységnek nemcsak az orvosi ellátás során, hanem az oktatásban is jelen kell lennie. 
Ilyen tevékenységek pl. az általános egészségvédelmi ismeretek terjesztése, az egészségre ártalmas 
hatások kiiktatása, az egészségtudatos életmód kialakítása, az orvosi tevékenységhez kötött 
védőoltás. A betegségre fogékony szervezetek számának csökkentésével lecsökkenthető a 
megbetegedések száma. 

A szekunder prevenció vagy másodlagos megelőzés célja a betegségek korai, rejtett, még panaszt 
nem okozó szakban történő felismerése. Ilyen tevékenység pl. a fokozott kockázatnak kitett 
személyek rendszeres vizsgálata, népegészségügyi szűrővizsgálatok, de a laikusok által végzett 
önellenőrzés is ide tartozik. Ennek révén a beteg még korai stádiumban, kisebb károsodással kerül 
felismerésre, ezáltal lehetősége van, hogy időben megkapja a megfelelő ellátást. 

A tercier prevenció vagy harmadlagos megelőzés célja a betegségekből fakadó szövődmények, tartós 
egészségkárosodásokat okozó, az életminőséget rontó, funkciózavart, tartós fájdalmat, tartós ellátást 
okozó állapotok megelőzése. Ilyen tevékenység pl. a betegek szövődménymentes gyógyítása, 
krónikus betegek gondozása, ápolása, kontrollvizsgálata, hatékony kezelése, a korai, megfelelő 
rehabilitációja. 

Az egészségügyi szolgáltatás jogszabályi fogalom-meghatározás szerint: az egészségügyi 
államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában végezhető azon egészségügyi 
tevékenységek összessége, amely többek között az egyén egészségének megőrzése, továbbá a 
megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély 
elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás 
megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi 
rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére irányul. 

Az egészségi állapot javításának elsődleges eszköze az egészség megőrzése és a betegségek 
megelőzése, ezért tágabb értelemben nagyon sok BNO kód besorolható a prevenció fogalomkörébe. 
A konkrét betegségekhez kapcsolódó tevékenységek BNO kódjai mellett a BNO-10-21 – Az egészségi 
állapotot és egészségügyi szolgálatokkal való kapcsolatot befolyásoló tényezők Z00–Z99 csoportban 
találhatóak általános vizsgálatok, eljárások. 

Epidemiológia, mortalitás, morbiditás, nem, kor 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelentése alapján a globális halálozási okokat a szív- és 
érrendszeri megbetegedések vezetik. Becslések szerint 17,5 millió ember hal meg évente ennek 
következtében. Az előrejelzések szerint ez a szám 2015-re 20 millióra emelkedhet. Ezt követi a 
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fertőzéses alsó légúti és krónikus obstruktív tüdőbetegségek, a fertőző betegségek közül a 
hasmenéses, HIV/AIDS és tuberkulózis megbetegedések okozta halálozás. Az első tíz halálozási ok 
sorait a légcső és tüdőrák, közlekedési balesetek és az idő előtt és kis súllyal születés okozta halálozás 
zárja. 

Magyarország egészségügyi állapota alapján a világ országai között a középmezőnyben foglal helyet, 
azonban Európát tekintve egyike a legkedvezőtlenebb helyzetű országoknak. Magyarországon a KSH 
adatai alapján a halálozások 50%-ért felelősek a szív- és érrendszeri megbetegedések Ezt a csoportot 
követi a daganatos megbetegedések csoportja, amely a halálozások 25%-át adja. Ha a nemek szerinti 
megoszlást nézzük a keringési betegségek több női (55%), míg a daganatok több férfi (56%) halálát 
okozzák. Természetesen korcsoportonként változik az eloszlás. A fiatalabb korosztályban az 
öngyilkosság és a balesetek a halál fő okai. A középkorúak csoportjában a daganatos és 
emésztőrendszeri betegségek a legfőbb okok (1. ábra és 1. táblázat). A szív és keringési betegségek a 
vezető halálokok 65 év felett, de az ennél fiatalabb férfiak és nők halálozási aránya is jelentősen 
meghaladja az EU átlagot. A nők 78, a férfiak 72%-a hal meg a két vezető halálok - keringési 
betegségek és daganatok - következtében. A külső okok miatti halálozás aránya a férfiak körében 
kétszerese (7,5%) a nőkének, és az utóbbi években határozott a férfitöbblet a légzőrendszeri 
halálozások terén is. 

 

1. ábra. A korai halálozás miatt elvesztett és a betegségben eltöltött évek (DALY) megoszlása 
Magyarországon a jelentősebb betegségcsoportokban, 2004 

1. táblázat. Daganattípus halálozási gyakoriság szerinti sorrend Magyarországon 

Férfi Nő 

Légcső, hörgő, tüdő Légcső, hörgő, tüdő 
Vastagbél Emlő 
Ajak, szájüreg, garat Vastagbél 
Prosztata Hasnyálmirigy 
Gyomor Gyomor 
Végbél Petefészek 
Hasnyálmirigy Végbél 
 

A többi európai országhoz viszonyított magasabb halandósággal összhangban a betegségek 
előfordulását tekintve is nagy az elmaradásunk. A cukorbetegség, magas vérnyomás, mozgásszervi, 
daganatos betegségek, agyérbetegség, krónikus szorongás esetén rosszabb a helyzet 
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Magyarországon, mint az EU 15 országokban. Az asztma esetében jobb. Bár a daganatos betegségek 
gyakorisága az EU15 országokhoz képest átlagosan alacsonyabb hazánkban, ugyanakkor a magasabb 
halandóság feltehetően azt jelzi, hogy Magyarországon kevesebben élnek ilyen betegséggel, azaz a 
daganatos betegek - nyugati társaikkal összevetve - rövidebb ideig élnek a diagnózis után. Ezért is 
kifejezetten fontosak a prevenciós tevékenységek, különösen a szűrővizsgálatok. A betegségek 
gyakoribb előfordulása és a kimagasló halandóság miatt a magyarok rosszabb minőségű és rövidebb 
életre számíthatnak nemcsak a korábbi uniós országok, hanem a velünk együtt csatlakozott Visegrádi 
országokhoz viszonyítva is. Születéskor várható élettartam Magyarországon nők esetében 78 év, 
férfiaknál 70 év (2009). 

A betegségek terén a WHO a túlsúlyt a XXI. század egyik legnagyobb problémájának tekinti. A világon 
meghaladja az 1 milliárdot a túlsúlyosak és a 300 milliót az elhízottak száma. Ebből a szempontból a 
magyar nők Európában a legveszélyeztetettebb harmadban, a férfiak a középmezőnyben vannak. 
Magyarországon a 18 év feletti nők 45%-nak, míg a férfiak 38%-nak normális a súlya, minden ötödik 
ember pedig kifejezetten nagy súlyú, elhízott. A férfiak elhízása viszonylag fiatal életkorban kezdődik. 
A 18-34 év közötti nők több, mint tizede pedig kimondottan sovány. A túlsúly, amely a háziorvosi 
nyilvántartásokban megjelenő leggyakoribb betegségek közül valamennyinek - cukorbetegség, 
szívkoszorú-és agyér-betegségek, magasvérnyomás és magas koleszterinszint -, valamint bizonyos 
fajta daganatos betegségeknek is rizikófaktora, valamint az ízületeket is megterheli, már a 
gyermekkorban megjelenik. Egyre több a magas vérnyomással és a különféle tartási problémával 
küzdő fiatal, aki felnőttkorba lépve már rendszeres orvosi kontrollra szorul. Ennek hátterében 
nemcsak a túlsúly, de egyéb tényezők pl. mozgásszegény életmód is ott van. Magyarországon a 
lakosság fele egyáltalán nem végez intenzív testmozgást, harmada még mérsékelt testmozgást sem, 
ötöde pedig nem is gyalogol még napi tíz percen keresztül sem. 

Társadalmi háttér 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről az alapelvek között tartalmazza a következőket: Az 
egészségi állapot javításának elsődleges eszköze az egészség megőrzése és a betegségek megelőzése. 
Az egészség nem célja, hanem az egyén életminőségének és önmegvalósításának alapvető feltétele, 
erőforrása a mindennapi létnek. 

Az egészségfejlesztés az egészségi állapot és az életminőség javítása, valamint az egészség védelme. 
Az egészség védelmének elsődleges eszközei a betegségek és sérülések megelőzése, valamint az 
egészségnevelés. 

A megelőzés 

a) a kockázati tényezők azonosításán és értékelésén, ezek lakossággal történő 
megismertetésén, a kockázati tényezők tartós elkerülésére irányuló ösztönzésén, 

b) a kockázati és a környezeti károsító tényezők csökkentésén és lehetőség szerinti 
megszüntetésén, 

c) az emberi szervezet kórokozókkal, valamint egyéb egészségkárosító tényezőkkel szembeni 
ellenálló képességének fokozásán, 

d) a betegségek iránti fogékonyság, a kórmegelőző állapotok, a betegségek és a szövődmények 
korai felismerésén, 

e) a már kialakult idült betegség vagy kóros állapot egyensúlyban tartásán és romlásának 
megakadályozásán, 

f) a kóros lelki folyamatok kialakulásához vezető tényezők időben történő felismerésén és 
mentálhigiénés gondozáson 
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alapul. 

Az egészségnevelés sorén a köz- és felsőoktatási, valamint a szakképzési rendszer, illetőleg a 
felnőttoktatás keretében az életkorhoz és a tanulmányokhoz igazodva meg kell ismertetni 

a) az emberi szervezet működésének és a természeti, társadalmi, pszichés környezet 
kölcsönhatásainak törvényeit, 

b) az egészséges táplálkozásra, életmódra, valamint az egészséges környezet megteremtésére 
vonatkozó tudnivalókat, 

c) a személyes testi és lelki higiénés ismereteket, 
d) a testmozgás és a sport egészségmegőrző szerepét, 
e) a stresszhelyzetek megelőzésének, megoldásának és a konfliktusok kezelésének módszereit, 
f) a szexuális kultúrával és a családtervezéssel, a nemi érintkezés útján terjedő betegségek 

megelőzésével kapcsolatos tudnivalókat, 
g) a szenvedélybetegségeket, ezek káros hatásait, és a rászokás elkerülésének módját, 
h) az elsősegélynyújtás elméletét és gyakorlatát, 
i) az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételeit és lehetőségeit, 
j) az egészséggel összefüggő etikai alapokat. 

Az egészségnevelésnek ki kell terjednie a betegségek, illetve kórmegelőző állapotok megelőzésével és 
korai felismerésével kapcsolatos tudnivalók, módszerek ismertetésére is. Ennek során hangsúlyozni 
kell az egyén lehetőségeit és felelősségét egészsége megőrzésével kapcsolatban. 

Minden egészségügyi dolgozó feladata az egészségnevelésben való aktív részvétel, ezért az 
egészségügyi dolgozók képzése során kiemelt figyelmet kell fordítani az életmód-tanácsadásra 
történő felkészítésre. 

A népegészségügy a társadalom egészének szervezett tevékenysége, amelynek célja a lakosság 
egészségi állapotának javítása az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése révén. Az 
egészségtudatosság, a prevenció, az egészségmegőrzés egyre több ember számára kezd fontossá 
válni, azonban az emberek többsége, még mindig az egészségügyi ellátórendszertől várja a 
gyógyulást, a javulást és nem tudatosítja saját felelősségét egészségi állapotában. Egy társadalom 
egészségi állapotát meghatározó tényezőit többféleképpen lehet csoportosítani, leggyakoribb 
felosztás és százalékos megoszlás a meghatározás mértékének arányában a következő: 

 egészségügyi ellátás: 10% 

 környezeti tényezők, földrajzi, kulturális gazdasági háttér: 20% 

 genetikai tényezők: 30% 

 életmód: 40% 

Pathophysiológia 

Az orvostudomány egyes betegségekkel foglalkozó szakterületei most már ugyanolyan fontosnak és 
tudományosan megalapozottnak tartják a betegségek kialakulását okozó tényezők feltárását, a 
betegségek korai diagnosztizálását, mint a betegség szövődménymentes gyógykezelését. Az 
epidemiológia pedig populációs (népesség) szinten vizsgálja az egészségi állapottal kapcsolatos 
jelenségeket, folyamatokat és tanulmányozza azok népesség szintű megoldásának lehetőségeit. 
Széles eszköztárral vizsgálja, mely környezeti, életmódi tényezők hatnak az egészségi állapotra, mi 
jelent kockázatot és mi védőfaktor egyes betegségeknél. 
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Az egyén egészségi állapotát a genetikai tényezőkön kívül sok egyéb tényező pl. a környezeti 
faktorok, táplálkozás, életmód is meghatározzák, melyek önmagukban adott esetben rizikó 
faktorként szerepelnek. A genetikai tényezők figyelemmel kísérése alapvető feladata a 
családorvosnak. Nagyon sok családi halmozódást mutató betegség ismert. A betegség kialakulásának 
esélyét tovább növeli, illetve csökkenti a családi környezet által meghatározott életmód. A háziorvos 
azzal a lehetőséggel rendelkezik, hogy nem csak az egyént, hanem sok esetben az őt körülvevő 
családot is ellátja, esetenként az ellátás a beteg lakásán történik, így mód adódhat a beteget 
körülvevő környezet megismerésére, annak szociális, kulturális, gazdasági összetevőinek rálátására is. 
Ezért nagyon fontos a családorvos egészségnevelő munkája. Ha idejében feltárja a problémát a 
családtagok előtt, majd megfelelő életmód terápiát alkalmaz, a betegség kialakulása késleltethető, 
vagy akár el is kerülhető. 

Hatáskör, kompetencia 

Jogszabály szerint a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló ellátások feladata 

a) a lakosság fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képességének fokozása, szükség esetén 
kialakítása, 

b) az egyes megbetegedések és kórmegelőző állapotok korai felismerését szolgáló 
szűrővizsgálatok elvégzése, különös tekintettel 

ba) a család- és nővédelmi gondozásra, 
bb) a fogászati megelőző ellátásra, 
bc) a mentálhigiénés megelőzésre és gondozásra, 
bd) a gyermek- és ifjúság-egészségügyi gondozásra, 
be) a jelentősen veszélyeztető fertőző betegségek felkutatására, 
bf) a népegészségügyi szempontból jelentős betegségek korai felismerésére, 
bg) az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokra; 

c) az egyén élet- és munkakörülményeiből adódó lehetséges egészségkárosodások korai 
felismerése; 

d) az egyes - jogszabályban meghatározott - tevékenységekre való egészségi alkalmasság 
megállapítása; 

e) az egészségügyi ellátás során a beteg - az adott ellátással össze nem függő - egyéb 
betegségeinek korai felismerését célzó vizsgálatok elvégzése; 

f) a beteg ellátása során a betegsége várható következményeinek, illetve szövődményeinek 
korai felismerését célzó vizsgálatok elvégzése; 

g) intézkedés az a)-f) pontok szerinti tevékenységek során felismert elváltozások, kóros 
eltérések megszüntetése érdekében. 

Az alapellátás során a beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása 
alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége 
természetétől függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön, mely alapellátás célja az 
ellátott lakosságra vonatkozó megelőző tevékenység; az egyén 

 egészségi állapotának figyelemmel kísérése, valamint egészségügyi felvilágosítása és 
nevelése, 

 külön jogszabályban meghatározott kompetencia keretében történő gyógykezelése, 
gondozása és rehabilitációja az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett, 

 szakorvoshoz történő irányítása a betegség megállapítása, kezelési terv készítése vagy 
terápiás ellátás céljából, 
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 gyógykezelése, házi ápolása és rehabilitációja a kezelőorvos által javasolt terápiás terv 
alapján; 

 szükség esetén a beteg otthonában történő ellátása, illetőleg a beteg otthonában végzendő 
szakorvosi konzíliumkérés. 

A fertőző betegségek megelőzése 

a) a védőoltásokon és az egyéb megelőzést szolgáló kezeléseken, 
b) a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatokon, 
c) az általános járványügyi feladatok teljesítésén, 
d) az egyéni védőeszközök alkalmazásán, valamint 
e) az egészségkultúra kialakításán alapul. 

Járványügyi érdekből kötelező szűrővizsgálatok során a járványügyi intézkedések alkalmazásakor az 
érintett beteg, illetve törvényes képviselője számára az intézkedést végző kezelőorvos részletes 
tájékoztatást ad a fertőző betegség terjedési módjáról, annak megelőzési lehetőségeiről, valamint a 
szűrő és ellenőrző vizsgálatok formáiról és hozzáférési lehetőségeiről. A tájékoztatás alapján az 
egészségügyi szolgáltató a beteg együttműködésével megvalósított, a tájékozott beleegyezésen és 
önkéntes igénybevételen alapuló, az adott betegség által szakmailag indokolt beavatkozásokat végzi, 
illetve intézkedéseket alkalmazza. 

 Az egyéni kockázati tényezőkön alapuló megelőzés. 

 Az egyén életkörülményeiből adódó lehetséges egészségkárosodások megelőzése érdekében 
amennyiben egy település lakosságának egészségügyi ellátása során egyes betegségek halmozott 
előfordulása észlelhető, az egészségügyi államigazgatási szervet azonnal értesíteni kell, a kiváltó 
tényezők felkutatása, megszüntetése, rendszeres ellenőrzése, valamint következményeinek 
felszámolása érdekében. Ha a vizsgálatok eredményeként megállapítható, hogy a környezeti 
tényezők az adott területen betegségek kialakulásához vezethetnek, az egészségügyi államigazgatási 
szerv azonnal intézkedést kezdeményez a kockázati tényezők felszámolása érdekében. A vizsgálatok 
alapján el kell végezni a terület lakosságának az adott egészségi ártalom feltárására irányuló 
szűrővizsgálatát, és intézkedni kell a kóroki forrás megszüntetése és az érintettek gondozása iránt. 

 Az egyén munkakörülményeiből adódó lehetséges egészségkárosodások megelőzésének 
eszközei a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok külön jogszabályban meghatározott feladata. 

 A magzat egészséges fejlődésének ellenőrzése, a veszélyeztetettség és a szövődmények 
megelőzése, illetve megfelelő időben történő felismerése, továbbá a szülésre, szoptatásra és 
csecsemőgondozásra való felkészítés a család- és nővédelmi gondozás keretében valósul 
meg. A család- és nővédelmi gondozás keretében végzett terhesgondozás során figyelemmel 
kell kísérni a gyermeket váró nő egészségi állapotát, családi, szociális és munkahelyi 
körülményeit, továbbá el kell végezni az anya és a magzat egészségi állapotát figyelemmel 
kísérő külön jogszabályban meghatározott vizsgálatokat. 

 Az egészségügyi alapellátás és szakellátás területén működő egészségügyi szolgáltatók 
feladataik ellátása során kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek egészségét 
veszélyeztető tényezők megelőzésére, felismerésére és megszüntetésére is. Ennek 
érdekében együtt kell működni a közoktatási, a szociális és családsegítő, valamint a 
gyermekek védelmét ellátó intézményekkel, személyekkel, és szükség esetén megfelelő 
intézkedést kezdeményeznek, az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja alapján. 

A háziorvos folyamatos feladata a betegségek, a megelőzést igénylő megbetegedések, veszélyeztető 
állapotok felismerése, az egészségi állapot dinamikus követése és lehetőség szerinti kedvező 
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befolyásolása. Fontos, hogy ismerje a rábízott emberek munkakörét; olyan betegségek esetén, 
amelyek kialakulásáért a munkahely, a munkahelyi környezet kóroki tényezőként felmerülhet, 
konzultáljon a beteg foglalkozás egészségügyi orvosával, vagy jelentse az illetékes ÁNTSZ-nek a 
foglalkozással összefüggő betegség lehetőségét a kóroki tényezők tisztázása érdekében. 
Hatáskörében végezhető: 

 a mikro- és makrokörnyezet védelme, a praxis lakosságát közvetlenül befolyásoló káros 
környezeti hatások elleni küzdelem kezdeményezése, koordinálása, fokozott expozíció 
figyelembe vétele, a tudomására jutott, a közösség egészségi állapotát veszélyeztető 
helyzetekben 

 a közösség és a közösségben zajló folyamatok megismerése, és az életmódot, életvitelt 
befolyásoló hatások nyomon követése, közösségre alapozott egészségnevelő programok 
kezdeményezése illetve megvalósítása. 

 a családok megismerése. 

 az egyén-család-környezet kockázati tényezőinek holisztikus szemléletű megközelítése, a 
rizikószint ismerete. 

 a szomatikus-pszichikus-szociális problémák felismerése, az egyén és a család komplex 
pszichoszomatikus szemléletű megközelítése, és ennek érvényesítése a gyógyítás 
folyamatában, az ellátott közösségben. 

 folyamatosan jó orvos-beteg kapcsolat megteremtése. 

 a háziorvos vállalja annak a szakmájára jellemző speciális döntési mechanizmusnak tudatos 
alkalmazását, mely saját, naprakész ismeretein kívül figyelembe veszi az általa ellátott 
közösségre jellemző megbetegedési és betegségi (incidencia és prevalencia) adatokat is. 

 a háziorvos az ellátott lakosság egyéni és közösségi szintű egészségi állapotának javítására 
törekszik. 

 az egészségi problémákat azok genetikai, fizikai, pszichés, kulturális és egzisztenciális 
összefüggéseiben szemléli és keresi megoldásukat. 

 A hatáskörbe tartozó megbetegedések, problémák érvényben lévő szakmai ajánlásoknak, 
ezek hiányában a szakma szabályainak megfelelő ellátása, illetve az ellátási folyamat 
irányítása. 

 A család és a környezet bevonása a gyógyító folyamatba. 

 Részvétel és segítségnyújtás a testi-lelki krízis-szituációk megoldásában. 

 Egyénre, családra és közösségre adaptált egészségnevelés; egészségmegőrzés, -fejlesztés. 

 Prevenciós tevékenység, annak teljes vertikumában. 

 Terhesgondozás más szakorvosokkal és védőnővel együttműködve. 

 Gondozás, rehabilitáció - a család/környezet, szakellátás aktív közreműködésével, szükség 
szerint otthoni (szak)ápolás kezdeményezésével. 

A háziorvosnak ismernie kell: 

 A legfontosabb epidemiológiai alapfogalmakat és azok alkalmazásának, felhasználásának 
lehetőségeit saját munkájában. 

 A megbetegedési és halálozási viszonyokat döntően befolyásoló életmódi, környezeti 
rizikófaktorokat, a betegségek vagy rizikótényezők korai felderítésére alkalmas 
szűrővizsgálati módszereket. 

 A bizonyítottan hatásos és hatékony egészségnevelési módszereket, azok alkalmazási 
lehetőségeit, és törekednie kell a rokkantsági, valamint a halálozási viszonyokat döntően 
befolyásoló életmód és életvezetés optimalizálására, az ezzel kapcsolatos tanácsadásra. 

 A születésszabályozás legmodernebb eszközeit, lehetőségeit, és azoknak az egyénre, illetve a 
családra való adaptálását és használatát, a preconcepcionális és perinatalis ellátási elvek 
figyelembe vételével, 
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 Azokat a diagnosztikus és gyógyító eljárásokat, amelyek a hatáskörének megfelelően a 
betegségek kórisme-megállapításához és ellátásához szükségesek. 

 A háziorvos alapvető készségei: 

 Alkalmas a csoportegészség megőrzésére, a praxisához tartozó egyének és családok 
egészségének menedzselésére, az egyéni, családi és közösségi rizikótényezők, rejtett 
morbiditás feltárására és kezelésére, az egészséges lakosság életmódjának formálására. 

 Értékeli a beteg panaszait, meghatározza és irányítja a kórisme megállapításának folyamatát 
a pszichés és szociális tényezők figyelembe vételével, szükség esetén más orvosokkal 
együttműködve. 

 Megítéli betege állapotát, és elsődleges döntést hoz sürgős szükség és életveszély 
kialakulásával járó tünetegyüttesek esetében - az időfaktor mindenkori tudatos figyelembe 
vételével. 

 Rendelkezik a szakmánkénti felsorolásban megállapított elméleti tudással, gyakorlati és 
manuális készségekkel, melyek birtokában önállóan, vagy szakkonzíliumok igénybevételével 
képes betegeinek állapotát folyamatosan nyomon követni, képes betegeit a szakmai 
standardoknak megfelelően akut vagy folyamatos ellátásban részesíteni, gondozni. 

Klinikum 

A megelőzés és gondozás a családorvosi munka általánosan elvárt feladata, melyet hatékonyan 
egészít ki a család, mint egység kezelése, a családdal, mint közösséggel való foglalkozás, mely a 
családorvos lehetősége és tevékenységének fontos munkamódszere is. A családgondozás nemcsak a 
gyakorló orvos munkamódszere, hanem egyre inkább ellátási igény is. Ha megvalósul, akkor igazán 
kiteljesedik a családorvos ellátási tevékenysége, optimálissá válik a betegellátás, különösen a 
krónikus betegek gondozása és a megelőzés. A betegek saját otthonukban történő ellátása, a család 
többi tagjának egészségügyi ismeret lehetőség ad hatékony komplex gyógyító-megelőző 
tevékenységre. 

1.Primer prevenció 

Az egészséges életmód kialakításával általános betegségmegelőző, primer prevenció érhető el. Ezek a 
tényezők betegségenként, egyénenként eltérőek. 

Szent-Györgyi Albert szerint nem mindegy, hogy mit viszünk be a szervezetbe, és mi távozik onnan. A 
kettő közötti folyamat az anyagcsere, amelyet az ember befolyásolhat, és ezzel erősítheti szervezete 
ellenálló képességét. Naponta legalább 1,5-2 liter v)zet kellene inni. Szükség van antioxidáns tartalmú 
ételekre, egyszerűbb szavakkal sárgarépára, céklára, sütőtökre, kovászos uborkára és almára. 
Naponta egyszer meleg ételt kellene enni. Háromóránként pedig kevés, jól emészthető, rostos, 
magvas táplálékra van szüksége a szervezetnek. Hat-nyolc óra nyugodt alvás is elengedhetetlen az 
egészséghez, és némi testmozgás is kell. A reggeli ébredés után pedig légzőgyakorlatokat kellene 
csinálni, lehetőleg nyitott ablaknál vagy friss levegőn. És ami talán a legnehezebb, de a legfontosabb 
is a mai világban: belső béke és minél több mosoly kell ahhoz, hogy a szervezet ellenálljon a 
kóroknak. 

Prof. Dr. Simon Tamás egészség 12 pontja 

Biológiai tényezők 

1. Egészséges táplálkozás 
2. Több mozgás 
3. Kiegyensúlyozott szexualitás 
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4. Személyi higiéné 

Mentális tényezők 

5. Stressztűrés, stresszkezelés (coping) 
6. 6. Balesetmegelőzés 
7. 7. Időben orvoshoz fordulás 
8. 8. Egészségüggyel való együttműködés (compliance) 

Szociális tényezők 

9. Nem dohányzás 
10. 10.Kevesebb (kultúrált) alkoholfogyasztás 
11. 11. Drogtagadás 
12. 12. Egyéni környezettisztelet, környezetvédelem 

A Magyarország Nemzeti Táplálkozáspolitikája alapján az egészséges táplálkozás 
alapelvei 

1. Együnk naponta többször teljes értékű, azaz a teljes gabonamagot tartalmazó 
készítményeket, azaz korpát is tartalmazó, barna lisztből készült, kenyeret, péksüteményt, egyéb 
gabonatermékeket, gabonapelyheket! 

1. Fogyasszunk naponta legalább 3-szor zöldség-főzelékfélét, gyümölcsöt! Ha csak 150 g-mal 
több zöldségfélét, gyümölcsöt (1 db közepes alma, 1 db nagyobb paradicsom súlya) 
fogyasztunk naponta, akkor a keringési betegségek kockázata 22%-kal, a koszorúér-betegség 
kockázata 40 %-kal, a szélütésé 25%-kal csökken! 

2. Igyunk naponta legalább fél liter (sovány) tejet, fogyasszunk rendszeresen (sovány) 
tejtermékeket! 

3. Együnk rendszeresen sovány húsokat és hetente legalább 1-2-szer tengeri halat! 
4. Használjunk ételkészítéshez, kenyérkenéshez növényi olajat, margarint! 
5. Kevesebbet sózzunk, kerüljük a sóban gazdag termékek fogyasztását! 
6. Aki nem iszik alkoholt, ne kezdje el, aki iszik, mértékkel tegye! A mérték: nők számára 1 dl 

bor/nap, vagy 2 dl sör/nap, vagy 2 cl tömény/nap, férfiak számára ennek kétszerese. 
Gyermek és várandós anya egyáltalán nem ihat alkoholos italt! 

7. Csak keveset és csak ritkán fogyasszunk cukorban gazdag készítményekből, édességekből, 
cukros italokból! 

8. A szomjúság oltására legjobb a víz, a szervezetnek vízre van szüksége, fogyasszunk naponta 
több pohárral! 

9. Táplálkozzunk változatosan! 
10. Óvjuk meg élelmiszereinket, ételeinket a szennyeződéstől, romlástól! 
11. Ügyeljünk az egészséges testtömeg megtartására, ne hízzunk el! 
12. Töltsünk naponta mozgással, sporttal legalább fél, de inkább egy órát! 

A táplálkozási ajánlások szerinti, csökkentett telített zsírtartalmú, de teljes őrlésű gabonafélékben, 
zöldség-főzelékekben és gyümölcsökben gazdag, tengeri halakkal kiegészített, kevés sóval és cukorral 
készült táplálékokból álló változatos táplálkozás bizonyítottan csökkenti a szív- és érrendszeri, 
valamint a daganatos betegségek kockázatát. Fokozza az egészséges táplálkozás hatásosságát a 
rendszeres testmozgás bevezetése, és a dohányzás mellőzése. A mennyiségekre is ügyelő egészséges 
táplálkozás és a rendszeres testmozgás a túlsúly/elhízás megelőzése révén is jelentősen csökkenti a 
szív és érrendszeri betegségek, 2-es típusú cukorbaj, egyes daganatos betegségek és az elhízással 
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összefüggő más megbetegedések kockázatát. A gyermek- és serdülőkori elhízás felnőtt korban való 
megmaradásának jelentős arányára való tekintettel kiemelten fontos cél a fiatalkori túlsúly/elhízás 
megelőzése az egészséges táplálkozásnak és rendszeres testmozgásnak a mindennapi élet 
természetes részévé válása által. 

Testmozgás jelentősége a prevencióban 

Felnőttek számára ajánlott a hét legtöbb napján legalább 30 perc mérsékelt fizikai aktivitás (pl. gyors 
séta, úszás, kocogás, kerékpározás). A kardiovaszkuláris fittség fokozására kis intenzitású, aerob 
mozgás. A sport elkezdésekor fontos a fokozatosság és minden alkalommal a bemelegítés, lazítás. Cél 
elérni az átlagos maximális szívfrekvencia 60-75%-át az összpulzusszám 50-70%-ban. Gyermekek 
számára a hét minden napján legalább 60 perc fizikai aktivitás. 

Előnyök: 

 Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése 

 Lipoprotein profil javul (LDL csökken, HDL nő) 

 A vérnyomás csökken (1 kg testtömeg-csökkenés 1-1,5 Hgmm szisztolés és 1 Hgmm 
diasztolés vérnyomáscsökkenést eredményez) 

 A glukóztolerancia nő 

 Elhízás megelőzése, kezelése (BMI <30 kg/m2, derékkörfogat férfiaknál <94 cm, nőknél <80 
cm) 

 Mozgásszervi betegségek megelőzése (oszteoporózis, ízületi problémák) 

 Pszichológiai fittség (stresszkezelés, lelki egészség) 

 Daganatos betegségek megelőzése 

Kockázatok: 

 Balesetek, sérülések 

A dohányzás kerülése mind a szív érrendszeri betegségek, mind a daganatos betegségek 
megelőzésében szerepet játszik. 

Pszichoszociális tényezők (stresszkezelés, társas kapcsolatok, életminőség) egyre több betegség 
esetén mutatnak ki közvetlen vagy közvetett kapcsolatot az egyén lelki kiegyensúlyozottságával. A 
lelki egészség képessé teszi az embereket arra, hogy alkalmazkodjanak életük előre látható s váratlan 
eseményeire egészségkárosodás nélkül. 

A lelki egészség öt érzéket feltételez: érzéket a bizalomra, a kihívásra, a kompetenciára, és a 
megvalósításra, valamint humorérzéket. A lelki egészség életvezetési jártasságot is igényel, mely az 
Ottawai Karta megfogalmazásában a következőket jelenti: 

Egyéni, társas, megismerő és fizikai készségek, amelyekkel az emberek életüket irányítani képesek és 
képessé teszi őket, hogy környezetükkel együtt tudjanak élni, vagy azt képesek legyenek 
megváltoztatni. Egyéni életvezetési készségek például: döntéshozatali, probléma megoldási 
képesség, kreatív és kritikai gondolkodás képessége, a megfelelő önismereti, megértő és beszélő 
képesség, emberekkel való kapcsolattartás képessége, az érzelmekkel és stresszel való megbirkózás 
képessége. Ezek a képességek és készségek alapvető építőelemei az egyéni életvezetési jártasság 
készségek kialakításának, amely az egyik tevékenységi területe az egészségfejlesztési munkának. 
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2. Szekunder prevenció 

Népegészségügyi, kornak, nemnek megfelelő szűrővizsgálatok, családi anamnézis alapján történő 
vizsgálatok, az egyes betegségek korai felismerése a betegvizsgálatok során, mind az egészségügyi 
tevékenység azon része, amivel egyes betegségek diagnózisa további vizsgálatok révén a betegségek 
a súlyos állapotot megelőző stádiumban, hatékonyabb kezelést lehetővé tevő időszakában történik. 

3. Tercier prevenció 

Ide tartózik a szakmai előírásoknak, protokolloknak, megfelelő kezelés, a kontroll vizsgálatok, 
megfelelő terápia, gondozás és betegkövetés összessége, mellyel a szövődmények, 
állapotrosszabbodás megakadályozható, a szervezet állapota a betegségtől függően az egyén 
számára a lehető legteljesebb életvitelt teszi lehetővé. A gondozás a korszerű egészségügyi ellátás 
egyik fő módszere, amelynek segítségével az egészségügy preventív jellegét tudja megvalósítani a 
gyógyító ellátásban. A gondozás elemei: 

 a betegek, illetve a gondozásra szorulók felkutatása 

 a gondozandók és a gondozási munka nyilvántartása 

 a gyógykezelés elkezdése és a folyamatos orvosi ellenőrzés 

 kísérlet a károsító faktorok kiküszöbölésére 

 a gondozott rehabilitációja 

Az ápolás azoknak a tevékenységeknek és gondozási eljárásoknak az összessége, amelyek feladata az 
egészségi állapot javítása, az egészség megőrzése és helyreállítása, a beteg állapotának stabilizálása, 
a betegségek megelőzése, a szenvedések enyhítése a beteg emberi méltóságának a megőrzésével, 
környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítésével és bevonásával, 
kiegészítő eleme a beteg otthonában történő gyógykezelésének, illetve rehabilitációjának. 

Orvosi rehabilitáción azt a tevékenységet értjük, amelyet az orvostudomány saját eszközeivel 
(diagnosztika, terápia, prevenció, gondozás) nyújt a fogyatékos személyeknek, hogy meglévő 
képességeik kifejlesztésével önállóságukat részben vagy egészben visszanyerjék és képessé váljanak a 
családba, munkahelyre, társadalomba való beilleszkedésre. Lényege tehát a meglévő funkciók és a 
teljesítőképesség pontos megítélése (állapotfelmérés), kompenzatórikus fejlesztése és tréningje. Az 
átfogó rehabilitáció elvei az orvosi rehabilitáción belül is megjelennek a páciens szükségleteitől 
függően foglalkozási, pedagógiai és szociális rehabilitációs elemek révén, s a foglalkozási, pedagógia 
és szociális rehabilitációban is benne foglaltathatnak orvos-egészségügyi elemek is. Az orvos-
egészségügyi rehabilitáció tárgya magában foglalja a rehabilitációs medicina teljes spektrumán felül a 
medicina azon diszciplináinak rehabilitációs részét, amelyek nem választhatóak el a szóban forgó 
szakterülettől. Ilyenek a nem fizikailag (nem testileg) fogyatékos személyek rehabilitációjával 
foglalkozó pszichiátriai és epileptológiai rehabilitáció, valamint bizonyos, a saját diszciplinájuktól el 
nem választható, egészen kis szupspecialitások ill. részterületek, például az orr-fül-gégészeten belül 
(tinnitustól szenvedők rehabilitációja, vesztibuláris rehabilitáció, foniátriai rehabilitáció stb.). 

Programozható rehabilitációnak nevezzük, az olyan ellátást, amikor az időfaktor nem ill. kevéssé 
fontos, ami által a szolgáltatás nyújtásának 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 
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esetében (pl. kisebb esés vagy interkurrens betegség miatti kondícióvesztés) az időzítés fontossá, 
még ha nem is elsőrendűvé válhat. 

Irodalom 

1997.évi CLIV. törvény az egészségügyről 
Egészségjelentés (2010) 
KSH adatok 
http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/minosegfejlesztes/szakmai-iranyelvek 
http://www.who.int/ 
http://www.oeti.hu 
http://www.oefi.hu 

Tesztkérdések 

1. Melyik állítás NEM igaz? 
A. A primer prevenció csak az egészségügyi rendszer feladata 
B. A szekunder prevenció a betegségek korai felismerését célozza meg. 
C. A tercier prevenció része a háziorvosi ellátásnak 
D. A prevenciónak három szintje van 
E. A betegségek megelőzése az egészségi állapot javításának elsődleges eszköze 
 
2. Mely betegségek rizikófaktora a túlsúly? 
A. Cukorbetegség 
B. Magas vérnyomás betegség 
C. Szívkoszorú- és agyér betegség 
D. Egyes daganatos betegségek 
E. Mindegyik 
 
3. Mi NEM tartozik a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálat során a kezelőorvos hatáskörébe? 
A. Tájékoztatás a betegség terjedési módjáról 
B. Tájékoztatás a betegség megelőzésének lehetőségeiről 
C. A beteg beleegyezését kikérni a beavatkozásba 
D. A járványügyi helyzet elrendelése 
E. A szakmailag indokolt beavatkozás, szűrővizsgálat elvégzése 
 
4. Melyik betegség nincs benne az első 10 globális halálozási okban a WHO jelentése szerint? 
A. Szív-és érrendszeri megbetegedés 
B. Fertőzéses alsó légúti és krónikus obstruktív tüdőbetegségek 
C. Gyomor és májrák 
D. Légcső és tüdőrák 
E. Közlekedési baleset 
 
5. Magyarországon a halálozás hány százalékáért felelősek a szív-és érrendszeri betegségek? 
A. 20% 
B. 30% 
C. 40% 
D. 50% 
E. 60% 
 
6, Melyik állítás NEM igaz Magyarországra? 
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A. Az európai országokhoz képest csak a halálozási értékek rosszabbak, a megbetegedést tekintve 
jobbak a mutatók 
B. Születéskor várható élettartam nők esetében 78 év, férfiaknál 70 év 
C. Mind a férfiak, mid a nők körében a leggyakoribb halálozást okozó daganatok a légúti daganatok 
D. 18 év felett több nőnek normális a testsúlya, mint férfinak 
E. A betegségek hátterében a mozgásszegény életmód is szerepet játszik 
 
7. Melyik százalékos arány IGAZ a társadalom egészségi állapotát meghatározó tényezők 
megoszlásáról? 
A. Genetikai tényezők: 50%, egészségügyi ellátás: 15%, környezeti tényezők: 15%, életmód: 20% 
B. Genetikai tényezők: 30%, egészségügyi ellátás: 10%, környezeti tényezők: 20%, életmód: 40% 
C. Genetikai tényezők: 30%, egészségügyi ellátás: 20%, környezeti tényezők: 30%, életmód: 20% 
D. Genetikai tényezők: 20%, egészségügyi ellátás: 15%, környezeti tényezők: 15%, életmód: 50% 
E. Genetikai tényezők: 40%, egészségügyi ellátás: 20%, környezeti tényezők: 10%, életmód: 30% 
 
8. Mely tényezők befolyásolják az egyén egészségi állapotát? 
A. Kiegyensúlyozott szexualitás 
B. Megfelelő stressztűrés, stresszkezelés 
C. Időben orvoshoz fordulás 
D. Személyi higiéné 
E. Mindegyik 
 
9. Melyik NEM tartozik a rendszeres mozgás bizonyítottan előnyös hatásai közé? 
A. Lipoprotein profil javulása 
B. Vérnyomás csökkentése 
C. Látásélesség javulása 
D. Glukóztolerantia növekedése 
E. Oszteoporózis megelőzése 
 
10. Mi az orvosi rehabilitációs tevékenység lényege? 
A. Meglévő funkciók és a teljesítőképesség pontos megítélése (állapotfelmérés), ennek folyamatos 
nyomon követése, az állapotromlás dokumentálása 
B. Meglévő funkciók és a teljesítőképesség pontos megítélése (állapotfelmérés), kompenzatórikus 
fejlesztése és tréningje 
C. Az eredeti funkciók teljes mértékű visszaállítása, a teljesítőképesség folyamatos továbbfejlesztése 
D. a testi fogyatékosságok pótlása, a funkciókiesések protézisekkel történő visszaállítása 
E. A beteg elirányítása a gondozói, ápolói szolgálathoz 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: E, 3: D, 4: C, 5: D, 6: A, 7: B, 8: E, 9: C, 10: B 

Szűrővizsgálatok 
dr. Oláh Ilona 

Definíció, BNO tartomány 

A szűrővizsgálat olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató (tünetmentes) 
személy esetleges betegségének vagy kórmegelőző állapotának - ideértve a betegségre hajlamosító 
kockázati tényezőket is - korai felismerése. Célja a lakosság egészségének védelme és az egyén 
életminőségének, illetve élettartamának növelése a rejtett betegségek, az egyes betegségeket 
megelőző kórállapotok, valamint az arra hajlamosító kockázati tényezők korai, panaszmentes 
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szakaszban történő aktív felkutatása és felismerése. A szűrési tevékenység a prevenció, a másodlagos 
megelőzés fontos eszköze. 

Z000  Vizsgálat, általános 
Z0010  Gyermek szokásos vizsgálata 
Z0100  Szem és látás vizsgálat 
Z0110  Fül és hallás vizsgálat 
Z0120  Fogászati vizsgálat 
Z0130  Vérnyomás vizsgálat 
Z0140  Nőgyógyászati (általános)(rutin) vizsgálat 
Z0150  Bőr és érzékenység vizsgálat 
Z0160  Radiológiai vizsgálat m.n.o. 
Z0170  Laboratóriumi vizsgálat  
Z0180 Egyéb meghatározott vizsgálat 
Z0190  Vizsgálat, k.m.n.  
Z1100 Speciális szűrővizsgálat fertőző bélbetegség felderítésére 
Z1110 Speciális szűrővizsgálat légzőszervi gümőkór felderítésére 
Z1120 Speciális szűrővizsgálat egyéb bakteriális betegség kimutatására 
Z1130 Speciális szűrővizsgálat főként szexuális úton terjedő fertőzések kimutatására 
Z1140 Speciális szűrővizsgálat HIV fertőzés kimutatására 
Z1150 Speciális szűrővizsgálat vírusfertőzöttség kimutatására 
Z1160 Speciális szűrővizsgálat protozoon vagy féreg kimutatására 
Z1180 Speciális szűrővizsgálat egyéb fertőző és parazitás betegség kimutatására 
Z1190 Speciális szűrővizsgálat k.m.n. fertőző és parazitás betegségek kimutatására 
Z1200 Speciális szűrővizsgálat gyomordaganat kimutatására 
Z1210 Speciális szűrővizsgálat béldaganat kimutatására 
Z1220 Speciális szűrővizsgálat légzőszervi daganat kimutatására 
Z1230 Speciális szűrővizsgálat emlődaganat kimutatására 
Z1240 Speciális szűrővizsgálat méhnyak daganatának kimutatására 
Z1250 Speciális szűrővizsgálat prostata-daganat kimutatására 
Z1260 Speciális szűrővizsgálat hólyagdaganat kimutatására 
Z1280 Speciális szűrővizsgálat egyéb szerv daganatának kimutatására 
Z1290 Speciális szűrővizsgálat k.m.n. daganat kimutatására 
Z1300 Speciális szűrővizsgálat a vér, vérképző szervek és immunrendszer bizonyos betegségeinek 

kimutatására 
Z1310 Speciális szűrővizsgálat cukorbaj kimutatására 
Z1320 Speciális szűrővizsgálat táplálkozási betegség kimutatására 
Z1330 Speciális szűrővizsgálat elme- és viselkedési betegségek kimutatására 
Z1340 Speciális szűrővizsgálat bizonyos gyermekkori fejlődési zavar iránt 
Z1350 Speciális szűrővizsgálat szem- és fülbetegségek kimutatására 
Z1360 Speciális szűrővizsgálat szív- és keringési betegségek iránt 
Z360 Kromoszóma rendellenesség szűrése születés előtt 
Z3610 Születés előtti AFP szűrés 
Z3620 Egyéb születés előtti szűrés magzatvízből 
Z3630 Születés előtti ultrahangos és egyéb fizikai módszereket alkalmazó szűrés fejlődési 

rendellenességek iránt 
Z3640 Magzati növekedési elmaradás eszközös, ultrahangos szűrése 
Z3650 Magzati izoimmunizáció szűrése születés előtt 
Z3680 Születés előtti szűrés, egyéb 
Z3690 Születés előtti szűrővizsgálat, k.m.n.  
Z1370 Speciális szűrővizsgálat veleszületett fejlődési rendellenességek, torzulások és kromoszóma 

rendellenességek kimutatására 
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Z1380 Speciális szűrővizsgálat egyéb betegségek kimutatására 
Z1390 Speciális szűrővizsgálat, k.m.n. 

 

Epidemiológia 

Magyarország egészségügyi állapota alapján a világ országai között a középmezőnyben foglal helyet, 
azonban Európát tekintve egyike a legkedvezőtlenebb helyzetű országoknak. Magyarországon a KSH 
adatai alapján a halálozások 50%-áért felelősek a szív- és érrendszeri megbetegedések. Ezt a 
csoportot követi a daganatos megbetegedések csoportja, amely a halálozások 25%-át adja. 

Keringési rendszer okozta halálozás 2008-ban 64745 fő. Ebből: 29405 férfi, 35340 nő.Hatvanöt éves 
kor előtt meghalt 7680 fő férfi és 2947 fő nő. 1990-2006. között az életkilátások javulásához közel két 
évvel járult hozzá a szív- és érrendszeri betegségek csökkenő halandósága. A magasvérnyomás 
betegség, a heveny szívizom infarktus és az agyérbetegségek (elsősorban a vérzéses eredetű) 
mortalitása lett alacsonyabb. Az akut myocardialis infarktus okozta halálozás száma 15 ezerről 
kevesebb, mint 10 ezerre, a standardizált halálozási arány kb. a felére esett vissza. Ennek hátterében 
több ok lehet, a hatékonyabb kezelés mellett a szervezett népegészségügyi szűrőprogramok is 
hozzájárulnak. Az elmúlt 20 évben csökkent a teljes és a keringési betegségek okozta halálozás, de 
nőtt a hypertoniás, diabeteses, elhízott, szív- és veseelégtelen betegek száma. 

A daganatos betegségeknek az EU15 országokhoz képest átlagosan alacsonyabb gyakorisága és 
egyidejűleg magasabb halandósága feltehetően azt jelzi, hogy Magyarországon kevesebben élnek 
ilyen betegséggel, azaz a daganatos betegek - nyugati társaikkal összevetve - rövidebb ideig élnek. 
Ezért kifejezetten fontosak a prevenciós tevékenységek, különösen a szűrővizsgálatok. 

A magyarországi lakosság egészségi állapotának javítása és az egészség értékké válásának elősegítése 
érdekében a szív és érrendszeri betegségek, anyagcsere- és vesebetegségek elsődleges és 
másodlagos megelőzésével, illetve e betegségek magas szintű gyógyításával és rehabilitációjával, a 
területi és szolgáltatásbeli egyenlőtlenségek csökkentésével, egyéb költség-hatékony megoldásokkal 
kell javítani az egészségügyi ellátást. Cél, hogy a szervezett és célzott lakossági szűrővizsgálatok 
segítségével 70 éves kor alatt 5-10%-kal mérséklődjön a daganatos betegségek okozta halálozás 
2012-ig (1700-3400 fő/év). 

A népegészségügyi szűrővizsgálatok keretében elvégzett szűrővizsgálatok hatásossága bizonyított az 
elvárásoknak megfelelő részvétel esetén. WHO és EU elvárás a 70%-os részvétel (1. és 2. táblázat). 

1. táblázat. Lakossági részvétel emlőszűrés esetén 

Egyesült Királyság 75% 
Hollandia 78-80% 
Franciaország 36 (21-48)% 
Kanada 10,6-54,2% 
Svájc 42-45% 
Luxemburg 36% 

 

2. táblázat. Lakossági részvétel emlőszűrés esetén Magyarországon 

Emlőszűrés 2002-2003 2004-2005 2006-2007 

Részvételi arány Magyarországon 41,94% 37,20% 52,49% 
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A megfelelő célcsoportok részvételének biztosítása a szűrések alapkérdése. Csak meghatározott 
részvételi arány mellett lehet elérni a célt, a halálozás csökkentését, a szűrési rendszerek fenntartása, 
működtetése csak ekkor elég költséghatékony. A halálozás csökkentése így nagymértékben függ a 
lakosság részvételi arányától. Tapasztalatok szerint a hazai kultúrában a lakosság szűrővizsgálatokon 
való részvétele nehezen kiszámítható. A magyar lakosság egészségtudatos magatartása, egészségügyi 
ismeretei, felelősségérzete saját egészségében nem megfelelő. 

Kor, nem 

Az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet szabályozza az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokat, melyek közül 
az újszülöttek, valamint a tanköteles korú gyermekek szűrése kötelező. 

1. 0-4 napos életkorban: 

a) teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a fejlődési rendellenességek szűrésére, 
b) testtömeg, testhossz, fejkörfogat mérése és a hazai standardok szerinti értékelése, 
c) ideggyógyászati vizsgálat, 
d) csípőficam szűrése, 
e) érzékszervek működésének vizsgálata: 

ea) hallás vizsgálata, 
eb) látás vizsgálata, 

f) veleszületett anyagcsere-betegségek: 

fa) galactosaemia (összgalaktóz-szint és Gal-1-PUT), hypothyreosis, biotinidáz hiány, 

fb) tömegspektográfiás vizsgálattal, egy vizsgálati mintából: jávorfaszörp betegség (MSUD), 
tyrosinaemia I, II, citrullinaemia I (argininoszukcinát-szintetáz-hiány, ASS), arginosuccinic 
aciduria (arginosuccinát lyase hiány, ASL), homocystinuria, rövid-láncú acyl-CoA 
dehydrogenase hiány (SCAD), közép-láncú acyl-CoA dehidrogenáz hiány (MCAD), hosszú-
láncú hydroxi-acyl-CoA dehidrogenáz-hiány (LCHAD), nagyon hosszú-láncú acyl-CoA 
dehhidrogenáz hiány (VLCAD), Carnitin-palmytoil transzferáz hiány (CPT-I, II), Carnitin 
transzport zavara (CT), multiplex acyl-CoA dehidrogenáz defektus (glutársav aciduria GA II), β-
ketotioláz (oxothiolase)-hiány, glutársav aciduria I (GAI), isovaleriánsav acidaemia (IVA), 
metilmalonsav acidaemia (MMA), propionsav acidaemia (PA), 3-hydroxi-3-metilglutaryl-
(HMG-)-CoA lyase, methylcrotonyl CoA karboxylase-hiány (MCC) multiplex carboxylase hiány, 
phenylketonuria 

újszülöttkori szűrése. 

2. 1, 3 és 6 hónapos életkorban: 

a) teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a fejlődési rendellenességek szűrésére, 
b) mozgásszervi vizsgálat, csípőficam szűrése 4 hónapos korig, 
c) idegrendszer vizsgálata, 
d) rejtettheréjűség vizsgálata, 
e) a pszichomotoros és mentális fejlődés vizsgálata, 
f) érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás), 
g) testhossz, testtömeg, fejkörfogat mérése, a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése a hazai 
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standardok alapján. 

3. 1 éves életkorban és 6 éves életkorig évente 

a) teljes fizikális vizsgálat, 
b) idegrendszer vizsgálata, 
c) rejtettheréjűség vizsgálata 2 éves korig, herék vizsgálata évente, 
d) testmagasság, testtömeg (fejkörfogat szükség szerinti mérése), a fejlődés és tápláltsági 

állapot értékelése hazai standardok alapján, 
e) a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása, 
f) érzékszervek működésének vizsgálata a szakmai irányelveknek megfelelően és a 

beszédfejlődés vizsgálata, 
g) mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc 

rendellenességeire (tartáshiba, scoliosis), 
h) vérnyomás mérése 3-6 éves életkor között, 
i) korai fogászati szűrés és gondozás. 

4. 6-18 év között kétévente: 

j) teljes fizikális vizsgálat, 
k) a kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele, 
l) az anamnézis alapján veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szükség esetén szakorvosi 

vizsgálatra irányítása, 
m) pajzsmirigy tapintásos vizsgálata 4. évfolyamtól, 
n) a testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti 

értékelése, a nemi fejlődés értékelése, 
o) pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés, magatartásproblémák feltárása, 
p) az érzékszervek működésének vizsgálata a szakmai irányelveknek megfelelően, a színlátás 

vizsgálata, 
q) h) a mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-

rendellenességekre, 
r) vérnyomásmérés, 
s) fogászati szűrés és gondozás. 

5. 16 éves korban (a szeptember 1-je és a következő év augusztus 31-e között 16. életévüket 
betöltők) 

a) teljes fizikális vizsgálat, 
b) a kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele, az anamnézis alapján veszélyeztetett 

gyerekek kiszűrése, szükség esetén szakorvosi vizsgálatra irányítása, 
c) a tápláltsági állapot, a szív- és érrendszeri állapotfelmérés, 
d) testmagasság, testtömeg mérése, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok 

szerinti értékelése, 
e) pszichés, motoros, mentális szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása, 
f) érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás), 
g) mozgásszervek vizsgálata, különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-

rendellenességekre (tartáshiba, scoliosis), 
h) vérnyomásmérés, 
i) pajzsmirigy tapintásos vizsgálata. 
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A családi anamnézis, a teljes körű fizikális vizsgálat eredményei alapján, amennyiben a szakorvos 
indokoltnak tartja, célzott vizsgálatok végzése szükséges. 

6. 21 éves korban a felnőttkori alapstátusz meghatározása 

j) a családi anamnézis adatainak frissítése, különös tekintettel a szülők és a testvérek között a 
korai életkorban (férfiaknál 55 évnél, nőknél 65 évnél fiatalabbaknál) jelentkező 
szívkoszorúér-betegségre, érelmeszesedéssel kapcsolatos szélütésre, verőérszűkületre, 

k) életmódbeli tényezők (táplálkozási szokások, fizikai aktivitás, dohányzás, alkoholfogyasztás) 
feltárása, 

l) részletes fizikális vizsgálat, testsúly, haskörfogat, testmagasság, testtömegindex 
meghatározása, vérnyomásmérés, 

m) abdominális obesitas (haskörfogat nőknél ≥80 cm, férfiaknál ≥94 cm) esetén a metabolikus 
szindróma más alkotóelemei (triglicerid-szint, HDL-koleszterin-szint, vérnyomásérték, éhomi 
vércukorszint) fennállásának a vizsgálata, 

n) a 2-es típusú diabetes mellitus szempontjából nagy kockázatú személyeknél (elhízás, a 
diabetes mellitus családi halmozódása, a kórelőzményben gestatios diabetes) orális glükóz 
tolerancia teszt elvégzése (éhomi és 120 perces értékek értékelése) vagy ennek 
kivitelezhetetlensége esetén éhomi és postprandiális vércukorszint meghatározása, 

o) a teljes kardiovaszkuláris kockázat felmérése, 
p) vesebetegség szempontjából nagy kockázatú személyeknél (öröklődő vesebetegség familiáris 

előfordulása, hypertonia, diabetes mellitus stb. fennállása) szérum kreatininszint, a kreatinin 
clearance becsült értékének a meghatározása vizeletvizsgálat (tesztcsíkkal): fehérje- és 
haematuria meghatározása, 

q) a családi kórelőzmény elemzése a 40 éves kor alatt a szülők és a testvérek között előforduló 
benignus és malignus szolid tumorokra, valamint hajlamosító állapotokra, 

r) sztomato-onkológiai vizsgálat, különös tekintettel a parodontosisra, mint ateroszklerózisra is 
hajlamosító tényezőre, valamint az ajak- és szájüregi rákra hajlamosító állapotokra, 

s) látásvizsgálat. 

7. 21-40 év között 

t) ötévente az 1. pont a)-f) alpontjaiban szereplő vizsgálatok ismétlése az 1. pont f) alpontja 
alapján kis kardiovaszkuláris kockázatú egyéneknél, 

u) kétévente az 1. pont a)-f) alpontjaiban szereplő vizsgálatok ismétlése az 1. pont f) alpontja 
alapján közepes és nagy kardiovaszkuláris kockázatú egyéneknél, 

v) kétévente a vesebetegség szempontjából nagy kockázatú személyeknél (hypertonia, diabetes 
mellitus) szérum kreatininszint meghatározása, vizeletvizsgálat (tesztcsíkkal): mindkét 
nemben fehérjeürítés, haematuria meghatározása, 

w) kétévente sztomato-onkológiai szűrővizsgálat. 

8. 40-64 éves kor között 

x) ötévente az 1. pont a)-f) alpontjaiban szereplő vizsgálatok ismétlése az 1. pont f) alpontja 
alapján kis kardiovaszkuláris kockázatú egyéneknél, 

y) kétévente az 1. pont a)-f) alpontjaiban szereplő vizsgálatok ismétlése az 1. pont f) alpontja 
alapján közepes és nagy kardiovaszkuláris kockázatú egyéneknél, 

z) kétévente a nagy kardiovaszkuláris kockázatú személyeknél a panaszt nem okozó 
ateroszklerózis tüneteinek a vizsgálata (a perifériás artériák tapintása és meghallgatása), 
ultrahangos áramlásméréssel („mini-Doppler”) a boka-kar index meghatározása, 

aa) kétévente a vesebetegség szempontjából nagy kockázatú személyeknél (hypertonia, diabetes 
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mellitus) szérum kreatininszint, a kreatinin clearance becsült értékének a meghatározása, 
vizeletvizsgálat (tesztcsíkkal: fehérjeürítés, haematuria meghatározása, 

bb) kétévente sztomato-onkológiai szűrés, 
cc) évente mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés). 

9. 65 éves kor felett 

a) az életkorral járó fokozott kardiovaszkuláris kockázat miatt kétévente az 1. pont b)-e) 
alpontjaiban szereplő vizsgálatok ismétlése, 

b) kétévente a panaszt nem okozó ateroszklerózis tüneteinek a vizsgálata (a perifériás artériák 
tapintása és meghallgatása), ultrahangos áramlásméréssel („mini-Doppler”) a boka-kar index 
meghatározása, 

c) kétévente a vesebetegség szempontjából nagy kockázatú személyeknél (hypertonia, diabetes 
mellitus) szérum kreatininszint, a kreatinin clearance becsült értékének a meghatározása, 
vizeletvizsgálat: fehérjeürítés, haematuria meghatározása, 

d) kétévente sztomato-onkológiai szűrés, 
e) évente az érzékszervek vizsgálata, 
f) évente mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés) 

Az egészségügyi szűrés olyan rendszeres, meghatározott időszakonként végzett vizsgálatsorozat, 
amelynek célja a rejtett betegségek, elváltozások feltárása. Egészséges, vagy magukat egészségesnek 
gondoló személyek vizsgálatát jelenti, annak érdekében, hogy egyszerűen elvégezhető, a vizsgált 
személy számára kellemetlenséget nem okozó (vagy tolerálható kellemetlenséggel járó), alkalmas 
módszer segítségével kimutassák a rejtett, tüneteket és panaszokat még nem okozó betegségeket. 

A népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok a szűrővizsgálatok olyan csoportja, ahol az 
egészségügyi ellátórendszer kezdeményezi és menedzseli a szűrést (beleértve a szűrésre történő 
meghívást és nyomonkövetést) egy-egy betegség kockázatának kitett populáció körében. Így egyrészt 
a korszerű szűrővizsgálatokat elérhetővé teszi a leginkább veszélyeztetett népesség számára, 
másrészt a szűrővizsgálattal felfedezett betegek kivizsgálásához és kezeléséhez szükséges hátteret is 
biztosítja az egészségügyi ellátórendszeren belül. Ezektől a szűrésektől általában a leggyakoribb, a 
népesség egészségi állapotát leginkább meghatározó betegségek okozta halálozás csökkenését várják 
(pl.: szív- és érrendszer betegségei, daganatos betegségek). 

A népegészségügy a társadalom egészének szervezett tevékenysége, amelynek célja a lakosság 
egészségi állapotának javítása az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése révén. 

Népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok 

1. 25 és 65 év között népegészségügyi céllal egyszeri negatív eredményű szűrővizsgálatot 
követően háromévenként nőgyógyászati onkológiai méhnyakszűrés, különös figyelemmel a 
méhnyakelváltozások sejtvizsgálatára (citológia) és kolposzkópos vizsgálatára, 

2. 45 és 65 év között népegészségügyi céllal kétévenként az emlő lágyrész röntgenvizsgálatán 
alapuló emlőszűrés (mammográfia), 

Háttér, pathophysiológia 

A betegségek kifejlődésénél fokozatosan alakulnak ki a már tüneteket is okozó elváltozások. Így esély 
van olyan vizsgálatok, tesztek elvégzésére, amivel korai stádiumban felfedezve a betegséget jobb 
hatékonysággal kezelhető (1. ábra). 
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1. ábra. A rák fejlődésmenete 

A szűrés a rejtett betegségek, elváltozások valószínűsített feltárása, könnyen és gyorsan 
kivitelezhető, a szűrtek számára a kockázat veszélye nélkül elfogadható tesztek, vizsgálatok, és egyéb 
eljárások alkalmazása kell legyen. A szűrés során alkalmazott vizsgálatok, tesztek önmagukban nem 
biztos, hogy diagnosztikai eljárások. A pozitív vagy bizonytalan szűrési eredményű személyeket 
további kivizsgálásra kell küldeni a diagnózis, szükség esetén kezelés érdekében. 

A szűrővizsgálati tesztekkel szemben támasztott követelmények: 

 Reproduktivitás, megismételhetőség 

 Validitás, szűrőképesség. A diagnosztikai, referenciatesztekhez képest milyen 
eredményességekkel tudja elkülöníteni a pozitív és negatív személyeket. Egy szűrés 
validitását a teszt szenzitivitása és specificitása határozza meg. 

 Szűrővizsgálat nem végezhető öncélúan, olyan betegségre, amelynek kezelése nem 
megoldott. A kiszűrt személyek további kivizsgálását és szükség esetén ellátását biztosítani 
kell. 

 A betegség megfelelő preklinikai hossza, mely ugyanazon betegség esetén is különböző lehet 
az adott személynél, de fontos, hogy legyen elég idő a betegség felfedezése és kiteljesedése 
között a folyamat lassítására, a súlyos szövődmények megakadályozására 

 A betegség súlyossága, súlyos szövődményekkel, komplikációkkal, halállal jár-e, ha a 
betegséget a tünetek megjelenése után diagnosztizálják 

 A betegség elfordulása, gyakorisága (incidenciája/prevalenciája) nagy, ritka betegségeknél a 
tömeges szűrővizsgálatok nem alkalmazhatóak hatékonyan 

 Költséghatékonyság. 

A szűrővizsgálatok céljuktól függően lehetnek: 

 Tömeges szűrővizsgálatok, amikor a szűrés kiterjed a teljes érintett lakosságra (pl. Egy-egy 
térség teljes lakosságának diabetes szűrése), vagy reprezentatív csoportján történik. 

 Többirányú (multifázisos) szűrővizsgálatok: több különböző szűrési teszt/módszer egy 
időpontban történő alkalmazásával több betegség/betegségcsoport feltárása a cél. Lehet egy 
más célból végzett orvosi vizsgálathoz kapcsolni újabb szűrést, vagy lehet többféle szűrési 
módszert magában foglaló "csomagot" kidolgozni egy-egy érintett célcsoport részére (pl. 
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menedzserszűrés). 

 Általános szűrővizsgálat, amely a legtágabb célú multifázisos szűrővizsgálat, hiszen az 
általános morbiditás (minden betegség, elváltozás) feltárását célozza meg. 

 Előírt, célzott szűrővizsgálatok, általában az exponált csoportok szűrővizsgálata. Ilyenek a 
kötelező jellegű, illetve az alkalmassági vizsgálatok. Foglalkozási ártalmakkal kapcsolatos, 
fertőző beteg környezetében végzett szűrővizsgálatok, családi halmozódásnál pl. Genetikai 
vizsgálatok. Ebbe a csoportba sorolják a népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatokat is. 

Szűrővizsgálatok a lakosság széles körében életkorhoz kötötten, illetve fertőző megbetegedésekkel 
kapcsolatosan, valamint egyes idült, nem fertőző betegségekre vonatkozóan az alábbi feltételek 
együttes fennállása esetén végezhetők: 

 A szűrt betegség gyakori, illetőleg súlyos egészségkárosító hatású és szűrővizsgálattal 
panaszmentes szakaszban kimutatható, 

 A szűrővizsgálat várhatóan eredményes és egyszerűen kivitelezhető, 

 A szűrést követő hatékony terápia alkalmazásának feltételei adottak 

 A tömegméretű szűrés népegészségügyi tevékenység és a szűrés hasznának felül kell múlnia 
az esetleg káros hatásokat. 

 A szűrési módszernek a lakosság számára elfogadhatónak kell lennie. 

 A morbiditásnak és mortalitásnak mérhetően csökkennie kell. 

 Az eset-felismerés költségének (beleértve a diagnózist és a diagnosztizált páciensek kezelését 
is) összhangban kell lennie az összes egészségügyi kiadással. 

Hatáskör/kompetencia 

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok közül az újszülöttek, valamint a tanköteles korú gyermekek 
jogszabályban meghatározott esetben való szűrése kötelező. A szűrővizsgálatra kötelezett kiskorú 
személy részvételéről a szűrővizsgálaton a törvényes képviselő köteles gondoskodni. Ha e 
kötelezettségének a törvényes képviselő írásbeli felszólításra sem tesz eleget, az egészségügyi 
államigazgatási szerv a szűrővizsgálatot elrendeli. A szűrővizsgálatot elrendelő határozat - 
közegészségügyi vagy járványügyi okból - fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható. 
A kötelező szűrővizsgálatok mellett szűrővizsgálatok igénybevételét jogszabály kedvezményekkel 
ösztönözheti; a szűrővizsgálaton való részvétel elmulasztása esetén - az egészségi állapotot 
hátrányosan nem befolyásoló - kedvezményeket megvonhat. 

A betegségek és a kórmegelőző állapotok korai felismerése más ellátáshoz kötődő (a továbbiakban: 
rutinszerű) vagy célzott szűrővizsgálatokkal történik. Rutinszerű az egyéb ellátás során elvégzett, az 
életkori sajátosságokból adódó megbetegedések korai felismerését célzó - külön jogszabályban 
meghatározott - szűrővizsgálat. A kezelőorvos köteles az egyén életkorához kötött szűrővizsgálatok 
szükségességére az egyén vagy törvényes képviselője figyelmét felhívni, és 

a) a kompetenciájába tartozó vizsgálatokat elvégezni, vagy 
b) az egyént a szűrővizsgálat elvégzésére jogosult egészségügyi szolgáltatóhoz utalni. 

Célzott a szűrővizsgálat, ha a lakosság egyes kor, nem vagy egyes kockázati tényezők által 
meghatározott veszélyeztetett csoportjainak szűrésére, illetve egyes népbetegségek felderítésére 
irányul. A célzott szűrővizsgálaton való részvételre a szűrés céljának, idejének és helyének pontos 
megjelölésével, közérthető és mindenki számára hozzáférhető módon kell felhívni az érintett 
csoportok figyelmét. Amennyiben a szűrésre valamely környezeti tényező következtében 
veszélyeztetett csoportban kerül sor, a szűrés céljáról, idejéről és helyéről az érintetteket egyénileg is 
értesíteni kell. 
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Klinikum 

A családorvosi praxisban 2 évente 1 alkalommal van lehetőség egy-egy páciens komplex 
szűrővizsgálatára, mely kiemelten a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségekre 
vonatkozik A szűrésen való részvétel általában önkéntes. Abban az esetben lehet kötelező, ha a 
segítségével kiszűrhető megbetegedések fertőzők, - így a kötelező jelleget a közösség egészségének 
védelme indokolja. A szűrésekre általánosan érvényes, hogy nem az érintett, hanem a 
szűrővizsgálatot szervező kezdeményezi a részvételt (ellentétben azzal, amikor a beteg fordul 
panaszaival orvoshoz). 

Anamnézis 

 Előszűrés alapszűrés-rizikószűrés 

 Genetikai rizikótényezők 

 Életmódbeli szokásból adódó rizikótényezők: táplálkozás, fizikai aktivitás, dohányzás, alkohol, 
drog és gyógyszerek fogyasztása, szexuális aktivitás, munkahelyi rizikótényezők 

 Meglévő krónikus betegség, mint rizikótényező 

 Gesztációs anamnézisben rejlő rizikótényezők 

 Családi anamnézis: stroke, hypertonia, ischaemiás szívbetegség, daganatos betegségek 

 Egyéni anamnézis: kiállott betegségek, műtétek 

 Angina pectorisra vonatkozó kérdőív 

 Székelési szokásokra vonatkozó kérdőív 

 FINDRISC kérdőív 

Fizikális vizsgálat 

Szakmai irányelveknek megfelelően: 

 Testméretek: testtömeg, testmagasság mérése, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai 
standardok szerinti értékelése, haskörfogat, testtömegindex meghatározása 

 Mozgásszervek vizsgálata 

 Érzékszervek működésének vizsgálata: hallás vizsgálata, látás vizsgálata 

 Bőr, köröm, haj vizsgálata 

 Idegrendszer vizsgálata 

 Pszichés, motoros, mentális, szociális és magatartásproblémák feltárása 

 Pajzsmirigy tapintásos vizsgálata 

 Emlő tapintás 

 Fogászati és szájüregi szűrés 

 RDV 

 Vérnyomás mérése 

Laboratóriumi vizgálatok 

Nagy kockázatú személyeknél 

 Metabolikus szindróma: triglicerid-szint, HDL-koleszterin-szint, vérnyomásérték, éhomi 
vércukorszint vizsgálata 

 2-es típusú diabetes mellitus: orális glükóz tolerancia teszt elvégzése (éhomi és 120 perces 
értékek értékelése) vagy ennek kivitelezhetetlensége esetén éhomi és posztprandiális 
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vércukorszint meghatározása, FINDRISC kérdőív értékelése során 12 pont, vagy a feletti érték 
esetén 120 perces OGTT végzése 

 Vesebetegség szempontjából szérum kreatininszint, a kreatinin clearance becsült értékének a 
meghatározása vizeletvizsgálat (tesztcsíkkal): fehérje- és haematuria meghatározása, éhomi 
vércukor, IFG esetén 120 perces OGTT 

 Széklet vizsgálat occult vérzésre 

 PSA 

Egyéb vizsgálatok 

 Mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés) 

 Csontsűrűség 

 Hasi UH 

 Érvizsgálati doppler UH, boka-kar index meghatározása 

3. táblázat: A felnőttkorban ajánlott szűrővizsgálatok 

 21 éves korban 21-45 éves 
korban 

45-65 éve 
korban 

65 éves kor 
felett 

Családi anamnézis: 
korai szív-érbetegség, 
daganatos betegségek 

    

cukorbetegség     
vesebetegség + 2 évente 

pontosítani 
2 évente 
pontosítani 

1 alkalommal, 
ha korábban 
nem történt 
meg 

Egyéni anamnézis: 
hypertonia, 
cukorbetegség, 
vesebetegség, 
daganatra hajlamosító 
betegségek 

+ 2 évente 
pontosítani 

2 évente 
pontosítani 

2 évente 

pontosítani     
Életmód: dohányzás, 
drog, alkoholfogysztás, 
táplálkozás, 
testmozgás 

+ 2 évente 
pontosítani 

2 évente 
pontosítani 

2 évente 
pontosítani 

Fizikális vizsgálat: 
vérnyomás, BMI, 
haskörfogat 

+ 2 évente 2 évente 2 évente 

Rectalis digitalis 
vizsgálat 

  2 évente 2 évente 

Vérvétel (éhomi)  5 évente 5 évente 2 évente 
Vércukor, koleszterin + nagy kardiovasc. 

kockázat esetén 
2 évente 

nagy 
kardiovascularis 
kockázat esetén 
2 évente 

 

Se.creatinin,GFR, 
fehérje ürítés és 
haematuria 
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vizsgálata + vesebetegségre 
nagy kockázat 
esetén 
(hypertonia, 
diabetes) 

  

2 évente vesebetegségre 
nagy kockázat 
esetén 
(hypertonia, 
diabetes) 

   

2 évente     
Cukorbetegség 
fokozott kockázata 
esetén és a FINDRISC 
12 pont vagy a feletti 
érték esetén: 120 
perces OGTT (norm. 
éhomi vércukor és IFG 
esetén) 

+ 3 évente   

(MDT ajánlás) 3 évente    
(MDT ajánlás)     
A kardiovaszkuláris 
kockázat felmérése 

+ 5 évente   

nagy kockázat setén a 
továbbiakban 

    

2 évente 5 évente    
nagy kockázat esetén a 
továbbiakban 

    

2 évente 2 évente    
Érvizsgálat, boka-kar 
index 

  nagy 
kardiovaszkulári
s kockázat 
esetén 

 

2 évente 2 évente    
Széklet vér vizsgálat   2 évente  
Tüdőszűrés  40 éves kor 

felett évente 
évente évente 

Emlőrák szűrés emlő 
önvizsgálatának 
tanítása 

emlők fizikális 
vizsgálata 

mammografia  

2 évente emlők fizikális 
vizsgálata 

   

Nőgyógyászati 
rákszűrés 

+ legalább 3 
évente 

legalább  

3 évente     
Urológiai szűrés herék vizsgálata, 

önvizsgálat 
megtanítása 

   

Stomatoonkológiai 
vizsgálat 

2 évente 2 évente 2 évente 2 évente 

Látás vizsgálata +    
Látás és hallás    évente 
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vizsgálata 
 

Irodalom 

1997.évi CLIV. törvény az egészségügyről 
51/1997. (XII.18) NM rendelet életkorhoz kötött szűrővizsgálatok 
Egészségjelentés 2010. 
KSH adatok 
http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/minosegfejlesztes/szakmai-iranyelvek 
http://www.who.int/ 
http://www.antsz.hu 

Tesztkérdések 

1. Melyik állítás igazt? 
A. A szűrővizsgálat primer prevenciós eszköz 
B. A szűrővizsgálat szekunder prevenciós eszköze 
C. A szűrővizsgálat tercier prevenciós eszköz 
D. A szűrővizsgálat nem része a háziorvosi munkának 
E. A szűrővizsgálat a betegségmegelőzés egyetlen eszköze 
 
2. A népegészségügyi szűrővizsgálatokon hány százalékos lakossági részvétel az elvárt az EU-ban? 
A. 40% 
B. 50% 
C. 70% 
D. 80% 
E. Teljes, 100%-s lakossági részvétel 
 
3. Melyik állítás igaz a magyar lakosságra? 
A. Az emlőszűrésen való részvétel kevesebb, mint 30% 
B. Az elmúlt 20 évben nőtt a keringési betegségek okozta hallozás. 
C. A daganatos megbetegedések a halálozások 40 %-ért felelősek. 
D. Egészségtudatos magatartása, felelősségérzete saját egészségében nem megfelelő. 
E. Az infarktus okozta halálozásokban a népegészségügyi szűrővizsgálatok jelentősége nem mérhető. 
 
4. Melyik szűrővizsgálat nem kötelező 6 éves kor alatt? 
A. Vérnyomásmérés 
B. Lúdtalp vizsgálat 
C. Látásvizsgálat 
D. Idegrendszeri 
E. Pajzsmirigy tapintás 
 
5. 65 éves kor alatt nagy kardiovaszkuláris kockázatú egyéneknél hány évente szükséges a teljes 
fizikális vizsgálat, vérnyomásmérés, laborvizsgálatok? 
A. Félévente 
B. Évente 
C. Kétévente 
D. Ötévente 
E. Csak panasz esetén 
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6. Népegészségügyi célból mely életkorban javasolt kétévente az emlő lágyrész röntgenvizsgálata? 
A. 45-65 éves kor között 
B. 35-65 éves kor között 
C. 25-55 éves kor között 
D. 25 éves kortól 
E. 40 éves kortól 
 
7. A betegség mely pathophysiológiai eleme teszi lehetővé szűrővizsgálat alkalmazását? 
A. A betegség mindenkinél azonos tüneteket, panaszokat okoz 
B. A betegség kifejlődése során korai stádiumban felfedezve jobb hatékonysággal kezelhető 
C. A betegségek a tudomány fejlődésével a vérvételből kimutathatóak 
D. A betegségek különböző korcsoportokban különböző diagnosztikával mutathatók ki 
E. A betegségek genetikai determináltsága, melynek kimutatása jelentősen megemelkedett 
 
8. Melyik NEM követelménye a szűrővizsgálati teszteknek? 
A. Megismételhetőség 
B. Szenzitivitás és specificitás 
C. A betegség kezelhetősége 
D. Noninvazív módszer 
E. Költséghatékonyság 
 
9. Mely személyeknél indokolt az orális glükóz tolerancia teszt elvégzése? 
A. 21 éves kor felett a 2-es típusú diabetes mellitus szempontjából nagy kockázatú személyeknél 
B. 21 éves kor felett vesebetegség szempontjából nagy kockázatú személyeknél 
C. A családi kórelőzményben a 40 éves kor alatt a szülők és a testvérek között előforduló benignus és 
malignus szolid tumorok esetén 
D. 40 éves kor felett mindenki számára 
E. Abdominális obesitas (haskörfogat nőknél ≥80 cm, férfiaknál ≥ 94cm) esetén 
 
10. Melyik életmód tényező nem tartozik az alap-rizikószűrések közé? 
A. Táplálkozási szokások 
B. Dohányzás 
C. Stresszkezelő képesség 
D. Munkahelyi tényezők 
E. Alkoholfogyasztás 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: C, 3: D, 4: E, 5: C, 6: A, 7: B, 8: D, 9: A, 10: C 
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6. MAGATARTÁSORVOSLÁS A PRAXISBAN 

Dohányzásról való leszokás támogatás. Minimál intervenció 
dr. Vajer Péter 

Bevezetés 
A dohányzásról úgy szoktunk beszélni, mint a legfőbb megelőzhető halálokról, hiszen a dohányosok 
fele bizonyítottan a dohányzás következtében hal meg, ezzel mintegy 10 évvel megrövidítve életét. 
Nem csak a szakemberek, hanem a dohányosok körében is jól ismert, hogy a dohányzás számos 
daganat, szívinfarktus, stroke, reprodukcióval kapcsolatos szövődmények, COPD és egyéb betegség 
kiváltó tényezője. Ennek ellenére a dohányzás prevalenciája igen magas. A dohányzás 
Magyarországon közel harmincezer ember halálát okozza évente. Magyarországon 2007-ben a 
felnőttek egyharmada, a nők negyede, a férfiaknak pedig 42%-a dohányzott rendszeresen. 
Nyilvánvaló, hogy ilyen magas dohányzási arány mellett sokunkat (a nemdohányzók harmada) érnek 
a passzív dohányzás káros hatásai. A dohányzás számos súlyos betegség kialakulásában kockázati 
tényező. Ugyanakkor azt látjuk, hogy egészségügyben dolgozók idegenkednek a leszokás 
támogatásban való aktív részvételtől, annak ellenére, hogy a dohányosok legalább 70%-a évente 
legalább egyszer megfordul az alapellátásban, másrészt hatékony eszközök állnak rendelkezésünkre. 

Definíció, BNO tartomány 
A dohányzás komoly függőséget alakít ki. A dohányosok 5-7%-a számít nem függő dohányosnak, 
addig a dohányosok túlnyomó többségére komoly függőség jellemző. A nikotinfüggést érdemes 
krónikus betegségként kezelni, mivel jellegzetesek a relapszust és a remissziót tartalmazó ciklusok.  
F1700 Dohányzás okozta akut intoxikáció 
F1710 Dohányzás okozta káros használat (abuzus) 
F1720 Dohányzás okozta dependencia (szindróma) 
F1730 Dohányzás okozta megvonási szindróma 
F1740 Dohányzás okozta megvonási szindróma deliriummal 
F1750 Dohányzás okozta pszichotikus zavarok 
F1760 Dohányzás okozta amnesztikus szindróma 
F1770 Dohányzás okozta reziduális zavarok 
F1780 Dohányzás okozta egyéb mentális és viselkedészavarok 
F1790 Dohányzás okozta k.m.n. mentális és viselkedészavarok 
P0420 Az anya dohányzása miatt érintett újszülött és magzat 
T6520 Dohány és nicotin toxikus hatása 
Z7160 Tanácsadás dohányzás ügyben 
Z7200 Dohányzás 
Z8120 Dohányzás a családban 

Epidemiológia 
A dohányzás és ezen belül is a cigarettázás világszerte az idő előtti halálozás vezető haláloka, évente 
a világon közel ötmillió, Magyarországon több mint 30000 ember hal meg a dohányzással közvetlenül 
összefüggésbe hozható megbetegedések miatt. 
Magyarországon a felnőtt lakosság harmada (felnőttek 35%-a, férfiak 40%-a és a nők 28%-a) 
dohányzik rendszeresen, ez mintegy két és fél millió embert jelent. A dohányosok aránya 
összességében nem csökken, sőt a nők és a fiatalok körében folyamatosan növekszik. A mai 16 éves 
korosztály 72%-a már kipróbálta a cigarettát, 16%-uk már függőnek mondható. A dolgozó felnőttek 
53%-a és a fiatalok 80%-a passzív dohányosként kénytelen elviselni a környezeti dohányfüstöt. 
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Mortalitás/morbiditás 
A dohányosok általában 20-szor nagyobb valószínűséggel halnak meg tüdőrákban, mint a 
nemdohányzók, és 3-szor nagyobb valószínűséggel halnak meg középkorban érrendszeri 
megbetegedésben beleértve a szívrohamot, stroke-ot és az artériák és a vénák egyéb 
megbetegedéseit. Egy egyénnél a tüdőrák kialakulásának kockázatára nagyobb hatással van a 
dohányzóként eltöltött idő hossza, mint az általa naponta elszívott cigaretták száma. 
A dohányzás hatására jelentősen fokozódik a kardiovaszkuláris megbetegedések (hipertónia, 
érelmeszesedés, trombózis, angina, szívinfarktus, agyvérzés, agyi érelzáródás), egyes daganatok 
(tüdőrák, szájüregi daganatok, gégerák, nyelőcsőrák és hólyagrák) és az idült hörgőhurut kockázata.  
Szerepet játszik a dohányzás a csontritkulás, a szürkehályog, a macula degeneráció megjelenésében 
is. Jelentős szövődménye a dohányzásnak a fertilitás csökkenése és az impotencia. 
A dohányzás okozta betegségek megoszlása: kardiovaszkuláris megbetegedések (41%), tüdőrák 
(21%), COPD (13%), egyéb daganatok (13%), egyéb légzőszervi betegségek (6%), egyéb betegségek 
(7%). 
A tüdőrákos esetek 90, az idült hörghurut és a COPD előfordulásának 80%-a dohányzás számlájára 
írandó. A szív és érrendszeri betegségek miatti halálesetek egynegyede is a dohányzás 
következményének tekinthető. A dohányzás számos betegség lefolyását is súlyosbítja, pl. annak a 
valószínűsége, hogy egy dohányos szívinfarktusban meghaljon két-háromszoros a nemdohányzók 
kockázatához képest. A napi 20 szál cigarettát elszívók körében 15-ször gyakoribb a tüdőrák és 12-
szer gyakoribb a COPD, mint a nemdohányzóknál. 

Nem 
Ugyanaz a dohányzás leszokás támogatási stratégia nők és férfiak esetében egyaránt hatékony. Ezért, 
a terhes nők kivételével nőkben ugyanazon eljárás követendő, mint férfiakban. A nők gyakrabban 
kérnek és fogadnak el segítséget a leszokási próbálkozás során, mint a férfiak. Mivel a nők 
hajlamosabbak az elhízásra, a depresszióra és a hormonális ciklus is jobban meghatározza a 
kedélyállapotukat fontos figyelembe venni ezeket a tulajdonságokat is a leszokási metodika 
kiválasztásánál. 

Életkor 
Az orvosoknak meg kell kérdezniük gyermekkorú (14 év alatti) és serdűlő korú (14-16 éves) 
pácienseiket és a szülőket a dohányzással kapcsolatban és határozottan állást kell foglalniuk a teljes 
dohányfüst mentesség mellett (C szintű evidencia). A felnőtteknél használt tanácsadás és magatartás 
alapú kezelés ajánlott ebben a csoportban. A beavatkozás tartalmát, az esetleges leszokási módszert 
azonban az életkori sajátosságok figyelembevételével módosítani kell (C szintű evidencia). Serdűlők 
kezelésekor, nikotinfüggőség esetén farmakoterápia is alkalmazható (C szintű evidencia). 
Gyermekorvosoknak tanácsolniuk kell a dohányzás abbahagyását, hogy a gyermekek dohányfüst 
expozícióját csökkenteni/megszűntetni lehessen (B szintű evidencia). 

Társadalmi háttér 
Magyarországon egyre több fiatal kezd el cigarettázni.A a 18 évesek fele rendszeresen dohányzik, a 
lányok valamivel többen, mint a fiúk, a 30 évesnél fiatalabb dohányosok 70%-a 16 éves kora előtt 
kezdett el rendszeresen cigarettázni. A dohányzás megkezdésének az okai igen összetettek. A baráti 
kör hatásától és a szülők példájától kezdve a gyermek személyiségéig sokféle körülmény indíthat el 
valakit a dohányos vagy nemdohányos életpálya útján. A dohányzó szülők gyermekei nemcsak a 
passzív dohányzás ártalmaitól szenvednek, de nagyobb az esélyük arra, hogy maguk is dohányossá 
váljanak. Vizsgálatok adatai szerint, ha mindkét szülő dohányzik, a fiatalok dohányzásra való 
rászokásának esélye háromszorosára nő. Az apai dohányzás rossz mintaként első sorban a 
fiúgyermekekre van hatással, míg az anyai dohányzás hatására mind a lány, mind a fiúgyermekek 
dohányossá válására hat. 
A dohányzást abbahagyó szülő – példamutatásán keresztül – serdülőkorú gyermekei kisebb eséllyel 
válnak dohányossá, mint azok a gyermekek, akiknek legalább egyik szülője továbbra is dohányzik. Azt 
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találták, hogy a szülők tájékoztatása a dohányzás gyermekeket érintő káros hatásairól segíti a 
leszokás iránti elkötelezettséget, motivációt. A dohányzó szülő inkább hajlandó letenni a cigarettát a 
gyermek egészsége védelmében, mint tenné azt a sajátjáért. 
A prevenciós programok hatása legalábbis kérdéses. Még leginkább a közösségre, közös 
tevékenységre, például sportprogramokra alapozottak a sikeresek. A tapasztalatok szerint a gyerekek 
dohányzását azokban az országokban sikerült társadalmi méretekben csökkenteni, ahol teljes a 
dohányreklám-tilalom, és a cigaretta árát az említett módon emelik. 

Pathophysiológia 
Nem releváns 

Hatáskör/kompetencia 
A hatásköri listában számos ponton teszi a családorvos feladatává a dohányzás elleni küzdelmet: 

• Primer prevenció 
• Kardiovaszkuláris kockázati tényezők felmérése 
• Tercier prevenció 
• Egészségnevelés, tanácsadás 
• Pulmonológia 
• Egészségügyi törzskarton adattartalma 

A háziorvos feladata a dohányzási szokások felmérése, a minimál intervenció alkalmazása. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Valemennyi orvosnak kötelessége, hogy a páciensekkel történő találkozáskor rákérdezzen azok 
dohányzási szokásaira, ha dohányoznak, akkor tanácsolja a dohányzás abbahagyását. Különös 
gondossággal kell eljárni az esetleges neurológiai és pszichiátriai betegségek megállapításának a 
terén. A pszichiátriai megbetegedések fennállásának még a gyanúja esetén is pszichiáter 
szakvéleményét kell kérni a cigaretta letevése, a nikotin megvonása előtt. 

Milyen kérdéseket tegyünk fel? 
Minden betegtől, minden orvos-beteg találkozáskor meg kell kérdezni, hogy dohányzik-e. Igenlő 
válasz esetén javasolnunk kell a leszokást, de ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk segíteni fel kel mérni 
az egyén dohányzási szokásait, leszokással kapcsolatos tapasztalatait: 

• Hány éves kora óta dohányzik? 
• Napi hány szál cigarettát szív el? 
• Családjában, munkahelyén dohányoznak-e? 
• Próbálkozott-e már a leszokással? Ha igen, hány alkalommal? Miért esett vissza? Mi volt 

a leghosszabb időszak az életében, amikor nem dohányzott? 
• Használt-e valamilyen segédeszközt a leszokási kísérlet során? 

Pathogenezis 
A nikotin a nikotin-acetilkolin receptorokhoz kötődve fejti ki a szervezetre gyakorolt hatását. Nikotin-
acetilkolin receptorok találhatók a központi és a perifériás idegrendszerben is. A dohányosok 
függését az agyban lévő receptorok okozzák. A belégzést követően a cigarettafüstben lévő nikotin 10-
20 másodpercen belül kötődik az agyban lévő nikotin-acetilkolin receptorokhoz. A nikotin ventralis 
tegmentalis areában történő kötődése a nucleus accumbensben dopamin felszabadulását 
eredményezi. A dopamin felszabadulása eredményezi az örömérzetet, a „nikotinzsongást” és egyéb 
jutalmazó érzéseket. A legtöbb dohányos esetén a nikotin kellemes és megerősítő érzést idéz elő. 
Akár függ fizikailag a személy a nikotintól, akár nem, ezek az érzések azok a motiváló tényezők, 
amelyek dohányzásra késztetik az embereket. Miközben az emberek azért használják a nikotint, hogy 
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megtapasztalják az öröm és a megerősítés kellemes élményét, szükségük is van rá, hogy elkerüljék a 
nikotinelvonással járó kellemetlen érzéseket. 
A nikotin erős méreg. A dohányzáshoz még nem szokott szervezetben, amikor a szervezet először 
találkozik a nikotinnal, enyhe formájú mérgezés zajlik le. Ismételt nikotin expozíció hatására a 
receptorok up-regulálódnak, illetve kialakul a tolerancia. A használó egy idő után már nem érzi a 
nikotin toxikus hatásait, kényelmesen tudja élvezni a drogot. A nikotin-tolerancia fizikai függőség 
állapotához vezet. 

Fizikális vizsgálat 
A dohányszagú lehelet, a nikotintól sárgán-barnán elszíneződött körmök, a hörghurut okozta 
köhögés, layngitis okozta rekedt hang, valamint a krónikus nikotinabúzus kapcsán kialakult szervi 
károsodások tünetei jellemzik a nikotinfüggést. 

Laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok 
Nem releváns 

Egyéb vizsgálatok 
A Fagerström teszt (1. táblázat). 
 
1. táblázat. A Fagerström teszt 
Kérdés Pontszám 

1. Mennyi idővel ébredés után szívja el az első cigarettáját? 
5 percen belül 
6-30 perc között 
31-60 perc között 
60 perc után 

(3) 
(2) 
(1) 
(0) 

2. Nehezen állja meg, hogy ne dohányozzon olyan helyen, ahol tilos a dohányzás? 
igen 
nem 

(1) 
(0) 

3. Melyik cigarettáról mondja azt, hogy a legnehezebb lenne lemondania? 
A reggeli elsőről 
Az összes többiről 

(1) 
(0) 

4. Hány cigarettát szív Ön naponta? 
Kevesebb tíznél 
11-20 
21-30 
Több mint 31 

(0) 
(1) 
(2) 
(3) 

5. Gyakran dohányzik az ébredést követő első órában? 
igen 
nem 

(1) 
(0) 

6. Dohányzik-e akkor, amikor olyan beteg, hogy az ágyból sem tud kikelni? 
igen 
nem 

(1) 
(0) 

Értékelés: 
0-2 pont nincs függőség 
3-4 pont enyhe függőség 
5-6 pont közepes függőség 
7-8 ponterős függőség 
9-10 pont nagyon erős függőség 

7-8 pont között egyénileg mérlegelendő, 8 pont felett javasolt a páciens leszokás támogató 
szakemberhez való irányítása. 
II. Dohányzás súlyossága index (2. táblázat) 



 280 

 
2. táblázat. II. Dohányzás súlyossága index 
Kérdés Válaszalternatívák Pont 

A reggeli felébredést követően 
mikor szívja el az első 
cigarettáját? 

5 percen belül 
30 percen belül 
60 percen belül 
Később, mint 60 perc 

3 
2 
1 
0 

Naponta átlagosan hány szál 
cigarettát szív el? 

10 szál vagy kevesebb 
11-20 szál 
21-30 szál 
31 szál vagy annál több 

3 
2 
1 
0 

A skála összértéke: 6 pont. Alacsony függésről beszélhetünk <2 pont esetén, erős függésről 
beszélhetünk 4 pont felett. Erős függés csökken a leszokás esélye és ezért intenzívebb kezelés 
szükséges. 

Diagnózis 
Fentiek alapján. 

Differenciál-diagnózis 
Nem releváns 

Kezelés 

Minimális intervenció 
A leszokás támogatás első szintje: rákérdezés a páciens dohányzási szokásaira, a dohányzás 
abbahagyásának javaslata, a motiváció megerősítése és megfelelő módszer ajánlása. 

A minimális intervenció struktúrája 
A „rövid tanácsadás” magában foglalja az eseti tanácsadást, a dohányzásról történő beszélgetést, a 
leszokással kapcsolatos motiváció erősítését. Az orvos-páciens találkozó, az intervenció időtartama 
(minimálisan 3 perc) hossza egyenesen arányos annak hatásosságával. A minimális intervenciónak 
egyénre szabottnak kell lennie, hogy legyen. Így az adott helyzetben az adott dohányos részére 
nyújtott tanácsadást számos tényező befolyásolhatja: az egyén leszokás melletti elkötelezettsége, 
milyen mértékben fogadja el a tanácsadást, korábbi leszokási kísérletek során szerzett tapasztalatok. 
A „rövid tanácsadás” tartalmazza: 

• a dohányzás abbahagyására történő tanácsot 
• a dohányos leszokás melletti elkötelezettségének felmérését 
• a gyógyszeres terápia és/vagy pszichés támogatás felajánlását 
• nyomtatott anyagok átadását 
• szükség esetén leszokási centrumba történő irányítást 

Minden dohányosnak javasolni kell a leszokást (speciális élethelyzetekben lehetnek kivételek), 
dohányzási szokásait rögzíteni kell az egészségügyi dokumentációban. Azon dohányosokat, akik még 
nem készek a dohányzás abbahagyására, bíztatni kell a leszokás megfontolására. A dohányzással 
összefüggésbe hozható betegségben szenvedő, jelenleg is dohányzó betegek esetében a tanácsadás 
térjen ki a betegség és a dohányzás kapcsolatára. 
A minimális intervenció célja az, hogy felderítsék a rendelésen megjelenő valamennyi páciens 
dohányzási helyzetét, azonosítsák a dohányzókat és közülük azokat, akik hajlandók a közeljövőben 
(pl. egy hónapon belül) abbahagyni a dohányzást. Az első lépésben ezekre a páciensekre érdemes 
figyelni. Az aktuálisan dohányzó, de jelenleg leszokni nem szándékozó pácienseknek is javasolni kell a 
dohányzás abbahagyását - jelezve számukra, hogy az orvosnak szándékában van később visszatérni a 
kérdésre. Ennek a „visszatérésnek” - azaz a páciens dohányzási helyzetével történő foglalkozásnak - a 
lehető leggyakrabban, de évente legalább egy alkalommal meg kell történnie. 
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A minimális intervenció lépései 
1. A dohányzási helyzet és a nikotinfüggőség mértékének meghatározása 
2. Ha aktuálisan dohányzik a beteg, javaslat a dohányzás abbahagyására 
3. A leszokási motiváltság felmérése - mennyire akarja abbahagyni a cigarettázást? 
4. Társbetegségek, különös tekintettel a pszichiátriai betegségekre, feltérképezése 
5. A páciens követése – bár nem tartozik szorosan a minimális intervenció fogalomkörébe, 

indokolt. Ennek során sor kerülhet a tartós absztinencia esetén a siker méltatására, kudarc 
esetén bátorításra, újabb leszokási kísérlet kezdeményezésére, az esetleges felmerülő 
kérdések megbeszélésére 

Tanácsadás módja a leszokásra nem motivált dohányosoknál 
A leszokásra motivált és a leszokásra nem motivált dohányosok eltérő kezelési megközelítést 
igényelnek. A minimál intervenció mellett a tanácsadás során a leszokásra nem motivált pácienseknél 
a páciensre orientált motivációs interjú módszereivel a leszokás motivációjának erősítésére van 
szükség. A motivációs interjú alapelemei: 

• Az empátia kifejezése 
• Az ellentmondásosság (diszkrepancia) felismertetése 
• A vita kerülése 
• Az ellenállás feldolgozása 
• Az önbizalom támogatása és erősítése 

A motivációs interjú ugyanakkor csak előkészíti, motiválja a pácienst a leszokásra. Nem helyettesíti a 
leszokás intenzív támogatását. A leszokásra nem motivált dohányosok esetében tehát első lépés a 
motiváció kialakítása, majd a motivált dohányosok esetében használt kezelési/támogatási eljárások 
alkalmazása. Amennyiben a tanácsadó nem képzett a motivációs interjú alkalmazásában, a leszokásra 
nem motivált dohányosokkal való foglalkozás során segíteni kell azonosítani és felismerni a 
következőket: 

• a leszokás személyes fontossága a páciens számára. 
• a dohányzás potenciális akut és hosszú távú veszélyei, valamint a dohányzás veszélyei a 

környezetében élőkre. 
• a dohányzásról való leszokás potenciális nyereségei a páciens számára 
• a leszokást akadályozó tényezők azonosítása és megoldási lehetősége. 

Farmakoterápia 
A dohányzás abbahagyását a nikotinfüggőség, a dohányzás abbahagyását követően megjelenő 
nikotin megvonási tünetek nehezítik meg. Ilyenkor indokoltak a különböző farmakoterápiás 
módszerek: a nikotinpótló terápia és a nikotin mentes készítmények használata, a választott 
készítményt mindig a páciens igényeihez kell igazítani. 
Nikotinpótló terápia 
Általában 8-12 héten keresztül fokozatosan csökkenő dózisban juttathatunk többféle módon nikotint 
a szervezetbe, ennek hatására csökkennek a nikotin megvonási tünetek. Nikotinpótlásra használt 
készítmények közül Magyarországon a transzdermális tapasz, a rágógumi, a szopogató tabletta van 
forgalomban, amely vény nélkül megvásárolható (OTC készítmény). A nikotinpótló terápiák 
hatásossága placebo kontrollal szemben: OR:1,73 (95%CI: 1,60-1,82). 
Nikotinmentes készítmény 
Varenicline 
A varenicline parciális agonista és antagonista hatása révén csökkenti a nikotin éhséget, a megvonási 
tüneteket. Parciális agonista hatása részleges dopamin felszaporodást eredményez, ami csökkenti a 
megvonási tüneteket, antagonista hatásával pedig kompetitíve gátolja a nikotin receprorokat, így a 
dohányos hiába szívja el a cigarettát, a nikotin nem képes kötődni a receptorhoz. Jelenleg ez a 
leghatékonyabbnak tekinthető leszokás támogató készítmény. Hatásfoka meghaladja a placebot és a 
bupropiont egyaránt. 12 hetes terápia javasolt, de ez meghosszabbítható, ami javítja az effektivitást. 
Varenicline hatásfoka a placebo kontrollhoz képest: OR: 3,22 (95%CI: 2,43-4,27). 
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Új lehetőség a dohányosok segítésére: 

A Dohányzásról Leszokást Támogató Központ 

Az érintett csoportok 
A Központ működése során elsősorban a dohányosok azon rétegének nyújt szolgáltatásokat, akik 
viszonylag belátható időn belül (1-6 hónap) le kívánják tenni a cigarettát. Ugyanakkor a Központtal 
kapcsolatos kommunikáció alkalmas arra is, hogy a dohányzásra még nem motiváltakban felkeltse, 
vagy megerősítse a leszokás gondolatát és motivációját. Ilyen értelemben a célcsoport minden 
dohányos. 

A központ tevékenysége 
1. Proaktív leszokást támogató telefonszolgáltatás (proaktív quitline) működtetése. A hazánkban 
működő egyetlen OEFI által fenntartott quitline reaktív természetű. A reaktív quitline-ok 
hatékonysága messze elmarad az ún. proaktív quitline-tól. Az utóbbiban a központ erre kiképzett 
szakemberei kezdeményezik a rendszeres telefonhívásokat, amelyek lehetőséget nyújtanak a 
programozott leszokás támogatás felajánlására és végig vitelére. A proaktív quitline előnyei: 

• Megnövelik a leszokási próbálkozások számát még azok között is, akik egyébként nem veszik 
igénybe a szolgáltatást. A legtöbb dohányos legalább 4-5 alkalommal próbálkozik a 
leszokással, mire sikeresen leteszi a cigarettát. 

• Könnyen elérhető és kényelmes a használata. 
• Lehetőséget teremt arra, hogy a leszokással próbálkozó bizonyítottan hatékony módszereket 

alkalmazzon a leszokási próbálkozása során. A quitline 40 %-kal megnöveli a sikeres leszokás 
esélyét. 

• Lehetőséget teremt a társas támogatás nyújtására, ami a bizonyítottan növeli a leszokás 
sikerességét. 

• Modell értékű lehet más programok számára (pl. súlycsökkentő stb.) 

2. A Központ reaktív quitline szerepet is vállal, amelynek célja az, hogy a betelefonálókat a motiváció 
feltérképezését követően átterelje a proaktív szolgáltatási formába. 
3. A Központ csoportos foglalkozások keretében is támogatja a dohányzásról való leszokást. A 
csoportos foglalkozás mintegy megkétszerezi, azaz 110%-kal növeli a leszokás esélyét. A csoportokon 
az erre kiképzett szakember strukturált csoportfoglalkozások keretében segíti a dohányosokat a 
leszokásban. A csoportos foglalkozások ugyanakkor elősegítik a csoporttagok közötti társas 
támogatás kialakulását. A csoportfoglalkozásokon 10-15 fő részvételével zajlanak. A dohányosok 6.4 
%-a nyitott a csoportfoglalkozásokra, ami Budapesten 24960 főt jelent. 
4. A Központ egyéni tanácsadásra is lehetőséget nyújt. Az egyéni tanácsadás 60-70%-kal növeli meg a 
leszokás esélyét. A programozott leszokás támogatását erre kiképzett szakemberek személyes 
konzultáció keretében végzik. Ugyanakkor a személyes tanácsadás a dohányzóra is plusz terhet ró (pl. 
utazás), így várhatóan jóval kisebb lesz az érdeklődés ez iránt a szolgáltatás iránt. Az egyéni 
tanácsadást csak akkor ajánljuk fel, amennyiben a többi lehetőség valamilyen oknál fogva 
kontraindikált. 
5. Internetes és más innovatív tanácsadási formák kidolgozása és adaptálása a központ egy jövőbeni 
innovációja. 
6. A Központ Internetes oldalt is fenntart, amely az önsegítés és az ezzel kapcsolatos szakember által 
moderált fórumok segítségével támogatja a dohányosokat a leszokásban. 

Gondozás 
A dohányzás abbahagyását követően különösen az első néhány hétben óriási a relapszus veszélye, 
ezért rendkívüli jelentősége van a követésnek. A leszokási program lezárultával egy hónapon belül 
érdemes az első kontroll vizitet beiktatni, majd minden orvos-beteg találkozáskor rákérdezni a 
dohányzási státuszra. 
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Terápiás elégtelenség 
Látnunk kell, hogy a visszaesés nem egy esemény, hanem egy folyamat, amely a leszokási folyamat 
normális része, amelyben számos tényező szerepel. A visszaesés korán és gyorsan következik be (a 
legtöbb szinte a leszokás megkezdését követő egy héten belül). A leggyakoribb magas kockázatú, 
visszaeséshez vezető helyzetek: 

• Negatív érzelmi állapotok 
• Pozitív érzelmi állapotok 
• Társas nyomás 
• Személyközi konfliktusok 
• Alkohol használat 
• Nagy változások az egyén életében 

Relapszus krízis megbeszélése: 
• Hogyan történt a megbotlás/megcsúszás? 
• Hogyan jutott cigarettához? 
• Mennyit szívott? 
• Ha ugyanilyen helyzetbe kerülne ismét, akkor mit csinálna másképp? 
• Jelöljenek ki új leszokási dátumot 
• A leszokás személyes okainak újbóli átbeszélése 
• Használt-e gyógyszert? 
• Voltak-e mellékhatások? 

Primer prevenció 
A családorvosnak minden alkalmat meg kell ragadnia a dohányzásra való rászokás megelőzésére 
betegei körében. Ennek lehetséges eszközei: 

• Személyes példamutatás 
• Egészségnevelés 
• Tájékoztató anyagok kihelyezése a váróteremben 

Irodalom 
Czuriga I et al. A dohányzás-leszokás támogatásának szakmai irányelve. Medicina Thoracalis 62:159. 
(2009) 
Vajer P. A dohányzásról leszokás támogatás a gyógyszertárakban Gyógyszerész Továbbképzés 3:36. 
(2009) 
Urbán R, Vajer P. Leszokás támogatása gyógyszermentes módszerekkel (Magatartásorvoslási 
módszerek a leszokás támogatásban). In: Dohányzás és leszokás. (Szerk. Kovács G.) Medicina, (2010) 

Tesztkérdések 
1.Mit tartalmaz a minimál intervenció? 
A. A dohányzás abbahagyására történő tanácsot 
B. A dohányos leszokás melletti elkötelezettségének felmérését 
C. A gyógyszeres terápia és/vagy pszichés támogatás felajánlását 
D. Nyomtatott anyagok átadását 
E. Mindegyiket 
 
2. Melyek a motivációs interjú alapelemei? 
A. Az empátia kifejezése 
B. Az ellentmondásosság (diszkrepancia) felismertetése 
C. A vita kerülése 
D. Az ellenállás feldolgozása 
E. Mindegyik 
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3. Mennyi a varenicline kezelés ajánlott időtartama? 
A. 6 hét 
B. Addig kell szedni, ameddig tart a cigaretta utáni vágy 
C. 8 hét 
D. Addig kell szedni, ameddig megvonási tünetei vannak a leszokni vágyónak 
E. 12 hét 
 
4. Mennyi a nikotinpótló kezelés ajánlott időtartama? 
A. 6 hét 
B. Addig kell szedni, ameddig tart a cigaretta utáni vágy 
C. 8 hét 
D. Addig kell szedni, ameddig megvonási tünetei vannak a leszokni vágyónak 
E. 12 hét 
 
5. A minimális intervenció lépései, kivéve: 
A. A dohányzási helyzet és a nikotinfüggőség mértékének meghatározása 
B. Ha aktuálisan dohányzik a beteg, javaslat a dohányzás abbahagyására 
C. A dohányos megijesztése, a dohányzás negatív következményeinek felnagyítása 
D. A leszokási motiváltság felmérése - mennyire akarja abbahagyni a cigarettázást? 
E. Társbetegségek, különös tekintettel a pszichiátriai betegségekre, feltérképezése 
 
Helyes válaszok: 1: E, 2: E, 3: E, 4: E, 5: C 

Alkoholproblémás betegek ellátása. Minimál intervenció 
dr. Tamás Ferenc 

Bevezetés 
Az alkoholbetegség és szövődményei az utóbbi évtizedekben nagymértékben megszaporodtak és 
egyre gyakrabban találkozunk súlyos szomatikus és pszichés károsodottakkal. Ellátásuk nemcsak 
egyre fokozódó orvosi gond, hanem a szociális intézkedési tervek készítését nagyban nehezíti és a 
gazdasági törekvéseket hátráltatja. Ily módon az alkoholbetegséggel társuló kérdések egyben 
gazdaságpolitikai jelentőséget is nyernek. 

Ennek alapján indokolt, hogy a beteg szakszerű átvizsgálása, a kórisme megállapítása, a korszerű 
gyógykezelés, a beteg vezetése felkészűlt családorvos, addiktológus, illetőleg addiktológiai 
jártassággal rendelkező pszichiáter szakember kezében legyen, s pontos módszertani előírások és a 
gyakorlatban is általánosítható algoritmus szerint történjék. 

Definíció, BNO tartomány 
„Alkoholbetegnek tekintjük azokat az egészségügyi ellátásra szoruló rendszeres italfogyasztókat, akik 
italfogyasztásuk következtében személyiségi, magatartási, társadalmi életviteli formában súlyosan 
sérültek, az alkohollal pszichés függőségbe kerültek vagy/és szomatikusan is károsodottak”. 
Lényegében hasonló a WHO és az ICAA meghatározása kiegészítve a gyógykezelés szükségességével. 

Az alkoholizmus meghatározható mint alkoholtartalmú italok excessív fogyasztása. Nem specifikus 
mentális zavarként írható le. Az alkoholizmussal kapcsolódó zavarok két csoportba oszthatók: 

a) az alkohol direkt agyi hatásával kapcsolatos zavarok (alkohol intoxikáció, alkoholmegvonás, 
delirium tremens, hallucinózis stb.), 

b) alkohollal kapcsolatos magatartás miatti zavarok (abúzus, függőség). 
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Az alkoholbetegség ismérveit illetően a BNO 10 (I. melléklet) és a DSM-IV (II. melléklet) 
meghatározását fogadjuk el. 

E2440 Alkohol-okozta pseudo-Cushing-szindróma 

F10* Alkohol okozta mentális és viselkedészavarok 

G3120 Alkohol okozta központi idegrendszeri elfajulás 

G6210 Alkoholos polyneuropathia 

G7210 Alkoholos izombántalom 

I4260 Alkoholos cardiomyopathia 

K2920 Alkoholos gastritis 

K7000 Alkoholos zsírmáj 

K7010 Alkoholos májgyulladás 

K7020 Alkoholos májfibrosis és májsclerosis 

K7030 Alkoholos májzsugorodás 

K7040 Alkoholos májelégtelenség 

K7090 Alkoholos májbetegség, k.m.n. 

K8600 Alkoholos idült hasnyálmirigy-gyulladás 

O3540 Veszélyeztetett terhesség alkohol okozta (gyanított) magzati károsodás miatt 

P0430 Az anya alkohol fogyasztása miatt érintett magzat és újszülött 

Q8600 Magzati alkohol-syndroma (torzulással) 

R7800 Alkohol a vérben 

X65H0 Szándékos önmérgezés alkohol által 

Y15H0 Mérgezés alkohol által, nem meghatározott szándékú 

Y5730 Alkoholelvonó szerek 

Y9000 Véralkohol-szint 20 mg/100 ml alatt 

Y9010 20-39 mg/100 ml véralkohol-szint 

Y9020 40-59 mg/100 ml véralkohol-szint 

Y9030 60-79 mg/100 ml véralkohol-szint 

Y9040 80-99 mg/100 ml véralkohol-szint 

Y9050 100-119 mg/100 ml véralkohol-szint 

Y9060 120-199 mg/100 ml véralkohol-szint 

Y9070 200-239 mg/100 ml véralkohol-szint 

Y9080 240 mg/100 ml vagy feletti véralkohol-szint 

Y9090 Alkohol jelenléte a vérben, szint nincs meghatározva 

Y9100 Enyhe fokú alkoholmérgezés 

Y9110 Közepes fokú alkoholmérgezés 

Y9120 Súlyos alkoholmérgezés 

Y9130 Nagyon súlyos alkoholmérgezés 

Y9190 Alkoholos befolyásoltság, k.m.n. 

Z0400 Vizsgálat: alkohol és gyógyszer vérszint 

Z5020 Rehabilitáció: alkohológiai 

Z7210 Alkoholizmus 

*az alcsoportokat az I. sz. mellékletben részleteztük 

Kiváltó tényezők 
Az alkoholbetegség multifaktoriális eredetű, kialakulásában genetikai, biológiai, személyiségi és 
szociokulturális tényezők egyaránt szerepelnek. A genetikai és biológiai tényezőket alább ismertetjük. 
Specifikus személyiségstrukturát nem sikerült megállapítani, de különböző személyiségtényezők - 
hiperaktivitás, erőteljes emocionalitás, gyengén fejlett szociális adaptációs készség - predesztinálnak 
alkoholizmus kialakulására. Ugyancsak gyakran felismerhetek a dependens személyiségzavar jelei az 
alkoholbetegeken. Az általános szociokulturális adottságok, a mikro- és makrokulturális hatások, a 
gazdasági és társadalmi változások - a betegség kialakulása szempontjából – jelentősek. 
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Kockázati tényezők 
Számos biológiai tényező fokozza az alkoholizmus kockázatát, mint pl. az alkoholisták családtagjaiban 
alkoholterhelésre bekövetkező plazma β-endorfin szint szignifikáns növekedése. Az alkoholbetegek 
egy csoportjánál és az impulzuskontrollal járó pszichiátriai betegségekben szerotonin hiány 
mutatható ki, de a dopaminerg rendszer működési zavara is szerepet játszhat. 

Az alkohol hatása nemcsak klinikai szempontból összetett, hanem a neurotranszmitterek szintjén is. 
A GABA-glutamáterg rendszerben az alkohol fokozza a gátló hatást és csökkenti az excitátoros hatást, 
míg megerősítő hatása a mezolimbikus dopaminerg pályához, valamint az ópiát rendszerhez köthető 
elsősorban. A szerotoninnak közvetett és közvetlen szerepe van az alkohol megerősítő és jutalmazó 
hatásának kialakulásában. A kutatások jelenlegi állása azt az elképzelést erősíti meg, mely szerint az 
alkoholfüggőség kialakulásában különböző genetikai, neurokémiai és környezeti tényezőnek van 
együttesen szerepe, melyek egymással kölcsönhatásban állnak. 

A felmenő ágon előforduló antiszociális személyiségzavar lehetséges prediktor. Az alkoholra adott 
válasz erőssége jelző, mert az alkoholbeteg apák fiainál húsz éves koruk táján alacsony válasz 
jelentkezik. Az alkoholizmussal kapcsolatos genetikai markerek közé tartoznak az alkohol hatására 
kialakuló kóros EEG potenciál és P 300 ERP változások, valamint a γGT, szénhidrát-deficiens 
transzferrin CDT, MCV értékváltozások is. 

A genetikailag különböző jellemzők a környezeti tényezőkkel, az alacsony iskolázottsággal, a magas 
munkanélküliségi aránnyal, a rosszabb szociális-gazdasági helyzettel együtt növelik az 
alkoholbetegség kialakulásának kockázatát. 

Pathogenesis 
Jellinek az alkoholbetegség kialakulásának fázisait írta le. Három fázist különített el (1. táblázat). 

1. táblázat. Az alkoholbetegség kialalkulásának fázisai 

1. A kezdeti (tüneti) fázis 
Prealkoholos fázis (az ivás eseti vagy folyamatos) 

 Feszültség, szorongás csökkentésére fogyaszt alkoholt 

 Tolerancia fokozódás 
Prodromális fázis 

 Italfogyasztáshoz kapcsolódó emlékezetzavar (amnézia) 

 Titokban iszik 

 Az itallal való fokozott törődés 

 Kezdeti „mohó” ivás 

 Bűntudat kialakulása 

 Alkoholos téma kerülése 

 Gyakrabban jelentkező amnéziás állapotok 

2. Kritikus fázis 

 Kontrollvesztés 

 Ivási magatartás racionalizálása 

 Alkoholizálása és az ennek megfelelő körülmények szociális nyomása 

 Nagyvonalúság és 

 Agresszív munkamódok kialakulása 

 Állandó lelkiismeretfurdalás 

 Abstinens periódusok 

 Ivási szokások megváltozása 

 Barátok elvesztése 

 Munkahelyi problémák 
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 Alkoholra koncentráló magatartás 

 Érdeklődés vesztése 

 Interperszonális kapcsolatok átértékelése 

 Kifejezett önsajnálat 

 Menekülési stratégia a helyzetek megoldására (szökés) 

 Családi szokások változása 

 Indokolatlan indulati reakciók 

 Alkoholos italok tartalékolása 

 Táplálkozás elhanyagolása 

 Első kórházi felvétel 

 Potenciazavarok 

 Alkoholos féltékenység 

 Rendszeres reggeli ivás 

3. Krónikus vagy végfázis 

 Prolongált intoxicatiók (tivornyák) 

 Kifejezett etikai hanyatlás 

 Gondolkodási zavar 

 Alkoholos pszichózis 

 Szociálisan alacsonyabb helyzetű ivócimborák (dekadációs ivás) 

 Technikai produktumok ivása (bármit megiszik) 

 Toleranciavesztés 

 Indokolatlan félelmek 

 Tremor 

 Pszichomotoros gátoltság 

 Kényszeres ivás 

 Vallási fantáziák kialakulása 

 A racionalizációs rendszer csődbe jutása 

 

Érintett szervrendszerek 
Az alkohol károsít majdnem minden szervet és szervrendszert, így a központi és perifériás 
idegrendszert, a gyomor-bélrendszert, a vérképzőrendszert, a májat és a hasnyálmirigyet, a szívet és 
a keringési rendszert, az anyagcsere különböző összetevőit. 

Genetikai háttér 
A családfa-, az iker és az adoptációs vizsgálatok szerint az alkoholbetegség halmozódik a családban, 
az elsőfokú rokonok között 4-7-szeres. Az ikerkutatások szerint az egypetéjű ikrek kétszer gyakrabban 
betegszenek meg, mint a kétpetéjűek. Az alkoholista apától elválasztott gyermekeknél az 
alkoholbetegség ugyanolyan gyakori, mint az otthon nevelkedőknél, és ahol az apa alkoholbeteg, a 
szoros rokonsági kapcsolatban 3-4-szeres. Meghatározott recesszív vagy domináns öröklésmenet 
azonban nem határozható meg. Az alkoholbeteg családtagok számával, betegségük súlyosságával és 
a vizsgált személy genetikai kapcsolatával növekszik az alkohol problémák száma. 

Ismert egyes népfajok genetikailag kisebb alkoholtoleranciája, pl. a kínaiak flush reakciója, amelyért a 
módosult acetaldehid oxidáció felelős. Az ADH vagy ALDH génekben előforduló variáció az 
alkoholfüggőség kockázati tényezőjének tekinthető. Molekuláris genetikai vizsgálatok szerint a 
dopamin-2 receptor (D2) az ún. megerősítő gén. Azoknál, akik a D2 A1 allélt hordozzák az agyi 
jutalmazó rendszer elégtelenül működik, így ezt kockázati tényezőnek tekinthetjük. Ebből eredően a 
„D” receptor genetikai diszfunkciója addiktív viselkedés kialakulására hajlamosít, a dependencia és a 
további szervkárosodások kialakulásában az ADH β1 izoenzim, bALDH2 izoenzim-deficit provokáló 
tényező. 



 288 

Incidencia, prevalencia, morbiditás, mortalitás 
Az alkoholizmus incidenciáját és prevalenciáját nehéz meghatározni. A prevalenciára az adott 
társadalomban elfogyasztott alkohol mennyiségéből vagy a májcirrhosisban elhaltak számából lehet 
következtetni. Ennek alapján hazánkban 800 ezer - 1 millió az alkoholproblémások száma, az egy főre 
jutó alkoholfogyasztás közel 12 liter, veszélyes mértékű ivók a lakosság %-ában: férfiak (40 g felett) 
16,9%, nők (20 g felett) 9,3%, morbiditása 6-8%, mortalitása 0,4%. 

WHO szerint kb. 2 milliárd ember küzd alkoholproblémával, közülük 76,3 millió az alkoholbeteg. 
Ebből 3,2% betegség lefolyása halálos kimenetelű (1,8 millió); az összes rokkantak kb. 4,0% (58,3 
millió) az alkohol kórokozó szerepével függ össze. 

Életkor 
Az első alkoholmérgezéses állapot általában a tizenévek közepén fordul elő. Az alkoholfüggség a 
húszas életévektől a 30-as életévek közepéig alakul ki, az alkohollal kapcsolatos egyéb betegségek 
pedig a 30-40-es, a súlyosabb szövődmények a 40-50-es korosztályban mutatkoznak. A nők később 
kezdenek alkoholizálni, és a szövődmények hamarabb alakulnak ki. 

Nem 
Az alkoholbetegség férfiak körében gyakoribb, mint nők között, az arány 5:1-hez, ami életkortól 
függően is változik. Az utóbbi évtizedekben nőtt a női alkoholbetegek száma. 

Diagnózis 
Az alkoholbetegség diagnózisánák feltételei az abnormis vagy kóros ivási szokások, a testi és 
pszichoszociális károsodások és a pszichés függőség. A diagnózis megállapítása a BNO 10 (I. melléklet) 
és a DSM-IV. (II. melléklet) rendszerek alapján történik. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Az alkoholfogyasztással kapcsolatos tünetek a betegség meghatározásában szerepelnek. A betegek 
többsége nem rendelkezik a súlyos alkoholfüggőség jeleivel. Családi környezetben él, munkahelye 
van, rendezett a külseje. Elsősorban szomatikus panaszaik miatt, mint gyomor-bél panaszok, 
vérnyomás-emelkedés, lábikragörcsök, az erőnlét csökkenése, vagy pszichés panaszok 
(feledékenység, alvászavar, idegesség, rossz hangulat) keresik fel orvosukat, de ezek 
alkoholfogyasztással való kapcsolatát elhallgatják, nem ismerik el, tagadják. 

Igen fontos feladat, hogy a beteggel jó kontaktuson alapuló segítő kapcsolat alakuljon ki. Ennek 
függvényében nyerhetünk értékelhető és mindenre kitérő kórelőzményi adatokat, amelyek révén 
nemcsak a közvetlen kiváltó körülményekre, hanem egész életvezetésére, élet és szociális helyzetére 
vonatkozó adatokat is kapunk. Ugyanakkor szükség van a közvetlen családtagok, vagy 
referenciaszemélyek beszámolóira is. 

A kórelőzmény felvétele során a premorbid személyiség, az élettörténet feltárása is elengedhetetlen. 
Lényegesek azok az adatok, amelyek az alkoholproblémák kezdetére, az absztinens időszakok 
számára és hosszára utalnak, és az életkor, amelyben a betegnek egyéb pszichiátriai problémái 
alakultak ki. Fontos ismeret, hogy a pszichiátriai zavar ok/okozati összefüggésben áll-e az 
alkoholbetegséggel. 

Fizikális vizsgálat 
A beteg megjelenésének, a teljes kültakarónak, a hajas fejbőrnek vizsgálata az esetleges sérülések 
megállapítása céljából, valamint belgyógyászati, neurológiai és részletes pszichiátriai vizsgálat 
szükséges. 
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Laboratóriumi vizsgálatok 
Haematológiai vizsgálatok: teljes vérkép, haemotokrit, haemoglobin, MCV; kémiai vizsgálatok: 
elektrolit, májfunkciók, vesefunkciók, vércukor, vérzsírok, vizeletvizsgálat. 

Alkohol intoxicatio esetén az „Alc alert” digitális alkoholszonda használata az aktuális mérgezés 
fokának véleményezése céljából kiegészítve a Glasgow Coma Scale felvételével a detoxikálásra felvett 
minden egyes betegnél szükséges. Ez a célzott terápia kialakításában, esetleges neuroradiológiai 
teendők (CT stb) végzéséhez támpontot ad, és későbbi esetleges igazságügyi eljárásoknál bizonyító 
erejüek. 

Képalkotó vizsgálatok 
Részben a diagnózis alátámasztására szolgálnak, részben a szövődmények bizonyítását, illetőleg 
differenciáldiagnosztikai kérdések tisztázását segítik elő. Koponyatraumás eltérések esetén 
elsősorban a CT-t, egyéb neurológiai szövődmények kialakulásakor a CT mellett esetenként MR 
vizsgálatot célszerű végeztetni. A neurológiai tünetek romlása, a comatosus állapot elmélyülése 
esetén indokolt CT végzése. 

Egyéb vizsgálatok 
Megfelelő indikáció alapján: politoxikománia kizárására drogteszt, szérum ammóniaszint hepaticus 
encephalopathia kizárására, HIV, HCV, terhességi teszt, mellkas rtg., EKG, EEG (esetleg kiváltott 
válaszvizsgálatok), EMG, szemészeti vizsgálat, hasi UH. 

Kiegészítő diagnosztikai vizsgálatok: ABBA (CAGE), Audit, Malt, MAWI, neuropszichológiai teszt. 

Diagnózis 
A diagnosztikai algoritmusokat az 1. és a 2. ábra mutatja. 
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1. ábra. A részeg vagy részegnek tűnő ember orvosi megközelítése 
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2. ábra. A delírium tüneteit mutató ember orvosi megközelítése 

Differenciál-diagnózis 
Az alkoholbetegség megállapításának elkülönítő kórismézésében a megvonásos szindrómához 
részben hasonló tünetképződéssel járó betegségeket (anyagcserezavar, belgyógyászati, 
cerebrovascularis megbetegedések, szorongásos állapot, depresszió) kell tekintetbe vennünk. 

Delirózus állapotokban az átmeneti tudatzavar mellett az alkoholmegvonásos szindrómával együtt 
kialakuló, alkohollal nem vagy csak részben összefüggésbe hozható állapotok, mint központi 
idegrendszeri gyulladások, koponyatrauma szövődményei, cardio- és cerebrovascularis 
megbetegedések, komplex metabolikus zavarok szerepelnek. 

Alkoholmérgezésben gyógyszermérgezés, diabeteses coma, hepaticus coma, poszttraumás zavart 
állapotok. 
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Kezelés 

Nem gyógyszeres kezelés 
A beteg kezelése különböző terápiás körülmények között történhet. Általános elv, hogy olyan 
környezetben gyógykezeljük a beteget, amelyben lehetőség van hatékony és biztonságos terápiára. 
Az alkoholbetegség gyógyítása addiktológiai/pszichiátriai gyógykezelést igényel, ezért az 
egészségügyi ellátás megfelelő szintjét az addiktológiai, pszichiátriai szakintézmények jelentik. Az 
alkoholbetegek járó és fekvőbeteg, átmeneti intézeti és egyéb kezelési formák keretei között 
kerüljenek ellátásra. 

Általános intézkedések 
A diagnózis megállapítása, a klinikai és szociális körülmények felmérése után terápiás tervet kell 
készítenünk. A kezelés során fontos olyan terápiás kapcsolat kialakítása, amely alapján a beteg és a 
kezelőszemélyzet jól együttműködik. Különösen indokolja ezt, hogy a betegség jellegéből adódóan a 
betegségbelátás és az együttműködés gyakran hiányos. A kezelés célját és eredményességének 
jellemzőit lehetőleg a család bevonásával tisztázzuk. 

Speciális gyógyítási/ápolási teendők 
Veszélyes mértékű alkoholfogyasztás esetén alkalmazott rövid intervenció (szekunder prevenció) 
eszközei a visszajelzés, a személyes felelősség hangsúlyozása, tanácsadás, empátia, önbizalom és 
optimizmus nyújtása. A rövid intervenció pozitív hatású, ami a relatív és abszolút 
kockázatcsökkenésben nyilvánul meg. Alkoholfüggőség és abúzus, valamint kettős diagnózis 
(pszichiátriai társbetegségek) esetén, alkoholizálás következtében kialakult személyiség és 
családpatológiai zavaroknál a következő pszichoszociális módszerek javasoltak: 

A motivációs módszerek az alkoholfogyasztás előnyeit és hátrányait, a rövid és hosszútávú 
következményeket, a problematikus ivás kockázathelyzeteit, az alkoholfogyasztás alternatíváit 
elemzik. 

Specifikusan az ivási szokások megváltoztatására irányuló módszerek: a problémaivás kockázatos 
helyzeteit ismertetik, gyakorolják ennek megváltoztatását és a külső és belső stressztényezőkkel való 
megbirkózást (pl. kognitív viselkedésterápia, 12 lépés kezelés, Minnesota modell). 

Az ivási probléma mögötti tényezőkre irányuló módszerek az alkoholfogyasztást annak mélyenfekvő 
tényezői felől közelítik meg. Magukban foglalják a dinamikusan orientált metódusokat, az interakciós 
kezeléseket. 

Általános támogató tanácsadás. A problematikus viselkedésre általában nem jelentenek célzott 
stratégiát, ezek a „standardkezelés”-ek. 

Partner(ek) és családra irányuló kezelési módszerek közé tartoznak a pszichoedukációs módszerek. 

A pszichoszociális kezeléseket gyógyszeres kezelésekkel, lehetőleg olyan modern szerekkel együtt 
alkalmazzák általában, amelyek csökkentik az ivási késztetést. A komplex kezelés mindig személyre 
szabott. 

A specifikus kezelési módok hatékonyabbak a standardkezelésnél, a pár és családterápia hatékony. 
Pszichiátriai társbetegségekkel rendelkezők, vagy hajléktalanoknál a társult probléma is beavatkozást 
igényel. 

Metodikai felsorolás: Névtelen Alkoholisták, Minnesota-módszer, csoportterápiás módszerek, 
(pszichodráma, tranzakcióanalízis, viselkedésterápiás módszerek), szupportív egyéni technikák, 
konfrontatív egyéni technikák, szociotherápiák, gyógyszeres kezeléssel kombinált pszichoterápiák. 
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Alkoholmegvonás eseteiben: kórházi kezelés esetén a megvonás súlyosságától függően az első 
néhány napon a gyógyszeres kezelésre esik a hangsúly, ilyenkor szisztematikus pszichoterápiára 
kevesebb a lehetőség. 

Fizikai aktivitás 
Rendszeres fizikai igénybevétel (munka; sport; a szabadidő struktúrált és aktív eltöltése) 
nélkülözhetetlen a hatékony és eredményes terápia szempontjából. 

Diéta 
Fel kell hívni a beteg figyelmét a rendszeres étkezésre és folyadékpótlásra, és ezt gyakran ellenőrizni 
is kell. A leromlott általános állapot, a gyakori táplálkozási- és felszívódási zavar miatt könnyű, pépes, 
májkímélő étrend, vitamindús táplálék javasolt, a túl savas, fűszeres ételeket kerülni kell. 

Betegoktatás 
A beteget és családját, a vele kapcsolatban élőket fel kell világosítani a betegség természetéről. A 
tünetekkel, a kezelés lényegével, a visszaesések elkerülési lehetőségeivel meg kell ismertetni a 
beteget és hozzátartozóját.  A család, illetőleg párterápia segítséget jelenthet a sikeres terápia végig 
vitelében. 

Gyógyszeres kezelés 
Az alkoholbetegség különböző megnyilvánulási formái és gyakori szövődményei miatt az 
egészségügyi ellátás is eltérő. Az akut intoxicatio detoxikáló kezelést igényel, míg az alkoholfüggőség 
és abúzusok addiktológiai/pszichiátriai ambuláns vagy kórházi gyógykezelést és a belgyógyászati, 
neurológiai, vagy pszichiátriai szövődmények megfelelő járóbeteg vagy kórházi ellátást (az ÁNTSZ 
engedély minimál feltételeivel rendelkező helyeken). 

A serdülőkorúakat a detoxikálóban 12 óra időtartamig lehet kezelni. Amennyiben további psychiátriai 
ellásra van szükség, a szülő vagy a gondviselő aláírása szükséges. 

A detoxikálóba bekerültek az ittasság fokától függetlenül ellátandók, kivéve, ha életet veszélyeztető 
állapotuk (infarktus, diabeteszes kóma, stroke stb) egyéb szakellátást igényel. 

Az intoxikáció (mérgezéses állapot) toxikológiai jellegű ellátást biztosító osztályos kezelést, a delirium 
tremens intezív osztályos ellátást igényel (a magyarországi gyakorlat nem felel meg ennek az 
elvárásnak). A szövődménymentes alkoholmérgezés „csak” megfigyelést és biztonságos (tiszta, 
meleg, sérülésveszély-mentes) elhelyezést igényel, de az állapot maga szövődményre nagyon 
hajlamosít! A szövődményes alkoholmérgezés a megfelelő szakorvosi ellátást, vizsgálatokat és 
kezelést igényli, míg a pszichomotoros nyugtalanságban szenvedő alkoholmérgezett rendkívül óvatos 
nyugtató kezelést kaphat (benzodiazepin adása tilos). 

Speciális ápolási teendők 
Akut alkoholmérgezés esetében szoros megfigyelés, légutak szabaddá tétele, műfogsor eltávolítása, 
beteg jobb oldalára fektetése, párnával kitámasztása az esetleges hányadék, aspiráció kivédésére 
(stabil oldalfekvés). 

Alkoholmegvonásos szindróma, delirium tremens, alkohollal kapcsolódó egyéb organikus 
pszichoszindrómák eseteiben, kezdetben szoros obszerváció, illetőleg az állapottól függően 
szubintenzív, intenzív ellátás. 

Ha kényszerintézkedésre van szükség, úgy annak határozottnak, gyorsnak kell lennie, de ennek során 
arra kell törekedni, hogy a páciens emberi méltósága ne sérüljön. 

Ajánlott gyógyszeres kezelés 
Az akut alkoholmérgezés a leggyakoribb betegség, amely súlyos állapotban igényel orvosi 
beavatkozást, esetleg intenzív ellátást. Dehydráció és az általános állapotnak megfelelően sürgős 
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elektrolit, vércukor, CN, vérkép meghatározás, 1500-2000 ml Rindex, 150 mg cocarboxylase, 30 ml K-
Mg aspartát adása javasolt. Megvonásos GM rohamok halmozódása esetén epanutin, carbamazepin 
adása szükséges a tünetmentesség eléréséig. 

Alkoholbetegség esetén el kell döntenünk, hogy a beteget kórházban kezeljük-e, vagy pedig 
járóbetegként is kezelhető. 

Kórházi kezelés szükséges: napokon keresztül, kontrollvesztő módon nagy mennyiséget fogyasztott 
betegek esetén, akiknél szükséges az alapos orvosi átvizsgálás belgyógyászati vagy egyéb 
szövődmények és társbetegségeik miatt, akiknél súlyos alkoholmegvonásos tünetegyüttes vagy 
delirium tremens várható, kórelőzményükben megvonásos roham szerepel, kezelőorvosuk úgy ítéli 
meg, valamint súlyos szociális problémák esetén, az ellátást biztosító osztály jellegének megfelelő 
jogi keretekkel. 

Ambuláns kezelés javasolható: jó együttműködésnél, enyhe vagy középsúlyos alkoholmegvonásos 
tünetek esetén, megfelelő családi háttérrel rendelkezőknél, kórházi kezelést nem vállalóknál, 
absztinenciát nem vállalóknál orvosi megítélés alapján. 

Gondozásba vétel javasolt 1 éves absztinencia, illetőleg stabil állapot elérése céljából: kórházból 
elbocsátott absztinens betegek, ambulanter sikeresen kezelt absztinens betegek, nem absztinens, 
stabil állapotú, kontrollált beteg esetén. 

Alkoholbetegségnél a kezelés célja a teljes absztinencia megtartása hosszútávon. 
Alkoholfüggőségben és alkoholabúzusban a gyógyszeres kezelés meghatározott kezelési terv szerint 
történik. A gyógyszeres kezelés általános feltétele: ne jelentsen más szerre történő rászokást, ne 
akadályozza a beteget eredményesebb problémakezelő újraépítésének kialakításában, segítse elő a 
tartós absztinenciát. 

Átmenetileg a megvonásos tünetek mérséklésére adhatók az addiktív potenciállal rendelkező szerek. 
Hosszabb kezelésre az affektív zavarok kezelésében alkalmazott szerek váltak be. Az önkontrolláló 
funkciók kialakításában az antidipszotropikumokat alkalmazzák. 

Az alkoholmegvonásos tünetegyüttes gyógyszeres kezelésében napjainkban, széles körben 
alkalmazzuk a benzodiazepineket (1. táblázat). Bár számos irányelv rendelkezésünkre áll, mindig 
individuálisan kell kezelnünk a beteget. A gyógyszerek alkalmazásakor mérlegelnünk kell eliminációs 
különbségeiket. A hosszabb hatású szerek (chlordiazepoxid, diazepam) kedvezően csökkentik a 
megvonásos tüneteket és megelőzik az eszméletvesztéses rohamokat, de felhalmozódhatnak és 
nagyobb az abúzus potenciáljuk. A rövid hatású készítmények májkárosodás esetén 
biztonságosabbak, de előfordul, hogy nem mérséklik kellően a megvonásos tüneteket. 

Hosszú hatású benzodiazepinekkel történő kezelés esetén a beteg a szükségesnél több hatóanyagot 
kaphat, a nyugtató hatás kifejezettebb lehet, hosszabb ideig tarthat a kórházi kezelés. Az 
alkoholbetegség mellett, vagy annak részjelenségeként felmerülő szorongásos zavarokra nem 
ajánlottak addiktiv potenciájuk miatt. 

1. táblázat. Delirium tremensben jelenleg alkalmazott gyógyszerek 

Gyógyszercsoport Szedatív Antipszichotikus Antikonvulzív Vegetatív tünetek 
csökkentése 

Benzodiazepinek (hosszú és 
rövid hatású) 

+ - + + 

Carbamazepin + - + + 
Butirofenon - + - - 
Tiaprid + + - - 
Clomethiazol + + + + 
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A felsorolt gyógyszerekből választott terápiás javaslat szövődménymentes delirium tremensben: 

1. nap: 

 2x1 Carbamazepin CR 200 mg 

 4x20-30 mg Chlordiazepoxid 

 2x2-5 mg Haloperidol (pszichomotoros nyugtalanság esetén) 

 3x1-2 ek. vagy infúzió Glycerin 

 folyadék-, ionpótlás laboratóriumi ellenőrzéssel 

 B-vitamin-komplex (tiamin 200-250 mg Polybé) inj. 

2. naptól: 

 2x1 Carbamazepin CR 200 mg 

 az állapottól függően Chlordiazepoxid 3x20-30 mg 

 glycerin fokozatosan csökkenő adagban 

 folyadék-, ionpótlás laboratórium ellenőrzéssel 

 B-vitamin-komplex (tiamin 200-250 mg, Polybé) inj. 

Benzodiazepin kezelés delirium tremensben 
A benzodiazepinek jelenleg általánosan elfogadott gyógyszerek az alkoholmegvonásos tünetegyüttes 
gyógykezelésében, a delirium tremens és az alkalmi rohamok megelőzésében. Alkalmazásuk 
történhet a protokoll szerint ajánlott adaggal, de egyre inkább tért hódít az egyéni terápia - a tünetek 
célzott kezelése révén - és az ún. lökésterápia. 

 Ajánlott szokásos adag: chlordiazepoxid: 1. nap: 20-30 mg/6 h, 2-3. nap: 20-30 mg/8 h vagy 
diazepam: 1. nap: 10 mg/6 h 2-3. nap: 5 mg/6 h. 

 Célzott tüneti kezelés: chlordiazepoxid 50-100 mg/h vagy diazepam 10-20 mg/h. 

 Lökésterápia: diazepam 20 mg/1-2 h, szigorú felügyelet, monitorozás mellett! 

Carbamazepin általában enyhe vagy középsúlyos megvonásos tüneteknél javasolt, illetve ha a 
megvonásokhoz a korábbiakban alkalmi konvulziók társultak, ugyanakkor a májtoxicitása miatt 
alkohol betegek esetében alkalmazásuk megfontolandó. Clonidinnel a vegetatív tüneteket 
mérsékelhetjük, monoterápiára nem alkalmas. Clomethiazol, butirofenonok, tiapridal csak kifejezett 
pszichomotoros nyugtalanságban indokolt. A pyracetam önmagában általában nem használ a 
megvonásos tünetek enyhítésére, esetenként súlyos megvonásos tünetekben, infúziós formában 
adható. 

Az akut megvonásos szindróma lezajlását követően az alkoholbeteget olyan gyógyszerekkel kezeljük, 
amelyek nem befolyásolják a mindennapi életvezetést, az alkohol iránti vágyat csökkentik, nincs 
kifejezett szedatív hatásuk, nem alakul ki hozzászokás és a kezelés motivációját javítják. Az 
absztinencia fenntartásában jelentős helyet foglalnak el a sóvárgást csökkentő szerek. Jól motivált 
betegek legalább 3 hónapig, de kedvezőbb, ha egy évig szedik a gyógyszert. 

Hazánkban az acamprosat és a naltrexon törzskönyvezett (költségességük miatt használatuk ritka). Az 
acamprosat csökkenti a relapszusok számát és súlyosságát, az absztinens napok száma növekszik és 
az absztinencia arány javul. Terápiás hatását a folyamatos alkoholbevitel csökkenti, de az alkalmi 
fogyasztás nem szükségszerűen. A naltrexon szintén csökkenti a sóvárgást, szignifikáns hatása van a 
folytatólagos ivás mérséklésére, az alkoholkereső viselkedést kedvezően befolyásolja. 

A disulfiram kezelés napjainkban háttérbe szorul, de az absztinencia fenntartásában segítséget 
nyújthat. Kellő mérlegelés alapján, ha a beteg megfelelő tájékoztatása után beleegyezik a 
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beavatkozásba, ha sem biológiai, sem pszichológiai ellenjavallata nincs, a beteg nagyfokú 
együttműködése mellett adható csak. Abszolút ellenjavallat: aethyles állapot, phenytoin-kezelés, 
orális antikoagulánsok szedése, isoniazid, graviditás, gyógyszerallergia, tudatzavar, pszichózis és 
súlyos pszichiátriai állapotok: demencia, skizofrénia, major depresszió, súlyos személyiségzavar, ill. 
borderline állapotok, öngyilkossági veszélyeztetettség, myocardialis betegség, ill. koronária-
elzáródás, súlyos belgyógyászati, ill. neurologiai állapotok: pl. diabetesz, májbetegségek: zsugor 
és/vagy elégtelenség, hypothyreosis, krónikus vagy akut nephritis, epilepszia, organikus 
agykárosodások, szoptatás, fenotiazinok. Relatív ellenjavallat: kooperáció hiánya (időleges), ismételt 
alkoholfogyasztás, illetőleg relapszus - időleges; 18 éves kor alatt, ill. 65 felett. Lehetséges jelentős 
interakciók: alkohol-anticol reakció. Az alkohol és benzodiazepinek egymás hatását fokozzák. 

Kiegészítő /alternatív gyógyszeres kezelés 
A nootrop szerek elsősorban kiegészítő kezelésként jönnek szóba a kognitív károsodás mérséklése 
céljából. Kiegészítő kezelésként B-komplex vitaminokat adunk a hiányállapot mérséklésére 
parenterálisan nagy dózisban. A májkárosodás miatt Sylimarin adása javasolt. A buspiron a 
szorongást csökkenti, és az alkoholfogyasztást is mérsékelheti. Az SSRI szerek közül az irodalmi 
adatok szerint a citalopram, a fluoxetine, a sertralin csökkenti az elfogyasztott ital mennyiségét és 
növeli az italmentes napok számát. 

Rehabilitáció 
Az alkoholbeteg rehabilitációs szempontból elsősorban pszichiátriai beteg, mert a pszichés 
(motivációs, viselkedés-) zavar megoldása nélkül újra termelődik a testi-, lelki-, szociális károsodás 
egyre fogyatkozó megújulási lehetőségekkel. Ezért a korai, komplex pszichiátriai terápia egyben 
másod-, harmadlagos prevenció is, de ki kell egészíteni a rehabilitációs szociális adaptációs 
készségfejlesztéssel. 

Rehabilitációs diagnosztikus vizsgálat, állapot felmérés 
Már az első terápiát megalapozó kórismézésnél (szomatikus, pszichés tünetek, betegség 
meghatározásakor) föl kell mérni a rehabilitációs lehetőségeket is, és ezeket a kezelés folyamán 
ismételten kell vizsgálni: rehabilitációs diagnosztikus folyamatban. Meg kell határozni az 
alkoholbeteg személyiség funkcionális állapotát (rehabilitációs állapot felmérés). A felmérést 
végezheti a rehabilitációs eset-menedzser, a rehabilitációs team, használhatnak egyedi, lehetőleg 
több szempontú szubjektív minősítést, standard minősítő skálákat (Sickness Impact Profil, SIP, 
Nottingham Health Profil, NHP, Medical Outcom Studies 36, MOS SF-36). Az addiktológiai 
gyakorlatban újabban használatos az Addiktológiai Súlyossági Index (ASI) és a Kezelési Igény Indikátor 
(TDI). Az addiktológiai rehabilitáció a nem gyógyszeres terápiák alkalmazásával kezdődik: 

 a pszichoedukáció - már az akut krízisállapotok kezelésekor a betegséggel kapcsolatos 
ismeretközlésen túl a beteg-szerepnek, a környezet válaszainak a megértetése, a 
betegséghez való alkalmazkodás aktív befolyásolása előirányozza a társadalmi funkciók 
helyreállítását. 

 a szocioterápia lehetőségei (lásd később) az absztinencia beállításában és stabilizálásában is 
hasznosak, mint élmény- és viselkedés-rendező diszciplina. 

A szoros értelemben vett rehabilitációs tevékenységet a megvonásos tünetek lezajlását követően 
végezzük, amikor a pszicho-szociális károsodás, korlátozottság megállapítható. 

Az alkoholbetegség rehabilitációjának három lényeges összetevője az absztinencia motivációjának 
fenntartása, a beteg segítése az alkoholmentes életmódba való visszailleszkedésre és a relapszus 
megelőzése. Ennek érdekében fontos tisztázni a különböző elvárásokat: az alkoholbetegnek, 
környezetének (hozzátartozóinak), valamint a gyógyító személyzetnek az elvárását a gyógyítás és 
rehabilitáció eredményére, a beteg társadalmi funkciójára vonatkozóan. Az optimális cél mindig 
csupán a megvalósítható cél. Rövidtávú részcélok kitűzése során fokozatosan hosszú távú végső cél 
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elérésére törekedhetünk. Integráltan kell kezelnünk az addiktológiai probléma mellett a pszichiátriai 
és szociális károsodásokat (kettős, többes diagnózis és integrált kezelés). 

Az alkoholbeteg motivációját is eszerint kell értékelnünk: az elfogadás mellett alakítani kell a beteg 
gyógyulási készségét, tevékenységre való hajlandóságát (pszichoedukáció, participáció). Erre 
használhatjuk a motivációs interjú módszerét, a szocioterápiás csoporthatásokat.Az 
alkoholmentesség abszolút követelmény a függőségben, relatív a káros használat eseté ben, 
mennyiségi követelmény lehet a kockázati alkoholfogyasztásban, de sohasem egyedüli: elérése, 
megtartása csak részeredmény, feltétele a teljesebb emberi jólétet jelentő rehabilitációnak. 

Az állapotfelmérés és a rehabilitációs cél határozza meg a rehabilitációs eszközt. Meg kell fogalmazni 
a módszer specificitását: hogyan fogja elősegíteni a cél megvalósítását. Tulajdonképpen ez az egyedi 
rehabilitációs terv készítés lényege. 

Az alkoholbetegek rehabilitációs intézményrendszere 
 Járóbeteg-ellátás (TÁMASZ-, Addiktológiai/Alkohologiai- és Pszichiátriai Gondozók) 

 Közösségi, lakóhelyi rehabilitációs modell 

 Rehabilitációs kórházi osztályokon 

 Átmeneti, kiegészítő szociális intézmények (védett, absztinens szálló, foglalkoztató, 
rehabilitációs célszervezet) 

 Szenvedélybetegek (rehabilitációs) szociális otthonai 

 Karitatív, egyházi intézmények 

 Önsegítő civil szerveződések (AE klubok, AA mozgalom) 

Rehabilitációs módszerek 
Az alkohológiában is érvényesek az általános rehabilitációs módszertani elvek: fokozatosság, 
rugalmasság, következetesség, nyíltság, beleszólás, önkéntesség, meggyőzés, személyesség és a 
konkrétság. A detoxikálásban a megvonásos tünetek „szenvedés-nyomásának” adekvát kezelésével 
már elkezdhető a rehabilitációs motiváció és együttműködés kialakítása. 

Motivációs interjú, pszicho-edukáció során a tüneteket, a függőséget egyedileg értelmezzük, a 
kognitív sémák, a bio-pszicho-szociális károsodás beláttatásával, az önkontroll, az absztinencia, az 
egyedi élmény- és viselkedésmód kialakításával. Meg kell küzdenünk a beteg ellenállásával, elhárító, 
tagadó, racionalizáló munkamódjaival, lehetőség szerint a család, hozzátartozó fontos személyek 
bevonásával. 

Módszerspecifikus pszichoterápiát (kognitív- és viselkedésterápia) alkalmazunk szükséglete és 
lehetősége szerint (egyéni, pár-, család-, csoportterápiában). 

Szocioterápiás csoportmódszereinket sokféle emberi tevékenységre alapozzuk célszerűen és 
kontrolláltan: a rehabilitációs felmérés során a személyiség meghatározott funkcióromlásának 
(élménymódjának, szellemiségének, kötődéseinek, viselkedésének beszűkültsége), szociális 
szerepzavarának javítására. 

A rehabilitációs módszerek javallata 
Testi elhanyagoltság esetén: szenzo-motoros élménystruktúrálás (mozgás-, tánc-, játék, sport, kreatív 
terápia). 

Szellemi beszűkültség, monotónia, közöny állapotában: foglalkoztatás, kreatív-, játék-, 
csoportterápiák, terápiás közösség, munkaterápia. 

Kapcsolati, kötődési zavarokban: kommunikatív terápiák, szerepjáték-, csoportterápia, terápiás 
közösség. 
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Lét-érdekeltség kockázata, egzisztenciális felelőtlenség (lakhatás, anyagiak tékozlása, munkaviszony 
kockáztatása, parazitizmus), fásultság: terápiás közösség, munkaterápia, szociális készség-, napi 
életvitel-tréning, lakóhelyi közösségi rehabilitáció. 

Szocioterápiás módszerek alkalmazása alkoholbetegeknél 

Munkaterápia 
Kórházi munkaterápiás foglalkoztatásra ma is van törvényes lehetőség, és bár etikailag elvileg nem 
kifogásolható, a gyakorlatban feltételei sokszor vitathatók. A szociális (szakosított) szenvedélybeteg 
otthonokban inkább megvalósítható a munkaterápia. A munkarehabilitáció szempontjából nagyobb 
jelentősége van a lakóhelyi, közösségi rehabilitációt speciálisan felkészítő, munkaközvetítő 
esetmenedzselő koncepciójának és a csökkent munkaképességűeket foglalkoztató 
célszervezeteknek. 

Foglalkozásterápiák 
Mozgásterápiák (torna-, sport, tánc-, gesztus-, pantomim-terápia), kreatív tevékenységi terápia, 
művészi élményterápiák (biblio-, receptív zene-terápia). A kreatív terápiás formák kombinálhatók és 
variálhatók. 

Szociális készségek tréningje 
Asszertiv tréning: élethelyzeti viselkedésre felkészítő gyakorlatok, szerepjáték. Mindennapi életvitel 
program: az alkoholfogyasztással kapcsolatos szokások fokozatos átépítése tudatos elemzést, 
tervezést és program-ellenőrzést igényel. 

Közösségi terápiák 
Terápiás közösség: a rehabilitációs intézményben az alkoholbetegek együttműködése a személyzettel 
szervezett formában, a személyes kapcsolatok terápiás alakításával, tudatos, felelősség megosztó 
részvételi lehetőségekkel. A kezeltek (betegek, kliensek, lakók) és az intézmény (kórház, szociális, 
civil-szervezet) személyzetének felelősség megosztása intézmény-típusonként változó, helyileg 
pontosan szabályozandó. Beteg-önkormányzatra pl. nem háríthatók a vezetők feladatai. 

Közösségi szenvedélybeteg ellátás: a lakóhelyi természetes élethelyzetbe való beilleszkedést segítő 
komplex gondozási rendszer. 

Klubterápia: fontos a szabadidő, a társasági együttlét önszerveződését elősegíteni. 

A rehabilitációs folyamat monitorozása, eredményessége 
Az egyes fázisokban és a rehabilitációs folyamat végén a módszerek eredményességét kell 
meghatároznunk az állapotfelmérés eszközeivel (ld. fentebb). 

Gondozás 
Az addiktológiai pszichiátriai gondozás során a szakorvos által vezetett csoport meghatározott 
területen élő, hosszan tartó addiktológiai betegségben szenvedők ellátását végzi a betegség minden 
fázisában, területi ellátási kötelezettséggel. A gondozást végző munkacsoport tagjai szakorvosok, 
klinikai szakpszichológusok, addiktológus konzultáns, szociális munkások, szakképzett gondozók, ill. 
háziorvos. 

1. Rendszeres ellenőrzés 
Az alkoholbetegek gyógykezelése és gondozása során szükséges a rendszeres személyes találkozás a 
gondozó intézményben vagy esetenként a beteg lakókörnyezetében, lehetőleg a család bevonásával, 
a beteg állapotától függő gyakorisággal. A gondozás során a beteg együttműködését segítünk 
fenntartani, a gyógyszeres kezelés hatékonyságát ellenőrizhetjük, a relapszus korai jeleit észlelhetjük, 
a szociális és teljesítményfunkciókat javíthatjuk, szociális támogatást nyújthatunk. Ebben segít a 
gyógyszeres kezelés, a pszichoterápia és az egyéb pszichoszociális intervenciók. 
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2. Megelőzés 
Az alkoholbeteg gondozásában a visszaesések megelőzése alapvető jelentősgű, amelyhez 
elengedhetetlen a megfelelő terápiás kapcsolat. A már említett pszichoedukációs oktatás révén a 
beteg megismeri betegsége természetét, a visszaesések jeleit és ismeretei segítenek az 
állapotrosszabbodás kivédésében. A megelőzés összetevői: a részletes pszichoszociális 
állapotfelmérés, a betegség lefolyását befolyásoló tényezők, stresszorok felmérése, a beteg fő 
problémáinak és céljainak meghatározása, az aktuális életvezetési nehézségek felderítése. 
Kapcsolatfelvétel a beteg szociális partnereivel, családjával. 

3. A gondozás eredményességének mérése 
A módszerek eredményességét az állapotfelmérés eszközeivel meghatározhatjuk (ld. állapotfelmérő 
skálák). Megállapíthatjuk: az első visszaesés idejét, az absztinencia tartás összidejét és a gondozásban 
maradottak számát és arányát. A szakmai munka eredményességének mutatója az évente kezelt 
betegek száma és a visszaesések száma évente. Elemezzük az eredmény összetevőit, a terápiás és 
rehabilitációs tevékenység célszerűségét, szakszerűségét, a beteg együttműködését és egyéb 
környezeti hatásokat. Célszerű a szupervizió valamilyen formáját igénybe venni. 

Lehetséges szövődmények 
Az alkohol károsító hatása gyakorlatilag egész szervezetünkre kihat és egyénenként is különböző 
károsodások alakulnak ki. 

Gyakori társbetegségek 
Pszichiátriai: tudatzavarok, affektív zavarok, személyiségzavarok, gyengeelméjűség, schizophrenia. 
Neuropszichiátriai: demenciák, organikus pszichoszidrómák. Neurológiai: epilepszia, 
cerebrovaszkuláris kórképek, traumás agyi bántalmak. Belgyógyászati: gasztroenterológiai, 
hepatológiai, a pancreast érintő betegségek, cardiovascularis és pulmonológiai kórképek. 

Neurológiai károsodások 
Az opticus neuropathia feltehetően lényegesen nagyobb számban fordul elő, mint ahányat 
diagnosztizálunk. Általában látásromlással jelentkezik, mely rendszerint kétoldali, nagyon ritka, hogy 
egyoldali és azokban az esetekben, ahol egyoldali, hamarosan a másik oldalon is bekövetkezik a 
látáscsökkenés. A diagnózis megállapításához komplex szemészeti vizsgálat szükséges. 
Kórszármazásában nem közvetlenül direkt toxikus alkoholhatás, hanem inkább B-vitamin hiányos 
állapot szerepel, amihez dohányosok esetén az égéstermékek hatása is társul. Gyógykezelése B-
komplex vitaminok nagy adagban való adásával, illetőleg alkohol-, nikotin absztinencia révén 
történik. 

A polyneuropathia alcoholica a leggyakoribb alkohollal kapcsolatos neurológiai elváltozás, amelynek 
különböző típusát ismerjük. Kezdetben a betegeknek még nincs még jelentős panaszuk. Az ágyban, 
vagy meleg hatására lábikragörcsöt, vagy paraesthesiát éreznek, s a folyamat előrehaladása folytán 
distaltól-proximál felé terjedő érzészavar, majd izomgyengeség alakul ki. Renyhébbek a saját 
reflexek, illetőleg legtöbb esetben Achilles areflexia mutatkozik, attól függően, hogy szenzoros 
típusú, vagy motoros típusú a neuropathia. Ritkább az acroparaesthesiás forma, és proximális 
formájával kapcsolatban kérdéses, hogy valójában polyneuropathia-e, vagy pedig myopathia. Ez 
utóbbinál keverednek a polyneuropathiás és a myopathiás elváltozások és tünetek. A diagnózis 
megállapításában gyakran elegendő a klinikai vizsgálat. Pathogenesisében az alkohol direkt toxikus 
hatása mellett nutricionális tényezők is szerepelnek. Gyógykezelése B-komplex vitaminokból áll. Erős 
fájdalmak esetén, fájdalomcsillapítók adhatók. A fizikoterápiás kezelés és az alkohol absztinencia 
fontos tényezők. 

A cerebelláris degeneratio aránylag nem ritka szövődmény. Klinikai tünetei a törzs- és végtagataxia 
elsősorban az alsó végtagokban. A locomotoros ataxia ülve, vagy támaszték nélkül járva a 
legkifejezettebb. Hosszabb idő múlva a beteg megtanulja kompenzálni ataxiáját és járása apróléptűvé 
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válik. Az enyhe törzsataxia jelzett felső végtagi ataxiával járhat, a tünetekhez hypo- vagy areflexia 
társulhat. A betegség előrehaladása folytán parkinsonos jellegű tremor is jelentkezhet a végtag 
bizonyos helyzetében, valamint egyéb neurológiai tünetek. Lefolyásában szubakut, krónikus, 
krónikusan progrediáló, illetve olyan krónikus állapotot különböztethetünk meg, ahol a krónikus 
progresszió mellett hirtelen rosszabbodások jöhetnek létre. Gyógykezelésében B-komplex vitamin 
adása javasolt, pathogenesisében a thiamin, illetve a B-komplex vitaminhiány szerepel. 

A centralis pontin és extrapontin myelinolysis ritka betegség, mely a modern képalkotó eljárások 
segítségével jól felismerhető és az utóbbi évtizedekben nőtt a klinikailag diagnosztizált esetek száma. 
A különböző súlyosságú, kómáig terjedő hipnoid tudatzavar mellett konjugált szemmozgásszavar 
nystagmussal, dysarthria, hányás, tremor, ataxia, petyhüdt, majd spasztikus para - vagy tetraparesis 
és mutizmus, bezártság tünetcsoport alakulhat ki. Egyetlen tünetegyüttese lehet a súlyosfokú hipnoid 
tudatzavar vagy a pseudobulbaris paresis, de előfordul tudatzavar nélküli enyhe paresissel, 
beszédzavarral járó forma is. Keletkezésében az alkohol, a hiányos táplálkozás, az immunitásváltozás 
mellett feltételezik a hiponatrémiát, illetőleg ennek túl gyors kompenzálását, de leírtak 
hipernatrémiával, égéssel, vagy egyéb anyagcserezavarral kapcsolatos megbetegedéseket is. 
Kezelésében, amennyiben hiponatrémiáról, vagy hipernatrémiáról van szó, a szérum elektrolit 
szintek rendezése alapvető fontosságú. 

Az alkoholos myopathia a klinikai gyakorlatban aránylag ritkán kerül kórismézésre. Akut, szubakut és 
krónikus formája mellett szubklinikus alakja ismert. Akut alkoholos myopathiában a végtagok, 
elsősorban az alsó végtagok izomzata diffúzan vagy fokálisan érintett, a progresszió folytán súlyos 
életveszélyes állapot következhet be, melyben nemcsak a végtagizmokban, hanem egyéb izmokban is 
nekrózis, a mioglobinuria következtében tubuláris nekrózis miatti veseelégtelenség jöhet létre. A 
szubakut vagy krónikus formákban az izomgyengeség és a sorvadás lassabban, fájdalom nélkül, hetek 
vagy hónapok alatt alakul ki. Kórszármazásában az akut alkoholexcessust, a hiányos táplálkozást 
tartják a legfontosabb tényezőknek. Gyógykezelése szigorú alkoholtilalom, megfelelő táplálkozás, 
tüneti kezelés, fizikoterápia. 

Mentális és viselkedészavarok 
Az alkoholos hallucinosis nagy mennyiségű alkoholfogyasztás talaján alakul ki. Általában tudatzavar 
nélkül hirtelen, (akár az abszcinencia, akár ittasság állapotában, általában megvonási tünetek nélkül) 
elsősorban akusztikus (de lehet vizuális, scénikus is), kellemetlen tartalmú, gyakran párbeszédszerű 
hallucinációk jelentkeznek, melyek hangulati nyomottságot, pánikállapotig fokozódó szorongást 
okoznak, s másodlagosan téveseszmés alakulás révén a beteg magatartását nagymértékben 
befolyásolhatják. Multifaktoriális kórszármazású betegség, melyben személyiségzavar, családi 
hajlamosítottság, pszichoszociális körülmények és organikus agykárosodás változatos együttese 
valószínűsíthető. Akut, szubakut vagy krónikus lefolyású, mely utóbbi forma 6 hónapon túl elhúzódva 
krónikus schizoaffektív vagy paranoid pszichózisba folytatódhat. Gyógykezelése 
antipszichotikumokkal történik az alkoholos szervi károsodások kezelésével párhuzamosan. 

Az alkoholos féltékenységi pszichózis részben monoszimptómás kórkép, melyben lassan lappangva 
alakulnak a féltékenységi tartalmak hosszú ideig depresszív köntösbe burkoltan, részben a krónikus 
alkoholos hallucinózis keretén belül féltékenységi, üldöztetéses doxasmák, akusztikus hallucinációk, 
énzavarok fejlődnek ki, melyek hajlamosak rendszereződésre. Ez utóbbitól nehéz elkülöníteni az 
alkoholos paranoiát. Kórszármazása szintén multifaktoriális. Gyógykezelése antipszichotikumokkal 
történik. 

Az alkoholmegvonásos tünetegyüttes abszolút, vagy relatív alkoholmegvonás hatására alakul ki és 
vegetatív-szomatikus gasztrointesztinális, keringési, idegrendszeri tünetek (tremor, hyperhydrosis, 
hyperreflexia) jellemzik. A pszichés tünetek szorongásban, feszültségben, hangulati labilitásban, 
alvászavarban nyilvánulnak meg. 
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Legsúlyosabb, gyakran életveszélyes formája a delirium tremens, amelyet kevert - hipnoid és 
integratív tudatzavar, tájékozódási zavar jellemez, és komplex anyagcserezavarral jár. Az elsősorban 
vizuális hallucinációk, ritkábban taktilis, akusztikus és egyéb hallucinációk mellett nagyfokú 
szuggesztibilitás, kifejezett hangulati hullámzás, inkoherens gondolkodás, nem rendszereződő 
paranoid tartalmak, különböző fokú pszichomotoros nyugtalanság és vegetatív izgalmi tünetek 
mutatkoznak. A kórkép hátterében álló patogenetikai tényezők közül a neurotranszmitter változások, 
a folyadék- és ionháztartás zavara, az agyi keringés és viztartalom változása, az alkohol 
idegsejtmembránt károsító hatása, a „kindling” mechanizmus ismertek. 

A delirium tremenst bevezethetik vagy kísérhetik epilepsziás rohamok, amelyek megvonásos, ún. 
alkalmi rohamok. Rendszerint grand mal típusúak, az EEG normális és elkülönítést igényelnek az 
egyéb eredetű, a valódi epilepsziáktól, valamint az alkoholfogyasztás provokálta eszméletvesztéses 
rosszullétektől. A deliráló betegre jellemző szimpatikus hiperaktivitás katekolaminémiát, 
következményes hipokalémiát, „long QT szindrómát”-t, életveszélyes ritmuszavart eredményezhet. 
Akut ketoacidozisos anyagcserezavar is előfordulhat alkohol depriváció következtében. A delirium 
tremens elkülönítő kórismézésben a delirium tremensszel egyidőben kialakuló, vagy manifesztálódó, 
alkohollal nem vagy csak részben összefüggő és eltérő patogenezisű betegségeket, valamint 
alkohollal kapcsolatba hozható közpoti idegrendszert károsító, meghatározott neuropatológiai 
kórállapotokat kell mérlegelnünk. A delirium tremens gyógykezelésének szempontjai: a 
pszichopatológiai tünetek kezelése, a vegetatív tünetek kellő befolyásolása és a komplikációk 
megelőzése, illetőleg azok megfelelő ellátása. A gyógyszerválasztás szempontjai: olyan gyógyszereket 
adjunk a betegnek, amelyek a vegetatív tüneteket csökkentik, antipszichotikus hatással 
rendelkeznek, a görcsküszöböt nem emelik, nem alakul ki hozzászokás, nincs szomatikus 
mellékhatásuk, a delirium tremens lezajlása után elősegítik a kezelés motivációját (részletesen ld. 
gyógykezelés fejezetben). 

Alkoholos mentális teljesítményhanyatlás az alkoholbetegek 40-85%-ában alakul ki. A régebben 
primer alkoholos dementia néven leírt kognitív károsodással járó állapotokban az észrevevés, a 
tájékozódási képesség, a koncentráció, az emlékezés és gondolkodás, a motoros, különösen a 
finomabb motoros funkciók, az absztrakciós és problémamegoldó képesség különböző súlyosságú 
zavara mutatható ki. A modern képalkotó eljárások és agyi keringésvizsgálatok eltérő súlyosságú 
elváltozásokat mutattak ki, amelyek absztinencia esetén részben reverzibilisek. Patogenezisében az 
alkohol direkt károsító hatása mellett a tiaminhiány szerepel. 

Az ún. szekunder alkoholos demenciák csoportjába tartozik a pellagrás encephalopathia, a hepatikus 
encephalopathia, a Marchiafava-Bignami betegség és az elsősorban amnesztikus tünetegyüttessel 
járó Wernicke-Korsakow szindróma. Közös jellemzőjük, hogy bár gyakran társulnak alkoholizmussal, 
attól függetlenül is kialakulhatnak. Patogenezisük lényege ismert, nutricionális, metabolikus 
eredetűek és neuropatológiailag jól körülírt, szimmetrikus eloszlású agykárosodással járnak. 

A Wernicke-Korsakow szindróma neurológiai tünetegyüttese a Wernicke-encephalopathia. Akutan 
vagy szubakútan kialakuló szemtünetek (nystagmus ophthalmoplegia), ataxia és konfúzió jellemzik. A 
betegség kezdetén gyakori, hogy nem teljes a szindróma, az abortív formák felismerése a korai 
kezelésbevétel szempontjából elengedhetetlen. A Korsakow-szindróma lassan, fokozatosan jön létre 
és a megjegyző emlékezés súlyos károsodása, az anterográd és a retrográd amnézia, a tájozódási 
képesség, a koncentráció zavara, és a személyiségzavar jellemzi. A konfabuláció nem obligát tünete. 
Nem ritka a globális intelligenciahanyatlás, a demencia és számos másodlagos neuropszichológiai 
károsodás, valamint a polyneuropathia. Patogenezisében a tiaminhiány mellett veleszületett 
enzimhiány vagy defektus (transzketoláz) szerepel. Gyógykezelésében döntő a tiamin azonnali 
nagydózisú parenterális adása, az amnesztikus szindrómában terápiás próbálkozások történtek SSRI-
vel is. 
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A pellagrás encephalopathia napjainkban csak a nagyon leromlott alkoholbetegeken fordul elő. Bőr-, 
gasztrointesztinális, vérképzőrendszeri és neuropszichiátriai tünetekkel jár. Az extrapyramidalis és 
pyramis tünetek mellett a pszichés tünetek kezdetben pseudoneurastheniában nyilvánulnak meg, 
majd a folyamat előrehaladása során részben delíriummal, tudatzavarral, és egyéb más pszichiátriai 
tünetekkel kialakuló kórkép fokozatosan demenciába torkollhat. Patogenezise komplex 
vitaminhiányon alapul (piridoxin, tiamin, egyéb B vitaminok, nikotinsav). 

A Marchiafava-Bignami-betegség a corpus callosum károsodásával járó ritka, de már élőben is 
diagnosztizálható betegség, amely akutan, szubakutan vagy krónikusan alakul ki, de remittáló 
frontális tünetekkel is mutatkozhat. Az akutan, delíriummal, kómával kezdődő állapot változatos 
iktális neurológiai tünetekkel, epilepsziás rohamokkal, piramis és extrapiramidális jelekkel, frontális 
liberációs tünetekkel jár. A krónikus alak is kezdődhet akut zavartsággal, majd demencia, 
interhemispheriális disconnectiós szindróma, vagy lassan előrehaladó magatartásváltozás mutakozik. 

Az encephalopathia hepatica akut vagy krónikus májbetegségben a szérum ammóniaszintjének 
emelkedésével kapcsolatban kialakuló tudatzavarral és egyéb neuropszichiátriai tünetekkel járó, 
intermittálólag zajló betegség. Az akut epzódikus forma mellett krónikus, rekurrens és maradandó 
alakja ismert, mely utóbbi demenciával és egyéb neuropszichiátriai tünettel jár. A latens, vagy 
szubklinikus hepatikus encephalopathia szenzitív pszichológiai módszerekkel és kiváltott válasz 
vizsgálatok segítségével ismerhető fel. 

Kardiovaszkuláris szövődmények 
Az alkoholfogyasztás és a cardiovasculáris mortalitás között a következő az összefüggés: az ún. 
mérsékelt alkoholfogyasztás csökkenti a cardiovasculáris halálozást, elsősorban a koszorú érbetegség 
előfordulását, kisebb mértékben a thrombotikus mechanizmusú stroke, kevésbé meggyőzően a 
hirtelen szívhalál gyakoriságát, míg a teljes absztinencia és a nagymértékű fogyasztás növeli azt. A 
nagymértékű alkoholfogyasztás fokozza a vérzéses stroke, a hirtelen halál, a ritmuszavarok 
(arrhythmia absoluta, malignus rhythmus zavarok) előfordulását és jelentős alkoholfogyasztás 
mellett már nem demonstrálható a koszorúérbetegségre gyakorolt protektiv hatás. A minden 
részletre kiterjedő egyértelmű következtetések levonását számos tényező gátolja, mivel az 
alkoholfogyasztás hatására vonatkozóan nem történtek prospektív vizsgálatok és az adatok ún. 
obszervácionális vizsgálatokból származnak. Az alkoholfogyasztás koszorúérbetegségre, főleg a 
thrombotikus folyamatokra kifejtett védő hatása elsősorban a borhoz, kevésbé a sörhöz köthető. A 
vörösbor fogyasztás antioxidans hatásáról számos közlemény jelent meg. 

A megfelelő dózisú napi, rendszeres alkoholfogyasztás protektív hatása sokkal meggyőzőbb, mint az 
alkalmankénti bevitel és az 5-6 évig tartó rendszeres, kiegyensúlyozott alkoholfogyasztás 
eredményezi a legmeggyőzőbb kardiovaszkuláris védelmet. A hatás nőkön kifejezettebb, már kisebb 
dózisnál kimutatható a cardioprotektiv hatás, de a káros hatások is előbb jelentkeznek. Az akut 
nagydózisú alkoholbevitel kifejezetten arhythmogen hatású lehet, ill. a heveny kiterjedt vasodilatatio 
vérnyomásesést, hőregulációs zavart (kihülést) is eredményezhet (holiday heart). Az akut 
alkoholbevitellel kapcsolatos heveny bal kamra funkcióromlás (kontraktilitás csökkenés) ismert 
jelenség. Rendszeres alkoholfogyasztó, tünetmentes betegeknél a balkamrai töltőnyomás 
emelkedése illetőleg a kontraktilitás csökkenése korán kimutatható. Krónikus alkoholfogyasztás 
esetén ún. alkoholos cardiomyopathia alakul ki, amely krónikus szívelégtelenség képében jelentkezik. 

Az idült alkoholfogyasztás nem ritkán ún. inappropriate ADH szekréciós szindromát okoz, ami 
klinikailag hyponatraemia hajlamban nyilvánul meg. 

A kardiovaszkuláris protekció elsősorban az atheromatosist gátló, „védő” HDL-re gyakorolt növelő 
effektussal kapcsolatos, de jelentőséget tulajdonítanak az LDL-re, az apoproteinekre kifejtett 
hatásnak is. Az alkoholfogyasztás kedvezően hat a hemosztásisra és a mérsékelt alkoholfogyasztás a 
diabeteses anyagcserére előnyösen hat (antiketogen, hipoglikémizáló hatás). Míg a nagydózisú 
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alkoholfogyasztás egyértelműen magas vérnyomást provokál, addig a mérsékelt bevitel 
vérnyomáscsökkentő hatású. Régi megfigyelés, hogy az anginás fájdalmat az alkoholbevitel (konyak) 
oldani tudja, ami szedatív ill. coronariadilatativ hatással magyarázható. A betegek azonban egyéb 
gyógyszert is szednek (interakció veszélye!). 

Az alkoholfogyasztással kapcsolatos orvos-beteg kommunikációban általában nem tanácsolható az 
alkoholfogyasztás a potenciális veszélyekre való tekintettel. Ugyanakkor a már kialakult mérsékelt 
fogyasztást, ha nem áll fenn ellenjavallat, lehet támogatni. Nem tanácsos a támogatás családi 
alkoholos anamnézis, pancreatitis, cirrhosis, vérzékenység, súlyos szívelégtelenség, terhesség, magas 
vérnyomás, bizonyos gyógyszerinterakciók lehetősége, ill. bizonyos foglalkozások esetén. Az 
alkoholfogyasztás orvosi engedélyezése minden beteg esetén egyedi mérlegelést, hozzájárulás 
esetén rendszeres ellenőrzést igényel. 

Gasztrointesztinális szövődmények 
Alkohol okozta májcirrhosisban évente kb. 6-7000 beteg, alkohol által indukált pancreatitisben 
évente körülbelül 1500 beteg hal meg és az egyéb emésztőrendszeri szervek károsodása is jelentős 
morbiditási tényező. 

Krónikus alkoholfogyasztókban gyakoribb a szájban a leukoplakia, valamint a szájüregi- és garat 
carcinoma. Bár az alkoholisták gyakran dohányoznak is, az alkoholfogyasztást független carcinogén 
tényezőnek tartják. Az alkohol önmagában nem carcinogén, a lebomlás során keletkező acetaldehid, 
- amely sokkal nagyobb mennyiségben termelődik a szájüregi megváltozott baktériumflórában és a 
gyér alkoholdehidrogenáz képződés mellett jelentős mennyiséget ér el, - igen. 

Az igen tömény szeszesitalok direkt módon is károsíthatják a nyelőcső és gyomor nyálkahártyáját, 
hyperaemiát, exfoliációt, krónikus gyulladást hozva létre. A gastro-oesophageális reflux-betegség 
krónikus alkoholistákban gyakoribb. A reflux hozzájárul a Barrett-oesophagus kialakulásához, ami 
pedig a nyelőcső adenocarcinomájára predisponáló tényező. A Mallory-Weiss szindróma a jelentős 
alkoholfogyasztáshoz társuló gyakori és erős hányás következtében jön létre. Az oesophagus 
nyálkahártyájának hosszanti berepedése vérzést, haematemezist okoz, ami olykor igen súlyos lehet. 
A májcirrhosis következtében kialakult oesophagus varicositas, az abból származó vérzés a halálozás 
egyik gyakori és közvetlen oka. Krónikus alkoholistákban az immunrendszer károsodása is hozzájárul 
a nem ritkán előforduló gombás oesophagitishez. 

Az akut alkoholfogyasztás gyomorpanaszt okozó hatásában, a hányinger, hányás kiváltásában lokális 
és centrális toxikus hatások, valamint motilitási zavarok is szerepet játszanak. A krónikus 
alkoholfogyasztók gastritisében több tényező is hat. Gyakori a Helicobacter pylori infekció. Az etanol 
súlyosbítja a H. pylori okozta gyulladást és a gyomor carcinoma incidenciáját is növeli. 

Alkoholistákban fokozott a bél motilitása, malabszorpció jelentkezhet. Megváltozik a baktériumflóra 
és gyakoribb a colorectális carcinoma. A nagyivók között gyakori tünet a hasmenés, aminek oka lehet, 
hogy az alkoholfogyasztás direkt motilitási zavarokhoz vezet. A hevehny alkoholfogyasztás lassítja a 
gyomorürülést és a proximális bélszakasz motilitását, ugyanakkor a disztális bélszakaszét fokozza. 
Krónikus alkoholistákban az autonom neuropathia is oka lehet a hasmenésnek. Alkoholos 
pancreatitisben a malabszorpció okoz hasmenést. Steatorrhoea nem csak krónikus pancreatitis miatt 
fordulhat elő, hanem a bélben a zsírfelszívódáshoz szükséges epesavak mennyiségének csökkenése 
miatt is. 

Az alkoholdehidrogenáz enzim aktivitása a gyomortól aborálisan fokozatosan csökken, a rectum 
nyálkahártyájában növekszik. Feltételezik, hogy ennek, mint cocarcinogén tényezőnek részben 
szerepe lehet az etanol fogyasztással összefüggő rectumcarcinoma genezisében. 

Alkoholistákban a krónikus gastritis miatt nagyobb a gyomorban a pH érték, ami miatt csökken a 
baktériumok elleni védekezés Ezért gyakori a vékonybél kontamináció, ami puffadást, diszpepsziás 
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panaszokat okoz. A vastagbél flóra változása alkoholistákban megváltoztatja az epesavak 
metabolizmusát, és ez fokozza a karcinogenitást. A nagyobb endotoxin terhelés az alkoholos 
májkárosodást tovább súlyosbítja, az ammónia termelő törzsek túlburjánzása pedig a 
portoszisztémás encephalopathia kialakulásának kedvez. 

Kisebb mennyiségű alkoholt a máj minden károsodás nélkül képes lebontani. Ez a mennyiség 
egyénenként különböző, amit genetikai-, aktuális endogén- és környezeti tényezők befolyásolnak. A 
baj akkor kezdődik, amikor a szervezet alkohol terhelése meghaladja a kritikus értéket. Bár a zsír-, 
szénhidrát-, fehérje- és purin-anyagcserezavarok hamar kimutatható, a májcirrhosishoz vezető út 
klinikailag zsírmájjal kezdődik, ami kezdetben még reverzibilis, majd ehhez gyulladás, steatohepatitis 
társul, amit fibrosis követ, végül kialakul a májcirrhosis típusos képe. Az alkoholos cirrhosis is 
hajlamosít májrák kialakulására.  A beteg sorsát a fibrosis progressziójának üteme és mértéke, 
valamint a szövődmények határozzák meg. Az akut alkoholos hepatitis igen súlyos betegség forma, 
ami cirrhosis nélkül is előfordul, és az esetek 10%-ában halálhoz vezethet. A krónikus 
alkoholfogyasztók közül zsírmáj 90%-ban, alkoholos hepatitis 20-35%-ban, cirrhosis 10-20%-ban, 
májrák 0,1%-ban alakul ki. A betegség progresszióját az elsődleges és a másodlagos malnutrició 
tovább fokozza. Az alkoholos májbetegben gyakori a hepatitis B és C vírus infekció, és két betegség 
együtt még súlyosabb következményekkel jár. A betegek halálát a szövődmények, a májelégtelenség, 
az oesophagus varix vérzés, spontán bacteriális peritonitis, vagy más infekció, hepato-renális, hepato-
pulmonális szindróma okozza. 

Mind az akut, mind a krónikus pancreatitis etiológiai tényezői között szerepel az alkohol, azonban az 
alkoholos pancreatitis lényegesen ritkább, mint a májbetegség. A gyulladás mechanizmusa komplex. 
Az alkohol egészségeseken kétfázisú pancreasszekréciót eredményez. Egy rövid stimuláló fázist egy 
hosszabb gátló periódus követ. Alkoholistákban a gátló hatás csökken, és a stimuláló hatás kerül 
túlsúlyra, mert az alkoholos neuropathia kezdeti időszakában csak a peptiderg idegek károsodnak, a 
cholinerg transzmisszió még nem. 

Az akut alkoholos pancreatitis életveszélyes állapot. A krónikus pancreatitis jelentős fájdalommal, 
malnutricióval jár. Gyakran csak műtét segíthet. A diagnózist a jól felvett auto- és heteroanamnézis, 
bizonyos laboratóriumi vizsgálatok (pl. magasabb γGT, 1-nél nagyobb GOT/GPT hányados, 
macrocytosis), képalkotó módszerek, és ritkábban szövettani vizsgálat segíti. A gyógyszeres kezelés 
lehetősége csekély. Részben azért, mert a betegek nagy része nem kooperál megfelelően, részben, 
mert a rendelkezésre álló gyógyszerek és eljárások csak egy-egy részfolyamatot képesek mérsékelni 
(antioxidánsok, gyulladásgátlók), illetve a már kialakult szövődmények kezelésére (ascites, portális 
hypertonia, oesophagus varixok, portoszisztémás encephalopathia, infekciók, vitaminhiány) 
alkalmasak. 

Alkoholbetegség és pszichiátriai társbetegségek 
A különböző pszichiátriai betegségek alkoholbetegséggel való társulása 25-80%-os. Leggyakrabban 
schizophreniában és maior affektív zavarban szenvedőknél fordul elő alkoholbetegség. Schizophrenia 
esetén az alkohol abúzusok, az alkoholbetegség elkendőzheti a schizophrenia tüneteit, vagy az 
alkoholos pszichózis a schizophrenia pszichotikus tüneteivel keveredik. A schizophrenia relapszusát is 
megelőzheti nagyobb alkohol abúzus és a schizophreniás személyiségzavar jellemzőihez 
hozzájárulhat az alkoholbetegség, illetőleg az alkohol abúzusok. 

Gyakran társul az alkoholbetegség személyiségzavarral, illetőleg annak talaján alakul ki. 

Az alkoholbetegség és szorongásos zavar (generalizált szorongás, pánikattakok, fóbiák), valamint a 
depresszió együttes előfordulása ismert. Patogenezisében az alkohol és vagy megvonás toxikus 
hatása mellett ennek kognitív következménye és genetikai tényezők szerepelnek). 
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Annak megállapítása érdekében, hogy mely betegség az elsődleges, a kórelőzményi adatok gondos 
elemzése, az alkoholizálás és a pszichopatológiai tünetek kialakulásának időbeli sorrendje döntő. A 
társbetegségek a prognózist nagymértékben rontják, súlyosabb és elhúzódóbb a kórlefolyás, 
gyakoribbak és súlyosabbak a visszaesések, kifejezettebbek a szociális és az egyéb károsodások és 
gyakoribb az öngyilkosság. 

A kezelés várható időtartama, prognózis 
Az alkoholbetegség és szövődményeinek kezelése évekig tartó főleg járóbetegellátást, gondozást 
igényel. Kezdeti esetleges kórházi kezelés az alkoholmegvonási szindróma rendezése céljából 8-10 
napot vesz igénybe (delirium tremens esetén sokkal hosszabb is lehetséges). Szövődménymentes 
esetekben is a prognózist a további gyógykezelés elfogadása, a beteg motivációja befolyásolja. Az 
alkoholos hallucináció és a paranoia 3-4 hetes kezelése indokolt. Prognózisa a genetikai, 
szociokulturális adottságoktól, a betegség és a további gyógykezelés motivációjától függ. A 
demenciával járó szindrómák, melyek neurológiai és belgyógyászati szövődményekkel is társulnak 
esetenként hosszabb (több hónapos) gyógykezelést, gondozást, tartós elhelyezést is igényelhetnek. 
Teljes absztinencia és nem súlyos károsodások esetén javulásuk várható. 

Irodalom 
A pszichiátria magyar kézikönyve. (Szerk. Füredi J.) Medicina (2001) 
A pszichiátria tankönyve (Szerk. Tringer L.) Semmelweis Kiadó (1999) 
A pszichiátriai rehabilitáció gyakorlatának kézikönyve. (Szerk. Kosza I.) Akadémiai Kiadó (1996) 
A rehabilitáció gyakorlata. (Szerk. Huszár I. et al.) Medicina (2000) 
Adams RD, Victor M. Diseases of the nervous system due to nutritional deficiency In: Principles of 
Neurology (4th ed.) McGraw-Hill (1989) 
Alkoholbetegek gyógykezelése és gondozása (Szerk. Levendel L.) Akadémia Kiadó (1987) 
Alkoholbetegség. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. Készítette a Pszichiátriai Szakmai 
Kollégium (2012) 
Holbrook AM et al. Diagnosis and management of acute alcohol withdrawal CMAJ 160:649. (1999) 
Anticonvulsants for alcohol withdrawal (Review) The Cochrane Collaboration. John Wiley & Sons 
(2005) 
Az alkoholbetegség és neuropszichiátriai szövődményei. (Szerk. Környey E, Kassai-Farkas Á.) Medicina 
(2002) 
Az alkoholizmus biológiai kutatásának eredményei. Alkohológiai Kiskönyvtár. (Szerk. Bánki M.Cs.) 
Medicina (1984) 
Az alkohológia új távlatai. (Szerk. Buda B.) Az Alkoholizmus Elleni Bizottság Kiadványa, Budapest 
(1992) 
Porjesz B, et al. Amplitude of visual P3 event-related potential as a phenotypic marker for a 
predisposition to alcoholism: preliminary results from the COGA Project. Collaborative Study on the 
genetics of alcoholism. Alcohol. Clin. Exp. Res. 22:1217. (1998) 
Ballenger JC, Post RM. Kindling as a model for alcohol withdrawal syndrome. Br. J. Psychiat. 133:1. 
(1978) 
Bates ME et al. Neurocognitive impairment associated with alcohol use disorder: implications for the 
treatment. Exp. Clin. Psychopharmacol. 10:193. (2002) 
Benzodiazepines for alcohol withdrawal. The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & 
Sons (2005) 
Berglund M et al. Treating Alcohol and Drug Abuse. An Evidence Based Review WILEY-VCH (2003) 
Bird RD, Makela EH. Alcohol withdrawal: what is the benzodiazepine of choice? Ann. Pharmacother. 
28:67. (1994) 
Book SW, Myrick H. Novel anticonvulsants in the treatment of alcoholism. Expert Opin. Investig. 
Drugs 14:371. (2005) 
Bőning J, Holzbach E. Klinik und Pathophysiologie des Alkoholismus. In: Psychiatrie der Gegenwart 3. 
Springer pp. 143. (1987) 



 306 

Brewer C. How effective is the standard dose of disufiram? A review of the alcohol-disulfiram 
reaction in practice. Br. J. Psych. 144:200. (1984) 
Bruno F. Buspirone in the treatment of alcoholic patients. Psychopathology 22(Suppl.1):49. 
University of Rome, Citta Universitaria, Italy (1989) 
Caine D et al. Operational criteria for the classification of chronic alcoholics: identification of 
Wernicke's encephalopathy. J. Neurol. Neurosurg. Psych. 62:51. (1997) 
Calingasan NY et al. Oxidative stress is associated with region-specific cell death during thiamin 
deficiency. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 58:946. (1999) 
Chick J et al. The efficacy of disulfiram: a review of outcome studies. Addiction 92:381. (1997) 
Cloninger CR. Inheritance of alcohol abuse: Cross-fostering analysis of adopted men. Arch. Gen Psych. 
38:861. (1981) 
Cornelius JR et al. Fluoxetine in depressed alcoholics. A double-blind, placebo-controlled trial. Arch. 
Gen. Psychiatry 54:700. (1997) 
Cullen KM et al. The nucleus basalis (Ch4) in the alcoholic Wernicke-Korsakoff syndrome: reduced cell 
number in both amnestic and non amnestic patients. J. Neurol. Neurosurg. Psych. 63:315. (1997) 
Dao-Castellana et al. Frontal dysfunction in neurologically normal chronic alcoholic subjects: 
metabolic and neuropsychological findings. Psychol. Med. 28:1039. (1998) 
Day E et al. Thiamine for Wernicke-Korsakoff Syndrome in people at risk from alcohol abuse, 
Cochrane Database Syst. Rev. (1994) 
Demir B et al. Platelet monoamine oxidase activity in alcoholism subtypes: relationship to personality 
traits and executive functions. Alcohol Alcoholism 37:597. (2002) 
Di Chiara G, Imperato A. Drugs abused by humans preferentially increase synaptic dopamine 
concentrations in the mesolimbic system of freely moving rats. Proc. Nat. Acad. Sci. 85: 5274. (1988) 
Dildy-Mayfield JE, Harris RA. Comparison of ethanol sensitivity of rat brain kainate, DLα-amino-3-
hydroxy-5-methyl-4-isoxalone-propionic acid and N-methyl-D-aspartate receptors expressed in 
xenopus oocytes. J. Pharm. Exp. Ther. 262:487. (1992) 
Doll R et al. Mortality in relation to consumption of alcohol: 13 years observations on male British 
doctors. BMJ 309:911. (1994) 
Dreyfuss PM. Amblyopia and other neurological disorders associated with chronic alcoholism. In: 
Handbook of Clinical Neurology. (Ed. Vinken PJ, Bruyn GW.) Elsevier North-Holland Inc. Vol.28. Part II. 
(1976) 
Duncan D, Taylor D. Chlormethiazole or chlordiazepoxide in alcohol detoxification. Psychiatr. Bull. 
20:599. (1996) 
Edwards, G. Withdrawal symptoms and alcohol dependence. Br. J. Addiction 85:1251. (1990) 
Fellgiebel A et al. Increased cerebellar PET glucose metabolism corresponds to ataxia in Wernicke-
Korsakoff syndrome. Alcohol Alcoholism 39:150. (2004) 
Feuerlein W. Alkoholismus-Missbrauch und Abhaengigkeit. Thieme (1984) 
Fodor M et al. Carbamazepinum CR monoterápia az alkoholmegvonási szindróma kezelésében. 
Psych. Hung. 9:561. (1994) 
Fox AM et al. Dissociable cognitive impairments in problem drinkers. Alcohol Alcoholism 35:52. 
(2000) 
Funk S. Korszerű terápiás lehetőségek krónikus alkoholbetegségben. Háziorvosi Továbbképző Szemle 
5:190. (2000) 
Gambini A et al. Marchiafava-Bignami disease: longitudinal MR imaging and MR spectroscopy study. 
AJNR 24:249. (2003) 
Garbutt JC et al. Pharmacological treatment of alcohol dependence: a review of the evidence. JAMA 
281:1318. (1999) 
Gáti Á et al. Az alkoholos hallucinózisok kórlefolyása és genetikai vonatkozásai. Ideggyógyászati 
Szemle 39:566. (1986) 
Gerevich J. Kémiai addikciók jellegzetességei. In: Addikciók. (Szerk. Németh A, Gerevich J.) Medicina 
(2000) 
Goate AM, Edenberg JE. The genetics of alcoholism. Curr. Opin. Genet. Develop. 8:282. (1998) 



 307 

Hall W, Zador D. The alcohol withdrawal syndrome. Lancet 349:1897. (1997) 
HassanH et al. Evaluation of serum anion gap in patients with liver cirrhosis of diverse etiologies. Mt. 
Sinai J. Med. 71: 281. (2004) 
Hawn LJ et al. A case of pellagra and a South Carolina history of the disorder. J. C. Med-Assoc. 99:249. 
(2003) 
Hegyi J et al. Pellagra: dermatitis, dementia and diarrhea. Int. J. Dermatol. 43:1. (2004) 
Heinrich A et al. Clinicoradiologic subtypes of Marchiafava-Bignami disease. J. Neurol. 251:1050. 
(2004) 
Heinz A et al. Serotonin transporter genotype interacts with in vivo protein expression and alcohol 
neurotoxicity. Biol. Psychiatry 47:643. (2000) 
Heinz A et al. Serotonergic dysfunction, negative mood states and response to alcohol. Alcohol. Clin. 
Exp. Res. 25:487. (2001) 
Jellinek EM. Phasis in Alkoholism. Q. J. Stud. Alcohol 13:673. (1952) 
Kawarabuki K et al. Marchiafava-Bignami disease: magnetic resonance imaging in corpus callosum 
and subcortical white matter. Eur. J. Radiol.48:175. (2003) 
Kiefer F, Mann K. New achievements and pharmacotherapeutic approaches in the treatment of 
alcohol dependence Eur. J. Pharmacol. 526:163. (2005) 
Kinoshita Y et al. Rapid improvement of callosal edema by thiamin administration of Marchiafava-
Bignami disease: a case report. No to Shinkei 56:425. (2004) 
Klatsky AL et al. Risk of cardiovascular mortality in alcohol drinkers, ex-drinkers and nondrinkers. Am. 
J. Cardiol. 66:1237. (1990) 
Knop J et al. A 30-year follow-up study of the sons of alcoholic men. Acta Psych. Scand. 
87(Suppl.370):48. (1993) 
Koistinen M et al. Naltrexone suppresses ethanol intake in 6-hydroxydopamine-treated rat. Alcohol. 
Clin. Exp. Res. 25:1605. (2001) 
Koller G et al. No association between a polymorphism in the MAO-A gene with antisocial personality 
trains in alcoholics. Alcohol Alcoholism 38:31. (2003) 
Koopmans JR et al. Familial resemblances in alcohol use: genetic or cultural transmission. J. Stud. Alc. 
57:19. (1996) 
Kranzler HR et al. Placebo-controlled trial of fluoxetine as an adjunct to relapse prevention in 
alcoholics. Am. J. Psychiatry 152:391. (1995) 
Kranzler HR et al. Naltrexone vs. nefazodone for treatment of alcohol dependence. A placebo-
controlled trial. Neuropsychopharmacology 22:493. (2000) 
Krumsiek J et al. Tabak-Alkohol-Amblyopia. Fortschr. Neurol. Psychiat. 53:88. (1985) 
Kurimay T. Az alkoholbetegek és családjainak multigenerációs és multiaxiális jellemzői. Kandidátusi 
értekezés (1994) 
LeMarquand D et al. Serotonin and alcohol intake, abuse, and dependence: clinical evidence. Biol. 
Psychiatry 36:326. (1994) 
Liberopoulos E et al. Hypouricaemia as a marker of a generalized proximal tubular damage in 
alcoholic patients. Alcohol Alcoholism 37:472. (2002) 
Long JC. Evidence for genetic linkage to alcohol dependence on chromosomes 4 and 11 from an 
autosome-wide scan in an American Indian population. Am. J. Med. Genet. 81:216. (1998) 
Lovinger DM et al. Etanol inhibits NMDA-activated ion current in hippocampal neurons. Science 
243:1721. (1989) 
Magnetic Resonance of Myelin, Myelinisation and Myelin Disorders. (Ed. Knaap MS, Volk J.) Springer 
(1995) 
Mair RG, McEntee WJ. Cognitive enhancement in Korsakoff's psychosis by clonidine: a comparison 
with L-dopa and ephedrine. Psychopharmacology 88:274. (1986) 
Malcolm R et al. A placebo-controlled trial of buspirone in anxious inpatient alcoholics. Alcohol. Clin. 
Exp. Res. 16:1007. (1992) 
Malec TS et al. Efficacy of buspirone in alcohol. Alcohol. Clin. Exp. Res. 20:853. (1996) 



 308 

Mann K et al. Rapid recovery from cognitiv deficit in abstinent alcoholics: a controlled test-retest 
study. Alcohol Alcoholism 34:567. (1999) 
Mann K et al. The efficacy of acamprosate in maintaining abstinence in alcohol-dependent 
individuals: results of a metaanalysis. Alcohol. Clin. Exp. Res. 28:51. (2004) 
Mann K. Pharmacotherapy of alcohol dependence: a review of the clinical data. CNS Drugs 18:485. 
(2004) 
Martin PR e al. Fluvoxamine treatment of alcoholic amnestic disorder. Eur. 
Neuropsychopharmacology 5:27. (1995) 
Martin PR et al. The role of thiamine deficiency in alcoholic brain disease. Alcohol Res. Health 27:134. 
(2003) 
Merikangas KR. The genetic epidemiology of alcoholism. Psychol. Med. 20:11. (1990) 
Moore RD, Pearson T A. Moderate alcohol consumption and coronary artery disease. A review. 
Medicine 65:242. (1986) 
Naranjo CA et al. Effects of citalopram and a brief psychosocial intervention on alcohol intake, 
dependence and problems. Addiction 90:87 (1995) 
Naranjo CA et al. Fluoxetine differentially alters alcohol intake and other consummatory behaviors in 
problem drinkers. Clin. Pharmacol. Ther. 47:490. (1990) 
Norenberg MD. Association between rise in serum sodium and central pontine myelinolysis. Ann. 
Neurol. 11:128. (1982) 
Palmer AJ et al. The long- term cost – effectiveness of improving alcohol abstinence with adjuvant 
acamprosate. Alcohol Alcoholism 35:478. (2000) 
Pearson TA. Alcohol and heart disease. Circulation 94:3023. (1996) 
Peppers MP. Benzodiazepines for alcohol withdrawal in the elderly and in patients with liver disease. 
Pharmacotherapy 16:49. (1996) 
Perkoff GT et al. Alcoholic myopathy. Ann. Rev. Med. 22:125. (1971) 
Peters DH, Faulds D. Tiapride. A review of its pharmacology and therapeutic potential in the 
management of alcohol dependence syndrome. Drugs 47:1010. (1994) 
Pettinati HM et al Double-blind clinical trial of sertraline treatment for alcohol dependence. J. Clin. 
Psychopharmacol. 21:143. (2001) 
Pitsavas S et al. Pellagra encephalopathy following B-complex vitamin treatment without niacin. Int. 
J. Psych. Med. 34:91. (2004) 
Pittler MH et al. Effectiveness of artichoke extract in preventing alcohol-induced hangovers: a 
randomized controlled trial. CMAJ 169:1269. (2003) 
Prescott CA, Kendler KS. Genetic and environmental contributions to alcohol abuse and dependence 
in a population-based sample of male twins. Am. J. Psychiat. 156:34. (1999) 
Regan TJ, Haider B. Ethanol abuse and heart disease. Circulation 64:(Pt.2.III.):14. (1981) 
Rommelspacher H. Pathobiochemie und Pharmacotherapie des Alcoholentzugs-syndroms. 
Nervenarzt 62:649. (1991) 
Sass H et al. Relapse prevention by acamprosate: results from a placebo controlled study in alcohol 
dependence. Arch. Gen. Psychiatry 53:673. (1996) 
Schuckit MA, Hesselbrock V. Alcohol dependence and anxiety disorders: what is the relationship? 
Am. J. Psychiat. 151:1723. (1994) 
Schuckit MA. A clinical model of genetic influences in alcohol dependence. J. Stud. Alcohol. 55:5. 
(1994) 
Schuckit MA. Alcohol, anxiety and depressiv disorders. Alcohol Health Res. World. 20:81. (1996) 
Schuckit MA. Alcohol-related disorders. In: Comprehensive Textbook of Psychiatry. 6th Ed. (Ed. 
Kaplan HI. Shaddock BJ) Williams and Wilkins pp. 1168. (2005) 
Silverman BL et al. Efficacy and tolerability of long-acting injectable naltrexone for alcohol 
dependence: a randomized controlled trial. JAMA 293:1617. (2005) 
Soyka M. Psychopathological characteristics in alcohol hallucinosis and paranoid schizophrenia. Acta 
Psychiat. Scand. 81:255. (1990) 



 309 

Tiihonen J et al. Citalopram in the treatment of alcoholism: a double-blind placebocontrolled study. 
Pharmacopsychiatry 29:27. (1996) 
Tittmann J. Az esztergomi rehabilitációs rendszer. Rehabilitáció 3:78. (1993) 
Umhau JC et al. Long-term abstinent alcoholics have a blunted blood glucose response to 2-deoxy-d-
glucose. Alcohol Alcoholism 37:586. (2002) 
Vandlik E, Németh A. Az addikciók neurobiológiája - a legújabb kutatások tükrében. Psych. Hung. 
19:76. (2004) 
Vázlatok a pszichiátriai rehabilitáció gyakorlatából. (Szerk. Pető Z.) Integritás Közhasznú Egyesület, 
Szeged (2002) 
Vesell ES et al. Impairment of drug metabolism by disulfiram in man. Acta Psych. Scand. 86: 7. (1992) 
Victor M, Adams RC. The alcoholic dementias. In: Handbook of Clinical Neurology. (Ed. Frederiks 
JAM.) Elsevier (1985) 
Victor M. Toxic and nutritional myopathies. In: Myology. (Ed. Andrew G, Engel MD.) McGraw-Hill 
(1991) 
Wand GS et al. Family history of alcoholism and hypothalamic opioidergic activity. Arch. Gen. 
Psychiat. 55:1114. (1988) 
Watanabe A. Cerebral changes is hepatic encephalopathy. J. Gastroent .Hepat. 13:752. (1998) 
Whitworth AB et al. Comparison of acamprosate and placebo in long-term treatment of alcohol 
dependence. Lancet 25(347):1438. (1996) 
WHO Global Status Report on Alcohol 2004. World Health Organization Depertment of Mental 
Health and Substance Abuse, Geneve 2004 
http://www.who.int/substance_abuse/publications/alcohol/en/index.html 
Williams D, McBride AJ. The drug treatment of alcohol withdrawal symptoms: Alcohol Alcoholism 
33:103. (1998) 
Williams HE. Alcoholic hypoglycemia and ketoacidosis. Med. Clin North. Am. 68:33. (1984) 
Yoshida A. Genetic polymorphism of alcohol metabolising enzymes related to alcohol sensitivity and 
alcohol diseases. Alcohol Alcoholism 29:693. (1994) 

I.sz. melléklet. BNO-10 

Alkohol okozta mentális és viselkedészavar 

F10.0 Akut intoxikáció 
Pszichoaktív szer adását követően kialakuló tudat- és percepciózavar, kognitív, affektív vagy 
viselkedési zavar, illetve más pszichofiziológiai funkció és válasz zavara. A zavar közvetlenül 
kapcsolatba hozható a kapott szer akut farmakológiai hatásával, és idővel oldódik, teljes 
tünetmentességgel, kivéve, ha szövetkárosodás vagy más szövődmény nem lépett fel. A szövődmény 
lehet trauma, aspiráció, delírium, coma, görcsök és más egészésügyi szövődmény. A komplikáció függ 
a kapott szer farmakológiai osztályától és adagolásának módjától. 

F10.03 – delíriummal 
Pszichoaktív szer intoxikációs delírium 

A. Tudatzavar (azaz: a környezet felismerésének csökkenése) a figyelem terelésének, megtartásának 
vagy fókuszálásának csökkent képességével. 

B. A kogníció változása (mint memóriadeficit, dezorientáció, beszédzavar) vagy perceptív zavar 
kialakulása, amelyek nem magyarázhatók jobban előzőleg meglévő, fennálló vagy kifejlődő 
demenciával. 

C. A zavar rövid idő alatt fejlődik ki (rendszerint óráktól napokig) és fluktuáló mértékben fennáll a nap 
folyamán. 

D. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor leletek alapján adat van az alábbiak valamelyikére: 
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(1) az A és B alatti tünetek pszichoaktív szer intoxikáció alatt fejlődtek ki 
(2) a medikáció etiológiailag kapcsolódik a zavarhoz* 

Figyelem! Ezt a diagnózist csak akkor adjuk a pszichoaktív szer intoxikáció diagnózis helyett, ha a 
kognitív tünetek meghaladják azokat, amelyek rendszeresen társulnak az intoxikációs szindrómával, 
és amikor ezen tünetek elég súlyosak ahhoz, hogy önálló klinikai figyelmet érdemelnek. Idetartozik: 
akut alkoholmérgezés (részegség); „bad trips” (kábítószerek esetében); patológiás intoxikáció; transz- 
és kontrollzavarok pszichoaktív szer intoxikációja esetén. 

F10.1 Káros használat (abusus) 
A pszichoaktív szer használatának olyan módja, mely egészségkárosodást okoz. A károsodás lehet 
fizikai (mint pl. hepatitis a pszichoaktív szerek injekciós önadagolásától) vagy mentális (mint pl. a 
nagy mennyiségű alkohol fogyasztását követő depressziós időszakok). Pszichoaktív szer abusus. 

F10.2 Dependencia (szindróma) 
Viselkedési, kognitív és fiziológiai jelenségek meghatározott együttese, amely ismételt használatot 
követően alakulhat ki. A következők jellemzik: erős vágy a gyógyszer bevételére, a használat 
kontrollálási nehézsége, a káros következmények ellenére a szedés folytatása, a drog szedésének 
előnyben részesítése más aktivitásokkal szemben, és hiányérzet, megnövekedett tolerancia, valamint 
néha fizikai megvonási tünetek. A dependencia kialakulhat egy meghatározott szerre (mint pl. 
dohány, alkohol, diazepam stb.) vagy a szerek egy csoportjára (opiátok) vagy farmakológiailag 
különböző gyógyszerek széles fajtáira. Idetartozik: alkoholizmus, dipsomania, drogfüggőség. 

F10.2 Megvonási szindróma 
A szer állandó használatát követően relatív vagy teljes megvonás után kialakuló különböző, 
változatos csoportjai a tüneteknek. Kezdete és lefolyása időben behatárolt, és a pszichoaktív szer 
típusától, valamint az abbahagyás vagy a jelentős mérséklés előtti, legutoljára használt dózis 
nagyságától függ. A megvonás szövődménye lehet az alkalmi convulsio. 

F10.4 Megvonási szindróma delíriummal 
Az az állapot, amikor a megvonási szindróma szövődik delíriummal, az F05.- pontban leírt kritériumok 
szerint. Convulsiók szintén előfodulhatnak. 

Pszichoaktív szer megvonásos delírium 

A. Tudatzavar (azaz: a környezet felismerésének csökkenése) a figyelem terelésének, megtartásának 
vagy fókuszálásának csökkent képességével. 
B. A kogníció változása (mint memóriadeficit, dezorientáció, beszédzavar) vagy perceptív zavar 
kialakulása, amelyek nem magyarázhatók jobban előzőleg meglévő, fennálló vagy kifejlődő 
demenciával. 
C. A zavar rövid idő alatt fejlődik ki (rendszerint óráktól napokig) és fluktuáló mértékben fennáll a nap 
folyamán. 
D. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor leletek alapján adat van arra, hogy az A és B alatti 
tünetek egy megvonásos szindróma keretében vagy röviddel azután fejlődtek. 

Figyelem! Ezt a diagnózist a pszichoaktív szer megvonás diagnózis helyett csak akkor adjuk, ha a 
kognitív tünetek meghaladják azokat, amelyek rendszeresen társulnak a megvonásos szindrómával, 
és elég súlyosak ahhoz, hogy önálló klinikai figyelmet érdemelnek. Idetartozik: Delírium tremens 
(alkohol-indukálta) Kivéve: ha organikus okok is számításba jönnek a delírium kialakulásában, akkor 
az F05.8 pontnál kell besorolni. 

F10.5 Pszichotikus zavar 
Pszichotikus tünetek egy csoportja észlelhető pszichoaktív szer használata alatt vagy azt követően, és 
a tünetek nem magyarázhatók akut intoxikációval vagy megvonással. Jellemzik a hallucinációk 



 311 

(tipikusan akusztikusak, de gyakran több mint egy sensoros modalitás), percepció zavarai, téveszmék 
(gyakran paranoid vagy üldöztetéses tartalmakkal), pszichomotorium zavara (nyugtalanság vagy 
stupor), és abnormális affektusok, az intenzív félelemtől az eksztázisig. A sensorium tiszta, de enyhe 
tudatzavar, nem súlyos zavartság lehetséges. 

 .50 szkizofréniformis, de ez inkább egyébb pszichoaktiv szereknél.  
 .51 elsősorban téveszmékkel (paranoid tünetekkel) 
 .52 elsősorban hallucinációkkal 
 .53 elsősorban polimorf 

Pszichoaktív szer okozta pszichotikus zavar 

A. Hallucinációk vagy téveszmék vannak előtérben. Megjegyzés: Nem tekintendő hallucinációnak az a 
jelenség, amelyről a személy belátja, hogy a szer idézte elő. 

B. Az anamnézis, a fizikális vizsgálat vagy a laboratóriumi leletek alapján adat van (1) vagy (2) 
meglétére: 

(1) Az A-kritérium tünetei a szer által okozott mérgezés vagy megvonás alatt, illetve azt követő egy 
hónapon belül fejlődtek ki 
(2) A gyógyszer használata etiológiailag összefügg a zavarral 

C. A zavar nem magyarázható jobban nem pszichoaktív szer által okozott pszichotikus zavarral. Ebben 
az esetben az alábbiaknak kell teljesülnie: a tünetek megelőzik a (gyógy)szerhasználatot, az akut 
megvonás vagy súlyos intoxikáció megszűnése után is tartósan (legalább egy hónapig) fennállnak, 
vagy az adott szer fajtájától vagy mennyiségétől várható mértéket lényegesen meghaladják, vagy 
egyéb adat van független, nem pszichoaktív szer okozta pszichotikus zavar meglétére (pl. az 
anamnézisben szerepelnek visszatérő, nem pszichoaktív szer okozta epizódók). 

D. Nem kizárólag delírium folyamán észlelhető. 

Megjegyzés: ezt a diagnózis csak akkor szabad a pszichoaktív szer mérgezés vagy pszichoaktív szer 
megvonás helyett használni, ha a tünetek túllépnek a mérgezési vagy megvonási szindrómáknál 
megszokottakon, és elég súlyosak ahhoz, hogy külön klinikai figyelmet indokoljanak. 

 .54 elsősorban depressziós tünetekkel 
 .55 elsősorban maniform tünetekkel 
 .56 kevert tünetekkel 

Pszichoaktív szer okozta hangulatzavar 

A. Feltűnő és tartós hangulatzavar uralja a klinikai képet, és jellemző a következők egyike: 

(1) nyomott hangulat vagy jelentősen csökkent érdeklődés és öröm minden vagy majdnem minden 
tevékenységben 
(2) emelkedett, expanzív vagy irritált hangulat 

B. Az anamnézis, a fizikális vizsgálatok vagy a laboratóriumi leletek alapján vagy (1) vagy (2) áll fenn: 

(1) Az A-kritérium tünetei a szer által okozott mérgezés vagy megvonás alatt, ill. azt követően 1 
hónapon belül fejlődtek ki 
(2) a gyógyszer használata etiológiailag összefügg a zavarral 

C. A zavar nem magyarázható jobban nem pszichoaktív szer eredetű hangulatzavarral. (Ebben az 
esetben az alábbiaknak kell teljesülnie: a tünetek megelőzik a (gyógy)szerhasználatot, az akut 
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megvonás vagy súlyos intoxikáció megszűnése után is tartósan (legalább egy hónapig) fennállnak, 
vagy az adott szer fajtájától vagy mennyiségétől várható mértéket lényegesen meghaladják, vagy 
egyéb adat van független, nem pszichoaktív szer okozta hangulatzavar meglétére (pl. az 
anamnézisben szerepelnek visszatérő, nem pszichoaktív szer okozta epizódok). 

D. Nem kizárólag delírium lefolyása során észlelhető. 

E. A tünetek klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, foglalkozási vagy egyéb fontos 
működések romlását okozzák. 

Idetartozik: alkoholos hallucinózis, alkoholos féltékenység, alkoholos paranoia, alkoholos pszichózis 
k.m.n. Kivéve: alkohol vagy más pszichoaktív szer indukáltak reziduális vagy késői kezdetű pszichózis 
(F10-19, a közös negyedik jegy a 7-es). 

F10.6 Amnesztikus szindróma 
A megőrző emlékezés (rövid és hosszú távú memória) krónikus és kifejezett károsodása jellemzi ezt a 
szindrómát. Az azonnali felidézés (a megjegyző emlékezés) megkímélt és a közeli emlékek nagyobb 
mértékben károsodtak, mint a távolia. Az időérzék és a dolgok sorrendiségének a zavara szembetűnő, 
éppúgy, mint az új dolgok megtanulási nehézsége. Confabulatio kifejezett lehet, de nem mindig 
észlelhető. Más kognitív funkciók relatíve jól megkíméltek, és az amnéziás deficit 
összehasonlíthatatlanul nagyobb a többi zavarhoz képest. 

Pszichoaktív szer okozta tartós amnesztikus zavar 

A. Memóriakárosodás kifejlődése, ami új információk megtanulási képességének romlásában vagy a 
korábban megtanult anyag előhívásának képtelenségében nyilvánul meg. 

B. A memóriazavar jelentős károsodást okoz a szociális és foglalkozási működésben és a korábbi 
színvonalhoz képest jelentős hanyatlásban nyilvánul meg. 

C. A memóriazavar nem kizárólag delírium vagy demencia folyamán fordul elő, és a pszichoaktív szer 
intoxikáció vagy megvonás szokásos tartamán túl is fennmarad. 

D. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor leletek alapján adat van arra, hogy a zavar etiológiaila 
kapcsolatos pszichoaktív szer használatának (pl. drog abúzus, gyógyszerelés) tartós hatásaival. 

Idetartozik: alkohol és drog okozta amnéziás szindróma; alkohol/más pszichoaktív szer által indukált 
vagy nem-meghatározott Korszakov-pszichózis vagy szindróma. Kivéve: ne-alkohol indukálta 
Korszakov-pszichózis vagy szindróma (F04) 

F10.7 Reziduális és késői (kezdetű) pszichotikus zavar 
Az alkohol vagy pszichoaktív szer indukálta változás a kognitív funkciókban, affektusokban, 
személyiségben és viselkedésben sokkal tovább tart, mint ahogy az ésszerűen pszichoaktív szer hatás 
esetén várható volna. Kezdete a pszichoaktív szer fogyasztásával esik egybe. Azokban az esetekben, 
ahol a fenti állapot kezdete későbbi, mint a pszchoaktív szerek használata, csak akkor kódolható itt, 
ha határozottan bizonyítható, hogy a pszichoaktív szer használata okozta reziduális állapotról van szó. 
A flashbacket el lehet különíteni a pszichotikus állapottól, annak átmeneti, időnként nagyon rövid 
idejű lefolyása alapján, és a korábbi alkoholos vagy más pszichoaktív szerrel kapcsolatos élmények 
megduplázódása szerint. 

 .70 Hallucinációt követő percepciós zavar (flashback)  
 .71 Személyiség- vagy viselkedészavar 
 .72 Reziduális hangulat- (affektív) zavar 
 .73 Demencia 
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Pszichoaktív szer okozta tartós demencia 

A. Többszörös kognitív deficit kifejlődése, amit jellemez az alábbi kettő: 

(1) memóriakárosodás (új dolgok megtanulásának és korábban megtanult információk 
visszahívásának csökkent képessége) 
(2) egy (vagy több) az alábbi kognitív zavarok közül: (a) afázia (beszédzavar) (b) apraxia (az intakt 
motoros funkciók ellenére a motoros tevékenységek kivitelének károsodása) (c) agnosia (az intakt 
szenzoros funkciók ellenére tárgyak felismerésének vagy azonosításának hiánya) (d) zavar a 
végrehajtó funkciókban (tervezés, szervezés, következtetés, absztrakt műveletek) 

B. Az A1 és A2-ben jelzett kognitív deficitek mindegyike a szociális vagy foglalkoztatási működésben 
jelentős károsodást okoz és az adaptív működés korábbi szintjének jelentős hanyatlásában nyilvánul 
meg. 

C. A deficit nem kizárólag delírium folyamán fordul elő, és a pszichoaktív szer intoxikáció vagy 
megvonás szokásos tartalma után is fennmarad. 

D. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor leletek alapján adat van arra, hogy a zavar pszichoaktív 
szer használat tartós hatásával etiológiai kapcsolatban van. 

Idetartozik: alkoholos demencia k.m.n., alkohjokzmushoz társuló agyi szindróma, perzisztáló kognitív 
funkciózavar demens és más enyhe formái, hallucinációt követő perecepciózavar, flashback, késői 
kezdetű pszichoaktív szer indukálta pszichotikus zavar, hallucinációt követő percepciózavar, reziduális 
affektív zavar, személyiség- és viselkedészavar. Kivéve: alkohol/pszichoaktív szer indukáltak 
Korszakov-szindróma (F10-F19, a közös negyedik számjegy a 6-os), alkohol/pszichoaktív szer 
indukálta pszichotikus állapot (F10-F19, a közös negyedik jegy az 5-ös). 

F10.8 Egyéb mentális és viselkedészavarok 
Pszichoaktív szer okozta szorongászavar 

A. Feltűnő szorongás, pánikrohamok, kényszerek uralják a klinikai képet. 

B. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor leletek alapján adat van (1) vagy (2) teljesülésére: 

(1) az A-kritériumban leírt tünetek pszichoaktív szer intoxikáció vagy megvonás alatt, vagy azt 
követően egy hónapon belül alakultak ki. 
(2) a zavarral etiológiai kapcsolatban álló medikáció mutatható ki 

C. A zavar nem magyarázható jobban más, nem pszichoaktív szer okozta szorongásos zavarral. 

Pszichoaktív szer okozta szexuális diszfunkció 

A. Klinikailag jelentős szexuális funkciózavar, amely észrevehető szenvedést vagy interperszonális 
nehézségeket eredményez. 

B. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor leletek alapján adat van arra, hogy a szexuális 
funkciózavar valamilyen pszichoaktív szer használat következménye, vagy (1) vagy (2) szerint: 

(1) az A-kritériumban leírt tünetek pszichoaktív szer intoxikáció alatt, vagy azt követően egy hónapon 
belül alakultak ki 
(2) a zavarral etiolgóiai kapcsolatban álló gyógyszerelés mutatható ki. 

C. A zavar nem magyarázható jobban nem pszichoaktív szer okozta szexuális diszfunkcióval. (Ebben 
az esetben az alábbiaknak kell teljesülnie: a tünetek megelőzik a (gyógy)szerhasználatot, az akut 
megvonás vagy súlyos intoxikáció megszűnés után is tartósan (legalább egy hónapig) fennállnak, vagy 
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az adott szer fajtájától vagy mennyiségétől várható mértéket lényegesen meghaladják, vagy egyéb 
adat van független, nem pszichoaktív szer okozta szexuális zavar meglétére (pl. az anamnézisben 
szerepelnek visszatérő, nem pszichoaktív szer okozta epizódok). 

Pszichoaktív szer okozta alvási zavar 

A. Az alvás során feltűnő zavar elég súlyos ahhoz, hogy önálló klinikai figyelmet indokoljon. 

B. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor-leletek alapján adat van vagy (1), vagy (2) meglétére: 

(1) az A-kritériumban leírt tünetek pszichoaktív szer intoxikáció alatt, vagy azt követően egy hónapon 
belül alakultak ki 
(2) a zavarral etiológiai kapcsolatban álló gyógyszerelés mutatható ki 

C. A zavar nem magyarázható jobban nem pszichoaktív szer okozta alvási zavarral. (Ebben az esetben 
az alábbiaknak kell teljesülnie: a tünetek megelőzik a (gyógy)szerhasználatot, az akut megvonás vagy 
súlyos intoxikáció megszűnése után is tartósan (legalább egy hónapig) fennállnak, vagy az adott szer 
fejtájától vagy mennyiségétől várható mértéket lényegesen meghaladják, vagy egyéb adat van 
független, nem pszichoaktív szer okozta alvászavar meglétére (pl. az anamnézisben szerepelnek 
visszatérő, nem pszichoaktív szer okozta epizódok). 

D. A zavar nem kizárólag delírium folyamán fordul elő. 

E. Az alvási zavar klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, foglalkozási vagy más fontos 
funkciók romlását okozza. 

F10.9 K.m.n. mentális vagy viselkedészavarok 

II.sz. melléklet. DSM IV. 

Alkohollal kapcsolatos zavarok 

Alkoholhasználat zavarai 

303.90 Alkoholdependencia 
A szer használatának maladaptív módja, amely klinikailag jelentős károsodáshoz vagy zavarhoz vezet, 
legalább 3 az alábbiakból, bármikor ugyanabban a 12 hónapos időszakban: 

(1) tolerancia, amelyet az alábbiak valamelyike jellemez: 

(a) a szer jelentősen fokozott mennyiségeinek az igénye, intoxikáció vagy a kívánt effektus elérése 
érdekében 
(b) a szer azonos adagjának folyamatos használata esetén jelentősen csökken a hatás 

(2) megvonás, amit az alábbiak egyike jellemez: 

(a) a szerrel kapcsolatban jellegzetes megvonásos szindróma (megfelel a megvonás A- és B 
kritériumainak a megfelelő szereknél) 
(b) ugyanolyan (vagy közel hasonló) szer bevétele a megvonásos tünetek csökkentésére vagy 
elkerülésére 

(3) a szert gyakran nagyobb adagokban vagy hosszabb időszakig szedik, mint eredetileg 
szándékozták. 

(4) állandó kívánság vagy sikertelen kísérletek a szerhasználat abbahagyására vagy kontrollálására 
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(5) jelentős idő és aktivitás irányul a szer megszerzésére (pl. több orvos látogatása vagy hosszú utazás 
megtétele), a szer használatára (pl. lánc-dohányzás) vagy a hatásaitól való megszabadulásra 

(6) fontos szociális, foglalkozási vagy rekreációs tevékenységek feladása vagy csökkentése a 
szerhasználat miatt 

(7) a szerhasználat folyatása olyan állandó vagy visszatérő fizikai vagy pszichológiai problémák 
megléte ellenére, amiről tudja, hogy valószínűleg a szerhasználat okozza vagy súlyosbítja (pl. kokain 
használata a kokain okozta depresszió felismerése ellenére, vagy folyamatos ivás annak ellenére, 
hogy az alkoholfogyasztás a gyomorfekélyt rosszabbítja). 

Jelölendő, ha: 

 Fiziológiai tünetekkel: tolerancia és megvonás bizonyítható (azaz a fentiekből az (1) vagy a (2) 
pont áll fenn) 

 Fiziológiai tünetek nélkül: nincs adat toleranciára vagy megvonásra (azaz sem az (1), sem a (2) 
pont nincs jelen) 

Folyamatjellemzők: Hat folyamatjellemző használható a pszichoaktív szer dependenciában. Ha a 
pszichoaktív szer dependencia vagy abúzus ismérveiből egyetlenegy sincs már jelen legalább 1 
hónapja, a remisszióra négy jellemző alkalmazható. Ezek használata a depencencia megszűnése óta 
eltelt időtartamon alapul (korai vs. tartós remisszió), és hogy vajon a dependencia vagy abúzus egy 
vagy több ismérve tartósan fennáll-e (részleges vs. teljes remisszió). Mivel a dependenciát követően 
az első 12 hónap jelenti a relapszusra a különösen magas rizikót, ezt a periódust korai remisszióra 
tartjuk fenn. A korai remisszió 12 hónapja után a páciens belép a hosszan tartó remisszióba. Mind a 
korai, mind a hosszan tartó remisszió helyébe a teljes remisszió lép, amennyiben dependenciára vagy 
abúzusra utaló egyetlen kritérium sem található a remissziós időszak alatt. Részleges remisszió 
jelzése adható, ha legalább egy ilyen kritérium átmenetileg vagy folyamatosan a remisszió időszaka 
altt fennáll. A hosszan tartó teljes remisszió elkülönítése a mentességtől (nincs jelen pszichoaktív szer 
használat zavar) a zavar legutolsó időszaka óta eltelt idő figyelembevételét igényli, a zavar teljes 
tartmát és további folyamatos értékelés szükségességét. Ha egy remissziós vagy tünetmentes időszak 
után az egyén ismét dependenssé válik, a korai remisszió jelzése azt igényli, hogy ismét legalább 1 
hónapig ne legyenek dependencia vagy abúzus kritériumai. Két további jelző használata is ajánlott: 
agonista terápiás és kontrollált környezetben. Az egyénnek akkor lehet korai remissziójelzést adni, ha 
az agonista terápia megszűnését vagy a kontrollált környezetből való elbocsátsát követően 1 
hónapos időszak van, amelyben a dependencia vagy abúzus kritériumai nem találhatók meg. 

A következő remisszió jellemzők csak akkor használhatók, ha dependencia vagy abúzus kritériumai 
nincsenek legalább 1 hónapig. Nem használhatók, ha az egyén agonista terápiában vagy kontrollált 
környezetben van. 

 Korai teljes remisszió. Használható, ha adependencia vagy abúzus kritériumai legalább 1, 
maximum 12 hónapig nincsenek. 

 Korai részleges remisszió. Használható, ha egy vagy több kritérium dependenciára vagy 
abúzusra megtalálható (de a dependencia valamennyi kritériuma nem áll fenn), legalább 1, 
maximum 12 hónapig. 

 Hosszan tartó teljes remisszió. Használható, ha a dependencia vagy abúzus egyetlen 
kritériuma sincs 10 hónappal vagy még későbbel. 
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 Hosszan tartó részleges remisszió. Használható, ha a dependencia teljes kritériumrendszere 
nincsen meg legalább 12 hónappal a zavar után vagy még később, azonban egy vagy több 
kritérium dependenciára vagy abúzusra megtalálható. 

Az alábbi jellemzőket akkor használjuk, ha az egyén agonista terápiában vagy kontrollált 
környezetben van: 

 Agonista terápia. Használható, ha az egyénnél dependencia vagy abúzus kritériumai 
nincsenek, de előírt agonista gyógyszerelésen van, legalább a legutolsó hónapban (kivéve az 
agonista szerrel kapcsolatos toleranciát vagy megvonás kialalkulását). Ez a kategória azokra 
alkalmazható, akiket függőség miatt részben részleges agonistával vagy egy 
agonista/antagonista szerrel kezelnek. 

 Kontrollált környezet. Használható, ha az egyén olyan környeztben van, amely az alkoholhoz 
és a kontrollált szerekhez való hozzáférést megakasdályozza, és legalább a legutolsó 1 
hónapban dependencia vagy abúzus kritériumai nem találhatók. Az ilyen környezetre példák: 
szigrúan ellenőrzött és drogmentes börtönök, terápiás közösségek vagy zárt kórházi 
egységek. 

305.00 Alkohol abúzus 
A. A szer használatának maladaptív módja, amely klinikailag jelentős károsodáshoz vagy zavarhoz 
vezet, legalább egy vagy több az alábbiakból 12 hónapos időszak alatt: 

(1) Visszatérő szerhasználat, amely a nagyobb munkahelyi, iskolai vagy otthoni szerepelvárásokban 
hibát eredményez (pl. munkahelyi ismételt hiányzások, gyenge teljesítmény, iskolai hiányzás, lógás 
vagy eltanácsolás, a gyermekek vagy a háztartás elhanyagolása). 
(2) Visszatérő szerhasználat olyan helyzetekben, amikor az fizikailag veszélyes (pl. szer hatása alatt 
történő autó- vagy gépvezetés). 
(3) A szer használatával kapcsolatos ismételt jogi problémák (pl. letartóztatások a szerrel kapcsolatos 
viselkedés miatt). 
(4) Folyamatos szerhasználat tartós vagy visszatérő szociális vagy interperszonális problémák 
ellenére, amelyeket a szer hatása okozott vagy súlyosbított (pl. vitatkozás a házastárssal az 
intoxikáció következményeiről, tettlegesség). 

B. A tünetek sohasem felelnek meg az adott pszichoaktív szernél kialakuló dependencia tüneteinek. 

Alkohol okozta zavarok 

303.09 Alkohol intoxikáció 
A. Reverzibilis szer-specifikus szindróma adott szer aktuális bevétele (vagy expozíciója) miatt 
Figyelem! Különböző szerek hasonló vagy azonos szindrómákat okozhatnak. 

B. Klinikailag jelentős maladaptív viselkedési vagy pszichológiai változások, amelyek a központi 
idegrendszerben a szer hatásának tulajdoníthatók (pl. harciasság, hangulatlabilitás, kognitív 
károsodás, eltorzult ítéletalkotás, károsodott szociális vagy foglalkozási funkciók) és a szer használata 
után röviddel vagy aközben alakulnak ki. 

C. A tünetek nem felelnek meg valamely általános egészségi állapot kritériumainak és nem 
magyarázhatók jobban más mentális zavarral. 

291.8 Alkohol megvonás 
A. A szer-sepcifikus szindróma kialakulása valamely szer prolongált vagy nagyfokú használatának a 
megszakadása vagy redukálása következtében. 
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B. A szer-specifikus szindróma klinikailag jelentős zavart vagy károsodást okoz a szociális, foglalkozási 
vagy egyéb fontos működésekben. 

C. A tünetek nem felelnek meg valamely általános egészségi állapot kritáriumainak és nem 
magyarázhatók jobban más mentális zavarral. 

291.0 Alkohol intoxikációs delírium 
A. Tudatzavar (azaz a környezet felismerésének csökkenése) a figyelem terelésének, megtartásának 
vagy fókuszálásának csökkent képességével. 

B. A kogníció változása (mint memóriadefiicit, dezorientáció, beszédzavar) vagy perceptív zavar 
kilakulása, amelyek nem magyarázható jobban előzőleg meglévő, fennálló vagy kifejlődő 
demenciával. 

C. A zavar rövid idő alatt fejlődik ki (rendszerint óráktól napokig) és fluktuáló mértékben fennáll a nap 
folyamán. 

D. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor leletek alapján adat van az alábbiak valamelyikére: 

(1) az A és B alatti tünetek pszichoaktív szer intoxikáció alatt fejlődtek ki 
(2) a medikáció etiológiailag kapcsolódik a zavarhoz * 

Figyelem! Ezt a diagnózist csak akkor adjuk a pszichoaktív szer intoxikáció diagnózis helyett, ha a 
kognitív tünetek meghaladják azokat, amelyek rendszeresen társulnak az intoxikációs szindrómával, 
és amikor ezen tünetek elég súlyosak ahhoz, hogy önálló klinikai figyelmet érdemelnek.  

Figyelem! Ezt a diagnózist akkor lehet adni, ha az kapcsolódik a gyógykezeléshez ld.a G függ  

291.0 Alkohol megvonásos delírium 
Ua. mint előző, kivéve az (1) és (2) pontot 

D. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor leletek alapján adat van arra, hogy az A és B alatti 
tünetek egy megvonásos szindróma keretében vagy röviddel azután fejlődtek ki. 

Figyelem! Ezt a diagnózist a pszichoaktív szer megvonás diagnózis helyett csak akkor adjuk, ha a 
kognitív tünetek meghaladják azokat, amelyek rendszeresen társulnak a megvonásos szindrómával, 
és elég súlyosak ahhoz, hogy önálló klinikai figyelmet érdemelnek. 

Speciális pszichoaktív szer megvonásos delírium kódok 

291.2 Alkohol okozta tartós demencia 
A. Többszörös kognitív deficit kifejlődése, amit jellemez az alábbi kettő: 

(1) memóriakárosodás (új dolgok megtanulásának és korábban megtanult információk 
visszahívásának csökkent képessége) 
(2) egy (vagy több) az alábbi kognitív zavarok közül 
(a) afázia (beszédzavar) 
(b) apraxia (az intakt motoros funkciók ellenére a motoros tevékenységek kivitelének károsodása) 
(c) agnosia (az intakt szenzoros funkciók ellenére tárgyak felismerésének vagy azonosításának hiánya) 
(d) zavar a végrehajtó funkciókban (tervezés, szervezés, következtetés, absztrakt műveletek) 

B. Az A1- és A2-ben jelzett kognitív deficitek mindegyike a szociális vagy foglalkozási működésben 
jelentős károsodást okoz és az adaptív működés korábbi szintjének jelentős hanyatlásában nyilvánul 
meg. 
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C. A deficit nem kizárólag delírium folyamán fordul elő, és a pszichoaktív szer intoxikáció vagy 
megvonás szokásos tartama után is fennmarad. 

D. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor leletek alapján adat van arra, hogy a zavar pszichoaktív 
szer használat tartós hatásával etiológiai kapcsolatban van. 

Speciális pszichoaktív kódok 

291.2 Alkohol okozta tartós amnesztikus zavar 
A. Memória károsodás kifejlődése, ami új információk megtanulási képességének romlásában vagy a 
korábban megtanult anyag előhívásának képtelenségében nyilvánul meg. 

B. A memóriazavar jelentős károsodást okoz a szociális és foglalkozási működésében és a korábbi 
színvonalhoz képest jelentős hanyatlásban nyilvánul meg. 

C. A memóriazavar nem kizárólag delírium vagy demencia folyamán fordul elő, és a pszchoaktív szer 
intoxikáció vagy megvonás szokásos tartamán túl is fennmarad. 

D. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor leletek alapján adat van arra, hogy a zavar etiológiailag 
kapcsolatos pszichoaktív szer használatának (pl. drog abúzus, gyógyszerelés) tartós hatásaival. 

291.5 Alkohol okozta pszichotikus zavar, téveszmékkel 
Jelölni, ha: intoxikáció során/megvonáskor lép fel 

A. Hallucinációk vagy téveszmék vannak előtérben. Megjegyzés: Nem tekintendő hallucinációnak az a 
jelenség, amelyről a személy belátja, hogy a szer idézte elő. 

B. Az anamnézis, a fizikális vizsgálat vagy a laboratóriumi leletek alapján adat van (1) vagy (2) 
meglétére: 

(1) Az A-kritérium tünetei a szer által okozott mérgezés vagy megvonás alatt, ill. azt követő egy 
hónapon belül fejlődtek ki 
(2) A gyógyszer használata etiológiailag összefügg a zavarral 

C. A zavar nem magyarázható jobban nem pszichoaktív szer által okozott pszichotikus zavarral. 

Ebben az esetben az alábbiaknak kell teljesülnie: a tünetek megelőzik a (gyógy)szerhasználatot, az 
akut megvonás vagy súlyos intoxikáció megszűnése után is tartósan (legalább egy hónapig) 
fennállnak, vagy az adott szer fejtájától vagy mennyiségétől várható mértéket lényegesen 
meghaladják, vagy egyéb adat van független, nem pszichoaktív szer okozta pszichotikus zavar 
meglétére (pl. az anamnézisben szerepelnek visszatérő, nem pszichoaktív szer okozta epizódok. 

D. Nem kizárólag delírium folyamán észlelhető. 

Megjegyzés: ezt a diagnózist csak akkor szabad a pszichoaktív szer mérgezés vagy pszichoaktív szer 
megvonás helyett használni, ha a tünetek túllépnek a mérgezési vagy megvonási szindrómáknál 
megszokottakon, és elég súlyosak ahhoz, hogy külön klinika figyelmet indokoljanak. 

291.3 Alkohol okozta pszichotikus zavar, hallucinációkkal 
Jelölni, ha: intoxikáció során/megvonáskor lép fel. 

291.8 Alkohol okozta szorongásos zavar 
Jelölni, ha: intoxikáció során/megvonáskor lép fel. 

A. Feltűnő és tartós hangulatzavar uralja a klinikai képet, és jellemző a következők egyike: 
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(1) nyomott hangulat vagy jelentősen csökkent érdeklődés és öröm minden vagy majdnem minden 
tevékenységben. 
(2) Emelkedett, expanzív vagy irritált hangulat 

B. Az anamnézis, a fizikális vizsgálatok vagy a laboratóriumi leletek alapján vagy (1) vagy (2) áll fenn: 

(1) az A-kritérium tünetei a szer által okozott mérgezés vagy megvonás alatt illetve azt követően egy 
hónapon belül fejlődtek ki 
(2) a gyógyszer használata etiológiailag összefügg a zavarral 

C. A zavar nem magyarázható jobban nem pszichoaktív szer eredetű hangulatzavarral 

Ebben az esetben az alábbiaknak kell teljesülnie: a tünetek megelőzik a (gyógy)szerhasználatot, az 
akut megvonás vagy súlyos intoxikáció megszűnése után is tartósan (legalább egy hónapig) 
fennállnak, vagy az adott szer fajtájától vagy mennyiségétől várható mértéket lényegesen 
meghaladják, vagy egyéb adat van független, nem pszichoaktív szer okozta hangulatzavar meglétére 
(pl. az anamnézisben szerepelnek visszatérő, nem pszichoaktív szer okozta epizódok). 

D.Nem kizárólag delírium lefolyása során észlelhető 

E. A tünetek klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, foglalkozási vagy egyéb fontos 
működések romlását okozzák. 

Figyelem! Ezt a diagnózist csak akkor szabad a pszichoaktív szer mérgezés vagy pszichoaktív szer 
megvonás helyett használni, ha a hangulati tünetek túllépnek a mérgezési vagy megvonási 
epizódoknál megszokottakon, és ha a tünetek elég súlyosak ahhoz, hogy független klinikai 
megfigyelést igazoljanak. 

291.8 Alkohol okozta szexuális diszfunkció 
Jelölni, ha: intoxikáció során lép fel 

A. Klinikailag jelentős szexuális funkciózavar, amely észrevehető szenvedést vagy interperszonális 
nehézségeket eredményez. 

B. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor-leletek alapján adat van arra, hogy a szexuális 
funkciózavar valamilyen pszichoaktív szer használat következménye, vagy (1) vagy (2) szerint: 

(1) az A-kritériumban leírt tünjetek pszichoaktív szer intoxikáció alatt, vagy azt követően egy hónapon 
belül alakultak ki 
(2) a zavarral etiológiai kapcsolatban álló gyógyszerelés mutatható ki. 

C. A zavar nem magyarázható jobban nem pszichoaktív szer okozta szexuális diszfunkcióval. 

Ebben az esetben az alábbiaknak kell teljesülnie: a tünetek megelőzik a (gyógy)szerhasználatot, az 
akut megvonás vagy súlyos intoxikáció megszűnése után is tartósan (legalább egy hónapig) 
fennállnak, vagy az adott szer fajtájától vagy mennyiségétől várható mértéket lényegesen 
meghaladják, vagy egyéb adat van független, nem pszichoaktív szer okozta szexuális zavar meglétére 
(pl. az anamnézisben szerepelnek visszatérő, nem pszichoaktív szer okozta epizódok). 

Figyelem! Ez a diagnózis csak abban az esetben adható a pszichoaktív szer intoxikáció helyett, ha a 
szexuális funkciózavar tünetei meghaladják az intoxikációval kapcsolatban általában várható 
mértéket, és ha a szexuális funkciózavar elég súlyos ahhoz, hogy külön klinikai figyelmet indokoljon. 

291.8. Alkohol okozta alvászavar 
Jelölni, ha: intoxikáció során/megvonáskor lép fel 
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A. Az alvás során feltűnő zavar elég súlyos ahhoz, hogy önálló klinikai figyelmet indokoljon. 

B. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor-leletek alapján adat van vagy (1), vagy 2 meglétére: 

(1) az A-kritériumban leír tünetek pszichoaktív szer intoxikáció alatt, vagy azt követően egy hónapon 
belül alakultak ki 
(2) a zavarral etiológiai kapcsolatban álló gyógyszerelés mutatható ki 

C. A zavar nem magyarázható jobban nem pszichoaktív szer okozta alvási zavarral. 

Ebben az esetben az alábbiaknak kell teljesülnie: a tünetek megelőzik a (gyógy)szerhasználatot, az 
akut megvonás vagy súlyos intoxikáció megszűnése után is tartósan (legalább egy hónapig) 
fennállnak, vagy az adott szer fajtájától vagy mennyiségétől várható mértéket lényegesen 
meghaladják, vagy egyéb adat van független, nem pszichoaktív szer okozta alvászavar meglétére (pl. 
az anamnézisben szerepelnek visszatérő, nem pszichoaktív okozta epizódok). 

D. A zavar nem kizárólag delírium folyamán fordul elő. 

E. Az alvási zavar klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, foglalkozási vagy más fontos 
funkciók romlását okozza. 

Figyelem! Ez a diagnózis csak abban az esetben adható a pszichoaktív szer intoxikáció helyett, ha az 
alvási zavar tünetei meghaladják az intoxikációval kapcsolatban általában várható mértéket, és ha az 
alvási zavar elég súlyos ahhoz, hogy külön klinikai figyelmet indokoljon. 

291.9 Alkohollal kapcsolatos zavar MNO 
Ezt a kategóriát olyan zavaroknál használjuk, amelyek alkohol használatához társulnak, de nem 
klasszifikálhatók egyik fenti csoportba sem. 

303.00 Alkohol intoxikáció 
A. Alkohol aktuális fogyasztása 

B. Klinikailag jelentős maladaptív viselkedési vagy pszichológiai változások (pl. nem megfelelő 
szexuális vagy agresszív viselkedés, hangulatlabilitás, eltorzult ítéletalkotás, károsodott szociális vagy 
foglalkozási funkció), amelyek alkohol bevétel közben vagy röviddel utána alakultak ki. 

C. Az alkohol bevétel alatt vagy röviddel utána kialakult alábbi tünetekből egy vagy több: 

(1) akadozó beszéd 
(2) koordinációs zavar 
(3) bizonytalan járás 
(4) nystagmus 
(5) a memória és a figyelem zavara 
(6) stupor vagy kóma 

D. A tünetek nem felelnek meg valamely általános egészségi állapot kritériumainak és nem 
magyarázhatók jobban más mentális zavarral. 

291.8 Alkoholmegvonás 
A. Komoly és prolongált időtartamú alkoholfogyasztás megszakadása vagy redukálása. 
B. Az A-ban foglalt kritérium utáni néhány órában - néhány napban - kialakult alábbi tünetekből kettő 
vagy több: 

(1) vegetatív tünetek jelentkezése (pl. izzadás vagy 100-nál nagyobb pulzus 
(2) fokozott kéztremor 
(3) insomnia 
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(4) nausea vagy hányás 
(5) átmeneti látási, taktilis vagy phonemicus hallucinatiok vagy illúziók 
(6) pszichomotoros agitáció 
(7) szorongás 
(8) nagy rohamok 

C. A B-kritériumban foglalt tünetek klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, foglalkozási vagy 
egyéb fontos működések romlását okozzák. 

D. A tünetek nem felelnek meg valamely általános egészségi állapot kritériumainak és nem 
magyarázhatók jobban más mentális zavarral. 

Jelölendő, ha: Érzékelési zavarokkal: Ezt a jellemzőt használjuk, amikor a hallucinációk intakt realitás-
érzékelés mellett fordulnak elő vagy phonemicus, vizuális vagy taktilis illúziók vannak delírium nélkül. 
A megtartott realitás-érzékelés azt jelenti, hogy az érintett tudja, a hallucinációkat szer okozza, és 
nem felelnek meg külső valóságnak. Amennyiben a hallucinációk nem intakt realitás-érzékelés 
mellett fordulnak elő, a diagnózis: pszichoaktív szer okozta pszichotikus zavar, hallucinációkkal. 

Tesztkérdések 
1. Alkoholbetegnek tekintjük azokat az egészségügyi ellátásra szoruló rendszeres italfogyasztókat, 
akik: 
A. Minden nap fogyasztanak alkoholt 
B. Többet isznak, mint a családorvosuk 
C. Italfogyasztásuk következtében személyiségi, magatartási, társadalmi életviteli formában súlyosan 
sérültek, 
D. Az alkohollal pszichés függőségbe kerültek vagy/és szomatikusan is károsodottak 
E. Minden válasz helyes 
F. A „C” és „D” válasz együttesen helyes 
 
2. Az alkoholbetegséget kiváltó tényezők: 
A. Genetikai tényezők, 
B. Biológiai tényezők 
C. Személyiségi és szociokulturális tényezők 
D. Mindhárom válasz helyes 
E. Csak az „A” és „C” válasz helyes 
 
3. Hazánkban az alkoholproblémával küzdő betegek száma: 
A. 50-80 ezer ember 
B. 80-100 ezer ember 
C. 300-500 ezer ember 
D. 800 ezer- 1 millió ember 
E. 1,5-2 millió ember 
 
4. Milyen terápiás lehetőséget nem lehet alkalmazni az alkoholbetegeknél? 
A. Gyógyszeres kezelést 
B. Munka terápiát 
C. Kényszer gyógykezelést 
D. Pszicho terápiát 
E. Foglalkozás terápiát 
F. Klub terápiát 
 
5. Az alkoholfogyasztás szív- érrendszerre gyakorolt hatása: 
A. Az alkoholfogyasztás és a kardiovaszkuláris mortalitás között egyenes arányosság áll fenn. 
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B. A vörösbor fogyasztás oxidans hatásáról számos közlemény jelent meg. 
C. A teljes absztinenciában élő embereknek kisebb az esélye a koszorú érmegbetegedésekre 
D. A megfelelő, alacsony dózisú napi, rendszeres alkoholfogyasztás protektív hatása sokkal 
meggyőzőbb, mint az alkalmankénti bevitel. 
E. Az alkohol cardioprotektív hatása férfiak esetében sokkal kifejezettebb 
F. A „B” és „E” válasz együttesen helyes 
 
Helyes válaszok: 1: F, 2: D, 3: D, 4: C, 5: D 

Drogfüggőség 
dr. Tamás Ferenc 

Definíció, BNO tartomány 

A „kábítószer” fogalma 
A „drog” fogalmát többféleképpen definiálhatjuk. Az egyik - manapság elfogadottnak számító 
meghatározás szerint drognak nevezzük mindazokat a kémiai anyagokat, amelyek az emberi 
szervezetbe jutva változást hoznak létre annak valamely funkciójában, drogfüggőséget 
(dependenciát) kialakítva. Más megközelítésben drog minden olyan termék, amely befolyásolja a 
mentális működést és ítélőképességet, és amelynek fogyasztását tiltják, továbbá minden olyan nem 
tiltott termék, amelynek fogyasztása veszélyes és abúzushoz (visszaéléshez), dependenciához vezet 
[1]. 

A pszichoaktív drogok a központi idegrendszeren keresztül a pszichére hatnak és a tudatot 
befolyásolják, használatuk hangulat- és tudatállapot-változással jár, hosszabb távon akár 
személyiségbeli elváltozásokat is okozva. Ilyenek például az alkohol, a nikotin, a koffein, valamint az 
altató- és nyugtatószerek. A kábítószerek a pszichoaktív drogoknak olyan csoportját képezik, amelyek 
fogyasztása illegális. Ezeknek a szereknek nincs kultúrája, hagyománya az adott társadalomban, így a 
használat következtében a személy deviánssá válik. A deviancián az adott társadalomból való 
kiszakadást, a normálistól, megszokottól eltérő magatartást értjük. 

Jogi meghatározás szerint a kábítószer elnevezés azokra a kémiai anyagokra vonatkozik, amelyeket a 
hatályos jogszabály annak nyilvánít, azaz a hatályban lévő kábítószerlistán rajta vannak. Más 
aspektusból nézve kábítószer lehet bármi, ami az azt használó személy tudatát, hangulatát 
befolyásolja, és hosszú távon függőséget, személyiségbeli elváltozásokat okozhat, például a televízió, 
a számítógép, valamint a szerencsejátékok is. 

F1900 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta akut intoxikáció 

F1910 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta káros használat (abúzus) 

F1920 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta dependencia (szindróma) 

F1930 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta megvonási szindróma 

F1940 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta megvonási szindróma delíriummal 

F1950 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta pszichotikus zavarok 

F1960 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta amnesztikus szindróma 

F1970 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta reziduális zavarok 

F1980 Drogok és pszichoaktívák okozta egyéb mentális és viselkedészavarok 

F1990 Drogok és pszichoaktívák okozta k.m.n. mentális és viselkedészavarok 

O3550 Veszélyeztetett terhesség kábítószer okozta (gyanított) magzati károsodás miatt 

P0440 Az anya kábítószer fogyasztása miatt érintett magzat és újszülött 

P9610 Anyai kábítószer-fogyasztás miatt fellépő újszülötti elvonási tünet 
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T36* Drogok, gyógyszerek és biológiai anyagok által okozott mérgezések 

T53* Alifás és aromás szénhidrogének, halogén származékaik toxikus hatása 

T96H0 Kábítószerek, gyógyszerek, biológiai anyagok okozta mérgezés következményei 

X46H0 Balesetszerű mérgezés szerves oldószerek, szénhidrogének és gőzeik által 

X61H0 Szándékos önmérgezés antiepileptikum-nyugtató és antiparkinson psychotrop drogokkal 

X66H0 Szándékos önmérgezés szerves oldószerek, szénhidrogének és gőzeik által 

X85H0 Gyógyszerekkel, kábítószerekkel és biológiai anyagokkal elkövetett testi sértés 

Y14H0 Mérgezés k.m.n. drogok-gyógyszerek-biológiai anyagoktól, nem meghatározott szándékú 

Y16H0 Mérgezés szerves oldószer-szénhidrogén és gőzei által, nem meghatározott szándékú 

Y6360 A szükséges drogok, gyógyszerek vagy biológiai anyagok be nem adása 

Z7150 Tanácsadás és felügyelet kábítószerszedés ügyben 

Z8890 Túlérzékenység: k.m.n. gyógyszer, drog, biológiai anyag 

*az alcsoporokat terjedelmi okokból nem részleteztük 

A kábítószerek felosztása 
Természetesen ezt is, mint az összes többi szempontot, számos vita veszi körül. A kábítószereket 
mégis alapvetően három fő csoportba sorolhatjuk, de számos átfedés van közöttük: 

1. A nyugtató típusúakhoz tartoznak az ópiátok (ópium, morfin, heroin, máktea), és a receptre 
kiváltható gyógyszerek (nyugtatók, altatók). 

2. A stimuláns hatású szerekhez tartozik a kokain, a crack, valamint az amfetamin és 
származékai (pl. ecstasy). 

3. A hallucinogén hatású szerekhez sorolhatóak a szerves oldószerek, az LSD, illetőleg a 
kannabiszfélék (marihuána, hasis), amennyiben utóbbiakat (egészen különleges hatásuk, 
hatásmechanizmusuk miatt) nem egy teljesen elkülönült csoportként értelmezzük. 

Szerfogyasztás a múltban 
A tudatmódosítók használata ősi időkre nyúlik vissza. Régészeti leletek és történeti leírások 
bizonyítják, hogy már i.e. háromezer évvel is termeltek és fogyasztottak Mezopotámiában mákból 
készített kábítószert, sőt ekkor alakultak ki a fogyasztásra utaló hagyományok Kínában és Indiában is. 
A legrégebbi kábítószernek mégis az úgynevezett indoarier minősül, melynek használata az i.e. I. 
évezredben az Indus völgyében volt gyakori és valószínűleg a légyölő galócából állították elő. Az ősi 
kultúrákban a törzs papjai és varázslói voltak azok, akik a legjobban ismerték a növényeket és azok 
hatásait. A kultikus szertartások részeként használták a különféle drogokat, másrészt ezen növények 
segítségével jutottak olyan élményekhez, amelyek átélése segítette a szenvedőket, erőt adva nekik a 
nyomor és a megpróbáltatások elviseléséhez. Azok közül, akik használták a titokzatos növényeket, 
talán az amerikai, indiai kultúrák varázslói a legismertebbek. A törzsek gyógyító papjai és varázslói a 
növényeket a gyógyításban használták fel, ám csak meghatározott időben és alkalommal engedték 
fogyasztani. Ők maguk a transzállapot elérésének érdekében használták a szereket. A beavatási 
szertartások fájdalmait is ezek a növények enyhítették, és az isteneknek tett (ember)áldozatokat 
szintén ezen növények segítéségével vitték végbe [2, 3 4,5]. 

A Föld egészen más pontjain is ismerték a drogokat: a szibériai sámánok, ugyanígy a görög 
Aszklépiosz szentély gyógyító papjai is alkalmazták időnként ezeket a növényeket, bár utóbbiak 
elsősorban hipnózissal gyógyítottak. További ismert, és egyben korábban is használt szerek közé 
tartozik még a peyotekaktusz gumója, mellyel a közép- és dél-amerikai indiánok éltek. A kokacserje 
levele szintén az amerikai kontinens szülötte, s nem mellékesen a legkorábbi helyi érzéstelenítők 
közé sorolható. A kannabiszt (indiai kendert) már 2-3 ezer évvel ezelőtt ismerték Kínában és 
Indiában, ahol elsősorban gyógyszerként alkalmazták. Láthatjuk tehát, hogy egyes drogok kultikus 
vagy mágikus használata sokszor terápiás célokat (is) használt, ennek figyelmen kívül hagyása 
nehezíti többek között a tradicionális drogok gyógyászati célú felhasználását. Nem szabad arról sem 
elfeledkezni, hogy a természeti népek körében nem lehet különbséget tenni „varázsszer” és 
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„gyógyszer” között, hiszen azok azonos fogalmak voltak [4]. A katonai-harci vonatkozású 
felhasználások sem voltak ritkák, az indiai törzsektől a mohamedán asszasszin fanatikus harcosokig 
sokan növelték hatékonyságukat különféle szerek segítségével. 

A kábítószer-kereskedelem alakulása 
A drogok az idő múlásával az egyik legfőbb kereskedelmi cikké váltak. A társadalmi változások 
megváltoztatták a kereteket és a szabályokat - a növények és azok hatásai azonban megmaradtak. Az 
állami monopóliumként indult kábítószer-kereskedelem világméretűvé válásának kezdete az 1800-as 
évekre nyúlik vissza, amikor Nagy-Britannia célpontja Kína hatalmas piaca volt. Két háborút 
robbantott ki az ópium beáramlásának megakadályozására tett kísérlet: 1840-ben az első, majd 
1856-ban a második ópiumháborút vívták meg. Mivel Kína elvesztette a háborút, a 
fájdalomcsillapítóként használt ópium világméretű karriert futott be. Anglia egész Kínára 
kiterjesztette az ópiumkereskedelmet, ez 1910-ben 7 millió font hasznot hajtott a brit birodalomnak. 
Az ópium hatására Kínában az emberek egészségügyi állapota romlott, 1900-ban a felnőtt lakosság 
27%-a függő volt. A szer más országokban is terjedni kezdett. Végül létrejött az első elvi 
megállapodás a nemzetközi kábítószer-ellenőrzés szükségességéről 1912-ben Hágában, majd 1925-
ben Genfben. Létrejöttével azonban nem szűnt meg sem a kereskedelem, sem pedig a termesztés. 
Napjainkban az ópium termelés központja az arany háromszög országaiban található - Burmában, 
Laoszon és Thaiföldön. Ehhez csatlakoznak még az arany félhold országai: Afganisztán, Pakisztán és 
Irán [2]. 

Az 1960-as években Amerika volt a kábítószer-fogyasztás és -kereskedelem fő állomása. Amerikát a 
szervezett bűnözés terén Nyugat-Európa követte, míg Kelet-Európát 2-3 év múlva érte el a nyugat-
európai hullám [6]. Az USA-ban a marihuána-használat, Nyugat-Európában inkább a hasis használata 
jelentette a droghullám kezdetét. 

Közel- és Távol-Kelet, valamint Afrika egyes országaiból kiindulva a kannabisz termesztése mára 
szinte behálózza az egész világot, aminek következtében terjedése folyamatossá válhatott. 
Napjainkban szinte minden országnak és minden földrésznek kialakult olyan sajátos, évezredekre, 
évszázadokra visszamenőleg is követhető kultúrája, amely a drogokkal kapcsolatos viszonyokat 
szabályozza. 

A drogok társadalmi beágyazottsága 

Használat vagy visszaélés? 
Az ősi, tradicionális idők szerhasználatára jellemző, hogy a fogyasztás szabályozott keretek között 
történt, és valószínűleg keményen büntették azokat, akik ettől eltérően próbálták használni. Nem 
tudjuk persze, hogy a „visszaélésszerű használat” pontosan mennyire lehetett jelen akkoriban. Az 
sem világos, mi tekinthető „abúzusnak”, azaz visszaélésnek: tisztán jogi szempontból például 
manapság két formában lehet abúzust elkövetni: egy „illegális” drog használata során, vagy egy 
„legális” gyógyszer „illegális”, azaz nem rendeltetésszerű használatakor. Társadalmi megítélés 
szempontjából összetettebb a kép. Visszaélést követünk el a következő esetekben [4]: 

 ha a szer használatát sem gyógyászati, sem élvezeti célokra nem fogadta el a társadalom (pl. 
LSD) 

 amikor a gyógyászatban orvos alkalmazhatja ugyan a szert, de bárki más használja  

 (pl. morfin) 

 amennyiben kizárólag gyógyszerként használják helytelen öngyógyítás céljából vagy nem 
terápiás keretek között (pl. altatók) 

 ha a társadalom által elfogadottól eltérő a fogyasztás (pl. ópium használata egyes ázsiai 
országokban) 

 végül pedig akkor, amikor bármely szert élvezeti cikk-ként használják fel, amennyiben az 
alapvetően más célt szolgál (pl. szerves oldószerek esetén) 
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Fontos látni, hogy inkább a kultúra által meghatározott attitűd az, ahogyan hozzááll egy társadalom 
mind jogi, mind etikai szinten a szerhasználathoz, így a szokásos, elfogadott nézetektől idegen 
megközelítéseket szükségképpen élesen bírálja. Azt a megfogalmazást tehát, hogy „használjuk” a 
szert, vagy „visszaélünk vele”, sztereotip nézetek miatt nehéz meghatározni. 

Gazdasági okok 
A kábítószer-kereskedelem többrétegű, egymásra épülő szintekből áll, melyek számát az adott ország 
és az ott meghonosodott fogyasztási szokások határozzák meg. Így például New York-ban nyolc 
különböző szint alakult ki, mely az alapanyag gyártási helyén történő megvásárlásával kezdődik, és a 
fogyasztóval fejeződik be. A nagykereskedelem általában a finomított alapanyag megvásárlásával, 
szállításával, eladásával foglalkozik. A közép-kereskedők, akik veszik az árut, bizonyos mértékben 
hígítják, és kisebb csoportok, érdekeltségi területek felé értékesítésre elosztják azt. Innen már az ún. 
kiskereskedők következnek, akik a közvetlen eladók felé továbbítják a drogot, hígítás után. Ezeket a 
kis kiszerelésű csomagokat már a fogyasztóknak adják el az iskolák környékén, utcán, 
szórakozóhelyen. Persze vannak az utcai árusok között, akik egyben fogyasztók is. Ők a hígított anyag 
hasznából fedezik saját szükségletüket. A kábítószer-kereskedelem pénzügyi előnyei azonban nem 
mindig a maffiához kapcsolódnak. Több gerilla, terrorista, embercsempész szervezet alkalmazza 
anyagi forrásainak kiegészítésére. Annyi biztos, hogy a drogkereskedelem nagyon mélyen beépült az 
országok életébe, a fegyverkereskedelem mellett a legnagyobb forgalmat bonyolító „üzletággá” nőve 
ki magát. A legális szerek (alkohol, kávé, cigaretta, és persze a gyógyszeripar) az adórendszeren 
keresztül már „biztosították” gazdasági jelentőségüket, ám ennek oka kulturális szinten keresendő, 
nem pedig - mint ahogy azt később látni fogjuk - az egyes szerek objektív veszélyességének, vagy 
bármi egyébnek mentén. Az illegális szerek kultúridegen mivolta segíti a szervezett bűnözés 
virágzását, a „drog” és „drogosok” stigmatizációját. 

Alapvető emberi motívumok 
Hétköznapi, normál tudatállapotunkat a legkülönfélébb szélsőségek irányába eltolni képes 
eszközökként a drogok lassan tehát nemcsak az „istenek világába”, a transzcendensbe való 
bepillantás érdekében, vagy a beavatási szertartások során használt szerekké váltak, sőt a szűk 
értelemben vett fájdalomcsillapítás kereteiből is kiléptek. A hétköznapi félelmek, fájdalom enyhítése 
tekintetében ugyanúgy népszerűek, mint a teljesítmény serkentésénél-– ám mindebben közös az ok, 
nevezetesen az ember alapvető vágyai. A halandóságból eredő, ősi kíváncsiságunk a „rejtett 
igazságokra”, a fizikai lét okozta nehézségek megkönnyítése, valamint az ún. „örömelv”, azaz az 
örömökre, pozitív állapotokra való törekvés mind szerhasználatra serkentő tényező. Az emberi 
psziché - akár a fizikai test - mindig megpróbál önszabályozás útján megküzdeni a nehézségekkel. A 
Freud korában istenített „univerzális gyógyszer”, a kokain pedig lassan a gazdagság szimbólumává 
lett, és azóta is megtartotta az „úri hóbortként” ismertté vált helyét, míg más drogok társadalmi 
beágyazottsága sokat változott. Woodstock idején a fogyasztás a lázadás kifejezőeszköze volt sokak 
számára, ám ez együtt járt az élet számos más vetületének fellazulásával – a szabadabb, kevésbé 
prűd szexualitással, a hagyományos értékek felrúgásával, a „polgárpukkasztással”. 

A fogyasztás iránti attitűd ma 
A szerek legtöbbjét mára mindenesetre úgy tekintik, mint a nyomorult körülmények között élők, vagy 
„megküzdeni képtelenek” mankóját, sőt ördögét, melyeknek szedése már-már stigmaként ég bele a 
személy össztársadalmi megítélésébe. A drogfogyasztás manapság, a „(poszt)modern ember” 
értékrendjében devianciaként értelmezhető, hiszen hátráltatja a kor értékeinek elérését, és a 
társadalomból való kieséssel fenyeget. Mégis, egy mélyen beágyazódott jelenséget figyelhetünk meg 
benne, amely mára széleskörű gazdasági-politikai jelentőségre is szert tett. Soha nem látott mértéket 
öltött a fogyasztás és kereskedelem, és a szerek jelentősége is megnőtt ahhoz képest, hogy korábbi 
kultúrákban mire és milyen mértékben használták a szereket. Emellett pedig a mára már nyilvánvaló 
negatív élettani-életmódbeli hatások ellenére a fogyasztás prevalenciája (előfordulása) és személyes 
jelentősége mit sem csökkent [2]. Úgy tűnik tehát, a jelenség valamilyen okból elég hasznot hordoz 
magában, önfenntartó. Ilyen alapon helyesebb puszta tényként kezelni és lehetőség szerint semleges 
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attitűddel hozzáállni, főleg tudományos alapú megközelítés esetén, mint a megelőzés 
„élharcosaként” fellépni. 
Az egészségkárosító magatartásformák vizsgálata mindenesetre csak multidiszciplináris 
megközelítésben lehet teljes [7]. Felmerül egy sor összefüggés, mely nemcsak a közvélemény vagy a 
politika számára nehezen érthető, hanem gyakran olyan szakemberek számára is, akik egy 
tudományág felől, vagy egy ellátórendszer oldaláról vizsgálják a területet [8]. 
Az evidens magyarázat a felelőtlen életvitel. Emellett azonban sokáig nagyon kis teret kapott a 
társadalmi környezet vizsgálata annak ellenére, hogy a WHO által megfogalmazott 
egészségdefinícióba szorosan beletartozik a szociális jóllét is. A vietnami háború során rendszeres 
heroinfogyasztóvá vált katonák jó része például hazatérés után - valószínűleg a pozitív környezeti 
változás hatására - teljesen elhagyta a kábítószert. A drogprobléma pszichológiai, orvosi vizsgálata 
mellett tehát a környezetet is elemezni kell. 

A kábítószer-fogyasztás általános aspektusai 

A „drogfüggőségről” 
Szenvedélybetegség akkor alakul ki, ha a személy céljai egy bizonyos cselekedet egyre ismétlődő 
végrehajtására irányulnak, amelynek következménye destruktív folyamat, személyiségleépítődés, és 
akár halállal is végződhet. Ez a cselekedet jelentheti bizonyos anyagok használatát is, amikor is 
„függőségről beszélhetünk, mégpedig olyanról, aminek negatív hatásai dominálnak. A függőségben 
lévő személy állandó, ellenállhatatlan késztetést érez egy meghatározott dolog, tevékenység 
véghezvitelére (pl. a drog szedésére) az annak hiányából eredő szenvedések elkerülése miatt. Ez a 
„drogéhség”, ami az ember életében elfoglalja a központi helyet, és minden mást kiszorít az 
értékrendszeréből. A szerfüggőségnek két formája létezik: 

1. Testi (fizikai) függőségről akkor beszélünk, amikor a szervezet sejtjei csak akkor képesek 
ellátni a funkciójukat, ha az adott anyaghoz jutnak. A drog elhagyásakor, vagy a megszokott 
mennyiség csökkenése esetében elvonási tünetek lépnek fel, és ez az állapot súlyos szív- és 
keringési zavarokhoz, végső esetben halálhoz is vezethet. A kábítószerek néhány fajtájánál 
alakul ki ez a fajta függőség, és fizikai detoxikálással megszüntethető. A drogfüggőség 
kifejezésbe tágabb értelemben beletartozik a szenvedély (addikció) és a hozzászokás 
(habituáció) kialakulása. 

2. A lelki (pszichikai) függőség jelenti az igazi problémát, szinte lehetetlen megszabadulni tőle. A 
függő személy gondolatait, napjait, életét a cselekvés véghezvitelének vágya, azaz a drog 
megszerzésének, az ahhoz szükséges pénz bármilyen áron történő előteremtésének 
problémája tölti ki. A fogyasztó ismételt, rendszeres fogyasztásra sarkalló pszichés kényszert 
érez. A lelki függőség kivétel nélkül minden droggal szemben kialakul és megmarad akkor is, 
amikor a testi függőségből már gyógyult a szervezet. A kábítószer utáni gyötrő vágy meg is 
szűnhet, de a legkisebb nehézség, egy konfliktus, vagy még inkább egy felkínált adag hatására 
az illető már képtelen ellenállni. A kábítószer hatása alatt ugyanis az azt használó személy egy 
új, a reális világtól különböző dimenzióba kerül, gátlásai alól felszabadul, problémái eltűnnek, 
szabadnak érzi magát. Jellemző a kellemes érzés, eufória, színes, csapongó gondolatok, 
érzékcsalódások. Ez azonban addig áll fenn, míg az anyag hatása tart. Ezután ismét 
visszakerül a személy a reális világba, ahol a problémái újra előtte tornyosulnak, és ennek a 
felismerése miatt még nagyobb depresszióba kerül, mint amiben előtte volt. Újra vágyik a 
szer nyújtotta világba, és ez beleolvad a személyiségébe olyan mértékig, hogy 
elképzelhetetlenné válik számára az anyag nélküli élet. 

A függőségben lévő személy két ellentétes dolgot szeretne: egyrészt használni akarja az anyagot, 
mert enélkül üres az élete, másrészt nem akarja használni, mert tudja, hogy kárt okoz a 
szervezetének, a családjának, kapcsolatainak, és tudja, hogy oka lehet félni a hatóságoktól. Ennek a 
kognitív disszonanciának a feloldása érdekében általában a személy a veszélyeket bagatellizálja, a 
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probléma jeleit figyelmen kívül hagyja addig, amíg élete a használat következtében valamilyen 
módon nem omlik legalábbis részlegesen össze. 

A kábítószer hatására kialakult állapot jellegzetessége a leküzdhetetlen óhaj vagy szükséglet - drive - 
a drog további fogyasztására és bármilyen eszközzel való megszerzésére. Ezen túl jellemző az adag 
növelésének hajlama a tolerancia következtében. A használt drog hatása egyre csökken, ezért az 
adagot növelni kell (akár a halálos dózis 10-20-100-szorosáig), vagy enyhébb hatású drogról erősebb 
hatásúra kell áttérni, esetleg a két drogfogyasztás közötti időt kell csökkenteni. 

Ki „drogos”? [9] 
A droghasználat esetében leggyakrabban a Marihuána és Drog Abúzus Elleni Nemzeti Bizottság 
(National Commission on Marijuana and Drug Abuse) felosztása használatos, amely a drogfogyasztás 
ötféle viselkedésmintázatát különíti el [10]. 

1. A kísérletező életében összesen tíznél kevesebb alkalommal használ drogokat. 
2. A szociális-rekreációs használó megközelítőleg hetente használ drogot, de azt mindig 

valamilyen társadalmi aktivitáshoz, kikapcsolódáshoz, szórakozáshoz kötődően teszi. Ilyen 
droghasználat jellemzi többnyire a hétvégi, táncos szórakozóhelyek látogatásához kötött 
amfetamin vagy ecstasy használatot [11, 12]. 

3. A szituációs droghasználó ennél gyakrabban használ drogokat, de ezt többnyire abból a 
célból teszi, hogy kezelni tudjon valamilyen, a számára problémás helyzetet, feladatot. Ilyen 
típusú használat jellemzi például azt a személyt, aki a számára feszültséggel járó helyzeteket 
(pl. ismerkedés, társas helyzetekben való szereplés) igyekszik az alkohol vagy egyéb 
szorongásoldók segítségével kezelni.  

4. Az intenzifikált használó hosszú időn keresztül naponta használ valamilyen drogot, 
5. míg a kényszeres használó ezt naponta többször, illetve folyamatosan teszi, hosszú időn 

keresztül. 

Ez a felosztás mindazonáltal nem oldja meg a drogfüggőség fogalmának kérdését. A diagnosztikai 
kézikönyvek (DSM-IV, 1995; BNO-10, 1994) által megfogalmazott szempontok olyan jellemzőket 
tartalmaznak, mint a tolerancia megjelenése (azaz a személynek ugyanahhoz a hatáshoz egyre 
nagyobb mennyiségű szert kell használnia), a megvonás (azaz egyfajta szerspecifikus megvonási 
szindróma megjelenése a szer használatával való felhagyáskor), a használat fölötti kontroll elvesztése 
(a tervezettnél nagyobb mértékű és hosszabb idejű használat), a sikertelen leszokási kísérletek, a 
munka-, a tanulási, illetve a szórakozási tevékenység romlása, a kapcsolati élet negatív irányú 
változása, a szociális szerepekben bekövetkező változások. Mindezek pedig azt vetik fel, hogy talán 
mégsem a függőség az a szó, ami a legjobban körülírja a jelenséget. Éppen ezért gyakran inkább 
használatos a problémás droghasználat kifejezés, értve ez alatt azt, hogy az adott szer használata a 
fenti területek közül egyben vagy többen problémákat okoz az illető személy életében [11, 12]. 

„Drogkarrier” - a betegség lefolyása 
A drogkarrier az a folyamat, amely az adott személy életében a drog felbukkanásától a legfőbb 
értékké válásáig tart. Ekkor minden mást kiszorít a személy értékrendszeréből, ám addig több 
állomáson kell átmenni. A folyamat a kipróbálással, és a legális drogokkal kezdődhet, amely kaput 
nyit az illegális drogok felé. Természetesen ez nem szükségszerű, ahogyan a „kapudrog-elmélet” sem 
bizonyított, azaz a marihuána vagy más könnyű drog fogyasztása nem predesztinál feltétlenül 
kemény drogoktól való függőségre [11]. A kemény drogos, pl. heroinista életmód nem egyeztethető 
össze a marihuána fogyasztókéval, azaz más-más egyéni diszpozíciók, problémák szükségesek a 
kétféle életvitelhez, továbbá az érintett csoportok értékrendje is különbözik, így az áttérés csak 
atipikus esetekben történik meg [13]. Az alkoholt vagy cigarettát fogyasztó tinédzserekben azonban 
felszámolódhatnak a gátlások, és a drogok iránti ellenérzések is. A valódi, súlyos drogbetegség 
progressziójában mindenesetre három szakaszt tudunk megkülönböztetni [14]: 
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1. A primer, instabil, kísérletező szakaszban a személynek nincs valódi függősége, kereső, 
kísérletező attitűd jellemzi. Alapvetően nem drogozni szeretne, csak kikapcsolódni, 
másmilyen lenni, jól kívánja érezni magát. Utóbbi könnyen elérhető számára, alaphangulata 
pozitív (vagy „normális”), nincs önálló késztetése egy bizonyos szer megvételére, 
használatára. Nő a toleranciája, de a szükséglete nem, vagy csak alig. Ismerkedik a droggal, 
„mézesheteit” tölti vele, hiszen ekkor még a kellemes élmények vannak túlsúlyban, illetőleg a 
szociális helyzete is megfelelő, sőt, akár jobb is lehet, mint eddig. 

2. A második szakasz a stabil függőség állapota. Egy bizonyos kedvenc droggal él a személy, ám 
ha ez kiürül, kemény elvonási tünetek jelentkeznek. Az érzelmi alapállapota a normális alá 
süllyed, de a szer segíti abban, hogy ez rendeződjön: egy szinusz-görbéhez hasonló életritmus 
és hangulati mintázat alakul ki. Határozott, erős késztetés lép fel a függő személyben a 
kábítószer beszerzésére, nő a toleranciája s a szükséglete is. Romlik a szociális helyzete, csak 
nagy üggyel-bajjal képes fenntartani magáról a látszatot, hogy „rendben van”. Új, erőteljes és 
fontos jelenség a „denial”, azaz a tagadás - a realitással, társadalommal szembeni torzult 
viszonyulást a környezet hazudozásként, megbízhatatlanságként éli meg, míg a pszichológus 
regresszióról, pszichopatizálódásról, megváltozott személyiségről beszél. 

3. A harmadik szakasz a másodlagos instabilitás, végül az összeomlás szakasza. A személy már 
nem képes kielégülni a szer segítségével sem. Ezt úgy értelmezi, hogy többre van szüksége, 
később pedig úgy, hogy másra. Ez található az állandó variálás, kombinálás, keresgélés, 
kísérletezés, végül pedig a megvadult, kontrollvesztő fogyasztás mögött. Konstans rossz érzés 
tapasztalható részéről, kénytelen beérni a teljesen negatív állapot csökkenésével, részleges 
kielégüléssel. Szükséglete csak látszólagosan növekszik, de a toleranciája stagnál, vagy inkább 
csökken – a túladagolás veszélye megnő. Szociális helyzete többé-kevésbé tönkrement, 
munkáját, családját, vagyonát már vagy elvesztette, vagy éppen ennek a szélén áll - rendkívül 
veszélyes helyzet. Senki előtt nem tudja már titkolni sem az akut, sem a krónikus állapotát. A 
denial egészen elhatalmasodik, előrehaladott fizikai ártalmak miatt az életének minden 
területén színvonalcsökkenés következik be. Már erősen motivált a változtatásra, de 
rendszeresen visszanyúl a szerhez. 

Ma nagyon sokféle hatásos szer áll rendelkezésünkre, ha betegünk szenvedését enyhíteni akarjuk, 
függőségét pedig megszüntetni. Ugyancsak sokféle szupportív pszichoterápiás módszer is 
alkalmazható. A siker azonban nagyon ritka. Főleg a második és harmadik szakaszokból való 
„visszatérés” nem túl gyakori, ezt átlépve kicsi esélye van a betegnek a „visszaélésmentes” életre. A 
kezelést meghatározza - többek között - a betegség szakasza: az a paradox helyzet, hogy 
pszichoterápiának az első és a második szakaszban volna helye, amikor a beteg nem motivált. 
Gyógyszeres kezelése ebben a két szakaszban - ha mégis sor kerül rá - elsősorban antidepresszív, 
emellett feszültségoldó és nyugtató szerek adásából állhat, ennek a kezelésnek a pszichoterápia 
mellett kiegészítő jellege van. A harmadik szakaszban motiválttá válik ugyan a személy, de akkor már 
erőteljes gyógyszeres kezelés indokolt, melynek szempontjai: 

 a megvonási tünetcsoport pszichés tüneteinek (feszültség, szorongás, levertség) enyhítése, 

 a kielégületlenség és a szer iránti állandó vágy kiküszöbölése, 

 a rossz közérzet megszüntetése, 

 a megvonási tünetcsoport vegetatív izgalmi tüneteinek enyhítése, 

 stabil tiszta állapot elérése, 

 rehabilitáció, pszicho- és szocioterápia. 

Láthatjuk, hogy a beágyazottság ellenére érdemes és fontos figyelmet fordítani a prevencióra, 
különös tekintettel a szó köznyelvi jelentésére: „jobb időben kezelni a problémát”. A prevenció 
egyetlen szakasza sem egyszerű azonban, és amint azt a következőkben látni fogjuk, számos kérdést, 
nehézséget vet fel. Rengeteg hiedelem lengi körbe magát a fogyasztást, az európai kultúrkörben 
„idegen”, furcsa, mégis stabil jelenséget. 
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Az „önpusztító életmód” mint fogyasztásra sarkalló tényező 
Az önpusztító életmód nem tudományos kategória. Sem az orvostudományban, sem a klinikai 
pszichológiában vagy a szociológia területén nem találunk ilyen kategóriát. A közvélemény általában 
három állapotot, életmódot sorol az önpusztítás körébe: alkoholizmus, szerfüggőség és a dohányzó, 
mozgásszegény, stresszes életvitel. Az önpusztítás nem feltétlenül végződik halállal vagy 
rokkantsággal, a változás iránya pedig megfordítható. Így látható, hogy összetett, társadalmi méretű 
problémáról van szó. Van viszont egy negyedik kategória is, amit a pszichológiában laikusok az élet 
szokványos kockázatának tekintenek. Ide tartoznak a veszélyes foglalkozásokkal, sporttal és 
életmóddal összefüggő súlyos kimenetelű balesetek. Az önpusztító folyamatok hátterében nem, vagy 
alig tudatos, gyakran igen bonyolult mechanizmusok húzódnak meg. A „drogos karrier” során a 
személy feladja természetes védekező reakcióit, mind több kockázatkereső magatartásformát alakít 
ki, és egyre több benne az autodestruktív megnyilvánulás [8]. 

A páciens gyakran reménytelenül vergődik valamilyen viselkedés vagy életmód csapdájában, saját és 
környezete erőforrásait is felőrölve. A „normális” emberi alapszemélyiség vonásai is szerepet 
játszhatnak abban, hogy az egyén az önpusztítás területére irányuló választásokat részesíti előnyben. 
Az önpusztító viselkedés hátterében azonban gyakran személyiségzavar áll, de a nehézségek 
összefügghetnek a meghitt társas kapcsolatok zavarával is. Az önpusztító szokást vagy életmódot 
társadalmi behatás, az egyént körülvevő szubkultúra is elindíthatja, illetve rögzítheti. Sok esetben a 
belső tulajdonságok és a külső hatások szétválaszthatatlanul összekeverednek, és a sikeres 
alkalmazkodást gátolva önpusztító életmódot alakítanak ki. A normális személyiség viselkedésének, 
választásainak értékelésében és a személyiségzavarok megértéséhez sem nélkülözhetjük az emberi 
karakter kialakulásáról szóló ismereteket. A korai ösztönök és szükségletek elfogadása, kielégítése, 
majd a kevés frusztrációval történő szocializálása pozitív anya-gyermek kapcsolat keretében döntő 
hatást gyakorolhat az alapvető vonások kifejlődésére. A különféle személyiségvonások jelentősen 
meghatározzák a személynek önmagáról és a körülötte zajló világról alkotott képét, befolyásolják az 
egyén valóságérzékelését. Az önpusztító életmód alapját képező viselkedési zavaroknak az eleinte 
alig észrevehető temperamentális (a személyiségnek a születéstől, az egészen korai életévektől 
kezdve jelen lévő rétegére jellemző) „torzulások” jelentik az első és a legmélyebben beágyazott 
szintjét. Erre bizonyára ráépülnek később egyéb (például családi) hatások, mire valódi probléma 
alakul ki. Naívan azért megkérdezhetjük: lehetséges, hogy egyfajta kockázat-, netán „pótszerkereső”, 
„szerhasználó” viselkedésmód alapvetően, mozdíthatatlanul „hozzá tartozik” bizonyos „önpusztító” 
személyek „működéséhez”, azaz nem feltétlenül égető probléma, együtt is lehet, vagy kell élni vele? 
Vagy csak nem tehetünk semmit ellene? Előfordulhat, bár nyilván nem minden esetben igaz, tehát 
legtöbbször szükség van a segítségnyújtásra. Az analitikus szerzők szerint mindenesetre az agresszió 
kiéletlen volta szolgáltatja az autoagresszió alapját - a személy „lenyeli” a saját dühét, mintegy 
önmagát emésztve vele. Létezik tehát egy olyan, a korai személyiségfejlődés nyomán kialakult 
karakter, amely hajlamosíthat veszélyes helyzetek megélésre. Az ilyen embertípus esetében 
jellemzőek a váratlan dühkitörések, nyílt agresszió, pótcselekvések, szexuális kalandok, rosszkedv, a 
munka elhanyagolása vagy túlhajtása. A drogfogyasztás mint autoagresszív tevékenység közvetlen 
kiváltó okaihoz tartozik az önpusztítás eszközeinek könnyű elérhetősége (alkohol, drog) és a kortárs 
csoportok csábítása. Az „eszköz” nélkül nem valósulhat meg a szenvedélybetegség, de az erős belső 
kényszerítő erő megmarad minden hasonló aktivitás és dolog irányában, így konkrét drog nélküli 
függő állapotban is képes manifesztálódni. Paradox módon a legtöbb önpusztító viselkedés egyfajta 
gyógyító kísérletként indul, amelynek célja a személy tudattalan rétegében feltámadó zavaró érzések 
„elrendezése”, a pszichés egyensúly visszanyerése, mely teljes mértékben prioritást élvez a 
személyiségen belül. 

A függőség pszichiátriája 
A szenvedélybetegségekben a pszichiátria alkati, szervi, személyiségi, genetikus-metabolikus zavart 
lát. A pszichoanalízis képviselői egyéni, intrapszichikus konfliktusokban keresik a 
szenvedélybetegségek kifejlődésének okát. A szenvedélybetegségek oka a személyiségszerkezet, az 
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én-határok hiányos volta. Ezek a betegségek strukturálisan egy szinten vannak más én-betegségekkel, 
mint pl. a skizofrénia, borderline-szindróma, depresszió, pszichoszomatikus kórképek, 
kényszerbetegségek, szexuális perverziók. Közös vonás a személyiség tudattalan magjában lévő 
identitás deficitje. Ez a beteget szorongással tölti el, tudattalanul érzi, hogy személyiségét leépülés 
fenyegeti. Ezt a hiányt tünetekkel tölti ki, amelyek egyrészt specifikusak, másrészt szimbolikusak, 
vészkiáltás jellegűek. Alacsony a beteg frusztrációtűrési képessége, homeosztázisa labilis, az ingerek 
veszélyeztetik, határait drogokkal próbálja megerősíteni. A deficites én-identitás következménye a 
külvilág gyötrő, fenyegető megítélése is. A beteg már-már paranoiás, téveszméi vannak, nem képes a 
bizalomra sem magával, sem mással szemben, az igazi segítséget is fenyegetésnek érzi, ezért szakítja 
félbe a terápiát és az építő kapcsolatait. Ez a deficit annak a következménye, hogy gyermekkorban a 
család csoportdinamikája, szociális energetikája diszfunkcionális, tehát a beteg elsődleges csoportját 
beteges, kóros együttélés jellemzi. Jellegzetes problémák lehetnek: 

 A család részéről ellenállást vált ki a gyermeknek minden saját fejlődésére irányuló 
elhatárolódási lépése. A gyermeket nem mint önállóan fejlődő lényt látják, hanem ő a család 
tünethordozója, aki a családon belül a kórosságot takarja. Konfliktusokat fedez a családtagok 
között, így a család kifelé nagyjából egészséges képet nyújt. Emiatt az együttélésből nem tud 
leválni, és állandó partnerekre szorul, akikkel szoros, de személytelen viszonyt épít ki. 
Gyakran ezt is szétrombolja, mert sem az egyedüllétet, sem a szoros együttlétet nem tudja 
elviselni. 

 A családban lényegbeli különbség áll a valóság és annak képe között. A gyermeknek 
„jólneveltséget” kell mutatnia, ezért a reális észlelése elé tilalmakat állítanak. A gyermekétől 
érzelmileg távol álló anya megtanítja, hogy a szüleiről, mint „jó anyuról” és „rossz apuról” kell 
beszélnie. Ez az ellentmondás egyenes út a későbbi alkoholizmushoz. 

 A család tiltja és bünteti a gyermek egészséges, építő jellegű agresszív megnyilvánulásait, 
amelyekkel a külvilágot felfedezi, és kíváncsian kutatja. Ennek a következtében a beteg 
agresszióját romboló módon a szüleit képviselő társadalom ellen (bűnözés), vagy saját maga 
ellen fordítja (ivás, drog általi önpusztítás). Eközben agressziója deficites (hiányos) marad, a 
személyisége sokszor éveken át jól alkalmazkodó, jól működő, kifogástalan. A szenvedély-
betegségekre jellemző az alkalmazkodó, agressziótlan fázisok és a - gyakran elenyészően 
kicsinyes okból - hirtelen romboló kitörések váltakozása. A dependens személyiség 
„gravitációs központja” nem magában, hanem másokban van. Folytonos megerősítésre, 
támogatásra van szüksége, gyakran egy „mindenható, mágikus erőt” keres, olyan partnert, 
aki megvédi őt a felelősségvállalástól és az élettel való szembenézéstől [15]. Ez az erő 
valamilyen szer formájában is testet ölthet, és máris jó úton van a személy az addikció felé. A 
korai pszichoanalitikus elméletek szerint a szerhasználat örömszerző, vágyteljesítő, 
kielégülést nyújtó és regresszív magatartás, melynek célja az eredeti, ősi nárcisztikus 
kielégültség visszaállítása [12, 16, 17, 18, 19, 20]. Emellett figyelmet kapott a drogfogyasztás 
és az alkoholizmus öndestruktív jellege. A rögzült drogfogyasztó magatartással ugyanakkor a 
serdülő „kitolja” a gyermekkor határait, és örök el nem köteleződő, felelősséget nem vállaló 
személyként él a világban. A kényszeres ópiáthasználat például a korai szeparációs-
individuációs fejlődési fázis megoldatlanságát rejti magában. A bizonytalan, szorongó anya 
ugyanis a kompetenciára, önállóságra irányuló cselekvéseket, motivációkat letörte azáltal, 
hogy nem figyelt rájuk, netán büntette azokat, a „szoknyánál maradást” pedig jutalmazta 
[12]. 

A függő beteg ezen túlmenően depressziós is lehet, és a problémák következményként nárcisztikus 
személyiség, valamint ebből adódóan féltékenység alakulhat ki nála. Az addikt páciens a szoros 
együttélésben élő társára ráadásul erősen ráutalt, aki nem ritkán kodependens, társfüggő, azaz 
partnere szenvedélyétől mintegy áttételesen függ, így igen erős kötelék alakulhat ki köztük, mely 
jobbára diszfunkcionális. A kodependens személy ugyanis szenvedést keltő módon kötődik egy 
szenvedélybeteghez, saját igényeit háttérbe szorítva elégíti ki társa szükségleteit. Önértékelését, 
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saját biztonságát ily módon a partneréről való gondoskodás, támasznyújtás köntösében megjelenő 
szabályozás, irányítás alapozza meg, melynek gyökerei a - sokszor szintén függő beteg - szülő 
viselkedésében keresendő [15]. 

Az én-határok stabilizálásához hozzásegítő legszorosabb szimbiotikus partner mégis maga a drog. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy pánikszerű szorongással és romboló agresszióval reagál a beteg a 
hirtelen megvonásra, hiszen énjét magára hagyva szétesés fenyegeti. A pszichoterápiához ezt a 
dinamikát kell megérteni. Fontos, hogy az elvonókúra a személyiség és az én-identitás 
megerősítésével történjen, mert különben külső alkalmazkodás, „clean”-lét jön létre, ami azonban 
nem jelent gyógyulást. A terápia ezért identitásterápia, amelynek célja nem a tünetek kezelése, 
hanem a személyiség alapvető megerősítése. Tulajdonképpen a személyiség utólagos felépítése ez, 
legtöbbször csoportban. A csoportban a beteg megszerzi azt az élményt, hogy a csoporttársak 
nemcsak romboló és hiányzó, hanem építő oldalait is látják, és megtapasztalja tehetségeit, 
adottságait. Egyéni és csoportos terápia segítségével kell kiépíteni a konstruktív tulajdonságokat, és a 
személy önbizalmát visszaadni. A cél a teljes ember életképessége, belső szabadságának, 
egzisztenciális életérzésének elérése. 

A szenvedélybeteg pszichoterápiájának alapelve, hogy csak akkor fogja tünetét feladni, ha sikerült a 
terápia folyamán e helyett valami jobbat nyújtani, ami pedig nem más, mint az egészséges lét és 
egészséges életérzés. 

Más szerzők szerint azonban nem problémák előli elmenekülésről van szó, hanem alacsony szinten 
működő megküzdésről, a pszichózissal fenyegető személyiség megvédéséről [11]. A szerhasználat 
lehet pusztán a belső érzések, indulatok, feszültségek szabályozásának eszköze is, ami túlmegy a 
tünetek csillapításán, és megelőzi a fragmentálódást, szétesést. Archaikus, preverbális, nárcisztikus 
(korai szeretet- és visszatükrözés-igény kielégítetlenségéből fakadó) krízis jelenik meg minden szerző 
művében, amely problémával nem tud a személy megküzdeni, az érzelmi túlfeszítettséget (haragot, 
szégyent, bűntudatot) nem képes sem differenciáltan megélni, sem szavakba önteni, sem elaborálni, 
azaz megélni, feldolgozni [12]. Ezt a személy-drog interakciót hívjuk drogpreferenciának, utalva arra, 
hogy az egyes személyek bizonyos fajta drogokat előnyben részesítenek másokkal szemben. Egy 
adott pszichoaktív szer használata soha nem véletlenszerűen választott a személy által. A drog 
választása mindig a szer specifikus pszichofarmakológiai működésének és azoknak a domináns 
fájdalmas, konfliktusos érzések interakciójának az eredménye, melyekre a drog kedvezően hat [11, 
12, 21]. Ez a gondolatmenet később sok szerző munkájában megjelent, és a mai napig hatással van a 
kérdéskörre, például a szerhasználat megítélését, a prevenciós tevékenységet, sőt akár magát a 
drogpolitikát illetően is. 

Beavatkozási lehetőségek 
Úgy tűnik, hogy a probléma kezelése sajnos az ellátórendszerek és a megelőzés szintjén sem 
megoldott. Jelenleg 16 drogambulancia működik az országban. A droghasználók kórházi kezelése 
ugyan helyenként biztosított, de az addiktológiai osztályok száma mindmáig rendkívül kevés, és 
nincsenek kizárólag a drogfogyasztók kezelésére kialakított osztályok sem, a rehabilitációs 
intézményekbe történő felvételt pedig a helyhiány miatt gyakran hosszú várakozás előzi meg. Az 
említett probléma többek között talán annak is köszönhető, hogy Magyarországon a drogfogyasztás, 
észlelése után mintegy másfél évtizedig nem volt elismert jelenség. Nem voltak jelentős törekvések 
sem a probléma nagyságának felmérésére, sem annak megelőzésére vagy kezelésére. A helyzet csak 
1985-ben változott meg, amikor az ország csatlakozott a nagyobb nemzetközi irányvonalakhoz, 
egyezményekhez. Ekkor vette kezdetét az első országos egészségmegőrzési program, és ennek 
keretein belül a drogprobléma megoldásának első kísérlete is. Jelentős fejlemény, hogy 1994 és 1998 
között sikerült megalkotni a Nemzeti Drogstratégiát, amely máig a hazai drogpolitika alapját képzi. A 
Stratégia általános célja: „egy olyan szabad, magabiztos és produktív társadalom kialakítása, mely az 
emberi méltóságot, a testi, lelki és szociális jóllétet, illetve az alkotóképességet kiemelt 
fontosságúnak tartja, és e tényezők megóvása és fejlesztése érdekében kezelni képes a drogok 



 332 

használatával és terjesztésével összefüggő egészségügyi, szociális és bűnügyi ártalmakat és 
hátrányokat” [22]. 

A Nemzeti Stratéga főbb céljai 
1. A társadalom érzékennyé tétele, a helyi közösségek problémamegoldó készségének növelése 

a drogprobléma kezelésében. 
2. A fiatalok esélyeinek megteremtése a produktív életstílus kialakítására, a drogok 

visszautasítására. 
3. A drogokkal kapcsolatba kerülő és drogproblémákkal küzdő egyének és családok 

megsegítése. 
4. A drogokhoz való hozzáférés csökkentése. 

Amint láthatjuk, a Nemzeti Stratégia négy alappillére közül a második is a megelőzés fontosságára 
hívja fel a figyelmet. A stratégia az általános célmeghatározásokon kívül azonosítja a prevenciós 
tevékenység leglényegesebb színtereit, célcsoportjait, továbbá annak szintjeit. A magyarországi 
prevenció területén folyó aktivitások rendkívül sokrétűek, ezek közül a legjelentősebbek az iskolai 
keretek között folyó programok. Ezek az iskolai programok általában a drogprobléma mellett egyéb, 
az egészségfejlesztés szempontjából fontos témakörre is kitérnek. Országosan eddig 136 olyan 
szervezetet került azonosításra, amely ilyen jellegű tevékenységet folytat. Ezek a szervezetek 
összesen 280 ilyen programot működtetetnek, melyek többsége közvetlenül a diákokkal, kisebb 
hányaduk pedig kortárs illetve pedagógusképzéssel foglalkozik. Utóbbi programok nagyobb részének 
feladata a pedagógusok probléma iránti érzékenységének növelése. 

A kábítószer visszaszorítására irányuló folyamatok 

Drogmegelőzés és ártalomcsökkentés 
A megelőzésnek három fő vetületét ismerjük: a kínálatcsökkentést, azaz a hozzáférhetőség 
korlátozását, a keresletcsökkentést, tehát a fogyasztókban lévő igény csökkentését (vagy az elutasítás 
növelését), valamint az ártalomcsökkentést, amely a már kialakult használat melletti ártalmas 
következmények elhárítását jelenti. Utóbbiak alatt értjük a szövődményeket, az egészségügyi, 
lélektani vagy szociális károkat, másodlagos megbetegedéseket, mellékhatásokat stb. Ma már 
nemcsak a kábítószert használóknál érvényesül az ártalomcsökkentés, hanem az alkoholisták, 
prostituáltak, kallódó fiatalok körében is. Része az egészségpromóciós stratégiának, és jelképes, 
áttételes hatással is rendelkezik: a türelmes segítségnyújtást szimbolizálja, hozzájárul az emberek és 
közösségek mozgósításához [8]. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a megelőzést három szinten 
fogalmazza meg: primer, szekunder, valamint tercier prevenciót különít el. 

Primer prevenció 
Valamilyen betegség vagy kóros állapot keletkezését, okainak, kialakulásának feltételeit igyekszik 
megakadályozni. E prevenció célja, hogy jóval a probléma megjelenése előtt kialakítsa azt a 
világképet, felelősségtudatot, kompetenciát, mely lehetővé teszi számára a majdan megjelenő 
probléma kezelését. A célcsoport az „egészséges” fiatalok, akik egészségüket, ellenállóképességüket 
fokozni próbálják. Az elsődleges megelőzésben a szerep nem az egészségügyi szolgálaté, hanem a 
szülőké, nevelőké, művelődési és szociális munkásoké. 

Szekunder prevenció 
A betegség vagy kóros állapot felé haladók esetében szükséges, azoknál, akik már kockázati 
tényezőket hordoznak, veszélyeztetettek. A másodlagos prevenció feladata a gyógyítás. 
Magyarországon tizenhat drogambulancia működik. Speciális drogosztály nincs, a drogbetegeket 
pszichiátriai, illetve addiktológiai kórházi ellátásban részesítik. Ennek célja a „vonzódást”, a „függő 
magatartást” megszüntetni. Ehhez segítő tanácsadásra, támogatásra van szükség. Másodlagos 
prevenció a kezelés, rehabilitáció és szociális integráció is, melynek módszerei változatosak. 
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Tercier prevenció 
A harmadlagos megelőzésen belül a „volt” drogozók társadalomba való visszahelyezését, 
rehabilitációját értjük, de ide sorolhatók azok az ártalomcsökkentő akciók is, melyek a drogozás 
súlyosabb következményeit próbálják megelőzni, például steril injekciós tűk adása AIDS 
megelőzésére. A cél lehet tehát a további romlás megakadályozása, a szövődmények kialakulásának 
meggátlása is. Magyarországon több rehabilitációs otthon is működik. Ezek az otthonok elsősorban a 
kórházból kikerült, elvonás után lévő páciensek további rehabilitációját végzik. A prevenciós 
stratégiák öt csoportja (Szomor, 1998): 

1. A drogfogyasztás kockázati csoportjainak előrejelzésén alapuló stratégia, és a sérülékenység 
kérdésére helyezi a hangsúlyt. A szakértők megpróbálják megállapítani, kik a veszélyeztetett 
csoportok, és velük foglalkoznak. 

2. A lépcsőzetesség elvét követő stratégia úgy időzíti a prevenciót, hogy megvizsgálja, melyik az 
az alsó korosztály, amely drogot fogyaszt, és az alatta lévő korosztálynál kezdi a preventív 
munkát. 

3. A szociális tanulás elmélete alapján működő programok tartoznak ide, amelyek a 
kezdeményezőkészséget és a szerepek elsajátítását segítik elő. 

4. A kognitív-szociális fejlődési elmélet alapján működő programok a nem kívánt viselkedés 
meggátlását célozzák. 

5. A bio-pszicho-szociális elmélet egy átfogó nézőpont: arra épít, hogy a család, a közösség és az 
iskola egyforma befolyást gyakorol a gyerekre, és nem elég, ha a gyermek csak az iskolában 
kap prevenciós oktatást, otthon is jó példát kell látnia, valamint a helyi közösséget is meg kell 
„tisztítani” a drogoktól. 

Tanácsadó és kezelő szolgálatok 
Az elsődleges drogmegelőzéshez közvetlenül kapcsolódnak az ifjúsági tanácsadók, nevelési 
tanácsadók, családsegítő központok és egyéb információs irodák. A drogfüggő személyek 
gyógyítására drogambulanciákat, valamint rehabilitációs otthonokat szerveznek. A gyógyításra 
történő beutalás, valamint a drogambulanciák igénybevétele az egészségügyi szakszolgálat útján 
történik. 

Az elsődleges megelőző munkához legszorosabban a családsegítő központok és az ifjúsági 
információs és tanácsadó irodák állnak. Itt a probléma elemzésére, a helyzet tisztázására, és a 
lehetőségek feltárására kerül sor. Az ifjúsági információs és tanácsadó irodáktól függetlenül 
működnek a nevelés tanácsadók. Ezen intézmények a nevelési nehézségek megoldásában, a nevelési 
hibák kialakulásának megelőzésében, megszüntetésében adnak segítséget a szülőknek, a nevelőknek, 
továbbá a gyermekvédelmi munkásoknak. 

Módszerek 

Az információ közlése 
Elsősorban a szerek negatív következményeinek, a droghasználat jellemzőinek kommunikációját 
jelenti. Gyakran lehet azonban azt a téves feltevést hallani, hogy ha a célcsoport tagjai csak negatív 
információkat hallanak a drogokról, akkor nem fogják kipróbálni azokat. A hatásvizsgálatok mégis azt 
mutatják, hogy ez a módszer nem hatékony. 

Érzelmi nevelés 
Döntő szerepe van a droghasználat (és valószínűleg bármilyen hasonló probléma) előidézésében a 
megküzdési stratégiák, valamint a szociális kompetenciák hiányosságainak. A hangsúly tehát a 
döntéshozás, érdekérvényesítő, asszertív képesség fejlesztésén van, amit például az érzelmi 
biztonságot, megtartó erőt biztosító csoportfoglalkozások során tudnak erősíteni. 
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A társas hatás modelljén alapuló módszerek 
Hátterét az a feltevés adja, hogy a droghasználat egy tanult viselkedés, amelyben a társas 
hatásoknak, a modell követésének nagy jelentősége van. Ezért ezt a tényezőt a megelőzésben is 
alkalmazni lehet. Az egyik formában a fiatalok felé droghasználat ellen szóló üzeneteket 
közvetítenek. A másik lehetőség pedig a használat elleni készségek, például a nemet mondás 
fejlesztése. Ez a „nemet mondás” egy összetett társas kommunikáció, mely gyakorlás útján 
fejleszthető. Ezek a programok viszonylag hatékonyak, elég hamar megtanulhatóak, azonban csak 
rövid ideig hatnak. 

Alternatívák nyújtása 
Mivel a fiatalok a reális szükségleteiket gyakran a társadalom számára nem elfogadható módon 
elégítik ki, a cél az, hogy ezeket a szükségleteket a társadalmi normák betartásával elégítsék ki, 
például sportolással. Ezek a prevenciós módszerek azonban csak akkor eredményesek, ha egyénre 
szabottak, így meglehetősen költségesek lehetnek. 

Integrált megközelítés 
Ez a módszer a droghasználat kialakulásában szerepet játszó összes tényezőnek jelentőséget 
tulajdonít, ezek befolyásolására, fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Kombinálja a kortárssegítés 
fontosságát a személyiségfejlődéshez szükséges készségfejlesztéssel. A szakirodalom szerint az 
integrált megközelítés a leghatékonyabb. 

A drogprevenció színterei 

A család 
Fontos célkitűzés, hogy a családok alkalmassá váljanak arra, hogy nevelési feladataik között a 
drogmentes életre is felkészítsenek. A megelőzés itt sem a tények közlését kell, hogy jelentse. Egy-két 
„felvilágosító” beszélgetés nem számít hatékony prevenciónak. A megelőzés nem a kábítószerekről 
szól, hanem a szülő-gyerek kapcsolatról. Elsősorban szükség lenne a családokat a droggal kapcsolatos 
hiteles, adekvát információkkal ellátni, a szülői feladatokat és lehetőségeket pedig tudatosítani. A 
szülők feladatai közé tartozik ugyanis, hogy olyan normákat és értékeket tudjanak közvetíteni a 
gyerekek felé, amely segítené őket a drogok elutasításában. Az is szükséges volna, hogy a családok 
alkalmassá váljanak drogot használó családtagjaik segítésére. A háziorvosoknak is támogatást kellene 
nyújtaniuk a családok számára a megelőzésben és a korai kezelésben. 

Az iskola 
Az iskolai drogprevenció elsődleges prevenció. Ha az iskolában felszínre kerülnek a drogproblémák, 
az elsődleges prevenció módszerei az iskolai környezetben kábítószert használók kezelésére nem, 
vagy csak korlátozottan alkalmasak. Ha létezik is iskolai prevenció, csak felső tagozatban kezdenek 
foglalkozni a legális és illegális drogok témakörével. Jobb esetben a különböző tantárgyak kapcsán 
elhangzó információkat egyeztetve, integrált formában veszik át, azonban lehet, hogy ilyenkor már 
elkésett a megelőzés. Léteznek olyan iskolák, ahol speciális megelőző vagy mentálhigiénés 
programok keretében foglalkoznak a kérdéssel. Itt a drogprevenciót az egészségfejlesztés komplex 
kérdéskörében helyezik el. Ennek a módszernek a célja az, hogy a fiatalok megtanulják, mit 
csináljanak (egészségesen éljenek), miközben annak tudatosítása is fontos, hogy mit ne csináljanak 
(ne drogozzanak). A pedagógusoknak nem elég csupán a drogok hatásmechanizmusát ismerni. 
Szükséges az is, hogy bele tudják élni magukat diákjaik gondolatvilágába, át tudják érezni gondjaikat 
és kétségeiket. Ugyanilyen fontos, hogy a diákokat is önálló véleményalkotásra ösztönözzék. A 
partneri beszélgetés kialakulása során felszínre kerülhetnek a fiatalok drogfogyasztási problémái. 
Ebben az esetben a tanárnak célszerű magára öltenie a beszélgetőpartner szerepét és nyitottan 
maradt kérdésekre esetleg szakember bevonásával választ adni. A drogfogyasztással kapcsolatos 
tájékoztató programok a tanmenetbe is beépülnek, de fontos annak az elkerülése, hogy 
kötelességszerű foglalkozásokká váljanak. A program előnye, hogy a kortárs csoport együtt van az 
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osztályban. Ilyen módon a megelőzés összeköthető a neveléssel. Az iskolai program révén hasznos 
információkat tudnak közölni a gyerekekkel. 

Az egészségvédelem iskolai lehetőségei 

Az orvostudomány és a civilizáció gyors fejlődése ellenére a romló halandósági és megbetegedési 
mutatók a legtöbb országban a megelőzésre irányítják a figyelmet, és a gyermekkort és ifjúságot 
állítják reflektorfénybe, mint azt az életszakaszt, amelyben ki kellene alakítani az egészséggel, az 
önszabályozással kapcsolatos helyes magatartást. Így az iskola kerül előtérbe, mint olyan intézmény, 
amely a gyermekek ismereteinek, képességeinek, viselkedéseinek fejlesztésére hivatott. Az 
iskoláskorúak napjaik jelentős részét az iskolában töltik, így az iskola aktív közreműködése a gyerekek 
szocializációja szempontjából alapvető. A különböző egészségnevelési módszerek, egészségvédelmi 
programok mellett nagy szükség van az iskolai szervezetfejlesztésre. Az iskolai szervezetben nagy 
szükség van a pedagógus lelki és testi egészségére, modellnyújtásra, konfliktuskezelő és 
kommunikációs készségére. 

A média 
Szokásaink, ízlésünk formálásában komoly szerepe van a reklámoknak és a különféle médiumoknak. 
A médiaprogramok elsősorban a probléma iránti fogékonyságot növelik. A káros befolyásoló hatások 
a fiatalok szempontjából a legerősebbek: nem képesek a kritikus mérlegelésre, mert tapasztalataik, 
ismereteik hiányosak. A média lehetőségeit megfelelően felhasználva azonban pozitív hatás is 
elérhető lehetne, más kérdés, hogy pillanatnyilag milyen módon használják ki ezen lehetőségeket. Az 
egyszerre több csatornáról érkező információk lennének a leghatékonyabbak, amelyek az elrettentés 
helyett a droghasználat alternatíváit és az elérhető segítőhelyeket mutatnák be. 

A munkahely 
A munkahely ma még elsősorban a legális drogok megelőzésében (alkoholfogyasztás, dohányzás) 
kellene, hogy fontos szerepet kapjon, de már megjelent az igény az illegális szerek használatának 
munkahelyi megelőzésére. A munkahelyi megelőzésnek nem az a célja, hogy a szerhasználót 
eltávolítsa a munkahelyről, hanem a munkahely ösztönzőit kihasználva, a leszokásban és pozitív 
alternatívák keresésében tegye érdekeltté. 

Szabadidő 
Az iskolába járó fiatalok szabadidős programjai során végzett prevenció és a veszélyeztetett fiatalok 
számára alkalmazott prevenciós programok tartoznak ebbe a sorba. A veszélyeztetett fiatalokkal 
kapcsolatban már a szülő és speciális prevenciós programok iránti igény is felmerül, a pedagógusokon 
kívül más segítő foglalkozású szakemberek bevonásával. A szűrő programok akkor hatékonyak, ha 
megfelelő szociális-gyógyító programok részét képezik. A szabadidő-eltöltésben a drogmentességet 
megvalósító formákat kell támogatni. 

Az egyházak 
Az egyházak erkölcsi és közösségfejlesztési tevékenysége fontos szerepet játszhat az egészséges 
életstílus kialakításában. Az egyházi kezelésben működő iskolák, illetve a gyülekezetek jelentős 
mértékben hozzájárulhatnak a megelőzés tágabb erkölcsi-lelki szemléleti keretének terjesztéséhez. 

Az információs társadalom 
A fiatalok kommunikációjában egyre nagyobb teret nyer a számítógép, az interneten és a 
számítógépeken keresztül eljuttatható üzenetek. Elsősorban civil kezdeményezésekkel elejét kell 
venni a drogokkal kapcsolatos félrevezető üzenetek terjedésének, hasznos és informatív adatok 
azonban teret kaphatnának. Szakmailag ellenőrzött tartalmú magyar oldalak erről akár egyfajta 
tanúsítványt is kaphatnának. 
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A gyermekvédelem intézményrendszere 
A szolgálatok feladata többek között a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az 
ezekhez történő hozzájárulás, koordinálás, szabadidős programok szervezése, a gyermekek 
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 
működtetése, a civil szervezetek részvételének elősegítése. A gyermekvédelmi szakszolgálatok 
szerepe az utcai gondozásban és a speciális, például drogproblémákkal küzdő gyermekeknek 
fenntartott gyermekotthonok szervezésében jelentős. Az utcai gondozás főként a szerves 
oldószereket használó gyerekek esetében nélkülözhetetlen. A nevelőszülői hálózat is fontos szerepet 
tölt be a veszélyeztetett gyermekek ellátásában. 
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Tesztkérdések 
1. A pszichoaktív drogoknak nevezzük: 
A. Az alkoholt 
B. A nikotint 
C. A koffeint 
D. Az altató- és nyugtatószereket 
E. Az amfetamint 
F. Valamennyit a fentiek közül  
 
2. Melyik állítás igaz? 
A. Valamennyi kábítószer nyugtató hatású. 
B. A morfin és a heroin származékok a hallucinogén szerekhez tartoznak. 
C. A kokain a stimuláló kábítószerek csoportjába tartozik. 
D. A kokain és az LSD egy csoportba tartozik a kábítószerek felosztása során. 
E. Az ecstasy tabletta csak „party” drognak minősül és nem kábítószer. 
 
3. Melyik állítás hamis? 
A. Testi (fizikai) függőségről akkor beszélünk, amikor a szervezet sejtjei csak akkor képesek ellátni a 
funkciójukat, ha az adott anyaghoz jutnak. A drog elhagyásakor, vagy a megszokott mennyiség 
csökkenése esetében elvonási tünetek lépnek fel, ami végső esetben halálhoz is vezethet. 
B. A lelki (pszichikai) függőségben a fogyasztó ismételt, rendszeres fogyasztásra sarkalló pszichés 
kényszert érez. A lelki függőség kivétel nélkül minden droggal szemben kialakul és megmarad akkor 
is, amikor a testi függőségből már gyógyult a szervezet.  
C. A függőségben lévő személy használni akarja az anyagot, mert „nélküle üres az élete”, nem érdekli, 
hogy kárt okoz a szervezetének, a családjának, kapcsolatainak. 
D. A függőségben lévő személy fél a hatóságoktól és lelkiismeret-furdalás is gyötri a használat miatt. 
 
4. Melyik állítás hamis? 
A. A szenvedélybetegségekben a pszichiátria alkati, szervi, személyiségi, genetikus-metabolikus zavart 
lát. 
B. A pszichoanalízis képviselői egyéni, intrapszichikus konfliktusokban keresik a 
szenvedélybetegségek kifejlődésének okát. 
C. A szenvedélybetegségek oka a személyiségszerkezet, az én-határok hiányos volta. Ezek a 
betegségek strukturálisan egy szinten vannak más én-betegségekkel, mint pl. a skizofrénia, 
borderline-szindróma, depresszió, kényszerbetegségek, szexuális perverziók. 
D. A szenvedélybetegségekben betegségbelátás nem fordul elő. 
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5. A kábítószer-használat visszaszorítására irányuló módszer: 
A. A kínálatcsökkentés, azaz a hozzáférhetőség korlátozása, tiltása, büntetése 
B. A keresletcsökkentés, tehát a fogyasztókban lévő igény csökkentése (vagy az elutasítás növelése) 
C. Az ártalomcsökkentés, amely a már kialakult használat melletti ártalmas következmények 
elhárítását jelenti. 
D. Az eredményesség érdekében mindhárom módszert együttesen kell alkalmazni. 
 
Helyes válaszok: 1: F, 2: C, 3: C, 4: D, 5: D 

Szexuális felvilágosítás, szexuális nevelés – a háziorvosi team feladatai 
dr. Szabó János 

Bevezetés 
A szexuális felvilágosítás, szexuális nevelés a háziorvosi team preventív és egészségnevelő 
munkájának egyik fontos feladata. Olyan multidiszciplináris tevékenység, melyben a legfontosabb 
szerepe a családnak van (lenne), emellett az iskolai oktatás során is ismereteket kell(ene) kapni a 
gyermekeknek, serdülőknek egyaránt. 

Sajnos, a szex, a szexuális élet még mindig a tabu témák közé tartozik, így gyakran sem a családban, 
sem az iskolában nem mernek, nem tudnak róla beszélni, így a fiatalok jelentős része a médiából, 
internetről, kortársaktól szerzi be információit, ismereteit. Ezek az ismeretek gyakran hiányosak, 
tévesek, az ellenőrizetlen pornóból szerzett ismeretek teljesítmény, méretorientáltak, mely a 
gyermekek, serdülők egy részében szorongást vált ki, míg másokat felelőtlen szexuális magatartásra 
ösztönöz. 

Definíció, BNO tartomány 
„A szexuális egészség a testi, lelki, mentális és szociális jóllét állapota a szexualitás vonatkozásában; 
nem pedig csupán a betegség, a diszfunkció vagy a fogyatékosság hiánya. A szexuális egészség 
feltételezi a pozitív és tiszteletteljes közeledést a nemiséghez és a nemi kapcsolatokhoz, valamint az 
élvezetes és biztonságos szexuális élmények lehetőségét, kényszertől, diszkriminációtól és erőszaktól 
mentesen. A szexuális egészség eléréséhez és megtartásához minden egyén szexuális jogait tisztelni, 
védeni és biztosítani kell” [Forrás: WHO irányelv]. 

„Szexuális jogok mindazon emberi jogok, amelyeket már a nemzeti törvények, a nemzetközi emberi 
jogi dokumentumok és más, közösen elfogadott szabályok elismernek. Ezek tartalmazzák minden 
egyén jogát, kényszertől, diszkriminációtól és erőszaktól mentesen a szexuális egészség lehető 
legmagasabb szintjéhez, beleértve a szexuális és reproduktív egészség-gondozó szolgálatok 
elérhetőségét: 

 a szexualitással kapcsolatos, tárgyilagos információk elérhetőségét, 

 a szexuális nevelést, 

 a testi integritás tiszteletben tartását, 

 a szabad partnerválasztást, 

 a döntést a szexuális aktivitásról, 

 a minden résztvevő által elfogadott szexuális kapcsolatokat, 

 a közösen elfogadott házasságot, 

 annak eldöntését, hogy vállaljanak-e gyermeket, és mikor, 

 kielégítő, biztonságos és élvezetes nemi életet. 
Az emberi jogok felelős gyakorlása megköveteli, hogy mindenki tiszteletben tartsa mások jogait. 
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„A szexuális nevelés a nemiség kognitív, emocionális, szociális, interaktív és testi vonatkozásainak 
megtanulását jelenti. A kisgyermekkorban kezdődik és folytatódik az ifjúkor és felnőttkor során is. 
Célja a gyermekek és fiatalok szexuális fejlődésének elősegítése és védelme. Fokozatosan 
elsajátíttatja a gyermekekkel és fiatalokkal azokat az ismereteket, készségeket és értékeket, amelyek 
révén megértik és élvezik saját nemiségüket, biztonságos és kielégítő kapcsolatokat létesítenek, s 
felelősséget vállalnak a saját és mások szexuális egészségéért és jóllétéért. Képessé teszi őket olyan 
döntésekre, amelyek javítják életük minőségét és elősegítsék egy jóindulatú és igazságos társadalom 
építését. 

„Minden gyermeknek és fiatalnak joga van az életkorának megfelelő szexuális neveléshez. Ebben a 
definícióban elsősorban a szexualitásra, mint pozitív, emberi lehetőségre és a kielégülés, az öröm 
forrására koncentrálunk. A szexuális egészség-zavarok megelőzéséhez szükséges ismeretek és 
készségek igényének elismerése másodlagos ehhez az általánosan pozitív megközelítéshez képest. 
Ennek folytán a szexuális nevelésnek a nemzetközileg elismert emberi jogokra kell épülnie, különösen 
a megismerés, a tudás jogára, ami lehetővé teszi az egészség-zavarok megelőzését” [Forrás: WHO 
irányelv]. 

Z1130 Szűrővizsgálat nemi betegség kimutatására 

Z7000 Nemi viselkedéssel kapcsolatos tanácsadás 

Z7010 Nemi irányultsággal és viselkedéssel kapcsolatos tanácsadás 

Z7020 Más személy nemi viselkedésével és érdeklődésével kapcsolatosan adott tanács 

Z7030 Nemi tanácsadás (érdeklődés, viselkedés, irányultság) 

Z7080 Nemi tanácsadás, egyéb 

Z7090 Szexuális felvilágosítás, k.m.n. 

 

Tények, melyek a szexuális felvilágosítás, szexuális nevelés fontosságát 
igazolják 
Felmérések szerint a 15-18 közötti középiskolások 49,5 % él szexuális életet. Az első szexuális aktus 
idején az átlagos életkor 16,9 év (1. táblázat és 1. ábra). 

1. táblázat. A szexuális kapcsolatot már létesített tanulók szexuális életének kezdete, nem és 
évfolyam szerinti bontásban (N = 1828) 

Életkor a szexuális 
aktivitás elkezdése 
idején 

9. évfolyam (%) 11. évfolyam (%) 

Fiúk Lányok Összesen Fiúk Lányok Összesen 

11 éves vagy fiatalabb 4,1 0,4 2,6 1,2 0,1 0,6 

12 éves 4,2 0,9 3,0 3,2 0,7 1,9 

13 éves 17,8 9,4 14,6 7,6 3,6 5,6 

14 éves 34,6 40,7 37,0 14,6 11,0 12,8 

15 éves 33,2 39,0 35,4 24,7 27,1 25,9 

16 éves 5,6 7,8 6,4 28,0 38,2 33,2 

17 éves vagy idősebb 0,5 1,8 1,0 20,7 19,4 20,1 

Forrás: Az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása (HBSC 2010) 
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1. ábra. A szexuális kapcsolatot már létesített tanulók aránya – képzéstípus szerint (N = 1828). 
[Forrás: Az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása (HBSC 2010)] 

 

A fiatalok 90%-a az első szexuális aktus során egyáltalán nem védekezik. Európában a 15-24 év 
közötti fiatalok közül ötből egy nem alkalmaz semmilyen fogamzásgátlást (2. táblázat). 

2. táblázat. A szexuálisan aktív fiataloknál a legutóbbi együttlét alkalmával használt védekezési 
módok évfolyam és nem szerinti bontásban (N = 1850) 

Védekezési mód 9. évfolyam (%) 11. évfolyam (%) 

Fiúk Lányok összesen Fiúk Lányok összesen 

Csak óvszerrel 
védekezett 

55,8 58,0 56,6 66,9 45,5 56,0 

Védekezett, óvszerrel 
és mással is 

22,5 16,8 20,3 13,3 18,0 15,7 

Védekezett, de nem 
óvszerrel 

4,2 16,8 9,0 10,5 26,3 18,6 

Nem védekezett 16,0 8,0 12,9 8,6 9,1 8,9 

Nem válaszolt 1,6 0,4 1,1 0,7 1,1 0,9 

Forrás: Az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása (HBSC 2010) 

 

Évente 80 millió nőnél fordul elő nem kívánt terhesség. Évente 20 millió terhességmegszakítás 
történik. Évente 68 ezren halnak meg terhesség-megszakítás szövődményeként (3. és 4. táblázat). 

3. táblázat. A 15 éves és idősebb népesség családi állapot szerint, január 1. (1980-) % 

Családi állapot Nőtlen, hajadon Házas Özvegy Elvált Összesen 

1980  17,7 67,4 10,2 4,7 100 

1990  20,3 61,2 11,2 7,4 100 

2001  27,1 52,4 11,6 8,8 100 

2002  27,8 51,6 11,6 9 100 

2003  28,2 50,9 11,6 9,3 100 

2004  28,8 50,1 11,6 9,5 100 

2005  29,4 49,4 11,5 9,7 100 

2006  30 48,7 11,5 9,9 100 

2007  30,5 48 11,4 10,1 100 
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2008  31,1 47,2 11,4 10,3 100 

2009  31,7 46,5 11,3 10,5 100 

2010  32,3 45,7 11,3 10,7 100 

2011  32,9 45 11,2 10,9 100 

2012a összesen 33,5 44,3 11,1 11,1 100 

 férfi 39,8 47,1 3,6 9,6 100 

 nő 28,1 41,9 17,7 12,4 100 

(Forrás: KSH) 

4. táblázat. Terhességmegszakítás Magyarországon 

Év Összes 100 élveszületésre eső 

2000 59249 60,7 
2001 56404 58,1 
2002 56075 57,9 
2003 53789 56,8 
2004 52539 55,2 
2005 48689 49,9 
2006 46324 46,4 
2007 43870 44,9 
2008 44089 44,5 
2009 43181 44,8 
2010 40449 44,8 
2011 38443 43,7 
Forrás: KSH 

A háziorvosi team feladatai 
A háziorvos és munkatársai munkájuk során a felkérésekre végzett egészségnevelő előadásokon, 
valamint a jellemző problémával, panasszal jelentkező páciensekkel történő beszélgetések során 
végeznek szexuális felvilágosító, nevelő tevékenységet. 

Előadások, felvilágosító beszélgetetések 
Fontos a célcsoport pontos meghatározása, a témával kapcsolatos ismereteinek feltérképezése. A 
következő ajánlás segítséget nyújt abban, hogy a különböző korú gyermekeknek milyen ismeretekkel 
kellene rendelkezni, illetve ezek hiánya esetén, milyen ismeretek átadása a leghasznosabb. 

http://www.szexualpszichologia.hu/who_iranyelvei.html#2.____Szexualit%C3%A1s,_szexu%C3%A1li
s_eg%C3%A9szs%C3%A9g_%C3%A9s_szexu%C3%A1lis_nevel%C3%A9s_ 

Második rész: A szexuális nevelés mátrixa (törzsanyaga). Jó, ha ezekre a beszélgetésekre kiscsoportos 
keretek között (8-12 tanuló) kerülhet sor. A nemenkénti elkülönítés gyakori igény, melyet nem kell 
támogatni. A beszélgetéseket vegyes csoportokban kell tartani. Mivel a téma tabu jellege nyilvánvaló 
a tanulók előtt is, így gyakori, hogy spontán kérdéseket nem mernek feltenni, illetve nem arról 
kérdeznek, ami valóban foglalkoztatja, érdekli őket. Ezt a problémát úgy lehet áthidalni, ha a 
beszélgetés elején megkérjük a tanulókat, hogy írják fel azt a kérdéseket, ami leginkább foglalkoztatja 
őket a témában és dobják bele egy dobozba, kalapba. 

A kérdésekre adott válaszokon keresztül sokféle tévhitet, félelmet el tudunk oszlatni és számos 
ismeret megosztására lehetőségünk adódik. Ha olyan kérdést kapunk. amire ott nem tudunk kielégítő 
választ adni, ezt nyugodtan meg kell mondani és meg kell beszélni, hogy mikor és milyen formában 
kapnak választ a kérdésükre. Ez lehet egy következő alkalom, leírhatjuk levélben, vagy meghívhatjuk 
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a csoportot a rendelőbe és egy rendelést kövezően még ott is beszélgethetünk velük. A 
beszélgetések során az érintett korcsoportoknál ismertetni kell: 

 Higiénés szabályok – nemi szervek tisztántartása 

 A fogamzásgátlás módszerei 

 A nőgyógyászati vizsgálat menetét (ld. melléklet) 

 Szexuális úton terjedő betegségek tüneteit (ld. melléklet) 

 A terhesség jeleit - mi a teendő, ha nem kívánt terhesség gyanúja merül föl, hol kaphat 
segítséget (ld. melléklet) 

 Az emlő önvizsgálata (ld. melléklet) 

 A herék önvizsgálata (ld. melléklet) 
A problémával, panasszal érkező beteg 
Ha páciensünk fogamzásgátlás módszerére kér tanácsot, akkor az egyéni anamnézis és a kockázatok 
feltérképezését követően, a szexuális aktivitás gyakoriságát is figyelembe véve válasszuk ki a 
legmegfelelőbb módszert. Ha szükséges irányítsuk páciensünket nőgyógyászhoz, akinek írjuk le 
azokat az anamnesztikus adatokat, rizikó-állapotokat melyeket figyelembe kell vennie a 
fogamzásgátlás módszerének kiválasztásakor. Páciensünket mindig kérdezzük meg, hogy járt-e már 
nőgyógyászati vizsgálaton, tudja-e mi történik pontosan a vizsgálat során. Ha nincs megfelelő 
ismerete, tájékoztassuk és hívjuk fel a figyelmét az emlő önvizsgálatának fontosságára is, tanítsuk 
meg a vizsgálat pontos menetére. (Ezt a feladatot jó, ha a nővér végzi.) 

Recidív cystitisek esetén is rá kell kérdezni páciensünk szexuális aktivitására, szexuális szokásaira, fel 
kell hívni a figyelmét a higiénés szabályok mindkét fél részéről történő betartására és az aktus utáni 
mielőbbi vizelés fontosságára. Érdemes kitérni a higiénés szokások részletes megbeszélésre, a 
mosakodások gyakoriságára, alkalmazott eszközökre, technikájára. 

Panasszal jelentkező nőbetegek gyakran naponta többször végeznek szappanos, tusfürdős 
hüvelymosást, panaszaik csökkentésére, tisztaságérzésük fenntartására. Ezekben az esetekben a 
higiénés szabályokat részletesen meg kell beszélni. 

Idősebb páciensek esetén, menopauza után gyakori panasz, - mely gyakori konfliktusforrás a pár 
között - a fájdalmas közösülés, égő érzés a hüvelyben. Ebben az esetben is részletesen meg kell 
beszélni a szexuális szokásokat, ha a páciens régen járt nőgyógyászati vizsgálaton, akkor javaslatot 
kell tenni a vizsgálatra. A panasz hátterében gyakran hüvelyszárazság áll, mely megfelelő síkosító 
alkalmazásával megszüntethető. A síkosító helyes alkalmazását meg kell beszélni a pácienssel. 

Fiatal férfiak teljesítményszorongásuk miatt egyre gyakrabban kérik potencianövelő szer (sildenafil) 
felírását. Ezekben az esetekben is a szexuális aktivitás, szokások, egyéni, családi anamnézis és 
rizikóállapotok feltérképezése az első teendő. Ezt követően, amennyiben csak a 
teljesítményszorongás a kérés oka, meg kell győzni páciensünket a gyógyszer szükségtelenségéről, 
amennyiben mód van rá, valamilyen relaxációs technika elsajátítását érdemes javasolni, mely nem 
csak a szexuális aktivitására lesz kedvező hatással. Minden fiatal férfipáciensnél fel kell hívni a 
figyelmet a here önvizsgálatának fontosságára és ismertetni kell a vizsgálat menetét, gyanújeleket, 
amivel orvoshoz kell fordulni. 

Idősebb, vagy a potenciát befolyásoló krónikus betegségben szenvedő férfi esetén érdemes időnként 
rákérdezni, hogy nincs-e potenciazavara. Sok férfi annyira szemérmes, hogy önmagától nem jelzi 
tünetét, rákérdezésre azonban segítséget kér. Gyakori az is, hogy rákérdezéskor hárít, egy következő 
találkozás alkalmával viszont ő hozza elő a problémát. Ezekben az esetekben a szükséges vizsgálatok 
elvégzését követően a szexuális aktivitás gyakoriságát, a páciens aktuális állapotát is figyelembe véve 
kell a gyógyszert választani. A pácienssel ismertetni kell a használat módját, a gyakori 
mellékhatásokat és azt, hogy pontosan mit várjon a szer használatakor. 
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Melléklet 

Nőgyógyászati vizsgálat 
A vizsgálat időpontja 

 Probléma esetén 

 Aktív szexuális élet kezdetén 

 Ha szüksége van fogamzásgátlásra 

 Évente egyszer mindenképpen 
Felkészülés a vizsgálatra 

 Ismerje meg orvosát és a rendelőt 

 Gyűjtse össze kérdéseit 

 Higiéniás tanácsok 

 Öltözködési javaslatok 
A vizsgálat menete 

 Kikérdezés 

 Feltárás, kolposzkóp, kenetvétel 

 Kétkezes vizsgálat 

 Emlők vizsgálata 

 Receptírás 
Szexuális úton terjedő betegségek: 

A leggyakoribb betegségek 
 Szifilisz 

 Gonorrhoea 

 Ulcus molle 

 Lymphogranuloma inguinale 

 Chlamydia-fertőzés 

 HIV-fertőzés/AIDS 

 Hepatitis B és C 

 Herpes genitalis 

 Nemi szervek szemölcse 

 Trichomoniasis 

 Gombás fertőzés 

 Lapostetű 

 Rüh (scabies) 
Tipikus tünetek nőknél 

 Kellemetlen szagú, bő, rendellenes színű hüvelyi folyás, amely általában a szeméremtest 
érzékenységével égő, viszkető érzéssel jár együtt. 

 Jellemző tünet az együttlét során végig meglévő fájdalom, és a kellemetlen szag. 

 A természetes hüvelyváladék színtelen, vagy tejszerűen fehéres-sárgás, enyhén savanykás 
szagú és a gyulladás jelei a nemi szerven nem láthatók. 

 Gyakori a vizelési inger, amit égő és/vagy fájdalmas vizelés kísér. 

 A húgycső gyulladása gyakran társul hüvelygyulladással. A hüvelygyulladást gombák, 
baktériumok, trichomonas egyaránt előidézhetik. 

 Hólyag, seb, fekély, keletkezhet a bőrön: a hüvely vagy a végbél környékén. Leggyakrabban a 
nemiszervi herpesz és a vérbaj okozhatja 

Tipikus tünetek férfiaknál 
 Húgycső duzzadt, érzékeny, belőle váladék szivárog, ami nyomot hagy a fehérneműn. 
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 A gyakori vizelési ingert égő és/vagy fájdalmas vizelés kíséri. 

 A gyulladás megtámadhatja a belső nemi szerveket. 

 A herék, mellékherék gyulladása, a férfi meddőség leggyakoribb oka. Ilyenkor a herezacskó 
bőre forró, piros, tapintásra érzékeny és fájdalmas. 

 Hólyag, seb, fekély, keletkezhet a bőrön: a nemi szervek vagy a végbél környékén. 
Leggyakrabban a nemi szervi herpesz és a vérbaj okozhatja. 

Az emlő önvizsgálata 
Az alábbiakat legkésőbb 20 éves kortól havonta egyszer, lehetőleg a menstruációs periódust 
követően végezze el, amikor a mell nem érzékeny vagy duzzadt (a menstruáció lezajlását követő 
hétvége a célszerű időpont, amikor az emlő a legpuhább és a legkönnyebben áttapintható). Ha 
menstruáció nem rendszeres, akkor vizsgálja melleit minden hónapban lehetőleg ugyanazon a napon. 
A menstruáció elmaradását követően, a változó korban is minden hónapban egyszer, egy 
meghatározott napon történjék az önvizsgálat. Az önvizsgálat ajánlott menete: 

1. Kezdje a vizsgálatot az emlők megtekintésével: látható-e jelentős nagyságbeli különbség, 
esetleg a bőr behúzódása, megvastagodása. Tekintse meg az emlőket tükörben több 
irányból, csípőre tett, majd fej fölé emelt kézzel. 

 

2. Álljon egy nem torzító tükör elé. Nézze meg melleit, mellbimbóit alaposan, szemből és 
oldalról egyaránt, hogy nem tapasztal-e alaki változást. 

3. Ismételje meg ugyanezt felemelt karokkal. 
4. Bal karját továbbra is felemelve, jobb kezével és zárt ujjakkal köröző mozgással tapintsa át 

bal mellét - arra figyeljen, hogy nem érez-e göböt vagy csomót. Ezután jobb oldalát is 
vizsgálja meg ugyanígy. 

 

 

5. Feküdjön le, bal válla alá tegyen párnát, bal karját nyújtsa feje fölé. Jobb kezével, körkörös 
mozdulatokkal kívülről befelé, a mellbimbó felé haladva ismét tapintsa át mellét. 
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6. Most vizsgálja meg az emlő és a hónalj közötti területet, illetve a hónaljakat úgy, hogy karját 
először a feje fölé tartja, majd a törzse mellé engedi. 

7. Enyhén nyomja meg mellbimbóit, és figyelje, nem mutatkozik-e váladékozás. Ismételje meg 
az előző pontok alatt írtakat a jobb mellével is. 

Mikor kell orvoshoz fordulni? 
 Ha az emlőben bármilyen csomót észlelünk 

 Ha a bőrön tölcsérszerű vagy kráterszerű behúzódást észlelünk (narancshéjtünet) 

 Ha az emlőből váladék ürül, spontán vagy préselésre 

 Ha fájdalmas az emlő nyugalomban vagy nyomkodásra 

 Ha a bimbó vagy a bimbóudvar eltér a normálistól 

 Ha az emlőbimbó befelé fordul vagy erősen behúzódott 
Herék önvizsgálata 
Havonta 1-szer végezze el a következő vizsgálatot meleg fürdő vagy zuhanyozás után, amikor a 
herezacskó bőre kitágul: 

1. Álljon meztelenül a tükör elé, és nézze meg nem lát-e duzzanatot vagy csomót a herezacskó 
bőrén (bal here többnyire lejjebb áll, mint a jobb). 

 

2. Mindkét kezének mutató és középső ujját tegye a herezacskó alá, hüvelykujjait pedig fölé és 
óvatosan görgesse meg mindkét heréjét, figyelje nincs-e benne csomó, duzzanat vagy olyan 
terület, ami esetleg keményebb tapintású. 

3. Keresse meg a mellékheréjét, ami a here hátsó felszínén található zsinórszerű képlet (fontos, 
hogy nem csomó). 

4. A herét tapintsa körbe, hogy nem érez-e valahol apró csomót, mely rendszerint fájdalmatlan, 
de mindenképpen kóros. 

5. Ha a fent említett tünetek valamelyikét észleli, azonnal forduljon orvoshoz. 

Irodalom 
Erős E. Szexuális problémák a mindennapi orvosi gyakorlatban. Saldo Pénzügyi Tanácsadó és 
Informatikai Zrt. (2010) 
Iskola-egészségügy. (Szerk. Aszmann A.) Anonymus (2000) 
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Az európai szexuális nevelés irányelvei - Szövetségi Egészségnevelési Központ, Köln, 2010 
http://www.szexualpszichologia.hu/who_iranyelvei.html (2010) 
Az A-HA! Országos Szexuális és Mentálhigiénés Felvilágosító Program. http://a-ha.hu/ 
Pop A. A nélkülözhetetlen szakértelem - Védőnők szerepe a szülészeti-nőgyógyászati prevencióban. 
www.mave.hu/uploads/file/Pop_Andrea_A-HA_Vedonok_2009.pps. 
Boda Ferencné. Szexuális felvilágosítás 11-12 évfolyam. www.szote.u-szeged.hu/obgyn/pdf/.../11-
12_szexualis_felv.pps 
Bata B. Sexuális felvilágosítás. http://www.batabarnabas.atw.hu/dokuk/Sexualisfelv.ppt 
Sztb-k. http://www.kzs.hu/eva/sztb/Default.htm 
Rácz I. Nem kívánt terhességek. 
http://www.informed.hu/betegsegek/betegsegek_reszletesen/ob_gyn/contraception/nem-kivant-
terhessegek-30621.html 
Szexuális úton terjedő betegségek. AIDS-Felvilágosítás Svájc Postafiók 26 • CH 8610 Uster 1 

Tesztkérdések 
1. Mi a szexuális egészség fogalma? 
A. A nemi betegség hiánya. 
B. A testi, lelki, mentális és szociális jóllét állapota a szexualitás vonatkozásában; nem pedig csupán a 
betegség, a diszfunkció vagy a fogyatékosság hiánya. 
C. A testi és szociális jóllét állapota a szexualitás vonatkozásában; nem pedig csupán a betegség, a 
diszfunkció vagy a fogyatékosság hiánya. 
D. A lelki, mentális és szociális jóllét állapota a szexualitás vonatkozásában; nem pedig csupán a 
betegség, a diszfunkció vagy a fogyatékosság hiánya. 
 
2. Szexuális jogok, kivéve: 
A. Szexuális nevelés 
B. Szabad partnerválasztás 
C. Szexuális élet megkezdése előtt kötelező házasságkötés 
D. Minden résztvevő által elfogadott szexuális kapcsolat 
 
3. Az első szexuális aktus idején az átlagos életkor: 
A. 14 év 
B. 19,5 év 
C. 22,1 év 
D. 16,9 év 
 
4. 15-24 év közötti európai fiatalok közül 10 szexuális életet élő fiatal közül hányan nem alkalmaz 
semmilyen fogamzásgátlást? 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 
5. A felvilágosító beszélgetéseken ismertetni kell: 
A. Fogamzásgátlás módszereit 
B. Szexuálisan terjedő betegségek tüneteit 
C. A nőgyógyászati vizsgálat menetét 
D. Mindhárom témát 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: C, 3: D, 4: B, 5: D 

  



 347 

7. PRAXISSZERVEZÉS 

A háziorvosi praxis szerkezete, működésének személyi és tárgyi 
feltételei 
dr. Balogh Sándor 

A családorvosi praxisok működésének kereteit, így a működés személyi és tárgyi feltételeit is 
különböző szintű jogszabályok határozzák meg. A jogszabályi hierarchiában magasabban lévő 
rendelkezések, mint a törvények és a Kormány rendeletei, jellemzően csak általános 
követelményeket rögzítenek, míg az alacsonyabb szinten lévő miniszteri rendeletek már sokszor 
aprólékos részletességgel határozzák meg a praxisok működésével kapcsolatos előírásokat. A 
szabályozás azonban nem csupán a jogforrások különböző szintjein mutat eltérést a normák 
mélységét tekintve, lényeges különbség adódhat az egyes előírások keletkezésének időpontja szerint 
is. Találhatók olyan előírások is, amelyek évtizedeken keresztül a szakma fejlődésétől függetlenül 
változatlan tartalommal írtak elő valamely kötelezettséget és vannak olyan rendelkezések, amelyek 
jövőbe mutató tartalommal kerültek kiadásra. 

Családorvos? Háziorvos? Általános orvos? 

A családorvosi praxisra vonatkozó rendelkezések áttekintése során elsőként magával az elnevezéssel 
kell szembesülni, hiszen sem törvényi, sem kormányrendeleti szinten nem találkozunk ezzel a 
kifejezéssel. Az egészségügyi ellátórendszer alapvető szabályait meghatározó 1997. évi CLIV. törvény 
nem tesz említést családorvosi ellátásról, 88. §-ában az alapellátás általános követelményeit 
határozza meg, amikor úgy rendelkezik, hogy a beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani 
kell, hogy választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, 
korától és betegsége természetétől függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön. 
Ugyanakkor az egészségügyi törvény egyes paragrafusai nevesítik a háziorvost az egészségvédelem, 
az ifjúság-egészségügyi ellátás, illetve a beutalási rend kapcsán, továbbá a települési önkormányzatok 
feladataival összefüggésben. Szintén a háziorvos, illetve a háziorvosi praxis megnevezés szerepel az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben is, amely a praxisjog kérdéseit rendezi, 
továbbá az egészségbiztosítási finanszírozás alapkérdéseit meghatározó 1997. évi LXXXIII. törvény és 
a végrehajtására kiadott kormányrendeletek is háziorvosi ellátásként definiálják a biztosítási 
jogviszony keretében igénybe vehető és finanszírozott alapellátást. 

Az egészségügyi ágazati szabályozás szintén a háziorvosi megnevezést használja, ugyanakkor e 
szinten már egyes rendelkezésekben keveredik a háziorvosi és a családorvosi kifejezés. Ennek 
klasszikus példája a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus 
szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet, amely a háziorvostan 
szakképesítés megszerzésének feltételeként - többek között - 4 hónap családorvosi alapgyakorlatot ír 
elő, de ugyanígy keveredik a háziorvosi és a családorvosi kifejezés szinte valamennyi EüM, illetve 
NEFMI által közzétett szakmai irányelvben, illetve protokollban is. 

Az elnevezés kapcsán sajnos nem csak a háziorvos-családorvos fogalmakkal, hanem a szolgálat és a 
praxis megnevezéssel is ellentmondásokat tartalmaznak a rendelkezések, hiszen míg törvényi szinten 
praxisjogról szól a rendelkezés, a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 5. § (1) bekezdése szerint az 
egészségügyi szolgáltató az egészségügyi alapellátás körében a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
alapellátás körébe tartozó szolgáltatás nyújtása esetén, amennyiben működése az adott alapellátás 
körébe tartozó valamennyi ellátást felöleli, a szolgálat (pl. háziorvosi szolgálat) elnevezés 
használatára jogosult. Annak ellenére, hogy a szakma és a köznyelv inkább a tevékenységet jobban 
kifejező családorvosi elnevezést preferálja, a továbbiakban a jogi szabályozással való összhangra 
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figyelemmel a háziorvos, illetve - a magasabb szintű törvényi szabályozásra figyelemmel - a háziorvosi 
praxis megnevezést használjuk, amely természetesen magában foglalja a házi gyermekorvost és a 
házi gyermekorvosi praxist is. 

A praxis szerkezetével, illetve a team összetételével kapcsolatban az alapvető követelményeket 
szintén jogszabályok határozzák meg. Így háziorvosi praxisról nem beszélhetünk egy praxisjoggal 
(korábban működtetési joggal) rendelkező háziorvosi szolgáltatás nyújtására jogosult egészségügyi 
szolgáltató és egy háziorvosi szolgáltatás nyújtásának biztosítására kötelezett települési 
önkormányzat hiányában. E két nélkülözhetetlen feltétel teljesülése nélkül is lehet szó háziorvosi 
szolgáltatás nyújtásáról, hiszen a háziorvosi praxis nem azonos magával a háziorvosi szolgáltatással. 
Ez utóbbi esetben pl. egy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos az egészségügyi 
közszolgáltatás rendszerén kívül, a klasszikus egészségügyi magánszektorban, a megfelelő engedélyek 
birtokában végezhet háziorvosi egészségügyi szolgáltatást, ugyanúgy, ahogy a fogorvosi 
magánrendelők is működnek a szolgáltatásukat megfizető betegek ellátására. (Bár ennek sajátosan 
feltétele ma a 4/2000 (II. 25.) EüM. rendelet alapján az OEP-ral való érvényes szerződés!) 

Háziorvosi praxisról viszont csak abban az esetben beszélhetünk, ha az önálló orvosi tevékenységről 
szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-ának rendelkezései szerint egy praxisjoggal rendelkező háziorvos és 
az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat között minimum 5 éves időtartamra feladat-
ellátási szerződés jön létre, amely konkrétan meghatározza a praxisjoggal érintett körzetet, azaz azt 
az utcákkal körülhatárolt területet, amelynek lakosságára a háziorvosi praxis ellátási kötelezettsége 
kiterjed. E kötelezettség alapján a területen lakó biztosítottat a háziorvosi praxisban akkor is el kell 
látni, ha az egy másik praxis háziorvosát választotta, de ennek ellenére betegsége esetén a területi 
ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi rendelőben kéri ellátását. Ez a meghatározott földrajzi 
területre kiterjedő ellátási kötelezettség nem csupán a háziorvosi praxis jogszabályban 
megfogalmazott alapvető feltétele, hanem a szabályozástól függetlenül számos olyan 
kötelezettséggel jár, amely alapvetően befolyásolja a praxis szerkezetét. Így - az egészségügyi 
szakellátást nyújtó intézmények elérhetőségétől függetlenül is - nyilvánvalóan más és más feladatok 
hárulnak egy nagyvárosban, egy kistelepülésen és egy tanyás településen működő praxisra, más és 
más szakmai kihívást jelent egy fiatal körösszetételű lakópark szomszédágában, egy elöregedett kis 
faluban vagy egy zömében munkanélküliséggel küszködő, elmaradt településen a háziorvosi ellátás 
nyújtása. 

A háziorvosi praxis szerkezetére és a team összetételére vonatkozó jogszabályi előírások a 
praxisjoggal rendelkező háziorvos személyén és az ellátási kötelezettséggel érintett körzeten túl 
részint szakmai szempontból, részint pedig finanszírozási szempontból határoznak meg további 
követelményeket. Szakmai követelményként az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, finanszírozási 
szempontból pedig az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet határoz meg a praxis 
szerkezetét, illetve a háziorvosi team összetételét meghatározó általános követelményeket. Ennek 
értelmében a háziorvosi rendelőben, mint minden más egészségügyi szolgáltatónál, a 60/2003. (X. 
20.) ESzCsM rendelet 3. §-sa szerint biztosítani kell a négyszemközti konzultációt is lehetővé tevő 
rendelőhelyiséget, amelyben a háziorvosi ellátás nyújtásához szükséges eszközök használata, illetve 
szakszerű tárolása - ideértve a gyógyszerek, a mérgező hatású anyagok és a veszélyes hulladék 
tárolását is - biztosított. A rendelőben biztosítani kell a beteg fektetésére alkalmas vizsgálóágyat, az 
egészségügyi dokumentáció szabályszerinti tárolását, továbbá a team tagjai számára kézmosási, 
illetve fertőtlenítési lehetőséget, a feladat ellátásához szükséges bútorzatot, a rendelőhelyiséggel 
közvetlen kapcsolatban lévő, vagy azon belül elkülönített öltöző területet. A rendelőhelyiségen túl 
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biztosítani kell a betegek számára közforgalmú helyről, akadálymentesen megközelíthető 
váróhelyiséget és kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiséget. 

Látszólag maga a háziorvosi rendelő nem tartozik a praxis szerkezetéhez, azonban több szempontból 
is, így pl. a közös vagy önálló rendelő, illetve a jogszabályokban meghatározott háziorvosi ellátást 
meghaladó ellátások esetén alapvető jelentőségű lehet. Nyilvánvalóan egészen más szervezési 
feladatokat igényel a helyettesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása, amennyiben a háziorvosi 
rendelő más körzete(ke)t ellátó háziorvosi rendelővel egy épületben van, illetve ha önálló épületben 
van, de szerkezetében alkalmas arra, hogy a háziorvos helyettesítés keretében más körzet betegeit 
fogadja, vagy amennyiben őt helyettesítik, abba a helyettes orvos megfelelő működését biztosítsa, 
mintha egy a követelményeknek épp csak megfelelő, zsúfolt rendelőhelyiségről van szó. Szintén 
figyelemmel kell lenni a rendelő adottságaira, amennyiben abban pl. kézigyógyszertárat is kívánnak 
működtetni, vagy ha szakorvosjelöltet, illetve a minimumkövetelményeket meghaladóan, más 
szakembert is kívánnak a praxisban alkalmazni. 

Alapvető jelentősége van a rendelő adottságainak abban az esetben is, ha a háziorvosi praxis 
keretében - az erre jogosító engedélyek birtokában - más típusú tevékenységet (pl. foglalkozás-
egészségügyi ellátást, sportorvosi ellátást, esetleg a team valamely tagjának szakképesítése alapján 
engedélyezett szakellátást) is folytatnak a team tagjai. Ez esetben alapvető munkaszervezési és 
betegtájékoztatási feladatok mellett biztosítani kell az egyéb tevékenység céljára szolgáló rendelő 
helyiség elkülönítését vagy ennek hiányában legalább a háziorvosi és az egyéb ellátást igénybevevők 
betegdokumentációjának elkülönítését. Ha a háziorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató vagy 
annak valamely tagja - amennyiben a rendelő a települési önkormányzat tulajdona, természetesen az 
önkormányzat jóváhagyása mellett - egészségügyi magánszolgáltatásként térítési díj ellenében 
nyújtott egészségügyi tevékenységet végez a háziorvosi rendelőben, kiemelt figyelmet kell fordítani 
azokra a munkaszervezési kérdésekre, amelyek garantálják, hogy a háziorvosi praxis és a 
magánszolgáltatás semmilyen szempontból ne keveredjen, így az utóbbira csak a háziorvosi rendelési 
időn kívül kerülhet sor. Az elkülönített rendelési idő mellett is szükséges a rendelő ajtaján 
egyértelműen feltüntetni, hogy a rendelőben nem háziorvosi tevékenység folyik, illetve célszerű az 
ellátásra jelentkező betegek figyelmét szóban is felhívni arra, hogy az adott ellátás térítési díj mellett 
vehető csak igénybe. 

A praxis szerkezetét a rendelő adottságain túl alapvetően meghatározza az ellátott lakosság 
korösszetétele, illetve a bejelentkezett biztosítottak száma. A háziorvosi ellátás finanszírozására 
vonatkozó rendelkezések a területi ellátási kötelezettség nélkül működők esetében rögzítik azt a 
minimum létszámot, amely alatt a praxis működését nem finanszírozza a társadalombiztosítás, 
ugyanakkor a finanszírozás rendszerébe beépítésre került olyan degressziós tényező is, amely a 
szakmailag optimális betegszámot meghaladó létszám esetén a díjazás csökkentésével kívánja 
indirekt módon befolyásolni az önkormányzatot, illetve a praxist a körzetek átszervezésére és az 
ellátott lakosság számának optimalizálására. Ennek ellenére számos olyan helyzet létezik, amikor a 
kívánatos lakosságszámot lehetetlen megközelíteni, hiszen az egymástól távol eső kistelepüléseken 
igen alacsony létszámú körzetek működhetnek, de akár nagyobb településeken is alakulhatott ki 
korábban ilyen helyzet, ha pl. egy háziorvos területi ellátási kötelezettség nélkül vállalta a lakosság 
egy részének ellátását. Összességében tény, hogy a praxisok szerkezetét mind a személyi, mind a 
tárgyi feltételek, illetve a helyettesítéssel, ügyeleti ellátással kapcsolatos szervezési kérdések kapcsán 
nyilvánvalóan befolyásolja, hogy 1000 fő alatti, vagy akár 4000 fő feletti lakosság ellátását kell-e 
biztosítani. 
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A háziorvosi praxis személyi feltételei 

A háziorvosi team összetételének általános szabályait a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet határozza meg, 
amikor előírja, hogy a háziorvos tevékenységét ápoló igénybevételével végzi, illetve ahol várandós- és 
gyermekellátás is történik, a háziorvos feladatait védőnő közreműködésével látja el. A házi 
gyermekorvos tekintetében kimondja a rendelet, hogy feladatait védőnő közreműködésével, 
valamint gyermekápoló vagy asszisztens igénybevételével végzi. A háziorvosi team összetétele 
azonban számos további feltételtől is függ, hiszen a praxis szerkezetét befolyásoló már említett 
kérdések mellett a háziorvos szakképesítése és a tevékenység ellátásának formája szerint is eltérően 
alakulnak a követelmények. A rendelet ugyanis a háziorvosi tevékenység önálló végzésére jogosult 
szakorvosokon túl, meghatározott feltételek mellett olyan orvosok számára is lehetővé teszi a 
háziorvosi ellátás nyújtását, akik pl. a háziorvostan szakképesítést meg kívánják szerezni de aktuálisan 
más klinikai szakképesítéssel rendelkeznek, vagy még egyáltalán nincs szakképesítésük és ún. 
tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben helyettesítő háziorvosi tevékenységet végeznek. Ez 
esetben nyilvánvaló, hogy a tevékenység végzéséhez olyan szakmai felügyeletet kell biztosítani, 
amely garantálja, hogy az előírt szakképesítéssel nem rendelkező orvos által ellátott lakosság 
megfelelő szintű ellátáshoz fűződő joga nem sérül, ezért e háziorvosi team részét képezik a megfelelő 
szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező, szakmai segítséget nyújtó kijelölt tutorok is. A tartósan 
betöltetlen körzetekben dolgozó orvosok esetén a team további specialitása, hogy e kollegák az 
Országos Alapellátási Intézettel közalkalmazotti jogviszonyban állnak, azaz a háziorvosi ellátást 
gyakorlatilag maga az Intézet biztosítja, így a háziorvosi team részese valamennyi, az Intézet által 
foglalkoztatott közalkalmazott, továbbá a tutorálási feladatokkal megbízott háziorvos. Hasonlóan 
alakul a team összetétele azokban a praxisokban is, ahol az önkormányzat nem feladat-ellátási 
szerződés útján, hanem saját intézmény működtetésével biztosítja a lakossága számára a háziorvosi 
ellátást. Ez esetben is az önkormányzati intézmény alkalmazottai képezik magát a háziorvosi teamet, 
amelyben ugyan tutorok nem szerepelnek, de az önkormányzat számos más szakembert alkalmazhat 
az ellátás színvonalának emelése érdekében, így a team tagja lehet pl. egy laboratóriumot működtető 
kollektíva, vagy valamilyen más egészségügyi szakember is. 

A háziorvosi team összetételét az ápoló képesítése is meghatározza, hiszen a rendelet szerint a 
háziorvos feladatköréhez kapcsolódó ápolási feladatot önállóan körzeti ápolói szakképesítéssel, vagy 
a rendeletben nevesített más szakképesítéssel lehet csak ellátni. Így annak az ápolónak a 
tevékenységéhez is biztosítani kell a megfelelő szakmai felügyeletet, aki a rendelet alapján önálló 
munkavégzésre nem jogosult. 

Amennyiben a háziorvosi praxis mérete, tevékenysége indokolja és amennyiben anyagi feltételei 
lehetővé teszik, a háziorvosi teamnek számos további tagja lehet. Így a háziorvosi szolgáltató 
alkalmazhat akár önálló munkavégzésre jogosító szakképesítéssel rendelkező háziorvos kollégát, akár 
olyat, aki ilyen szakképesítéssel nem rendelkezik, de a szakmai felügyelete a praxisban folyamatosan 
biztosított. Lehetőség van továbbá a körzeti ápoló mellett további egészségügyi szakdolgozó(k) 
alkalmazására is, illetve esetükben is adott a lehetőség a szakmai felügyelet biztosítása mellett 
szakképesítéssel nem rendelkező, de azt megszerezni kívánó munkatársak foglalkoztatására. 

A háziorvosi team fejlesztését ösztönző finanszírozási rendelkezésekkel ismeri el a 43/1999. (III. 3.) 
Korm. rendelet, ha a háziorvosi szolgáltató az előírt szakdolgozón túl a háziorvosi szolgálat 
feladatainak ellátására további szakdolgozót alkalmaz, illetve ha a háziorvosi szakvizsgához szükséges 
szakgyakorlatot letöltött szakorvosjelöltet, illetve szakorvost alkalmaz a háziorvos felügyeletével, és 
ezt jelzi a finanszírozónak. A szakdolgozó fogalmát a jogszabály nem fejti ki részletesen, így bárki 
érthető alatta, aki a háziorvosi feladatok ellátásához kapcsolódó tevékenységet folytat és olyan 
szakképesítéssel rendelkezik, amely hasznos a praxis működése szempontjából (logopédus, 
gyógytornász, informatikus stb.) Ugyancsak a team tagja lehet - ha a finanszírozás keretében a 
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tevékenységét külön nem is ismerik el - pl. orvosírnok, vagy adminisztrátor, vagy akár a 
gépkocsivezető is. 

Szintén a finanszírozást is érintően a háziorvosi team összetételének speciális esete az ún. 
praxisközösség formájában működő szolgáltatás, amikor a területi ellátási kötelezettséggel 
rendelkező háziorvosi szolgálatok feladatainak ellátására létrejött egészségügyi társas vállalkozás az 
azonos telephelyen működő, illetve a területileg egymás mellett levő háziorvosi szolgálatokat 
praxisközösségben működteti. 

Végül nem tartoznak a szorosan értelmezett háziorvosi teamhez a helyettesítést végző, illetve az 
ügyeleti ellátásban részt vevő kollegák, ugyanakkor nélkülük a háziorvosi ellátás nem működhet sem 
jogilag, sem gyakorlatilag, ezért a tágabban értelmezett team csak az ő nevesítésükkel teljes. 

Munkaszervezés és időbeosztás a praxisban, a rendelés időbeli szervezése 

Az előzőeknél említettek szerint e területen is jogszabályok határozzák meg az általános kereteket és 
a konkrét praxis adottságai szerint lehet a jogszabályi kötelezettségek teljesítése mellett az optimális 
szervezést megvalósítani. 

Az alapvető előírásokat e kérdésben is a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet tartalmazza. 
Ezek egyhangúan kimondják, hogy a háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az 
egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A folyamatos ellátás 
feltételeként a finanszírozási rendelet előírja, hogy a háziorvosi szolgálat orvosának munkanaponként 
8 órában kell az őt választó biztosítottak szolgáltatást nyújtania, illetve hetente legkevesebb 15 órát, 
de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát a rendelőjében kell ellátást nyújtania. Ugyancsak 8 
órában kell az ápolót munkanaponként a körzetben foglalkoztatni. Szintén kötelező rendelkezés, 
hogy rendelési időben a betegeket - természetesen a sürgős ellátást igénylő esetek kivételével - az 
érkezés igazolt sorrendjében kell fogadni, és legalább a rendelési idő egy részében, illetve a 
tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében előjegyzés alapján kell végezi a 
betegellátást. 

A kötelező előírások keretei között minden háziorvosi praxis maga alakítja ki - természetesen a 
feladatátvállalási szerződésben partner önkormányzattal egyetértésben, illetve az egészségügyi 
hatóság esetleges észrevételeinek figyelembe vételével - a konkrét működési rendet. Ennek során 
figyelembe kell venni a praxis szerkezete kapcsán már érintett kérdéseket, így pl. a jellemzően idős, 
nehezen mozgó lakosság esetén a minimális rendelési idő mellett nagyobb arányban célszerű 
tervezni a betegek otthonában történő ellátásra fordítandó időt, illetve ilyen helyen nem érdemes az 
internetes előjegyzési lehetőség kérdésével kiemelten foglalkozni. 

A rendelési idő, azaz a háziorvosi rendelőben történő betegellátás idejének meghatározása során 
nem csak a minimális 2 órán felüli napi idő meghatározására, hanem annak beosztására is 
figyelemmel kell lenni. Így tekintettel a betegek foglalkoztatási jellemzőire, váltakozva egybefüggő 2 
órát meghaladó, jellemzően 4 órás időtartamú délelőtti és délutáni rendelési időt, vagy akár 
osztottan napi szinten délelőtti és délutáni rendelési időt is meg lehet határozni. A rendelési idő 
későbbi változásáról azonban az érintett szerveket (pl. a működést engedélyező egészségügyi 
hatóságot) tájékoztatni kell, illetve a rendelési időt jól láthatóan, egyértelműen fel kell tüntetni a 
háziorvosi rendelő bejáratánál. Szintén a helyi szokások, illetve az ellátott lakosság jellemzői alapján 
lehet kialakítani az ellátás sorrendjét meghatározó érkezési idő igazolását, amely akár az egyik 
végletet képező személyes regisztrációtól a sorszám letépésén át, a másik végletig, azaz a beteg 
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bemondásáig terjedhet. Nem ilyen egyszerű a kötelezően előírt előre programozott betegellátással 
kapcsolatos szervezés, hiszen míg az internettel lefedett városokban jellemzően egy webes felületen 
futó egyszerű számítógépes program segítségével pár kattintással megoldható a feladat, addig a 
mobiltelefont egyáltalán nem vagy alig használó kistelepüléseken, gyakorlatilag csak személyesen 
lehetne időpontot foglalni egy későbbi ellátásra, ami a betegek számára sok esetben aránytalan 
megterhelést, a háziorvosi szolgálat számára pedig értelmetlen látszatszervezést jelentene. 
Szerencsére az előírás nem napi szinten kötelezi erre a praxisokat. Így azokban az esetekben, amikor 
valóban nem jelent egyik fél számára sem pozitívumot az előjegyzés szerinti ellátás biztosítása, 
lehetőség van arra is, hogy valamely tanácsadás, vagy speciális gondozási feladat kapcsán lehetővé 
teszik a rendelésen megjelent betegek számára egy későbbi időpontra való feliratkozást. 

A rendelési idő szervezése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy folytatnak-e a háziorvosi 
rendelő helyiségében más egészségügyi szolgáltatást. Nyilván alapvetően befolyásolja a rendelési idő 
szervezését, amennyiben a rendelőben nem csupán egy háziorvosi praxis működik, hanem azon egy 
másik körzetet ellátó csapattal meg kell osztozni, vagy abban más típusú közfinanszírozott 
egészségügyi szolgáltatás nyújtására, tanácsadásra kerül sor. Ebben az esetben nem csak a háziorvosi 
team tagjai és az ellátott lakosság igényei, hanem a közös rendelőben dolgozó másik team 
időbeosztása, illetve az általuk ellátott feladat jellege is befolyásolja az optimális rendelési idő 
kialakítását. 

A munkaszervezés, illetve az időbeosztás megszervezése lényegesen nagyobb kihívást jelent a praxis 
dolgozóinak alkalmazása, illetve együttműködése kapcsán, hiszen az egészségügyi tevékenység 
végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény értelmében a háziorvosi team tagjai 
tevékenységüket nem csak vállalkozóként vagy alkalmazottként, hanem akár szabadfoglalkozás 
keretében vagy akár önkéntes segítőként is végezhetik. A képet tovább színezheti, hogy a háziorvosi 
rendszer speciális helyzete miatt nem feltétlenül ugyanazzal a munkáltatóval állnak jogviszonyban az 
egyes munkatársak, hiszen míg a háziorvos jellemzően egyéni vállalkozó vagy a feladatot ellátó társas 
vállalkozás tagja, addig pl. a körzeti ápoló szintén lehet a vállalkozás tagja, de jellemzően annak 
munkajogviszony keretében foglalkoztatott alkalmazottja, de az sem kizárt, hogy az önkormányzat 
alkalmazásában áll. Amennyiben a team különböző jogviszony keretében működik, a hivatkozott 
törvény értelmében nem csak együttműködésre kötelezettek, hanem ennek rendjét szabályzatban 
kötelesek rendezni, amely meghatározza a feladatok ellátása során az egyes dolgozókat megillető 
utasításadási jogosultságokat. E szabályzatnak akkor lehet kiemelt jelentősége, amennyiben pl. egy 
praxisközösség formájában működő háziorvosi szolgáltató két vállalkozó jogállású orvosa ellentétes 
utasítást ad az egyik vállalkozás vagy az önkormányzat által foglalkoztatott munkatársnak. 

Szintén alapvető munkaszervezési kérdés a helyettesítés, amelyet minden nem közalkalmazotti 
jogviszony keretében működő háziorvosi praxisnak, saját szervezésében kell megoldani. Ennek során 
a földrajzi adottságokon, a rendelő adottságain és a helyettesítés helyszínén túl olyan speciális 
körülményeket is figyelembe kell venni, mint pl. az érintett háziorvosi praxis munkatársainak 
szakképzésben vagy továbbképzésben való részvételével kapcsolatos időkiesés, a kollégák esetleges 
ismert betegsége miatt szükséges gyógykezelés ideje, vagy akár a kolléganők családalapítási tervei 
miatti távollét. 

A praxisok munkaszervezése kapcsán nem szoktak említést tenni két alapvető kérdésről, amelyek 
hiányában számos kellemetlenség érheti a háziorvosi team munkatársait. Az egyik kérdéskörbe a 
tágan értelmezett informatikai feltételek tartoznak, míg a másikba a naprakész információ birtoklása. 
Az informatikai feltétel elsősorban olyan számítógép, illetve programok rendelkezésre állását jelenti, 
amely képes egyszerűen kezelni a praxisokra háruló adminisztrációs feladatokat, de jelenti olyan 
informatikus szakember bevonásának lehetőségét is, aki a programokon az aktuális jogi változásokat 
átvezeti. A naprakész információ birtoklása egyfelől a szakmai fejlődés követése miatt, másfelől pedig 
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mind a szakmai szabályok, mind pedig az új jogszabályok, illetve jogszabály módosítások követési 
miatt nélkülözhetetlen. 

Végül szintén nem tűnik e kérdéskörhöz tartozónak az egészségi alkalmasság kérdése, azonban mivel 
a háziorvosi praxisok mögött jellemzően nem áll egy olyan szervezett munkáltató, amely a klasszikus 
munkaügyi feladatokat ellátná, jellemzően a vállalkozó háziorvost terheli a felelősség nem csak saját, 
hanem az általa alkalmazott vagy megbízott munkatársak egészségügyi tevékenységre való egészségi 
alkalmasságáért, pl. a foglalkoztatni kívánt körzeti ápoló előzetes munkaköri alkalmassági 
vizsgálatának meglétéért is. 

A háziorvosi praxis tárgyi feltételei 

A háziorvosi rendelőre speciális feltételeket nem állapít meg jogszabály, e vonatkozásban is az alábbi 
általános feltételeket kell teljesíteni: 

1. Négyszemközti konzultációt is lehetővé tevő rendelőhelyiséget, amelyben: 

 a háziorvosi ellátásra előírt tárgyi feltételek használata, illetve szakszerű tárolása - ideértve a 
gyógyszerek, a mérgező hatású anyagok és a veszélyes hulladék tárolását is - biztosított, 

 rendelkezésre áll a beteg fektetésére alkalmas vizsgálóágy, 

 a beteg ellátását végző egészségügyi dolgozó számára a kézmosási, illetve fertőtlenítési 
lehetőség és a szükséges bútorzat biztosított, 

2. A rendelőhelyiséggel közvetlen kapcsolatban lévő, vagy azon belül elkülönített öltöző területet, 
kivéve, ha az ellátás jellegéből adódóan a beteg fizikális vizsgálata nem szükséges. 

3. Váróhelyiséget. 

4. Kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiséget. 

5. Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti 
tárolását, illetve kezelését. 

További általános követelményként írja elő a rendelet, hogy minden járóbeteg-ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatónak, így a háziorvosi praxisnak is biztosítani kell: 

 a rendelő tisztaságát, takarítását, 

 a sterilizálást, textiltisztítást, szennyes- és tisztaruha kezelést, 

 az egyes fertőző betegségek esetén szükséges elkülönítés és egyéb járványügyi intézkedés 
feltételeit, 

 a szükséges gyógyszerellátást, 

 a veszélyes hulladékkezelést és -tárolást, 

 az egészségügyi dokumentációs, nyilvántartási és adatvédelmi rendszer feltételeit. 

A háziorvosi rendelővel kapcsolatos általános követelményeken túl az egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 
jelenleg hatályos melléklete a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás szakmai minimumfeltételei 
cím alatt az alábbi tárgyi feltételeket határozza meg: 

 elemes otoscop 
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 oszcillométer vagy doppler 

 színlátást vizsgáló könyv, Kettesy- vagy Csapody-féle látásélesség vizsgáló tábla 

 orvosi táska 

 sürgősségi táska 

 ápolói táska 

 EKG és egyszerhasználatos katéterek különböző méretekben, ha a rendelő nem szakorvosi 
rendelőintézetben működik 

 gyermek-rendelőben: szemöblögető pohár és Desmares-kanál, ha a rendelő nem szakorvosi 
rendelőintézetben működik. 

A rendelet kifejezetten nevesíti a háziorvosi szolgálatokat, amikor 4. §-ában elrendeli, hogy a betegek 
számára az Egészségbiztosítási Alapból vagy a központi költségvetésből finanszírozott egészségügyi 
szolgáltatást nyújtó háziorvosi szolgálatnál biztosítani kell az akadálymentes közlekedés lehetőségét. 

A háziorvosi rendelő alapfelszereltségéhez tartozik továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet mellékletében meghatározott 
valamennyi nyomtatvány. 

A kötelező minimumfeltételek nem tartalmaznak számos olyan nélkülözhetetlen eszközt, amelynek 
hiányában a praxis gyakorlatilag működésképtelenné válhat, így a minimumon felül nyilvánvaló, hogy 
a praxis működéséhez szükség van: 

 az orvos hívását biztosító telefonvonalra, 

 a betegek nyilvántartását, a betegdokumentációt rögzítő, illetve a finanszírozáshoz és a 
gyógyszerrendeléshez szükséges informatikai háttérre, 

 a betegekhez történő kiszállást biztosító gépkocsira stb. 

E területen kiemelt fontosságú lehet a települési önkormányzat és a háziorvosi praxis közötti 
megállapodás, amely részletesen tartalmazza, hogy az önkormányzat milyen alapvető és milyen 
kiegészítő eszközöket bocsát a praxis rendelkezésére, illetve hogyan történik ezeknek a 
karbantartása, pótlása, hiszen a fenti eszközök megléte nem csupán a kötelezettségek kipipálását 
jelenti, azoknak naprakészen, működőképesen, karbantartva kell folyamatosan a praxis 
rendelkezésére állniuk. A praxisjogot szabályozó hatályos 2000. évi II. törvény már kötelezőként írja 
elő azokat a szempontokat, amelyeket figyelembe kell venni a megkötendő szerződések kapcsán. Ne 
feledjük, hogy a háziorvosi ellátás finanszírozása továbbra is az ún. duális finanszírozási körbe 
tartozik, amely feltételezi, hogy a működés feltételeinek a biztosítása a fenntartó, jelen esetben a 
település önkormányzatának a feladata. Az egészségbiztosítási finanszírozás csak a vele kötött 
szerződésben foglaltakra, esetünkben kizárólag a működés költségeire fordítható. 

Irodalom 

1997. évi CLIV. törvény 
2000. évi II. törvény 
1997. évi LXXXIII. törvény 
66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 
4/2000 (II. 25.) EüM rendelet 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 
2003. évi LXXXIV. törvény 
Továbbá ld. „A praxis működését meghatározó jogszabályok” c. fejezetet. 
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A praxis formái, feladatköre és munkarendje 
dr. Bíró Ferenc 

Definíció 

A háziorvosi praxis gyógyító-megelőző egészségügyi ellátást végez a jogszabályi feltételeknek 
megfelelő tárgyi feltételek között a praxis team munkatársai közreműködésével. 

Fogalma: A praxis fogalma alatt egy adott háziorvosi teamhez betegkártyájukkal bejelentkezett 
lakosokat, valamint a náluk akut ellátásra jelentkező más praxishoz tartozó betegeket és az ellátást 
biztosító rendelőt és felszerelését, valamint a praxis működtetési jogát (praxisjog) értjük. 

Működtetési jog (praxisjog): A működtetési jog olyan személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, 
amely jogszabályban meghatározott (2000. évi II. törvény) feltételek fennállása esetén elidegeníthető 
és folytatható. 

A praxis működtetési jogának megszerzését szintén a 2000. évi II. törvény határozza meg. Történhet 
praxisjog vásárlással, önkormányzat részéről történő átadással, örökléssel. A praxis működtetésének 
formái: 

 Közalkalmazotti jogviszony. Praxist működtetni közalkalmazotti jogviszonyban is lehetséges, 
ilyenkor a működtetési jog tulajdonosa, az önkormányzat felelős az ellátásért. Lehet a 
háziorvos is működtetési jog tulajdonosa, de nem vállalkozóként, hanem az önkormányzat 
alkalmazottjaként működteti a praxist. 

 Társasági, vagy egyéb vállalkozási formában. Ez esetben is a praxis működtetési joga a 
háziorvosé, de magát a praxist gazdasági vállalkozásként (egyéni, vagy társas) működteti. 

A praxis formái 

Az ellátandók életkora szerint felnőtt, gyermek- és vegyespraxist, fogorvosi praxist, a területi ellátási 
kötelezettség (TEK) alapján TEK-kel rendelkező és TEK nélküli praxist különböztetünk meg. A 
településszerkezet alapján városi, falusi/kistelepülési és tanyasi praxis különböztethető meg. 

Felnőtt praxis 

A felnőtt praxisokban az ellátandók 14 év felettiek. A bejelentkezettek korfája szerint a feladatok és a 
végzett munka mennyisége nagymértékben eltérő lehet. A fiatalabb átlagéletkorú praxisokban a 
gyógyító-megelőző munka és a prevenció a hangsúlyos tevékenység, míg a korfa szerint az átlag 
életkor feletti, elöregedő lakosságcsoportot tartalmazó praxisokban a gyógyító-megelőző munka és 
főleg a szekunder és tercier prevenció jelenti a munka legnagyobb részét. A finanszírozási rendszer is 
differenciálja a lakosságcsoportonként eltérő munkamennyiséget. 

Gyermek praxis 

Az ellátandók 14 év alattiak. A 14-18 év közötti korosztály választhat, hogy a gyermekpraxisban 
marad, vagy a felnőtt praxishoz kíván tartozni. Gyakori, különösen a 14 és 18 év közötti korosztálynál, 
hogy a gyermekpraxisokban a fogyó gyermeklétszám miatt elsősorban az ún. ifjúsági korosztály 
ellátása a házi gyermekorvosoknál marad. 
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Vegyes praxis 

Életkortól függetlenül bejelentkező ellátandók. Általában olyan területeken, ahol a lélekszám és a 
földrajzi elhelyezkedés miatt nem szervezhető gyermek háziorvosi körzet. 

Fogorvosi praxis 

A fogorvosi praxisok TEK alapján szerveződnek. Az alapdíjat a területen élők száma és korfája szerint 
határozza meg a finanszírozó, és emellett a finanszírozási jogszabályok szerint a gyógyító-megelőző 
beavatkozásokat külön tételként finanszírozza. A fogorvosi praxisokban is léteznek TEK nélküliek. Az 
ilyen praxisoknak azonban nem jár alapdíj. 

TEK-kel rendelkező praxis 

Az önkormányzattal a praxist működtető feladatátvállalási szerződést köt. Ügyeleti kötelezettsége is 
van. 

TEK nélküli praxis 

A TEK nélküli praxisba bárhonnan bejelentkezhetnek betegek. Ügyeleti kötelezettsége nincs. A praxis 
működtetője saját rendelőjében és eszközállománnyal látja el feladatát. A finanszírozásban fix díjra 
nem, csak teljesítmény- és egyéb díjazásra jogosult. Jogszabályok már új TEK nélküli praxis 
szervezését nem engedik meg. 

Nagyon gyakran nincs mindig tisztán meghatározható településszerkezet. Az alább felsorolt 
településszerkezeti csoportosítások egy praxison belül is előfordulhatnak. A praxist működtető 
természetesen ezen sajátosságoknak megfelelően az ellátás szerkezetét és a végzendő munka 
irányítását elsősorban a lakossági elvárások szerint kell, hogy alakítsa. 

Városi praxis 

Általában sűrűbben lakott területen élő lakosságcsoportok ellátását végzi. A rövidebb földrajzi 
távolságok, valamint a szakellátó helyek térbeli közelsége miatt az ilyen praxisokban több a 
szakrendelésre való utalás. A praxist irányító orvos szívesen veszi igénybe a szakellátó hálózat 
gondozási tevékenységét is, ezért az egy bejelentkezettre eső munkamennyiség gyakran 
alacsonyabb, mint a falusi, vagy a tanyasi településszerkezetű praxisokban. 

Falusi, kistelepülési praxis 

A praxist egy vagy több települési önkormányzat működteti és gyakran több telephelyen is kell 
rendelni. A földrajzi távolságok is jelentősek lehetnek. A szakellátó helyek elérhetőségéhez is relatíve 
nagyobb távolságot kell megtenniük a betegeknek. Ezekben a praxisokban ezért általában magasabb 
a befejezett gyógyító tevékenység aránya, illetve a gyógyító-megelőző ellátás kompetenciái és 
gyakorlata eltérhet a városi praxisokétól. A vidéki praxisokban elvárás például az egyszerű 
sebellátások, kötözések, varratkiszedések, egyszerű laborvizsgálatok stb. végzése. 

Tanyasi praxis 

A tanyasi településszerkezetnél a földrajzi széttagoltság és a nagy távolságok miatt sokkal nehezebb 
megközelíteni a praxis rendelőjét. Itt sokkal gyakoribb a bejelentkezettek saját lakóhelyükön történő 
ellátása. Ezt gyakran a szociális ellátó rendszerrel közösen végzik, amely segít például a gyógyszerek 
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beszerzésében, a betegekhez való eljuttatásában. Ezekben a praxisokban a nővérmunka is sokkal 
időigényesebb, valamint igen jelentősek az autóhasználat költségei. 

A praxis team 

A praxis munkacsoport feladata a praxisba bejelentkezettek folyamatos gyógyító megelőző 
ellátásának biztosítása. A praxis team vezetője az orvos, aki a praxisba lépés után a végzendő munka 
mennyiségi és minőségi paramétereinek megfelelően alkalmazza és irányítja a praxis többi 
munkatársát. Az alkalmazott munkatársak száma és szakirányú képzettsége függ a praxisba 
bejelentkezettek számától, életkorától, a praxis földrajzi helyétől és a praxis bevételétől. A praxis 
munkatársainak szakképzettsége mellett elengedhetetlen az informatikai eszközök rutinszerű 
használatának ismerete. A praxis team tagjai: 

Orvos 

Háziorvosi, házi gyermekorvosi praxisban jogszabályok szerint csak szakvizsga megszerzése után 
lehetséges dolgozni. Ezt enyhíti az a jogszabály, amely tutori felügyelet mellett engedélyezi alap 
háziorvosi licencvizsgák után az önálló munkát a rezidensi vizsgák letételéig, illetve a szakorvosi 
képesítés megszerzéséig. Ezekben az esetekben az OALI-val köthet szerződést. Ellátási érdekekre 
hivatkozva működési engedélyt azonban ezen ritka esetek kivételével rezidensi vizsga letétele után 
kaphat az orvos ,úgy, hogy a szakorvosi képesítés megszerzését a jogszabály szerinti működés 
feltételeként kötik ki. Jelenleg más szakorvosi vizsgával rendelkező orvosok egyéni képzési terv 
alapján történő vizsgák letétele után kaphatnak működési engedélyt háziorvosi praxisban. 

A háziorvosi rezidensi záróvizsgát letett orvos dolgozhat önállóan, vagy alkalmazottként a praxisban. 
Általában előre tervezett praxis elővásárlás esetén alkalmazott formula. A rezidens az általa 
megvásárolni kívánt praxisban dolgozik pár évig beosztott orvosként, esetleg mentora vagy tutora 
mellett, majd a praxis átadása, megvétele után a nyugdíjba vonuló kolléga helyettesíti, illetve 
beosztott orvosként dolgozik még pár évig a praxisban, segítve az új praxisvezető munkáját. Házi 
gyermekorvosi praxisra működési engedély csak gyermek szakorvosi szakvizsga megszerzése után 
lehetséges. 

Praxisnővér 

A jogszabályok háziorvosi, házi gyermekorvosi szaknővéri képesítést írnak elő. Általános ápolói 
képesítéssel ellátható a praxisnővéri munka, de működési engedélyében időhöz kötik a szakképesítés 
megszerzését. A praxisnővér szakmai kompetenciáit szakképzettsége határozza meg. A praxisban a 
nővér munkakompetenciáit a munkacsoportot vezető orvos határozza meg. Célszerű ezen 
munkakompetenciákat külön írásban meghatározni, valamint a munkaköri leírásban is rögzíteni. Ezek 
a kompetenciák rendkívül eltérőek lehetnek. Alapvetően viszont a hatékony munkavégzés 
legfontosabb elemei. A praxis nővér további szakképesítést is szerezhet a háziorvosok 
másodszakvizsgái, illetve különböző irányú kiegészítő tevékenységeinek segítésére (pl. foglalkozás 
egészségügyi szaknővér stb.). 

Praxis asszisztens (írnok asszisztens) 

Jogszabályban meghatározott szakképesítés megszerzése nem feltétele. Célszerű azonban lehetőség 
szerint bármilyen egészségügyi, szociális OKJ-s végzettségű, vagy érettségivel rendelkező munkatárs 
alkalmazása. A kiválasztás fontos szempontja a számítástechnikai eszközök gyakorlati alkalmazásának 
ismerete, esetleg ilyen irányú szakképesítés. Praxis asszisztens alkalmazása jogszabály szerint nem 
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kötelező, általában a praxis nagysága szerint alkalmazzák. Gyakori a praxisnagyság szerinti napi 4-6-8 
órás alkalmazás gyakorlata is. 

Nagyvárosokban, ahol az orvos gyakrabban igényli a szakorvosi konzultációt és szakorvosokkal 
végezteti a gondozási munka nagy részét, nem alkalmaz asszisztenst. Az ilyen praxisokban az írnok 
asszisztensi feladatokat a nővér végzi, általában az önálló gondozási munka rovására. Ezekben az 
esetekben gondot jelenthet a teamen belüli helyettesítés. 

Egyéb praxis alkalmazottak: 

Alkalmazott orvos 

Előfordulnak földrajzi, vagy egyéb okok miatti nagy, általában 2000 fő felett bejelentkezett 
betegkártyával rendelkező praxisok. Ezekben az esetekben az elvégzendő munka mennyisége, illetve 
a finanszírozásban alkalmazott degresszió csökkentése érdekében alkalmaz a praxisvezető olyan 
beosztott orvost, aki a jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkezik. 

Egyéb szakdolgozó 

Az elvégzendő munka mennyisége, illetve bizonyos kiegészítő szakellátási tevékenység esetén a 
praxisvezető alkalmazhat további szaknővért, szakasszisztenst, gyógytornászt, rehabilitációs 
szaknővért, dietetikust. Gyakran fordul elő ezen szakdolgozók teljes, vagy részmunkaidőben való 
alkalmazása praxisközösségekben, egészségügyi központokban. Egy-egy praxis esetén főleg 
részmunkaidőben alkalmaznak egyéb szakképesítésű egészségügyi szakdolgozót. 

A praxis munkarendje 

A munka szervezésének előzményeként a praxis működtetéséhez szükséges engedélyek és 
szerződések megszerzése kötelező. Ezek: 

 A jogosultsághoz szükséges igazolás 

 A tárgyi feltételek meglétét igazoló ÁNTSZ engedély 

 A veszélyes anyagok ártalmatlanítását végző céggel szerződés 

 Az önkormányzattal kötött feladat átvállalási szerződés 

 TEK-es OEP finanszírozási szerződés stb. 

A praxis feladatköre 

A teamen belül a háziorvos végzi a team-munka szervezését a praxis feladatköreinek megfelelően. A 
háziorvosi team feladatai: 

1. Megelőzés - Primer prevenció 

a) Jogszabályhoz kötött kötelező szűrés 
b) Életkorhoz kötött szervezett szűrések 
c) Rizikó személyek szűrése a napi rutinellátás feladatai mellett 
d) Egyéb szervezett szűréseken való részvétel (Egészségügyi központok szervezett célcsoportos 

komplex szűrőprogramjaiban való részvétel) 
e) Egészségügyi felvilágosítás csoportos és egyéni 
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2. Gondozás - Szekunder prevenció 

A kiszűrt betegek élethosszig tartó gondozása a szövődmények minél későbbi időpontban történő 
bekövetkezte érdekében. A gondozási munkát a praxisvezető irányítja. A praxis nővér a gondozási 
protokollnak megfelelően a napi rutin munkát a munkaköri leírásának megfelelően szervezi és végzi. 
A praxis orvos szükség esetén szakorvosi konzultációt vesz igénybe a gondozáshoz. A gondozási 
munka adminisztrációját a praxis nővér és az asszisztens együttesen végzi. 

3. Rehabilitáció - Tercier prevenció 

A háziorvosi team a szakorvosi hálózattal szorosan együttműködve segíti a megváltozott 
munkaképességű és egészségű betegek egészségének és munkaképességének lehetőség szerinti 
javítását, helyreállítását, ápolással, tanácsadással, pszichés támogatással. 

4. Gyógyítás 

Napi szinten a rendelőben ellátásra kerülő akut és idült betegek gyógyítása. A fekvő és járóképtelen 
betegek részére otthonukban nyújtott gyógyító ellátás. A háziorvosoknak törekedniük kell a beteg 
érdekeit szem előtt tartva a minél teljesebb, kompetencia alapokon nyugvó definitív ellátásra. 
Jelenleg a finanszírozási rendszer jutalmazza a magasabb definitív ellátást nyújtó praxisokat. A praxis 
nővér az orvos utasításainak megfelelően részt vesz a napi gyógyító munkában is. Az orvos utasításai 
szerint a járóképtelen betegeknek otthonukban nyújt ellátást. 

5. Terhesgondozás 

A háziorvos azokban a praxisokban, ahol a terhesgondozást nem szülész-nőgyógyász szakorvos látja 
el, a védőnőkkel, valamint a szakintézmény orvosának konzultatív együttműködésével végzi azt. 

6. Orvosszakértői tevékenység 

a) Keresőképtelenség elbírálása 
b) Igazolások kiadása (fertőző betegség mentességről, közgyógyellátáshoz, stb.) 
c) Gépjárművezetői és más egészségügyi alkalmasságok elbírálása 
d) Munkaképesség- csökkenés igazolásának kezdeményezése 
e) Lőfegyver használat alkalmassági elbírálása 
f) Halotti bizonyítvány kiadása 
g) Orvosi látlelet kiadása 

7. Ügyeleti tevékenység 

Területi ellátási kötelezettség alapján részt vesz a szervezett területi ügyeleti rendszerben. 

8. Közegészségügyi tevékenység 

a) Szervezett és egyéni védőoltások 
b) Fertőző betegségek be- és kijelentése 
c) Közegészségügyi jelentések elkészítése 

9. Képzési tevékenység 

a) Jogszabályok által előírt kötelező képzések végzése a praxisban dolgozóknál 
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b) Önkéntes képzés, továbbképzés praxis kiegészítő tevékenységek esetén (fizioterápia, lézer, 
Holter UH stb.) 

10. Oktatási tevékenység 

Orvostanhallgatók, rezidensek, szakvizsgára jelöltek, nővérek, asszisztensek gyakorlati oktatása. 

11. Egyéb adminisztrációs tevékenység 

Kötelező jelentések elkészítése: 

a) Finanszírozási jelentés 
b) Éves forgalmi jelentés 
c) Influenza-jelentés 
d) Szakhatóságoktól kért egyéb jelentések 
e) Önkormányzatok felé történő szakmai beszámoló 

12. A praxis kapcsolatrendszere 

 Ügyeletet szervezőkkel (önkormányzat, Mentőszolgálat, vállalkozók) 

 Felügyeleti rendszerrel (Kormányhivatal Területi Népegészségügyi Intézményei, 
szakfőorvosok stb. 

 Szakmai kapcsolatok (Tudományos szervezetekkel, MAOTE, CSAKOSZ, MOTESZ stb.) 

 Érdekvédelmi kapcsolatok (FAKOSZ, Orvosi Kamara, stb.) 

A praxis munkarendje 

A munka szervezett végzését a praxisvezető orvos határozza meg, figyelembe véve a vele 
szerződésben álló lakossági érdekeket érvényesítő önkormányzat véleményét is. A praxis 
tevékenységének legnagyobb részét a napi rendeléseken és ügyeleti időben végzi. A munka 
szervezését befolyásoló tényezők: 

1. A praxisba bejelentkezettek száma. A kötelező és a szükséges rendelési idő megállapításának 
elsődleges szempontja. 

2. A praxis földrajzi elhelyezkedése és a rendelő megközelíthetősége. A rendelő helyét célszerű 
úgy megválasztani, hogy minél könnyebben és egyszerűbben legyen megközelíthető, 
lehetőség szerint ne legyen távol a tömegközlekedési eszközök megállóhelyétől, és 
akadálymentesített legyen. 

3. A praxis munkatársainak száma, szakképzettsége. Nagyobb praxisok esetén a munkatársak 
által önállóan végzett szervezett munka elengedhetetlen feltétel. Szükség esetén ennek 
érdekében lépcsőzetes rendelési idő bevezetése is lehetséges. A rendelést a szaknővér kezdi, 
majd egy-két óra múlva teljes team együtt folytatja. A szaknővér a gondozásban a praxis 
orvos által előírt protokoll szerint önállóan is dolgozhat. A praxisba bejelentkezett fekvőbeteg 
ellátás szervezésében igazodni kell a napi rendelési időhöz. 

A tercier prevenciós tevékenységet nagyobb praxisok, vagy praxisközösségek esetén külön rendelési 
időben, rehabilitációban szakképzett személy végezheti. 

A praxist szervező orvosnak a mai jogszabályok széles lehetőséget biztosítanak az ellátás 
szervezésére. Sajnos a finanszírozás nem kellően honorálja a magas szintű definitív ellátást nyújtó 
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praxisokat. A praxis munkaszervezésének legfőbb alapja az igényekhez, a lehetőségekhez és a 
finanszírozáshoz igazodó ellátás. 

A rendelés időbeli szervezése 

A tényleges rendelési időt az ellátási érdekek alapján kell meghatározni. Figyelembe kell venni a 
törvényes munkaidő kereteket is. A befolyásoló tényezőkön felül a racionális munkaidőt a 
betegellátási érdek alapján kell meghatározni. A szervezést befolyásoló tényezők: 

1. A praxisba bejelentkezettek száma 
2. A praxis földrajzi helyzete: városi körzet, több településes falusi körzet, tanyasi település. Az 

önkormányzatok és a lakosság igénye alapján több telephelyes rendelővel rendelkező 
praxisok esetén a rendelési időt rugalmasan kell megállapítani. Kis településen hetente egy-
két alkalommal, 1-2 órában, az igényekhez igazodó rendelés szükséges. A rendelésnek 
igazodnia kell a „székhely-községben” lévő rendelő rendelési idejéhez. Ennek szervezéséhez a 
lakosság, és az önkormányzatok megértő egyetértése szükséges. 

3. A lakosság korösszetétele. Magas arányban aktív korban lévők esetén szükséges a praxisban 
délutáni rendelések szervezése. A jó beteg-compliance fontos szempontja, hogy minél 
kevesebb legyen a munkából való kiesés a gondozási folyamat során. Az elöregedő lakosságú 
praxisok esetén a gondozásra fordított idő növekszik, emiatt az önálló nővéri gondozás 
bevezetése lehet a megoldás, vagy növelni kell a rendelési időt, az igényeknek megfelelően. 

4. A rendelő megközelíthetősége. Több településből álló praxis esetén figyelembe kell venni a 
rendelési idők megállapításánál a közlekedési feltételeket. Az optimális rendelési idők 
megállapítása nem könnyű feladat. A rendelési idő a praxis munkatársak, az ellátandók, az 
önkormányzatok közös érdekeinek megfelelően, konszenzussal megállapított időbeosztás, 
amely a különböző érdekek esetenkénti változása miatt közös egyetértéssel módosítható. 

A praxis felszereltsége 

A háziorvos működési feltétele a rendeléshez szükséges tárgyi feltételek megléte. A tárgyi feltételek 
biztosítása a praxist működtető feladata. A praxis működtetése lehetséges önkormányzati 
tulajdonban lévő tárgyi feltételek mellett. Ez esetben a praxis orvosa legtöbbször közalkalmazottként 
látja el az orvosi feladatokat. Amennyiben az orvos vállalkozóként, az önkormányzattal kötött 
feladatátvállalási szerződés keretében látja el a praxist, akkor a vállalkozó kötelezettsége a tárgyi 
feltételek biztosítása. Ezen feltételeket a működési engedély kiadása előtt az egészségügyi hatóság 
(OTH, Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Intézete) ellenőrzi. A tárgyi 
feltételek: 

Háziorvosi, házi gyermekorvosi rendelő 

A rendelő minimumfeltételeit a 60/2003 ESzCsM rendelet határozza meg. Gyakorlatban azonban az 
alapellátó rendelők sokszínűsége található meg az ellátórendszerben. 

A feladatátvállalási szerződéssel működő (vállalkozó) praxisok legtöbbször önkormányzati tulajdonú 
rendelőkben látja el a betegeket, és egyéni megállapodások szerint bérleti díjért, vagy támogatásként 
ingyenesen használhatják a rendelőket. A rendelők korszerűsítését, karbantartását is az 
önkormányzat, vagy a használó (bérlő) végzi. 

Egyre gyakoribb, hogy a praxis tulajdonosok a rendelőket is megvásárolják, illetve újat építenek. Ezt 
főleg akkor teszik, ha a praxis bevételei ezt lehetővé teszik. Jelenleg a praxisok 25-30%-ában a 
rendelőt is a praxis tulajdonosa biztosítja. 
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A finanszírozási rendszerben megtalálható ún. fix-díj, nagyrészt a rendelők tárgyi feltételeinek 
biztosítására szolgál (közműdíjak, eszközpótlás stb.). 

A zavartalan team-munka érdekében a team minden tagjának informatikai háttérrel felszerelt külön 
munkahely szükséges, és ezt minimálisan legalább 2 helyiségben kell megvalósítani. Ideális, ha az 
orvos külön helyiségben egyedül rendel. A rendelő egységekben célszerű a számítógépes programok 
hálózatban való használata. Alapvető elvárás az informatikai háttér biztosítása, valamint az internet-
kapcsolat, és legalább mobil és vonalas telefonelérhetőség biztosítása. 

Az eszközök biztosítása 

A 60/2003. ESzCsM rendelet szerinti alap- és speciális eszközöket, műszereket kell biztosítani 
rendelőtípusonként. Fontos szempont, hogy több rendelő esetén a minimum feltételek biztosítása 
lehetséges mobil módon is. Ilyenkor az eszközök nagy része egyszerűen szállítható, például a 
külközségi rendelésre. A kötelező alapfelszerelésen kívül a háziorvos egyéb, a diagnózis felállítását 
segítő, vagy terápiás eszközökkel is rendelkezhet. 

Egyéb eszközök 

 ABPM 

 Holter EKG 

 Portabilis vagy stabil UH diagnosztikai készülék 

 Labor automaták (vérkép, vércukor stb.) 

 Kissebészeti eszközök 

 Kauterek 

 Fizioterápiás készülékek 

 Terápiás lézerek 

A NEFMI pályázati rendszeren belül lehetőséget biztosít az eszközök pótlására, valamint bizonyos 
esetekben a finanszírozásban eszközamortizációt biztosít. 

Irodalom 

2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről. 
4/2000. EÜM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről. 
1997. évi CLIV törvény az egészségügyről. 
64/2011. (XI.29) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú 
szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről. 
43/1999. Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól. 
60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről. 
Arnold Cs. Családorvoslás. Medicina (1999) 

Dokumentáció a praxisban. A praxisban használt nyomtatványok 
dr. Füredi Gyula 

A klasszikus, Andor Miklóstól ismert meghatározás szerint az általános (ma házi-) orvoslás szituatív 
szakágazat, amelyre jellemző a személyesség, a folyamatosság és a lépcsőzetesség. A betegeivel 
folyamatos és személyes kapcsolatban álló háziorvos lépcsőzetesen jut előre az információk 
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vonatkozásában, minden egyes orvos-beteg találkozás újabb adatokkal bővíti a halmazt. A hétköznapi 
életben használjuk a dokumentáció és az adminisztráció kifejezéseket is, gyakran szinonimaként, 
pedig elválasztásuk és elkülönített kezelésük fontos a hatékonyság és a célravezetőség miatt. 

Magyarországon 1998 januárjától külön törvény védi az egészségügyi adatokat. 

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. 
évi XLVII. Törvény meghatározza az alapfogalmakat: 

3. § E törvény alkalmazásában: 

a) egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a 
megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más 
személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy 
származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű 
adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás); 

b) személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya 
leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a 
továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas 
lehet az érintett azonosítására; 

c) gyógykezelés: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a 
megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés 
következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen 
vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett 
vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, 
gyógyászati ellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is; 

d) orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és 
személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre 
vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat; 

e) egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi 
és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon 
rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától; 

f) kezelést végző orvos: az érintett gyógykezelését végző vagy abban közreműködő orvos; 

g) betegellátó: a kezelést végző orvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett gyógykezelésével 
kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, a gyógyszerész; 

i) adatkezelő: a betegellátó; az intézményvezető; az adatvédelmi felelős; továbbá közegészségügyi-
járványügyi közérdekből az 5. § (3) bekezdésében meghatározott szervek és személyek; továbbá a 22. 
§ szerinti esetekben az ott meghatározottak szerint az egészségbiztosítási szerv; a 22/E. §-ban 
meghatározottak szerint az orvosszakértői, rehabilitációs, illetve szociális szakértői szerv; a Nyugdíj-
biztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíj-biztosítási szerv és a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv; 
továbbá a 16/A. §-ban meghatározottak szerint, valamint a lakossági célzott szűrővizsgálatok 
szervezése érdekében a 3. § b) pont szerinti személyazonosító adat tekintetében az egészségügyi 
államigazgatási szerv; a 14/A. §-ban meghatározott adatok tekintetében a gyógyszer, gyógyászati 
segédeszköz, gyógyászati ellátás kiszolgáltatója, illetve nyújtója; a 15/A. §-ban meghatározottak 
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szerint a munkavédelmi hatóság és a tevékenységének ellátását segítő munkahigiénés és foglalkozás-
egészségügyi szerv; továbbá a 23. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott esetben az első- és 
másodfokú etikai eljárást lefolytató kamarai szerv; 

j) közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt 
gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs; 

k) sürgős szükség: az egészségi állapotban hirtelen bekövetkezett olyan változás, amelynek 
következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában az érintett közvetlen életveszélybe kerülne, 
illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne; 

A törvény megfogalmazása szerint az adatkezelés célja 

a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, 

b) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti 
tevékenységet is, 

c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése, 

d) a népegészségügyi [16. §], közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések 
megtétele, 

Az Eüak. céljainak pontosítása történik meg ebben a rendelkezésben. A gyógykezelési 
tevékenységnek bizonyos szempontból része a szakfelügyeleti tevékenység, a megújított 
szakfelügyeleti rendszeren keresztül, ezért szükséges ezt a célok között megjeleníteni. A 
módosításban helyet kap a népegészségügy, mint cél. Az Eütv.-ben külön fejezet foglalkozik a 
népegészségüggyel. A népegészségügy a társadalom egészének szervezett tevékenysége, amelynek 
célja a lakosság egészségi állapotának javítása az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése 
révén. A népegészségügy feladata a lakosság egészségi állapotának és az erre ható kockázati 
tényezőknek figyelemmel kísérése és elemzése. Erre figyelemmel érthető, hogy az Eüak. céljai közül 
sem maradhat ki a népegészségügy, és a későbbiekben [27. §] az eddig az Eüak.-ban szétszórva 
megtalálható népegészségügyi szempontú adatgyűjtések egyberendezése is megtörténik. 

e) a betegjogok érvényesítése. 

(2) Egészségügyi és személyazonosító adatot az (1) bekezdésben meghatározottakon túl - törvényben 
meghatározott esetekben - az alábbi célból lehet kezelni: 

a) egészségügyi szakember-képzés, 

b) orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, 
költségek tervezése, 

c) statisztikai vizsgálat, 

d) hatásvizsgálati célú anonimizálás és tudományos kutatás, 

e) az egészségügyi adatot kezelő szerv vagy személy hatósági vagy törvényességi ellenőrzését, 
szakmai vagy törvényességi felügyeletét végző szervezetek munkájának elősegítése, ha az ellenőrzés 
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célja más módon nem érhető el, valamint az egészségügyi ellátásokat finanszírozó szervezetek 
feladatainak ellátása, 

f) a társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások megállapítása, amennyiben az az egészségi állapot 
alapján történik, 

g) az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe 
vehető szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, valamint a gazdaságos gyógyszer-, gyógyászati 
segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelési szabályai betartásának a vizsgálata, továbbá a külön 
jogszabály szerinti szerződés alapján a jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozása, illetve az 
ártámogatás elszámolása, 

h) bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott feladatok 
ellátására kapott felhatalmazás körében bűnmegelőzés, 

i) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott feladatok 
ellátása, az abban kapott felhatalmazás körében, 

j) közigazgatási hatósági eljárás, 

k) szabálysértési eljárás, 

l) ügyészségi eljárás, 

m) bírósági eljárás, 

n) az érintettnek nem egészségügyi intézményben történő elhelyezése, gondozása, 

o) a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy ezen tevékenység 
munkaviszony, közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony, hivatásos szolgálati viszony vagy egyéb 
jogviszony keretében történik, 

p) közoktatás, felsőoktatás és szakképzés céljából az oktatásra, illetve képzésre való alkalmasság 
megállapítása, 

q) a katonai szolgálatra, illetve a személyes honvédelmi kötelezettség teljesítésére való alkalmasság 
megállapítása, 

r) munkanélküli ellátás, foglalkoztatás elősegítése, valamint az ezzel összefüggő ellenőrzés, 

s) az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére vényen rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 
és gyógyászati ellátás folyamatos és biztonságos kiszolgáltatása, illetve nyújtása érdekében, 

t) a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések - ideértve a fokozott expozíciós eseteket is - 
kivizsgálása, nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések megtétele, 

u) az egészségügyi dolgozókkal szemben lefolytatott etikai eljárás. 
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(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott céloktól eltérő célra is lehet az érintett, illetve törvényes 
vagy meghatalmazott képviselője (a továbbiakban együtt: törvényes képviselő) - megfelelő 
tájékoztatáson alapuló - írásbeli hozzájárulásával egészségügyi és személyazonosító adatot kezelni. 

(4) Az (1)-(2) bekezdések szerinti adatkezelési célokra csak annyi és olyan egészségügyi, illetve 
személyazonosító adat kezelhető, amely az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül 
szükséges. 

5. § (1) Az egészségügyi ellátó hálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésére - 
amennyiben e törvény másként nem rendelkezik - jogosult 

a) a betegellátó, 

b) az intézményvezető, valamint 

c) az adatvédelmi felelős, 

d) az ellátásszervező adatelemzéssel megbízott alkalmazottja. 

(3) A közegészségügyi-járványügyi veszélynek kitett személy, az ilyen személlyel kapcsolatban álló 
vagy kapcsolatba került és ezért közegészségügyi-járványügyi szempontból veszélyeztetett személy, 
valamint az ilyen személyekkel kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatot kezelő az 
egészségügyi és személyazonosító adatot, illetve telefonos vagy más elektronikus elérhetőséget 

a) az érintett kezelését végző orvos, 

b) az egészségügyi államigazgatási szerv keretében dolgozó tisztiorvos, 

c) a közegészségügyi-járványügyi felügyelő, 

d) a közegészségügyi-járványügyi célból adatkezelésre jogosult más személy vagy szerv, valamint 

e) az Egészségügyi Világszervezet 2009. évi XCI. törvénnyel kihirdetett Nemzetközi Egészségügyi 
Rendszabályai (a továbbiakban: NER) végrehajtása körében a NER végrehajtásában közreműködő 
szerv feladatkörrel rendelkező alkalmazottja részére - kérésükre - a közegészségügyi-járványügyi cél 
által indokolt körben köteles haladéktalanul és ingyenesen átadni. 

(4) A (3) bekezdés alapján megszerzett és kezelt adatokat kizárólag nemzetközi horderejű 
közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet megelőzése és kezelése érdekében, a nemzeti NER 
tájékoztatási központ részére lehet továbbítani. 

6. § Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során biztosítani kell az 
adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, 
megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz 
illetéktelen személy ne férjen hozzá. 

A törvény arról is rendelkezik, hogy valamennyi egészségügyi intézményben - kórházban és 
rendelőben, állami és magánintézményben - tájékoztatás illeti meg a betegeket egészségügyi 
adataikról. Joguk van megismerni a rájuk vonatkozó egészségügyi adatokat. 
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A beteg kezelőorvosától, háziorvosától jogosult tájékoztatást kapni egészségi állapotáról, a 
vizsgálatokról, a gyógymódokról és azok eredményéről, illetve ezekről az adatokról a saját költségén 
másolatot kérni. 

Az egészségügyi dokumentáció a következő adatokat mindenképpen tartalmazza: 

 a betegtől felvett személyi adatokat (név, születési dátum, lakhely, stb.) 

 a betegtől vagy hozzátartozóitól nyert anamnesztikus adatokat 

 a vizsgálatok, illetve a gyógykezelés során rögzített egészségügyi adatokat 

 a vizsgálati eredményeket, a betegség megnevezését, az elvégzett beavatkozásokat, a 
gyógyszeres terápiákat, leleteket, zárójelentéseket 

 Tekintettel arra, hogy a háziorvos tevékenysége szélesebb körű, mint más szakterületeké, 
ezért a dokumentáció részét képezik más, a beteg körülményeivel kapcsolatos, nem 
feltétlenül egészségügyi adatok is. 

A fenti adatokat együttesen nevezik egészségügyi dokumentációnak, függetlenül attól, hogy a 
rögzítés milyen formában történt (kézírással vagy számítógépen). Az egészségügyi dokumentációt a 
kezelőorvos a kezelés során folyamatosan vezeti, abba a beteg vizsgálatával és gyógykezelésével 
kapcsolatos minden adatot köteles rögzíteni. 

A beteg adatainak a kezelésére az illetékes kezelő orvos jogosult. Ha megszűnik az orvos és a beteg 
közötti jogviszony (pl. más körzetbe jelentkezik át a beteg, vagy az orvos választ másik körzetet 
magának), az orvos jogosulatlan adatkezelőnek minősülne, ezért a távozó beteg dokumentációját 
archiválni szükséges, míg a másik esetben az orvos nem viheti magával a beteg kartonját, sőt az 
esetlegesen továbbvitt számítógépről is igazolható módon törölnie kell az adatokat. Alapszabály, 
hogy a dokumentum ott marad, ahol az keletkezett, így praxisváltás esetén sem szabad azt 
továbbítani, hanem csak a törzskarton másolatát. Az eredeti dokumentumokat az eredeti körzetben 
kell archiválni. Az egészségügyi dokumentumokat általában 30 évig kell megőrizni. 

Amennyiben az egészségügyi dokumentációban hibás adatot rögzítettek, akár a beteg is kérheti, hogy 
azt kijavítsák. A javításkor rögzíteni kell az új adatot, de a régit sem szabad törölni. Ezzel a javítás 
kapcsán később felmerülő esetleges jogvitáknak lehet elejét venni. 

Ha a dokumentáció olyan, kívülálló személyre vonatkozó részeket is tartalmaz, amelyek megismerése 
sértené a kívülálló személy személyiségi jogait, csak azokat a részeket lehet bemutatni, illetve átadni 
a betegnek, melyek az ő adatait tartalmazzák. 

Pszichiátriai kezelés során a törvény lehetőséget ad arra a kezelő orvosnak, hogy megtagadja a beteg 
kérését a dokumentumok megismerésére. Ezt akkor teheti meg az orvos, ha okkal feltételezhető, 
hogy az adatok megismerése a beteg gyógyulását nagymértékben veszélyeztetné. Az elutasítást 
megalapozhatja, ha a beteget cselekvőképtelennek nyilvánították. 

A beteg törvényes képviselőjét (a gondnok, kiskorú beteg esetén a szülő vagy gyám) ugyanazok a 
jogok illetik meg, mint magát a beteget az egészségügyi adatok megismerésére: kérhet az adatokról 
és azok tartalmáról tájékoztatást, a dokumentumokba betekinthet, illetve azokról másolatot kérhet. 

A közeli hozzátartozót is megilleti a tájékoztatás, az iratokba betekintés és a másolatkérés joga. A 
törvény értelmében közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, élettárs, szülő, testvér és gyermek, 
de a nem egyenesági rokon - pl. a sógor, nagynéni, unokatestvér - nem élhet ezekkel a jogokkal. 
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A beteg az általa megnevezett hozzátartozót kizárhatja a tájékoztatáshoz és betekintéshez való jog 
gyakorlásából. Ezt a szándékát közölnie kell kezelőorvosával. Amennyiben nem tesz tiltó 
nyilatkozatot, úgy tekintik, mintha beleegyezett volna a közeli hozzátartozó tájékoztatásába. A tiltó 
nyilatkozat a beteg halála esetén továbbra is érvényben marad. 

A hozzátartozó mindazokat az egészségügyi dokumentumokat megismerheti, amelyekből 
megtudható, hogy mi volt a halál oka, illetve hogy milyen kezelésben részesült a beteg a halálát 
megelőzően. Az iratokról saját költségére másolatot kérhet. Az iratok kiadása csak akkor tagadható 
meg, ha azt az érintett életében megtiltotta. 

Az orvosi titoktartási kötelezettség nemcsak az orvosokra, hanem valamennyi a beteg gyógyításában 
részt vevő személyre vonatkozik. A beteg adatait bizalmasan kell kezelniük, vagyis azokat csak az arra 
jogosultakkal közölhetik. Az egészségügyi ellátó intézmények egymás között továbbadhatják a beteg 
adatait, ha erre a gyógykezelés érdekében szükség van. 

Az egészségügyi ellátó hálózaton kívülre csak a beteg írásbeli hozzájárulásával továbbíthatnak 
adatokat. Az orvosi titoktartáshoz való jog értelmében a betegnek joga van arról nyilatkozni, hogy 
kinek adható tájékoztatás egészségi állapotáról illetve kiket zár ki adatainak megismeréséből. 

Nem kell a beteg hozzájárulása, ha más személy életének, testi épségének és egészségének védelme 
teszi szükségessé az adattovábbítást, vagy ha a beteg egészsége érdekében az őt gondozó személlyel 
kell adatokat közölni. 

Az egészségügyi intézmények bizonyos esetekben kötelesek adatot szolgáltatni (pl. bizonyos 
fertőzések kapcsán). 

Az egészségügyi intézményt az eljáró szervek megkereshetik büntető eljárás, szabálysértési eljárás, 
közigazgatási hatósági eljárás, polgári eljárás esetén is. Ezekben az ügyekben a rendőrség, ügyészség, 
bíróság és a kirendelt igazságügyi szakértő kérheti az ügyben érintett beteg bizonyos, a törvényben 
meghatározott adatait. 

Az egészségügyi intézmény, amikor törvényi előírásra továbbít adatokat, köteles azoknak az 
adatoknak a kiadására szorítkozni, amelyek az adatkérésben megfogalmazott cél eléréséhez 
elengedhetetlenül szükségesek. 

Ha a beteg egészségügyi és személyazonosító adatait továbbítják, erről feljegyzést kell készíteni a 
nyilvántartás számára. A feljegyzésnek tartalmaznia kell, hogy kivel, mikor, milyen célból és milyen 
adatokat közöltek. A beteg tájékoztatást kérhet adatainak kezeléséről, így arról is, továbbították-e 
adatát más intézmények számára. 

Elektronikus dokumentumkezelés 

Napjainkra egyre elkerülhetetlenné válik, hogy dokumentumainkat informatikai rendszerben tároljuk. 
Sokan a dokumentumkezelést egyszerűen az információ elektronikus úton történő rögzítésének 
tekintik, azonban ez a terület ennél lényegesen összetettebb. Egyrészt a papíralapú dokumentumok 
archiválását, illetve szkennelés során történő elektronikus rögzítését, másrészt a tárolt 
dokumentumok adatbázisrendszerbe foglalását jelenti. 

Amiről még nem beszélünk eleget: a biztonság. 
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Az egészségügyben a biztonság elsődleges fontosságú tényezővé vált: a hatékony 
dokumentumkezelés segíthet biztonságosabb információs rendszereket kiépíteni. A folyamat során 
felépül a dokumentáció teljes egésze. Fontos, hogy könnyedén visszakereshetőek legyenek az 
adatok, a változások, de egyben a módosító személye is. 

Az üzleti élet dokumentumai az adattitkosításnak köszönhetően általában biztonságban vannak, 
mivel sok helyen a felhasználók csupán virtuális meghajtókat láthatnak a tényleges tárolási hely 
helyett. Ez az út áll az egészségügy előtt is, hiszen az egészségügyi adatok szenzitív, különleges 
bánásmódot igénylő információk. Várhatóan már a közeli jövőben lehetőség nyílik az adatok központi 
vagy a rendelőn kívüli biztonsági mentésére, biztosítva pl. az esetleges problémák utáni hatékony 
helyreállítást. 

A biztonsági megfontolásokon túl az adatok rendezett tárolása is igen fontos szempont. Sajnos a mai 
háziorvosi szoftverek nem dolgoznak teljes körűen egységes rekordképpel, nem konvertálhatók 
hiánytalanul az adatok a rendszerek között. Ezzel nem csak az akkreditációhoz kötött adatkezelés 
biztonsága sérül, hanem adott esetben a beteg ellátása is, hiszen fontos adatok mennek veszendőbe 
egy szoftver-váltás kapcsán. Ezt a szempontot előtérbe helyezve szükséges a háziorvosi informatika 
útját megszabni. 

A bevezetőben említettük a dokumentáció és az adminisztráció eltérő kezelését. A jelenleg érvényes 
jogszabályok kevés háziorvosi feladat vonatkozásában írnak elő kötelező, és még ritkábban 
kötelezően strukturált dokumentációt. Az esetek legnagyobb részében a háziorvos maga dönt abban 
a vonatkozásban, hogy mit rögzít, milyen formában, és a rögzített adatot a továbbiakban hogyan 
kezeli. Nézzük előbb ezeket a dokumentumokat: 

Az adatrögzítés, adattárolás és az adatszolgáltatás korszerűsége, pontossága önmagában is egy 
rendszer nagyon fontos minőségi indikátora. A valid adatállomány kialakításához egységes, a 
párhuzamos adatképzést és adatszolgáltatást elkerülő, standardizált adatokkal dolgozó 
adatszolgáltatási rendszerre van szükség. A háziorvosi praxisok számára meg kell határozni azokat a 
bázisadatokat, melyeket a folyamatos betegellátás során rögzíteni szükséges és annak meglétét (ezt a 
folyamatot) ellenőrizni szükséges. Ez egyaránt vonatkozik valamennyi, háziorvosi és házi 
gyermekorvosi praxisra azzal a kiegészítéssel, hogy ma a gyermekellátásban és a felnőttek 
ellátásában ezek az adatok nem teljes mértékben egyeznek meg. 

A jelenlegi jogi szabályozás a praxisban folytatott tevékenység vonatkozásában csak bizonyos, 
korlátozottnak is tekinthető adat megfelelő struktúrában történő rögzítését teszi kötelezővé és 
összehasonlíthatóvá. Más esetekben a szabályozók tág mozgásteret hagynak, ami a számonkérést és 
az összehasonlíthatóságot jelentősen megnehezíti. Meghatározott adattartalomról inkább az 
adatszolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok (jelentések, igazolások stb.) kapcsán beszélhetünk. A 
háziorvos által kiadásra kerülő dokumentumok a legtöbb esetben strukturáltak, hiszen a további 
felhasználás eredményességének a feltétele, hogy a kiadott háziorvosi nyilatkozat minden olyan 
információt tartalmazzon, amit a dokumentum szükségességét meghatározó jogszabály fontosnak 
tart (ld. pl. vény alaki kellékei vagy éppenséggel a gépjármű vezetői alkalmassági vélemény). 

A praxisok dokumentációjában jelenleg csak az ún. Törzskarton (ez is csak a felnőttek esetében) 
rendelkezik megfelelően strukturált adatrögzítési kötelezettséggel, a gyerekek esetében más 
szerkezettel, kötelező alkalmazással, de nem jogszabály által meghatározott módon kerülnek az 
adatok felvételre. Nincsenek pontos előírások sem a dokumentálás egyéb formáiról, sem a 
betegforgalomban rögzítendő adatokról. Mindezek általában a régóta bevált, hagyományon alapuló 
logika szerint kerülnek felvételre. 
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A dokumentáció nem csak az adatszolgáltatást, hanem a belső és külső minőségellenőrzést is 
szolgálja. A rögzítendő adatoknak ezért egyszerre kell alkalmasnak lennie a populáció népegészségi 
állapotának felmérésére, a háziorvosi-házi gyermekorvosi tevékenység leírására, a háziorvosi ellátás 
és a háziorvosi gondozás minőségellenőrzésére. Ez akár a szakfelügyeleti rendszer alapja lehet. 

Ezen túlmenően a dokumentált és jelentett adatok egy részének alapján a jövőben kialakítható az 
egészségügyi alapellátásban is a finanszírozás teljesítmény-alapú bővítése (ld. pl. a már beindult és 
folyamatosan továbbfejlesztendő indikátorokat). 

Ebben a folyamatban rendkívül fontos az adatszolgáltatók motiváltsága, az adatbevitel olyan korszerű 
informatikai megoldása, amely a tényleges betegellátó tevékenységet nem lassítja, nem hátráltatja 
valamint a szakmai grémiumok és maguknak az alapellátásban dolgozó háziorvosoknak a rendszeres 
tájékoztatása az összegyűjtött adatokról (visszajelzés az adatok elemzéséről). 

A motiváció, az adatok megfelelő minősége, a torzulásmentes adatszolgáltatás elősegíti az 
ellátórendszer átláthatóságát és az ellátás színvonalának javítását is. 

A jelenlegi rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségek az egészségügyi 
alapellátásban 

Az összefoglalás nem teljeskörű. 

1. A finanszírozó felé 

 Havonként változásjelentés a praxisban nyilvántartottakról, a bejelentkezett és kijelentkezett 
páciensek illetve adminisztratív áthelyezések TAJ alapú listázása 

 TAJ-valorizáció minden beteg vonatkozásában, folyamatosan 

 Havonként jelentés a praxisba nem bejelentkezettek ambuláns ellátásáról 

 Hetenként táppénzes jelentés a tárgyhéten keresőképtelen állományba felvett illetve onnan 
kiírt betegekről 

 Tételes betegforgalmi jelentés a praxisban ellátott páciensekről, a számukra felírt 
gyógyszerekről és a praxisban elrendelt beutalásokról 

 A közgyógyellátási rendszerben a betegre vonatkozó egyedi adatlap kitöltése az igénylők 
krónikus betegségeire általunk illetve más szakorvosok által elrendelt gyógyszereinek tételes 
felsorolása kiegészítve a hatóanyagok és a napi dózisok megjelölésével 

2. Az ÁNTSZ felé 

 Fertőző betegek be- és kijelentése 

 Egyéb, közegészségügyi jelentőségű aktuális jelentések (pl. oltási értesítő, influenza 
védőoltás korcsoportos jelentése, légúti fertőző megbetegedések heti jelentése, stb.) 

3. A Központi Statisztikai Hivatal felé 

 Évente forgalmi adatok, tevékenység jelentés 

 Kétévente korcsoportos morbiditási lap 
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4. A települési önkormányzat felé 

 Évente összefoglaló értékelő jelentés (az önkormányzat szempontjai alapján (nem mindenütt 
megjelenő feladat) 

 A Szociális és más törvények által háziorvosi hatáskörbe utalt igazolások kiadása 

 5. Az adóhivatal felé 

 Az előző évben kiállított, adókedvezmény igénybevétele érdekében kiállított igazolások 
listája (K51-es nyomtatvány) 

6. Az NRSZH felé 

 Rokkantosítás illetve a fogyatékossági támogatás érdekében azonos formátumú adatlap 
megküldése 

A fenti jelentési kötelezettségek egy jóval kisebb, átláthatóbb, ezért könnyebben kezelhető és 
kevesebb csatornán futó adatállománnyal is teljesíthetők volnának. A háziorvosi praxisok szélessávú 
internet kapcsolatára építve nem csak a praxisok jelentési kötelezettségeit lehet korszerűsíteni, 
hanem az ellenkező irányban hasznos adatokat, a mindennapi munkához szükséges tájékoztatókat, 
egyéb információkat is lehetne ezen a csatornán eljuttatni a praxisokba. 

A háziorvosi dokumentáció, adatrögzítés és adattovábbítási (jelentési) 
rendszer lehetséges korszerűsítése 

 On-line összeköttetés az OEP, az ÁNTSZ és a háziorvosi praxisok között 

 A háziorvosi praxisokban megtalálható számítógépek – egy minimális aránytól eltekintve - 
alkalmasak szélessávú internet kapcsolatra. 

 Halaszthatatlan a háziorvosi területen a számítástechnika kötelező alkalmazása. A 
minimumfeltételek között meg kell határozni számítógépek minimális konfigurációját és az 
akkreditált háziorvosi dokumentációs szoftvert. A folyamatosan rendelkezésre álló 
informatikai kapacitás biztosítása természetesen a forrásoldalon is kezelendő. 

A háziorvosi szoftverekkel kapcsolatos lépések 

A háziorvosi praxisokban használatos dokumentációs szoftverek (OEP vagy OALI által történő) 
akkreditálása évek óta sürgető feladat. Ez megoldaná az elektronikus aláírás, az on-line 
adattovábbítás (jelentések) problémáit. Az akkreditációnak tartalmaznia kell valamennyi, 

 a háziorvosi praxis kötelező feladatának, adatszolgáltatásának a teljesíthetőségét (beleértve 
annak megfelelőségét és aktualizálását is) 

 a rögzített adatok biztonságos archiválását, 

 más, szintén akkreditált szoftverbe történő transzportját 

 A szoftverek megfelelő szakértői támogatást kell biztosítsanak a jogszabályban vagy más, 
kötelező érvényű szabályozásban előírt magatartások (pl. gyógyszer illetve gyógyászati 
segédeszköz rendelés) teljesítéséhez. 

 Annak garanciáját, hogy az adott szoftverrel készített beszámolók, igazolások az aktuális 
szabályoknak megfelelőek (a szolgáltató védelme) 

A megfelelő informatikai szolgáltatás a másik oldalon is elvárható: biztosítani kell, hogy a fogadó 
oldal (OEP, KSH, ÁNTSZ stb.) is rendelkezzék a megfelelő fogadásra alkalmas kapacitásokkal. Előtérbe 
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kell helyezni a korszerű technikai alkalmazásokat, ugyanakkor a rendszernek nyitottnak kell lennie a 
további fejlesztések irányában. 

Az egységes adatstruktúra kialakítása révén alkalmat teremtene arra, hogy egy háziorvosi praxis 
működtetéséhez elengedhetetlen adatok átmenthetőek (konvertálhatók) legyenek egy másik 
akkreditált szoftverbe, illetve az adatmentés standardizálásával jelentősen megnőhetne a praxisok 
adatbiztonsága. 

Valamennyi programba kötelező jelleggel be kell építeni a jelenleg elfogadott szakmai irányelveket és 
protokollokat, és ezeket szakértői segédprogramként kell tudni működtetni. 

A „Törzskarton” adatainak a gyermekkori sajátságokat is figyelembe vevő revíziója és számítógépes 
kezelésének standardizálása szükséges, melynek során figyelemmel kell lenni a háziorvosi (házi 
gyermekorvosi) tevékenységben használt minőségi indikátorok beépítésére. 

A betegforgalmi adatok a BNO kódokhoz kötődő diagnosztikus és terápiás gyakorlat, valamint az 
egyes kórképekhez köthető beutalási szokásrend jól jellemzik egy-egy praxis tevékenységének 
minőségét. Ezért egy-egy BNO kóddal jól definiált betegséghez kapcsolódó beutalási és terápiás 
tevékenység rögzítése elengedhetetlen része a praxisok dokumentációjának. 

Érvényesíteni szükséges az államigazgatásban evidenciának tekintett alapszabályt, miszerint egy 
hivatal sem kérhet be olyan adatot, amellyel ő már rendelkezik: az adattakarékosság alapelveinek 
sem felel meg a jelenleg tapasztalt szemlélet, mely szerint pl. az OEP olyan adatokat kér a 
szolgáltatóktól, amelyekkel ő már rendelkezik. 

A háziorvosi feladatok ellátáshoz szükséges jogszabályok 
dr. Füredi Gyula 

Törvények 

A következő törvények egészének ismerete szükséges 

2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről (a „praxistörvény: szabályozza a háziorvos és az 
általa ellátott praxis viszonyát, rendezi a továbblépés, az elidegenítés, a folytatás lehetőségeit) 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (az egészségügyi ellátás „alaptörvénye”, minden további 
szabályozás kiindulópontja) 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (tekintettel arra, hogy a mai 
egészségügyi ellátás zömében a társadalombiztosítás támogatásával történik, elkerülhetetlen a 
biztosítottak, a szerződők és más szolgáltatók ebbéli jogainak, kötelezettségeinek ismerete) 

További törvények 

2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról. A 
háziorvos együttműködik a hozzátartozók közötti erőszak megelőzésében. 

2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati-segédeszköz ellátás, 
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól. A háziorvos nem mindenütt és nem általános 
kötelezettséggel, de ún. kézi gyógyszertárat működtet. 
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2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 
szabályairól. A háziorvos igazolja az egészségügyi szabadságot, ennek érdekében a háziorvos-t 
nyilvántartják. 

2001. évi LXXXV. törvény a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi 
Programjáról. A háziorvost nyilvántartják. 

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól Feladat a háziorvosnak. 

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről. A háziorvos nyilvántartja betegei adatait. 

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról. A háziorvos igazolja a változást, 
ennek a függvénye, hogy bírálatra kerül-e a beteg kérése. 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Gyermekvédelmi 
feladat: a hozzátartozók vizsgálata a jegyző vagy a gyámhivatal kérésére. A háziorvost és 
elérhetőségét nyilvántartják, adatait kezelik. 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról. A háziorvos praxisjog eladásakor adófizetésre 
kötelezett. A háziorvos igazolja a várandósságot. A háziorvosi szolgálatok (ha más tevékenységet nem 
folytatnak) mentesek a cégautó adó alól. 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. A háziorvos igazolja az ápolási díj 
jogosságát. A háziorvos igazolja a közgyógyellátás keretét meghatározó gyógyszerelést. A háziorvos 
feladatot kap a szociális szolgáltató feladatellátásához. 

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról. A háziorvosi szolgálatok, ha más tevékenységet nem 
folytatnak, mentesek a cégautó adó alól. 

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról. A helyi önkormányzatok felelősek az egészségügyi 
alapellátásért. 

Kormányrendeletek 

A következő kormányrendeletek ismerete teljes egészükben szükséges 

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
végrehajtásáról. A praxisjoghoz kapcsolódó eljárásrendet szabályozza. 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól. A többek között a háziorvosi, az ügyeleti, a védőnői és az 
iskolaorvosi szolgálatok finanszírozását is szabályozza, folyamatosan aktualizált változatának 
ismerete nélkülözhetetlen. 

217/1997. Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról. A társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi ellátásának részletes 
szabályait írja le. 
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102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és 
annak ellenőrzéséről. 

További kormányrendeletek 

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és 
adatátvételeiről. Éves háziorvosi jelentési kötelezettségek a KSH felé. 

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket 
betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi 
vizsgálat rendjéről. A vasutasok esetében is a háziorvos látja el a háziorvosi feladatokat. 

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről. A 
háziorvosi képzés módja a központi gyakornoki rendszer keretében. 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) rendelkezéseinek 
végrehajtásáról. A gázszolgáltató felé a háziorvos jelenti a fogyatékosságot a kedvezmény igénybe 
vétele céljából, a beteg kérésére. 

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról. A 
menedékest a háziorvos térítésmentesen látja el. A háziorvos köteles a helyszínen (rendelőn kívüli) 
ellátást nyújtani orvosszakmai értelemben nem indokolt esetben. A háziorvosnak járványügyi 
feladatai vannak a menedékesek esetében. 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról. A kedvezményezett helyzetet a háziorvos igazolja. 

213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, 
valamint eljárásának részletes szabályairól. Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet 
(ORSZI) eljárása. Az ORSZI jogutódja a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH). A háziorvos 
igazolást ad ki a beteg egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozólag. 

175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott 
szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló 
egészségügyi ellátás rendjéről (az MH-Honvédkórház saját jogú igényjogosultjai által az MH-
Honvédkórházon kívül biztosított egészségügyi ellátások igénybevételének szabályai). Az MH-
Honvédkórházhoz tartozó betegeket is elláthat a háziorvos. 

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról. Harmadik ország polgárát a háziorvos a 
közösségi szálláson, vagy őrzött szálláson (ún. idegenrendészeti szállás) látja el (rendelőn kívül, nem 
orvosi indok alapján), míg a szakellátó a saját rendelőjében. Személyes megjelenés kimenthető, ha a 
kezelőorvos ezt igazolja. 

113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról. A magyar és az EGT 
országaiba tartozó beteg esetében a háziorvos igazolja a személyes ápolás igényét. Az EGT polgárok 
ellátása az őrzött szálláson történik. Az eljárásrendet ismernie kell a háziorvosnak. 

322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Mentőszolgálatról. Orvos nélküli kocsi kérheti a 
háziorvos segítségét. 
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287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól. A 
háziorvos kezdeményezi a beteg várólistára kerülését. 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól A jogosultság alapját igazolja a 
háziorvos, amit a módszertani intézet felülvizsgálhat! A háziorvos igazolás az alapja a keret 
meghatározásának. 

215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról. A 
háziorvos egészségügyi alkalmasságot állapít meg. 

55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól. A háziorvos betegséget 
igazol. 

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység 
engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről. A háziorvos 
igazolja a gondozó ill. az érintett személyek egészségügyi megfelelőségét. 

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, 
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól. A háziorvos a beteg kérésére 
igazolja fogyatékosságot a kedvezmény igénybe vétele céljából. 

158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásról. A háziorvos katasztrófa-
egészségügyi feladatai. 

117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes 
szabályairól. A beteg nyilatkozatát az egészségügyi ellátás visszautasításáról a háziorvos megőrzi. 

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a 
gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 
személyes adatokról. A háziorvos részt vesz a gyermekjóléti feladatok realizálásában 
(adatszolgáltatás és nyilvántartás). 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról. A háziorvos gyámügyi feladatai. 

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről. A háziorvos szakvéleményt ad a betegség súlyossági fokáról. 

143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával 
kapcsolatos szabályokról. A háziorvos szolgálat működését védi. 

A következő jogszabályok egészének ismerete szükséges 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről. A 
háziorvosi feladatok alaprendelete: ebből kiindulva láthatók a feladatok. 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges 
járványügyi intézkedésekről. Bibliaként kell a polcon állnia. A jogi nyelvezet mellett igen hasznos 
szakmai útmutató is egyben. 
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51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek 
megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok 
igazolásáról. Nem lehet eleget beszélni a prevencióról. Minden háziorvos előtt ismert kell lennie, 
hogy e jogszabály milyen kötelezettségeket ró a háziorvosokra. Sajnos a betegek is kevesen tudják, 
hogy az egészségük megőrzése érdekében milyen szűrővizsgálatokra van lehetőségük bizonyos 
életkorokban. 

További jogszabályok 

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú 
tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri 
egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az 
egészségügyi alapellátásról. A háziorvos igazolást ad a jelentkező egészségi állapotáról és 
előzményeiről (nincs összhangban a foglalkozás-egészségügyi szabályozással). FÜV = felülvizsgálat. A 
háziorvosi dokumentációt bekérik a FÜV-höz (nem szabályozza a kiadás, a másolás feltételeit és 
költségviselőjét, nem egyértelmű az egészségügyi adatok védelméről szóló törvényhez való viszonya, 
ld. archiválás). A háziorvos táppénzbe vételre jogosult. Az itt következő melléklet tartalma nincs 
szinkronban a foglalkozás-egészségügyi szabályokkal, indoka kérdéses. 

49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról. A háziorvos 
igazolja a fogyatékosságot a kedvezmény igénybe vétele céljából, a beteg kérésére. A háziorvos a K-
51 sz. nyomtatványon (APEH honlap) igazolja a fogyatékosságot adókedvezmény igénybevételéhez. 

15/2009. (X. 6.) HM-EüM együttes rendelet a hadkötelesek katonai szolgálatra való alkalmassága 
elbírálásának rendjéről. Már a HM is OEP finanszírozás terhére vizsgáltatja a sorozás előtt a 
fiatalokat, a háziorvosra tolva a szakmai felelősséget is. 

32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések 
szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról. A körzeti nővér képzésének előírásai. 

30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek 
elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok 
kiadásának egyes eljárási szabályairól. A háziorvosi szakvizsga külföldön történő elismertetését az 
EEKH intézi. 

4/2008. (I. 16.) EüM rendelet az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre 
kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb 
tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről. 
A jogszabály 1. melléklete felsorolja a hazánkban a háziorvostan szakvizsgával egyenértékű külföldi 
diplomákat. 

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti 
gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről. A kézigyógyszertár működtetésére 
vonatkozó szabályok. 

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló 
szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól. A gondozási igény 
igazolását is a háziorvos végzi. 
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14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba 
történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és 
kölcsönzéséről. A gyógyászati segédeszközlista és felírhatóság. 

25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet a közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához 
szükséges készítmények kiválasztásának szabályairól. A háziorvos együttműködik a MEP-pel a 
közgyógyellátott beteg gyógyszerköltségének meghatározásával. 

7/2006. (III. 21.) HM rendelet a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai 
oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, 
továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő 
engedélyezésének szabályairól. A háziorvos igazolást ad ki a jelentkező egészségügyi előzményeiről 
(nincs szinkronban a foglalkozás-egészségügyi ellátással). 

43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi 
rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, 
nyilvántartásának és tárolásának rendjéről. A fokozottan ellenőrzött szerek (kábítószerek) 
rendelésének módja. Kábítószer-rendelés külföldiek részére, illetve külföldre távozó betegek részére. 

5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással 
igénybe vehető gyógyászati ellátásokról. A házi gyermekorvos gyógyúszást javasolhat. 

76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, 
szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes 
szabályokról. A háziorvos közreműködik az ágazati adatgyűjtésben. 

49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról. A háziorvos együttműködik a védőnői 
szolgálattal. A szabályozatlan felelősségi viszonyok miatt jelentős konfliktusforrás. 

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 
szervezési kérdéseiről. A központi ügyelet nem azonos az azonos telephelyű (központosított) 
ügyelettel. 

40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi 
alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről. Az egészségügyi alkalmasság szabályai. 

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt 
kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a 
befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról. A kiemelt és emelt támogatással írható gyógyszerek 
felírásának szabályai. A szabályozás nincs szinkronban a szakmai szabályokkal (ld. pl. Hatásköri Lista). 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről. A háziorvosi minimumfeltételek. 

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről. A hulladékgazdálkodás 
szabályozása. 

18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó 
fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok 
elvégzésének rendjéről. A háziorvos részt vesz a HIV betegek szűrésében és gyógykezelésében. 
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8/2002. (X. 4.) ESzCsM rendelet az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, 
valamint a támogatás elszámolásának módjáról. A háziorvos igazolja, hogy az anyatej elszámolható. 

1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről. A 
háziorvosi rendelők hulladékkezelésének szabályozása. 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről. A háziorvos tevékenysége szorosan kapcsolódik a szociális 
alapellátáshoz. 

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről. A háziorvos szerepe a gondozás elrendelésében. 

34/1999. (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. A háziorvos halottvizsgálattal kapcsolatos feladatai. 

78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai 
alkalmassági követelményeiről. A háziorvostól igazolást kérnek az előző egészségi-betegségi 
állapotról. Nincs szinkronban a foglalkozás-egészségügyi szabályokkal. 

66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai 
szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről. A szakképzés rendje. 

21/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat polgári védelmi feladatairól. A háziorvos 
polgári védelmi feladatai. 

18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és 
szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései 
végrehajtásáról. A háziorvos közreműködik a tiltakozó nyilatkozatnak az Országos Transzplantációs 
Nyilvántartáshoz való eljuttatásában. 

5/1998. (III. 6.) IM rendelet a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról. A háziorvos feladatot kaphat a 
büntetés-végrehajtás során elhunytak ellátásában. Támogatja a BV működését. 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 
vizsgálatáról és véleményezéséről. Soron kívüli munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 
alkalmassági vizsgálat. A háziorvos feladatai a foglalkozás-egészségügyhöz kapcsolódóan. 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. A háziorvos 
kezdeményezheti a bölcsődei felvételt és igazolja az egészségi megfelelőséget a bölcsődei 
gondozáshoz. A háziorvos igazolja a megfelelő körülményeket. A háziorvos vizsgálja és igazolja a 
nevelőszülőnek jelentkezők egészségi megfelelőségét, egészséges környezetét. A háziorvos 
nyilatkozik az örökbefogadáshoz az egészségügyi alkalmasságról. 

63/1997. (XII. 21.) NM rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről. A jelentésre 
kötelezettek. Eljárásrend a fertőző betegségekkel kapcsolatos jelentési kötelezettségre. 

26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról. A háziorvos részt vesz az iskola-
egészségügyi ellátásban. 
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20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről. A háziorvos együttműködik az 
otthoni szakápolói szolgálattal és közvetve a szakellátással: ő ellenőrzi a szakellátó által elrendelt 
feladat teljesítését. 

20/1995. (VI. 17.) NM rendelet az orvosi rehabilitáció keretében történő szanatóriumi ellátás 
rendjéről A háziorvos kezdeményezi a szanatóriumi beutalást (de beutalásra nem jogosult…). 

19/1995. (XII. 13.) BM rendelet a rendőrségi fogdák rendjéről. Szükség esetén a háziorvosnak 
fogdaorvosi feladatokat is el kell látnia. 

16/1994. (IV. 26.) KHVM rendelet a vasutas biztosítottak köréről és a vasút-egészségügyi intézetekbe 
történő beutalás szakmai rendjéről. A beutalás rendje a MÁV dolgozók ellátása során. 

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról. 
Kötelező egészségfelmérés 5 éves korban. 

33/1992. (XII. 23.) NM rendelet a terhesgondozásról. A háziorvos közreműködik a 
terhesgondozásban. 

27/1992. (IX. 26.) NM rendelet a betegek beutalásának szakmai rendjéről. A háziorvos betegbeutalási 
feladatai. 

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról. A 
háziorvos feladatai az alkalmassági vizsgálatban. 

22/1991. (XI. 15.) NM rendelet a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének 
és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról. A háziorvos feladatai a lőfegyver 
alkalmassági vizsgálatban. 

16/1972. (IV. 29.) MT rendelet az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról. A szabad 
háziorvos-választás gyakorlati menete. 

A szerkesztő megjegyzése: a jelen összeállítás a praxis működését meghatározó, a kézirat leadásának 
idején hatásos legfontosabb jogszabályokat tartalmazza. A jogszabályok változásainak követése 
feltétlenül javasolt. 
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8. MINŐSÉGSZEMLÉLET, MINŐSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉGEK A 
PRAXISBAN 

Minőségszemlélet, minőségügyi tevékenységek a praxisban 
dr. Dobos Éva 

Bevezetés a minőségügybe 

A minőségügy kialakulása 

A minőségügy úttörői orvosok voltak: 

Hamurabbi törvénykönyve (ie. XVIII. sz):„Ha az orvos nagyobb operációt végez egy nemesemberen 
bronzból készült szikével és ezzel a nemesember halálát okozza, vagy ha a szemüreg műtétje során a 
látás vagy a szem elvesztése a következmény, vágassék le az orvos egyik karja.” 

Semmelweis Ignác (1818-1865) a világon elsőként alkalmazott nozokomiális infekciókontroll 
eredményére támaszkodva felhívta a figyelmet arra, hogy a gyermekágyi láz külső fertőzés révén 
létrejövő pyemia, melynek kialakulását klórvizes kézmosással jelentősen csökkenteni lehet. 

Florence Nightingale (1850-1890) felismerte az angol-krími háború idején, hogy a felszerelési 
hiányosságok, alacsony fokú szakértelem, rossz higiénés körülmények, fertőző betegségek miatt 
többen haltak meg, mint a harci sebesülések következtében. A rossz minőség kimutatására a 
diagnózis specifikus halálozási indexet használta, s talán az első közismert példája a teljesítmény 
mérését követő gyors egészségpolitikai reagálásnak. 

Az első időszakban a minőséget a magasan kvalifikált munkaerő belső jellemzőjének, termékének 
tekintették. Az egyén felelős a tevékenységének minőségéért, s a szervezeti minőséget úgy lehet 
javítani, hogy jól képzett szakembereket válogatunk össze. 

A minőség fogalmát a forgalomba kerülő termék hibamentességével azonosították, melyhez az 
egyéni minőség biztosításán keresztül jutunk el. A hangsúly az egyének munkavégzésének 
ellenőrzésén van. A hiba előfordulását büntetik, a hibátlanságot jutalmazzák, s ez az egyetlen 
motiváció. Ebben az időszakban a kimeneti eredmény ellenőrzése, azaz a „minőségellenőrzés” 
jellemezte a minőségügyet. 

Ahogy a munkafolyamatok bonyolultabbakká váltak, a lépések elkülönültek egymástól, az egyén már 
nem tehető egyedül felelőssé az egész munkafolyamat minőségéért. Ezzel párhuzamosan az 
ellenőrzés költségei is növekedtek, így a hibák kiküszöbölésére alkalmasabb módszert kellett találni. 
A hangsúlyt áthelyezték az ellenőrzésről, a hibák megszüntetéséről, a folyamatok rendszerszerű 
fejlesztése által a hibák kialakulásának megelőzésére. A minőségügyi szemlélet követői szerint a 
hibák 80%-áért nem az emberek, hanem a folyamatok szabályozatlansága a felelős. 

E. Codman bostoni sebész ekkoriban (1910) kezdte közzétenni az általa kifejlesztett és elsőként a 
sebészeti gyakorlatban alkalmazott, a sebészeti beavatkozások eredményességét elemző módszerét 
(end result system). Módszere segítségével lehetővé vált a sebészeti betegek egészségi állapotának 
hosszabb ideig tartó követése, annak megállapítása, hogy a kezelés megfelelő és effektív volt-e vagy 
sem. „Kedvezőtlen” kimenetel esetén minden egyes betegnél megvizsgálta, hogy a negatívum oka a 
diagnózis felállításban elkövetett hiba, a technikai lehetőségek vagy a sebész technikai tudásának 
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elégtelensége, esetleg a beteg alacsony együttműködő készsége lehetett-e. Valamennyi betegük 
esetén jól dokumentált diagnosztikus és terápiás tervet készítettek. 

Az amerikai egészségügyben a sebészek szakmai kollégiuma által kezdeményezett kórházi 
standardizációs program 1918-ban kezdődött, s egyre növekedett a résztvevő kórházak száma, ezzel 
az adminisztráció is. Ehhez társult a standardok megújításának és folyamatos karbantartásának 
igénye, mely létrehozta a Joint Commission on Accreditation on Hospitals szervezetét, mely 1953-ban 
kezdte meg munkáját. 

Az 1970-es évektől az egészségügyi minőségügy robbanásszerű fejlődési szakaszba lép, mely az 1990-
es évektől világméretű koncepcióvá válik. Ekkor jelenik meg a mai értelemben is érvényes 
megközelítésben és terminológiával a minőségbiztosítás az egészségügyben. Egyre nagyobb tért 
hódít a bizonyítékokon alapuló orvoslás (evidence-based medicine) eszméje. Az elsők között kitűzött 
cél az átláthatóság lett, az emberek és társadalmak tisztában akarnak lenni azzal, hogy az 
egészségügyi tevékenység során milyen eredményességgel működnek a szolgáltatók. Az emberi jogok 
egyre hangsúlyosabb védelme keretében az egészségügyi ellátás során a tájékozott beleegyezés 
alapvető elvárássá vált. Európában Hollandia és az Egyesült Királyság játssza a vezető szerepet a 
minőségügy egészségügyi alkalmazásában. 

A háziorvosi praxisok minőségügyi tevékenységére vonatkozóan az UEMO (European Union of 
General Practitioners) és a WONCA Europe nemzetközi szervezetek minőségügyi szempontrendszere 
az irányadó [1, 2]. 

A minőségszemlélet szükségessége 

Napjainkban a fejlett országokban - s hazánkban is egyre elterjedtebben - alig találunk olyan, 
orvostudománnyal, egészségüggyel foglalkozó könyvet, folyóiratot, mely valamilyen formában ne 
foglalkozna a minőség, minőségirányítás, gazdaságosság, költség-hatékonyság kérdéseivel. A 
minőségügy egészségügyben világszerte történő alkalmazását szükségessé tévő tényezők általában 
jellemzőek a magyar egészségügyi ellátás problémáira is. 

1. Növekvő ellátási szükséglet 

 Folyamatosan növekszik az ellátást igénylők aránya a népesség elöregedése, a káros életmódi 
szokások miatt kialakuló általánosan rossz egészségi állapot következtében. 

 Több, régen gyorsan halálhoz vezető betegség gyógyíthatóvá vált, de folyamatos gondozást 
igényel (pl. diabetes mellitus) 

 Szenvedélybetegségek előfordulásának szaporodása a szervrendszerek károsítása révén a 
szomatikus gyógyítás terheit is növeli. 

 Hosszabb élettartamot megélő tartósan egészségkárosodottak száma nő. 

2. Növekvő ellátói kínálat 

 A tudomány állandó gyors fejlődése mindennap újabb és újabb módszereket ad a kezünkbe a 
betegellátásban. 

 Az egészségügyi szolgáltatások jellemző (és szükséges) módon általában térítésmentesen, 
illetve minimális térítés fejében vehetők igénybe. Ezért a beteg fogyasztása nem 
költségérzékeny, így a beteg - a fogyasztó - „partner” a szolgáltatást nyújtók 
teljesítménygerjesztésében. 
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 Az ellátók a defenzív medicina elveit alkalmazzák saját védelmükre az egyre növekvő jogi 
procedúrák világában, így az ellátás költségei megsokszorozódnak, miközben az eredmény 
nem javul. 

 A rosszul értelmezett ellátói autonómia indokolatlan ellátási változékonyságon keresztül 
szélesíti az alkalmazott ellátások körét. 

3. Növekvő ellátotti igények 

 A „tudás globalizációjának” évszázadában a betegek egyre több információhoz jutnak 
betegségük illetve annak kezelési lehetőségeit illetően. 

 Ha ez nem párosul az egészségügyi rendszerből érkező, megfelelő tájékoztatással, egyes 
túlzott igények követelésként fogalmazódhatnak meg. 

 A szolgáltatások igénybevételét általában jellemzi a szolgáltatóba vetett bizalom fontossága, 
mely különösen érvényes az egészségügyi szolgáltatások igénybevevőire, a betegekre, 
páciensekre. 

 Ugyanakkor mindig meg fog maradni az ősi sámáni gyógyítás irracionális és misztikus 
megközelítésének hatása is, a hit ereje, mely mindig csökkenti a szabályok erejét. Az 
egészséges egyensúly megtartása nem könnyű. 

4. Szűkös erőforrások 

 Az alacsonyabb nemzeti össztermékkel rendelkező országokban a források abszolút hiánya 
jellemző, de még a fejlődő országok sem képesek lépést tartani a lehetőségekkel és az 
igényekkel. A nemzetközi Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) évente 
jelenteti meg a nemzetközi adatok sorát [18]. 

 A magasabb pénzügyi lehetőségek nem jelentik törvényszerűen elégséges humán erőforrás 
meglétét, ha az életpálya nem vonzó, nagymértékű a pályaelhagyás. 

 A világszerte növekvő munkanélküliség nem csak az egészségügyre fordítható kiadások 
fedezetét csökkenti, de az állástalanság egészségre gyakorolt káros hatásával az ellátási 
szükségletet is növeli. 

5. Rendszerproblémák 

 Az egészségügy, mint rendszer fejlődése nem követte azt a robbanásszerű fejlődést, melyet a 
tudomány és technika az utóbbi évtizedekben. 

 Egyre komplexebbé váltak az intézményi hálózatok anélkül, hogy szervezeti kultúra, vagy 
vezetési stílusváltás követte volna. 

6. Az egészségügyi ellátás szereplői, azaz az „érdekelt felek”, elégedetlenek 

 Betegelégedetlenség. Sokszor nem eléggé humánus ellátás, hosszú várakozási idő, rossz 
ellátási körülmények jellemzik az egészségügyi szolgáltatásokat. 

 A finanszírozó elégedetlen, mert nincs elég adat az egészségügyi ellátás eredményességéről, 
hatékonyságáról. A minőségkezelés eszközeinek használata nélkül nem derül ki, hogy a 
rendelkezésre álló emberi és anyagi erőforrásokat megfelelően használták-e fel, és ez 
lehetetlenné teszi az aktuálisan szükséges egészségpolitikai döntések valós információkon 
nyugvó meghozatalát. Az átláthatóság (transzparencia) uniós elvárás is. 

 Elégedetlen az ellátó személyzet elsősorban a hatékony és ösztönző bérezési rendszer 
megoldatlansága miatt, mely az egészségügyi szakma társadalmi presztizsének csökkenését 
okozza. 
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„Az egészségügyi rendszer, a gyógyító-megelőző ellátás minőségének fejlesztésével - melynek 
következtében a megelőzhető betegségek prevalenciája csökken, a gyógyítható betegségek kezelése 
pedig eredményesebbé válik - kedvezően változhat az elkerülhető halálozás aránya.” [3]. A cél a 
technikailag lehetséges, de gazdaságilag megengedhető egyensúlyának megtalálása úgy, hogy a 
betegek és más, az egészségügyi rendszer optimális működésében érdekelt felek elvárásait is 
figyelembe vegyük. 

A minőségszemlélet megvalósítása a hazai egészségügyben 

Az egészségügyi minőség fejlesztésének jelentőségét és szükségességét hazánk egészségügyi 
szakemberei is felismerték. Ennek érdekében 1992-től jelentős erőfeszítések történtek az 
egészségügyi szakemberek önkéntes szövetsége, az egészségügyi hatóságok, valamint az egyes 
egészségügyi ellátást nyújtó intézmények részéről. 

Hivatalosan először a 49/1990. sz. kormányrendelet fogalmazza meg a minőségügy feladatkörét, 
melyet a népjóléti miniszter hatáskörébe utalt, mint „minőségvédelmi, minőségszabályozási és 
hatósági minőségellenőrzési feladatokat”. A Népjóléti Minisztérium 1991-es cselekvési programjában 
külön fejezetben „Minőségkontroll és minőségbiztosítás” került említésre a minőségügy, majd az 
1994-ben elfogadott kormányprogram alapján indult meg a már látható eredményeket is felmutató 
országos munka. Az 1107/1994. kormányhatározat kimondta: „ki kell építeni az egységes 
minőségbiztosítási, minőségellenőrzési és intézményminősítési (akkreditációs) rendszert”. 1995-ben 
megalakult a Nemzeti Akkreditációs Tanács, mely a tanúsító szervezetek, valamint a laboratóriumok 
akkreditációját végzi. 

Ezen törekvésekkel párhuzamosan azon intézmények, melyek elkötelezettséget éreztek és korán 
felismerték az egészségügyi minőség gyakorlati megvalósításának jelentőségét, részben saját 
forrásaikból, részben különböző alapítványi pályázatokból létrehozták saját minőségügyi 
rendszereiket. Ezen rendszerek kialakítása az európai minőségügyi rendszer (International 
Organisation of Standardisation, ISO) alapján történt, melyhez hazánk egyéb területeken már 
évtizedekkel korábban csatlakozott, miután a magyar állam elfogadta és sajátjának tekintette annak 
szabványrendszerét (MSZ EN ISO 9000). Modellértékű a Zala megyei Kórház, ahol az ISO 9001 
minőségbiztosítási rendszer már 1995-ben nemzetközi tanúsítást nyert. Ezután számos egészségügyi 
szolgáltatást nyújtó intézmény (kórház, járóbeteg-szakrendelés és háziorvosi praxis) ISO 9001 vagy 
ISO 9002 tanúsítványt kapott. 

2001-ben jelentek meg az Egészségügyi Minisztérium ajánlásaként a Kórházi Ellátási Standardok, 
majd 2005-ben a Járóbeteg Ellátási Standardok, melyek egészségügy-specifikus követelményeket 
fogalmaznak meg a kórházak, illetve járóbeteg-szolgáltatók számára. Az Országos Alapellátási Intézet 
és az Egészségügyi Minisztérium 2005 végén hasonló standardokat adott ki a háziorvosi praxisok 
számára „HES” azaz Háziorvosi Ellátási Standardok néven. 2007-ben valamennyi ellátási terület 
standardját összevonták Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok néven. 

A WHO Középtávú Stratégiájának megalkotása több nemzetközi projektet is elindított, így a European 
Observatory on Health Systems and Policies nagyszabású felmérését az európai országok 
egészségügyi minőségügyi rendszeréről, melynek összefoglaló tanulmánya 2008-ban jelent meg [5]. 
Ebben hazánk minőségügyi rendszerjellemzőit is részletesen bemutatják a 4-es fejezetben. A 
háziorvosi ellátás területén a minőség szervezett formában történő hazai kezelésének meg-jelent 
eleme a 2011. áprilisban bevezetett Háziorvosok Indikátorrendszer, mely a háziorvosok 
indikátoralapú teljesítményértékelési rendszere [6]. 
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Nemzetközi elvárások 

A minőségszemléletű gondolkodás kialakítása, tudatosítása során fontos lépés a nemzetközi 
környezet megismerése. 

Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) 

A WHO alkotmánya szerint minden ember alapvető joga, hogy az elérhető legmagasabb szintű 
egészségben éljen, melynek elérésében azonos felelőssége van mind az egyénnek, mind az államok 
egészségpolitikájának. 

Az egyes országok egészségügyi politikájának és a WHO politikájának egyik kiemelt célja az ellátás 
minőségének javítása, az ellátáshoz való egyenlő hozzájutás, az életminőség, a fel-használói 
elégedettség és a források költség-hatékony igénybevétele. 

Az Egészségügyi Világszervezet 1998-ban kidolgozott „Egészséget Mindenkinek a XXI. században” 
politikájának 3. deklarációja kimondja, hogy „meg kell erősíteni és tovább kell fejleszteni az 
népegészségügyi és gyógyító ellátásokat magában foglaló egészségügyi rendszereket annak 
érdekében, hogy a tudományos bizonyítékokon, magas minőségen alapuló, ugyanakkor megfizethető 
és fenntartható egészségügyi ellátás általánosan hozzáférhető legyen.” [8]. „Az Alma-Atai 
Nyilatkozatban megfogalmazott módon az alapellátás továbbra is az egészségügyi rendszer 
elengedhetetlenül meghatározó része.” [7]. 

Az European Observatory on Health Systems and Policies a WHO Európai Regionális Irodája által 
működtetett kutatóközpont. „Health system In Transition” (HiT) elnevezésű projektjének célja, hogy 
azonos szempontrendszer szerint felmérve az egyes tagállamok egészségügyi rendszerének 
helyzetét, következtetésekkel és a lehetséges teendők megfogalmazásával segítsék az adott ország 
egészségpolitikai döntéseit. A hazánkról 2005-ben készült felmérés az alábbi konklúzióra jutott: „… 
hatékony ösztönzőket és szabályozást kell bevezetni ahhoz, hogy megelőzzék az egészségügyi ellátás 
túlhasználatát, támogassák a minőséget és az erőforrásokat a kórházi ellátás felől a járóbeteg-ellátás 
felé csoportosítsák át, a gyógyító ellátás helyett pedig a prevenció kerüljön előtérbe.” A 2011-ben 
készült újabb felmérés számos projekt sikerének elismerése mellett továbbra is megfogalmazta, hogy 
a finanszírozás allokációja 1994 óta változatlan, ugyan a 2007-es reform 5%-os elmozdulást 
eredményezett a kórházi ellátás felől a járóbeteg-ellátás felé, azonban ez nem változtatta meg az 
ellátási szintek szerepének egymáshoz viszonyított arányát [4]. 

A WHO által 2008-ban készített, az egészségügyi ellátás helyzetére vonatkozó világméretű 
felmérésében kifejezetten az alapellátásra helyezte a hangsúlyt, mint az alapvető ellátáshoz való 
hozzájutás meghatározó formájára [9]. „Az alapellátás, az egészségügyi ellátás koordinátora … nem 
olcsó, forrásallokációt igényel, azonban azt sokkal hatékonyabban tudja felhasználni, mint egyéb 
ellátási szintek.” Mivel az ellátáshoz való hozzáférést az egészségi állapot javulásában az egyik 
legmeghatározóbb szempontként értékelik, az alapellátás az ellátás minőségének egyik fő 
mozgatórugója, ezért az egészségpolitikák kiemelt figyelmet fordítsanak rá. 

A felmérés eredményeit felhasználva megalkották a Középtávú Stratégiai Tervet (2008-2013) [10]. 
Ebben azon túl, hogy szinte valamennyi fejezet megemlíti a minőségi szemlélet fontosságát, önálló 
fejezetben foglalkoznak a minőség meghatározó dimenzióival, mint az ellátáshoz való hozzáférés - 
különös tekintettel az alapvető gyógyszeres kezelésekre -, a meghatározott módszertannal 
kidolgozott, bizonyítékokon alapuló irányelvek és standardok szerinti működés, biztonság, és kiemelt 
jelentőséggel a költséghatékonyság. 
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Hazánk számára különös jelentőséggel bír a WHO elvárások teljesítése, mivel 2010. február 1-től 
Jakab Zsuzsanna, magyar elnök vezeti a WHO Európai Regionális Irodáját. 

Az Európai Unió 

Az egészségügy nem tartozik az Unió közösségi politikái közé, mivel az egészségügyi ellátás 
megszervezése a tagállamok hatáskörébe tartozik. Az egészség megtartása, mint a fejlődést biztosító 
tényező áll a középpontban. Az Európai Tanács 2006-ban elfogadta, a tagállamok egészségügyi 
minisztereinek közös nyilatkozatát az uniós egészségügyi rendszerek közös értékeiről és elveiről [12]. 

„Az egyetemesség, a jó minőségű ellátáshoz való hozzáférés, az azonos bánásmód és a szolidaritás 
átfogó értékei a különböző uniós intézmények munkájában széles körben elfogadottak. Együttesen 
olyan értékcsomagot képviselnek, amely egész Európában érvényes. … Az EU-ban valamennyi 
egészségügyi rendszer célja a betegközpontú és az egyéni szükségletekre reagáló ellátás biztosítása.” 

„Az egészségügyi rendszerek szabványosítására törekedni az Unió szintjén nem helyénvaló” ezért az 
Unió nem határozza meg, hogy az egyes tagállamok milyen megközelítéseket alkalmazzanak ezen 
értékek gyakorlati megvalósításához, az értékek megvalósítását biztosító működési elvek az egész 
Európai Unióban érvényesek, azaz valamennyi uniós polgár elvárja, hogy ezeket, valamint az ezeket 
támogató struktúrákat az Unió bármely egészségügyi rend-szerében megtalálja. Ezek többsége a 
minőség, vagy ahhoz kapcsolódó elveket jelent. 

1. Minőség: „az egészségügyben dolgozók számára pontosan meghatározott nemzeti 
szabályokon alapuló folyamatos képzés”, a jó gyakorlatot és klinikai irányítást biztosító 
rendszerek működtetése és a minőség ellenőrzése. 

2. Biztonság: „kockázati tényezők ellenőrzése, az egészségügyi dolgozók megfelelő képzése.” 
3. Tényeken alapuló, hatékony ellátás: A működő egészségügyi rendszerben „létfontosságú, 

hogy az ellátás megalapozott információkon alapuljon..”. „Az egészségügyi ellátás prioritásait 
olyan módon határozza meg, amely egyensúlyt teremt az egyes betegek szükségletei és az 
egész népesség kezeléséhez rendelkezésre álló pénzügyi források között.” 

4. Betegközpontú, transzparens ellátás: „a betegek vegyenek részt saját kezelésükben, 
biztosítsák számukra az átláthatóságot,” és a lehetőségekhez mérten „választási 
lehetőségeket ajánljanak számukra”, például az egészségügyi ellátás különböző szolgáltatói 
közötti választásra. „biztosítsa számára, az ajánlott kezeléssel kapcsolatosan, a teljes körű 
tájékoztatás ...” és „a beleegyezés jogát.” „átlátható és méltányos panasztételi eljárással...” 
biztosítani kell a betegek számára a jogorvoslathoz való jogot. „Az uniós és a nemzeti 
jogszabályok elismerik az uniós polgároknak a személyes adatok titkosságához való jogát” 
„Valamennyi rendszernek nyilvánosan elszámoltathatónak kell lennie.” 

A jelenleg érvényes uniós egészségügyi stratégia (az ún. Fehér Könyv) az európai egészségügy 
helyzetének javítását szolgáló konkrét eredmények elérését célozza [13]. A stratégia 
megvalósításának módszerei között a minőségmenedzsment eszközei is megjelennek, a 3. sz. 
célkitűzés („Dinamikus egészségügyi rendszerek és az új technológiák támogatása”) támogatására 
pedig „Közösségi keret a biztonságos, jó minőségű és hatékony egészségügyi szolgáltatások” 
létrehozását határozták el. 

A stratégiát éves munkatervekkel valósítják meg. A 2012-es munkaterv a stratégia „második 
program”-jának bevezetésére helyezi a hangsúlyt, a célok az egészségmegőrzés fejlesztése, 
egészséges életre való esély egyenlőtlenségeinek csökkentése és az egészséggel kapcsolatos 
információk és tudás megfogalmazása és disszeminálása [14]. Ezen célok megvalósítását biztosító, az 
egészségügyi ellátórendszer szereplőire háruló feladatok többsége az alapellátásban végezhető el, így 
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mondhatjuk, hogy ennek az évnek a sikerében az ellátórendszer részéről az alapellátáson lesz a 
hangsúly. Ugyanakkor a program eredményessége nem érhető el az egyéb szektorok, mint pl. 
szociális ellátás, oktatás hangsúlyos részvétele nélkül. 

A jövőre vonatkozó tervek a 2010. márciusban elfogadott „EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés stratégiája” dokumentumban fogalmazódnak meg [15]. Az egészségügy, a 
fejlődés fenntartásában kiemelkedő szerepet játszik a humán erőforrás bázisának biztosításával, 
amellett, hogy saját hatékony működésével segíti a gazdaság terheinek csökkentését. Kiemelten 
fontos cél az egészséges késői életkor biztosítása, mert rohamosan növekszik a társadalmak idős 
korosztály aránya, és az egészségügyi rendszerek biztosan nem tudnak ezzel lépést tartani. Ennek a 
fontos célnak a megvalósításához a fent említett 2012-es munkaterv teszi meg az első fontos lépést - 
„.. az Unió polgárait olyan módon kell támogatni, hogy minél hosszabb ideig tudjanak aktív, 
egészséges és független életet élni.” 

A 2020-as stratégiában történő magyar részvételt a 2011. áprilisban leadott, a Széll Kálmán Tervre 
alapozott hazai Nemzeti Reformprogram határozza meg, melyben a gyógyszerkiadások csökkentése, 
a magas minőségű alap és szakellátáshoz való egyenlő hozzáférés kap kiemelt szerepet [16]. 

Az Unió határozott álláspontja, hogy a stratégiai célok megvalósításának módszereit a tagállamok 
maguk határozzák meg. Ugyanakkor a lehetséges megoldásokra Európai Bizottsági Ajánlásokat ad ki. 
Kifejezetten az egészségügyi minőségügyre vonatkozó ajánlása 1997-ben jelent meg (17-es számú), 
majd 1999-ben a várakozási időről, várólistákról (21-es számú), 2001-ben a szakmai irányelvek 
fejlesztéséről (13-as számú), 2006-ban a biztonságos ellátásról (7-es számú) adtak ki ajánlásokat. 
Ezekben a tagállamok számára „hatásos európai standardokat adnak át az egészségügyi rendszereik 
működtetéséhez.” [17]. 

Az Unión belül működő két fontos háziorvosi szervezet, a WONCA Europe és az UEMO minőséggel 
kapcsolatos elveket is megfogalmazó dokumentuma határozza meg a praxisokkal szembeni, 
minőséggel kapcsolatos elvárásokat [1, 2]. A WONCA Europe által 2011-ben frissített, a háziorvosok 
kompetenciáját meghatározó dokumentum a betegközpontú ellátás és a betegutak koordinálásával a 
hatékony működést emeli ki, melyek területén a minőségszemlélet, a minőséggel kapcsolatos tudás 
alapvető kompetencia kell, hogy legyen. Az UEMO ajánlása teljes egészében minőséggel foglalkozik, 
alapelve a praxisok átlátható, minőséget biztosító működése, az indikátorokkal, betegek 
véleményének megkérdezésével történő folyamatos minőségmérés és bemutatás. 

„A háziorvoslás minősége alapvetően a háziorvos képzéssel megszerzett tudásán, jártasságán, a 
gyakorlat során összegyűjtött tapasztalatán és kialakított attitűdjén alapul. … A minőségbiztosítás 
nem más, mint egy képzési eszköz, mely az ellátás magasabb standardjainak elérését és a 
rendelkezésre álló erőforrások jobb kihasználását eredményezi, … melynek eredményeként 
folyamatosan fejlődik az ellátás minősége, s egyben demonstrálja a kormányzat és a lakosság felé az 
ellátás hatékonyságát és eredményességét. … A minőségbiztosítás módszereit a háziorvosnak el kell 
sajátítania és alkalmaznia kell, mint a mindennapi gyakorlat alapvető elemét.” [2]. 

A minőség fogalma és megközelítései 

A minőség fogalmának meghatározása igen sokféle szempontból történhet, attól függően, hogy ki 
értékeli a minőséget, az ellátó rendszer mely elemét, a megvalósulás milyen dimenzióit vizsgáljuk, 
illetve a minőség mely komponensére helyezzük a hangsúlyt. 
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Ki értékeli a minőséget? 

A minőség fogalmának leggyakoribb megközelítése a vevő igényeinek, elvárásainak történő 
megfelelés. Az általános minőségügyi megközelítés szerint a vevőt a „stakeholder” (érdekelt fél) 
fogalmával helyettesítik: „mindenki, aki kapcsolatban van a szervezettel, annak tevékenységével és 
érdeke fűződik annak sikeréhez”. Lehetnek a vevők - beteg és a finanszírozó - partnerek, 
alkalmazottak, tulajdonosok, irányító és szabályozó szervezetek, közösség, társadalom. Az ellátási 
folyamatokon belül az egyes tevékenységlépések kivitelezői egymás belső vevői (elvárásokat 
fogalmaznak meg) és szállítói (a megfogalmazott elvárásoknak megfelelő eredményt hoznak létre), 
míg a teljes folyamat végső vevője a külső vevő. 

Nézzünk egy egészségügyi példát (1. ábra). A háziorvos, amikor laboratóriumi vizsgálatot rendel, a 
laboratórium elvárásainak megfelelően kell, hogy kitöltse a kérőlapot, és elmondja betegének, 
milyen előkészületek kellenek az adott vizsgálathoz (pl. éhgyomor), illetve tájékoztatja, mikor és hová 
kell menni a vizsgálatra, vagyis a laboratórium tevékenységének minőségét befolyásoló elvárásoknak 
tesz eleget. A laboratóriumnak ebben a folyamatirányban a háziorvos a szállítója. Ugyanakkor ő is 
megfogalmazza a saját elvárásait a laboratórium felé: pl. sürgős eredményre van szüksége, 
tájékoztassák a beteget a lelet elkészültéről, s természetesen megbízható legyen a vizsgálat 
eredménye. Ebben a folyamatirányban a háziorvos a laboratórium vevője. A folyamat egyik végső, 
vagyis külső vevője a beteg, aki a két fél által optimalizált folyamat eredményeként állapotának 
megfelelő időben, megfelelően tájékoztatva, optimálisan fér hozzá a diagnosztikus lehetőséghez, 
mely ily módon gyorsítja gyógyulását. A másik külső vevő a finanszírozó, aki a szükséges költségeket 
fizeti ki a jó minőségű betegellátásért. 

 

1. ábra. A vevő-szállító lánc 
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Az érdekelt felek minőségértékelése attól függően különböző, milyen jellegű részvételük van az 
egészségügyi szolgáltatás folyamatrendszerében. 

1. A beteg szempontjából az ellátás akkor megfelelő, ha állapotában megfelelő javulást 
eredményez, ha kényelmesen hozzáférhető, ha nem jár jelentősebb fizikai vagy lelki 
megterheléssel, ha a tájékoztatás megfelelő, ha az ellátást biztosító intézmény komfortja 
kielégítő, és ha a személyzettel való kapcsolattartás igényeinek megfelelő. Azonban a beteg 
szempontjából kiválónak tekintett szolgáltatás szakmailag alacsony színvonalú, vagy 
ellenkezőleg az állapotához mérten túlzott lehet, s ez utóbbi esetben a menedzsment 
szempontjából is rossz minőségű az ellátás, mert nem hatékony. Tipikus példa a 
vírusinfekcióra antibiotikus kezelést követelő beteg, akit igen nehéz meggyőzni az igényelt 
kezelés szükségtelenségéről, sőt károsságáról. Elégedetlenül távozik a rendelésről, és addig 
járja az orvosokat, míg valaki fel nem írja az antibiotikumot. 

2. Szakmai szempontból (egészségügyi szakemberek) a gyógyítás, ápolás akkor megfelelő, ha a 
lehetőségekhez mérten elvárható szakképzettség és felszereltség birtokában, a szakma 
szabályainak betartása mellett történt, a beavatkozásokat helyes módon végezték el és az 
ellátott számára a lehető legnagyobb objektív állapotjavulást eredményezi. Ugyanakkor a 
szakmai elvárások maximális betartása gyakran gazdaságtalan megoldásokhoz vezet. 
Könnyen belátható, hogy ekkor egyéb ellátásoktól vonja el a forrásokat és így más 
szolgáltatás minőségének rovására megy. 

3. A menedzsment szempontjából (intézményi, tulajdonosi, finanszírozói és egészségpolitikai) a 
szolgáltatás akkor jó minőségű, ha az a rendelkezésre álló erőforrások optimális 
felhasználásával szakmailag hatásosan és gazdaságilag hatékonyan történik. A szakmailag 
gyenge minőségű szolgáltatás menedzseri szempontból a legrosszabb befektetés, mert nem 
javítja a beteg állapotát megfelelően. Így hosszabb kezelésre vagy más eljárások 
igénybevételére lesz szükség, ami erőket von el és költséget igényel. A menedzsment 
elsőrendű érdeke tehát nem lehet a szakmai munkán való takarékoskodás. 

Minőségi szolgáltatásról akkor beszélhetünk, ha a három szempont egyszerre teljesül, vagyis a 
minőségfejlesztés felfogható úgy, mint egy optimalizálási folyamat, melyen belül szervezett módon 
és tudatosan érvényesül az igénybevevő, a szakma és a hatékonyság szempontjának összehangolt 
érvényesítése. 

A háziorvosi praxis különleges helyzetben van más, intézményi szintű egészségügyi szolgáltatókkal 
szemben. A háziorvos egy személyben a praxis (szakmai és menedzseri) vezetője, ugyanakkor a 
közvetlen ellátó is, míg a kórházi, járóbeteg-szakrendelői szervezetekben a vezetői és betegellátói 
funkciók a dolgozók többségénél szétválnak. Utóbbi esetben az ellátó döntéseiben ritkán alkalmaz 
menedzsment szempontokat. Túlsúlyban vannak a saját és a beteg szemszögéből értékelt szakmai 
tényezők. A háziorvosi praxisban a háziorvosnak, mint ellátónak és vezetőnek, döntéseiben egy 
időben szakmai és a praxis szervezeti eredményeit befolyásoló szempontokat is figyelembe kell 
vennie. Ennek megfelelően a minőség fogalma számára mindkét megközelítést tartalmazza. 

Az ellátó rendszer mely elemének minőségét értékeljük? 

Donabedian5 dolgozta ki az 1980-as években a minőség ma is érvényes és leggyakrabban használt 
megközelítéseit. Ezek közül az egyik a minőséget abból a szempontból definiálja, vajon az ellátási 
rendszer egyes pontjain lezajló események hogyan befolyásolják a kimeneteli minőséget. „Az 
egészségügyi ellátás minősége három részből áll: az ellátás technikai oldalának minősége, melyet a 

                                                             
5
 Avedis Donabedian (1919-2000) a University of Michigan Népegészségügyi Intézetének emeritus professzora. 

Nevéhez fűződik az egészségügyi minőségügy koncepcionális megalapozása. 
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hatékonysággal jellemezhetünk; az interperszonális kapcsolatok minősége és a környezet komfortja.” 
Az ellátás alapját az ellátók adják, akiknek a tevékenységét két szempontból kell meghatározni, mint 
a technikai jellemzők és az interperszonális kapcsolatok. 

Technikai jellemzők: a tudás és a döntés minősége, mellyel felépítjük, illetve alkalmazzuk az ellátási 
stratégiát. Az összehasonlítás alapja az ún. legjobb gyakorlat („best practice”), mely az egészségi 
állapotban a legjobb eredményt nyújtja a tudomány mai állása és az elérhető technológia 
segítségével, a bizonyítékokon alapuló egészségügyi ellátás elveinek alkalmazásával („evidence-based 
health care”). Az elv alkalmazása azt jelenti, hogy az ellátási gyakorlatunk ne csak az egyetemen 
megtanultak, s azóta a kötelező továbbképzéseken elhangzottak feltétel nélküli elfogadásán és 
alkalmazásán alapuljon, hanem győződjünk meg az információk tudományos megbízhatóságáról, és 
elemezzük, vajon a saját praxisunkban alkalmazhatók-e. Bevezetésük ne ad hoc módon „holnaptól így 
csináljuk”, hanem tervezetten, helyi protokollok készítésével, a változtatás valamennyi körülményét, 
majd az elért eredményeket értékelve és elemezve történjék. Ugyanakkor legyen bátorságunk 
általunk eddig jónak hitt beavatkozások alkalmazásának megszüntetésére is, ha egyértelmű 
bizonyítékokat kapunk annak hatástalanságára. 

Interperszonális kapcsolatok: az ellátók kapcsolata a beteggel, illetve egymással alapvető 
meghatározója, milyen minőséget tudunk elérni, mégis a minőség szempontjából ritkán veszik 
figyelembe. Egyrészt nehéz mérni, másrészt a standardjai és kritériumai sem megfelelően 
kidolgozottak. Ha a „gyógyítás művészetéről” beszélünk, a klinikai ellátás (ezen belül elsősorban a 
döntés) és az emberi kapcsolatok művészetét értjük alatta. Az ilyen jellegű (ön)képzés sohasem késő! 
Fogadjuk el, hogy dönteni, kommunikálni nem tudunk magunktól, és nem biztos, hogy csak a 
mentorunk módszereit kell ellesnünk, hanem fordítsunk energiát a készségek tudományos alapú 
elsajátítására is. 

Közvetlen ezután kell értékelnünk az ellátás körülményeit, azon környezet jellemzőit, ahol az ellátás 
zajlik. Ilyenek a kényelem, komfort, nyugalom, titoktartás stb. Mindezek biztosítása a tulajdonos és a 
menedzsment feladata. 

Végül értékelnünk kell az ellátást abból a szempontból is, hogy populációs szinten milyen változást 
eredményez. A háziorvos feladatkörébe tartozik számos olyan tevékenység, mely nemcsak az egyén, 
hanem az ellátott közösség, ezen keresztül a társadalom egészségi állapotát is befolyásolja. Ilyenek a 
szűrések, védőoltások, krónikus betegek gondozása, vagyis összességében a prevenció ágazatai, 
melyek jelentősége a 2001-ben indított, 10 éves futamidejű Egészséges Nemzetért Népegészségügyi 
Programon keresztül nőtt meg és remélhetőleg válik finanszírozottá. 

A másik fontos donabediani minőség meghatározás annak dimenzióit határozza meg. Donabedian 
klasszikussá vált munkája (1966) alapján az egészségügyi ellátás minősége három dimenzióban 
értelmezhető, ezek a struktúra („intput”), a folyamat és az eredmény („outcome”, 2. ábra) 
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2. ábra. A minőség dimenziói 

A struktúra a tárgyi (technikai és gazdasági lehetőségek), a személyi (a személyzet száma és 
szakképzettségének szintje) feltételek és a szervezeti felépítés (vezetési módszerek, 
munkakapcsolatok rendszere, finanszírozás módja stb.), melyek segítségével az egészségügyi 
szolgáltatást nyújtjuk. A szakemberek hangsúlyozni szokták a struktúra túlságos előtérbe 
helyezésének veszélyét, el nem tagadva, hogy az nagyon sok szempontból jelentős. 

Az ellátás folyamata az, amit csinálunk, illetve csinálnunk kellene a jó minőségű szolgáltatás során, 
tehát maga a tevékenységlánc - ahogyan az egészségügyi ellátás (a beteg fogadása, vizsgálata, 
betegségének kórismézése, tanácsadás, kezelés) zajlik, de ugyanúgy jelenti az ellátás szervezését, a 
gazdasági oldal, a humán kérdések menedzsmentjét is. Egy folyamat teljességét értelmezhetjük a 
kivitelező vagy a vevő szempontjából. A vevő szempontjából akkor teljes egy folyamat, ha annak 
utolsó lépése számára befejezett szolgáltatást eredményez, a folyamatok feltérképezésében ezért az 
első fontos feladat azok kezdő és végpontjának meghatározása. A minőségirányítás egyik 
legfontosabb célja a folyamat hibáinak kiküszöbölése. 

Az eredmény („output”, „outcome”). A folyamat teljessége határozza meg eredményének jellegét: a 
vevő szempontjából a teljes folyamat végpontja az „outcome”, vagy végeredmény, míg a teljes 
folyamatot létrehozó részfolyamatok végpontja az „output”, vagy köztes eredmény. Az egészségügyi 
ellátásban a végeredmények a beteg jelenlegi és/vagy jövőbeli egészségi állapotában bekövetkező, 
azon megélt változásokra vonatkoznak, melyek az egészség-ügyi beavatkozásoknak, vagy más 
megelőző egészségügyi szolgáltatásoknak tulajdoníthatók illetve azok következményei. Az egészségi 
állapotban bekövetkezett javulás lehet élettartam-nyereség, javuló életminőség vagy mindkettő 
együttesen. Általában nemcsak az ellátott beteg betegségének megszűnését, hanem egész egyensúlyi 
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helyzetének változását - javult, gyógyult, elégedett, kielégítő pszichés állapotú, tájékozott stb. - 
jelenti. 

A teljes folyamatot alkotó részfolyamatok végpontjai, az ún. köztes („output”) eredmények 
elsősorban az adott ellátó számára értékelhetők, mint klinikai változók. Mérésük és értékelésük 
könnyebb és pontosabb, mint a végeredmény mutatóié, ezért a minőség mérése során olyan köztes 
eredmény mutatókat alkalmaznak, melyek nagy valószínűséggel jelzik a végeredmény várható 
alakulását. 

Sem a struktúra, sem a folyamat, sem az eredmény nem értékelhető anélkül, hogy a 
teljesítőképességét tőlünk függetlenül befolyásoló, ezáltal a működése, illetve létrejötte lehetséges 
környezetét, - vagyis saját lehetőségeinket, melyen belül bármelyiket javítani tudjuk, - kialakító 
tényezőket ne ismernénk meg. Ilyenek a struktúra olyan jellemzői, melyek egy intézmény által nem, 
vagy alig befolyásolhatók: a hozzáférhetőség, vagy a beteg adott jellemzői, mint általános egészségi 
állapota, egészségkultúrája vagy életkörülményei. A minőség fogalma csak komponenseinek 
értelmezésén keresztül érthető meg. 

1. A hatásosság a beavatkozás egészségi állapot javulást eredményező képessége, az „elérhető 
haszon” maximális szintje, ideális, tudományos vizsgálati körülmények között. 

2. Az eredményesség a realizált egészségi állapotjavulás, vagyis az „elért haszon” a mindennapi 
gyakorlatban (az aktuális orvosi praxis mellett, tipikus betegcsoport és szolgáltatók esetén) az 
elérhető maximális eredmény függvényében. Az „elérhető maximális eredmény” a saját 
körülményeink és feltételeink között, saját betegcsoportjaink ellátása során elérhető 
legnagyobb eredményt jelenti, mely általában jellemző egy adott ország egészségügyi ellátó 
rendszerére, de azon belül is lehetnek különbségek, pl. egy egyetemi városközpontban lévő 
vagy egy falusi praxis között, hiszen lényegesen eltérő körülmények és lakosságösszetétel 
jellemzik azokat. Nagyon jó példa erre, hogy Budapest különböző kerületeiben milyen nagy 
eltérések vannak a születéskor várható élettartam értékében. A rózsadombi területek 
lakosságáé eléri az európai fejlett országok szintjét, míg egyes területeken meg sem közelíti 
az országos átlagot (Józan 1992). Ezért az eredményességet csak akkor tudjuk objektíven 
értékelni, ha tisztában vagyunk saját elérhető maximális szintünkkel, s azt tűzzük ki elérendő 
célként. 

3. A hatékonyság az elért állapotjavulás (haszon) a felhasznált erőforrás (idő, eszköz, munka, 
pénz) függvényében. A szűkös erőforrások mellett már a leggazdagabb országok sem 
engedhetik meg maguknak, hogy valamennyi hatásos és eredményes egészségügyi 
szolgáltatást korlátlanul lehetővé tegyék polgáraiknak. A szolgáltatásnak hatékonynak is kell 
lennie. A hatékonyság két, sokszor egymással versengő megközelítését különböztetjük meg: 
makroszintű hatékonyság az egészségügyi ellátás populációs szintű egészségi állapotra 
gyakorolt hatását jelenti, míg a mikroszintű hatékonyság az adott beteg egészségi 
állapotának változásán keresztül értékeli az erőforrás felhasználást. Ami jó egy beteg 
számára, nem biztosan hatékony szélesebb populációs szinten, s ami hatékony egy csoport 
számára, nem biztos, hogy jó a csoport minden egyes tagja számára. Ez a jelenség a 
tudományos bizonyítékok és szakmai irányelvek gyakorlati alkalmazásának egyik 
legjelentősebb gátja. Az egészségügyi szakembernek elsősorban a mikroszintű hatékonyságot 
kell szem előtt tartania, ahol az erőforrás felhasználás értékelésében figyelembe kell vennie a 
„beteg erőforrásait” is (idő, pénz, lelki, testi energia). Egy ország egészségpolitikájának szem 
előtt kell tartania a makroszintű hatékonyságot, azonban nem várhatja el az egyes 
szolgáltatóktól, hogy ők döntsenek adott beteggel szemben a társadalom érdekeinek 
érvényesítésére. A fejlett országok folyamatosan próbálják kialakítani az alapszolgáltatások 
körét, mely rendeletben mondja meg egy ellátónak, mit végezhet el és mit nem 
társadalombiztosítási alapon, s ezzel leveszik a negatív döntés felelősségét az ellátókról. 
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Hazánkban, a 83/1997-es Egészségbiztosítási Törvény alapján, az OEP által megjelentetett 
finanszírozási protokollok határozzák meg a finanszírozott ellátást, ha adott klinikai kérdés 
megoldására ilyen nem létezik, akkor a minisztérium által megjelentetett szakmai 
irányelvekben leírtak járnak a betegnek, társadalombiztosítás keretében végzett ellátás 
során. 

4. A megfelelőség azt jelenti, hogy akkor nyújtsunk ellátást a beteg számára, ha az nagyobb 
valószínűséggel eredményez pozitív változást a beteg egészségi állapotában, mintha az adott 
beavatkozást nem végezzük el, vagyis csak valós szükséglet esetén. A minőségügy nagyon 
fontos feladata a nem megfelelő, különös tekintettel a szolgáltató által gerjesztett igényekre 
alapozott egészségügyi ellátás megszüntetése. Egy beavatkozást csak akkor végezzünk, ha 
annak hatékonyságát biztosító megfelelő technikai jártassággal és erőforrással rendelkezünk 
(pl. napjainkban a praxisok teljes reszuszcitációs felkészültségével szembeni ellenvélemény 
pontosan ezen az elven alapul - ne intubáljanak ott beteget, ahol nem lehet megfelelő rutint 
szerezni a beavatkozás elvégzésében. A praxisok felszerelése teljes sorozatú laryncoscoppal 
nagy beruházást igényelne.) A betegnek adekvát információkkal kell, rendelkeznie a hatékony 
beavatkozási lehetőségekről, az esetleg előforduló mellékhatásokról és szövődményekről, s 
ezek ismeretében be kell vonni a klinikai döntésekbe. A beteg preferenciáit kell előtérbe 
helyezni az elsődleges kimenetel és a lehetséges mellékhatások tekintetében. Vagyis a 
„megfelelő ellátás” - a beteg klinikai állapota alapján „helyénvaló” („appropriate”) és a beteg 
által „el is fogadható” („acceptable”). 

5. Biztonságos ellátást kell nyújtani, mert az egészségügyi ellátás során kockázatnak van kitéve 
mind a beteg (pl. iatrogén infekciók), mind az ellátó (pl. támadás). A biztonság 
megteremtésével a minőségügyön belül külön programterület, a rizikó menedzsment 
foglalkozik, mely a struktúra (épület, eszközök) és a folyamat (különböző beavatkozások 
során a kockázatot hordozó tevékenységek) veszélyhelyzeteinek felkutatásával, elemzésével 
és a kockázat csökkentésével foglalkozik. 

6. Hozzáférhetőség, egyenlőség azt jelenti, hogy a földrajzi helyzettől, iskolázottságtól, nemtől, 
vallástól és anyagi helyzettől függetlenül minden állampolgár számára a szükségletének 
megfelelő mértékben, formában és egyenlő eséllyel jusson egészségügyi szolgáltatáshoz. Egy 
társadalmilag finanszírozott, szolidaritás elven működő egészségügyi rendszer esetén 
ezeknek a szempontoknak a fontossága nem hagyható figyelmen kívül. 

A minőség fogalma a magyar egészségügyben 

Magyarországon külön meghatározásra került a minőség fogalma az egészségügyben egy konszenzus 
konferencia keretében 1995-ben: „Az egészségügyi szolgáltatás minősége olyan értékítélet, mely az 
egészség megőrzésében, helyreállításában és fenntartásában résztvevők által kinyilvánított és 
elvárható igények megvalósulásának mértékét fejezi ki. A megvalósulás mértéke minden egyes 
komponens tekintetében az erre jellemző mutatóval írható le.” 

Az első fontos megállapítás, hogy „értékítéletet” jelent, azaz valamilyen tevékenységet értékelünk az 
eredményei alapján. A hangsúly van azon, hogy nemcsak a gyógyító ellátás során lehet vizsgálni az 
egészségügyi szolgáltatások milyenségét, hanem megőrzésében és fenntartása során végrehajtott 
folyamatokra is vonatkozik ez a meghatározás. 

 „résztvevők” (egyének, csoportok, szervezetek) a szolgáltatók, vagyis az egészségügyi 
személyzet, az úgynevezett vevő, vagyis a beteg illetve a népesség, társadalom, a 
finanszírozók (jelenleg az OEP) és a tulajdonos (az önkormányzatok, minisztérium). Tehát 
nemcsak közvetlenül az egészségügyi személyzet, hanem mindenki, aki ebben a folyamatban 
részt vesz, 
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 „által kinyilvánított és elvárható”, vagyis a realitásoknak megfelelő „igények”, azaz 
megfogalmazott szükségletek (szakmai, etikai, gazdasági, társadalmi stb.), 

 „megvalósulásának mértékét fejezi ki”, vagyis egy kitűzött célhoz képest elért eredményt 
jelent, 

 „erre jellemző mutatóval írható le”, vagyis a minőséget mérni és demonstrálni kell. 

Minőségirányítási tevékenységek 

Folyamatok menedzselése 

A folyamatok fontossága a modern minőségügyi szemlélet uralkodóvá válásával került elő-térbe, 
hiszen a hibák, rossz minőség keletkezésének megelőzése csak úgy lehetséges, ha az azokat 
eredményező tevékenységeket tökéletesítjük. A folyamat szervezetten egymáshoz kapcsolódó 
lépések sorozata, mellyel a folyamat bemeneti pontjából („input”) emberi tevékenységekkel hozzá 
adott értékek révén mennyiségi és mi-nőségi kimeneti eredmények („output”) keletkeznek. 

A szisztematikus folyamatjavítás azon alapszik, hogy mélységekbe menően megértsük a benne 
érintettek elvárásait, a folyamat teljesítőképességét és a közöttük álló szakadék okait. A minőségi 
problémák a különböző belső és külső kapcsolódási pontokon történő elégtelen kommunikációból 
keletkeznek. A szervezeti határokat átlépő folyamatok sokszor fontosabb hatással bírnak a vevő 
(beteg / finanszírozó) szempontjából, mint azok, amelyek egy adminisztratív határon belül 
meghúzódnak. Így pl. egy praxis tökéletes protokoll alapján lát el elsődlegesen egy asztmás rohamot, 
de ha a kórházi beutaló nem rendelkezik a fogadó intézmény számára fontos információkkal (vevői 
elvárások), akkor az asztmás roham ellátása a beteg szempontjából nem lesz jó minőségű. 
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3. ábra. A betegellátás multidiszciplináris folyamata 

Mindig van egy „folyamatgazda”(esetünkben a háziorvosi team), aki a különböző ellátási 
folyamatokba elindítja betegét, s az egyes lépéseket más-más szolgáltató végzi el saját hatásköri 
szabályainak megfelelően (kompetencia). A folyamat gazdája két jellemző dologról ismerhető fel: a 
hatáskörről és a felelősségtudatról, vagyis ő az, akinek a kompetenciájába tartozik a teljes folyamat 
menedzselése, ennek megfelelően a végső eredményért is ő a felelős. 

A folyamatgazdának a folyamat optimális működése érdekében egyrészt a saját szervezetén belüli 
tevékenységeket, másrészt a különböző kapcsolódási pontokat kell fejlesztenie. A folyamatot a vevő 
szempontjából kell értelmezni, aki az egészségügyben betegként sokszor hintában érzi magát, mikor 
egyik szolgáltatótól megy a másikhoz. A háziorvosi praxisban zajló folyamatok lényegesen 
nehezebben menedzselhetők, mint pl. egy kórházi folyamat, ahol közel a teljes folyamat egy 
szervezeten belül zajlik a saját maga által kidolgozott, az egységek működését összehangoló, általuk 
követendő szabályok szerint. A háziorvosi praxis saját kompetenciájába tartozó folyamatokban 
számos lépés a szervezeten kívül zajlik le, melyek minőségére minimális hatással van a praxis, pedig a 
praxis és az adott tevékenység kivitelezője közötti kapcsolat minősége esetenként alapvetően 
befolyásolhatják a praxis szolgáltatásminőségét. Az optimális működés érdekében a különböző 
résztvevőkkel együttműködésre, közös protokollok kidolgozására, konszenzusra való törekedésre van 
szükség, melyet a praxisok egyénenként csak nehezen tudnak megvalósítani. A feladat megoldásához 
célszerű a praxisokból fejlesztő csoportokat alakítani. Előbb ezekben a csoportokban kell 
konszenzusra jutni, s mint csoport kell felvenni a kapcsolatot a különböző egyéb szolgáltatókkal. A 
fejlesztő csoporton belül fel kell osztani a feladatokat, s így a különböző feladatok megoldása 
kevésbé terheli az egyéni praxisokat. 

A WONCA European Working Party on Quality in Family Pracrice (QquiP) 2001-es tanulmányában 
felmérte, milyen tényezők befolyásolják a háziorvosi praxis és a szakellátás közötti kapcsolódási 
pontok minőségét és ajánlásokat dolgozott ki a fejlesztésre vonatkozóan. A problémák egyik 
legfontosabb oka, hogy az alapellátásban és a szakellátásban más-más feladatkörök vannak és az 
ellátók szempontrendszere is más. „az alapellátásban a beteg állandó és a betegségek jönnek-
mennek, a szakellátásban viszont a betegségek állandóak és a betegek jönnek-mennek.” [19]. 

A minőség értékelése 

A minőség értékeléséhez használt „fogalom-négyes” a standard - kritérium - cél - indikátor. 

1. Standard: összefoglaló cél-kitűzés a kialakított értékrendszer alapján (minőség fogalom). Így 
pl. a krónikus betegek gondozása irányelvek adaptálásával készült protokollok alapján 
történjen. A standard fogalmának meghatározása sokáig zavaros volt a minőségügy 
szaknyelvében, mivel esetenként a leíró standardot, máskor a mennyiségi standardot 
értették alatta. Tradicionálisan a mennyiségi számszerű mutató felelt meg a standard 
meghatározásnak, de a „standard alapú rendszerek” bevezetésével a leíró standard vált 
uralkodóvá. 

2. Kritériumok: a standard megvalósulását mutató (azt biztosító, vagy igazoló) megállapítások, 
segítségükkel válnak mérhetővé, „láthatóvá” a standardok. A kritériumokat a „struktúra - 
folyamat - eredmény” modellnek megfelelően a szükséges tárgyi, személyi feltételek, vagy a 
megvalósulást biztosító tevékenységek, illetve a megvalósulást igazoló eredmények közül 
választjuk ki a legkönnyebb mérhetőség szempontja alapján. pl. Struktúra: A krónikus 
betegek gondozási protokolljai elérhetőek nyomtatott formában / Folyamat: A diabeteses 
betegeknél félévente a láb keringés vizsgálata megtörténik. / Eredmény: A „diabeteses láb” 
prevalenciája csökken a praxisban. A minőségfejlesztés egyik módszere, hogy az ellenőrzött 
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kritériumokat bővítjük, másik lehetőség a később tárgyalandó cél szintjének az emelése. 
Előbbi példában egy idő után nemcsak nyomtatott, hanem számítógépes formában is 
megvannak a protokollok, majd a további fejlődéssel már a gondozott betegeink 
számítógépes adatlapján jelez számunkra a program, hogy a gondozásban éppen milyen 
feladat elvégzése vált időszerűvé, annak mik a korábbi vizsgálati eredményei. Növelhetjük az 
ellenőrzött gondozási tevékenységek számát, mely a számítógépes program lekérdezési 
fejlesztésével tetszőleges mennyiségű lehet. Az eredmények között előbb célszerű ún. 
„output” (köztes) mutatókat ellenőrizni, melyek változása azonnal észlelhető, ezáltal 
motiváltabbá válnak a résztvevők. Ilyenek a laborparaméterekre, vizsgálatokra vonatkozó 
eredmények. Az ún. „nagymutatók” mint morbiditás, mortalitás már „outcome”, azaz 
végeredmény mutatók, a minőségfejlesztés bevezetésének eredményességét sokszor csak 
évek alatt mutatják meg, s nem csak az adott fejlesztési program befolyásolja. Fontosak, de 
kezdetben nem hordoznak motivációs erőt a minőségügyi tevékenységek életben tartásához. 

3. Cél: a jó minőséget kifejező mennyiségi számszerű mutató, ami valójában azonos a 
mennyiségi vagy számszerű standarddal. pl. Struktúra: A háziorvos gondozási 
kompetenciájába tartozó betegségek 20%-ára van protokoll. / Folyamat: A praxis diabeteses 
betegeinek 85%-ában megtörténik a láb vizsgálata félévente / Eredmény: A „diabeteses láb” 
prevalenciája 20%-kal csökken. 

A cél meghatározásának mindig alkalmazkodnia kell a szervezet lehetőségeihez, a minőségfejlesztési 
módszerek fejlettségi szintjéhez. Egyik alapvető feltétele, hogy megtörténjen a helyzetfelmérés, 
vagyis tudjuk azt, hogy jelenleg a folyamat mit teljesít. Kezdetben mindig olyan szintet kell kijelölni, 
mely a meglévő eredményeinknél minimálisan jobb és a jelenlegi viszonyok között biztosan 
teljesíthető, mert az irreális célok hamar elveszik a résztvevők lelkesedését. Ezen a ponton a 
legfontosabb eredmény, hogy egyáltalán alkalmazzuk a protokollokat és mérjük, milyen a gondozás 
minősége. Amikor a minőségfejlesztési módszerek begyakorlottá válnak, a célszintet lehet, sőt kell 
emelni, hogy valóban fejlődést eredményezzen a minőségügyi tevékenység. 

1. Indikátor: egy adott szervezetben egy adott időszakban elvégzett szolgáltatások valamely 
kritériumának teljesítettségi szintjére vonatkozó mérések átlaga. A minőségi indikátorok többnyire 
gyakorisági indikátorok, ennek megfelelően megoszlási viszonyszámok, és azt fejezik ki, hogy a 
bekövetkezett események gyakorisága milyen mértékben felelt meg valamilyen elvárt szintnek. 
Mérhetik az egészségi állapotot, vagy vonatkozhatnak az egészségügyi szolgáltatásokra. Az indikátor 
nem ad közvetlen választ a lehetséges problémákra, hanem felhívja a figyelmet azon területekre, 
ahol részletes elemzésekre, tapasztalt eltérések okainak feltárására van szükség (ld. az OEP által 2011 
áprilisában bevezetet indikátorrendszert.) Az indikátoroknak van azonban olyan csoportja is, melyek 
esetén nem várhatjuk meg azok százalékos előfordulásának mérhetőségét, hanem már egy esemény 
bekövetkezésekor azonnal beavatkozásra (okok megkeresésére, megszüntető és megelőző 
tevékenységekre) van szükség. Ezek az ún. „őrszem” (sentinel) indikátorok, s elsősorban a kockázat-
menedzsment területén. 

A minőség adott szolgáltató szintjén elsősorban a vevő (beteg, felhasználó) elégedettségén, az 
összehasonlítható klinikai állapotváltozásokon és a szervezeti működés hatékonyságán keresztül 
mérhető. 

Speciális indikátor a betegelégedettség mértéke, melyet manapság inkább betegtapasztalati 
méréssel igyekeznek megítélni. Ilyenkor a betegek véleményét olyan módon kell összegyűjteni, hogy 
minél objektívebb minősítést adjon az eredmény a praxisra, annak tevékenységére vonatkozóan. 
Ehhez pl. „az elégedettség” szót kerülni érdemes, mert befolyásolja a betegek értékítéletét, tartanak 
attól, hogy ha nem elégedettek, akkor a személyzet részéről negatív reakciót eredményezhet. A 
betegek elégedettségét elsősorban az ellátás során szerzett pozitív és negatív élmények 
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befolyásolják, az egészségi állapotban bekövetkezett változást klinikailag ritkán, inkább 
életminőségre gyakorolt hatása alapján tudják megítélni. 

Képzés, továbbképzés 

Valamennyi európai alapellátási szervezet a minőségüggyel kapcsolatos nyilatkozatában „a 
minőségfejlesztést az alapképzés, a folyamatos továbbképzés és a napi rutin integráns részeként” 
jeleníti meg. Az UEMO külön kiemeli: „a rezidens képzési programban szerepelnie kell a minőségügyi 
tevékenységre és a folyamatos továbbképzésre való felkészítésnek” „melyek metodológiája jelentős 
része kell legyen a speciális szakképzésnek” „a képzésben lévő rezidenst be kell vonni a praxisban 
folyó minőségfejlesztési tevékenységbe”. 

A CME (Continuing Medical Education) a képzési rendszer speciális eleme: az orvosi egyetem 
befejezésétől a nyugdíjazásig tartó tanulási folyamat, mellyel az orvosszakmai ismereteket állandóan 
frissíteni kell. Azonban az orvosok ma már más területeken is jártassággal kell, hogy rendelkezzenek, 
mint a menedzsment, oktatás, információs technológia, minőségi audit, kommunikáció és 
csoportépítés. Ezért a CME a CPD (Continuing Professional Development) felé fejlődik. 

Speciális minőségfejlesztési módszerek, eszközök az egészségügyben 

1. Klinikai audit: minőségügyi rendszerek, modellek egészségügyi alkalmazásának alapeleme, 
amikor adott beavatkozás vagy ellátási folyamat (alapvetően annak dokumentációján 
alapuló) rendszerezett felülvizsgálata, monitorozása történik adott standarddal szemben. 
Tulajdonképpen az ellátás klasszikus elemei, mint a vizitek, betegbemutatások, 
klinikopathológiai értekezletek audit jellegű tevékenységek, azonban a klinikai audit nem 
elégszik meg a problémák feltárásával, hanem a megoldást is megkeresi, s annak gyakorlati 
megvalósítását ellenőrzi, a változtatás hatását méri. Mivel az ellátási folyamatokat a beteg-
utak mentén kell értékelni, nem elég az auditot a háziorvosi teamen belül végezni, hanem 
valamennyi érdekelt fél (elsősorban egészségügyi szolgáltatók és a beteg) részvételével 
kialakított multidiszciplináris csoportok közreműködésével, melyen belül meg kell szüntetni a 
még ma is uralkodó alá- és fölérendeltségi viszonyt. 

2. Kollegiális felülvizsgálat (peer-review): A kollegiális felülvizsgálat során a külső audit 
tevékenységre speciálisan képzett, az adott szakterület elismert szakembere(i) részvételével 
történik a klinikai audit lebonyolítása. A tevékenységnek nem az ellenőrzés, hanem a 
minőség javításának segítése a célja. A külső értékelés lehetőséget ad olyan problémák 
felismerésére is, melyet a mindennapi rutin következtében az adott folyamatot működtetők 
nem vennének észre. Ezekről közvetlen visszajelzést, megoldási javaslatokat kapnak. A 
szakfelügyelet 2010 óta folyamatosan vezeti be ezt a módszert a korábbi szubjektív értékelési 
rendszer helyett. 

3. Fókuszcsoportok: az azonos szakterületen dolgozó egészségügyi szakemberek rendszeres 
csoportos összejövetelek alkalmával egymás és saját tevékenységüket szisztematikusan és 
kritikusan értékelik abból a célból, hogy a betegellátás minősége javuljon. Az itt feltárt 
problémák, javasolt megoldási lehetőségek a klinikai auditokhoz adnak segítséget. A területi 
folyamatos továbbképzések keretében a csoport kiválaszt egy problémát. Ennek gyakorlatát 
a közösen kialakított szempontok szerint felmérik, eredményeit feldolgozzák, és közösen 
megbeszélik a témakör specialistái által tartott előadásokkal kiegészítve. Az összejövetel 
végén igyekeznek konszenzussal közös protokollt kialakítani a témakör általános területeire. 
A továbbképzések hatékonyságával foglalkozó irodalmi elemzések kimutatták, hogy sokkal 
hatékonyabb az a fajta képzés, ahol a gyakorlati eredmények elemzésére alapuló, 
problémaorientált, munkacsoport alapú képzési rendszer működik. Ez a technika különösen 
fontos a háziorvosi praxisok számára, mert olyan együttműködésre ad lehetőséget, mellyel 
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szétoszthatóak a feladatok, a megbeszélésekkel egymást segíthetik, a szakellátással történő 
egyeztetés csoport-szinten hatékonyabb lehet. 

A bizonyítékokon alapuló orvoslás és a szakmai irányelvek 

A szakmai irányelvek tárgyalása önálló fejezetet érdemel, mivel a minőségszemléletű egészségügyi 
ellátás meghatározó eleme. Az alapellátásban hozott döntések a legkomplexebbek valamennyi 
ellátó-szint közül. A beteg többszörös problémával jelentkezik, mely kevésbé betegség, mint inkább 
állapotjellegű. A döntésekhez aspecifikus információkból kell kiindulni, melyhez más orvosi 
szakterületen is széles körű ismeretekkel kell rendelkezni. A legtöbb beteg belgyógyászati 
panaszokkal jelentkezik, de gyakori a traumatológia, reumatológia, infektológia szakterületére 
tartozó panasz, vagy egyes szűkebb diszciplinák, mint hypertonológia, diabetológia, nephrológia 
kérdéskörébe tartozó eset. Az egyszemélyes praxisokban a háziorvos nem kap olyan gyakran és 
direkt módon visszajelzést döntéseinek minőségéről, mint egy orvoscsoport tagja. Tevékenységét 
minden más szakterülethez képest a legnagyobb mértékben segítik a jó minőségű szakmai irányelvek. 

A bizonyítékokon alapuló orvoslás 

Az 1990-es évektől az irányelvek fogalma együtt említendő a bizonyítékokon alapuló orvoslás 
fogalmával. „Az EBM olyan szakmai eszmerendszer, melynek révén a konkrét klinikai helyzettel 
kapcsolatos döntéshozatal a jelenleg rendelkezésre álló legjobb bizonyítékok tudatos, meghatározott 
elvek szerinti, mérlegelő és körültekintő használatán alapul. … integrálja a szakmai tudást és 
tapasztalatot, a tudományos bizonyítékokat és a beteg preferenciáit.” [20]. A „konkrét klinikai 
helyzet” az esetek 90%-ában valamilyen típusú (diagnosztikus, terápiás) döntés meghozatalát vagy a 
beteg informált döntésének segítését jelenti. 

„Az EBM a döntéshozatal olyan megközelítési módja, mely során a legmegbízhatóbb tudományos 
bizonyítékok ismeretében az egyéni klinikai tapasztalat felhasználásával a beteggel konzultálva 
döntjük el, hogy melyik lehetőség a legmegfelelőbb az adott beteg számára.” 

A döntések minősége két fontos tényezőtől függ: a bemeneti információk minősége, illetve a 
döntéshozatal mechanizmusának minősége. Az EBM mindkettőben segít: megmondja, hogyan 
jussunk jó minőségű tudományos információkhoz és módszertant ajánl a tények döntés-hozatalban 
való alkalmazásához. 

A „bizonyítékokon alapuló döntéshozatal” során a „bizonyíték” meghatározás minden bemeneti 
információra vonatkozik, ha az jó minőségű, azaz megbízható adatokkal igazolható (pl. bizonyítékok a 
szakma szabályai szerint felvett anamnézis, fizikális vizsgálat eredményei, a beteg megfogalmazott és 
dokumentált igényei, a jogi szabályozás adta keretek, az ellátott populáció, adott beteg ismert 
körülményei, jellemzői és a tudományos vizsgálatokból származó különböző eredmények). 

A legjobb rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok a klinikailag releváns, megfelelő módszerekkel 
végzett kutatás eredményei: a diagnosztikus tesztek pontossága, a prognosztikus mutatók ereje, a 
terápiás, rehabilitációs és preventív beavatkozások hatásossága és biztonságossága. A tudományos 
eredmények mai bővülési sebessége, a betegek egyéni és társadalmi elvárásai, az egyre szűkebb 
erőforrások mellett döntéseink már nem lehetnek „vélemény-alapúak”, minden esetben a 
„bizonyítékok” mindegyikének együttes kritikus értékelésén és figyelembe vételére való törekvésen 
kell alapulniuk. Az EBM nem más, mint a bizonyítékokra (tényekre, adatokra - „evidence” szó magyar 
megfelelői) alapozott döntéshozatal módszertana (4. ábra). 
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4. ábra. A bizonyítékokon alapuló orvoslás összetevői (Mucsi nyomán) 

Szakmai irányelvek és helyi protokollok 

A bizonyítékokon alapuló orvoslás mindennapi gyakorlatban való alkalmazásának legfontosabb 
eszközei a bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek. „A szakmai irányelv szisztematikusan felépített 
állítások rendszere, mely a gyakorló szakemberek és a betegek adott egészségügyi ellátással 
kapcsolatos megfelelő döntéseit segíti elő”. A hazai jogi szabályozás is meghatározta a szakmai 
irányelv fogalmát a 23/2006. EüM rendeletben: „A szakmai irányelv az elérhető tudományos 
bizonyítékokkal alátámasztott, szisztematikusan kifejlesztett döntési ajánlások sorozata, adott 
betegségcsoport különböző ellátási módozatainak meghatározására, amelynek célja, hogy javítsa az 
egészségügyi ellátás minőségét, hatékonyságát, eredményességét, valamint segítse az orvost és a 
beteget a legmegfelelőbb ellátás kiválasztásában.” A szakmai irányelvekkel szembeni elvárásokat 
több nemzetközi, fejlesztésükkel foglalkozó szervezet megfogalmazta. 2011-ben az egyik irányadó 
szervezet, az Institute of Medicine (IOM) kiadásában megjelent összefoglaló a jelenkorhoz adaptált 
szempontokkal a ma legelfogadottabb jellemzőket gyűjtötte össze [22]: 

 Szisztematikusan feldolgozott, legfrissebb bizonyítékokon alapul, 

 A témakörben meghatározóan érdekelt szakértők és egyéb résztvevőkből álló, ismert 
összetételű multidiszciplináris munkacsoport készítette, 

 Figyelembe veszi az érintett betegcsoportok elvárásait, 

 Pontosan meghatározott és ismert módszertannal fejlesztik, mely minimalizálja a szubjektív 
hangsúlyeltolódásokat, módszertani hibákat és a piaci hatások érvényesülését („conflicts of 
interest), 
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 Egyértelműen mutatja be az alternatív döntéshelyzetek és az elérhető eredmények közötti 
logikai kapcsolatokat, 

 Megadja az ajánlások erősségének és azok hátteréül szolgáló bizonyítékok minőségének 
besorolását, 

 A témakörben újabb, módosító hatású bizonyítékok megjelenése esetén revízión esik át. 

A szakmai irányelvek többnyire nemzeti szinten készülnek el. A hazai környezetben azok az irányelvek 
tekinthetőek hivatalosnak, melyek az Egészségügyi Közlönyben megjelentek vagy teljes 
terjedelmükben, vagy rövid összefoglalójuk formájában. A hazai háziorvoslás legfontosabb szakmai 
irányelve a Háziorvosi Hatásköri Lista, mely meghatározza, mely ellátási feladatkörben milyen szintű 
kompetenciája van a háziorvosnak, illetve a praxisteamnek [23]. 

A szakmai irányelvek helyi alkalmazása csak az adott viszonyokhoz illeszkedő adaptációjuk után 
lehetséges (protokoll, helyi eljárás leírás). A helyi viszonyokhoz való adaptálás kulcsmozzanat, mert 
addig, míg a különböző szabályok körülményeink között való működtethetőségét nem vizsgáljuk meg, 
és nem alakítjuk hozzá a feltételeket, nem várható el a teljesítésük. A szakmai irányelv 
tulajdonképpen a jó döntéshez ad segítséget („doing the right things”), míg annak helyi adaptációja, a 
protokoll az optimális kivitelezést írja le („doing it the right way”). A helyi protokollokat, melyeket a 
háziorvoslás esetében praxisprotokolloknak nevezünk, az ellátásban közvetlenül résztvevők készítik 
el, adott területeken bevonva más, egyes lépések minőségéért felelős szakembereket, s 
véglegesítéskor az ellátott betegek képviselőit. Protokoll az adott ellátás nyújtásához szükséges 
beavatkozások, tevékenységek, helyi viszonyok között optimálisan megvalósítható sorrendjét és 
ütemezését leíró, rendszerezett listája. 

A minőségirányítási rendszer 

A minőségirányítási rendszer fogalma 

Miután egy egészségügyi intézményben döntés született a minőségirányítás bevezetéséről, a 
következő kérdés az, hogyan célszerű ezt szervezett formában elkezdeni. A „specifikus lehetőség 
modellek” koncepciója az, hogy mivel nincs egyetlen üdvözítő megoldás sem, a szervezet speciális 
helyzetének és a változó körülményeknek lehető legjobban megfelelő, testreszabott megoldást kell 
megtalálni. Cél a tökéletesítésre irányuló tevékenységek és a szervezeti intézkedések közötti lehető 
legszorosabb összhang elérése. 

Az Európai Unió Miniszteri Bizottságának 1997-es ajánlásában a következő megfogalmazást 
olvashatjuk: „A minőségügyi rendszert úgy határozhatjuk meg, mint az egészségügyi ellátó szervezet 
különböző szintjein végbemenő, egymáshoz kapcsolódó és tervszerű tevékenységek és intézkedések 
együttesét, amelyeknek célja a betegellátás minőségének folyamatos biztosítása és javítása.” 

Az Egészségügyi Törvény 121.§-ának megvalósításához 2002-ben megjelent EüM útmutatás a 
minőségügyi rendszer kiépítéséhez és működtetéséhez a következő szükséges elemeket határozza 
meg: 

 „az irányító, koordináló vezetői döntések meghozatala, 

 a humán erőforrások biztosítása, 

 tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítása és felhasználása, 

 a szolgáltatási folyamatok tervezése, működtetése, értékelése és fejlesztése, 

 a belső minőségügyi rendszer értékelése.” 
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Az irányelv keretrendszert határoz meg, nem ajánlja egyik vagy másik minőségügyi rendszer 
kiépítését. A választást meghatározó két legfontosabb szempont az adott intézmény lehetőségei és 
szándék hivatalos külső minőségértékelés megszerzésére. 

Minőségügyi rendszerek fajtái 

1. ISO 9000 (:2000) 

Az ISO folyamatszabályozás alapú rendszer (5. ábra), vagyis a folyamatok tökéletesítését a 
szolgáltatáshoz szükséges feltételrendszerek megfogalmazásából és a vevői követelmények 
felméréséből („input”) kiindulva megfogalmazza a célokat, és az ezek eléréséhez szükséges 
folyamatok működését szabályozza. Célja, hogy a folyamatok javuló eredményén („output”) keresztül 
fokozza a vevői elégedettséget („outcome”). A szabályozás dinamikus, azaz folyamatos fejlesztést tűz 
ki célul. Az ISO egy flexibilis keretrendszert ad, mely bármilyen egyéb minőségügyi módszerrel, 
elemmel feltölthető a szervezet jellegzetességeinek, igényeinek megfelelően. 

 

5. ábra. Az ISO 9000:2000 folyamatszabályozás alapú minőségügyi rendszer (szolgáltatás) (ISO 9000-
2000) 

2. Standard alapú minőségügyi rendszerek 

A standardok, azaz a kitűzött minőségcélok, két fő témakör köré csoportosulnak: betegellátás és 
szervezeti működés. A Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) hivatalos szempontrendszert 
határoz meg a háziorvosi praxisok számára is [24]. 
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Külső minőségértékelés 

Adott szervezet, még ha kezdetben a minőség iránti elkötelezettségből is kezdi rendszerét építeni, 
hamarosan igényes lesz arra, hogy hivatalos külső megmérettetésen is sikeres lehessen. Ennek 
megfelelően valamely minősíthető rendszer követelményeinek teljesítését tűzi ki célul. Ezek a 
rendszerek mindegyike megengedi azonban, hogy saját követelményein felül bármilyen más rendszer 
vagy modell elemeit is alkalmazza az adott szervezet a fejlődés érdekében. Az egészségügyi 
intézményekben színes minőségügyi rendszerek szoktak megjelenni vagy ISO, vagy standard alapon, 
számos speciális elem együttes alkalmazásával. Az Egészségügyi törvény meghatározása szerint: 

„122. § A külső minőségi rendszer működése az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezési 
rendjére épül, és 

a) a szolgáltatások nyújtásához szükséges követelményeknek, 
b) az egyes szolgáltatások szakmai tartalmának, 
c) a szolgáltatások értékelési szempontjainak, 
d) az alkalmazott eljárások dokumentációs rendszere és adatszolgáltatás minőségi 

követelményeinek 

meghatározásán, nyilvánosságra hozatalán és rendszeres felülvizsgálatán, továbbá az egészségügyi 
szolgáltató és szolgáltatás megfelelőségének felügyeletén, valamint a megfelelőség-tanúsítás 
rendszerén keresztül valósul meg”. 

Tanúsítás 

A megfelelés külső, független tanúsító szervezet által történő elismerése. A minőségügyi rendszer 
meglétét, a folyamatok minőségügyi kézikönyvnek megfelelően való lezajlását, hibajavító 
tevékenységek működtetését, és általa a normáknak való megfelelés valószínűségét vizsgálja, vagyis 
nem közvetlenül értékeli a minőséget, hanem az adott minőségügyi rendszer követelményeinek való 
megfelelést vizsgálja. Országunkban több fekvő-, és járóbeteg-intézmény, és számos háziorvosi praxis 
ISO tanúsítása tehát nem jelenti biztosan azt, hogy jó minőségű ellátást nyújtanak, csak a rendszer 
megfelelő működtetésével megadják a valószínűségét annak, hogy jó legyen. 

Akkreditáció 

Annak hivatalos elismerése, hogy valamely intézmény felkészült technikailag, képzettségben és 
módszertanilag bizonyos, az általa végzett tevékenységek (vizsgálat, tanúsítás, ellenőrzés, oktatás), 
meghatározott feltételek (jogszabályok, szabványok stb., azaz külső standardok) szerinti végzésére. A 
világon jelenleg a Joint Commission International (JCI) a vezető, nemzetközi egészségügyi 
akkreditációs rendszer, mely csak ellátó szervezetek (elsősorban kórházak) számára épült ki, tehát az 
alapellátásra vonatkozóan nincsenek standardjai (bár közülük számos standardja adaptálható az 
alapellátásra is). A hazai egészségpolitika tervei közt szerepel ennek a rendszernek a szakellátásban 
való bevezetése. 
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Tesztkérdések 

1. Mely nemzetközi szervezet fogalmazott meg konkrét elvárásokat az európai alapellátás 
minőségközpontú működését illetően? 
A. European Organization for Quality 
B. European Quality Assurance Forum 
C. WHO Europe and European Union 
D. WONCA Europe and UEMO 
 
2. Melyik meghatározás a legkevésbé igaz? 
A. A beteg szerint az ellátás akkor megfelelő, ha szakmailag magas színvonalú 
B. Szakmai szempontból az ellátás akkor megfelelő, ha a szakma szabályainak betartásával történik 
C. A menedzsment szempontjából a szolgáltatás akkor jó minőségű, ha a rendelkezésre álló 
erőforrásokat hatékonyan használják fel. 
D. A háziorvos számára az ellátás akkor megfelelő, ha a szakmai szabályok betartásával hatékony 
ellátást tud nyújtani, amivel a beteg elégedett. 
 
3. Melyik meghatározás helyes? 
A. A hatásosság adott beavatkozás egészségi állapot javulást eredményező képessége a mindennapi 
körülmények között. 
B. Az eredményesség az elért haszon a tudományos vizsgálati körülmények között. 
C. Az eredményesség az elért haszon a mindennapi körülmények között. 
D. Megfelelő az ellátás, ha az erőforrásokat optimálisan használjuk fel. 
 
4. A minőség meghatározásában melyik szempont nem játszik szerepet? 
A. Hatékonyság 
B. Biztonság 
C. Ellátó szintek kompetenciái. 
D. Megfelelőség 
 
5. Melyek a bizonyítékokon alapuló orvoslás meghatározói? 
A. A döntési képesség és szakértelem által meghatározott klinikai tapasztalat 
B. Az ellátás feltételrendszere 
C. Tudományos vizsgálatok eredményei 
D. Mindhárom 
 
6. Melyik megállapítás igaz? 
A. A standard a jó minőséget kifejező mennyiségi számszerű mutató 
B. A standard összefoglaló cél-megállapítás a kialakított értékrendszer alapján 
C. A indikátor az elégedettséget mutatja 
D. A cél az elégedettség elérendő szintje 
 
7. Melyik nem tartozik a Donabedian-féle minőségdimenziók közé? 
A. Hatásosság 
B. Technikai jellemzők 
C. Humán erőforrás 
D. Eredmény 
 
8. Melyik irányelv a legfontosabb a háziorvosi praxis működéséhez? 
A. Kockázatmenedzsment irányelve 
B. Háziorvosi Hatásköri Lista 



 404 

C. 1-es típusú diabetes ellátása 
D. Gyermekkori asztma ellátása 
 
9. Az alábbiak közül melyik minőségdimenziót mérjük legritkábban a háziorvosi praxis szintjén? 
A. Folyamat megvalósulásának köztes mutatói 
B. Betegelégedettség 
C. Mortalitás 
D. Minimumfeltételek megléte 
 
10. Melyik állítás nem része a minőség fogalmának? 
A. Az egészségügyi szolgáltatás minősége értékítélet 
B. Az ellátásban résztvevők által kinyilvánított és elvárható igényeket figyelembe veszi 
C. A megvalósulás mértéke mutatókkal írható le 
D. A minőség a mindenkori tudományos eredmények maradéktalan megvalósulása a gyakorlatban. 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: A, 3: C, 4: C, 5: D, 6: B, 7: A, 8: B, 9: C, 10: D 
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9. A HÁZIORVOSI MUNKA TOVÁBBI SPECIÁLIS SZEMPONTJAI 

A családorvos adminisztrációja és orvosszakértői tevékenysége 
dr. Sirák András 

Az adminisztráció elengedhetetlenül fontos része a háziorvosi munkának. Adminisztrálni senki nem 
szeret, mégis nagy szükség van a pontos és precíz adminisztrációra. Egyrészt a praxis 
finanszírozhatósága és működtethetősége miatt, másrészt a saját védelmünkben. Amikor egy régebbi 
ügy felől kell valamilyen kérésre, beteg panasz, bírósági, rendőrségi megkeresés stb. véleményt 
adnunk, csak a leírtakra tudunk támaszkodni. Hónapok, esetleg 1-2 év múlva nem emlékezhetünk a 
pontos történtekre, ilyenkor csak az adminisztráció segít. A finanszírozás szempontjából is nagyon 
fontos a pontos adminisztráció, hiszen például a havonta beküldött OEP változásjelentések jelentik a 
finanszírozás változó részének alapját. 

A családorvos gyógyító-megelőző munkája mellett gyakran kényszerül szakértőként tevékenykedni. 
Az ezzel kapcsolatos ismereteket foglaljuk össze az alábbiakban. A szakértői tevékenység során az 
orvos szaktudását, a betegről való ismereteit, betegségének, illetve egészségi állapotának jelenlegi 
helyzetét és várható változásait kell rögzíteni és a különböző hivatalok felé igazolni. A szakértői 
tevékenység egy része a társadalombiztosítás által finanszírozott tevékenység, ez a beteg számára 
ingyenes, másik jelentős része pedig nem tartozik a TB támogatott tevékenységi körbe, így annak 
költségeit a betegnek vagy a szakértői tevékenységet megrendelőnek kell megtéríteni. A térítési 
díjakat az Egészségügyi Minisztérium adja ki és általában évente változnak. 

Nagyon fontos már most, a téma bevezetőjében hangsúlyozni, hogy háziorvos csak olyan állapotról 
adhat ki szakértői véleményt, ami kompetenciájába tartozik. Az egyik leggyakoribb kérés a háziorvos 
felé, hogy a beteg, esetleg hozzátartozói vagy ügyvéd kérésére adjon szakvéleményt a beteg 
beszámíthatóságáról. Ez a szakvélemény igazságügyi elmeorvos szakértői feladat, nem tartozik a 
háziorvos hatáskörébe, tehát ilyen igazolást nem adhatunk ki. Ha ez mégis megtörténik, a 
szakvéleményt kiadó háziorvos több éves pereskedésre számíthat, melyben őt elmarasztalhatják. 
Főleg idős betegek esetén végrendelet készítésekor merül fel ilyen kérés, amit aztán a beteg halála 
után - általában - az örökségből kirekesztett hozzátartozó jogi úton megtámad. 

Adminisztrációs tevékenység 

 A praxis, praxisregiszter 

 Be- és kijelentkezés a praxisból 

 Jelentések a praxisról 

 Beutalási rend és gyakorlat 

 Beutalás elmeosztályra 

 Kábítószer rendelés 

Szakértői tevékenységek 

 Keresőképtelenség megállapítása 

 Gépjármű- és kishajóvezetői igazolás 

 Lőfegyver tartási engedély kiadása 

 Egyéb alkalmassági vizsgálatok 

 Igazolások kiadása 
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A szakértői feladatok egyik nehéz pontja a halottvizsgálat és a halottakkal kapcsolatos intézkedések 
összefoglalása. Erről külön fejezetben írunk. 

Adatvédelem 

Mindjárt az elején nagyon fontos az adatvédelemről beszélni. Ennek szabályait egyrészt az 
adatvédelmi törvény, másrészt az orvosi szabályok rögzítik. Az adatok védelme elemi fontosságú 
része a munkánknak. 

Orvosi adatokat kiszolgáltatni nem lehet akárkinek. Az adatok kiszolgáltatását kérheti rendőrség, 
bíróság, ügyészség. Ezek hivatalos, írásos megkeresésére a betegről ki kell adni az adatokat. 
Hangsúlyozom az írásos megkeresés fontosságát. A megkereső levelet tegyük el, a beteg adatai 
között rögzítsük, hogy kinek a kérésére és mikor adtunk ki adatokat, készítettünk szakvéleményt az 
ügyről. Ebben az is világosan benne van, hogy ügyvédi megkeresésre semmiképp ne adjunk ki 
szakvéleményt. Ha ügyvéd úgy kéri, hogy bírósági felhasználásra, akkor sem szabad ügyvédnek 
adatokat kiadni. Az ügyvéd kérje meg a bíróságtól az adatok beszerzését. 

A másik fontos momentuma az adatvédelemnek, hogy a rendelőben - ma leginkább számítógépen - 
tárolt adatok zártan kezelendők, nyilvánosságra nem hozhatók. A praxis orvosa felelős azért, hogy 
ezek az adatok ne jussanak illetéktelen kézbe akár az ő személyes távolléte esetén is! 

Ha beteg kér biztosítóhoz vagy egyéb célra igazolást egészségi állapotáról, egyrészt a kiadott 
igazolásra írjuk rá, hogy milyen céllal és a beteg hozzájárulásával történt az igazolás kiadása, másrészt 
a beteggel írassunk alá egy nyilatkozatot, hogy állapotáról igazolást kér kiadni és hozzájárul, hogy az 
adatkérő a betegségével kapcsolatos adatokat megismerhesse. 

A praxis 

A praxis élő, emberi kapcsolatrendszer. Azoknak a betegeknek a csoportja, akik bizalmukkal 
megtisztelik a háziorvost és őt családorvosukká választják. A háziorvosi praxisok alapvetően kétféle 
ellátási rendszerben dolgoznak: 

Területi ellátási kötelezettséggel (TEK) 

Az ország egész területe felosztásra került a bejelentkezett állandó lakosság alapján háziorvosi 
körzetekre. Egy TEK praxis háziorvosának pontosan meghatározott területe van, melynek az 
ellátásáért felelős. Ez azt jelenti, hogy az adott területről jelentkező betegeket el kell látnia akkor is, 
ha nem az ő praxisába vannak bejelentkezve. Az adott területről bejelentkező betegek felvételét 
pedig nem utasíthatja el. Egy adott háziorvosi praxis lehet egy kisebb település teljes lakossága 
beleértve a település határán esetleg kívül, de az adott településhez tartozóan élő embereket is 
(tanya, puszta stb.), de lehet egy adott városrész is pontosan utcák, házszámok szerint lebontva. 
Kisebb településeken előfordulhat, hogy egy orvos ellátási területébe több község is tartozik. 

A TEK praxis méretének meghatározása az adott települési önkormányzat feladata és felelőssége. 
Ugyancsak az önkormányzat feladata a területek módosítása is (lakópark épül, többszáz beköltözővel, 
ezért szükséges a körzethatárok módosítása, esetleg újabb körzet létrehozása. Új praxis 
létrehozására akkor van szükség, illetve lehetőség, ha az adott területen létrejövő új praxis lakóinak 
száma legalább 1200 fő lesz és a megmaradó praxisok száma sem csökken 1200 fő alá. Új praxis 
létrehozását is az önkormányzatnak kell kezdeményeznie. Ilyen esetben a praxishoz tartozó 
betegeket az önkormányzat átteheti a szomszédos - új - praxisba területi ellátási kötelezettséggel. Ez 
viszont nem jelenti azt, hogy a betegeknek is át kell jelentkezniük. A döntés az esetleges 
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átjelentkezésről a beteg joga, ezt tiszteletben kell tartani. A finanszírozásban ez úgy jelenik meg, hogy 
az OEP egy új praxist az első egy év időtartamig 1200 fővel finanszíroz akkor is, ha annak a létszáma 
nem éri el ezt a számot. 

Területi ellátási kötelezettség nélkül (TEK nélkül) 

A TEK nélküli praxisok ott jönnek létre, ahol egy megfelelő szakképesítéssel bíró háziorvos azt kérte 
az illetékes ÁNTSZ-től és arra működési engedélyt kapott, továbbá finanszírozási szerződést kötött az 
OEP-pel. A TEK nélküli praxisnak - mint nevéből is sejthető - nincs területi ellátási kötelezettsége. 
Azokat a betegeket veszi fel, akiket a háziorvos fogad. Ő el is utasíthatja egyes betegek felvételét 
indoklás nélkül. 

A mai igényeket és lehetőségeket figyelembe véve a TEK nélküli praxisoknak nincs komolyabb jövője. 
Jelenleg ilyen praxis már nem kap új működési engedélyt, a már meglévők viszont dolgozhatnak. A 
TEK nélküli praxisok finanszírozása lényegesen alacsonyabb, mint a TEK-kel bíró praxisoké. 

Praxisregiszter 

A praxisba bejelentkezett betegek adatait: nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, telefonszámát, 
TAJ számát, kartonsorszámát, anyja nevét sorban, egymás után tartalmazó táblázat. Vezethető 
bármilyen háziorvosi számítógépes program segítségével. Minden új belépő beteg új, a következő 
üres kartonsorszámot kapja. Aki a praxisból elköltözik, meghal vagy kijelentkezik, annak a 
kartonsorszáma foglalt marad, egy kartonsorszám csak egyszer használható fel. Ha valaki 
kijelentkezik a praxisból, majd később visszajelentkezik, ennek nincs akadálya, de akkor új 
kartonsorszámot kell adni a számára. Tehát elképzelhető, hogy ugyanaz a beteg a praxisregiszterben 
több kartonsorszám alatt is be van jegyezve. Az aktuális (következő üres) kartonsorszám feltétlenül 
magasabb, mint a praxisba bejelentkezett betegek létszáma. A praxisregisztert nem kell papíron 
vezetni. A rendelet szerint (6/1992 NJM rendelet) a praxisregiszter kinyomtatható kell, hogy legyen, 
de valójában a kinyomtatásra nagyon ritkán van szükség. 

Új orvos a praxisban 

Új orvos kétféle módos kerülhet a praxisba: vagy úgy, hogy egy már működő praxist átvesz egy 
kollegájától, aki azt leadja, nyugdíjba meg, esetleg meghalt stb., vagy úgy, hogy az előbb ismertetett 
módon egy új praxist hoznak létre például azért, mert egy településrészen a lakosság száma 
jelentősen emelkedett. Ha valaki egy már működő praxist vesz át, vélelmezni kell, hogy a praxisba 
bejelentkezettek továbbra is hozzá kívánnak tartozni. Így az új orvos lényegében átveszi a 
praxisregiszter szerinti összes beteget. 

Ha új praxisba kerül az új orvos, el kell kezdenie felépíteni a praxist. Az első bejelentkező beteget a 
0001, a másodikat a 0002 stb. sorszámmal kell beírni a regiszterbe. Erőszakkal, hivatali felszólítással 
nem lehet betegeket irányítani a praxisba. 

Törzskarton 

Egy beteg törzslapja. A régi értelembe vett belgyógyászati kórlap fedőlapjával hasonló az 
adattartalma. Szerepelnek rajta a beteg személyes adatai: név, leánykori név, anyja neve, születési 
hely és idő, TAJ szám, foglalkozás, lakcím, telefonszám. Ezeken kívül az első orvosi vizsgálat során 
rögzített státusz, kitérve a kórelőzményi adatokra, esetleges allergiára, krónikus és öröklődő 
betegségekre stb. A törzskarton is számítógépen vezethető. Szükség esetén kinyomtathatónak kell 
lennie. Folyamatosan nem szükséges írásban is rögzíteni az adatokat. 
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A törzskartont 3 évente meg kell újítani, vagyis a beteget be kell rendelni a praxisba, meg kell 
vizsgálni és adatait új törzskartonon kell rögzíteni. Ha ez az orvosnak felróhatóan nem történik meg, 
az OEP visszamenőleg megvonhatja az illető beteg finanszírozását. Nem könnyű kérdés, hogy mit 
tegyen a háziorvos azzal a beteggel, akit hív 3 évente, de a beteg nem jelenik meg, mivel nincs semmi 
baja. Ilyen esetben az segít, hogy tudja-e a háziorvos valahogy igazolni, hogy ő berendelte a beteget 
(ajánlott levél). 

Be- és kijelentkezés a praxisból 

Mint a TEK praxisoknál említettem, az orvosnak el kell fogadnia azoknak a betegeknek a 
bejelentkezését, akik az ő területi ellátási kötelezettsége alá tartozó területen laknak. Ha a háziorvos 
egy működő praxist vesz át, értelemszerűen az oda bejelentkezett betegeket sajátjainak kell 
tekinteni. Más, a területi ellátási kötelezettség alá nem tartozó területről lehet beteget fogadni. 
Célszerű reálisan végiggondolni, hogy bírja-e a háziorvos az ellátásukkal járó terhelést. 

A praxisba bejelentkezést a beteg kezdeményezi. Jelentkezik a választott orvos praxisában rendelési 
időben és kéri a felvételét. Ilyenkor az adatait rögzíteni kell saját számítógépes rendszerünkben, a 
beteget meg kell vizsgálni, majd egy nyilatkozatot kell vele aláíratni két példányban arról, hogy ehhez 
a praxishoz kíván tartozni. Ennek egyik példányát a háziorvos megküldi az előző praxis orvosának, a 
másikat megőrzi, ezzel igazolja a szakhatóság felé, hogy a bejelentkezést a beteg kezdeményezte. 
Értelem szerűen az OEP egy adott beteget egy helyen finanszíroz. A jelenlegi gyakorlat az, hogy ott 
történik a finanszírozás, aki legutóbb jelentette be praxisába a beteget. A tényleges bejelentéssel 
tehát nem kell megvárni, hogy a volt háziorvostól megérkezzen a beteg dokumentációja, valamint a 
kijelentéséről szóló igazolás (legtöbbször a kijelentés időpontjával lezárt törzskarton kinyomtatva), 
nyugodtan be lehet azonnal jelenteni. Ennek akkor volt jelentősége, amikor a még nem ütköztette az 
OEP az összes TAJ számot. Jelenleg ez már folyamatosan történik, így a kettős finanszírozás kizárt 
(egy beteget csak egy helyen, a legutóbb bejelentő háziorvosnál finanszíroz a biztosító). 

Kijelentkezés háromféle módon történhet. Kijelentkezhet maga a beteg is, ezt szóban vagy írásban 
kell megtennie előző háziorvosánál. Kijelentkezhet úgy, hogy a régi háziorvos megkapja az 
átjelentkező nyilatkozatot az új orvostól és ennek alapján kijelenti a beteget, a beteg rendelkezésre 
álló orvosi iratait megküldi az új háziorvosnak. Végül a harmadik mód, melyben az Egészségbiztosító 
(OEP) jelenti ki a beteget, mert azt más orvos bejelentette, vagy, mert esetleg meghalt, kivándorolt 
az országból stb. Ez utóbbi az OEP által küldött havi elszámolás része. A finanszírozás egy-egy konkrét 
betegre pozitív és negatív irányban egyaránt 3-3 hónapos átfutással történik. Jelenleg dolgozik az 
OEP azon (2011. decemberben), hogy a lemaradást 3 hónapról 2 hónapra csökkentse. Az ilyen - 
hivatalból történő - kijelentéseket havonta át kell vezetni saját számítógépes rendszerünkbe. Sajnos 
azokról a betegekről, akik kórházban haltak meg, még nincs azonnali hivatalos értesítési rendszer. 
Többször előfordul, hogy csak az OEP három hónap múlva megküldött értesítőjéből értesülünk a 
halálról. 

Beteg kijelentése a háziorvos kezdeményezésére 

Néha előfordul, hogy egy, a területünkhöz tartozó beteg és háziorvosa között elmérgesedik a viszony. 
Ilyen esetben a területileg illetékes háziorvos kérheti az első fokú egészségügyi szakhatóságtól 
(ÁNTSZ, Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve) a beteg áthelyezését másik praxisba. 
Maga az áthelyezés a tisztiorvos feladatkörébe tartozik. A tisztiorvosnak ilyenkor mérlegelnie kell, 
hogy ki az a földrajzilag a beteg számára még elérhető távolságban lévő háziorvos, ahová áthelyezi a 
beteget. Nyilván a beteg fogadásába a befogadó háziorvosnak is bele kell egyeznie. A beteg az 
áthelyezés tényét el kell, hogy fogadja, legfeljebb a hová kérdésébe van beleszólása. 
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Jelentések a praxisról 

A praxis működéséről rendszeresen jelentéseket kell küldenünk az egészségbiztosító (OEP) felé, 
illetve ritkábban a Tisztiorvosi Hivatal felé. Szerencsére ma már a legtöbb jelentés küldhető 
Interneten, ez elvileg jelentősen megkönnyíti napi munkánkat. Néha az OEP-nek küldött jelentések 
fogadása jelenleg még akadozva megy, ennek oka a fogadó számítógép viszonylag kis kapacitása. Az 
összes jelentés természetesen bármelyik háziorvosi programmal elkészíthető. Mindegy melyik 
validált alapellátási programot használjuk, a végső rekordkép egyforma. Már csak ezért is fontos 
validált háziorvosi szoftvert használni. A jelentéseket gyakoriságuk szerint az alábbiakban 
csoportosítjuk 

Heti jelentés 

A heti jelentést minden hét első munkanapján (általában hétfőn) kell leadni az előző péntek, rendelés 
végi állapotnak megfelelően. Információ tartalma kizárólag a táppénzes betegekre vonatkozik. Fel 
kell tüntetni az előző héten betegállományba vett és az onnan kiírt betegek TAJ számát, diagnózis 
kódját (BNO) valamint a kiutalt táppénzes napok számát. Tudom, rosszmájú megjegyzésnek tűnik, de 
egy hét alatt egy betegnek maximum 7 táppénzes napot lehet kiutalni. Küldendő az OEP-nek 
internetes formában. 

Havi jelentések 

Változásjelentés 

Minden hónap 1. és 5. napja között kell beküldeni az OEP-nek a változásjelentéseket Interneten, az 
előző hónap első és utolsó napja közti létszámváltozásokról, illetve az elmúlt hónapban végzett 
orvosi tevékenységről. 

Lényege a praxisba be- és kijelentkezett betegek létszáma. Jelentendők az új bejelentkezettek és a 
hónap során kijelentkezett betegek adatai: név. TAJ szám, születési hely és időpont, leánykori név, 
anyja neve, lakcím, kartonsorszám. A havi változásjelentés az alapja a praxisnak nyújtott mozgó 
finanszírozás, az úgynevezett kártyapénz fizetésének. 

Ambuláns jelentés 

Az elmúlt hónap során ellátott azon betegek adatai, akik nem a praxisba vannak bejelentkezve. TAJ 
szám, név, születési dátum, diagnózis kód. Figyelem: a praxishoz ugyan nem tartozó, de a szomszédos 
praxissal váltótársként dolgozó orvosok egymás betegeit helyettesítés során nem láthatják el 
ambuláns betegként. 

Tételes betegforgalmi jelentés (B-300-as jelentés) 

Információtartalma a teljes előző havi orvosi tevékenységre vonatkozik. Tartalmazza az ellátott 
betegek TAJ számát, az ellátó orvos pecsétszámát, kartonsorszámát, az ellátás dátumát, ellátás helyét 
(rendelő vagy lakás), térítési kategóriát (magyar-külföldi, állampolgárság), TAJ számot, a diagnózis 
BNO kódját, az ellátás típusát (akut, krónikus, krónikus fellángolása, gondozás, adminisztratív ok, 
szűrés, tanácsadás, baleseti ellátás, oltás, hatósági vizsgálat). Az esetleges továbbküldést, a receptek 
adatait, közgyógy adatok (szám + érvényesség), szűrés, gondozás, továbbküldés, nem kötelező 
védőoltások kódja. Röviden a teljes elmúlt havi orvosi ténykedés ebben a számsorban megtalálható. 
Mindhárom jelentés az OEP-nek küldendő Interneten. 



 410 

Éves jelentés 

Évente kell jelentenünk az előző év forgalmi adatait. A rendelőben megfordult betegeket, az elmúlt 
év összes hívását és folyamatos lakáson történt ellátását. Jelentendő az előző év összes 
továbbküldését: röntgen, labor beutalást, kórházi felvételt. Az OEP-nek küldendő. 

Soron kívüli jelentések (pl. influenza oltás) 

A fent felsorolt rendszeres jelentések mellett alkalmi jelentéseket is kérnek a különböző egészségügyi 
hatóságok. Ezek között évente 3 alkalommal kell jelenteni az influenza elleni védőoltások állását az 
ÁNTSZ-nek interneten. 

Egyes praxisokat kijelöl a Tisztiorvosi Hivatal influenza figyelőszolgálatra, (surveillance). Ezeknek a 
praxisoknak hetente kell az ÁNTSZ felé jelenteni az előző héten megjelent influenza-szerű 
megbetegedéseket, az esetleges szövődményeket. 

Beutalási rend 

A háziorvos betegeit a területileg illetékes rendelőintézetbe, kórházba küldve azokat ott előjegyezni 
és fogadni kell. A területileg illetékes osztály, rendelőintézet nem utasíthatja el a beteg vizsgálatát. 
Beteget lehet más - területileg nem illetékes osztályra is küldeni, ezt azonban előre egyeztetni kell. 
Soha ne küldjünk beteget területen kívüli osztályra egyeztetés nélkül! Ha egy beteget felvesz az 
illetékes, területen kívüli osztály, helyes, ha arról a betegnek egy rövid írásos befogadó nyilatkozatot 
adnak előre. 

A beutalási rendet alapvetően két tendencia jellemzi: Az úgynevezett konzervatív osztályokra 
(belgyógyászat, gyermekosztály, neurológia stb.) területi elv alapján utalandók a betegek. Egy adott 
kórházi osztálynak ugyanúgy területi ellátási kötelezettsége van egy adott területre, mint egy TEK 
praxisú háziorvosnak. Az innen jelentkező betegeket fel kell vennie. A műtétes szakmák kórházi 
osztályainak ügyeletes felvételi rendje van. Az ügyeletes osztályon ügyeleti időben bent van több 
orvos, anaesthesiológus, műtősnő, CT, röntgen szakember stb. Tehát az osztály képes műtéti szinten 
az ügyeleti betegellátásra. A műtétes osztályon, ha nem ügyeletes, nincs bent az előbb felsorolt 
személyzet. Ez a felvételi rend első sorban a Fővárosra és környezetére vonatkozik. Arról, hogy adott 
szakterületre melyik osztály ad ügyeletet, vagy, hogy egy adott lakcím melyik belgyógyászati vagy 
ideggyógyászati osztályra tartozik, a Fővárosban működő Központi Ágynyilvántartó ad felvilágosítást 
a 06-1/3-116-000 telefonszámon, napi 24 órában. 

A műtétes ellátáshoz (akut sebészet, gégészet, urológia stb.) a beutaláshoz tételszámot kell kérni az 
Ágynyilvántartótól és azt a beutalóra rá kell írni (pl. KÁNY 328 tételszám). A belgyógyászati jellegű 
osztályokhoz ez nem szükséges. 

Vannak a Fővárosban szervezett speciális ügyeletek, így a gasztrointesztinális vérzésekhez 
úgynevezett melaena-ügyelet. Ennek érdekessége, hogy egyes napokon belgyógyászati 
(gasztroenterológiai profilú) osztály adja az ügyeletet, más napokon sebészeti osztály. Ide kell utalni a 
gasztrointesztinális vérzéseket. Létezik embólia ügyelet akut végtagi verőér-elzáródások azonnali 
műtétjére, légúti idegentest ügyelet és folyamatosan működik a szívinfarktusos betegek akut 
ellátására a PCI ügyelet (Percutan Coronaria Intervenció). Az általános gyakorlat az, hogy ha a 
betegnek típusos panaszok és tünetek mellett legalább 2 mm-es ST-eleváció látszik, közvetlenül 
szállíthatók a PCI ügyeletre. Ha ez a jel nem egyértelmű vagy nincs (NSTEMI), a beteget a területileg 
illetékes sürgősségi osztályra vagy kardiológiai őrzőbe kell szállítani, az ott végzett további vizsgálatok 
döntik el a PCI szükségességét. 
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A PCI ügyelet célja, hogy a reális időablakon belül a betegen megtörténjen a coronaria intervenció 
(PCI). A Fővárosban jelenleg öt centrumban végzik a fővárosi és a Budapest környéki betegek 
ellátását nappal (8-16 óra között) területi beutalás alapján, ügyeleti időben (16 órától másnap reggel 
8-ig) napi váltásban ügyeleti rend szerint. Tudjuk, hogy a PCI időablakon belül mielőbb történő 
elvégzése jelentős szívizom megmaradását jelenti, a távoli gyógyulást tekintve a cél, hogy mielőbb 
megtörténjen a PCI, vagyis, hogy minél kevesebb miokardium vesszen el. 

Vidéki kórházakban általában könnyebb a helyzet, mert a területileg illetékes városi, megyei kórház 
felveszi a területéről származó összes beteget. A vidéki beutalásnál azt kell figyelembe venni, hogy az 
illetékes kórház rendelkezik-e olyan osztállyal, amelyik a beutalt beteget el tudja látni. Sokkal jobb - 
kellő helyszíni ellátás után- a beteget egy alkalommal szállítva a végleges ellátás helyére szállítani, 
mint több alkalommal az ellátásra fel nem készült kórházba hamar bejuttatni. 

Sürgősségi – betegfelvételi osztály (SBO) 

Nagyon nagy segítség a háziorvosnak az SBO-ra történő beutalás. Itt a beteg állapotának megfelelő 
alapvető műszeres vizsgálatok (labor, ultrahang, röntgen, CT stb.) elvégezhető, majd ezek 
eredményeinek figyelembe vételével kerül a végleges ellátás helyére. Ahol ilyen működik, ott 
gyakorlatilag az összes beteget ide kell utalni (One Gate System = egykapus rendszer), majd innen 
kerül a végleges ellátás helyére. Az SBO azért is jó, mert itt, rögtön a felvétel helyén alapvető vitális 
funkcióinak stabilizálása és alapvető labor, rtg, CT stb. vizsgálatok is elvégezhetők. 

A beutaló 

Az orvosi beutalás beutalóval történik. Ennek tartalmi és formai követelményei adottak. 

Formai követelmények: 

 Beteg név 

 Leánykori név (születési név) 

 Anyja neve 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Lakcím 

 TAJ szám 

 Beutaló orvos neve 

 Személyspecifikus bélyegzője 

 Beutaló orvos praxisának ÁNTSZ kódja 

 Naplósorszám 

 Rendelő neve, címe, telefonszáma 

 Beutalás dátuma 

Tartalmi követelmények: 

 A beutalás indoka, célja 

 Rövid kórelőzmény 

 Vizsgálati eredmények (rövid status) 

 Eddigi terápia 

 Feltételezhető diagnózis 
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 Esetleges különleges körülmények leírása (otthoni ápolási nehézség, felvétel szociális okból, 
kihűlés veszélye stb.) 

 Értelem szerűen a leírásokban a kóros észleléseket kell kiemelni. 

 Helyettesítés esetén a helyettes orvosnak a saját bélyegzőjét, de a helyettesített praxis 
naplósorszámát és praxiskódját kell használnia. 

A naplósorszám teljesen fölösleges, ám kötelező eleme a beutalásnak. Enélkül ugyanis a beutalt 
beteg után nem térít az egészségbiztosító a kórháznak, rendelőintézetnek. A naplósorszámot a 
számítógépes programok maguk generálják, ha háznál utalunk be kórházba beteget, nekünk kell 
rögzítenünk a következő számítási példa alapján: 

0 (állandó) - 1209 (hónap nap) - 1 (állandó) - 049 (napi sorszám a forgalmi naplóban). 

Magának a naplósorszámnak lényegében nincs különösebb értelme, hiszen a betegre vagy a 
betegségre vagy a beutaló orvosra vonatkozólag semmiféle specifikumot nem tartalmaz. Pl. 005-re 
végződő naplósorszám biztos, hogy mindegyik praxisban naponta keletkezik, mert legalább 5 beteg 
minden rendelésen megfordul. Szinte biztos, hogy naponta több beteg megfordul ugyanazzal a 
naplósorszámmal ugyanazon a szakrendelésen más-más beutaló orvostól érkezve. 

Beutalás elmeosztályra 

Az elmeosztályos felvételről külön törvény rendelkezik. Száma LXXXVII/1994. (1994/87. törvény). 
Ennek oka, hogy a zárt osztály szabadság korlátozásnak minősül. Lényege, hogy elmebeteget csak a 
lakóhelye szerint területileg illetékes elmeosztályra lehet és kell beutalni. Ha ez bármilyen okból nem 
valósítható meg (dühöngő beteg a Budapest, Keleti pályaudvaron, lakóhelye Miskolc, vagy 
hajléktalan elmebeteg), akkor a feltalálási hely szerint illetékes elmeosztályra kell szállíttatni. 

Minden elmeosztályos felvétel esetén 24 órán belül bíró dönt peren kívüli eljárásban, független 
elmeorvos szakértő véleményének figyelembe vételével a zárt osztályon tartás szükségességéről. A 
bírói döntés két féle eredménnyel zárulhat: 

 Szükséges az elmeosztályon tartás, ekkor a beteget továbbra is ott tartják a területileg 
illetékes elmeosztályon 

 Nem szükséges további zárt osztályon tartás. ebben az esetben a beteget haladéktalanul 
szabadon kell engedni. 

A területen kívülről felvett beteggel a bírói döntés eredményeképp három féle dolog történhet: 

 A beteg hozzájárulásával ott marad, ahová beszállították 

 Áthelyezésre kerül a területileg illetékes elmeosztályra 

 Szabadon engedik, mert nem szükséges további zárt osztályos ápolása. 

Elmebeteg beutalásánál a szokottnál is nagyobb gonddal kell eljárni. A beutalón feltétlenül fel kell 
tüntetni a beutalás okát (ön- vagy közveszély-okozás), erre utaló magatartás. Ilyen talán a 
leggyakrabban az öngyilkossági szándék hangoztatása. Ez abszolút indok elmeosztályos felvételre. A 
legjobb lehetőség szerint telefonon megbeszélni a fogadó osztály orvosával a helyszínen történteket, 
vagyis a beutalásra okot adó cselekményt, viselkedést. 
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Kábítószer-rendelés 

Kábítószert a háziorvos általában két okból rendel: legtöbbször tumoros betegeknek folyamatos 
használatra, valamint akut használatra alkalomszerűen egy-egy ampullát egy-egy betegnek asthma 
cardiale, szívinfarktus és egyéb betegségekben. A kábítószer használatától nem kell félni. Lényegében 
életmentő gyógyszer, így egyetlen háziorvos táskájából sem hiányozhat. Adagolása és felhasználása 
viszont pontos szabályozáshoz kötött. A kábítószer felhasználást a Rendőrség, a Szakfelügyelő 
főorvosok és az ÁNTSZ ellenőrizheti. 

A kábítószer felhasználást és dokumentálást alapvetően két rendelet foglalja össze: a 43/2005. (X. 
15.) EüM rendelet és az ezt módosító 44/2008. (XI. 28.) EüM rendelet (ld. melléklet). 

Kábítószer rendelés a háziorvos készletébe 

A háziorvos saját készletébe olyan kábítószert rendelhet, amit közvetlen betegellátásnál nem 
rendszeresen használ. A rendelést receptre kell felírni, a vényt két példányban kell elkészíteni, a 
másodpéldányra rá kell írni a „Másolat” szót. A fejlécre az orvos saját nevét és egyéb szükséges 
adatait adja meg. A vényt alá kell írni egyrészt mint a gyógyszert rendelő orvos, másrészt pedig 
átvevőként is. Itt fel kell tüntetni az orvos személyi igazolványának számát is. 

Rendelni általában injekciós készítményt szükséges, egész dobozzal osztható számú ampullát, de a 
rendelésen a kiadott egységek számát kell feltüntetni római számmal. Vagyis pl. Fentanyl injekciót 
egyszerre 10 ampullát, de a recepten nem „scat. orig. No Unam (I)”, hanem „amp. orig. No decem 
(X)” szöveget kell feltüntetni. Célszerűen a háziorvos táskájába három féle kábítószert célszerű 
tartani: Dolargan, Fentanyl és Morphin injekciót. A Morphin három féle hatáserősségben áll 
rendelkezésünkre: 1-2-3% töménységben, vagyis az 1 ml-es ampulla 10-20-30 mg Morphint 
tartalmaz. Általában háziorvosnak a 2%-os injekció javasolt. Morphin esetében fel kell tüntetni az 
orvos által rendelt hatáserősséget. Ennek elmaradása esetén a gyógyszertár a legkisebb 
hatáserősségű szert szolgálja ki. 

A Fentanyl injekció hatóanyagtartalma is kétféle: 2 ml - 0,1 mg és 5 ml - 0,25 mg. A recepten fel kell 
tüntetni a hatóanyagtartalmat, de háziorvos az 5 ml/0,25 mg-os injekciót gyakorlatilag nem 
használja. 

A kiváltott kábítószert a háziorvos feljegyzi a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet 5. mellékletének 
megfelelő iratba mint bevételt. Ugyanebben a mellékletben kell vezetni a kiadást is. A kiadásban 
rögzíteni kell a kiadott kábítószer ampulla számát, mennyiségét, a beteg nevét, címét, a ráutaló 
diagnózist. 

Példák 

2011.12.07. Felírva Dolargan inj 10 amp. 
2011.12.07 Felírva Morphin inj 2% 10 amp. 
2011.12.19 Kovács János, Velence, Fő utca 158. Dg: Fract. colli femoris. Kiadva 1 Dolargan. 
2011.12.20 NN Nő kb. 65 év (M-7 benzinkút) Dg: Asthma cardiale. Kiadva 1 amp. Morphin 2%. 

Recept minták orvosi táska részére történő felíráshoz 

Rp.) 
Inj. Dolargan 
Amp. Orig. No. decem (X) 
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DS Suo nomine, 
Orvosi táska részére 
 
dr. XY (orvos szignó) 
dr. XY (orvos teljes neve, személyi igazolvány száma) 
_________________________________________________________________ 

Rp.) 
Inj. Fentanyl 
Cont. mikrogrammata centum (gta 0,0001) 
Amp. Orig. No. decem (X) 
DS Suo nomine, 
Orvosi táska részére 
 
dr. XY (orvos szignó) 
dr. XY (orvos teljes neve, személyi igazolvány száma) 
_________________________________________________________________ 

Rp.) 
Inj. Morphinum hydrocloricum 
Cont. milligrammata viginti (gta 0,020) 
Amp. Orig. No. decem (X) 
DS Suo nomine, 
Orvosi táska részére 
 
dr. XY (orvos szignó) 
dr. XY (orvos teljes neve, személyi igazolvány száma) 
_________________________________________________________________ 

Kábítószer rendelés betegnek folyamatos használatra 

Az érvényes rendeletek szerint tartós használatú rendelésre általánosságban a saját háziorvos 
jogosult. A háziorvos a rendelt kábítószer mennyiséget a hivatalos adagolási ajánlások figyelembe 
vételével állapítja meg. Itt tekintettel kell lenni a napi adagolás gyakoriságára. Pl. a Morphin injekció 
és orális készítmény napi 2-szer adagolandó, így 30 napra 60 adagot kell rendelni. A 3 naponta (72 
óránként) adagolandó Fentanyl tartalmú tapaszokat 30 napra 10 darabot kell rendelni. 

Más orvos (háziorvosi ügyeletben, kórházból elbocsátáskor) legfeljebb egy alkalommal, maximum 15 
napi adagot rendelhet. 

A háziorvos a kábítószer első rendelésekor a két példányban kiállított vény mellett kitölti az „1. 
számú melléklet a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelethez” jelű nyomtatványt. Ebben feltünteti a felírni 
kívánt gyógyszer havi kiadandó mennyiségét, megjelöli a kiadásra jogosult gyógyszertárat, a felírás 
gyakoriságát (általában 30 naponta), a napi adagot, valamint arra is kitér, hogy az esetleg korábbi 
engedély érvényét veszti vagy hatályban marad (ritkán ugyan, de előfordulhat, hogy egy beteg 
egyszerre kétféle kábítószert használ). Az engedély egy példányát meg kell küldeni a hozzátartozóval 
a kiadásra jogosult patikába, a másik példányát a háziorvosnak meg kell őriznie. Ez az engedély 90 
napig érvényes, lejártakor ismét ki kell tölteni egy újabb engedélyt. 

Kábítószert felírni 30 napos gyakorisággal lehet dupla vényre, az előző havi mennyiség elfogyása előtt 
legfeljebb 3 munkanappal. Kiváltani a felírás után 3 munkanapon belül kell, később nem lehet. 
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Recept minták 28-30 napos időtartamra 

Rp) 
Durogesic - TTS-50 Fentanyl tapasz 
Cont mikrogrammata quinquaginta/hora (gta 0,000050/h) 
No. Decem (X) 
DS 72 óránként 1 tapasz 
__________________________________________________________________________ 

Rp) 
Tabl Jurnista 16 mg retard 14x 
Cont. milligrammata sexdecim (gta 0,016) 
No. viginti octo (XXVIII) 
DS napi 1 tabletta 
__________________________________________________________________________ 

Rp) 
Inj. Morphinum hydrochloricum 2% 
Cont. milligrammata viginti (gta 0.020) 
Amp. Orig. No sexaginta (LX) 
DS napi 2x1 amp 
__________________________________________________________________________ 

Keresőképtelenség megállapítása 

A háziorvos nagyon fontos szakértői tevékenysége a keresőképtelenség megállapítása. Sok 
szempontot kell figyelembe venni egy-egy döntés helyes meghozatalához. Alapelvként azt javaslom, 
legyünk tárgyilagosak, jóindulatúak, de a szakmai szabályokat tartsuk szem előtt. Betegség, baleset 
esetén a kereső beteget betegállományba lehet/kell venni. A betegállományba vétel javaslatát az 
orvos egyezteti a beteggel. Általában a beteg hozzájárulása is szükséges a táppénzre vételhez. Ma 
sajnos olyan erős a munkahely-féltés, hogy a valóban súlyos betegek jó része sem meri igénybe venni 
a betegállományt. 

Betegállományban tartani egy beteget maximum 365 napig lehet folyamatosan, illetve 2 év alatt 
gyűjthet össze ennyi táppénzes napot egy-egy beteg. A táppénzre vétel általában az első orvos-beteg 
találkozáskor történik, majd a beteg gyógyulásakor kerül sor a táppénz megszüntetésére. 

A betegállományba vételkor beszéljük meg a beteggel, melyik nap dolgozott utoljára. A következő 
naptól kell betegállományba venni. Az éjszakai műszak annak a napnak számít, amelyiken kezdődött. 
Háziorvos visszamenőleg indokolt esetben legfeljebb 5 napra visszamenőleg vehet betegállományba. 
Ennek tényét és okát a beteg számítógépes rendszerében rögzíteni kell. A háziorvos előre három 
napra ki is írhatja a beteget ugyanazon alkalommal, amikor felveszi. Ezek általában a biztosan 
gyógyuló, szövődménymentes felsőlégúti és gasztrointesztinális betegségek. A betegről táppénzbe 
vételkor kiállítjuk a nagy alakú táppénzes papírt. Ennek raktári száma: ………….. Adatait bevezetjük a 
számítógépes táppénzes naplóba, valamint az írásos táppénzes naplóba is. A nagy alakú táppénzes 
papíron maximum 7 napot lehet igazolni. Ha a betegállomány ennél hosszabb, a nyolcadik naptól a 
háziorvos kiállítja a …………… raktári számú táppénzes igazolást. Ezen heti bontásban kell igazolni a 
folyamatos betegállományt. 

Figyelem: ha egy betegállományban tartott beteg időközben kórházba kerül, az otthon folyósított 
táppénzt meg kell szüntetni! A kórházi ápolás napjaira a háziorvos nem adhat igazolást. Ez alól 
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egyetlen kivétel az úgynevezett egynapos sebészeten (szemészeten, szülészeten stb.) végzett 
beavatkozások. Ezek, ahol a kórházi elhelyezés nem haladja meg a 24 órát, táppénz szempontjából 
nem minősülnek kórházi felvételnek. Ha a beteg a kórházi kezelés után ismét hazatér és továbbra is 
keresőképtelen, a háziorvos ismét betegállományba veheti. A kórházi felvétel napja és az elbocsátás 
napja kórházi állománynak minősül. 

Ha a családorvos egy beteget fel akar venni táppénzbe és a beteg ezt elhárítja, azt érdemes rögzíteni 
a beteg dokumentációjában. 

Üzemi baleseti táppénz 

A beteget először a baleset után normál betegállományba kell venni, majd fel kell szólítani, hogy két 
írásos dokumentumot szerezzen be. Ez egyrészt az „Üzemi baleseti jegyzőkönyv”, másrészt a 
Társadalombiztosítási Igazgatóság határozata. Ez akkor fogadható el, ha benne van a „baleset üzemi 
jellegét elismeri” mondat. Ekkor kell a beteget a nyilvántartásban átminősíteni visszamenőleg üzemi 
balesetesnek. Innentől járnak neki az üzemi balesetre vonatkozó kedvezmények visszamenőleg a 
baleseti táppénz kezdetétől fogva. Figyelem: üzemi balesetnek minősül a közvetlen munkába menet, 
vagy munkából hazafelé jövet történő baleset is. 

Vannak olyan esetek, ahol részben közegészségügyi érdekből, részben a munka jellege miatt akkor is 
betegállományba kell venni a beteget, ha ő azt nem akarja. Ilyen eset például a panaritium konyhai 
dolgozón, a szédüléssel járó vertebrobasiláris insufficiencia autóbuszvezetőn és még sok hasonló 
kórkép. Itt mindig mérlegelni kell, mekkora veszélyt jelent a közösségnek, ha a beteg mégis dolgozik. 
A közegészségügyi okból történő kitiltás is betegállományba vétellel valósul meg. Itt egyes fertőző 
betegek közvetlen környezetét, általában az együtt lakókat tiltja ki határozatban a közegészségügyi 
hatóság előre meghatározott időre (általában a lappangásai időre). 

Gépjármű- és kishajóvezetői igazolás 

Alapvetően két rendelet szabja meg teendőinket: a 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet és az ezt módosító 
29/2010. (V. 12.) EüM rendelet. Ezeket kell figyelembe venni az alkalmasság megállapításánál. 

Jó alkalom a „beteg” vizsgálatára. Sokszor találkozunk jogosítvány hosszabbítás során olyanokkal, 
akik különben szinte soha nem járnak a rendelőbe. A jogosítvány-érvényesítés életkorhoz kötött 
időtartamra adható meg. Alapvetően két kategória létezik az 1. csoportban azok tartoznak, akik nem 
foglalkozásszerűen vezetnek gépkocsit: Itt az időtartamok a következők (1. táblázat): 

1. táblázat. Az 1. csoportú gépjárművezetők életkorhoz kötött jogosítvány-érvényesítése 

16-40 év között max. 10 év 
40-60 év között max. 5 év 
60-70 év között max. 3 év 
70 év felett max. 2 év 

 

A 2. csoportba tartoznak azok, akik foglakozás szerűen vezetnek gépkocsit. Itt a kategóriák a 
következők (2. táblázat): 

2. táblázat. A 2. csoportú gépjárművezetők életkorhoz kötött jogosítvány-érvényesítése 
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18-45 év között max. 5 év 
45-60 év között max. 3 év 
60 év felett max. 2 év 

 

A maximális megadható időtartam azt jelenti, hogy ennél hosszabb időre nem lehet engedélyezni a 
gépjárművezetést. Ennél rövidebb, minimum 1 éves időtartamra viszont lehet. A 2010-es módosító 
rendelet több krónikus betegség esetén szakorvosi vizsgálatokat ír elő, ezeket az engedélyezésnél 
figyelembe kell venni. 

Az engedélyt alapvetően a saját háziorvos adhatja meg. A 29/2010. (V. 12.) EüM rendelet hatálya óta 
más, a beteg tartózkodási helye szerint illetékes háziorvos is megadhatja az engedélyt a saját 
háziorvos értesítése mellett. A háziorvos mindkét kategóriában adhat engedélyt. Az engedélyt az 
okmányirodák adják ki. 

Orvosi szempontból belgyógyászati, neurológiai és szemészeti vizsgálatot kell végezni. Ebben 
alapvetően a hirtelen eszmélet és/vagy tudatzavart okozó betegségeket kell keresni. Akinek ilyen 
betegsége van, nem alkalmas gépjárművezetésre. Szemészeti vizsgálatok közül általában elég a 
Kettessy-féle vízustábla elolvasása. A 0,5 vízusnál jobb eredmény esetén az engedély megadható (a 
piros vonal fölött tud olvasni). Aki szemüveget hord utcai viseletre, annak a látásélességét 
szemüvegben kell vizsgálni, szemüveges fényképet kell csináltatnia a jogosítványba és az 
alkalmasságnál be kell jelölni a „szemüveggel vezethet” megjegyzést. Ez esetben útközben a 
gépkocsiban tartalék szemüveget is kell hordania magával a KRESZ szerint. 

Elveszett jogosítvány pótlása 

Gyakran előfordul, hogy a jogosítvány elveszik. Ilyenkor két megoldás között választhatunk. Ha mi 
magunk végeztük az alkalmassági vizsgálatot, erről a dokumentáció a számítógépben 
rendelkezésünkre áll, kiadható egy engedély a vizsgálat eredeti tól-ig dátumát feltüntetve, de az 
engedély keltezésénél a tényleges kiadási napot feltüntetve. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha az előbbi 
dokumentáció nem áll rendelkezésünkre, el kell végezni az alkalmassági vizsgálatot, arról a kiadás 
napján érvényes időtartamig kell az engedélyt kiállítani, tehát lényegében úgy kell megvizsgálni a 
jelöltet, mintha most jelentkezne alkalmassági vizsgálatra. Ez esetben a jelöltnek fizetnie is kell a 
vizsgálatért. 

Külföldi jogosítvány honosítása 

Külföldi jogosítványba magyar háziorvos nem tehet bejegyzést az érvényességre vonatkozólag. 
Hosszabb ideig itt tartózkodó külföldi állampolgárok jogosítványát honosítania kell a magyar 
hatóságnak, ha annak orvosi alkalmassága lejárt. Ez az alkalmassági vizsgálattal kezdődik. A beteget 
úgy kell megvizsgálni, mintha magyar jogosítványt kérne, az idő intervallumok is egyezőek a hazaival. 
Ugyanazt az igazolást kell kiállítani, a térítési díj is egyezik a hazai jogosítvány árával. Ezután a jelölt a 
külföldi jogosítványával és a magyar orvosi alkalmassági véleménnyel együtt bemegy az 
okmányirodába és ott kéri lejárt külföldi jogosítványának honosítását. 

Ha a családorvos alkalmatlanságot állapít meg a vizsgálat során, azt egyrészt közli a beteggel, 
másrészt a betegtől függetlenül az illetékes okmányirodával is. Az alkalmatlansági véleményt a jelölt 
fellebbezheti, így az alkalmasság elbírálása másodfokra kerül. Másodfokon a területileg illetékes 
Orvosszakértői Intézet jogosult eljárni. 
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Kishajóvezetői engedély kiadása a gépjárművezetéssel egyező idő intervallumokra lehetséges, A 
vizsgálat szempontjai is megegyeznek. 

Lőfegyver tartási engedély kiadása 

A lőfegyvertartás orvosi alkalmassági eljárását a 22/1991 (XI. 15.) NM rendelet és ennek módosításai 
tartalmazzák. Lőfegyver alkalmasság elbírálására kizárólag a saját háziorvos jogosult, akinél a beteg 
kártyája leadásra került. A fegyvertartási engedélyek alapvetően két csoportba sorolhatók: 

1. csoport: foglalkozásszerűen végzett fegyverhasználat (fegyveres biztonsági őr, vadőr stb.) 

2. csoport: sport (vadászat, céllövészet stb.) és/vagy önvédelmi célból tartott fegyver használatának 
orvosi engedélyezése. 

A családorvos a 2. csoportú fegyvertartás alkalmassági elbírálását végezheti. Az 1. csoportú 
vizsgálatot az illetékes üzemorvos végezheti. Az ebbe a csoportba tartozó betegeknek pszichológiai 
vizsgálaton is át kell esniük. Az időintervallumok a következők (3. táblázat): 

3. táblázat. A lőfegyvertartási engedély életkorhoz kötött meghosszabbítása 

Életkor Orvosi alkalmassági vizsgálat ismétlése 

18 éves kor alatt fegyvertartás nem engedélyezhető  
18-60 év között  5 évente 
60-70 év között 2 évente 
70 év felett 1 évente 
 

A vizsgálat eredményéről a háziorvos igazolást ad ki. Ennek formanyomtatványa nincs, tartalmaznia 
kell a következő szöveget: 

„Igazolom, hogy sport és/vagy önvédelmi célú 

 golyós marok lőfegyver és/vagy 

 golyós vadász lőfegyver és/vagy 

 sörétes vadász lőfegyver és/vagy 

 gáz riasztófegyver 

Tartására orvosilag alkalmas. 

Eü alkalmasság: 2. csoport. 

Érvényes …………..-tól ………………. ig.” 

Az igazolást arra a fegyverfajára kell megadni, amire a beteg kéri, lehet többre is. A fegyvertartási 
engedélyt a rendőrség adja ki és hosszabbítja, nem az okmányiroda. 

Mind a gépjárművezetői jogosítvány, mint a fegyvertartási engedély kiadása térítésköteles. Fizetni a 
vizsgálat után kell az orvosnak számla ellenében. A térítési díjakat az Egészségügyi Minisztérium 
évente közzé teszi. 
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Ha bármelyik engedélyre vonatkozólag a családorvosnak olyan körülmény kerül a tudtára, mely 
kétségessé teszi a további alkalmasságot, soron kívüli vizsgálatot kell kezdeményeznie. 

Egyéb alkalmassági vizsgálatok 

Gyakran kérnek a háziorvostól különböző alkalmassági vizsgálatokat. Ezek alapvetően térítéses 
vizsgálatok, de a térítési díj tekintetében, továbbá, hogy egyáltalán kér-e a háziorvos térítési díjat, az 
országban nincs egységes gyakorlat. Ide tartoznak az élelmiszer forgalomban dolgozók higiénés 
alkalmassági vizsgálata, melyet végezhet háziorvos. Ennek eredményét bejegyzi a dolgozó Eü. 
könyvébe. A vizsgálat évente kötelező. 

Igazolások kiadása 

Iskolai hiányzástól kezdve repülőjegy visszaadásáig a háziorvosnak gyakran kell különböző 
igazolásokat kiadnia bizonyos betegségek meglétéről illetve azok hiányáról. Egyrészt arra kell 
vigyázni, hogy a kiadott igazolásnak valóságtartalma legyen, másrészt arra, hogy csak olyan igazolást 
adjunk ki, amire a kompetenciánk kiterjed. A fejezet elején már írtam, hogy az egyik legfontosabb, 
hogy beszámíthatóságról a háziorvos nem adhat igazolást sem pozitív, sem negatív esetben. Ez az 
igazságügyi elmeorvosszakértő feladatköre. Emlékezetes esetem az a középkorú férfi, aki egyik nap 
tompa látását kérte igazolni, majd néhány nap múlva kérte a jogosítvány meghosszabbítását, mert 
közben sokat javult a látása. Ilyen esetekre nagyon figyeljünk. 

Halottvizsgálattal kapcsolatos teendők 
dr. Sirák András 

Halál megállapítása, a halottvizsgálat és a halottakkal kapcsolatos további teendők a háziorvos 
legfontosabb szakértői tevékenységeinek egyike. A halottvizsgálat során nagy gonddal és komoly 
empátiával kell eljárni. Figyelembe kell venni az orvosi és jogi szabályok betartása mellett azt is, hogy 
a halottakkal kapcsolatos teendők mellett nem feledkezhetünk meg a közeli hozzátartozókról sem. 

A halál bekövetkezését halottvizsgálattal kell megállapítani. A halottvizsgálat minden olyan 
körülményre kiterjed, amely a halál tényének, bekövetkezése módjának (természetes módon 
bekövetkezett vagy rendkívüli halál), és okának megítéléséhez szükséges. 

A halál megállapítása egyértelműnek kell lennie. A legnagyobb orvosi tévedés élő embert halottnak, 
vagy halottat élőnek minősíteni. Sajnos a szakfelügyelői gyakorlatban ilyen esetek vizsgálatára is van 
példa. 

Néhány jó tanács 

 A halál megállapításakor nézzük meg óránkat, esetleg jegyezzük fel a megállapítás időpontját. 
Erre az adatra később még szükség lehet. 

 Magam évtizedek óta úgy végzek halottszemlét, hogy amikor kiérkezek a helyszínre, 
megvizsgálom a halottat, megállapítom a halált. Majd a halott orvosi iratait nézem át, a halál 
körülményeit beszélem meg a hozzátartozókat, baleset esetén a szemtanúkkal. Ez 10-15 
percig tartó folyamat. Ezután újra megvizsgálom a halottat, mintha most látnám először. Ha a 
két, 10-15 perc különbséggel végzett halottvizsgálat eredménye azonos, csak akkor mondom 
ki a végleges döntést a halál beálltáról. Ez lehet, hogy kicsit fölösleges aggodalmaskodás, de 
talán biztosítja, hogy nem néz el a vizsgáló orvos semmi fontosat. 
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 Soha ne nyúljunk be a halott táskájába, szekrényébe stb. Ha például valami orvosi iratra vagy 
igazolványra van szükségünk, kerestettük meg a hozzátartozókkal. Nagyon kellemetlen, ha a 
családorvost olyan vád éri, hogy eltűnt valami a halott körül. 

 A halottat dokumentálni csak egyértelmű személyazonosító adatok birtokában lehet 
(személyi igazolvány, útlevél, lakcímkártya, járművezetői engedély). Ezek esetleges hiánya 
esetén feltétlenül jelezzük a dokumentáción, hogy adatok a hozzátartozók bemondása 
alapján kerültek rögzítésre, vagy ha ezek nem 100%-ig biztosak, tekintsük az elhunytat 
ismeretlennek. 

A halál megállapítása 

A jogszabály szerint a halál tényének megállapítása a halál helyére legrövidebb időn belül hívható 
orvos feladata, intézeten kívüli körülmények között a halál módjának és körülményeinek vizsgálata a 
halál helye szerint illetékes háziorvos illetve az ügyeletes háziorvos feladata. 

A megállapított halálról Halottvizsgálati bizonyítványt kell kiállítani hat példányban (raktári száma: 
C.3110-49/b/V/új.r.sz.). 

A halál tényének igazolásához az alapvető életjelenségek hiányát kell megállapítani. A legfontosabb 
két jelensége az életnek a keringés és a légzés megléte, illetve hiánya. A keringés vizsgálatát a carotis 
vagy femorális pulzus tapintásával végezzük. Mindig két vagy több ujjal és egymás után mindkét 
oldalon végezzük el a vizsgálatot. A légzés meglétére utal a mellkas szintjének emelkedése – 
süllyedése a légzés ritmusában. Ezt az arc fölé hajolva, tekintetünket a mellkasra szegezve állapítjuk 
meg. Ilyen pozícióban látjuk a mellkas emelkedését, halljuk a légzési hangot és arcunkkal érezzük a 
kilégzett levegőt. Ha egyik működést sem találjuk, a klinikai halál beállt. Ilyenkor az első teendő 
annak eldöntése, vajon olyan esetről van-e szó, ahol az újraélesztés megpróbálható. Ha igen, 
haladéktalanul kezdjünk hozzá. Ha nem, végezzük tovább a halott vizsgálatát. Természetesen nem 
mindig könnyű annak eldöntése, vajon a keringés, légzés leállásától számítva kevesebb, mint négy 
perc telt-e el, ilyen esetben mindig helyes a beteg érdekét szem előtt tartva megkísérelni az 
újraélesztést. 

A klinikai halál 

A légzés, a keringés vagy az agy működésének átmeneti - nagyon rövid ideig tartó, de reverzibilis - 
megszűnése, nem jelenti sem az agyhalált, sem a biológiai halált. Általánosságban a keringés és/vagy 
légzés megszűnte után 4 percben jelöli meg az irodalom a klinikai halál időtartamát. Ezen a négy 
percen belül nem mindegy, hogy az újraélesztést mikor kezdjük. Minél korábban, annál nagyobb az 
esély az élet visszaállítására. Különleges esetben - így lehűlt betegen, jeges víz alá merült sérült - ez az 
időszak sokszor hosszabb lehet, akár 10-20 perc, esetleg még több is. Ennek oka az agy 
oxigénigényének hirtelen csökkenése a lehűlés miatt. Sose feledkezzünk meg arról sem, hogy ha a 
beteg 10-15 perce lett rosszul, nem biztos, hogy a klinikai halál azonnal be is állt kiérkezésünk előtt. 

Agyhalál 

Az agy - beleértve az agytörzset is, - működésének teljes és visszafordíthatatlan megszűnése. Az 
agyhalál megállapítására szervátültetés donora esetében kerül sor. 

A biológiai halál 

A légzés, keringés és az agyműködés végleges és teljes megszűnése, melyet a szövetek bomlásának 
megindulása követ. Alapvető különbsége a klinikai haláltól, hogy ez a folyamat irreverzibilis. 
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A halottat meg kell vizsgálnunk, ehhez ruháját le kell vetetnünk hozzátartozói, illetve a 
környezetében lévők segítségével. Szakmai szabály, hogy a halottvizsgálat teljesen meztelen testen 
történik. Jó tanácsként ajánlom, hogy a halál megállapításakor nézzünk óránkra. A halál 
megállapításának pontos időpontja nem egyszer fontos nyomozati adat lehet, adott esetben 
bennünket is védhet, ha később olyan vád ér, hogy késve értünk a helyszínre. Természetesen a halott 
vizsgálatáról készített feljegyzésben magunknak pontosan jegyezzük fel a halál megállapításának 
időpontját. 

A halál biztos jelei 

Ha keringés és légzés nincs és a halott nem éleszthető újra, a vizsgálat további részében olyan 
hullajelenségeket keresünk, amelyek az előbbiek mellett jellegzetesen igazolják a biológiai halál 
beálltának vélhető időpontját és körülményeit. 

A halott bőre elhalványul (pallor mortis) a halál beállta után 20-30 percen belül. Néhány óra alatt a 
holttest lehűl a környezet hőmérsékletére. Ez néha megtévesztő lehet, ha az elhunyt meleg takaró 
alatt fekszik. A halott pupillái közepesen vagy maximálisan tágra nyílnak, bulbusai deformálhatóvá 
válnak (szembetegségekben, szemműtétek után előfordul, hogy nem tágulnak ki a pupillák). 

A süllyedéses hullafoltok a halál beállta után 2-3 órával jelentkeznek a holttest mélyen fekvő, 
nyomásnak ki nem tett testrészein. A hullafoltokból következtetni lehet a halál bekövetkeztekor 
felvett testhelyzetre. A hullafoltok hiánya belső vagy külső kivérzésre, a jellegzetes livid-vöröses 
színüktől eltérő szín a halál okára utalhat (szénmonoxid-mérgezésben élénkpirosak). 

A hullamerevség (rigor mortis) jellegzetes halál utáni elváltozás. Kialakulására általában a Nysten-
szabály érvényes: legelőbb az állkapocsban jelentkezik, majd innen fokozatosan lefelé haladva 
fejlődik ki órák alatt a felső, majd folyamatosan az alsó végtagra terjedve. Teljes kialakulásához 16-18 
óra szükséges. Az állkapocsban 2-3 órával a halál után érezhető. A hullamerevség kiterjedéséből 
következtethetünk a halál bekövetkeztének időpontjára. A gyakorlatban a hullamerevség vizsgálatára 
megmozdítjuk a halott állkapcsát, kézujjait és lábfejét. 

Aránylag sok tényező módosíthatja a Nysten-szabályt, így a szervezet ion-állapota, a halál beálltát 
okozó betegség, mérgezés stb. Nagy hideg és bizonyos görcsös betegségek a hullamerevség 
kialakulását gyorsítják. 24 óra elteltével a hullamerevség oldódik. 

EKG 

A halál diagnosztikájához is jó segítség. Különösen akkor, ha a halál egész rövid idővel odaérkezésünk 
előtt állt be. A biológiai halál jelének fogjuk fel, ha az EKG több elvezetésben is izoelektromos. A 
kialvó akciós potenciál sokszor még a halál beállta után 20-30 perccel is kimutatható elektromos 
jelenség. Leginkább a kamrai extrasystolera emlékeztető bifázisos görbét találunk az elhunytról EKG-t 
készítve. Ennek frekvenciája fokozatosan lassul, majd megszűnik. A kialvó elektromos tevékenységet 
semmiféle tényleges kamrai aktivitás nem követi. A pacemaker (PM) a halál beállta után továbbra is 
működik, EKG-n a pacemaker spike jól látható hosszú idővel (órákkal, napokkal) a halál beállta után 
is. 

Különleges esetek 

Fagyott betegek halála nagyon nehezen állapítható meg. Persze nem okoz gondot, ha már 
egyértelmű bomlási vagy hasonló hullajelenségekkel találkozunk, de a frissen megfagyott beteg 
életét vagy halálát megállapítani csak igen körültekintő vizsgálattal lehet. Leginkább a helyszínen 
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készített EKG felvétel több elvezetésben izoelektromos volta lehet iránymutató. Bár nem gyakran 
fordul elő, érdemes tudni róla, hogy fagyott, lehűlt beteg halálát biztosan kimondani csak a holttest 
felmelegítése után lehet. Eközben a reanimációt folyamatosan fenn kell tartani. 

Előfordul, hogy az orvost bomlásnak indult holttesthez hívják. Ilyenkor a halál oka és pontos 
időpontja általában nem állapítható meg, sokszor a halott személyazonosítása is nehézségbe ütközik. 
Ilyen esetben, mindenképpen rendőrségi helyszíni halottszemlét kell végezni. 

Ritkán, de előfordul, hogy földben talált csontokról kell véleményt adni (emberi csontok-e, hány 
emberé lehetett?). Ilyenkor a háziorvos a további azonosítás érdekében köteles hatósági bejelentést 
tenni. 

Sérülések 

Nem ritka, hogy a halotton sérüléseket találunk. Ezek egy része élőben keletkezett és a halállal nem 
függ össze. Más része a halál bekövetkezte után történt, de a halállal nincs összefüggésben. 
Jellegzetesen ilyen a WC-n bekövetkezett halál esetén sérülés a kezeken, fejen, térden, ami a halott 
leeséséből származik. A sérülések harmadik csoportja összefügg a beteg halálával, akár annak oka is 
lehet. 

A sérülések vizsgálatánál különös gonddal kell eljárni. A környezetet mindig meg kell kérdezni a 
sérülések eredetét illetően. Általában a környezet helyes és megbízható információkat tud adni. Az 
esetek jó részében a külsérelmi nyom magában is jellegzetes. Nyilvánvaló, hogy egy pörkkel fedett, 
beszáradt heges seb napokkal, hetekkel a halál előtt keletkezett. Számítanunk kell azonban arra, hogy 
előfordulnak sérülések, amiről nem tudjuk egyértelműen megállapítani, hogy a halállal 
összefüggésben állnak-e. Az is előfordul, hogy a környezet nem mondja meg az igazat. Ilyenkor a 
rendőrségnek feltétlenül jeleznünk kell a történteket azzal, hogy nem zárható ki biztonsággal 
bűncselekmény gyanúja. Figyelem: idős kor, krónikus betegség nem zárja ki biztosan rendkívüli halál, 
bűncselekmény lehetőségét. Az, hogy egy sérülés in vivo, vagy post mortem keletkezett, szövettani 
vizsgálattal általában eldönthető. 

Különös gondossággal figyeljük meg az elhunyt nyakát: akasztási barázda, fojtogatási nyom 
előfordulhat rajta. Ezért is fontos, hogy a holttestet meztelenül vizsgáljuk meg. Nagyon fontos, hogy a 
talált külsérelmi nyomokat pontosan írásban rögzítsük részben magunknak, részben a boncolást 
végző orvosnak. A külsérelmi nyomok leírása során vegyük figyelembe, hogy azok önkezűek lehettek-
e. 

Mikor? 

A halottvizsgálat során rögzített hullajelenségekből (rigor, pallor stb.) következtetni lehet a halál 
időpontjára. Ennek mind betegségek, mind balesetek, mind ismeretlen holttestek szem-pontjából 
nagy jelentősége van. 

Hogyan? 

A legtöbb ember betegség következtében hal meg. Ez a természetes halál. Különleges formája a 
hirtelen halál - mors subita - amikor az egyén látszólag egészséges és kimutatható külső ok nélkül 
rövid időn belül meghal. Ennek részletezését ld. később. Ha a halál nem betegség következtében áll 
be, hanem valamilyen rendkívüli esemény miatt, akkor beszélünk rendkívüli halálról. 
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Hol? 

A halál legtöbbször az elhunyt lakásán, munkahelyén, nyaralójában, közeli hozzátartozójának lakásán 
következik be. Ettől eltérő esetekben mérlegelni kell azt, hogy hogyan került oda az elhunyt. A 
közterületen - utcán, járművön, üzletben stb. - bekövetkező halál esetén a rendőrség értesítendő 
abban az esetben is, ha nincs gyanú bűncselekményre. Ennek oka egyrészt, hogy a rendőrség feladata 
a helyszín vizsgálata, másrészt az elhunyt őrzése a közterületen. 

A rendőrség értesítése a halottvizsgálatot végző orvos feladata. Gyakori kérdés a rendőrség részéről, 
hogy lát-e az orvos bűncselekményre utaló jelet. Ha nem, és ezek után a rendőrség nem kíván a 
helyszínre kiszállni - ez előfordul -, akkor a Halottvizsgálati bizonyítványon ezt fel kell tüntetni 
pontosan, pl. „rendőrség halottszemlét nem tart szükségesnek - gárdonyi Rendőrkapitányság, 2011. 
október 02. 17.40. N.N. százados.” 

Azonkívül, hogy végiggondoljuk, hogyan került az elhalt arra a helyre, ahol a halál bekövetkezett, azt 
is fontos megállapítanunk, hogyan, milyen testhelyzetben következett be a halál. Az orvos nem 
mindig úgy találja az elhunytat, ahogyan meghalt. Legtöbbször a jó szándékú hozzátartozók minden 
hátsó gondolat nélkül ágyra fektetik a halottat. Persze előfordul olyan eset is, amikor szándékosan 
változtatják meg az elhunyt testhelyzetét. A hullafoltok általában jó támpontot adnak arra, milyen 
testhelyzetben halt meg az elhunyt. Bizonyos halállal kapcsolatos helyek jellegzetesek: a 
tüdőembóliában elhunyt nagyon sokszor a WC-n székelés közben hal meg, az akut balkamra 
elégtelenségben szenvedő beteg halála előtt kinyitja az ablakot stb. 

Minek a következtében? 

A legfontosabb kérdés. Alapvetően azt kell eldöntenünk, hogy betegség vagy rendkívüli esemény 
következtében állt be a halál. A másik kérdés, hogy a halál várható volt-e vagy sem. Ennek 
megértéséhez szükséges bizonyos szakkifejezéseket tisztázni, ezek teendőinket is meghatározzák. 

A halálozás okának alapvetően két csoportja létezik, mindegyiknek több alcsoportja van. A fiatal 
orvosok általában nem szeretik ezeket a táblázatokat, felosztásokat, mert azokat meg kell tanulni. 
Mégis, ezeket érdemes alaposan ismerni, mert ismeretük hiánya komoly bonyodalmakhoz vezet. 

A halál fajtái 

1. Természetes halál, 2. Rendkívüli halál. Mindegyiknek több alcsoportja ismert: 

1. Természetes halál 

a) Várható halál. Ismert súlyos betegség következtében a beteg meghal. Ide tartoznak a 
tumoros betegek végstádiumban bekövetkező halála. 

b) Váratlan halál. A betegnek ismert egy súlyos betegsége, meghal, a halál azonban nem volt 
várható, de a halál oka oki összefüggésben van az alapbetegséggel. Az LMWH bevezetése 
előtt ilyen volt a combnyaktörött beteg hirtelen halála tüdőembólia következtében. 

c) Hirtelen halál. A halál valamilyen betegség következménye, de hirtelen lép fel és rövid idő, 
néhány perc-néhány óra alatt a beteg halálát okozza. 

2. Rendkívüli halál 

a) Erőszakos halál. Ide tartozik az összes halálos baleset, az összes öngyilkosság és az emberölés 
minden formája (idegenkezű gyilkosság). 
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b) Orvosi kezelés során bekövetkező halál. A műtőasztal halál és más - orvosi tevékenység 
közben beálló - halál. 

c) Orvosi kezelés elmaradása következtében beálló halál. A családorvost munkája során 
leginkább ez a fajta halál veszélyezteti. Ha egy beteghez hívják, és az orvos nem megy ki, a 
beteg időközben meghal, a háziorvos ellen legtöbbször felmerül a foglalkozáskörében 
elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés bűntettének gyanúja. 

d) Ismeretlen halott. Előfordul, hogy olyan személy halálát kell megállapítanunk, akit sem mi, 
sem környezete nem ismer, például az utcán fekve találták. A halott személyazonosságát 
kétséget kizáróan kell tudnunk megállapítani, ha ez nem sikerül, a rendőrséget erről 
értesítenünk kell. Az ő feladatuk a továbbiakban a holttest azonosítása. Ilyenkor a 
Halottvizsgálati bizonyítványon, amennyire lehet, be kell határolnunk a halott 
személyazonosságát: például „N.N. férfi kb. 60 éves”. Balesetek során különös gondossággal 
kell eljárni, hogy a sokszor szétszórt táskák, iratok stb. között melyik a halott igazolványa. 
Csak akkor mondjuk ki az elhunyt személyazonosságát, ha az kétséget kizáróan 
megállapítható (pl. az elhunyt egyedül utazott gépkocsiban és abban egy személy iratait 
találjuk), ha nem, inkább tekintsük ismeretlennek a halottat. 

e) Hirtelen csecsemőhalál - SIDS (Sudden Infant Death Syndrome). A csecsemő 1 éves kora előtt 
hirtelen meghal, legyen bármi is a halál oka, ezzel az esettel állunk szemben. Minden 1 év 
alatti csecsemő hirtelen halála rendkívüli halálnak tekintendő. 

f) Fogvatartott halála. Börtönben, rendőrségi fogdában, rendőrautóban, előállító helyiségben, 
közterületen rendőri intézkedés alá vont személyek bármilyen okból bekövetkező halála 
rendkívülinek minősül. 

g) Tisztázatlan okú halál. A halál oka nem tisztázott és bűncselekmény - tehát rendkívüli halál - 
nem zárható ki biztonsággal. 

h) A halottvizsgálattal kapcsolatos teendők alapvetően más irányúak természetes és rendkívüli 
halál esetén. Természetes halál esetén alapvetően a halottal kapcsolatosan nem szükséges 
rendőrségi halottszemle. Itt is kell néha értesíteni a rendőrséget egyes esetekben. Például, ha 
a halott közterületen fekszik: utcán, járműben vagy egyéb közterületen. A halott őrzése az 
elszállításáig a rendőrség feladata. 

i) Rendkívüli halál minden fajtája során ki kell hívni a rendőrséget a helyszínre és a halál 
megállapítása és az orvosi halottszemle mellett rendőrségi-bűnügyi halottszemlét is kell 
végezni. A rendőrség értesítése a rendkívüli halál tényét megállapító orvos feladata. 

j) Ha a természetes halál várható volt, a saját háziorvos ismerte az elhunytat, az ügyeletes vagy 
helyettes orvos pedig az orvosi iratokból meg tudja állapítani, hogy a halál bekövetkezése 
várható volt, a temetés engedélyezhető a halált megállapító orvos által is. Ha a halál oka nem 
állapítható meg egyértelműen, de a körülmények rendkívüli halálra nem utalnak, kórbonctani 
vizsgálatot kell kezdeményeznie a halált megállapító orvosnak. 

A halál oka – boncolás 

A halál okának megállapítása és az esetleg szükséges kórboncolás vagy hatósági boncolás 
kezdeményezése szorosan összefügg, azért tárgyaljuk együtt. 

Alapvető, hogy a várható halál esetén, ha az orvos egyértelműen meg tudja állapítani a halál okát, 
nem kell kórboncolást kezdeményeznie. A halottvizsgálati bizonyítványt kiállítja végig, megjelölve 
benne a halál okául szolgáló betegségeket is. Ilyen egyértelmű adat például a beteg zárójelentése, 
melyben előrehaladott malignus daganat a diagnózis. 
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Kórboncolás 

Kórboncolást kell kezdeményezni a halál bekövetkezési helye szerint területileg illetékes kórház 
kórbonctani osztályán, ha a halál oka betegségnek tűnik, de nem állapítható meg egyértelműen. Ilyen 
esetben bűncselekményre nincs gyanúnk. Lényegében a hirtelen és a váratlan halál kategóriája az, 
ahol így járunk el. A kórbonctanra küldött elhunyttal célszerű - a patológus véleményének 
kialakításához - írásban közölnünk a körülményeket és történteket, az esetleg rendelkezésünkre álló 
összes adatot, helyes beküldenünk a beteg zárójelentéseit, orvosi iratait is. 

Kórboncolást kezdeményezhet a család is, valamint a halottszemlét végző orvos is, ha nem tisztázott 
számukra a halál oka. Erre azért van szükség, mert néha előfordul, hogy a hozzátartozók orvosi 
mulasztást sejtenek a halál mögött. Ha csak a gyanú is fölmerül bármilyen problémára, mulasztásra, 
feltétlenül kérjünk kórboncolást. A patológiára történő halottszállítást az OEP finanszírozza, 
amennyiben azt a beküldő orvos írásban elrendeli. A kitöltött formanyomtatványt a 
halottszállítóknak kell átadni. 

Nem kerülhető el a boncolás, ha a betegen halálát megelőzően szervtranszplantációt hajtottak végre, 
különleges, nagy értékű eszközt ültettek szervezetébe. 

A kórboncolásra beutalt halottal szabályos beutalót kell küldeni, mert az OEP csak ennek birtokában 
finanszírozza a boncolást (név, születési dátum, lakcím, TAJ szám, beutaló orvos praxiskódja és 
pecsétszáma, naplószám). 

Hatósági boncolás 

Hatósági boncolást kell kezdeményeznünk minden esetben, ha rendkívüli halált állapítunk meg annak 
előbb részletezett összes formájában. Fontos, hogy ilyenkor egyidejűleg rendőrségi helyszíni 
halottszemlét is kell kérnünk. 

Vidéken előfordul, hogy a rendőrség nem tud mindig rendőrorvost küldeni a helyszínre, ilyenkor a 
családorvost rendelik ki a rendőrségi szemlebizottság orvos résztvevőjeként. Az ilyen felkérés mindig 
írásban történik, általában úgy, hogy a helyszíni szemlét végző rendőrök aláíratják a jegyzőkönyvet, 
valamint a kirendelő rendőrségi határozatot. A családorvos felkérhető, azonban nem kötelezhető 
rendőrorvosi halottszemle végzésére. 

Amennyiben a családorvos megkeresést kap, nagy gondossággal kell leírnia a halott sérüléseit és 
egyéb, a halállal kapcsolatos orvosi megfigyeléseit. 

Előfordul, hogy a kórboncolás ellen a család tiltakozik. Ez esetben gondosan mérlegelni kell a 
körülményeket. Adott esetben helyes az elhunyt háziorvosával kapcsolatba lépni. Ha ő olyan 
információval szolgál, aminek alapján a boncolástól el lehet tekinteni, vagy kitölti a Halottvizsgálati 
bizonyítvány második felét, vagy bemondása alapján a halottvizsgálatot végző orvos teszi ezt. 
Ilyenkor helyes saját feljegyzéseinkben rögzíteni a beszélgetést az orvos nevének feltüntetésével. 
Ezzel leggyakrabban helyettesítés, ügyelet alkalmával találkozunk. 

Ha az orvos meg van győződve a kórboncolás szükségességéről, a halottat szállíttassa kórbonctani 
osztályra. A patológus főorvosnak még mindig joga van eltekinteni a boncolástól a hozzátartozók 
kérésére. 
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Halott szállíttatása 

Kórboncolás és megállapítható okú halál esetén a halottvizsgálatot végző orvosnak kell intézkednie a 
halott szállíttatásáról, megjelölve a szállítás helyét. Ez legegyszerűbben a helyi temető halottasháza, 
kórboncolás esetén a területileg illetékes kórház patológiai osztálya. Más helyiségbe történő 
halottszállítást az ÁNTSZ első fokú hatóságának kell engedélyeznie. A szállítás kizárólag halottszállító 
járművel történhet, lezárt fémkoporsóban. Hamvasztás esetén a szállítást végző cégnek ezt jelezni 
kell, a hamvasztásra kerülő holttestet nem lehet felöltöztetni. Hatósági boncolás esetén a halott 
szállíttatását a rendőrség végzi. A halottakkal kapcsolatos teendőket az 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat. A halottakkal kapcsolatos teendők 

Fajtája Teendő Temetés Intézkedés 

Természetes halál    
Várható halál halottszemle + 

Halottvizsgálati bizonyítvány teljes 
kitöltése 

engedhető hamvasztás: 
ÁNTSZ engedély 

Hirtelen halál halottszemle + 
Halottvizsgálati bizonyítvány felső 
része 

nem 
engedhető 

kórbonctan 

Váratlan halál halottszemle + 
Halottvizsgálati bizonyítvány felső 
része 

nem 
engedhető 

kórbonctan 

Rendkívüli halál 
Erőszakos, baleset, 
mérgezés, 
öngyilkosság 

halottszemle + 
Halottvizsgálati bizonyítvány felső 
része 

nem 
engedhető 

rendőrség 

Orvosi kezelés során halottszemle + 
Halottvizsgálati bizonyítvány felső 
része 

nem 
engedhető 

rendőrség 

Orvosi kezelés 
elmaradása során 

halottszemle + 
Halottvizsgálati bizonyítvány felső 
része 

nem 
engedhető 

rendőrség 

Tisztázatlan okú halál halottszemle + Halottvizsgálati 
bizonyítvány felső része 

nem 
engedhető 

rendőrség 

Hirtelen 
csecsemőhalál, SIDS 

halottszemle + Halottvizsgálati 
bizonyítvány felső része 

nem 
engedhető 

rendőrség 

Ismeretlen halott halottszemle + Halottvizsgálati 
bizonyítvány felső része 

nem 
engedhető 

rendőrség 

Fogvatartott halála halottszemle + Halottvizsgálati 
bizonyítvány felső része 

nem 
engedhető 

rendőrség 

 

A környezet 

A halott vizsgálatát mindig ki kell egészítenünk környezetének vizsgálatával. Gondosan olvassuk el a 
beteg zárójelentéseinek legalább a diagnózis és epikrízis részét, nézzük meg a gyógyszerek 
maradványát, a szemetes edényt, ahová a gyógyszeres dobozokat tette, öngyilkosság gyanúja esetén 
keressünk búcsúlevelet, esetleg nézzük meg telefonját búcsú-SMS miatt. Sokszor előfordul, hogy 
olyan körülményeket kell vizsgálnunk, - nem ritkán a rendőrséggel együtt, - hogy a halottat ki és 
mikor látta utoljára, az ajtó belülről zárva volt-e stb. Mindig fontos körülmény, hogy ki és hogyan 
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találta meg. Ha a halál nem ott következett be, ahol az elhunytat találjuk, mindig nézzük meg a halott 
megtalálásának tényleges helyét is. 

A lábcédula 

Minden elhunyt kezére-lábára lábcédulát kell kötni a halott azonosítása céljából. Ennek helyes 
kiállításáért a halottvizsgálatot végző orvos felelős. A lábcédulát a temetésre, hamvasztásra kerülő 
halottra ugyanúgy fel kell kötni, mint a patológiai vagy hatósági boncolásra küldött halottra. Raktári 
száma: C.3410-14. 

A Halottvizsgálati bizonyítvány 

A Halottvizsgálati bizonyítvány rendkívüli fontosságú okirat. Száma: C.3110-49/b/V/új.r.sz. 
Kiállításáért az orvos felel. Általában azonnal, a helyszínen állítjuk ki, de előfordul, például azért, hogy 
az elhunyt orvosával beszéljünk, a rendelőbe megyünk, és ott állítjuk ki. A kiállítás alapja az elhunyt 
személyi igazolványa, ennek hiányában útlevele, gépkocsivezetői jogosítványa, esetleg katonakönyve. 
Ha ilyen nem áll rendelkezésünkre, tüntessük fel a bizonyítványon a kiállítás alapját képező adatok 
forrását. 

Lényegében két, egymástól elkülönített részt tartalmaz. A felső felén a halál tényét, az alsón a halál 
okát kell feltüntetni. A felső rész kitöltése annak a feladata, aki a halál tényét megállapította. Alsó 
felének, a halál okának kitöltése annak a feladata, aki a halál okát állapítja meg. Ez lehet ugyanaz az 
orvos is. Ha a halottat kórbonctani vagy hatósági boncolásra küldjük, a Halottvizsgálati 
bizonyítványnak csak a felső felét szabad kiállítanunk, alsó fele üresen marad, ezt a kórboncolást 
végző orvos, vagy a rendőrorvos állítja ki. 

Amennyiben az elhunyt boncolásra kerül, a kórboncolás után a patológiai osztály kiállítja a boncolási 
jegyzőkönyvet, és annak egy példányát megküldi a beküldő orvosnak. 

Több helyen alkalmazzák azt a módszert, ha pl. ügyeletben, a beteg halálát észlelik, de annak okát, - 
mivel nem ismerjük az elhunytat, - nem tudjuk megállapítani, hogy a Halottvizsgálati bizonyítvány 
felső részét állítjuk ki, a további, a halál okára vonatkozó kiállításra pedig hozzátartozókkal az 
elhunytat ismerő családorvoshoz küldik, aki a halál okát kitölti. Megjegyzem, hogy ez a gyakorlat több 
helyén ismert az országnak, én személyesen helytelennek tartom. Jelenleg törvényi szabályozás sem 
nem írja elő, sem nem tiltja egyértelműen. Azt tudom javasolni, hogy erre vonatkozóan, - a törvényi, 
rendeleti szabályozásig - az egy területen (egy városban, egy kerületben stb.) dolgozó kollegáknak 
kell megállapodniuk. Helyes, ha ez irányú megállapodásukat írásba foglalják és azt a területi orvosi 
kamara felé jelzik. 

Temetés - hamvasztás 

A háziorvos megállapítja a beteg halálát és annak okát, ha az természetes halál, boncolást nem tart 
szükségesnek. Ez esetben maga engedélyezi a holttest temetését. A temetésnek normál esetben, 
koporsós temetés esetén 72 óránál nem előbb, 96 óránál nem később kell megtörténnie. Temetésig a 
holttestet hűtve kell tárolni. A rendelet szerint a koporsós temetésnek 8 napon belül meg kell 
történni. Hamvasztást a Halottvizsgálati bizonyítvány kitöltése után 15 napon belül kell elvégezni, 
addig a holttestet hűteni kell. 

A Halottvizsgálati bizonyítvány temetés időpontjára vonatkozó kérdésének helyére kórboncolás 
esetén a „később megállapított időpontban” bejegyzés kerül. 



 428 

Nemritkán előfordul, hogy a temetés, hamvasztás időpontja későbbre tevődik, különösen, ott és 
akkor, ha a halottak száma nem teszi lehetővé a temetés rendeletben előírt időn belüli 
lebonyolítását. Ilyenkor nem kell más időpontot feltüntetni a Halottvizsgálati bizonyítványon, mint a 
fenti idő intervallumokat. 

Külföldi halála 

Az eljárás a halottszemlét, a kórboncolást, az esetleg szükséges hatósági boncolást tekintve nem 
különbözik a leírtaktól. A külföldre történő halottszállítást, külföldi elhunyt ügyeinek intézését az 
állampolgárság szerint illetékes ország követségén bonyolítják. Erről a háziorvosnak azért kell tudnia, 
mert a hozzátartozók - értelemszerűen - tőle fogják tudakolni a teendőket. 

Külföldre és külföldről történő halottszállításhoz igénybe vehetjük a Magyarországon működő Antea 
Nemzetközi Temetkezési KFT segítségét (T: 06/1-216-61-08, vagy 06-80-440-140). 

Egyedülálló halála 

Amennyiben az elhunyt egyedülálló, vagy annak tekintendő átmenetileg (pl. hozzátartozója 
kórházban van), vagy hozzátartozója nem temetteti el, a temetés a halott lakhelye szerint illetékes 
területi (a Fővárosban kerületi) önkormányzat feladata, ha nincs lakása az elhunytnak, a feltalálási 
hely szerinti önkormányzat kötelessége a temetés. 

Ilyen esetben a halált megállapító orvos ezt jelezi az önkormányzatnak. A lakást a rendőrségnek le 
kell zárni, lepecsételni, a kulcsokat pedig a rendőrségen vagy a területi polgármesteri hivatalban kell 
elhelyezni. Tehát akkor is ki kell hívni a helyszínre a rendőrséget, ha nem történt bűncselekmény. 

Hozzátartozók 

Az orvosnak a halott vizsgálata mellett a halott környezetében lévő személyekkel is törődnie kell. Az 
akut gyászreakció sokszor nehezen kezelhető, de mindenképpen kezelendő kép, amit az orvosnak 
mély empátiával kell végeznie. Ebbe alkalmi nyugtató injekciók adásán kívül nagyon sok minden 
tartozik. Például sokszor kell az orvosnak gondolkodnia arról, hol tartózkodjon az elhunyt családja az 
első néhány napon. A hozzátartozók nyilván nem jártasak a temetés, hamvasztás ügyintézésében, 
nagy segítség, ha ilyenkor az orvos elmagyarázza a részleteket a helyi viszonyok ismeretében. 

Bizony előfordul egy szeretett családtag elvesztése során, hogy az orvost indok nélkül vádolják „Miért 
nem küldte kórházba?” „Miért nem volt keményebb vele?” - kérdezik sokszor. Világosan kell érteni, 
hogy ez a gyász természetes velejárója, lényegében a tehetetlenség érzésének szavakba öntése. 
Nagyon rossz politika, ha ilyenkor az orvos megsértődik. Ha viszont a család részéről vád éri az orvost, 
vagy annak a lehetősége felmerül, hogy szakmai mulasztást követett el, az orvosnak saját 
védelmében kell kérnie kórbonctani vizsgálatot. Hogyan viselje a családorvos a halált? 

 Nem jó, ha összeroppan tőle (előfordul néha). 

 Nem jó, ha fásultan, unott képpel írja a papírokat. 

 Nem jó, ha túl bizalmaskodó. 

 Nem jó, ha túl távoli tőle az esemény. 

 Jó: EMPÁTIA és REALITÁS. 
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Hajléktalanok háziorvosi ellátása 
dr. Eőry Ajándék 

A hajléktalanság veszélye paradox módon megnő a jóléti társadalmakban. Magyarországon a 2006-os 
hajléktalanügyi országjelentés szerint 230500 ember fedélnélküli vagy otthontalan, de a bizonytalan 
lakhatás és elégtelen lakáskörülmények alapján a lakosság közel 4%-a (378481 ember) kerül az 
európai uniós normák szerinti hajléktalanság kategóriájába. A háziorvosi munka során fontos 
tisztában lennünk azokkal a kórállapotokkal, melyek ezt az igen sok kockázati tényezőnek kitett 
csoportot veszélyeztetik, fontos ismernünk az általunk kezelt közösséget fenyegető közegészségtani 
problémákat. A legfontosabb, hogy tudatában legyünk annak, hogy a háziorvos, mint a család 
gondozója idejében felismerheti azokat a veszélyeztető állapotokat, melyek hajléktalanságot 
idézhetnek elő, és aktívan részt vehet a hajléktalanság megelőzésében. 

Bevezetés 

„A hajléktalanság olyan kiszolgáltatott társadalmi állapot, mely számos deprivációval, (jövedelem-, 
kultúra-, egészség-, munka-, érdekérvényesítő képesség hiányával) jár együtt. Aki hajléktalan, olyan 
helyzetben van (lesz), ami az emberi lét élhetőségének határát jelenti. Ezért a minimális 
segítőrendszernek állampolgári jogon járó garantálása elkerülhetetlen!” (Népjóléti Minisztérium, 
1990) 

A hajléktalanság - a háziorvoslás szempontjából - nem egy elszigetelt kisebbség problémája. Számos 
olyan aspektusa van, melynek megelőzésében, vagy kezelésében a háziorvosok szerepe 
kulcsfontosságú és alapvető. A hazai és nemzetközi vizsgálatok egybehangzóan állítják, hogy a rossz 
szociális és anyagi helyzet, a felbomló társas kapcsolatok, és a szociális háló gyengülése az egyén 
marginalizálódásával jár. Ugyanezek a tényezők az egészségi állapotra is jelentős hatással vannak. A 
rossz anyagi körülmények között élők, az idősek, a mentális betegséggel küzdők és a hajléktalanok 
sokkal kiszolgáltatottabbak bizonyos betegségekkel kapcsolatban. Ugyanakkor betegségeik egy része 
kihat a társadalom egészére is. Ezek a közegészségügyi szempontok a teljes népesség szempontjából 
nagy jelentőséggel bírnak. 

A magyarországi hajléktalanság története 

Az 1800-as évektől kezdődően, az ipari és kereskedelmi fellendülés hatására nőtlen és hajadon 
munkások tömegei koncentrálódtak a nagyvárosokba. A szállás iránti igény sokszorosára nőtt, a 
túlzsúfoltság a minőség romlásához vezetett. Azokat az egyedülállókat, akik nem tudták a népszálló, 
az albérlet vagy az ágybérlet díját megfizetni, az éjjeli menedékhelyek fogadták be. Az 1880-as 
évektől szervezetten történt a szegénygondozás, az árvaházak és szeretetotthonok, a menhelyek és a 
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népkonyhák létesítése és kezelése is. A hajléktalanügy kezelése közbiztonsági, közegészségügyi és 
rendészeti szempontok szerint történt. Az első világháború alatt a három menhely 1240 férőhelyét 
katonai célokra foglalták le, majd menekült családok elhelyezésére szolgáltak. A családok, az 
egyedülálló fiatal nők és az idős rászorulók számára egyre több állami és egyházi segítő intézmény 
jött létre. Az 1920-as évek nagy lakásínsége, majd a harmincas években egyre mélyülő gazdasági 
válság miatt a menhelyek kapacitása már nem volt elegendő. Akik nem fértek be a menhelyekre, azok 
az óbudai majd a kőbányai téglagyárak rossz levegőjű, sokszor még tüzes kemencéiben húzták meg 
magukat éjszakára. A lakáshiány miatt a kislakások árai és bérei, az albérleti és ágybérleti díjak 
emelkedtek. Az alacsony jövedelmek és a munkanélküliség, a lakbérfizetési elmaradások miatti 
kilakoltatás a családok megbontásához és menhelyen történő elhelyezéséhez, bódévárosok és 
nyomortanyák kialakulásához vezetett. 

A II. világháború után, az 1953-as lakáskódex-szel jogilag megszűnt a hajléktalan állapot fogalma. A 
hivatalos álláspont szerint a szociális gondoskodás szükségtelenné vált, mert a munkanélküliség 
felszámolásával, a dolgozók életszínvonalának javításával megszűntek a szociális problémák is, és 
nem lesznek többé olyanok, akik a társadalom támogatására szorulnak. A rendszerváltozásig tehát 
nem ismerték el a hajléktalan állapotot, ezért annak megoldási formái sem kerültek szóba. Az 
„önmaguk lakhatásáról gondoskodni képtelenek” átkerültek - elvileg - a „tanácsi bérlakásra 
jogosultak” körébe. 

Az 1980-as népszámlálás adataiból kiderült, hogy a népességből több mint 360 ezren nem lakásban 
éltek. A csecsemő-, gyermekotthonokban, nevelőintézetekben, gyermekvárosokban, 
diákotthonokban, munkásszállókon, barakkokban, alkalmazotti szálláshelyeken, munkaterápiás, és 
alkoholelvonó intézetekben, szociális otthonokban, szeretetházakban élők mellett jelentős volt azok 
száma, akik műhelyben, raktárban, garázsban laktak, mosókonyha, illetve lakókocsi, uszály, vasúti 
kocsi, barlang, kunyhó, bódé volt az otthonuk. Ez azt jelenti, hogy a nyolcvanas években a 
lakosságnak több, mint 3%-a élt az effektív hajléktalanság veszélyzónájában - pusztán a statisztika 
által megragadható lakásviszonyaik okán. 

1. táblázat. A hajléktalanság fajtái 

Fedélnélküli 
 

Közterületen élő 
Éjjeli menedékhelyen élő 

Otthontalan Hajléktalanok szálláshelyén élő 
Női menhelyen élő 
Bevándorlók szálláshelyén élő 
Intézményekből elbocsátandók (büntetés végrehajtási, egészségügyi) 

Támogatásban részesülő emberek (hajléktalanság okán) 

Bizonytalan lakhatás Bizonytalan lakhatásban élők (átmenetileg családnál, barátoknál, illegális 
lakásfoglalás) 
Fenyegető kilakoltatás (végrehajtói határozat) 
Erőszak fenyegetettségében élők 

Elégtelen 
lakáskörülmények 

Átmeneti/nem standard építményben élők 
Nem lakáscélú építményben élők 

Szélsőséges túlzsúfoltságban élők 

(A Hajléktalanság és a Lakhatásból való Kirekesztettség Európai Tipológiája (ETHOS) alapján) 
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A hajléktalanság ökológiai modellje 

Ökológiai perspektívából nézve a hajléktalanság felfogható a környezeti tényezők, a szocioökonómiai 
szerkezet és az egyéni hajlamosító tényezők közötti kölcsönhatások eredményeként. Ugyanakkor a 
hajléktalanság csak időbeni folyamatként értelmezhető, eszerint lehet esetenkénti, epizodikus vagy 
krónikus állapot. A hajléktalan emberek lakhatási helyzete az idő múlásával folyamatosan változik. A 
hajléktalanság epizódjai egyéni és szociális következményekkel járnak, melyek rontják az 
életminőséget, és a szociális kapcsolatokat a társadalmon belül. Ez a koncepció olyan koherens és 
meggyőző térképként (összefüggésrendszerként) ábrázolja a hajléktalanságot, mely hatékony 
segítséget nyújt annak megelőzéséhez és kezeléséhez mind a magánszemélyek, mind a társadalmi 
szervezetek, mind pedig közösségi szinten. Ez látható az 1. ábrán 

 

1. ábra. A hajléktalanság ökológiai modellje. (Forrás: Nooe RM, Patterson DA. The Ecology of 
Homelessness. Journal of Human Behavior in the Social Environment 20:105. (2010), a szerző 
engedélyével 

Dr. Molnár D. László és Dr. László Klára 1994-es felmérése alapján a hajléktalanná válásnak négy fő 
okát különíthetjük el Magyarországon. Legnagyobb az aránya azoknak, akik családi konfliktus, állami 
gondozás, nevelőintézeti elhelyezés megszűnése (börtönből szabadulás is) miatt kerültek az utcára. 
Ezt követik a válás miatt hajléktalanná váltak, majd az egészségi állapotuk miatt többszörösen 
hátrányos helyzetűek és végül azok, akiknél a hajléktalanság egyfajta életstílus (csövesek). 
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Napjainkban már nem elhanyagolható azoknak a száma sem, akik a lakásmaffia áldozataként váltak 
fedélnélkülivé. 

A hajléktalanság epidemiológiája 

A 2011. február 3-án végzett hajléktalan-adatfelvételről készült gyorsjelentés eredményei szerint a 
magyar hajléktalanok 40%-a él Budapesten, 60%-uk vidéki városokban. Budapesten 2 éve csökkenő 
tendenciát mutat a válaszadó hajléktalanok száma, és idén a vidéki városokban is csökkenés 
jelentkezett (2. táblázat). Addig is, amíg a gyorsjelentés adatai összehasonlíthatóak lesznek a 
népszámlálás során felvett adatokkal, korábbi vizsgálatok alapján tárgyaljuk a magyarországi 
hajléktalanság szerkezetét. Míg a nyugati tendenciák azt mutatják, hogy a hajléktalanság elsősorban 
a 24 éven aluliakat és az 50 éven felülieket érinti, addig a KSH 2005-ös kis népszámlálásának és a 
Budapesti Módszertani Szociális Központ (BMSZKI) 2006-os népszámlálásának adatai alapján 
Magyarországon kiemelkedően nagy arányban képviseltetik magukat a hajléktalanok között a 
középkorúak (40-59 év), és elenyésző számban találhatóak 60 évnél idősebbek. (2. ábra). 

2. táblázat. A 2011. évi hajléktalan-adatfelvétel eredményei 

Település Szállón Utcán Együtt 

 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
Budapest 2003 2326 2658 2137 1189 1360 1252 1150 3192 3686 3910 3287 
Vidéki 
városok 

1705 1933 2293 2192 1376 1502 1816 1720 3081 3435 4109 3912 

Országos 
összesen 

3708 4259 4951 4329 2565 2862 3068 2870 6273 7121 8019 7199 

Forrás: Február Harmadika Munkacsoport: Gyorsjelentés a 2011. évi hajléktalan-adatfelvételről 
(Menhely Alapítvány) 

 

2. ábra. Demográfiai mutatók. A KSH 2005 ápr. 1-ápr. 21 közötti kis népszámlálásának és a Budapesti 
Módszertani Szociális Központ (BMSZKI) 2006-os népszámlálásának adatai alapján. Jelmagyarázat: 
ország össz: az ország össznépessége, Budapest: Budapest népessége, Bp hajléktalan: budapesti 
hajléktalanok, Zeg hajléktalan: zalaegerszegi hajléktalanok. 

A koreloszlásban látható különbségek valószínűleg annak tudhatók be, hogy a tartósan az utcán élő 
emberek életkilátásai rosszabbak, mint az átlagnépességé, ezért élettartamuk is rövidebb. A 
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társadalmi helyzet legjobb mutatója az iskolázottság. A 3. ábrán az átlagnépesség és a hajléktalanok 
iskolázottságát láthatjuk. Az ábra alapján elmondhatjuk, hogy míg az Egyesült Államokban a 
hajléktalanság az átlagnépességnél alacsonyabb iskolai végzettséggel társul, addig Magyarországon 
az iskolázottság nem nyújt kifejezett védelmet a hajléktalanná válással szemben, hiszen az országos 
átlagot meghaladja a nyolc általános végzettséggel, illetve szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők 
aránya mind budapesti, mind vidéki viszonylatban. 

 

3. ábra. Iskolai végzettség szerinti százalékos megoszlás a KSH 2005-ös kis népszámlálása és a BMSZKI 
2006-os felmérése alapján. A KSH 2005 ápr. 1-ápr. 21 közötti kis népszámlálásának és a Budapesti 
Módszertani Szociális Központ (BMSZKI) 2006-os népszámlálásának adatai alapján. Jelmagyarázat: 
ország össz: az ország össznépessége, Budapest: Budapest népessége, Bp hajléktalan: budapesti 
hajléktalanok, Zeg hajléktalan: zalaegerszegi hajléktalanok. 

A magyarországi hajléktalanok egészségi állapotának jellemzői 

Egy 1994-es, széleskörű magyar felmérés szerint a hajléktalan férfiak 88,9%-a nőtlen, elvált vagy 
özvegy, míg a kontroll csoportnak 40,6%-a. 76,7%-uknak nincs munkája, 12,8%-uk alkalmai 
munkákból él. Iskolai végzettségük jóval alacsonyabb az átlagnál, keresetük is igen csekély. Az 
egyedül élő emberek gyakrabban elhanyagoltak, krónikus betegségüket nem képesek gondozni, 
hiszen ebben kulcsszerepe van a családnak, a stabil munkahelynek és a megfelelő jövedelemnek. 

A hajléktalan férfiak 89,9%-a dohányzik (kontroll: 41,7%, p<0,0001). Szignifikánsan gyakrabban 
panaszkodnak állandó köhögésre, ébredés utáni köhögésre, fulladásra, légszomjra, mely krónikus 
légúti betegségre utal (KALB). A tbc előfordulása tízszerese az átlagnépességének (4,3% vs. 0,5%). A 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mozgó Tüdőszűrő programjának vezetője szerint a szűrésen részt 
vevő hajléktalanok közel 10%-a érintett a tüdőgümőkórban. Átlagosan 2-3%-uk frissen felfedezett, 2-
3%-uk kezelt, nem fertőző tbc-s, és 6-7%-uk visszaeső. 

Becslések szerint a hajléktalanok 80-90%-a alkoholbeteg. A hajléktalan férfiak 19-szer nagyobb 
arányban voltak már alkoholelvonó kezelésen, mint a kontroll. Ennek oka nemcsak az, hogy náluk a 
kezelés kevésbé használ, hanem, hogy a hideg téli hónapokban ez biztos elhelyezést jelent egy időre. 
Szignifikánsan többen jeleztek hosszan tartó betegséget, rokkantságot, fogyatékosságot, mint a 
kontroll csoport (44,3%, vs. 26,5%). A fiatalabbaknál a szenvedélybetegség mellett neuropszichiátriai 
kórképek, fertőző betegségek, gyomorfekély és spondylosis jelentkezett, míg az idősebbeknél a 
hypertonia, diabetes mellitus mellett szív-érrendszeri és pulmonális kórképek voltak gyakoriak. A 
kontroll csoporthoz képest szignifikáns volt a különbség az emésztőrendszeri panaszok (gyakori vagy 
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állandó fogfájás, gyomorégés, hányinger, hasmenés, véres széklet), lábszárfekély, bokaduzzanat, 
mellkasi fájdalom, mentális zavarok (állandó idegesség, álmatlanság, nyomott hangulat, depresszió) 
területén. Veszélyeztetettebbek még a fejsérülés, végtagtörés, epilepszia, látás- és halláskárosodás, 
dadogás, beszédzavar, élősködők és az öngyilkosság (7-szeres) tekintetében is. 

Kórjelző, hogy saját egészségi állapotukat a rengeteg betegség ellenére alig minősítik rosszabbnak, 
mint az átlag! Fokozottabb odafigyelést igényel az egészségügyi szakszemélyzet részéről, hogy nem 
tudják objektíven megítélni az állapotukat, és az olyan hiedelmek eloszlatásának szükségességére 
hívja fel a figyelmet, mint, hogy az utcán élők immunrendszere erősebb, nem is betegek, vagy nem 
betegebbek, mint a társadalom többi tagja. 

A családorvos hajléktalansággal kapcsolatos feladatai 

A családorvos, mint bármely más területen dolgozó orvos, esküjéhez híven segíteni próbál a beteg 
embereken, így a hajléktalanokon is. Az adekvát orvosi ellátás nem valósítható meg, ha az orvos nem 
ismeri az adott populációt fenyegető speciális veszélyeket, nem tudja, milyen speciális igényei vannak 
ennek a betegcsoportnak. 

Mindemellett a családorvos egy közösség orvosa is. Ezért mindenképpen számolnia kell azokkal a 
közegészségügyi problémákkal, melyek az általa kezelt közösséget veszélyeztetik, annak tagjait meg 
kell óvnia - a rendelkezésére álló eszközökkel - a veszélyeztető fertőző betegségektől. Tisztában kell 
lennie azzal, hogy milyen közegészségügyi veszélyeket hordoznak a leszakadó társadalmi rétegek, a 
hajléktalanság. 

A családorvosi prevenciós munka legnagyobb kihívást jelentő területe azonban magának a 
hajléktalanságnak a - lehetőség szerinti - megelőzése. 

Elektronikus orvosi adatbázisok anyagait felhasználva, Wright és Tompkins széleskörű vizsgálatában 
összefoglalta azokat a betegségeket, melyek leginkább érintik az európai országokban élő 
hajléktalanokat (ld. 1. táblázat). Vizsgálódásuk eredménye az lett, hogy a hajléktalanok a fokozott 
rizikófaktorok, a szenvedélybetegség és a kezelés hiánya miatt súlyosabb, és több szervrendszert 
érintő betegségben szenvednek, mint az átlagnépesség. A leggyakoribb a kábítószer- és 
alkoholfüggőség, és az elmebetegségek voltak. Átlagosan 80%-uk dohányos. Ez, és az ehhez társuló 
rossz életkörülmények és fertőzések (HIV, TBC) a légzőszervi betegségek nagy arányához vezetnek. 

4. táblázat Az EU országaiban jelentkező morbiditás okai hajléktalanok körében 

Kábítószer függőség (leggyakrabban heroin, kokain) 
Alkoholfüggőség 
Pszichiátriai betegségek (skizofrénia, depresszió, egyéb affektív kórképek, pszichózis, szorongás, 
személyiségzavar, korán kialakuló szenvedélybetegség 
Fizikai trauma: sérülések, lábsérülések (okai: vénás pangás, oedema és infekció, fagyás, perifériás 
idegkárosodás, a személyes higiéné hiánya), rossz állapotú fogazat 
A drogfogyasztás káros hatásai 

 Respiratorikus eredetű kóma heroin használatot követően, kokain használatot követően 
kialakuló kokain-tüdő (pulmonaris inflammáció és ödéma), akut toxicitás és thromboembólia 
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Alkoholfogyasztáshoz társuló szervi szövődmények 

 Szív-érrendszeri: cardiomyopathia 

 Neurológiai: perifériás neuropátia, erectilis diszfunkció, Wernicke encephalopathia, 
Korsakow pszichózis, alkoholos amnesztikus szindróma, cerebelláris degeneráció, 
megvonásos epilepsziás rohamok 

 Gasztrointestinális és hepatobiliaris: hepatitis, máj cirrhosis, pancreatitis, gastritis, 
gyomorfekély, oesophagus varixok, oesophagus és oropharyngealis tumorok 

 Metabolikus: vitaminhiány (leginkább tiamin), obesitás 

 Pszichés egészségkárosodás: depresszió, öngyilkosság, szexuális diszfunkció, alkoholos 
hallucinózis, keízisek a házasságban, a családban és a munkahelyen. 

Vénás droghasználat következményei: 

 Vér útján terjedő vírusfertőzések (részletesen ld. lentebb) 

 A bőr saját, vagy pathogén baktériumflórája által kiváltott septicaemia, encephaitis, 
endocaarditis, cellulitis és abscessus, vagy mélyvénás trombózis (a rossz higiéne és az 
ismételt szúrások következményeként) 

 Tetanus - valószínűleg másodlagosan, fertőzött drogok injektálása miatt 

Infekciók 

 Vér útján terjedő vírusfertőzések (hepatitis B, C, HIV) 

 Hepatitis A 

 Bőrfertőzések (cutan diphteria, impetigo, vírus okozta szemölcsök) 

 Tetű által közvetített fertőzések: typhus (Rickettsia prowazekii által okozott), volhíniai láz 
(Bartonella Quintana), visszatérő láz (Borrelia recurrentis) 

 Gombás fertőzések (leggyakrabban tinea) 

Gyulladásos bőrelváltozások 

 Erythromelalgia, pediculosis, seborrhoeás dermatitis, acne rosacea, ekzematiform erupciók, 
xerosis cutis, pruritus 

Élősködők 

 Tetvesség (fej- és ruhatetű), rühesség 

Légzőszervi betegségek: 

 Pneumonia (kórokozók: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, aspirált 
anaerobok, vagy - főként csökkent immunitású betegekben - Pneumocystis carinii) 

 Influenza 

 Kisebb felső légúti infekciók 

 Tuberculosis (gyakran latens) 

 

Bár az ő eredményeik nem mutatják, Magyarországon nem elhanyagolható életminőség-romláshoz 
vezet a hajléktalanok körében gyakran jelentkező, sok esetben felderítetlenül maradó látás- és 
halláskárosodás. 

Teendők a hajléktalanok egészségi állapotának javítása érdekében 

A felsorolásból látható, hogy a hajléktalanok fertőző betegségei jelentős közegészségügyi kockázattal 
is járnak. A kiterjedt primer prevenció ezért nemcsak az érintettek egészségi állapotának megőrzését 
szolgálja, hanem populációszinten is nagy jelentőségű, különleges figyelmet érdemel. Ennek 
megvalósításához mindenképpen a kormányzati politika aktív részvételére van szükség. A fertőző 
betegségek visszaszorításának érdekében szükséges primer prevenciós intervenciók az európai uniós 
adatok fényében: 
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 Oltási sémák (tetanusz, influenza, pneumococcus, diphteria elleni immunizáció, hepatitis A és 
B elleni oltás) 

 Mosási és fertőtlenítési lehetőségek 

 Rovarölő szerek használata az éjjeli szállásokon 

 Podiátriai beavatkozások (megfelelő cipő és körömvágás) 

 Tűcsere programok 

 Drogosok számára létrehozott biztonságos belövő központok, egészségügyi felügyelettel. 

Prevenció 

A brit politikai döntéshozók és az egészségügyi szakemberek három alappillérre helyezték a 
hajléktalan ellátás fejlesztésének kérdését. Ezek a következők: 

1. A hosszantartó hajléktalanság az egyén önértékelésének károsodásához, morális és 
egészségügyi válságához vezet, mely nemcsak az egyént, de azt a társadalmat is megbélyegzi, 
mely nem kezeli, vagy megengedi ezt az állapotot. 

2. A magas szintű gazdasági növekedés és a példátlan általános jólét növeli az anyagi, egészségi 
és az élethez való esélyben jelentkező egyenlőtlenségeket, ezzel a hajléktalanná válás 
kockázatát. 

3. A hajléktalanság prevenciójával a szociális és egészségügyi költségek összessége 
csökkenthető 

A hajléktalanság megelőzése természetesen nem kizárólagosan az egészségügy feladata, hanem 
széleskörű politikai, szociális és egészségügyi összefogás eredménye. Mégis az egészségügy területén 
belül kiemelkedő a családorvosok szerepe ezen a téren. 

Míg a magyarországi hajléktalanok zöme középkorú (40-59 év), addig nyugaton dominál a 24 éven 
aluliak és 50 éven felüliek aránya. Ezek az emberek kis közösségekből, családokból szakadnak le, 
köszönhetően saját sérülékenységüknek (pl. pszichiátriai betegség) és ezzel egyidőben, halmozottan 
jelentkező negatív életeseményeknek. Az orvoslás területei között a családorvoslás az egyetlen olyan 
terület, ahol nem csak az adott betegség kapcsán jön létre orvos-beteg találkozás, hanem az orvos 
végigkíséri az általa kezelt közösség életét, és benne az egyéneket, és a családot is az ellátás 
egységeként tartja számon. 

Minden korcsoport magában hordozza speciális krízishelyzetek lehetőségét. 

A tinédzserkor jellemzően a felnőtté váláson, az önállósodáson keresztül okoz konfliktust a szülők és 
a gyerek között. Ebben az életkorban indulnak az első párkapcsolatok, és a kortárs csoportok 
hatására ez a korosztály a leginkább veszélyeztetett a szenvedélybetegségek terén is. A ma 
Magyarországon utcára kerülő fiatalok legnagyobb része kábítószer használat miatt, vagy 
párkapcsolata elutasítása miatt választja az utcát az otthona helyett. Ha a kezdetben periódikusan 
jelentkező hajléktalanság állandósul, akkor ezek a fiatalok egzisztenciális, társadalmi és egészségügyi 
szempontból is válságba kerülnek. 

A középkorúak csoportját a leggyakrabban jelentkező szenvedélybetegség mellett a családi 
krízishelyzetek (főként válás) és a munkahely elvesztése sodorhatja válságba, és ezzel a társadalom 
perifériájára. 

Az ötven év felettieknél a házastárs halála, súlyos pszichés vagy szomatikus betegség, és a 
munkanélküliség jelenti a legnagyobb veszélyt. Bár Magyarországon az effektív hajléktalanok 
körében ritka, hogy ötven éves korban, vagy afelett kerüljenek az utcára emberek, mégis valószínűleg 
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minden praxisban vannak olyan, veszélyhelyzetben élők, akik fokozott odafigyelést igényelnek. Erről 
a korosztályról készült az az ausztrál-amerikai-angol felmérés, mely arról számol be, hogy milyen 
okok vezethetnek hajléktalansághoz ebben a korosztályban. Annál is érdekesebb a vizsgálatuk, mert 
az érintettek, és az értékelő szakszemélyzet szerint is elkerülhető lett volna a hajléktalanság 
kialakulása az érintettek közel felénél, ha ezeket a fokozottan veszélyeztetett csoportokat, vagy 
egyéneket a rendszerben időben kiszűrik. 

Az érintettek fele egészségügyi (fizikai vagy mentális) problémából adódó mozgásszervi vagy 
funkcionális károsodást szenvedett. Emiatt mozgáskorlátozottá vált, vagy elvesztette önellátó 
képességét. Előfordult, hogy alkalmatlanná vált lakása használatára. Mások pszichés betegségük 
miatt váltak letargiássá, mindennapi ügyintézésük ellehetetlenült, úgy érezték, hogy szomszédaik 
bántják őket, vagy betegségük miatt megszűnt a munkaviszonyuk. A második leggyakoribb ok az 
anyagi nehézségek és a felhalmozódó lakbérhátralék volt. Ezt követte gyakoriságban a rokon vagy 
közeli barát halála. A haláleset miatti depresszió és stressz némelyeket lakásuk elhagyására 
késztetett, mások pedig önellátásra képtelenek voltak, mert eddig minden lakhatással kapcsolatos 
kérdést elhunyt hozzátartozójuk (adott esetben szülő) intézett. Ez utóbbi csoportra jellemző volt, 
hogy nem voltak társas kapcsolataik, többségük mentális betegségben szenvedett, mindegyikük 
alacsonyan iskolázott volt. Ez az első három csoport, a megkérdezettek 36%-a mind az egészségügyi, 
szociális és lakásügyi szakszemélyzet, mind pedig az érintettek nagy része szerint elkerülhette volna a 
hajléktalanságot. Azok, akiknél a hajléktalanságot házassági vagy párkapcsolati törés okozta, illetőleg 
azok, akik társbérlőikkel vagy a szomszédokkal kerültek feloldhatatlan konfliktusba, valamennyien 
súlyos alkoholbetegek voltak és személyiségzavarral küszködtek. Ezeknél az embereknél 
nehézkesebbnek érezték a sikeres prevenciót a szakemberek. A vizsgálat során azt találták, hogy az 
ötvenes éveikben járók, illetve azok, akik korábban nem voltak hajléktalanok, könnyebben 
illeszkedtek vissza a társadalomba, mint azok, akik ennél idősebbek voltak, vagy huzamosabb ideje az 
utcán éltek. 

Kulcskérdés, hogy hogyan lehet felismerni a fokozott veszélynek kitett embereket, és ezzel 
optimalizálni a prevenciót. A szerzők által megadott egyik módszer az, hogy a fizetési hátralékkal 
rendelkezőket szűri a rendszer, de ez nehezen megvalósítható, és nem is nyújt optimális megoldást. 
A jövő az esetorientált felderítésben rejlik, ennek pedig eszköze lehet a háziorvos is, hiszen értesül 
azokról a krízis-helyzetekről, melyek a körzetében élőkkel történtek. Bár az egészségügyi ellátás 
elsősorban a szó szoros értelmében vett gyógyító munkára vonatkozik, mégis ilyen esetekben a 
háziorvos néhány, a napi ritmusra, háztartás vezetés problémáira, bevételekre és kiadásokra 
(eladósodás), és a személyes problémákra vonatkozó kérdéssel felderítheti a veszélyhelyzetet, és 
adott esetben segíthet páciensének a felmerülő problémák megoldásában. 

Kitekintés 

A hajléktalanság problémaköre minden országban jelentős feladat elé állítja a döntéshozókat. Hazánk 
sem kivétel ezen a téren. A jelenlegi helyzetben nehéz a hajléktalan emberek számára az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés. A hajléktalanokat érintő fertőző betegségek jelentős 
közegészségügyi kockázatot hordoznak magukban a népesség egészére nézve. Az utcai kábítószer 
használat terjedésével újabb fertőző betegségek jelennek meg a hajléktalanok körében, melyek 
szűrése és megelőzése nagy jelentőségű. Ezek mellett a folyamatok mellett a civil és vallási 
szervezetek, és az egyes egyének munkájának értéke megsokszorozódik. Így a könnyen elérhető, 
olcsó prevenciós és terápiás lehetőségek (pl. vitaminpótlás) sokat segíthetnek a hajléktalanok 
életminőségének javításában. A háziorvosok felvilágosító munkája és éber odafigyelése az általuk 
ellátott közösség tagjaira sokat segíthet a krízishelyzetben lévő és egyre kiszolgáltatottabbá váló 
rétegek további lecsúszásának megakadályozásában. 
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Tesztkérdések 

1. Az európai hajléktalanok körében előforduló leggyakoribb betegségek: 
A. Szenvedélybetegség, elmebetegségek 
B. Fertőző betegségek, dohányzás 
C. Fizikai traumák, elmebetegségek 
D. Krónikus mozgásszervi és légzőszervi betegségek 
 
2. Melyek a hajléktalanok egészségi állapotának javítása érdekében elvégzendő legfontosabb primer 
prevenciós eljárások? 
A. Védőoltások (hepatitis, tetanusz, influenza, pneumococcus, diphteria ellen) 
B. Mosási és fertőtlenítési lehetőségek biztosítása 
C. Rovarölő szerek használata a szálláson 
D. Podiátriai beavatkozások 
E. Tűcsere program 
F. Mindegyik 
 
3.A családorvosi munkában a hajléktalanság szempontjából kiemelten veszélyeztetettnek tekinthető 
korosztály: 
A. A tinédzserek, mert a párkapcsolati és szülői konfliktusok gyakran vezetnek periodikus 
hajléktalansághoz, mely idővel krónikussá válhat 
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B. Az idősek, mert a sok betegség mellett gyakran a házastárs vagy élettárs halála szociális 
elszigetelődéshez és ezen keresztül hajléktalansághoz vezet. 
C. Mindkettő 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: F, 3: C 

Kultúrális különbségekből adódó speciális ellátási szempontok 
dr. Szabó János 
A háziorvosnak napi munkája során számos speciális ellátási szempontot figyelembe kell vennie, 
hiszen különböző nemzetiségű, vallású, kultúrájú betegek ellátást végezheti. Speciális ellátási 
szempontot jelent a fogyatékkal élők, szexuális kisebbségek gyógyítása, időnként bűnözők, 
fogvatartottak vizsgálata is. 

A gyógyító munka alapja a neutralitás - semleges, nem megítélő ellátás -, ami azt jelenti, hogy az 
orvosnak kizárólag a hozzá forduló beteg problémájára szabad koncentrálnia és ki kell zárnia a beteg 
ellátását, megítélését befolyásoló egyéb tényezőket. 

A neutralitás elve a betegellátás alapelve, de a különböző speciális csoportokba tartozó betegek 
hatékony ellátásához számos egyéb ismerettel is rendelkeznie kell a háziorvosnak. A jó 
kommunikációhoz, hatékony betegellátáshoz szükséges ismeretek: 

Különböző nemzetiségek, kultúrák esetén: 

 Az adott nemzetiség történelmének, történetének ismerete 

 A társadalom, család szerkezete, hierarchiája 

 A kultúra ismerete 

 Hagyományok, szokások 

 Ünnepek 

 A betegségről alkotott kép, a betegséghez való viszony 

 A nemzetiség hagyományos gyógyító eljárásai 

 Az orvos–beteg konzultáció, orvosi vizsgálat keretei 

 A halállal, halottakkal kapcsolatos rítusok, szokások 

A nemzetiségek létszámát az 1. táblázat mutatja. 

1. táblázat. A nemzetiségiek létszáma 2001-ben Magyarországon (a 2001-es népszámlálás adatai 
szerint) 

Nemzetiség Létszám (fő) 

Cigány 190046 
Német 62233 
Szlovák 17693 
Horvát 15620 
Román 7995 
Ukrán 5070 
Szerb 3816 
Szlovén 3040 
Lengyel 2962 
Görög 2509 
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Bolgár 1358 
Ruszin 1098 
Örmény 620 
Hivatalosan nem elismert kisebbségek (zsidók, kínaiak, arabok, afrikaiak…) 16081 
 

Vallások esetén ismerni kell a következőket: 

 A vallás eredete, története 

 Az életmóddal egészséggel, betegséggel kapcsolatos szabályok 

 Az orvos- beteg konzultáció, az orvosi vizsgálat szabályai 

 Vallási ünnepek 

 Vallási hagyományok, rítusok 

 Halállal, halottakkal kapcsolatos rítusok szokások 

A legnagyobb vallásokat a Földön a 2. táblázat, Magyarország vallási összetételét a 3. táblázat 
mutatja. 

2. táblázat. A legnagyobb vallások a Földön (a táblázat felső becsléseket tartalmaz) 

Vallás Százalék 

Keresztény 33,32% 
Római Katolikus 16,99% 
Protestáns 5,78% 
Ortodox 3,53% 
Anglikán 1,25% 
Muzulmán 21,01% 
Hindu 13,26% 
Buddhista 5,84% 
Szikh 0,35% 
Judaizmus 0,23% 
Bahá’í 0,12% 
Egyéb vallás 11,78% 
Nem vallásos 11,77% 
Ateista 2,32% (2007) 
Forrás: The World Factbook 2008. 

3. táblázat. Magyarország lakosságának vallási összetétele (2001-es népszámlálási adat) 

Vallás Százalék 

Római Katolikus 51,9% 
Református 15,9% 
Evangélikus 3,0% 
Görög katolikus 2,6% 
Baptista 0,18% 
Ortodox 0,16% 
Izraelita 0,13% 
Felekezeten kívüli 14,5% 
Egyéb ismeretlen 0.94% 
Nem válaszolt 10,1% 
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Egyéb csoportok, kisebbségek esetén fontos ismerni: 

 A csoport általános jellemzői 

 Hagyományok, szokások, rítusok 

 A csoport viszonya az egészséghez-betegséghez 

 Egészségügyi kockázati tényezők 

Az általános áttekintést követően a legnagyobb nemzetiségi kisebbség a cigány nemzetiségű betegek 
ellátása során figyelembe veendő szempontok rövid ismertetésével mutatom be az elmélet 
gyakorlati alkalmazását. 

Cigányok Magyarországon 

A cigányok a legnagyobb kisebbség, mely a 2001-es népszámlálási adatok alapján 190000 fő, mely 
különböző csoportokhoz tartozik (4. táblázat). 

4. táblázat. Magyarországi cigány csoportok 

Csoport Romungrók Szintók Oláh 
cigányok 

Román 
cigányok 

Beások Gábor
ok 

 Magyar 
cigányok 

Kárpáti 
cigányok 

     

Nyelv Magyar Magyar, a 
cigány nyelv 
kárpáti 
cigány 
dialektusa 

A cigány 
nyelv 
kárpáti 
cigány 
dialektusán
ak szinti 
nyelvjárása 

A cigány 
nyelv 
oláhcigány 
nyelvjárás
ai (pl. 
lovári) 

Román Archaik
us 
román 
dialektu
s 

Magy
ar, 
román
, 
cigány 

Lakhely A Kárpát-
medence 
magyarla
kta 
területei 

Szlovákia és 
Csehország, 
délszláv 
államok. 
Magyarorszá
gon csak 
néhány 
közösség 

Vándorolna
k. Főleg 
Németorszá
g és 
Olaszország, 
Magyarorsz
ágon 
kevesen 
vannak 

Magyarors
zág 
minden 
része 

Magyarorszá
gon a román 
határ mellett, 
például 
Méhkerék, 
valamint 
Erdély 
románlakta 
területein 

Az 
Ormáns
ág, 
Füzesab
ony, 
Tiszafür
ed 

Erdély 

 

A Magyarországon élő cigány csoportok történelme azonos, hagyományaik, szokásaik sok mindenben 
hasonlítanak egymáshoz, de a különböző csoportoknak nem csak nyelvükben, hanem szokásaikban is 
vannak sajátságos jellemzőik. 

A cigány társadalom-közöség szerkezete 

A cigányok évszázadokon keresztül csoportokban vándorolta, mely csoporthoz több család, több 
generációja tartozott. Ezek az együtt vándorló csoportok alkották a közösség egységét a kumpániát - 
nemzetséget. A letelepült cigány közösségekben is él ez a hagyomány, melynek értelmében a 
nemzetség, kumpánia minden tagja felelősséggel tartozik a másikért, „testvéri” közösségben élnek. 
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Cigány beteg esetén azért jönnek olyan sokan a rendelőbe, azért követik és vigyázzák a beteget több 
tucatnyian a kórházban, mert az egy nemzetséghez tartozók felelősséggel tartoznak a nemzetség 
minden tagjáért. 

A cigányok általában többgenerációs családokban élnek. A családon belüli hierarchia kettős. A család 
ügyeinek képviseletéért a férfiak felelősek, ők állnak a hierarchia élén. A férfiakat a legidősebb 
asszony követi, aki a család belső rendjéért is felel. 

Szokások-hagyományok 

A cigány közösségeknek rengeteg szokása, hagyománya rítusa van, melyeket a napi életben 
alkalmaznak. Ezek áttekintése e fejezet keretein belül lehetetlen. A következő néhány példa annak 
illusztrálására szolgál, hogy hogyan befolyásolják a hagyományok az egészségügyi ellátást. Fontos, 
hogy a háziorvos tájékozódjon a területén élő cigány közösségek szokásairól, hagyományairól, 
rítusairól. Ezek ismerete, értelmezése segíti a betegellátást és a jó kommunikációt egyaránt. 

Bármely foglalatosság közben nem fordulhat úgy az asszony, hogy farral, háttal legyen a férfinépnek. 
Cigány nőbeteg a hagyományból adódóan nem engedi meg a férfi orvosnak, hogy a tomporba 
injekciót adjon. A nővérnek ezt minden ellenállás nélkül megengedik, hiszen nem sértik vele a 
hagyományt. Serdülőkortól nem vetkőzhetnek le a gyerekek a szülők előtt, nem mutathatták meg a 
hónaljukat, combjukat és a szülők sem a gyerekeknek. 

Cigány betegek vizsgálatát gyakran nehezíti, hogy nem hajlandók levetkőzni, mert az egymás előtti 
vetkőzés a hagyományok alapján tiltott dolog. Ebben a helyzetben - ha lehetőség van rá, - el kell érni, 
hogy a vizsgálat nem akadályozó, vékony ruhán keresztül történjen. Természetesen, ez a 
kompromisszum pl. bőrtünetek esetén nem elfogadható. Beszélgetés közben nem szólhat közbe a 
fiatalabb, csak ha az öregebbtől arra engedélyt kapott. 

A közösség szerkezete, az egymás iránti felelősség miatt a tradicionális cigány közösségekben szinte 
lehetetlen azt elérni, hogy cigány beteggel négyszemközt maradjon az orvos. Törekedni kell rá, hogy 
a vizsgálat során csak a családtagok közül, néhányan legyenek jelen. 

A szokásokból, a hierarchiából adódóan gyakran előfordul, hogy nem a beteg válaszol, hanem a 
rangidős családtag. Ebben az esetben, türelmesen és tapintatosan el kell magyarázni, hogy a vizsgáló 
orvos számára fontos, hogy a betegtől tájékozódjon annak tüneteiről. Megfelelő felvilágosítás esetén 
a rangidős családtag megadja az engedélyt a beteg részére a direkt válaszok megadására. 

A család közösen dönti el, hogy milyen gyógymódot fogadnak el. A rangidős családtagnak van 
legnagyobb befolyása a döntésre. Az orvosegyetemi képzés során folyamatosan és kizárólagosan a 
beteg egyén informálásáról, az egyén döntéseinek elősegítéséről tanul az orvostanhallgató. A napi 
munkánk során a betegek többségénél is az az igény merül föl, hogy betegségéről, a gyógykezelés 
módjáról ő kapjon kizárólagosan tájékoztatást. 

Más a helyzet cigány betegek ellátása során, hiszen itt a hagyományon és hierarchián alapuló 
közösségi döntés felülírja az egyén akaratát. Ha az orvos hatékonyan szeretné gyógyítani betegét, 
ehhez a szokáshoz alkalmazkodnia kell és cigány betegek vizsgálata és ellátása során. A beteg mellett 
a családot, illetve a rangidős családtagot is tájékoztatni kell, a gyógykezeléshez az ő beleegyezését 
kell megszerezni. 

A betegnél rendszeresen tiszteletét kell tenni a család, nemzetség minden tagjának, a beteg kedves 
ételeivel kell segíteni a mielőbbi gyógyulást. Ez a hagyomány ad magyarázatot arra, hogy betegség 
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esetén miért jönnek oly sokan a beteggel a vizsgálatra, vagy miért vannak mindig oly sokan jelen a 
cigány közösségből a kórházban is. Ennek tudatában a rendelőben történő hatékony betegellátás, 
vagy a kórházban történő nyugodt munkavégzés érdekében a csoport, közösség vezetőjével meg kell 
beszélni azokat a szabályokat, melyek betartásával az egészségügyi személyzet gyógyító munkáját 
nem akadályozzák és biztosított a közösség támogató jelenléte is a beteg családtagnál. A szabályok 
kialakítására mindig az adott helyzettől, betegségtől függ, erre egységes szabályt, javaslatot nem 
lehet kidolgozni. Fontos, hogy a szabályok megbeszélése mindig a közösség, a csoport vezetőjével 
történjen, aki vagy egy idős férfi, vagy női csoport esetén a legidősebb asszony, de nyugodtan 
feltehetjük a kérdést, hogy ki a főnök, ki a vezető, akivel beszélhetünk. A szabályok megbeszélése 
mindig a csoporttól független, nyugodt helyen történjen. 

A cigányok feltétel nélkül hisznek a túlvilági életben, és nagyon félnek a vissszajáró szellemektől, 
ezért kiemelten fontosnak tartják, hogy a halottaikkal kapcsolatos „rítusok” maradéktalanul 
megtörténjenek. 

Virrasztás, temetési szokások 

Fontos szabály, hogy a haldoklótól lehetőség szerint a nemzetség minden tagja elköszönhessen, 
biztosítsa őt szeretetéről, és ha szükséges megszerezze a haldokló megbocsátását. Ha haraggal megy 
el valaki a közösségből, az később kísérteni fog, ennek megelőzéséért mindnet megtesznek a 
közösség tagjai. 

A halál bekövetkeztekor erős érzelmi reakciók játszódnak le, a nők, asszonyok megtépik ruhájukat, 
hangosan jajgatnak, akár önkívületi állapotba is kerülhetnek, ilyenkor gyakran igényelnek 
egészségügyi segítséget. Meg kell várni, amíg lezajlanak nagy érzelmi, indulati reakciók, ezt kövezően 
együttműködő lesz az ellátásra szoruló. 

Hasonló reakciók játszódhatnak le a temetésen is. A halott ravatala, virrasztása az otthonában 
történik, amelyen a nemzetség és a távoli rokonság is részt vesz. Zárt cigány közösségekben a 
halottat csak a temetéskor kísérik ki a temetőbe, temetésig otthon virrasztják. Ha közegészségügyileg 
az otthon történő ravatalnak, virrasztásnak bármi ellenjavallata van, akkor a közösség vezetőjével 
érdemes ezt megbeszélni, így biztosítható konfliktusmentesen a halottasházba szállítás, esetlegesen 
a boncolás elrendelése. 

Az egészségügy dolgozói, szociális munkások, segítők a munkájuk során időről-időre találkoznak olyan 
cigányokkal, akik ragaszkodnak az ősi babonáikhoz és hiedelemvilágukhoz. Ezek a cigányok a 
hagyományokat nagyon tiszteletben tartják, és többségükben gyakorolják is. 

Közismert, hogy a gyógynövényeket is jól ismerték (a tudás egy része még most is megvan), melyet 
szintén a gyógyítás szolgálatába állítottak. Nagyon fontos ezeknek a hiedelmeknek, babonáknak a 
megismerése, melyre akkor van esély, ha nem minősítjük azokat. Ezt követően mérlegelni kell, hogy a 
halottak ártalmatlan, helyenként hasznos dolgok, melyek segítik a beteget gyógyulásban, vagy 
olyanok, melyek csak a hiten keresztül segítik, de nem ártalmasak. Ezekben az esetekben hagyni kell 
ezeknek az alkalmazását, illetve a hasznos elemeket, még ajánlani is lehet. Amennyiben olyan 
babonákról szerzünk ismeretet, melyek ártalmasak lehetnek az egészségre, akkor sem szabad 
azonnal beavatkozni, hanem ismét a közösség vezetőinek meggyőzésével lehet ezen változtatni, de 
ez nem könnyű feladat. 

Befejezésül néhány gyakran alkalmazott babonát, népi gyógymódot mutatok be: 
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Cigány babonák 

1. Betegségek ellen 

Szemgyulladáskor: A cigányasszony a gyermek szemébe anyatejet cseppent, de ha nincs, akkor egyéb 
tej is megteszi. 

Árpa ellen: Ha idegen először látja a gyermeket, akkor annak először le kell köpdösni a szemét. 

Bőrbetegség ellen: A beteg bőrt, főleg az ekcémásat, friss vizelettel kell lemosni. Legjobb a saját 
vizelet. 

Influenza kezelésére: Fél liter borba (jobb a vörös) paprikát (ha lehet, csöveset) és őrölt borsot kell 
beáztatni. Ezt, ha megissza és lefekszik, akkor kiizzadás után meggyógyul. 

Hasi kólika: Kezelésére, a beteg köldökére zsíros rongydarabbal átfűzött kenyérhéjat kell tenni. Az 
égő, zsíros rongy fölé vastag falú bögrét kell tartani, szájával lefelé (vékony falú pohár azért nem jó, 
mert levételkor, ami nagyon nehéz, eltörik), majd hirtelen rá kell borítani. Addig kell a bögrét ott 
tartani, amíg a köldöktájék kezd behúzódni a bögrébe, majd kis idő múlva el kell távolítani. 
Gyermekkoromban többször láttam ilyen kezelést hasi kólikában. A veszély viszont az, hogy egy 
orvosi beavatkozást mulaszthatnak el olyan esetben, amely azt indokolttá teheti. 

Hidegrázás ellen: 9 db rongyot kell a betegre rádobni. A rongyot össze-vissza kell számolni (pl. 1-7-3-
9), utána eresz alá elásni. Kilenc db vasat (kulcs, szeg stb.) kell a betegre rádobni, úgy, hogy össze-
vissza számoljuk meg, majd át kell dobni a háztetőn, és ahol leesik, ott kell elásni. A hidegrázós ingét 
le kell tépni és átdobni a háztetőn, és ahol leesik, ott elásni. Közben azt kell mondani: ahogy jöttél, 
úgy menj el. Ártalmatlan, hagyni kell, ha emellett az orvosi kezelést is megkapja. 

Csuklás ellen: Ha a gyermek csuklik, akkor az orrát meg kell csavarni, hogy sírjon, mert így elmúlik a 
csuklás. 

Sárgaság ellen: Egy nagyobb sárgarépát kell kifúrni és bele kell egy aranygyűrűt tenni, erre vizet 
önteni, majd az aranygyűrűről a vizet le kell inni. Hagyni kell, ha orvosi kezelést is kap. 

Nehéz szüléskor: A szülő nő anyjának vagy férjének bele kell lehelni felülről a ruhájába (ha beengedik 
a szülőszobába). 

Tagfájás (kéz, láb): A karácsonyi vacsora morzsáit el kell tenni (pl. mákos kalács, dióhéj stb.), és 
fájdalom esetén ezt a morzsát kell parázsra hinteni. Ezzel kell füstölni a fájdalmas végtagot. 

Szőrös köldökű gyermek: Ha az állapotos anya megrúg egy macskát vagy kutyát, úgy gyermeke szőrös 
köldökkel születik. Ezt úgy veszik le, hogy a csecsemő első fürösztésekor a teknő egyik végére sót, a 
másik végére korpát vagy kenyeret tesznek. A csecsemőt fürösztés után kiveszik a vízből. Az anya bal 
kezének neveletlen ujjával (kisujj) belekaparja a sót és a korpát (vagy kenyeret) a vízbe, majd a vizet 
leszűrik. Ha a vizet szitán vagy pelenkán átszűrik, akkor a szitán vagy a pelenkán meg lehet 
különböztetni a kutya- és macskaszőrt. Ha a csecsemő nagyon sírós, és feltételezhető, hogy 
megrontották (pl. macska megmászta), akkor ugyanezt a fürdetési formát kell elvégezni. 

Ha kevés a teje: A szoptató anya egyen sok vöröshagymát. 

Hasmenéskor: Kockacukrot ecetbe kell mártani és azt víz nélkül megenni. 
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Vérhas ellen: Lósóska teát kell fogyasztani. 

Gyűlt sebre: Szalonnabőrt vagy paradicsomot kell rákötni. 

2. Védő és bajelhárító hiedelmekről 

Sárgaság megelőzésére: A csecsemő pelenkájába sárga tárgyat kell tenni, legjobb a rézgyűrű. 

Szemmel verés ellen: Vannak olyan dús szemöldökű emberek, akik, ha akarják, a csecsemőt 
megronthatják a nézésükkel. Az is előfordulhat, hogy akaratukon kívül, ha szép kisbabát 
megcsodálnak, akkor a gyermek megbetegszik. Ez ellen véd, ha a bal csuklóra piros szalagot kötnek. 

Egyéb megrontások ellen: A csecsemőt megvédi, ha a kicsi hátát, mellkasát, tenyerét és talpát 
fokhagymával bekenik. 

Nő a férfi szerelméért: A nő forgassa meg saját harisnyáját tálalás előtt a levesben, majd tegyen a 
levesbe a szeméremtestéről tépett néhány szőrszálat. Ezzel levessel kell megetetni a férfit. A 
maradék levest az előzőleg kiásott küszöb alá kell önteni. Előfordulhat olyan javaslat is, hogy a nő 
mosdóvizébe (alsó test mosása után) tegyen néhány csepp menstruációs vért, majd ebből a 
mosdóvízből tegyen néhány cseppet a férfi ételébe vagy italába. Ennek a helytelenségéről meg kell 
győzni az egyént. 

Férfi a nő szerelméért: Ha a férfi akarja a nő szerelmét, akkor meg kell szerezni észrevétlenül a nő 
néhány hajszálát és el kell ásni az eresz alatt (háza alatt). 

Szerencse: Szemetet este kivinni a lakásból nem szabad, nehogy kivigye a szerencsét. Van benne 
valami. Ha valaki útra megy: akkor közvetlenül az indulás előtt nem szabad megkérdezni, hova megy, 
mert ha megkérdezik, akkor elrontják a szerencséjét. Ha útra indul valaki, és a házból kilépve üres 
edényt (főleg vizes kanna) vivő nővel találkozik, akkor vissza kell fordulni, és újból kell kezdeni az 
elindulást. Elindulás előtt kenyeret kell tenni a zsebbe, mert szerencsét hoz. Van benne valami. 
Vonat- és mozijegyet nem szabad megtartani, nehogy bajt hozzon. 

Lakás védelme: Ha szellem jár a szobában, akkor az ajtót (a szekrény ajtaját is) kívül-belül meg kell 
kenni fokhagymával. A kilincs vagy zár alatt és felett jobbra és balra keresztet kell rajzolni. A rossz 
szellem, hogy ne tudjon bejönni, az ajtóhoz belülről felfordított seprőt kell támasztani. 

3. Szerencsét hozók 

Ha a csecsemőt először fürösztik, akkor pénzt kell a fürdővizébe dobni, hogy sok pénze legyen. Ha 
újholdat lát valaki, akkor el kell kezdeni szaladni, és azt kell mondani: új hold, új király, adj nekem 
szerencsét és sok pénzt. Ha fecskét vagy gólyát lát az évben először, akkor utána kell köpdösni, így 
szerencséje lesz. 

Kártyázás előtt székletével kell bekenni alsónadrágját, mert akkor nyerni fog. Ha a zenész muzsikálni 
indul, akkor öltözködés közben imádkozik, a kalapjára és a szoba sarkaira keresztet vet, és amikor 
kilép az ajtón, így szól: édes Istenem, légy velem! Ha gyíkot lát valaki, akkor meg kell fogni, 
megsimogatni, és el kell utána engedni. Szerencsét hoz. 



 446 

4. Rontó, ártó hiedelmekről 

Törvény elé menetel előtt: Meg kell fésülködni, és a fésűben maradt hajszálakat be kell dobni a tűzbe 
és a következőket kell mondani: Úgy húzódjon össze az uraknak a szája, mikor rólam ítéletet akarnak 
mondani, mint ahogy ez a hajszál összehúzódik. 

Ha valakit meg akarunk rontani: Keresztúton innen és onnan is füvet kell tépni, és az illető küszöbe 
alá kell tenni. Földet kell kivenni bal kézzel visszakézből egy döglött kutya alól, és a megrontandó 
után kell dobni. Szomorúfűzfa gallyat kell vágni és egy pohár vízben kell tartani 9 napig, és utána az 
áztató vizet az illető küszöbére vagy szobájába kell önteni, az illető megszomorodik. 
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Tesztkérdések 

1. Mely ismeret nem szükséges a különböző nemzetiségű betegekkel történő jó kommunikációhoz, 
hatékony betegellátáshoz? 
A. Az adott nemzetiség történelmének, történetének ismerete 
B. A nemzetiség hagyományos gyógyító eljárásainak ismerete 
C. A nemzetiség pontos létszámának ismerete 
D. Hagyományok, szokások ismerete 
E. Ünnepek ismerete 
 
2. Mi képezi a cigány közösség egységét? 
A. A család 
B. A csoport 
C. Az egy telepen élők 
D. A nemzetség 
E. Az azonos vezetéknevű emberek csoportja 
 
3. Mi a cigány családokon belüli hierarchia? 
A. Asszonyok - gyermekek - férfiak 
B. Férfiak - a család legidősebb nőtagja 
C. A család legidősebb nőtagja - többi nő - férfiak 
D. Férfiak - fiúgyermekek - nők 
E. Mindenki egyenrangú 
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4. Ki dönt a beteg sorsáról cigány családban? 
A. A beteg 
B. A család közösen 
C. A legidősebb asszony 
D. A beteg szülei 
E. A nemzetség tanácsa 
 
5. Kisebbségi csoportok ellátásához szükséges ismeret: 
A. A csoport általános jellemzői 
B. Egészségügyi kockázati tényezők 
C. Egészségügyi kockázati tényezők 
D. A csoport viszonya az egészséghez-betegséghez 
E. Az a,b,c,d pontokban felsorolt ismeretek mind szükségesek 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: D, 3: B, 4: B, 5: E 

Epidemiológiai ismeretek 
dr. Balázs Péter 

Bevezetés 

Az epidemiológia történelmileg a járványos fertőző betegségek keletkezésével, továbbá nem egyéni, 
hanem populációs szinten, a járványok idő és térbeli dinamikájával foglalkozott. A modern 
epidemiológia azonban a XX. század második felétől valamennyi betegségre kiterjesztette ezt az 
értelmezést. Ez a fejezet az epidemiológiát mint elméleti és alkalmazott tudományt tárgyalja, és 
elsősorban az alkalmazott módszerek bemutatására helyezi a hangsúlyt. 

Definíció 

A népesség egészségi állapotával kapcsolatos természeti és társadalmi tényezők vizsgálata és az 
eredmények gyakorlati alkalmazása az egészséggel kapcsolatos problémák megoldása érdekében. Az 
elméleti és alkalmazott epidemiológia 

 a népegészségtan alapvető tudománya, 

 egzakt módon mérhető adatokkal dolgozik, 

 ezeket számszerűsíthető tömegjelenségként kezeli (statisztikai módszerek) és 

 sajátos kutatási módszertant alakított ki. 

Az egzakt mérhetőség érdekében az elemi információ-hordozókkal (adatok) szemben kötött 
követelményeket kell megfogalmazni. Ezek az egység, az idő és a helyszín (1. ábra). 
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1. ábra. A mérhetőség alapjai 

Egység: a statisztika nyelvén számbavételi egységnek is nevezzük. Ez az egység az epidemiológiában 
1-1 konkrét személy, az emberi nem 1 tagja, akinek természetesen számos további specifikumai is 
létezhetnek. Leggyakrabban a nem és az életkor fordul elő a gyakorlatban. Ezek mellett azonban az 
alábbi jellemzők is használatosak, amelyek az egészségi állapotot többé vagy kevésbé 
befolyásolhatják: 

 életkor 

 nem 

 iskolai végzettség, szakképzettség 

 családi állapot 

 kereső foglalkozás 

 személyi jövedelem (családban 1 főre jutó jövedelem) 

 lakáskörülmények (építészeti jellemzők, komfort fokozat, stb.) 

 lakókörnyezet (tömbszerű városi, lakópark, családi házas övezet stb.) 

Életkor: számos betegség adott életkorban gyakrabban fordul elő (pl. gyermekbetegségek). Más 
betegségek kifejezetten az életkortól függenek (csonttörés osteoporosis miatt). 

Nem: a nemiséget meghatározó szervek betegségei abszolút jellemzőek a női vagy férfi nemre (pl. 
adnexitis). Egyes betegségek túlnyomó gyakorisággal csak az egyik nemben fordulnak elő (pl. 
emlőrák), továbbá számos betegség a nemiséghez kapcsolódó, egyébként változó másodlagos 
tényezők miatt valamelyik nemben gyakoribb (pl. gégerák a férfiaknál dohányzás miatt). 

Iskolai végzettség, szakképzettség: az egészségkultúrára vonatkozó általános műveltség a 
betegségekkel kapcsolatos kockázati magatartást befolyásolja, a szakképzettség pedig (amennyiben a 
személy a szakmájában dolgozik) a kereső foglalkozáshoz társuló kockázati tényezőket. 
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Kereső foglalkozás: az általános munkavégzéssel szemben ez olyan tevékenység, amely a 
megélhetéshez szükséges munkajövedelem forrása, és folyamatos expozíciót jelent egyes 
munkahelyi ártalmakkal (fizikai, kémiai stb. eredetűek) szemben (foglalkozási betegségek). 

Személyi jövedelem: a népesség túlnyomó többségét illetően a kereső foglalkozásból származó 
munkajövedelmet jelenti, családon belül és önálló jövedelemmel nem rendelkező családtagok esetén 
pedig 1 főre jutó jövedelmet kell számítani. A jövedelem az életmód egyik meghatározó tényezője. 

Lakáskörülmények: az állandó lakóhelyen használt, és az egészségi állapotot befolyásolni képes, a 
lakásra jellemző tényezők (pl. komfortfokozat, nedvesség, páratartalom, beltéri levegő minősége, 
stb.) összessége. 

Lakókörnyezet: a lakás épített és természetes környezete (pl. szociális stressz-helyzet zsúfolt, 
tömbszerű beépítettség esetén). 

Idő: a magyar nyelvben ez egyszerre jelenthet adott időpontot és időtartamot is. Mindkét 
értelemben használjuk, de szigorúan elkülönített jelentéssel. Az időtartam alapján szekuláris és rövid 
időszakokat különböztetünk meg. 

Szekuláris: több évtizedes vagy évszázados időszakok hatása a betegségek alakulására. Ilyen 
esetekben azonban fokozott gondot kell fordítani a betegség belső azonosságára, és az időn kívüli 
számos más tényező (diagnosztika, gyógymódok, stb.) hatására. 

Rövid időszak: tipikus egysége az 1 naptári év, de ezen belül gyakran kisebb egységek is 
használatosak (szezonális hatások miatt). 

Helyszín: bármilyen földrajzi vagy társadalmi definíció elfogadható, de a mögöttes tartalomnak 
pontosan azonosíthatónak kell lennie. Pl. Európa, mint kontinens földrajzi fogalom, de tudnunk kell, 
hogy az aktuális értelmezés szerint milyen társadalmi-politikai alakulatok területére vonatkozik. A 
társadalmi meghatározások egyértelműek, pl. Európai Unió (EU), azonban ebben az esetben is meg 
kell jelölni, hogy az EU melyik történelmi időszaka képezi a vizsgálat tárgyát (ezt általában a 
tagországok számával szokás jelölni). A helyszínen belül természeti szempontból az éghajlati 
(klimatikus) viszonyok gyakorolnak legnagyobb hatást a betegségek előfordulására. Az alábbi zónákat 
különböztetjük meg: trópusi, szubtrópusi, mediterrán típusú mérsékelt égövi hideg égövi és poláris 
(sarkkörön túli). 

Az epidemiológia tudományának alaptételei 

Annak érdekében, hogy az epidemiológiát egzakt tudományként kezelhessük, a tudomány tárgyát 
képező betegségekkel kapcsolatban két alaptételt kell megfogalmazni (2. ábra). 
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2. ábra. Az epidemiológia alaptételei és módszerei 

Törvényszerűség: azt jelenti, hogy adott társadalmi és természeti körülmények között a betegségek 
természetében jól azonosítható jellegzetességek találhatók. Ez a meggyőződés a korábbi történelmi 
időszakokat is jellemezte (pl. a pestis járványok az emberek bűnei miatt Isten csapásaként léptek fel). 
Ez azonban nem természettudományos magyarázat volt, viszont a kutatók, függetlenül attól hogy 
vallásos emberek voltak vagy sem, már az ókortól kezdve a közvetlen hatásmechanizmusokon 
gondolkodtak. 

Ok-okozati kapcsolat: ez az alapja minden tudományos kutatásnak, és az epidemiológiában ezek a 
kapcsolatok részben az anyagi világban, részben a társadalomban realizálódnak. Az anyagi világ 
jelenségei és azok hatása az élőlényekre a természettudományok körébe tartoznak (pl. környezeti 
hőmérséklet és egyes mikroorganizmusok kapcsolata), a szocio-ökonómiai és szociokulturális 
tényezők (pl. az életmód típusa) a társadalomtudományokban értelmezhetők. Az ok és az okozat 
törvényszerűen ismétlődő kapcsolata teszi lehetővé a megismerést és a célzott cselekvést az 
epidemiológiai jelenségek kezelésében. 

Az ok-okozati kapcsolatok klasszikus megfogalmazása az epidemiológiában Sir Austin Bradford Hill-től 
(1897-1991) származik, aki a feltételeket 9 pontban foglalta össze. Ezeket nevezzük Bradford Hill-féle 
kritériumoknak (3. ábra). 



 451 

 

3. ábra. Ok-okozati összefüggés, kockázat és betegség 

A morbiditás fogalma és fajtái 

Az epidemiológia az egészségre hátrányos állapotok előfordulásának társadalmi jelenlétével 
foglalkozik, ezért az epidemiológia központi kérdésköre a betegség jelenléte a társadalomban, vagyis 
a morbiditás. Az individuális betegség-fogalom minden egyes esetben az adott személy konkrét 
betegségére vonatkozik, amelynek természetét különböző diagnosztikus módszerekkel lehet 
megállapítani. Ezzel szemben a társadalmi szintű betegségfogalom, vagyis a morbiditás mindig egy-
egy meghatározott populációban általában a betegségek, vagy egy-egy meghatározott betegség 
előfordulását jelenti, amely lehet történeti vagy aktuális, az idő-dimenziónak megfelelően. 
Elméletileg meghatározhatjuk az összes elképzelhető betegség jelenlétét a teljes népességben, 
azonban jellemzően egy-egy betegséget határozunk meg a teljes népességben, vagy annak egy 
részében, különböző osztályozási szempontok alapján (pl. nők vagy férfiak, korcsoportok, stb.) 
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4. ábra. Morbiditás 

Teljes morbiditás: a betegség objektív jelenléte a populációban, amelyet teljes egészében feltárni 
nem lehetséges, azonban az epidemiológia törekvése minden esetben a lehetséges legnagyobb 
számú eset feltárása. Pl. statisztikailag jól becsülhető, hogy mennyi az emlőrákos betegek száma egy 
adott populációban, ezeknek azonban csak egy részét ismerjük. 

Regisztrált morbiditás: az egészségügyi ellátórendszerben nyilvántartott betegek összességét jelenti, 
és ideális esetben közel áll a teljes morbiditáshoz. A háziorvosi rendszer például kiválóan alkalmas 
volna a népesség teljes regisztrálására, azonban a háziorvoshoz bejelentkezett személyek gyakran 
több éven keresztül nem jelennek meg a rendelőben (sajnos még felkérés ellenére sem). 

Rejtett morbiditás: szokásos az epidemiológiában jégyhegy-jelenségnek nevezni, ami pesszimista 
megközelítés, de jól jelzi az ismeretek szintjét (az úszó jéghegy 1/9 része látható csak a víz felszíne 
felett). A morbiditás szubjektív okokból azért maradhat rejtve, mert számos személy érdektelen a 
saját egészségi állapotát illetően, és csak akkor fordul orvoshoz, ha nagyon erős fájdalmai vagy más 
egyéb panaszai vannak. A rejtett betegségek feltárása a szűrőprogramok révén a szekunder 
prevenció eszköztárának legfontosabb részét képezi. 

Szakmai szempontok a morbiditás felmérésében 

Annak érdekében, hogy az epidemiológiát egzakt tudományként kezelhessük, a betegségek tér- és 
időbeli összehasonlítása érdekében számos szempontot kell figyelembe venni (5. ábra): 

 pontos definíció 

 standard adatgyűjtés és 

 referencia népesség 
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5. ábra. Gondok a morbiditás felmérésében 

Pontos definíció: a betegségek azonosított száma nagymértékben függ attól, hogy milyen klinikai 
együttest minősítünk manifeszt betegségnek. Pl. a szubklinikus diabetes eseteket hozzáadjuk-e a 
cukorbetegek számához, és ha nem, akkor hol húzzuk meg a manifeszt diabetesnek tekintett esetek 
határvonalát. 

Pontos diagnózis: olyan tömegjelenségek esetében, mint a magas vérnyomás vagy a testsúly többlet, 
nemzetközileg is rögzített standardokkal lehet az epidemiológiai helyzetet felmérni. Ezért pl. 
pontosan meg kell határozni azt a BMI értéket, amely felett az érintett személy állapotát obesitasnak 
minősítjük. 

Morbiditási információk: a legmegbízhatóbb adatok abban az esetben állnak rendelkezésre, ha az 
adatszolgáltatás hatóságilag kötelező, és a mulasztásnak hátrányos jogkövetkezményei vannak. Az 
egyes államok azonban ezt a szigorú módszert jellemzően csak a közveszélyt jelentő betegségekre 
(járványos fertőző betegségek) alkalmazzák, ezért számítani kell arra, hogy az adattárak hiányosak a 
többi betegség esetében. Azokban az országokban, amelyekben a szolgáltatók finanszírozása a 
források felett rendelkező szerv részére küldött jelentések alapján történik (pl. a HBCS vagy a 
járóbeteg-pontrendszer Magyarországon), mindig számításba kell venni a pénzügyi érdekeltség 
torzító hatását a betegségek számát és természetét illetően. 

Referencia népesség: a betegségek gyakoriságát mindig a teljes érintett (exponált) népességhez, vagy 
a népesség valamilyen specifikum (pl. nem, életkor, stb.) alapján meghatározott részéhez viszonyítva 
határozzuk meg. Egyes betegségek a teljes népességet veszélyeztetik. Ilyen esetben egy-egy ország 
népszámlálási adatara hagyatkozhatunk. Magyarországon 10 évenként van népszámlálás, a köztes 
években a népesség számát egy követő becsléses eljárással állapítják meg. A népesség száma 
azonban a naptári év alatt is változik. Ennek torzító hatását elkerülendő, használjuk a népesség év 
közepi számát. Amennyiben nem mindenki érintett egy betegségben (pl. munkahelyi szálló por által 
okozott ártalmak) természetesen alap-sokaságnak csak az exponált személyeket tekinthetjük. 
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Másfelől, demográfiai specifikumokat is felhasználhatunk, tehát pl. meghatározhatjuk a pulmonális 
tbc. előfordulásának gyakoriságát a 18-30 év közötti férfi népességben. 

A halálozás (mortalitás) mint epidemiológiai jelenség 

A halálozás az egyedi halálesetek populációs szinten összegződő jelensége, amellyel elsősorban a 
demográfia tudománya foglalkozik. Nem tartozik azonban a vizsgálódásai körébe a halálhoz vezető 
okok tanulmányozása, ami tipikusan az epidemiológia területe. 

 

6. ábra. Mortalitás 

Halálozási arányszám: demográfiai mutató, amely az adott évben elhaltak számát viszonyítja a teljes 
népességhez. (6. ábra) Mivel egy naptári évben nem hal ki a teljes népesség, a mutató száma kisebb, 
sőt lényegesen kisebb 1-nél, ezért az 1 főre jutó halálesetek száma igen kis mennyiség, tehát az 
eseteket nem 1, hanem 1000 főre számítjuk, vagyis ezrelékben adjuk meg. Az így számított érték a 
nyers halálozási arányszám (CDR = crude mortality rate). Ez kétségtelenül igaz az adott népességre, 
de nem alkalmas az összehasonlításra olyan populációkkal, amelyekben lényegesen eltérő a 
korcsoportok szerinti összetétel. A megoldást a standardizált halálozási arányszám adja (ld. A 
demográfia fejezetben). 

Specifikus halálozási arányszámok: adott halálok miatt elhalálozottak számát viszonyítjuk a teljes 
populációhoz, vagy annak egy részéhez. Így kiszámíthatjuk az öngyilkosság miatt bekövetkezett 
halálesetek gyakoriságát a 20-40 év közötti férfi népességben. 

Lethalitás: ez a mutató a morbiditás és a halálozás összevonásából származik, amennyiben egy adott 
betegségben megbetegedettek körében vizsgálja ennek a betegségnek a következtében meghaltak 
számarányát. Gyors lefolyású betegségeknél külön meghatározható a kezelt és a kezeletlen esetek 
lethalitása (pl. tetanusz esetében). 
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Elemi epidemiológiai statisztikai módszerek 

A betegségekkel kapcsolatos jelenségek feldolgozási módját határozzák meg. Bármilyen típusú 
feldolgozás esetén az elemi információkkal különböző matematikai műveleteket végzünk, amelyek 
során viszonyszámokat hozunk létre. 

Matematikai értelemben a viszonyszámok leggyakrabban két elemi adat egymással történő elosztása 
révén jönnek létre. Ritkábban a matematikai összeg is használatos (pl. születési szám és halálozási 
szám nettó egyenlege). Osztási művelet kapcsán három viszonyszám típust különböztetünk meg (7. 
ábra): 

 megoszlási, 

 intenzitás és 

 dinamikus. 

 

7. ábra. Mennyiségek viszonya 

Megoszlási viszonyszám: csak abban az esetben használhatjuk, ha a megoszlást képviselő részek 
valamilyen közös tulajdonságuk alapján egy egészhez tartoznak. Erre példa a népesség korcsoport 
szerinti megoszlása. A megoszlás azonban nemcsak emberekre, hanem pl. kórházi ágyakra is 
vonatkozhat: pl. 500 ágyból hány tartozik a sebészeti, a belgyógyászati, stb. osztályhoz. 

Intenzitási viszonyszám: minőségileg két különálló, és egymással nem felcserélhető kategóriáról van 
szó, mint pl. a nők és férfiak aránya tekintetében. Kétségtelen, hogy mindkét nem a homo sapiens 
tagja, azonban nyilvánvalóan értelmetlen úgy feltenni a kérdést, hogy a férfiak hány %-a nő. 

Dinamikus viszonyszámokat akkor használunk, ha ugyanazon jelenség időbeni változását akarjuk 
szemléltetni. A kórházi ágyszámok extenzív fejlesztési időszakában lehetett például meghatározni, 
hogy egy bázis évhez (pl. 1960) a következő években hány százalékkal volt nagyobb a működő ágyak 
száma. Ha a növekményt mindig a kiindulási évhez viszonyítjuk, bázis viszonyszámokat kapunk 
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eredményül. Lehetséges azonban a növekmény (vagy csökkenést) mindig az előző évhez mérni. 
Ebben az esetben lánc-viszonyszámokat számítunk. 

Epidemiológiai munkamódszerek 

A kitűzött célnak megfelelően a betegségek populációs szintű megjelenését háromféle módszerrel 
vizsgálhatjuk: 

 descriptiv (leíró) 

 analítikus (elemző) 

 intervenciós/experimentális (beavatkozó/kísérleti) 

Leíró módszer: adott helyre, időre és népességre vonatkoztatva elemi információkat (adatokat) közöl, 
illetve ezekből az adatokból képzett viszonyszámokat mutatja be. Adott hely (pl. Magyarország) és 
népesség (pl. Magyarország lakónépessége) mellett az időnek mint időpontnak és tartamnak 
(általában 1 naptári év) is kiemelt a jelentősége (8. ábra). 

 

8. ábra. Betegségek számszerűsítése az idő függvényében 

Egyes betegségek tartósan jelen vannak (pl. tbc.), más betegségek rövid idő alatt lezajlanak (pl. 
influenza), de a tartósan fennálló betegségek mellé, ugyanazon kórképből újabbak is megjelennek, a 
halálesetek viszont csökkentik a betegek számát. A fenti ábrán 6 különböző változat látható, 
ugyanazon betegségből. 

(1) számú eset: a teljes naptári év alatt jelen volt, de a betegség az előző évben kezdődött és a 
következő évre is áthúzódik, 

(2) számú eset: a betegség az adott naptári évben új esetként jelentkezett, de nem gyógyult meg, így 
áthúzódott a következő évre, 
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(3) számú eset: a betegség a megelőző évből húzódott át, de az adott évben a beteg meggyógyult, 
vagy elhalálozott, 

(4) számú eset: a betegség az adott évben jelent meg, és a beteg az év folyamán meggyógyult, vagy 
elhalálozott, 

(5) számú eset: az előző évből húzódott át a betegség, de az adott naptári évben csak igen rövid ideig 
volt jelen, 

(6) számú eset: a betegség az év végén kezdődött, de áthúzódott a következő évre. 

A leíró epidemiológiában ezeknek a jelenségeknek a számszerűsítését szolgálja 

 a prevalencia (1-től 6-ig minden eset) és 

 az incidencia (2-es, 4-es és 6-os eset). 

Prevalencia: ez a viszonyszám egy adott időtartamban jelen lévő (prevalens) betegségek számát 
arányítja a referencia népességhez. Az osztás eredménye azt adja meg, hogy a népesség 1 tagjára 
hány beteg jut, amely ritkább betegségek esetében igen kis szám, ezért az előfordulást a gyakoriság 
mértékének megfelelően például 100, 1000 vagy 10000 főre adhatjuk meg (az eredményt 
megszorozzuk a fenti számokkal). Így az eredményt %-os, ‰-es, vagy 10-ezrelékes gyakoriságnak 
nevezzük (9. ábra). 

 

9. ábra. A prevalencia 

Pont-prevalenciát úgy adhatunk meg, ha egy-egy naptári napra vonatkoztatva adjuk meg az összes 
nyilvántartott eset számát. A tartam-prevalencia tipikusan 1 naptári évre vonatkozik. 
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Incidencia (10. ábra): az adott időtartamon belül csak az új megbetegedések számát adja meg. Így pl. 
a pulmonális tbc. prevalenciája 2011-ben az összes igazolt esetet megába foglalja, de az incidencia 
ezek közül csak azokat az eseteket jelzi, amelyek az adott naptári évben léptek fel. 

 

10. ábra. Az incidencia 

A prevalencia és az incidencia ugyanannak a jelenségnek kétféle időbeli megközelítését jelenti. 
Amennyiben egy betegség 2 éven belül gyógyítható, vagy halálhoz vezet (a populáción kívülről érkező 
eseteket nem számítva) a prevalencia mindenkori értéke nem lehet nagyobb az incidencia 2-
szeresénél. Ha egy betegség évtizedeken keresztül fennállhat, az a prevalencia jelentős növekedését 
eredményezi. Tipikusan ilyen betegség pl. a diabetes mellitus, amely megfelelő kezelés mellett a 
beteg számára hosszú életet jelenthet. Megfordítva a gondolatmenetet, ha ismerjük egy betegség 
incidenciáját és prevalenciáját, kiszámíthatjuk, hogy milyen hosszú a betegség fennállásának 
időtartama. Önálló tényezőként azonban az incidencia természete is befolyásolhatja a kölcsönös 
kapcsolatot. Nagyon kis értékű az incidencia, ha egy betegség viszonylag ritkábban fordul elő (pl. 
sclerosis multiplex), azonban a prevalencia jelentős lehet, amennyiben a betegek megfelelő 
kezeléssel hosszú időn át életben tarthatók. Fordítva, lehetséges, hogy a betegségnek igen nagy az 
incidenciája (pl. az influenza szövődménymentes esetei), de a prevalenciája nem nagyobb az 
incidenciánál, ugyanis egy adott évben az összes beteg meggyógyul (11. ábra). 
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11. ábra. Az incidencia és a prevalencia kapcsolata 

Analítikus módszer: a betegségek eredetére és lefolyására vonatkozó információkat elemzi, és 
ezekből következtetéseket von le a betegségek okát és alakulását illetően. Etiológiai szempontból a 
XIX. század második és a XX. század első felének mikrobiológiai felfedezései nyomán jelentős teret 
nyert a monokauzális szemlélet, azonban a krónikus, nem fertőző betegségek előtérbe kerülésével 
nyilvánvalóvá vált, hogy egy-egy betegség hátterében nagyon összetett ok szerepelhet. Sőt, a 
többféle ok között egyesek súlya relatíve nagyobb lehet a többiekhez képest. Egy lehetséges kóroki 
tényező hatását az emberi szervezetre expozíciónak nevezzük, a következményesen fellépő betegség 
valószínűségét pedig kockázatnak. A két jelenség összevonásával jutunk el a kockázati tényező 
fogalmához. A kockázat az exponált esetek és a ténylegesen bekövetkezett betegségek hányadosa. 
Ebből következik, hogy minél kevesebb esetben keletkezik betegség az expozíció nyomán, annál 
kisebb a kockázat. 

A kóroktannal kapcsolatos mai szemléletünk alapja paradox módon az egészséggel függ össze, 
nevezetesen az egészségi állapotot meghatározó, ma már klasszikusnak számító négy tényező 
(genetikai, természeti és társadalmi környezet, életmód, egészségügyi szolgáltatások) 
megnevezésével. Ez a négy tényező Marc Lalonde, kanadai egészségügyi és népjóléti miniszter 
koncepciójára vezethető vissza, amely 1974-ben jelent meg „A new perspective on the health of 
Canadians” címmel. Lalonde nyomán a betegségek okát az egészséget meghatározó tényezők 
hátrányos alakulására vezetjük vissza. Az analitikus epidemiológia ennek megfelelően az alábbi 4 fő 
csoportot alkotó kockázati tényezőkkel, illetve ezek komplex összhatásával foglalkozik (12. ábra): 

 genetikai adottságok 

 élő és élettelen természeti környezet 

 társadalmi környezet 

 életmódbeli jellegzetességek (táplálkozás, fizikai aktivitás, dohányzás, alkoholfogyasztás stb.) 
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12. ábra. Analítikus epidemiológia 

Az analitikus epidemiológiai vizsgálatoknak három fő típusa van: követéses (prospektív), eset-kontroll 
(retrospektív) és keresztmetszeti (13. ábra). 

 

13. ábra. Vizsgálatok az analítikus epidemiológiában 
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A három vizsgálati típus közül a kockázati tényezővel kapcsolatos idődimenziónak az első két esetben 
van szerepe, míg a keresztmetszeti vizsgálat valójában egy pillanatfelvételt mutat az adott populáció 
egészségi (betegségi) állapotáról. 

Prospektív és retrospektív vizsgálatok esetében célzottan egy expozíciós tényezőt vizsgálunk, és 
ehhez köthetően értékeljük a betegség megjelenését. A vizsgálat tervezésénél és az adatok 
értékelésénél jellegzetesen a bináris logika eszköztárát használjuk, vagyis egy-egy IGEN/NEM típusú 
választási lehetőséget állítunk szembe egymással. Ez konkrétan a kockázati tényező jelenlétére 
(IGEN) vagy hiányára (NEM), másfelől a betegség megjelenésére (IGEN) vagy hiányára (NEM) 
vonatkozik. Grafikusan ebből az összefüggésből szerkeszthető az úgynevezett 2x2-es kontingencia 
tábla. 

 

14. ábra. A 2x2-es kontingencia tábla 

Az alábbi tábla 4 lehetőséget jelenít meg, amelynek alapján például a dohányzás (expozíció) és a 
tüdőrák (betegség) közötti kapcsolatot az adott populációban a következőképpen magyarázhatjuk: 

 expozíció történt, amelyet betegség követett: a dohányosok tüdőrákban betegedtek meg, 

 expozíció történt, de nem keletkezett betegség: a tartós dohányosok nem betegedtek meg 
tüdőrákban, 

 nem történt expozíció, mégis fellépett a betegség: a soha nem dohányzók mégis tüdőrákban 
betegedtek meg, 

 nem történt expozíció és betegség sem keletkezett: a nem-dohányosoknak nincs tüdőrákja. 

A táblázat alapján a prospektív vizsgálat úgy történik, hogy először meghatározzuk a kutatás célját, 
nevezetesen annak a feltételezésnek (hipotézis) a vizsgálatát, hogy a dohányos (exponált) és nem-
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dohányos (nem-exponált) csoportokban (kohorszok) milyen gyakorisággal fordulnak elő a tüdőrákos 
esetek (incidencia). Az eredmények megértéséhez szükség lesz a kockázat fogalmának és 
számításának egyszerűsített leírására is. A 15. ábra a prospektív kohorsz vizsgálat egyszerűsített 
folyamat leírását szemlélteti. 

 

15. ábra. Analítikus epidemiológiai kutatás 

Először a népességből két csoportot állítunk össze, amelyek közül az egyik érintett a kockázatban 
(exponált), vagyis dohányzik, a másik csoport nem érintett a kockázatban (nem-exponált), vagyis nem 
dohányzik. Ezután indul a követéses vizsgálat megfigyelési szakasza, amelyben regisztráljuk a 
tüdőrákos esetek megjelenését (incidenciáját). A tüdőrák előfordulása a nem exponált csoportban 
csakis akkor lenne nulla értékű, ha a nem-dohányzás önmagában véve teljes védelmet jelentene a 
betegséggel szemben (ami nem igaz). 

A vizsgálat zárásakor rendelkezésünkre áll mindkét csoportban az új esetek száma, vagyis 140 a 
dohányosok között és 10 a nem-dohányosok között. Követve az alábbi ábra gondolatmenetét, 
mindkét csoportban meghatározhatjuk a kockázat mértékét. Előzetesen azonban meg kell 
állapítanunk, hogy a veszély önmagában nem jelent kockázatot. Például egyes területeken igen 
gyakoriak a földrengések, tehát ott veszélyes magas házat építeni. Amennyiben nem építünk házat, 
nem vállaljuk a veszélyeztetést, vagyis nem vállaljuk annak a kockázatát, hogy a ház esetleg összedől 
egy földrengés kapcsán. 

A kockázat számítása úgy történik, hogy a bekövetkezett káreseményeket (pl. az egészségkárosodást 
tüdőrák következtében) ahhoz a teljes populációhoz viszonyítjuk, amelyben a előfordulhat a 
betegség. Esetünkben az egyik populációban 140 megbetegedés, a másikban 10 megbetegedés 
fordult elő. Ezután a két kockázati értékből egyszerűen kiszámíthatjuk, hogy hányszorosan nagyobb a 
tüdőrák előfordulásának valószínűsége a dohányzó csoportban, a nem-dohányzóval szemben. Ez az 
arányszám (140/10) lesz a viszonylagos, vagy relatív kockázat (relative risk = RR az angol rövidítés 
alapján). Összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy a dohányosok körében 14-szer nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy tüdőrákos betegség fog bekövetkezni (16. és 17. ábra). 



 463 

 

16. ábra. Kockázati mutatók számítása 

Retrospektív (eset-kontroll) vizsgálat során az eljárás a következő. A 17. ábra szerint múltbeli 
eseményt dolgozunk fel (ezért retrospektív az eljárás elnevezése), vagyis azt vizsgáljuk, hogy az 
alkoholizmus gyakrabban fordult-e elő a cirrhoticus májbetegek között, szemben a nem cirrhoticus 
betegekkel. Ha a két csoport között érdemi különbség nem volna, ez azt jelentené, hogy az 
alkoholizmus nem befolyásolja a májcirrhosis előfordulásának gyakoriságát. Tekintettel arra, hogy a 
májbetegek között 120 alkoholistát találtunk a 86 nem-alkoholistával szemben, megállapíthatjuk, 
hogy 1,39-szer (120/86) több az alkoholisták száma cirrhosisban szenvedők között. Alkoholisták a 
nem-beteg csoportban is vannak, az arányuk azonban csak 0,41 (44/108). Amennyiben a két esélyt 
elosztjuk egymással, esélyhányadost (EH) kapunk eredményül, vagyis a 3,4-es eredmény (1,39/0,41) 
azt jelenti, hogy az alkoholizmus kapcsolatban áll a májcirrhosissal. 
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17. ábra. Analítikus epidemiológiai kutatás (eset-kontroll vizsgálat) 

Keresztmetszeti vizsgálat: amint az elnevezés is jelzi, ez az analitikus módszer lényegében egy 
népességi „pillanatfelvétel” adatait dolgozza fel, tulajdonképpen egy morbiditási felmérés keretei 
között. Ennek megfelelően prevalencia adatokat szolgáltathat az adott népességről. A 
keresztmetszeti vizsgálatok tipikus eljárási módja a kérdőíves módszer, amelynek kapcsán a kutatók a 
megkérdezettektől jellemzően különböző demográfiai és szociológiai természetű adatokat is kérnek. 
Ezek mindegyike egyben kockázati tényezőként is felfogható. Amennyiben az adatokból és a 
válaszadókból az eset-kontroll vizsgálatoknak megfelelő csoportokat hozhatunk létre, esélyhányados 
számításokat is végezhetünk, illetve az egyes tényezők közötti kapcsolat (asszociáció) erősségét is 
meghatározhatjuk egy megállapított szignifikancia szint (például p<0,05) mellett. 

Intervenciós/experimentális (beavatkozó/kísérleti) módszer alkalmazása során azt kell figyelembe 
venni, hogy az egyes kockázatok vizsgálata során tulajdonképpen emberkísérleteket végzünk, 
amelyekre minden jogállamban szigorú szabályok vonatkoznak (18. ábra). Az ilyen kísérletek kapcsán 
etikusan szabályozott körülmények között semmilyen drasztikus eljárás nem végezhető. 
Legtipikusabb példa az új gyógyszerek klinikai kipróbálása, amelynek során a gyógyszer célzott 
hatásosságának ellenőrzése történik. 

Módszertanilag az eljárás a prospektív kohorsz vizsgálat menetét követi. Öncélú és ebben az esetben 
antihumánus érdeklődésből azonban semmilyen kísérletet nem lehet tovább folytatni, amennyiben 
valamely szernek jelentősen pozitív hatása vagy negatív hatása derülne ki a vizsgálat során. 
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18. ábra. Experimentális epidemiológia 

Irodalom 

Ádány R. (szerk.). Megelőző orvostan és népegészségtan. Medicina, Budapest (2006) 
Ember I. (szerk.). Népegészségügyi orvostan. Dialog Campus Könyvkiadó, Budapest-Pécs (2007) 
Balázs P. (szerk.). Népegészségtan. Semmelweis Egyetem, Budapest, Egészségtudományi Kar (2001) 

Tesztkérdések 

1. Megoszlási viszonyszám számítása kapcsán igaz a következő állítás: 
A. A számláló és a nevező független egymástól 
B. A tört számlálója része a nevezőnek 
C. A tört számlálója nagyobb, mint a nevező 
D. A nevező a számlálónak csak egy részét tartalmazza 
E. A számláló a nevező teljes összegét tartalmazza 
 
2. Az eset-kontroll vizsgálatokra nem igaz az alábbi állítás: 
A. Múltbeli eseményekre vonatkozik 
B. Induláskor beteg és nem beteg csoportokat képez 
C. Induláskor exponált és nem-exponált csoportokat képez 
D. A kockázat esély-hányadossal számítható 
 
3. A veszéllyel és kockázattal kapcsolatban nem igaz az alábbi állítás: 
A. Veszély nélkül nincs kockázat 
B. A veszély akkor válik kockázattá, ha vállalják az érintettek 
C. Minden veszély automatikusan kockázat is 
E. A kockázat a káresemény bekövetkeztének valószínűségével számol 
 
4. A kohorsz vizsgálatra nem igaz az alábbi állítás: 
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A. Követéses módszert alkalmaz 
B. Induláskor beteg és nem beteg csoportokat képez 
C. Induláskor exponált és nem-exponált csoportokat képez 
D. A kockázat incidencia-hányadossal számítható 
E. Igen jelentős költséggel jár 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: C, 3: C, 4: B 

Fontos weboldalak 
dr. Kalabay László 

Ebben a fejezetben gyűjtöttük össze azokat a legfontosabb honcímeket, melyeket a családorvos 
mindennapi munkája során a leginkább használ. Az összeállítás a kötet szerzőinek közös véleményét 
tükrözi. Az egyes fejezetek irodalomjegyzékében felsorolt kapcsolódó oldalakat itt nem tüntettük fel 
ismét. A háziorvosi munka sokszínűségéből, az egyes praxisok eltérő tevékenységi területeiből, az 
idegen nyelvű honlapok hazai használatából következően összeállítás csak a teljesség igénye nélkül 
készülhetett. A kiadvány terjedelmi korlátai miatt nem soroltuk fel a számos tudományos társaság és 
a betegegyesületek honlapjait. Ennek ellenére a szerkesztők minden kiegészítést szívesen fogadnak. 

Sürgősségi ellátás 
Szervezet neve Honlap címe 

Központi Ágynyilvántartó http://kany.mediport.hu/ 
Országos Mentőszolgálat http://mentok.hu/ 
Péterffy Sándor u-i Kórház Klinikai 
Toxikológiai Osztály 

http://www.peterfykh.hu/index.php?option=com_content
&view=article&id=151&Itemid=182/ 

Segélyhívók http://telefonkonyv.hu/cmsarticle/1018/Segelyhivok/ 
Magyar Resuscitációs Társaság http://www.reanimatio.com/ 
Segélyhívó telefonszámok az Európai 
Unióban 

http://www.eumozaik.hu/turizmus/unios-segelyhivo-
szamok/ 

 

Oktatás 
Szervezet neve Honlap címe 

Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum Családorvosi és 
Foglalkozás-egészségügyi Tanszék 

http://www.nk.unideb.hu/index.php?pageid=csala
dorvosi_tanszek/ 

Oktató Családorvosok Magyarországi 
Kollégiuma 

http://www.ocsmk.hu/ 

Pécsi Tudományegyetem ÁOK Családorvostani 
Intézet 

http://aok.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id
=40&nyelv=hun&menu= 

Semmelweis Egyetem ÁOK Családorvosi 
Tanszék 

http://www.csot.sote.hu/ 

Szegedi Tudományegyetem ÁOK Családorvosi 
Intézet és Rendelő 

http://www.szote.u-szeged.hu/csaladorv/ 

 

Háziorvosi portálok, fórumok 
Szervezet neve Honlap címe 

BMJ http://www.bmj.com/ 
MÁOTE Jogtár http://www.maote.hu/ 
MedicalOnline http://www.medicalonline.hu 
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Medscape http://emedicine.medscape.com/ 
The Cochrane Collaboration http://www.cochrane.org/index0.htm 
Webdoki http://www. weborvos.hu 
Weborvos http://www.webdoki.hu 
 

Háziorvosi szervezetek 
Szervezet neve Honlap címe 

Falusi Körzeti Orvosok Országos Szövetsége 
(FAKOOSZ), Alapellátó Orvosok Országos 
Szövetsége 

http://www.fakoosz.hu/ 

Házi gyermekorvosok Országos Egyesülete http://www.hgye.hu/ 
Országos Gyermekegészségügyi Intézet http://www.ogyei.hu/ 
 

Hivatalos források, szakmai, jogi ismeretek 
Szervezet neve Honlap címe 

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye http://net.jogtar.hu/ 
GYEMSZI Országos Szakfelügyeleti Módszertani 
Központ (OSZMK) 

https://www.oszmk.hu/ 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 

http://www.gyemszi.hu/ 

Magyar Orvosi Kamara (MOK) http://www.mok.hu/ 
Humán Erőforrás Minisztérium (HEFMI) www.eumin.hu: Humán/Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium honlapja. Rendeletek, szakmai 
protokollok 

Országos Alapellátási Intézet (OALI) http://oali.hu/ 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) http://www.oep.hu/ 
Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) http://www.ogyi.hu/ 
 

Közegészségügy-járványügy 
Szervezet neve Honlap címe 

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - 
Rendelőintézet 

http://www.istvankorhaz.hu/ 

Országos Epidemiológiai Központ (OEK) http://www.oek.hu/oek.web/ 
Országos Tisztiorvosi Hivatal, Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat  

https://www.antsz.hu/ 

 

Háziorvosi tudományos szervezetek 

Hazai tudományos szervezetek 
Szervezet neve Honlap címe 

Családorvos Kutatók Országos Szervezete 
(CSAKOSZ) 

http://www.csakosz.hu/ 

Magyar Általános Orvosok Tudományos 
Egyesülete (MÁOTE) 

http://www.oali.hu/ 

Magyar Családterápiás Egyesület http://www.csaladterapia.hu/ 
Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus 
Társaság 

http://www.balinttarsasag.extra.hu/ 
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Nemzetközi szakmai és tudományos szervezetek 
Szervezet neve Honlap címe 

European Academy of Teachers in General 
Practice /Family Medicine (EURACT) 

http://www.euract.eu/ 

European Forum for Primary Care (EFPC) http://www.euprimarycare.org/ 
European General Practice Research Network 
(EGPRN) 

http://www.egprn.org/ 

World Health Organization (WHO) http://www.who.int/en/ 
World Organization of National Colleges, 
Academies (World Organization of Family 
Doctors, WONCA) 

http://www.globalfamilydoctor.com/ 

 

Egyéb honlapok 
Szervezet neve Honlap címe 

A NetPraxis az Orvostovábbképző Akadémia 
Tudományos Egyesület 

http://www.dokinfo.hu/ 

Anonymus Kiadó http://www.anonymuskiado.hu/ 
Dr.Info - Lakossági egészségügyi információs portál http://drinfo.eum.hu/drinfo/ 
Házipatika.com http://www.hazipatika.com/ 
Lab Tests Online http://www.labtestsonline.hu/ 
Leszokásvonal www.leszokasvonal.hu/ 
Medicina Kiadó http://www.medicina-kiado.hu/ 
Rextra Orvosi Szaküzlet www.rextra.hu/ 
Semmelweis Kiadó http://www.semmelweiskiado.hu/ 
Webbeteg http://www.webbeteg.hu/ 
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II. RÉSZLETES KLINIKUM 

10. SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK 

A mellkasi fájdalom differenciál-diagnosztikája 
dr. Sirák András 

Bevezetés 

A mellkasi fájdalom az orvostudomány egyik olyan sarkalatos kérdése, melyben mindig ott lebeg a 
szemünk előtt a nagy, életet veszélyeztető betegségek, mint akut coronaria szindróma (ACS), 
tüdőembólia, aorta dissectio veszélye. A mellkasi fájdalmak nagy részét ugyanakkor egyszerű, 
hétköznapi betegségek alkotják. A diagnosztikában itt különösen igaz, hogy a jó anamnézis legalább 
fél diagnózis, ezért gondosan, de célratörő kérdésekkel vegyük fel az anamnézist, közben pedig 
figyeljük a beteg általános állapotát. 

A családorvosnak van egy hatalmas nagy előnye minden más orvossal szemben, az hogy ismeri a 
betegeit. Én ezt úgy szoktam fogalmazni, tudja a betegek nonverbális anamnézisét. Ez sokkal több, 
mint a belgyógyászatban tanult kórelőzmény. Benne van a beteg orvoshoz fordulási küszöbje. Aki 5-
10 évente egyszer jön jogosítványt hosszabbíttatni, annak nyilván magas, aki minden héten eljön a 
rendelőbe megméretni a vérnyomását, annak nagyon alacsony ez a küszöb. Benne van a gyógyulni 
akarás/nem akarás kérdése, benne értendő a beteg viszonya közvetlen családjához, van-e aki 
gondoskodik róla, esetleg neki kell gondoskodnia egy fekvő beteg családtagról vagy három 
kisgyerekről. Ezek az aprónak látszó szempontok, amiről a rendelőben talán soha nem vagy csak 
nagyon ritkán beszélünk, de amint a családorvos meglátja a beteget, egy filmként ez peregni kezd 
előtte, és nagyon sok információval szolgál. 

Általános benyomás: jó általános állapotban van vagy súlyos beteg benyomását kelti. Persze lehet 
ebben tévedni, de az nagyon ritka, hogy egy komoly mellkasi betegség esetén a beteg teljesen jó 
általános állapotban legyen. 

Az életet közvetlenül veszélyeztető viszonylag gyakori betegségeket kell először megerősíteni, illetve 
kizárni. Ezek lényegében akut coronaria szindróma, tüdőembólia és aorta dissectio. Ezek alkotják a 
halálhoz vezető betegségek döntő tömegét. Más is előfordul, de sokkal ritkábban. Ha ezeket kizártuk, 
következhet egyéb betegségek felismerése. Az 1. táblázatban összefoglaltam a főbb kérdéseket az 
egyik oszlopban, a kérdésre kapott válaszokat illetve a gondolkodásunkat befolyásoló döntéseket 
pedig a másik oszlopban. 

1. táblázat. Anamnesztikus tényezők a mellkasi fájdalom differenciál-diagnózisában 

Kérdések Betegségek, lehetőségek 

Hol fáj (mutasson rá a kezével)? ACS, pulmolnalis embolia, aorta dissectio  
Merre sugárzik a fájdalom? ACS, pulmonalis embolia, aorta dissectio  
Mikor kezdődött?  Hány hete, napja, órája, perce 
Légzés-szinkron a fájdalom, vagy 
légzéstől független? 

Pleurális vagy nem pleurális fájdalom 

Először érzi, vagy volt máskor is, ha igen, 
mikor, milyen körülmények között? 

ACS esetén az első fájdalom jellegzetes 

Nyomásérzékenység van/nincs? Trauma, Tietze szindróma, mozgásszervi tünetek 
Trauma érte-e az utóbbi napokban? Erre Tapasztalatom szerint a traumát a betegek sokszor 
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érdemes akár többször is visszakérdezni? elfelejtik, elbagatellizálják 
Lázas? Volt-e láza az elmúlt napokban? Ha igen, az nagy valószínűséggel kizárja ACS, aorta 

dissectio esélyét. Tüdőembóliában előfordul láz már a 
kezdeti időszakban is, főleg mikroembolizáció esetén. 

Testhelyzet-változással a fájdalom 
erősödik vagy csökken? 

GORD lefekve romlik, felállva jobb. Mozgásszervi 
panaszok esetén bizonyos mozgásokkal a fájdalom 
provokálható. 

Hirtelen kezdődött vagy fokozatosan 
alakult ki? 

ACS, pulmonalis embolia, aorta dissectio hirtelen 
kezdődik. Mikroembolizációban előfordul fokozatos 
kezdet 

Milyen a fájdalom jellege? Az anginás fájdalom tompa, markoló. Pleurális fájdalom 
éles, késszúrásszerű 

Érez-e légszomjat? ACS-ra, pulm. embóliára utal 
Szed-e valamilyen gyógyszert 
rendszeresen? 

Alapbetegségek? 

Szedte az elmúlt napokban is? Vérnyomáscsökkentő szereket különösen 
Volt-e balesete az utóbbi napokban? Autó/busz ütközött, amiben utazott? A traumás 

anamnézis sokszor nem megbízható. 
Volt-e valamilyen testi megerőltető 
feladata, lelki megrázkódtatása a 
betegség előtti napokban? 

Organikus és psychés háttér egyaránt lehetséges 

A fájdalom folyamatos vagy elmúlik, 
majd ismét jelentkezik? 

Infarktus, tüdőembólia, aorta disszekció fájdalma 
folyamatos, legfeljebb percekre szakad meg a nitrát 
hatás következtében. 

Járt-e a fájdalom valamilyen vegetatív 
tünettel - Hányás, hányinger, szédülés, 
verejtékezés? 

ACS, pulmonalis embolia, aorta dissectio esetén 
gyakoriak 

Van-e valamilyen krónikus betegsége? Hypertonia, diabetes mellitus, hyperuricaemia, krónikus 
mozgásszervi megbetegedés vagy egyéb. 

 

A diagnózis felépítése 

Leginkább a kirakós játékhoz hasonlít. Először megpróbáljuk a sarokpontokat megkeresni, azután 
kirakjuk a keretét, majd a további részeket. Ha ezt elég gondosan csináljuk, a keresés végére nagy 
valószínűséggel ki tudjuk mondani a diagnózist. Közben figyeljünk arra, hogy egy-egy diagnosztikus jel 
beleillik-e az alakulóban lévő diagnosztikus gondolkodásunkba. Ha nem, érdemes újraértékelni az 
egész folyamatot. Előfordulhat, hogy nem egy, hanem két-három lehetséges diagnózis közül nem 
tudunk választani a rendelkezésünkre álló fizikális és egyszerű műszeres vizsgálatok alapján. Ilyenkor 
kell a beteget olyan osztályra utalni, ahol a további kivizsgálása és kezelése a feltételezett diagnózisok 
valamelyike irányába eldől. Beutaláskor helyes, ha felsoroljuk az összes reálisan szóba kerülő 
diagnózist. 

Így pl. Akut anginás jellegű mellkasi fájdalom. EKG negatív. Diff. dg: NSTEMI, aorta disszekció. Vagy: 
akut, nem anginás jellegű (légzés-szinkron) mellkasi fájdalom, EKG neg. Diff. dg: Pulm embolia, 
spontán pneumothorax (PTX), pleuritis sicca. 

Alapelv, hogy mindig a gyakori betegségekre gondoljunk először, azoknak is a gyakori tüneteire, 
azután a ritkábbakra és végül a kuriózumokra. A tüdőembólia vagy a spontán PTX sokkla gyakrabban 
okoz légzés-szinkron fájdalmat, akár akut kezdettel is, mint a mediastinalis nyirokcsomó 
megnagyobbodás. 
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Helyszíni vizsgálat 

Mindjárt az anamnézist követően vizsgáljuk meg a beteget. A beteg ruházatát le kell vetetni. Nagyon 
sokszor találunk a bőrön árulkodó nyomokat: övsömört, sérüléseket, műtéti hegeket, mesterséges 
nyílásokat (nephrostoma). Ezek eredetére rákérdezve sokszor előbbre jutunk. Az egész embert meg 
kell vizsgálni (egyik láb dagadása mögött mélyvénás trombózis állhat). 

Gondosan hallgassuk meg a szívet. Ritmusos vagy aritmiás szívműködést találhatunk. Ha ritmustalan, 
az már kis gyakorlattal fizikális vizsgálatból is megmondható, hogy a ritmuszavar alapvetően ritmusos 
szívműködésbe ékelődő extrasystole vagy arrytmia absoluta. Ha ez utóbbi, kérdezzünk rá, mióta 
tudja a beteg és szed-e antikoaguláns gyógyszert (legtöbbször a gyógyszer névre kell rákérdezni, a 
beteg nem ismeri a hatástani csoportokat). Az arrhythmia absoluta magában is komolyabb 
szívbetegségre utal. Keressünk zörejeket. Bár kétségtelen, hogy az echokardiográfia mellett a 
billentyűhibák hallgatásos diagnosztikája háttérbe szorult, legalább komolyabb vitium lehetőségét 
legalább fel kell tudnunk vetni. Ne feledkezzünk meg a szemölcsizom szakadásról. Nem állítom, hogy 
a leggyakoribb kórkép a kardiológiában, de előfordul. 

A szív mellett hallgassuk és kopogtassuk a tüdőt is. Ha mindkét tüdő átlégzik, a rekeszek mély 
belégzéskor lefelé legalább 2 ujjnyit elmozdulnak, lényegében a légzés rendben van. Pangás okozta 
finom krepitációt először mindig a tüdő bázisok fölött hallunk. Ha a kép súlyosbodik, átterjedhet akár 
az egész tüdőre is. Figyeljünk kopogtatás és hallgatózás során az esetleges oldalkülönbségre. Ha a két 
tüdő között jelentősebb légzési eltérést hallunk, lehet pleurális exsudátum az egyik tüdő körül, lehet 
féloldali PTX vagy egyéb betegség, akár idegentest aspiráció is. Ez utóbbi részben kisgyerekeknél, 
részben stroke-on átesett időseknél gyakori, ahol a stroke a nyelési központot is érinti. A megnyúlt 
kilégzés alsó légúti obstrukció, legtöbbször asthma bronchiale, COPD jele. 

Figyeljük meg a két carotis fölött hallunk-e surranó hangot, ha igen, jelentősebb hemodinamikai 
zavart okozó érszűkület van a háttérben. Magának a gégének a hallgatása is nagyon sok 
információval jár. Ha belégzésben sípoló, éles hangot hallunk – stridor – biztosak lehetünk valamilyen 
felső légúti szűkület diagnózisában. Ez lehet laryngitis, tumor, allergiás reakció stb. 

Mérjünk vérnyomást és oxigén saturációt. A kapott értékeket egyrészt jegyezzük meg, másrészt, 
főleg sürgősségi esetekben, ismételjük 10-15 perc múlva. A pulzoxyméter használata nagyon sok 
információval jár. A 95-99% közötti saturáció a jó. Ha csökkent, mérjük meg egy másik ujjon is 
először, ha ott is, rögzítsük az adatokat. A 95% alatti saturáció magában is helyszíni oxigén kezelés 
indikációját képezi attól függetlenül, hogy mi a kiváltó ok. Figyelem: lehűlt betegen és súlyos 
keringési elégtelenség, valamint shock esetén sokszor nem mér a pulzoxyméter, Ennek egyszerű oka 
van. Lényegében nincs perifériás keringés az ujjak végén, amit mérni lehetne. 

A mellkas megnyomás két oldalról jól jelzi, ha a fájdalom eredete a mellkasfalban van. Ez legtöbbször 
trauma, amit a beteg sokszor elfelejt, de lehet patológiás csontfolyamat, esetleg Tietze szindróma is. 
A gerinc betegségei által okozott fájdalom sokkal ritkább a háti szakaszon, mint a lumbális és nyaki 
részein a gerincnek, de előfordul. Egyrészt a háti gerinc mozgatásával kiválthatók, másrészt 
testhelyzet-változtatásra fokozódik a fájdalom. 

Mellkasi fájdalomban feltétlenül készítsünk 12 elvezetéses EKG-t már a helyszínen. Ha akut ischemiás 
jeleket találunk, ez lényegében ST-eleváció, kimondhatjuk a STEMI diagnózisát, ha nem, az persze 
nem zárja ki NSTEMI lehetőségét. 

Az EKG sokszor utal tüdőemboliára is, ilyenkor S1-Q3 komplexust, esetleg friss jobbszár blokkot 
találunk, de hangsúlyozom, hogy kisebb tüdőembólia esetén az EKG negatív is lehet. 
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Kérdezzünk rá ismert krónikus betegségekre. Érdemes arra figyelni, hogy diabeteses betegeken a 
kialakuló szívinfarktus gyakrabban jár nem túl erős fájdalommal, egészen diszkrét tünetekkel (silent 
ischemia). 

A leggyakoribb mellkasi fájdalommal járó kórképek 

ACS és tüdőembólia a leggyakoribb súlyos betegség, melyek differenciáldiagnosztikai problémát 
jelentenek. Mindkettőről külön fejezetben szólunk. 

A reflux-betegség (GORD) fontos és gyakori differenciáldiagnosztikai probléma. A szív és a nyelőcső 
alig 1-2 cm-re húzódik egymástól. Egyik fájdalmát könnyen összekeverhetjük a másikéval. A betegek 
pedig sokszor napokig, hetekig szednek valamilyen antireumatikus készítményt, legtöbbször orvosi 
utasítás és PPI vagy H2-antagonista védelem nélkül. A fájdalom jellege, kontinuitása, kisugárzása is 
nagyon hasonlít az anginás fájdalomra. Talán az jellemző, hogy a GORD nem javul, sőt romolhat 
nitroglycerin adására, míg az anginás fájdalom, ha átmenetileg is, de enyhül. 

Spontán PTX nem gyakori, de előforduló betegség. Mindig hirtelen kezdődő, igen éles, légzés-
szinkron, késszúrásszerű mellkasi fájdalommal jár. Fizikális vizsgálattal a gyanúja felvethető: a PTX 
oldalán a kopogtatási hang dobos, a légzés halk, vagy nem hallható. Két életkori csúcsa van, a fiatal, 
általában magas, sovány 16-30 év közötti fiatalok, és a 60 év feletti emphysemás betegek. 

Aorta dissectio hirtelen kezdődő, igen erős, markoló jellegű fájdalom. A beteg azonnal súlyos 
állapotban lévőnek látszik, az EKG legtöbbször negatív, akkor válik ischemiássá, ha közvetlenül az 
aorta eredésénél van a dissectio és a coronariák valamelyikére is ráterjed. Apró fizikális jel, hogy a 
radiális és a lábfejen tapintható artéria dorsalis pedis pulzushulláma között tapintható eltérés van a 
pulzushullám erősségében. 

Nagy keresztje az orvostudománynak a pánik szindrómás beteg. Gyakran jelez mellkasi fájdalmat. Az 
viszont jó, hogy a pánik szindrómás betegek legtöbbször tudják magukról betegségüket. Gyakran 
társul claustrofobia, vegetatív neurózis és egyéb hasonló jellegű panasz is hozzájuk. 

A herpes zooster felismerése általában nem tartozik a diagnosztikus bravúrok közé. Tudni kell 
azonban, hogy a fájdalom sokszor 4-5 nappal a kiütések előtt már jelentkezik és ekkor nem könnyű 
megmondani az okát. Általában segít, hogy a fájdalom elég pontosan követi a majdani kiütések 
vonalát, jellegzetesen féloldali. 

A tüdő és a mediastinum betegségei gyakran járnak fájdalommal. Pneumonia ritkán van láz nélkül, de 
főleg idős és nagyon elhanyagolt, alultáplált betegeknél előfordulhat láz nélkül is. 

A tüdőtumor gyakori előjele a mellkasi fájdalom. Ez akár akutan is jelentkezhet, legtöbbször pleurális 
jellegű, tehát éles, késszúrásszerű és légzés-szinkron a fájdalom, de állandó jellegű, nyomó fájdalom 
is előfordulhat. A mediastinumban számos szerv foglal helyet. Közülük a megnagyobbodó 
nyirokcsomók, - legyen ez akár primer nyirokcsomó betegség, lymphoma, vagy szekunder folyamat, - 
gyakran okoznak mellkasi fájdalmat. A 2. táblázatban foglaljuk össze azokat a betegségeket, melyekre 
mellkasi fájdalom esetén gondolni kell. Az első három az életet közvetlenül veszélyeztető kórkép, 
alatta gyakorisági sorrend szerint a kevésbé veszélyesek. 

2. táblázat. A mellkasi fájdalom differenciál-diagnosztikája 

ACS: angina pectoris, STEMI, NSTEMI 
Pulmonalis embolia 
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Aorta dissectio 

GORD 
Trauma 
Pneumonia 
Pleuritis sicca 
Spontán PTX 
Mitrális prolapsus 
Pulmonalis tumor 
Mediastinalis térfoglaló folyamat - primer, szekunder 

Háti gerinc eredetű fájdalom 
Tietze szindróma 
Herpes zooster 
Pánik szindróma 

 

Irodalom 

Oxiológia. (szerk. Gőbl G.) Medicina pp. 300. (2001) 
Sirák A. Sürgősségi betegellátás. 4. bővített és átdolgozott kiadás. Mátrix Kiadó pp. 89. (2008) 
Tünetorientált diagnosztika. (szerk. Friedmann HH.) Springer pp. 65. (1993) 
 

Esetismertetés 

Emlékezetes esetem egy 63 éves férfi, nem ismertem előzőleg, nyaralni jött Velencére, hajnalban 
hívtak hozzá ügyeletben. Fulladt, elmondta, hogy kb. fél éve szívinfarktusa volt, azóta gyógyszereit 
rendszeresen szedi, kontroll vizsgálatokra jár. Kiváló háziorvosa gondosan kezelte, a beteg jól 
együttműködött. Nem volt különösebben súlyos állapotban, diszkrét bazális pangást lehetett hallani, 
zörejt nem. Egy dolog volt furcsa, vízszintesen fekve jobban volt, mintha felült. Mint tudjuk, az 
asthma cardiale egyik jellegzetes tünete, hogy a beteg ül, kezeit hátra támasztja, legtöbbször a 
nyitott ablak előtt, mert így jobban kap levegőt. A hospitalizálás ellen nagyon tiltakozott. Elmondta, 
hogy délelőtt ér haza legalább 20 éve nem látott gyermeke Amerikából és feltétlenül találkozni akar 
vele. Mivel nem volt súlyos állapotban, meghagytam, hogy milyen telefonszámon érnek el, és 
vízhajtó adása után a helyszínen hagytam a beteget. Nem állítom, hogy életem legbölcsebb döntése 
volt, de így történt. Kértem, hogy néhány óra múlva felesége telefonáljon akár jobban lesz, akár 
rosszabbul. Néhány óra múlva felesége telefonált, hogy sokkal rosszabbul van. Kiérkezve már a beteg 
általános állapota is sokkal rosszabb volt, mint hajnalban. Típusos asthma cardiale tünetei között 
találtam és egy újdonság volt a hallgatózási leletben, egy nagyon durva, erős, a bal hónaljárok felé 
vezetett holosystolés zörej, ami reggel biztosan nem volt még hallható. Most már a beteg sem 
tiltakozott a hospitalizálás ellen, rohamkocsi vitte kardiológiai őrzőbe megfelelő helyszíni ellátás után. 
Előzetesen felhívtam a Szent György Kórház (Székesfehérvár) kardiológusát és elmondtam neki a 
furcsa képet, meg a friss zörejt. Nagyon hamar kiderült, hogy a zörejt az egyik szemölcsizom 
rupturája folytán kialakult akut, igen jelentős hemodinamikai zavarral járó vitium okozta, amit 
gyakorlatilag azonnal operálni kellett. Sikerült néhány telefonnal akut szívsebészeti helyet szerezni a 
betegnek, megoperálták a Zalaegerszegi Kórházban, azóta meggyógyult, jól van. Az eset tanulsága, 
hogy az egyszerű fizikális vizsgálattal is nagyon sokszor találunk olyan eltérést, ami komolyabb 
alapbetegségre utal. Másrészt, mint a bevezetőben is írtam, ha valami nem illik bele a képbe, - itt ez a 
vízszintes fekvés volt, - érdemes újra gondolnunk az egészet. 

Tesztkérdések 

1. Melyek a mellkasi fájdalommal járó életveszélyes betegségek? 
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A. GORD, ACS, herpes zooster 
B. ACS, aorta dissectio, pulmonalis embolia 
C. GORD, mitrális prolapsus, Tietze szindróma 
D. Pneumonia, spontán PTX, GORD 
 
2. Melyek az ACS-ra jellemző fájdalom jellegzetességei? 
A. Erős, markoló jellegű, hirtelen kezdődő, folyamatos 
B. Intermittáló jellegű, éles, késszúrásszerű 
C. Folyamatos, pleurális jellegű, légzésszinkron 
D. Testhelyzet-változásra fokozódik 
 
3. Előfordul-e ACS negatív EKG mellett? 
A. Nem 
B. Csak ha a fájdalom nem múlik 20 perc alatt magától 
C. Igen - NSTEMI 
D. Csak pacemakeres betegnél 
 
4. Melyek a GORD okozta panaszok jellegzetességei? 
A. Lefekvésre javulnak 
B. Lefekvésre romlanak 
C. Lefekvésre nem változnak 
D. Csak ülve jelentkeznek 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: A, 3: C, 4: B 

Akut coronaria szindróma 
dr. Sirák András 

Bevezetés 

Az akut coronaria szindróma (ACS) súlyos és viszonylag gyakran előforduló szívbetegség. Az általa 
okozott halálozás sajnos hazánkban igen magas. Naponta átlag 10-14 személy hal meg hirtelen 
szívhalál következtében. Ezek mintegy 80-85%-a szívinfarktushoz kapcsolódó kamrafibrilláció, mely 
azonnali keringésösszeomláshoz vezet. Lényegében ez a betegség felelős a 65 év alatti férfi lakosság 
halálozásának legnagyobb részéért. 

Definíció, BNO tartomány 

Három kórképet sorolunk az akut coronaria szindróma körébe: 

1. STEMI: ST-elevációval járó miokardiális infarktus 
2. NSTEMI: ST-elevációval nem járó miokardiális infarktus 
3. IAP: Instabil angina pectoris 

I2000 Instabil angina pectoris 
I2010 Angina pectoris bizonyított koszorúér spasmussal 
I2080 Angina pectoris egyéb formái 
I2090 Angina pectoris, k.m.n. 
I2100 Heveny elülső fali transzmurális szívizomelhalás 
I2110 Heveny alsó fali transzmurális szívizomelhalás 
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I2120 Egyéb lokalizációjú heveny transzmurális szívizomelhalás 
I2130 Heveny transzmurális szívizomelhalás a lokalizáció megjelölése nélkül 
I2140 Heveny subendocardialis szívizomelhalás 
I2190 Heveny szívizomelhalás, k.m.n. 
I2191 Heveny szívizomelhalás, k.m.n. Q hullám nélkül 
I2200 Ismétlődő elülső fali szívizomelhalás 
I2210 Ismétlődő inferior szívizomelhalás 
I2280 Ismétlődő szívizomelhalás egyéb lokalizációban 
I2290 Ismétlődő szívizomelhalás nem meghatározott helyen 
I2300 Heveny szívizomelhalás utáni haemopericardium (egyidejű szövődmény) 
I2310 Heveny szívizomelhalás utáni pitvari sövénydefektus (egyidejű szövődmény) 
I2320 Heveny szívizomelhalás utáni kamrai sövény defektus (egyidejű szövődmény) 
I2330 Heveny szívizomelhalás utáni szívrepedés haemopericardium nélkül (egyidejű 

szövődmény) 
I2340 Heveny szívizomelhalás utáni ínhúrruptura (egyidejű szövődmény) 
I2350 Heveny szívizomelhalás utáni szemölcsizom ruptura (egyidejű szövődmény) 
I2360 Heveny szivizomelhalás utáni pitvar-fülcse-kamrai thrombosis (egyidejű szövődmény) 
I2380 Heveny szívizomelhalás utáni egyéb egyidejű szövődmények 
I2400 Szívkoszorúér-thrombosis, mely nem vezet szívizomelhaláshoz 
I2410 Dressler-szindróma 
I2480 Az ischaemiás szívbetegség egyéb formái 
I2490 Heveny ischaemiás szívbetegség, k.m.n. 
I2500 Atheroscleroticusként megnevezett szív- és érrendszer betegség 
I2510 Atheroscleroticus szívbetegség 
I2520 Régi szívizomelhalás 
I2530 Szívaneurysma 
I2540 Koszorúér-aneurysma 
I2550 Ischaemiás cardiomyopathia 
I2560 Néma szívizom-ischaemia 
I2580 Idült ischaemiás szívbetegség egyéb formái 
I2590 Idült ischaemiás szívbetegség, k.m.n. 

 

Epidemiológia, életkor, nem 

Aránylag gyakori betegségről van szó. Férfiakban 35 év fölött, nőkben 45 év fölött fordul elő. A 
tendencia férfiak és nők között egyaránt a fiatalabb korosztályok felé tolódik. Férfiak háromszor 
gyakrabban betegszenek meg benne, mint nők. Az életkor előrehaladtával ez a két érték közelít 
egymáshoz. Jellegzetes felső korhatára nincs, minden életkorban előfordul. Gyakorisága az életkor 
növekedésével nő. Sajnos ma már nem igaz, hogy fogamzóképes korú nőkön nem fordul elő. 

Morbiditás, mortalitás 

A PCI országos elterjedése jelentősen csökkentette a szívinfarktus halálozását. Mai kezelési 
körülmények között a szövődménymentes ACS halálozása 5%. Jelzem, azonban, hogy a mortalitási 
adatokban évek óta egy rendszerhibát görgetünk magunk előtt. Statisztikai értelemben 
szívinfarktusnak ma azt az esetet tartjuk, aki ezzel a beutaló diagnózissal élve beért a kórházba. Akik 
az ellátás közben, akár az ellátás előtt a kórházon kívül meghalnak, azok nem szerepelnek a 
statisztikában, pedig számuk jelentős. Az így meghalt betegek több mint felében nem történik 
kórbonctani vizsgálat, ha pedig történik, lényegében nem ad kellő mélységű információt a 
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betegségről ugyanis a kórkép kialakulása és a halál között olyan rövid az idő, hogy a jellegzetes 
szövettani vagy makroszkópos kórbonctani kép nem tud kialakulni. 

A korai halálozást szinte mindig kamrafibrilláció okozza. Ennek valószínűsége a legnagyobb az 
infarktus elszenvedésének pillanatában, majd onnan az idő múlásával négyzetes arányban csökken. 
Korai szakban nincs különbség az infarktus kiterjedése és a halálozás között. A kamrai ritmuszavarok 
és ép és a beteg szívizomzat határán lévő - elektromosan instabil - területről indulnak ki. Kis infarktus, 
sőt instabil angina is ugyanúgy okozhat kamrafibrillációt, mint a nagy kiterjedésű. 

A kései halálozás és a kései szövődmények már nagymértékben függenek az elhalt szívizomzat 
nagyságától. 

Patomechanizmus, patofiziológia 

Szívinfarktus a szívizom oxigénigénye és a rendelkezésre álló oxigénkínálat közti diszkrepancia 
következtében jön létre. Maga a koszorúér elzáródás többféle módon jöhet létre. a leggyakoribb, 
hogy a koszorúserekben érelmeszesedés következtében plakkok rakódnak le és kisebb-nagyobb 
szűkületet okoznak. Általánosságban elmondhatjuk, hogy ha egy plakk mellett az áramlás még az 
eredetinek kb. 30%-a, nincs komolyabb haemodinamikai probléma, ha az áramlás lamináris. Ha a 
plakkok ennél nagyobb szűkületet okoznak, az már anginás tüneteket okoz általában. A leginkább 
veszélyes, ha az eddig sima felszínű plakkok felszíne fölreped, szabálytalan alakú szűkület keletkezik, 
és ez megváltoztatja a véráramlást. Az eddigi lamináris áramlás turbulenssé válik, akkor könnyen 
keletkezik koszorúér elzáródás, aminek szívinfarktus a következménye. Elvileg keletkezhet elzáródás 
coronaria embólia következtében is, ez azonban az elzáródáshoz képest nagyon ritka eset. A sima 
plakk fölrepedése, lényegében exulcerációja az ott áramló vérben trombotikus folyamatot indít el, 
véralvadék keletkezik, ezért a szűkület aránylag hamar kritikussá válik vagy teljesen elzáródik és a 
szívizomzat ezzel az érrel ellátott része elhal. 

A panaszok és tünetek leggyakrabban hirtelen, egyik pillanatról a másikra keletkeznek. Az évek, 
évtizedek alatt lappangva fejlődő coronaria sclerosis egy pillanat alatt okoz teljes elzáródást annak 
minden következményével együtt. 

A koszorúserek elvileg végartériák, tehát egynek az elzáródását nem tudja a másik pótolni, azonban - 
ezt a coronarográfiás vizsgálatok elterjedésével látjuk - a valóságban mégis sokszor alakul ki 
valamilyen kollaterális keringés, ami egész jó funkcionális eredményt ad. Az új revaszkularizációs 
kezelésnek, az elzáródott coronaria erek tágításának és a szűkületbe történő stent beültetésének az a 
célja, hogy újra megnyissa az elzáródott érszakaszt, ezzel visszaállítsa a szív tökéleteshez közeli 
vérellátását. 

Ma már tudjuk, hogy az elzáródott érszakasz mögötti szívizomzat nem hal el véglegesen azonnal, ha 
néhány órán belül sikerül a revaszkularizáció, akár teljes gyógyulás is bekövetkezhet. Az időablak nem 
túl tág, optimális esetben 4 óra áll rendelkezésünkre a coronarográfia elvégzésére. Az időablak 
azonban a technika fejlődésével egyre szélesebbre tolódik. Hasonló volt a helyzet az életkort illetően. 
Először csak a 65 évnél fiatalabbakat tekintették alkalmasnak a műtétre, ma lényegében az életkor 
nem képez kontraindikációt. 

A cél egyértelmű: minél nagyobb tömegű szívizomzatot tudunk visszaállítani a rendes működésbe, 
minél rövidebb idő alatt, annál nagyobb a gyógyulás esélye, tehát idő = szívizom nyereség. 
Gyakorlatilag az ország egész területéről általános időjárási és mentési körülmények között elérhető 
egy katéteres laboratórium egy-két órán belül. A felismeréstől tehát lehetőség szerint ne teljen el 
több idő ennél. A kérdés másik - korántsem egyszerű oldala - a beteg idővesztesége. A tapasztalat azt 
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mutatja, hogy a legjobban azok járnak, akik valamilyen nyilvános helyen, munkahelyen, közlekedési 
eszközön, boltban stb. lesznek rosszul és azonnal a Mentőszolgálat ellátásába kerülnek. A 
legrosszabbul az otthon infarktust kapó betegek járnak. Itt sokszor 3-4 óra teljesen fölösleges 
időveszteség történik az orvos/mentőszolgálat hívásáig. 

Hajlamosító tényezők 

Magasvérnyomás betegség 

Lényegében abban, hogy magas a vérnyomása, senki nem hal meg, viszont az ACS gyakoriságát a 
kezeletlen hypertonia kb. 8-szorosára növeli. A kezelt hypertonia is növeli a kockázatot, de 
alapvetően sokkal kevésbé, mint a kezeletlen. A kezelt és kezeletlen hypertoniás betegek túlélése 
között 15 év különbség van. Ez tapasztalati tény, de alapvetően reális. Ennek ismertetése sokszor 
segít a magasvérnyomás betegség gyógyszeres kezelésének elfogadtatásában. A diasztolés 
vérnyomás 5 Hgmm-rel történő tartós csökkentése 10%-kal csökkenti az infarktus kockázatot. 

Elhízás, mozgásszegény életmód 

Gyakorisága miatt érdemel említést. Nagyon nehezen kezelhető kockázati tényező. Az elhízás 
magában is önálló kórkép, számos további betegség forrása. 

Hypercholesterinaemia 

Sajnos hazánkban rendkívül gyakori és általánosságban súlyosan alulkezelt kórkép. A magas 
koleszterinszint lényegében sokáig tünetmentes betegség, viszont magas kockázatnövelő esélye 
miatt akkor is kezelni kell, ha semmiféle panasszal nem jár. Nem könnyű feladat egy máskülönben 
panaszmentes beteget megnyerni a lipidcsökkentő kezelésre. Fontos, hogy megértessük vele, a 
kórosan magas koleszterin szint magában is súlyos rizikófaktor, a folyamatosan alkalmazott 
gyógyszerekkel viszont jelentősen csökkenthető az infarktus kialakulásának, ha már kialakult, 
ismétlődésének kockázata. A sztatin szívinfarktus után feltétlenül alkalmazandó gyógyszer, 
lényegében a koleszterin szinttől függetlenül. 

Diabetes mellitus – 2. típus 

Több tényezőn át hatva jelentősen emeli az ACS kockázatát. Itt nem állítható az, mint a koleszterin 
esetében, hogy minél magasabb a koleszterin szint, annál nagyobb az ACS bekövetkezésének esélye. 
Néha viszonylag súlyos cukorbetegek sem kapnak infarktust, míg máskor azt látjuk, hogy viszonylag 
enyhe diabetesben is jelentkezik az ACS. Általános tapasztalat, hogy az inzulinnal kezelt esetekben 
ritkább a szívinfarktus előfordulása, mint a tablettás kezelés esetén. Ez is az egyik oka annak, hogy ma 
a 2. típusú diabetesben is előtérbe került az inzulinkezelés. Figyelem: 2. típusú diabeteses betegek 
között gyakoribb az úgynevezett silent ischemia, tehát a jellegzetes fájdalommal nem, vagy csak alig 
járó, köznyelven néma infarktusnak nevezett kórkép. 

Hyperuricaemia 

Nagyon komoly, és kevéssé ismert rizikófaktor. Saját tapasztalatomból: mindhárom beteg, akik az én 
praxisomban 40 éves koruk alatt szívinfarktust kapott, magas húgysavszinttel rendelkezett, ez 
azonban csak a szívinfarktus bekövetkezte után derült ki. A magas húgysavszint magában három 
betegség forrása lehet: a köszvény, a húgysavas vesekő és a fiatalkori érbetegségek, köztük az ACS is, 
de vonatkozik ez a viszonylag fiatal kori verőérszűkületre is. A magas húgysav szint egyrészt 
folyamatos gyógyszeres kezelést igényel, másrészt a purinmentes diéta betartását. Ez nem 
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különösebben nehéz, de a betegeknek részletesen el kell magyarázni, ehhez idő és türelem kell. Saját 
tapasztalatom, hogy diétás tanácsadásban legyen szó diabetesről, hyperurikémiáról a betegek a 
nővértől jobban elfogadják a tanácsot, aki egyrészt maga is háziasszony, mint az orvostól. Talán a 
diéta lefordítása egyszerű konyhanyelvre a nővérnek testhez állóbb feladat, mint az orvosnak. 

Súlyos anaemia 

Bármilyen okú súlyosabb vérszegénység mellett lényegesen gyakoribb szívinfarktus kialakulása. 

Hypothyreosis 

A kezeletlen vagy rosszul (alul) kezelt hypothyreosis fennállása esetén az egész koleszterin 
anyagcsere felborul. Sokszor tapasztalhatjuk, hogy a magas koleszterinszint normális vagy közel 
normális értékre csökken, amikor a pajzsmirigy alulműködést kezelni kezdjük. A hypothyreosis 
élethosszig gyógyszeresen kezelendő, de jól egyensúlyban tartható kórkép. Az átlag életkort nem 
rövidíti meg. A beállított eseteket félévente kell labor vizsgálattal kontrollálni. Figyelem: a betegnek 
részletesen el kell magyarázni, majd a kontroll során rákérdezni, hogy a pajzsmirigy pótló szert 
reggel, ébredés után, egy korty vízzel kell bevenni mindenféle evés-ivás előtt legalább fél órával és 
minden más gyógyszertől külön. 

Dohányzás 

Magában a dohányzás legalább 2-3 szoros kockázatnövekedést jelent. A dohányzás elhagyása után is 
megmarad a fokozott rizikó kb. 5 évig. Főleg a fiatalok körében fontos a rá nem szokás kialakítása. 

Hatáskör, kompetencia 

Az ACS megelőzése, kialakulása esetén a felismerés és a primer prehospitális ellátás, valamint a teljes 
kórház utáni kezelés és gondozás a családorvos vállán nyugszik. Nagyon komoly és felelősségteljes 
feladat, ami hosszú éveken át történő együttműködésen alapul a családorvos és a betegek között. 

A Háziorvosi Hatásköri Listában felsorolt feladatok közül a sürgősségi és a gondozási teendőkre 
hívom fel a figyelmet. Számos protokoll jelent meg az elmúlt években az akut mellkasi fájdalom 
diagnosztikájától kezdve a helyszíni teendőkön át a legmagasabb szintű ellátásig. A diagnosztika, de 
főleg a kezelés lehetőségei igen sokat fejlődtek, a primer PCI (Percutan Coronaria Intervenció) ma 
gyakorlatilag az ország legnagyobb területéről elérhető 2 óra alatt. Tudni kell viszont azt is, hogy a 
sikeres PCI után a beteg legtöbbször hazajön a kórházból 3-4 nap múlva, tehát további kezelése a 
háziorvosra hárul. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Az akut coronaria szindróma leginkább jellegzetes panasza a mellkas közepén jelentkező fájdalom. 
Típusos esetekben erős markoló, szorító jellegű, mely alapvetően középen jelentkezik. Gyakran 
sugárzik a ball vállba, bal karba, néha mindkét karba, állkapocsba. A fájdalom általában erős, 
megsemmisítő jellegű. Gyakran kísérik vegetatív tünetek: hányás, hányinger, verejtékezés. 
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Nagyobb tapasztalatú fogorvosok közül szinte mindenkinek van olyan esete, hogy alsó fogsorban 
jelentkező fájdalom esetén, ha fogászati okot nem találni, szívinfarktus húzódik meg a háttérben. A 
gyomor felé sugárzó fájdalom hátsó fali (inferior) infarktusra utal. 

Fizikális vizsgálat 

A jellegzetes infarktusos beteg már ránézésre, vizsgálat előtt is súlyos beteg benyomását kelti, arca 
sápadt, gyakran verejtékes, kezét sokszor a mellkasára középre szorítja (Levin-jel). 

A vérnyomás korai szakban enyhén emelkedik, de normál vérnyomás is előfordul. Leginkább a 
vérnyomás amplitúdó beszűkülése a jellemző. Jellegzetes a 170/110 Hgmm körüli vérnyomás. A 
szívinfarktusinak jellegzetes hallgatózási lelete nincs, fontos azonban a beteg gondos meghallgatása, 
több okból is: 

1. Ritmuszavarok figyelése - kamrafibrilláció előjele 
2. Pulmonális pangás keresése - korai dekompenzációs jel főleg idősebb korban 
3. Zörej keresése - az inhúrruptura nem ritka szövődmény, korai szakban is előfordul 

Laboratóriumi vizsgálatok 

A sokféle laborvizsgálat közül mára csak a troponin T és I, valamint a CKMB vizsgálat maradt meg a 
palettán. Ezek közül a gyorstesztként végezhető vizsgálatok számíthatók be reálisan. A hagyományos, 
több órás laborvizsgálat miatt biztosan kicsúszunk a reális rekanalizációs időablakból. A troponin 3-4 
óra múlva biztosan pozitív ACS esetén, és 6-8 napig mutatható ki, a CKMB viszont 4-6 óra alatt válik 
pozitívvá, de 48 óra múlva ismét normális. 

Képalkotó vizsgálatok 

Echokardiográfia 

A kórházi diagnosztika egyik fontosabb fegyvere a mielőbb elvégzett echokardiográfiás vizsgálat. 
Segítségével reális képet kapunk a károsodott szívizom nagyságáról. A képen kamrai falmozgás-zavart 
keresünk. Nagyon hasznos segítség még az echo a differenciáldiagnosztikában: Aorta ascendens 
aneurysma, disszekció, szemölcsizom-szakadás főleg azok a kérdések, melyekre választ kapunk az 
ultrahang-vizsgálattól. Ismétlődő elhalás esetén az ACS echo-diagnosztikája nehéz lehet. 

Karido-CT 

Diagnosztikus célból újabban elterjedő vizsgálat a dinamikus kardio CT. Lényegében pár perces non-
invaziv vizsgálat, mely a coronarográfia eredményével vetekszik. Biztos, de jelenleg még viszonylag 
nehezen hozzáférhető vizsgálómódszer. akut alkalmazása éppen ezért még nem terjedt el, az előjelek 
bíztatóak. 

Egyéb vizsgálatok 

A pulzoxyméterrel mért oxigén saturáció enyhén csökken. 99-95% között jó, friss ACS esetén 90-94% 
között gyakori. 
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Nitroglicerin teszt 

Egyszerű, megbízható eljárás, ami főleg a helyszíni diagnosztikában segít: a beteg nyelve alá fújunk 1-
2 puff Nitrolingual vagy Nitroglicerin aerosolt. Ha a mellkasi fájdalom 1-2 perc múlva érezhetően 
oldódik, a légszomj enyhül, gyakorlatilag biztos, hogy koszorúér betegség van a háttérben. 

EKG 

A legfontosabb helyszíni vizsgálat is, de ismétlése a folyamat során többször szükséges. Először is 
nagyon jó és hasznos segítség, ha idősebb, esetleg hypertoniás vagy egyéb szívbetegségben szenvedő 
betegek hordanak magukkal egy régebbi EKG felvételt. Ezzel összehasonlítva a most készült friss 
felvételt sokkal több információt nyerünk, mint ha magában kell egy felvételt értékelnünk. Figyelem: 
ha a készülék automatikusan nem szignálja az időpontot a felvételre, ne felejtsük el ezt megtenni, 
később, esetleg 3-4 EKG felvétel közül különben nem lesz könnyű a sorrendet összeállítani. Mindig 12 
elvezetéses felvételt készítsünk. Ha jobb kamrai infarktusra van gyanúnk, csináljuk meg a mellkasi 
elvezetések tükörképét is, ezeket VR1 - VR2 - VR3 stb. módon jelöljük. Néha segít a V7-8 elvezetés is. 

Új bal Tawara-szárblokk lényegében infarktus jelének fogható fel megfelelő panaszok és egyéb 
tünetek mellett. Itt nyilván nem látjuk az ST-elevációt. A nagy kérdés mindig, hogy mikor keletkezet a 
Tawara-szárblokk. Ezért (is) nagyon jelentős a régi EKG felvétel. Pacemakeres beteg normál EKG-ja 
balszár-blokkos. Emellett az infarktust úgy tudjuk megítélni, ha PM kontrollra berendezett 
kardiológiára visszük be a beteget, ahol egy mágneses készülékkel átmenetileg kikapcsolható a 
pacemaker működése és láthatóvá válnak az esetleges ST és T eltérések. 

A helyszínen készített 12 elvezetéses EKG alapvető fontosságú vizsgálat. Ha kóros ST-elevációt látunk 
legalább 2 összetartozó elvezetésben, a STEMI diagnózisa igazolódott. Ha nem, az természetesen 
nem zárja ki NSTEMI lehetőségét. NSTEMI esetén aránylag gyakran látható ST-depresszió vagy egyéb 
ischemiás jel, de teljesen negatív EKG is előfordul. A betegség zajlása során gyakorlatilag mindig 
kialakul valamilyen EKG elváltozás. Ha tehát 2-3 napos fájdalommal jelentkezik valaki és az EKG-n 
nem találunk eltérést, nagyon kicsi a valószínűsége ACS zajlásának. 

Friss infarktus esetén az ST-eleváció a legfontosabb jel, amit keresnünk kell. A közismert dóm-
jelenség legfeljebb 1 napig marad megfelelő ellátás nélkül, majd, ha a beteg nem kerül kardiológiai 
ellátásra, tehát az infarktus tovább zajlik, megjelenik a mély, negatív csúcsos T hullám, valamint a 
transzmurális elhalást jelző mély, nekrotikus Q-hullám. 

NSTEMI esetén szerencsére néha azért sokszor látunk az ST-eleváció tükörképének felfogható 
elváltozásokat a tükörkép elvezetésekben, de előfordul, hogy teljesen negatív EKG mellett kell 
kimondanunk a NSTEMI diagnózisát. 

Az instabil anginára jellemző, hogy EKG elváltozást csak a fájdalom alatt látunk, utána nem. Itt 
legtöbbször nem valódi szűkület a baj kiváltó oka, hanem a coronaria egy szakaszának vazospazmusa. 

Mellső fali ACS esetén az I, aVL, V2-3-4-5 elvezetésekben (1. ábra), inferior infarktus esetén a II-III-
aVF elvezetésekben (2. ábra) látható az ST-eleváció. 
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1. ábra. Akut anterior infarktus képe (a szerző felvétele) 

 

 

1. ábra. Akut inferior infarktus képe (a szerző felvétele) 

Az ACS során minden féle ritmuszavar előfordulhat. Ez egyrészt azt jelenti, a legtöbb ritmuszavar nem 
különösebben veszélyes, azonban a szívinfarktus korai halálozását okozó ritmuszavar, a 
kamrafibrilláció akkor keletkezik, amikor a kamrai extrasystole az előző T hullám leszálló szárára üt. 
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Terheléses EKG 

Akut alkalmazása néhány napos ACS esetén indokolt, a PCI kezelés előtt semmi esetre sem. 
Lényegében a szívizom globális funkcionális állapotára kapunk aránylag pontos választ segítségével. A 
későbbiek folyamán szükség szerinti gyakorisággal ismételhető vizsgálat. Azoknál a betegeknél, ahol 
legtöbbször mozgásszervi statusuk miatt nem kivitelezhető a vizsgálat, gyógyszeres tachycardiát 
váltunk ki dipiridamol használatával. 

Diagnózis 

Az ACS diagnosztikája a klinikai képen, az EKG és a sürgősen laboratóriumi vizsgálatok eredményén 
alapszik. Ezek közül a legfontosabb klinikai kép. Ha az ST-elevációt legalább két összetartozó 
elvezetésben megtaláljuk, biztos a STEMI diagnózis, ha nem, az még nem zárja ki. ekkor lényegében a 
klinikai képnek, az esetleg pozitív nitroglicerin-tesztnek lehet hinni. A beteg érdekében akkor 
tévedünk kevesebbet, ha a típusos fájdalommal, de negatív EKG-val járó képet NSTEMI-nek tartjuk. 
Figyelem: EKG készítésére a beteget saját lábon átküldeni másik rendelőbe súlyos hiba, soha ne 
tegyük. 

Differenciál-diagnosztika 

A mellkasi fájdalom differenciáldiagnosztikájáról külön fejezetben szólunk. a lényeg, hogy minden 
mellkasi fájdalmat, - amíg az ellenkezőjét nem bizonyítottuk, - anginás eredetűnek kell tartani. Ezzel 
kisebb veszélyt okozunk a betegnek, mintha nagyvonalúan, részletes vizsgálat nélkül útjára engedjük, 
egy esetleg nem túl súlyosnak látszó kép esetén. 

A leginkább előforduló kép a gastrooesophagiális reflux (GERD) és angina elkülönítése. A nyelőcső 
alig 1-2 cm-re fekszik a szívtől. A kisugárzási helyek is nagyon hasonlóak. Ha részletes labor és EKG 
vizsgálat sem hoz egyértelmű eredményt, érdemes megpróbálni - ex juvantibus - valamilyen 
protonpumpa-gátló szert adni. Ha erre a kép szinte azonnal javul, nagy a valószínűsége a GORD 
jelenlétének. Nagyon gyakori, hogy a beteg a fájdalom miatt orvosi utasítás nélkül bevesz valamilyen 
NSAID fájdalomcsillapítót, esetleg napok óta szedi. Ha ehhez nem szed azonnal PPI-t, gyakran 
találkozunk a reflux képével. 

ACS elkülönítése tüdőembóliától nem mindig könnyű helyszínen. Ha mélyvénás trombózis jeleit 
látjuk, könnyebb a diagnózis, de az esetek jó részében nem látható külső vizsgálattal az embólia 
forrás. Lényegében a teendők nagyon hasonlóak akár a helyszíni vizsgálatot vesszük alapul, akár az 
ellátást. A fő különbség a végleges kórházi ellátás között van. Tüdőembóliás beteget kardiológiai 
őrzőbe, belgyógyászati jellegű intenzív osztályra kell szállíttatni és nem PCI centrumba. EKG alapján 
tüdőembóliára gondolunk, ha friss jobbszár blokkot, S1-Q3 komplexust látunk. 

Kezelés 

A kezelés alapvető célja az elhalt szívizomzat rekanalizálása, ezáltal a szívizom működésének 
visszaállítása. A megmentett, újra működésbe hozott szívizomzat, jobb minőségű túlélést jelent. 
Szívizomzat mentés tehát a legfontosabb alapfeladat. Ehhez a beteget megfelelő helyszíni ellátás 
után minél gyorsabban PCI centrumba kell juttatni. A szállítás kizárólag mentőautóval vagí 
mentőhelikopterrel történhet defibrillátor védelemben. Erről a kérdésről a hozzátartozókkal nem 
nyitunk vitát a helyszínen. 

Helyszíni teendők 

A döntés: ACS gyanúja esetén kizárólag a hospitalizálás lehet. A helyszíni ellátást egy könnyen 
memorizálható betűszó könnyíti: MONA, vagyis: Morphin, Oxigén, Nitrát, Aszpirin. Ezeket feltétlenül 
már- a helyszínen be kell adnunk a szállítás előtt. Mindjárt a vizsgálat és a döntés után kössünk be 
krisztalloid infúziót: Ringer, Salsol-A jön szóba. Lassú cseppszámmal folyassuk. Az összes többi 
gyógyszert már az infúzión keresztül tudjuk adagolni. 
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Morphin 

Fájdalomcsillapításra kizárólag morphin, esetleg petidin (Dolargan) használható. Egyéb, enyhébb 
fájdalomcsillapítók hatása bizonytalan. Újabban olvasni lehet olyan tanulmányokat is, ahol a 
helyszínen adott NSAID gyógyszerektől a mortalitás fokozódását írják le. Egyszeri morphin 
alkalmazástól senki nem lesz kábítószer-függő, ez biztos. Adagolás: az 1 ml 2% Morphint, melynek 
hatóanyag tartalma 20 mg, szívjuk fel egy 10 ml-es fecskendőbe. Adjunk hozzá 9 ml Aqua dest. vagy, 
NaCl 0,9% injekciót, vagy - legegyszerűbben - a bekötött krisztalloid infúzióból szívjunk ki 9 ml-t. Az 
így elkészített oldat 1 ml-e 2 mg hatóanyagot tartalmaz. Ebből adjunk frakcionáltan, vagyis 1-2 ml-
ként, míg a fájdalom nem csökken. Figyelem: a morphin iv. adás mellett is 2-3 perc múlva fog csak 
hatni, ezt várjuk meg türelemmel, csak azután adjunk újra, ha a fájdalom nem enyhül. Lehetőleg 
törekedjünk a teljes fájdalommentességre. Figyelem: minél rosszabb általános állapotban van a 
beteg, annál kevesebbet adjunk a kábítószerből egyszerre. Összesen 10 mg-nál több morphin nagyon 
ritkán szükséges. Általában 4-8 mg között van a hatásos adag frakcionáltan adva. 

A petidin (Dolargan) esetén hasonló a helyzet: 2 ml-es ampulla 100 mg hatóanyagot tartalmaz. Ezt 
felhígítjuk 8 ml-re az előbb leírt módon, majd 1-2 ml, tehát 10-20 mg-ként adagoljuk a fájdalom 
enyhüléséig. 30-50 mg az általában szükséges adag. 

Oxigén 

Az orvosi ügyeletek kötelező felszerelése, remélhetőleg egyre gyakrabban találkozunk használatával 
háziorvosi körülmények között is. Orrszondán 4-5 l/perc mennyiségben kell adagolni. A vér 
oxigénszintjét tudjuk növelni alkalmazásával, ezzel a coronariákba is több oxigén kerül. Minden 
mentőgépkocsi alapfelszerelése. Arcmaszkkal is használható, így nagyobb mennyiséget tudunk 
bejuttatni a szervezetbe. Figyelem: COPD-s betegnek csak 3-4 l/min adagban adjuk. 

Nitrát 

A Nitrolingual vagy Nitromint spray életmentő jellege miatt egyetlen orvosi és nővér táskájából sem 
hiányozhat. Nagyon gyorsan, 1-2 perc alatt ható készítmény. Két adagot fújjunk a beteg szájába. 
Mivel hamar bomlik, a befújást 5-10 percenként meg lehet ismételni. Hatására az anginás fájdalom 
azonnal enyhül, a beteg könnyebben kap levegőt. Bár több, mint 100 éve használjuk szívbetegek 
kezelésére, pontos hatásmechanizmusa ma sem ismert. A coronaria tágító hatás nagyon jól hangzó 
történet, de biztosan nem igaz. A meszes, kemény coronariát gyógyszeresen nem lehet tágítani. 
Valamit a vénás rendszerrel csinál, de pontosan nem tudjuk, mit. Hatása angina esetén tartós lehet, 
lényegében megoldja a coronaria spasmust. ACS esetén legtöbbször 5-10 percig hat, majd, ahogy 
bomlik, ismét jelentkezik az anginás fájdalom és légszomj. 

Nitrát készítmény létezik injekciós formában is Nitro-Pohl néven 5 ml/5 mg és 10 ml/10 mg 
hatóanyaggal. Figyelem, direkt iv. adása szigorúan tilos. Csak infúzióba keverve, vagy perfuzorral 
alkalmazható szoros obszerváció mellett. Aránylag nagy mértékben csökkenti a vérnyomást. 
Háziorvosi körülmények között rutinszerű alkalmazás kellő gyakorlat hiányában nem javasolt. 

A tartós hatású nitrát készítmények igen közkedveltek a betegek között, a háziorvosok nagy része is 
szívesen alkalmazza. Fontos itt is leszögezni, hogy semmiféle tartós hatású nitrát készítménynek 
nincs helye az akut infarktus terápiában. 

Aszpirin + clopidogrel 

Már a helyszínen szükséges mindkét thrombocyta-aggregációt gátló szer beadása. Az aszpirin adagja 
500 mg. Az Aspirin Direkt tablettát kell használni, felszívódása órákkal korábban megkezdődik, mint a 
megszokott Aspirin Protect vagy Astrix gyógyszereknek. A clopidogrel adagja 300-600 mg között van. 
Ha egyértelmű, hogy azonnal PCI következik - STEMI, 600 mg (8 tabl.) az adag, ha bizonytalan az 
azonnali PCI - NSTEMI, adjunk 300 mg-t (4 tabl.). E két szer egyrészt fontos, hogy mielőbb bekerüljön 
a szervezetbe, másrészt egymás hatását fokozzák, alkalmazásuk együtt a legjobb. Ezt az emelt adagot 
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akkor is adjuk be, ha esetleg a beteg előbbre szedte a megszokott napi 100 mg szalicilát és 75 mg 
clopidogrel készítményeket. 

A fent részletezett alapgyógyszerek beadása a helyszínen kötelező. Elmaradásuk esetén az ellátó 
orvos felelősséggel tartozik annak okáról. A fentieken kívül érdemes még a helyszíni ellátásban a β-
blokkolók adását is megfontolni. A β-blokkolók adásának célja a szívizom oxigén igényének 
csökkentése. Törekedjünk a 60/min körüli pulzusszám elérésére. Akut ellátásban az 5 mg metoprolol 
tartalmú Betaloc injekció jön szóba. adagja 3-10 mg iv. frakcionáltan. Sokan félnek tőle, pedig 
veszélytelen és megbízható gyógyszer. Van néhány ellenjavallata, így leginkább COPD valamilyen 
formája, 100 Hgmm alatti systolés vérnyomás, 60/min alatti pulzus és kardiogén shock jelei. Ez 
esetekben ne használjuk, különben igen. Metoprolol intolerancia esetén carvedilol vagy verapamil 
adható a fenti szempontok figyelembe vételével. 

Intézeti kezelés 

Kórházi felvétel után mielőbb ki kell mondani a biztos diagnózist: ACS fennáll-e vagy nem. Ez a döntő 
kérdés. STEMI esetén ez általában már a beutaláskor eldől, kérdésesek a NSTEMI esetek szoktak 
lenni. Itt az EKG mellett a labor diagnosztika bír nagy jelentőséggel. Ha a NSTEMI diagnózist 
kimondjuk, vagy igazolt STEMI esetén ma amilyen hamar csak lehet, PCI-t kell végezni. Ez folyamatos 
műtői készenlétet jelent. Ma már lényegesen ritkábban használjuk a szisztémás trombolízist, mint 
kezelési formát. Lényegében akkor, ha PCI ellenjavallt. 

Vannak olyan esetek, ahol a PCI nem jelent használható megoldást. Legtöbbször az elzáródás hossza 
vagy egyéb anatómiai nehézség miatt. Ilyenkor akut CABG műtét végezhető. Nyilván lényegesen 
nehezebb és körülményesebb beavatkozás, mint a PCI, de mint lehetőség, adott. 

Kórház utáni kezelés, kórlefolyás 

Az ACS gyógyulása szövődménymentes esetben 28-40 nap. A PCI után alig 3-4 napot tölt a beteg 
kórházban. A többi időt otthonában, ahol kizárólag családorvosa az, aki további kezelését irányítani, 
menedzselni tudja. Első sorban életmódbeli változásokat kell foganatosítani. Mint egy betegnek, 
lényegesen kevesebb fizikai és főleg lelki terhelést szabad megengedni. Szükség van folyamatos 
gyógyszeres kezelésre és legalább az első hónapban, ha nincs valamilyen szövődmény, heti 
gyakorisággal kontroll vizsgálatra is. Sajnos nem minden beteg jut el kardiológiai rehabilitációra, 
pedig erre igen nagy szükség volna. A végleges terhelhetőséget a 3-4 héttel később elvégzett 
terheléses EKG-val megállapított MET érték fogja meghatározni. 

Több olyan gyógyszer csoport létezik, melynek alkalmazása ACS után kötelező. Ezek mindegyike 
egyértelműen csökkenti a kései ACS halálozást. 

Aszpirin 

Élethosszig történő alkalmazása indokolt. A halálozást jelentősen csökkenti. Az esetek döntő 
többségében a javasolt 75-100 mg-os adag nem szokott gasztrointesztinális mellékhatásokat, 
vérzéses gastritist okozni. Ha mégis, vagy szalicilát-allergia esetén clopidogrel használata indokolt 
élethosszig. 

Clopidogrel 

ACS után, ha stentbeültetés történt, 1 évig aszpirinnel együtt adva kell alkalmazni. Az újabban 
használatos gyógyszerkibocsátó stentek (drug-emitting stent, DES) mellett clopidogrel és ASA 
élethosszig történő együttes használata indokolt. 

Sztatinok 

A lényeg, hogy sztatint ACS után a koleszterin szinttől függetlenül kell alkalmaznunk. Egyrészt azért, 
mert akinek ilyen betegsége volt, annak a koleszterin anyagcseréje biztosan nem tökéletes. A másik 
szempont viszont a sztatinok plakkstabilizáló hatása. Erről ma még nem túl sokat tudunk, de úgy 
tűnik, a rendszeres sztatin kezelés egyik nagy, várható eredménye ez lesz.  
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Béta blokkolók 

Fő hatásuk a szívizom oxigénigényének csökkentése. Bradycardizáló és enyhe vérnyomáscsökkentő 
hatásuk ezt kedvezően egészíti ki. A halálozást rendszeres alkalmazás mellett 15%-kal csökkenti. 

ACE gátló, ARB 

Az ACE gátló kezelés lényegesen csökkenti a kései szövődmények számát és a kései halálozást. Hatása 
a kamrai remodelling gátlásban rejlik. Akkor is célszerű használni, ha a beteg vérnyomása normális. 
Az adagot óvatosan emelve kell elérni a napi terápiás szintet. Ez ramipril esetén 5-10 mg, lisinopril 
esetén 5-10 mg, fosinopril esetén 5 mg, perindopril setén 5 mg, enalapril esetén 2x5 mg. Persze, ha a 
hypertonia szükségessé teszi, ennél nagyobb adagok is használhatók. Ha valamilyen intolerancia, 
allergia, és főleg köhögés miatt nem alkalmazható ACE gátló, helyette bármelyik ARB használható. A 
hatásosság tekintetében érdemi különbség nincs köztük. 

A fenti gyógyszereket feltétlenül alkalmazni kell. Vannak még egyéb gyógyszerek, melyeket nem 
általánosságban, de használunk, így szükség lehet tág balkamra esetén tartós antikoaguláns 
kezelésre. Ebben fogadjuk el a beteget kibocsátó intézet kardiológusának véleményét. Figyelem: ACS 
után ha antikoaguláns kezelés szükséges, azt legtöbbször clopidogrel és/vagy aszpirin használatával 
együtt kell megtenni. Fontos a havonta végzett INR kontroll és a kezelés szükség szerinti módosítása. 
A jövőben új lehetőség és kényelmesebb megoldás lehet az X-es faktor-ellenes kezelés. 

Bradycardia estén a pacemaker beültetés szokott tartós eredményt hozni. Ritmuszavar esetén adjunk 
megfelelő antiarritmiás szert, legtöbbször propafenont vagy amiodaront. Ez utóbbinak akár néhány 
hetes alkalmazása is képes a pajzsmirigy működését lényegesen megzavarni, ezért használata során a 
havonkénti TSH, FT3, FT4 vizsgálat elengedhetetlen. 

Az extrasystole-hajlam lényegében a kamrafibrilláció okozta hirtelen szívhalál veszélyét hordozza 
magában. Ilyen esetekben ICD (Internal Cardioverter Defibrillator) beültetés szükséges. Ez a beépített 
szerkezet észleli a kezdődő kamrafibrillációt és automatikus ütéssel azonnal elhárítja a veszélyt. 

Extasystole esetén nem feledkezzünk meg magnézium rendszeres adásáról. Az esetek igen nagy 
részében napi 500 mg magnézium (Tabl. Magnesium citricum FoNo, Magne B6, Magnesium 
pezsgőtabletta, Panangin stb.), nagyon jelentős fokban csökkenti a ritmuszavarok kialakulásának 
esélyét. 

Irodalom 

Útmutató Klinikai Irányelvek Kézikönyve. Kardiológia. Medition pp. 211. (2012) 
Korszerű orvosi diagnosztika és terápia. (szerk. Tierney LM.) Melánia pp.345. (2008) 
Harold G. Belgyógyászat. B+V Kiadó pp. 186. (2000) 
Sirák A. Sürgősségi betegellátás. 4. bővített és átdolgozott kiadás. Mátrix Kiadó pp. 89. (2008) 

Tesztkérdések 

1. Véleményezhető-e akut coronaria szindróma negatív EKG mellett? 
A. Nem 
B. Csak elvétve 
C. Igen, minden esetben, így fölösleges EKG-t készíteni 
D. NSTEMI esetén igen, ilyenkor a klinikai kép a meghatározó 
 
2. Mekkora az akut ellátásban a morphin adagja? 
A. 0,4-0,8 mg iv. frakcionáltan 
B. 4-8 mg iv. frakcionáltan 
C. 40-80 mg iv. frakcionáltan 
D. 20 mg im. 
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3. Mekkora a clopidogrel helyszíni adagja, ha biztosan PCI következik, tehát STEMI a diagnózis? 
A. 2 tabl., 150 mg 
B. 4 tabl., 300 mg 
C. 6 tabl., 450 mg 
D. 8 tabl., 600 mg 
 
4. Mely gyógyszercsoportokat adja STEMI után hazajött betegének? 
A. Aszpirin, clopidogrel, β-blokkoló 
B. Sztatin, ACE-gátló, nitrát 
C. Nitrát, nyugtató 
D. Sztatin, ACE-gátló, β-blokkoló, aszpirin, clopidogrel 
 
5. Mekkora a reperfúziós időablak akut STEMI esetén? 
A. 30 perc 
B. 1 óra 
C. 2 óra 
D. 8 óra 
 
Helyes válaszok:1: D, 2: B, 3: D, 4: D, 5: C 

Hypertonia 
dr. Tamás Ferenc 

Bevezetés 

A hypertonia megfelelő kezelésével a kardiovaszkuláris mortalitás 21%-kal csökkenthető, a gyorsabb 
vérnyomáskontroll 45%-kal csökkenti a stroke, 24%-kal a myocardialis infarctus mortalitását, 34%-kal 
a szívelégtelenség miatti hospitalizáció kockázatát. A kardiovaszkuláris megbetegedések egyik 
leggyakoribb rizikófaktora a hypertoniabetegség. 

Definíció, BNO kód 

A vérnyomás normális és kóros mértéke 
A vérnyomásértékek és a cardiovascularis megbetegedés kockázata között egyenes arányosság áll 
fenn. A hypertonia definíciója ezért önkényes. Még a normotenzív tartományban is a legalacsonyabb 
vérnyomású emberek cardiovascularis kockázata a legalacsonyabb. A vérnyomásértékek jelentős 
spontán ingadozása miatt a hypertonia diagnózisának felállítását többszöri, különböző időpontokban 
történt vérnyomásmérésnek kell megelőznie. 

Hypertonia betegségről beszélhetünk, ha a vérnyomás rendelői körülmények között, nyugalomban, 3 
különböző alkalommal (legalább egyhetes időközzel mért) alkalmanként legalább kétszer mért 
értékének átlaga >140 Hgmm systolés, vagy >90 Hgmm diastolés érték. A betegek egy részében (15–
30%) a rendelőben mért vérnyomás rendszeresen magas, míg orvosi környezeten kívül normális 
(izolált rendelői hypertonia, az ún. „fehérköpeny-hypertonia”). Egyre több adat szól amellett, hogy a 
„fehérköpeny-hypertoniások” jelentős részénél a későbbiekben ténylegesen hypertoniabetegség 
fejlődik ki, tehát nem ártalmatlan jelenség, fokozott kardiovaszkuláris rizikót jelenthet. 
Hasonlóképpen gyakori, fontos és kockázatát tekintve még veszélyesebb a „fehérköpeny-hypertonia” 
ellentéte, a maszkírozott (álcázott) hypertonia, amely esetében a rendelői vérnyomás normális, de az 
otthoni vagy ABPM méréssel mért vérnyomás magas. Az emelkedett-normális vérnyomás a 
hypertonia kialakulása szempontjából fokozott kockázatot jelent, különösen egyéb kockázati 
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tényezőkkel társulva növeli a kardiovaszkuláris morbiditást és mortalitást, ezért hypertoniát 
megelőző állapotnak tekintendő, és gyakoribb ellenőrzést indokol. 

A hypertonia definícióját az 1. táblázat, a különböző módszerekkel mért vérnyomás normálértékeit a 
2. táblázat, a vérnyomás-ellenőrzés antihipertenzív terápia nélküli ajánlott gyakoriságát pedig a 3. 
táblázat szemlélteti. 

1. táblázat. A normális és kóros vérnyomás 

Kategória Systolés vérnyomás 
(Hgmm) 

 Diastolés vérnyomás 
(Hgmm) 

Optimális vérnyomás <120 és <80 
Normális vérnyomás 120-129 és 80-84 
Emelkedett vérnyomás 130-139 és/vagy 85-89 
Kóros vérnyomás - hypertonia 
I. fokozat 
II. fokozat 
III. fokozat 

 
140-159 
160-179 
>180 

 
és/vagy 
és/vagy 
és/vagy 

 
90-99 
100-109 
>110 

Izolált diastolés hypertonia <140  >89 
Izolált systolés hypertonia ≥140  <90 
 

2. táblázat. A vérnyomás különböző módszerrel mért normális értékei 

Mérési módszer Napszak Normális érték 

Higanyos vérnyomásmérés(orvos/asszisztens) hypertonia – nappali érték ≥140/90 Hgmm 
Otthoni önvérnyomásmérés hypertonia – nappali érték ≥135/85 Hgmm 
Ambuláns vérnyomás-monitorozással (ABPM)-mel 
mért érték 

hypertonia – 24 órás átlagérték ≥125/80 Hgmm 

Ambuláns vérnyomás-monitorozással (ABPM)-mel 
mért érték 

hypertonia - nappali átlagérték ≥130/85 Hgmm 

Ambuláns vérnyomás-monitorozással (ABPM)-mel 
mért érték 

hypertonia - éjszakai átlagérték ≥120/70 Hgmm 

 

3. táblázat. A vérnyomás ellenőrzésének ajánlott gyakorisága felnőtteknél 

 Kezdeti vérnyomásérték 
(Hgmm)* 

Ellenőrzés, követés** 

 Systolés Diastolés  
Normális vérnyomás <130 <85 Legalább 2 évente 
Emelkedett-normális 
vérnyomás 

130-139 85-89 Legalább évente*** 

Kóros vérnyomás    
I. fokozat 140-159 90-99 2 hónapon belül*** 
II. fokozat 160-179 100-109 Kivizsgálás, ellátás vagy ellenőrzés 1 

hónapon belül*** 
III. fokozat >180 >110 Kivizsgálás, ellátás vagy ellenőrzés 1 

héten belül*** 
* Amennyiben a szisztolés és a diasztolés kategória különbözik, az ellenőrzés rövidebb időszakon 
belül javasolt. 
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** Az anamnézisből ismert vérnyomásérték, egyéb cardiovascularis rizikótényező és célszervi 
károsodás esetén az ellenőrzési időszak módosulhat. 
*** Életmód-változtatás javaslata mellett. 

Epidemiológia 

Magyarországon a cardio- és cerebrovascularis betegségek előfordulási gyakorisága a nemzetközi 
adatokhoz viszonyítva is nagy. Tekintettel e betegségek magas mortalitására, az akut esemény 
lezajlása után visszamaradó életminőség- és munkaképesség-csökkenésre, valamint arra a tényre, 
hogy a cardio- és cerebrovascularis betegségek egy részének oki kezelése teljes körűen napjainkban 
sem ismert, a rizikófaktorok felderítése és kezelése alapvető jelentőségű. A KSH adatai szerint a 
haláloki struktúrában 45 év felett a keringési rendszer betegségeinek nagyarányú emelkedése 
észlelhető. Nőknél a halálozás 58%-a, férfiaknál 45%-a a keringési rendszer betegségeivel függ össze. 

Az ISZB hátterében 58%-ban, a stroke hátterében 72%-ban hypertonia igazolható. Az elmúlt két 
évtized epidemiológiai vizsgálatai alapján ismertté vált, hogy bár a kardiovaszkuláris megbetegedések 
klinikai megjelenése döntően a felnőttkorra tehető, a hypertonia gyakran serdülőkorban kezdődik. A 
nemzetközi adatok szerint a hypertonia incidenciája 1990-2000 között 27%-kal, prevalenciája 5,6%-
kal növekedett. 

Kor 

A vérnyomás a kor előrehaladtával nő, ezzel párhuzamosan emelkedik a hypertonia gyakorisága is. A 
felnőttkori hypertonia prevalenciája úgy Európában, mint Amerikában magas, életkortól, nemtől és 
földrajzi helyzettől függően 15-35% között változik. A 18-35 évesek között a magasvérnyomás-
betegség előfordulása 10% alatti, az 50-59 éves korcsoportban megközelíti a 40%-ot, míg 70 éves kor 
felett meghaladja a 60%-ot. 

A 14-18 éves fiatalok átlagos vérnyomásértéke jelentős földrajzi és etnikai különbséget mutat. 
Hazánkban a 12-13 éves fiatalokat érintő epidemiológiai vizsgálatot Török és mtsai végezték, 
korrelációt észleltek a kezdeti és a 4 évvel későbbi vérnyomásértékek között. Halmy és mtsai 18-50 
év közötti férfiakon a hypertonia előfordulását 37%-nak találták Magyarországon. A Debrecen 
Hypertension Study során Páll és mtsai a serdülőkori hypertonia prevalenciáját a 15-18 éves életkori 
csoportban 2,53%-nak észlelték. 

Nem 

A NHANES II. felmérései szerint az 50 év alatti férfiaknál nagyobb a hypertonia-prevalencia, 55-64 év 
között a két nemben kiegyenlítődés jön létre, 65 év felett a nőknél nagyobb a hypertonia 
prevalenciája, amit a Magyar Hypertonia Regiszter is igazolt. A két nem között a nemzetközi 
regisztrált adatok szerint a populáció vérnyomásértékében 8/1 Hgmm különbség észlelhető. 

Az elhízás és a hypertonia kapcsolata 

Az epidemiológiai vizsgálatok egyértelműen a túlzott energiafogyasztás, az ennek következtében 
kialakuló súlygyarapodás, illetve az elhízás hypertoniát elősegítő hatását bizonyították. Nem az 
energiabevitel abszolút mértéke, hanem a fizikai igénybevétellel el nem égetett felesleges energia 
okoz súlyfelesleget. Az androgén (hasi) típusú elhízás szorosabb összefüggést mutat a hypertoniával. 
Az elhízás és a hypertonia prevalenciája közötti összefüggést igazolják azon klinikai tapasztalatok is, 
mely szerint a fogyás egymagában is vérnyomáscsökkenéssel jár. Szegedi és munkatársai szerint az 
elhízás a férfi hypertoniások 68,52%-ánál, a nő hypertoniások 78%-ánál észlelhető. Pados és mtsai 
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szerint a hypertoniás populációban az elhízás gyakorisága 41%, Halmy és mtsai vizsgálatában pedig 
58,9% volt. Szignifikáns pozitív korreláció észlelhető a testtömeg, a testmagasság, a BMI, illetve a 
vérnyomás között a Magyar Hypertonia Társaság Hypertonia Regiszterének adatai alapján is (Kiss, 
Kékes). 

A születési súly és a hypertonia kapcsolata 

A születési súly és a serdülőkori vérnyomás között negatív korreláció mutatható ki, és alacsony 
születési súly esetén a felnőttkori hypertonia incidenciája magasabb. 

A diabetes mellitus és a hypertonia kapcsolata 

A jellegzetesen hasra terjedően elhízott 2-es típusú cukorbetegek szív- és érrendszeri 
megbetegedéseinek gyakorisága lényegesen magasabb. E betegek között a hypertonia is gyakrabban 
fordul elő. A hypertonia kétszer gyakoribb diabetesben a nem diabeteses populációhoz képest. Az 1-
es típusú diabetesesek 25-30%-ánál, a 2-es típusúak 60-70%-ánál fordul elő hypertonia. Csökkent 
glükóztolerancia (IGT) esetén a magas vérnyomás gyakorisága 40%. A 2-es típusú cukorbetegeknél a 
hypertonia prevalenciája elérheti a 40%-ot, sőt nőbetegek esetén ez 46%-os prevalenciát is mutatott. 

A genetika és a hypertonia kapcsolata 

A legtöbb vizsgálat adatai szerint a hypertoniás szülők gyermekeiben a magasvérnyomás-betegség 
gyakrabban fordul elő. A családi anamnézis fontosságát hangsúlyozva, anya és gyermeke között 
szorosabb korrelációt észleltek, mint apa és gyermeke között. A legszorosabb összefüggés az 
egypetéjű ikreknél észlelhető. A magyarországi adatok alapján a családi halmozódás férfi 
hypertoniásoknál 56%, nőknél 55%. A nemzetközi adatok szerint a hypertoniás betegek szüleinél a 
hypertonia gyakorisága 59%, normotoniásoknál ez 26%. Hypertoniás beteg testvéreinél a hypertonia 
gyakorisága 65,3%, míg normotoniásoknál ez 33,1%-nak adódik. 

A földrajzi régió és a hypertonia kapcsolata 

Mind az átlagos vérnyomás, mind a hypertonia prevalenciája észak-dél esést mutat. Az északi 
országokban magasabb a vérnyomás, gyakoribb a hypertonia, mint a mediterrán államokban. Hazai 
felmérések is alátámasztják, hogy a hypertonia-prevalenciában országon és régión belül is 
különbségek észlelhetők. 

Szociális háttér 

A hypertonia-prevalencia az alacsony iskolai végzettségűek között magasabb. A foglalkozás, a 
társadalmi környezet, a klíma, a táplálkozás, a stressz, az egyéb külső tényező jöhet oki tényezőként 
szóba a hypertonia-prevalencia alakulásában, de az urbanizálódás, a kulturális és szociális 
körülmények változása is nagymértékben befolyásolja. A migrációs vizsgálatok során kiderült, hogy a 
tartósan alacsony vérnyomású egyének vérnyomása néhány év alatt eléri a befogadó közösség 
vérnyomásának átlagát. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

 Öröklődő cardiovascularis rizikófaktorok és betegségeket. 
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 A hypertonia dinamikájának adatai: ismert fennállási ideje, az eddigi ismert maximális 
vérnyomásérték, az előzetes nem gyógyszeres és gyógyszeres kezelés és az arra adott 
terápiás válasz. 

 Cardiovascularis rizikófaktorokra, valamint a szövődményekre utaló egyéni adatok és 
panaszok: hyperlipidaemia, diabetes, hyperurikaemia, metabolikus szindróma, dohányzási 
szokások, túlzott alkoholfogyasztás, táplálkozási szokások, túlzott sófogyasztás, 
testsúlynövekedés. A fizikai aktivitásról is szükséges tájékozódni. 

 Fel kell ismerni a szekunder hypertoniára is utaló tüneteket, és ki kell zárni a legfontosabb 
szekunder hypertonia kórformák lehetőségét: hypertoniát okozó vesebetegségek, 
vesekövesség (hyperparathyreosis), testsúly- és alkatváltozások (pajzsmirigy funkciózavara, 
hypercorticismus, acromegalia), horkolás, somnolentia (obstruktív alvási apnoe), 
izomgyengeség (hypokalaemia, hyperkalaemia, hypercorticismus, thyreoidea-diszfunkció, 
hyperparathyreosis), osteoporosis (hypercorticismus, hyperparathyreosis, hyperthyreosis). 

 A hypertonia szövődményei: agyi, illetve szemészeti szövődményeket jelezhet a fejfájás, 
szédülés, látásromlás, TIA, illetve az érzés- és mozgászavar bármely formája. 
Szívszövődményekre a palpitációérzés, mellkasi fájdalom, légszomj, lábszárödéma, nycturia 
utalhat. A vese szövődményeit a szomjúságérzés, a polyuria, oliguria és haematuria egyaránt 
jelezheti. A perifériás érszűkületre a hűvös végtagok és intermittáló claudicatio hívhatja fel a 
figyelmet. 

 A gyógyszerszedési szokások közül a hosszan tartó analgetikumszedés, fogamzásgátló, 
sympathomimeticus hatású orrcseppek, szteroidok és nem szteroid gyulladásgátlók, 
eritropoetin, cyclosporin szedésére kell rákérdezni. 

 Adatokat kell gyűjteni a társbetegségekre és speciális állapotokra utaló panaszokról 
(gyermek-, időskor, obesitas, terhesség, illetve szoptatás, szexuális zavarok, alvászavarok). 

Fizikális vizsgálat 

Szekunder hypertoniára, illetve a szövődményekre utaló tünetek: alkati jellemzők (Cushing-
szindróma), neurofibromatosis, phaeochromocytoma. A megnagyobbodott vesék polycystás veséket 
jelezhetnek. Érzörejt hallunk coarctatio aortae, carotis sclerosis/stenosis, esetleg arteria renalis 
stenosis eseteiben. A retina ereinek szemfenéki vizsgálata fontos tünet. A szívcsúcslökés helye és 
nagysága, ritmuszavarok, galoppritmus, a tüdőben pangásos szörtyzörejek vagy lábszárödéma 
jelenléte, tágult v. jugularis externa jelenléte. A perifériás erek pulzációjának hiánya vagy csökkenése, 
hűvös tapintatú végtagok és a hypoxiás bőrjelenség a perifériás erek nagyfokú károsodását jelzik. 

A vérnyomás mérése 

A higanyos vérnyomásmérőt tekintjük ma is az „arany standardnak”. A hagyományos higanyos 
vérnyomásmérés alapja, hogy a felkarra helyezett mandzsettában akkora nyomást hozunk létre, mely 
elzárja a vizsgált artériában a keringést, majd a nyomás csökkentésekor a pulzus megjelenése 
(systolés vérnyomás) és ismételt eltűnése diastolés vérnyomás) jelzi az aktuális vérnyomásértéket. Az 
Európai Hypertonia Társaság a higanyos vérnyomásmérést, a higany mérgező volta miatt a 
mindennapi orvosi gyakorlat számára nem engedélyezi. Kizárólag hitelesítéshez, illetve ritmuszavar 
(pitvarfibrilláció, pitvari, illetve kamrai extrasystole) esetén engedélyezi használatát. Az Európai Unió 
állásfoglalása alapján tehát környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve, a higanyos 
mérőeszközöket más eszközökkel kell felváltani. A vérnyomásmérés esetében erre lehetőséget a 
validált oszcillometriás elven működő félautomata és automata, az aneroid vérnyomásmérők 
jelentenek. Rendelői mérésekre emellett rendelkezésre állnak olyan vérnyomásmérők is, amelyekben 
a higanyoszlopot a nyomás mértékének megfelelően világító diódák helyettesítik, így lehetővé teszik 
a hagyományos auszkultációs módszer alkalmazását. A Korotkov-hangokon alapuló módszer tehát a 
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systolés vérnyomás tekintetében alacsonyabb, a diastolés vérnyomás tekintetében magasabb értéket 
szolgáltat, mint az intraarteriális mérési módszer. 

Az oszcillometriás mérés során az oszcilláció a systolés érték felett már megkezdődik, és érzékelhető 
a diastolés érték alatt, ezért a systolés és diastolés vérnyomásértéket csak becsülni lehet empirikusan 
származtatott algoritmus alapján. A módszer egyik előnye, hogy nem szükséges a rezgésátalakítót az 
artéria fölé helyezni, így a mandzsetta felhelyezésére nem kell megkülönböztetett gondot fordítani. 
Másik jelentős előnye az oszcillometriás elven működő ambuláns monitoroknak, hogy kevésbé 
érzékenyek a külső zajokra és a beteg maga is leveheti és visszateheti a mandzsettát. Az 
oszcillometriás technikát eredményesen alkalmazzák az ambuláns vérnyomás-monitorozás és az 
otthoni vérnyomásmérés esetében. 

A mérés helye 

Alaphelyzetben a vérnyomás mérése a felkaron történik a brachialis artéria felett, a könyökhajlatban 
elhelyezett mandzsetta, illetve sztetoszkóp segítségével. A csuklómérők esetleg utánkövetésre 
használhatók, de a hypertonia diagnózisára nem. Az ujjmonitorok - részben a vérnyomás periféria 
felé történő amplifikációja miatt - meglehetősen pontatlanok és alkalmazásuk nem ajánlott. Minden 
vérnyomásmérő esetén igaz, hogy csak a nemzetközileg elfogadott validálási protokolloknak 
megfelelően vizsgált készülékek alkalmazandók. 

A monitorok hitelesítése 

Elengedhetetlen, hogy a klinikai gyakorlatban csak olyan vérnyomásmérő készülékek (rendelői, 
ambuláns és otthoni) kerüljenek alkalmazásra, melyek megfelelnek a nemzetközileg elfogatott 
validálási protokollok előírásainak. A különböző készülékekkel elvégzett validálási vizsgálatok 
lektorált folyóiratban publikált eredményeiről a http://www.dableducational.org internet oldal 
szolgáltatat naprakész, a gyártóktól független információt. 

A mandzsetta 

Azonos mandzsetta használata esetén a nagyobb körfogatú karon az artéria összenyomásához 
nagyobb nyomás szükséges, ezért ekkor a valóságosnál magasabb vérnyomást mérünk (túl keskeny 
vagy túl rövid mandzsetta esetén 20-30 Hgmm-rel is nagyobb értéket mérhetünk). Az ajánlott 
mandzsettaméreteket a 4. táblázat mutatja. 

4. táblázat. ajánlott mandzsettaméretek 

Karkörfogat Átmérő Kategória 

22–26 cm karkörfogat esetén 12-22 cm (kis felnőtt méret) 
27–34 cm karkörfogat estén 16-30 cm (normális felnőtt méret) 
35–44 cm karkörfogat esetén 16-36 cm (nagy felnőtt méret) 
45–52 cm karkörfogat esetén 16-42 cm (felnőtt combméret) 
 

Az egyes mandzsettákat címkével kell ellátni, melyen fel kell tüntetni a karkörfogat tartományt, 
melyen a mandzsetta korrekten alkalmazható. Extrém túlsúlyos betegben a nagyon nagy karkörfogat 
gyakran rövid karhosszúsággal társul. Ezekben az esetekben helyezzük a mandzsettát az alkarra, és 
hallgassuk a hangokat a radiális artéria felett, vagy alkalmazzunk validált csuklómérőt. 
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Standard körülmények 

 A beteg a mérés előtt 30 percig nem fogyaszthat koffein-, illetve alkoholtartalmú italt, nem 
dohányozhat. 

 Sem a beteg, sem a vizsgáló ne beszéljen a mérés alatt. 

 Legalább 5 percig nyugodt körülmények között kell lennie (hőmérséklet, zaj, izgalom 
szempontjából semleges környezetben, kiürített hólyag). 

 Ülő helyzetben a beteg háta kényelmes székben legyen megtámasztva, izomzata legyen laza. 
Az kar legyen mindig a szív magasságában megtámasztva, a könyök enyhén behajlítva. Ülő 
helyzetben a diastolés érték 5 Hgmm-rel több, mint fekvő helyzetben. Amikor a kar a jobb 
kamra magasságában van, a systolés vérnyomás mind ülő, mind fekvő testhelyzetben 8 
Hgmm-rel magasabb, mint álló helyzetben. Ha a hát nincs megtámasztva a diastolés érték 6 
Hgmm-rel növekedhet. A lábak keresztezése a systolés nyomást 2-8 Hgmm-rel emelheti. A 
hidrosztatikus nyomásból származó eltérések meghaladhatják a 10 Hgmm-t. A szív és a felkar 
szintjének eltérései 2,5 centiméterenként 2 Hgmm-es eltérést eredményezhet. Jelentős 
mértékben befolyásolhatja a mért érték pontosságát a mérés közben végzett izommunka. Ha 
a kar feltartott állapotban van, az izommunka által a vérnyomás emelkedik. 

 A mandzsettát a lemeztelenített felkar közepére helyezzük úgy, hogy alsó széle a 
könyökhajlat felett legyen 2-3 cm-rel. A mandzsetta felfújásakor először a radialis pulzus 
tapintásával meghatározzuk a systolés vérnyomást (a Gallavardin-féle akusztikus hézag 
miatt), s a mandzsettát ennél az értéknél 30 Hgmm-rel magasabb nyomásra fújjuk fel. 

 A nyomást 2-3 Hgmm/s sebességgel csökkentjük. 

 A vérnyomásértéket 2 Hgmm-es pontossággal kell leolvasni. 

 Egy alkalommal legalább 2-3-szor ismételjük meg a mérést, és számítsuk ki a mérések átlagát. 
A két mérés között legalább 1-2 perc teljen el. Akkor fejezzük be a mérést, ha a két mérés 
értéke között nincs 4-6 Hgmm-nél nagyobb különbség. 

 A hypertonia megerősítésére első alkalommal mindkét karon, ülve, állva és fekve, valamint az 
alsó végtagokon is meg kell mérni a vérnyomást, ez különösen fontos idős és diabeteses 
hypertoniás betegeknél. Ha a két karon mért érték között több mint 14-16 Hgmm a 
különbség, akkor ennek tisztázására egyéb vizsgálatot is kell végezni. A vérnyomást ebben az 
esetben a magasabb értéket mutató karon kell mérni, és a vérnyomás jellemzésére a 
továbbiakban a magasabb értéket kell használni. A vérnyomásmérést követően a 
kezelőorvosnak szóban és írásban is tájékoztatnia kell betegét a mért, és az elérendő 
vérnyomásértékről. 

Önvérnyomásmérés 

A rendelőben mért vérnyomásméréshez képest javuló beteg-orvos együttműködést, nagyobb fokú 
ismereteket jelent a betegek számára a folyamatos rendszeres önvérnyomásmérés. A nagyszámú 
mérés a megszokott környezetben, - jelentősen csökkentve a fehérköpeny-hypertonia lehetőségét - 
pontos információt ad a betegek mindenkori vérnyomásáról. A felmérések alapján szorosabb 
összefüggés mutatható ki az otthoni vérnyomásérték és a hypertonia okozta célszervkárosodás 
között, mint a rendelőben mért értékek esetén. A hosszú távú költség-hatékonyság és az állapot 
elfogadása egyértelmű előnyöket jelent. Az Európai ajánlás külön felhívja a figyelmet az otthoni 
vérnyomásmérés jelentőségére a rendelőben észlelt fehérköpeny-jelenség esetén, időskorban, 
terhességben, diabetesben és terápia rezisztens hypertoniában. 

Az otthoni vérnyomásmérés egyik kulcspontja a hitelesített vérnyomásmérő használatának 
megtanítása és a megfelelő méretű mandzsetta alkalmazása. Meg kell tanítani, hogy az 
önvérnyomásmérést megelőzően legalább 5-10 perc pihenés szükséges. A mérés előtt 30 perccel ne 
történjen kávéfogyasztás, dohányzás. A diagnosztikus és terápiás döntések meghozatalához legalább 
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7 napon keresztül reggel és este gyógyszerbevétel előtt végzett 2-2 mérés átlagát kell figyelembe 
venni Az otthoni vérnyomás hosszú távú követésére és a beteg együttműködésének javítására 
legalább heti egy napon reggel és este történt 2-2 mérés átlaga szükséges. 

Az otthoni vérnyomásmérés során hypertoniáról beszélünk, ha a vérnyomás 134/84 Hgmm-nél 
nagyobb, normális, ha kevesebb, mint 130/85 Hgmm, és optimális, ha a mért érték kisebb, mint 
120/80 Hgmm. A kezelés során 135/85 Hgmm alatti otthoni átlagos vérnyomás elérése a cél, bár a 
rendelői mérésekhez hasonlóan a célvérnyomás nagy rizikójú betegek esetén (diabetes, 
vesebetegség, korábbi stroke, koszorúér-betegség) ennél kisebb. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Alapvizsgálatok: T. vizelet, microalbuminuria, indokolt esetben bakteriológiai tenyésztés. T. vérkép, 
kreatinin, karbamidnitrogén, Na, K, vércukor (éhomi és/vagy postprandialis), összkoleszterin, 
triglicerid, HDL,- LDL-koleszterin, húgysav, GOT, GPT, γGT. 

Az alapvizsgálatok mellett a teljes kivizsgáláshoz az alábbiakat is biztosítani kell: vizelet 24 órás 
fehérjeürítés, vizelet albumin/kreatinin, vizelet VMA, szérum Ca, P, Mg, CRP, endogén 
kreatininclearance. Hormonvizsgálatok: kortizol, TSH, szabad tiroxin, trijód-tironin, prolaktin, FSH, LH, 
tesztoszteron, β-2-mikroglobulin, plazma-reninaktivitás, plazma-aldoszteronszint, katecholaminok 
(adrenalin, noradrenalin, dopamin), kortizol, ACTH, dezoxikortikoszteron, 11-dezoxikortizol, 18-
hidroxikortikoszteron, 17-hidroxiprogeszteron, növekedési hormon, IGF-1, parathormon. 

Képalkotó vizsgálatok 

EKG, echokardiográfia, hasi ultrahangvizsgálat, duplex Doppler [nyaki, végtagi artériák] és szemészeti 
vizsgálat), mellkasröntgen, ABPM, Holter-EKG, ultrahangvizsgálat (kismedencei és pajzsmirigy-
ultrahangvizsgálat). Szükség lehet izotópvizsgálatokra statikus, illetve dinamikus veseszcintigráfia 
(captopril-, furosemidprovokációval), pajzsmirigy-szcintigráfia. Szóba jön CT (mellékvese, kivételesen: 
has, agy, tüdő, artériák), MR (sella, mellékvese stb.), arteriográfia (DSA, Seldinger-féle), CT-, MR-
angiográfia, szelektív vénakatéterezés hormonmeghatározások céljából. 

Egyéb vizsgálatok 

Konziliáriusi vizsgálatok: endokrin, nefrológiai, neurológiai, nőgyógyászati, sebészeti, szemészeti 
(periméteres színes látótér-, fluoreszcens angiográfiás vizsgálat is), urológia. 

A kezelés hatását és a hypertonia progresszióját felmérő laboratóriumi és műszeres vizsgálatokat a 
szakmai szabályok szerint kell megismételni. 

Farmakológiai vizsgálatok szükség esetén: dexamethasonszuppressziós tesztek (plazmakortizol), 
metyrapon- vagy CRF-teszt (a plazma ACTH/11-dezoxikortizol mérésével), exogén ACTH-stimulációs 
tesztek (kortizol, 17-hidroxiprogeszteron mérésével) plazmarenin és -aldoszteron stimulációs, illetve 
szuppressziós tesztjei (posturalis + furosemid, illetve fludrokortizon) orális glükóztolerancia-teszt (75g 
glükóz/ acromegalia esetén 100 g glükóz) a növekedési hormonszint csökkenésének mérésével. 

Diagnózis 

A diagnosztika célkitűzése a magas vérnyomás súlyossági besorolása, az etiológia tisztázása 
(primer/szekunder hypertonia), a prognózist meghatározó kockázati tényezők meghatározása, 
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különös tekintettel az életmóddal módosíthatókra. Fel kell deríteni a prognózist meghatározó, 
speciális kezelést igénylő célszervkárosodások és szövődményeket, valamint a vérnyomáscsökkentő 
kezelést alapvetően befolyásoló társbetegségek fennállását. 

(Ld. a major cardiovascularis rizikófaktorokat, a szekunder hypertonia formáit, a 
célszervkárosodásokat és szövődményeket felsoroló táblázatokat.) 

A hypertoniás beteg állapotát és kezelését befolyásoló cardiovascularis rizikótényezők 

A hypertoniás betegek kezelésének megválasztásakor nem elegendő egyedül a vérnyomásértéket 
figyelembe venni, mivel a cardiovascularis megbetegedések kockázatát az egyéb rizikófaktorok 
jelenléte, illetve mértéke is befolyásolja. Ezért fontos a hypertonia-betegség mellett fennálló egyéb 
rizikófaktorok, célszervkárosodások, társbetegségek felismerése, és nem hanyagolható el a betegek 
egyéni, egészségügyi és szociális helyzetének megismerése sem. 

A fentieken túl a koszorúér-betegség, illetve a cardiovascularis megbetegedések (koszorúér- + agyi + 
vese- + perifériás érbetegséggel összefüggő klinikai események) rövid időtartamú (5-10 év) 
megjelenési valószínűségének becslése is szükséges ahhoz, hogy a legfontosabb terápiás 
irányelveket, a kezelés indításához szükséges küszöbértékeket meghatározhassuk. 

A legtöbbet vizsgált koszorúér-kockázatbecslési módszer az amerikai Framingham-becslés, illetve az 
ennek algoritmusából szerkesztett pontrendszer, mely a Framingham-vizsgálat 35-40 éves 
adatbázisára alapozott. A 2002-ben publikált Normative Aging Study azt igazolta, hogy a 
Framingham-Anderson-modell alulbecsülte a kockázatot az alacsony rizikójú csoportban, másrészt a 
modell és az ugyancsak arra alapozott Európai Kardiológiai Társaság (ESC) modellje túlbecsülte a 
kockázatot a magas és igen magas rizikójú csoportban. 

A SCORE tanulmány 12 európai országban vizsgálta a hagyományos cardiovascularis rizikófaktorokat, 
és 10 éves végzetes cardiovascularis kockázatbecslést nyújtott. A becsült rizikóértékek - amelyek a 10 
éves morbiditási és mortalitási adatfelmérésre alapozottak - kétféle táblázatban jelennek meg a nagy 
kockázatú (észak-) és a kis kockázatú (dél-) európai országok tekintetében. Magyarország a nagy 
kockázatúak közé tartozik, annak ellenére, hogy ebben a vizsgálatban nem vett részt. A mellékletben 
bemutatjuk a hazánkra vonatkoztatható becslési táblázatot. 

Ma még mindkét becslési formát (ESC és SCORE) kiterjedten használják, ezért az egymásnak 
megfelelő kockázati kategóriákat az 5. táblázatban mutatjuk be az Európai Hypertonia Társaság (ESH) 
irányelveiben megadott értékek alapján. Az ESH és az ESC 2003. évi kongresszusán a SCORE becslési 
táblázatát fogadták el (1. és 2. ábra). 

5. táblázat. A két ismert rizikóbecslési módszer kategóriáinak összehasonlító táblázata 

  Kis kockázat Közepes 
kockázat 

Nagy 
kockázat 

Nagyon nagy 
kockázat 

Framingham-pontrendszer 
(koszorúér-esemény) 

<15% 15-20% 20-30% >30% 

SCORE módszer (végzetes 
cardiovascularis esemény) 

<4% 4-5% 5-8% >8% 
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1. ábra. A 10 éves végzetes kardiovaszkuláris rizikóra vonatkozó kockázatbecslő táblázat 
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2. ábra. A 10 éves végzetes kardiovaszkuláris rizikóra vonatkozó kockázatbecslő táblázat 40 év alatti 
egyénekre 

A rizikóbecslés értékelésének nehézségei közé tartozik, hogy bármelyik módszert választjuk, a 
fiatalabb egyéneknél (különösen nőknél) valószínűtlen a kezelési küszöbérték elérése annak ellenére, 
hogy egynél több rizikófaktorral rendelkeznek. Ezzel szemben idős egyének (60 év felett) gyakran 
elérik a kezelési küszöböt annak ellenére, hogy korukhoz képest csak kismértékű a 
kockázatnövekedés. E tények oda vezetnek, hogy az erőforrások erősen az idősebb korosztályba 
tartozók felé irányulnak, akiknél a potenciális életmentés relatíve behatárolt, míg a fiatalabb 
egyének, akiknél a korhoz képest a relatív kockázat magas, a rizikófaktorok kezelés nélkül maradnak. 
Ebben a korosztályban a szükséges intervenciók elmaradása rövidíti a becsült életmentést. Ezért a 
SCORE módszer elemzői felvetették, hogy indokolt a magas relatív kockázatú fiatalabb egyéneknél az 
intervenciós küszöbértékeket 60 éves korra kivetíteni. Ez valójában azt jelenti, hogy fiatalabb 
egyéneknél (60 év alatt) az intervenciót a relatív kockázatra lehet alapozni, míg időseknél az abszolút 
kockázatot kell figyelembe venni. 

A hypertoniában szenvedők esetében a magas vérnyomás klasszifikációjára alapozva az irányelv a 
fentiekben részletezett két kockázatbecslés értékhatárait vette figyelembe az egyes kategóriák 
prognosztikai becslésénél oly módon, hogy a normális és magas-normális vérnyomásértékeknél - 
egyéb rizikófaktor hiányában - átlagos kockázattal számol. Minden más esetben az egyéb 
rizikófaktorok, célszervkárosodások és társbetegségek, valamint a két becslés értékei szabják meg az 
adott vérnyomásértékhez tartozó prognosztikai jellemzőt. A Framingham-tanulmány alapján 10 évre 
vonatkozó cardiovascularis (koszorúér-) betegség valószínűsége szerepel <15%, 15-20%, 20-30% és 
>30% értékekkel (kis, közepes, nagy és nagyon nagy kockázati kategória), míg a SCORE módszer 
alapján a 10 évre vonatkozó végzetes cardiovascularis esemény valószínűsége szerepel (<4%, 4-5%, 5-
8% és 8%-nál nagyobb) hasonló kritériummeghatározás mellett. A magas vérnyomásban szenvedők 
kockázati besorolása szabja meg a prognózist (3. ábra). 
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3. ábra. A hypertoniás beteg prognosztikai kockázati besorolása az átlagos kockázathoz képest a 
rizikófaktorok és a vérnyomás-kategóriák klasszifikációja alapján 

 

A hypertoniás beteg prognózisát befolyásoló kockázati tényezőket a 6. 7. és a 8. táblázatban soroltuk 
fel. 

6. táblázat. Cardiovascularis kockázati tényezők 

Szisztolés és diasztolés vérnyomás 
Életkor (férfiaknál 55, nőknél 65 év felett) 
Dohányzás 
Dyslipidaemia (össz-koleszterin 6,5 mmol/l felett, LDL-koleszterin 4 mmol/l felett, HDL-koleszterin 
férfiaknál 1 mmol/l alatt, nőknél 1,2 mmol/l alatt) 

Korai cardiovascularis esemény a családban (férfiaknál 55, nőknél 65 év alatt) 
Abdominalis elhízás (derékméret férfiaknál 102, nőknél 88 cm felett) 

Nagy érzékenységű C-reaktív protein >1 mg/dl 
 

A felsorolt összes rizikófaktor klinikai jelentősége bizonyított, és ezeknek megfelelően kell végezni a 
kockázatértékelést. A testsúlytöbbletet csak a derékméretre alapozottan lehet rizikófaktorként 
értékelni. A cardiovascularis események családi korai előfordulásának jelentőségét az EUROSPIRE II 
vizsgálatban bizonyították, a C-reaktív protein jelentőségét az atherosclerosis keletkezése 
gyulladásos eredetének vizsgálata során tisztázták. 

7. táblázat. Célszervkárosodások 

Balkamra-hipertrófia (EKG Sokolow-index >38 mm, echokardiográfia: LVMI férfinál >125 gm², nőnél 
>110 gm²); 
Carotis Doppler-vizsgálatánál atheroscleroticus plakk vagy az IMT (intima-media vastagság >0,9 mm) 
A szérumkreatinin enyhe emelkedése, férfinál: 115-133 μmol/l, nőnél: 107-124 μmol/l; 
Microalbuminuria 30-300 mg/24 óra, albumin/kreatinin arány, férfinál: >22, nőnél: >31 mg/g; 

A cukorbetegség önálló egységként szerepel: éhomi vércukor 7 mmol/l felett és/vagy a 
postprandialis plazmacukor >11 mmol/l. 
 

A microalbuminuriát mint célszervkárosodást kell értékelni, a proteinuria a vesebetegség egyik 
jellemzője. A mérsékelt kreatininszint-emelkedés ugyancsak a célszervkárosodás jele. A 
cukorbetegség kiemelt kategóriában szerepel, mert jelenléte átlagosan két-háromszorosára emeli a 
cardiovascularis kockázatot. 

8. táblázat. Társuló klinikai események 

Agyi vascularis esemény (ischaemiás stroke, vérzés, TIA) 
Szívbetegség: myocardialis infarktus, angina pectoris, coronaria-revascularisatio, pangásos 
szívelégtelenség 
Vesebetegség: diabeteses nephropathia, vesefunkció-zavar (szérumkreatinin férfinál: >133 μmol/l, 
nőnél: >124 μmol/l, proteinuria: >300 mg/24 óra) 
Perifériás érbetegség 
Súlyos retinopathia: III-IV. stádium, az enyhébb fokú elváltozások hypertonia nélkül is előfordulnak 
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50 év felett 
A metabolikus szindróma kiemelt kategória, magas kockázatú társbetegséget fejez ki: 
vérnyomásérték: 130/85 Hgmm felett, derékkörfogat-mérték: férfinál 102 cm, nőnél 88 cm felett, 
szérum triglicerid-érték: 1,7 mmol/l felett, HDL-koleszterin-érték: férfinál: <1mmol/l, nőnél: <1,3 
mmol/l vércukorérték: >6,1 mmol/l 

 

A metabolikus szindrómát önálló klinikai fogalomnak fogadta el az Európai Hypertonia és az Európai 
Kardiológiai Társaság. Az 5 eltérésből 3 elég a metabolikus szind2óma diagnózisának felállításához 
(ld. külön fejezetben). 

Hypercholesterinaemiás betegnél - akár normotoniás, akár hypertoniás - a koleszterin-csökkentő 
terápia egyaránt hatékony. Ennek megfelelően a koleszterincsökkentő terápia a hypertoniás betegek 
közül azoknak javasolt, akiknek emelkedett a koleszterinjük (>5,2 mmol/l) és a 10 éves koszorúér-
betegség kockázata >30%. Primer prevencióban a sztatinok 70 év és 5 mmol/l koleszterinérték felett, 
a nagyon nagy kockázatú betegeknél javasoltak, szekunder prevencióban 75 év és 5 mmol/l 
koleszterinérték felett, cardiovascularis megbetegedés mellett. A legnagyobb mértékű 
mortalitáscsökkenés a koleszterin szintézisét gátló szerekkel (sztatinok) érhető el. 

Kezelés 

Általános irányelvek 

A gyógyszeres antihipertenzív terápia csökkenti a súlyos cardiovascularis eseményeket (myocardialis 
infarktus, aortadissectio, akut balszívfél-elégtelenség, hirtelen szívhalál, stroke). 

A hypertoniás beteg terápiájának elsődleges célja a cardiovascularis morbiditás és mortalitás 
kockázatának maximális csökkentése. Ez megköveteli az összes felismert kockázati tényező - 
dohányzás, diabetes mellitus vagy az emelkedett koleszterinszint - elleni küzdelmet, valamint a 
célszervkárosodások és a társbetegségek gyógyítását is az eredményes vérnyomás-csökkentés 
mellett. Mindenekelőtt fel kell mérni a beteg cardiovascularis kockázatát, és meg kell határozni, hogy 
a kis, közepes, nagy vagy nagyon nagy kockázatú csoportba tartozik-e. 

Ezt követően a 4. ábra segítségével, a beteggel megbeszélve el kell dönteni, hogy: 

 azonnali gyógyszeres antihipertenzív terápia javasolt (pl. 180/110 Hgmm-es vérnyomás 
esetén) a rizikófaktorok lehetőség szerinti eliminálása és a társbetegségek kezelése mellett 
(nagy és nagyon nagy kockázatú csoport); 

 3-6 hónapig a vérnyomás rendszeres ellenőrzése javasolt, az egyéb rizikófaktorokra és az 
állapotra vonatkozó további információgyűjtés mellett, a gyógyszeres terápia megkezdése 
előtt (közepes kockázatú csoport); 

 a beteg 6-12 hónapig történő megfigyelése javasolt, a gyógyszeres kezelés megkezdése előtt 
(kis kockázatú csoport). 
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4. ábra. A hypertonia kezelése: általános elvek 

Napi egy alkalommal 50-100 mg acetilszalicilsav adása javasolt azoknak a betegeknek, akiknek a 
vérnyomása már stabilan beállt, 50 év felettiek, közepes, nagy vagy nagyon nagy a kockázatuk 
coronariabetegségre, és nem áll fenn gastrointestinalis vagy egyéb vérzés veszélye. 

Amióta a vérnyomás és a cardiovascularis kockázat szoros összefüggése ismertté vált, az 
antihipertenzív terápia célja a normális vagy optimális vérnyomás elérése. Ez különösen fontos a 
diabeteses, illetve a vesebetegek esetében, és legalább ilyen fontos az emelkedett-normális érték 
elérése az idős betegek esetében. A célvérnyomásértékeket a 10. táblázat foglalja össze. 

A terápia hatékonyságának értékelésekor és a fenntartó kezelés beállításakor gyakori vérnyomás- és 
rizikófaktor-monitorozás ajánlott. A követés segít a jó beteg-orvos kapcsolat kiépítésében, másrészt 
alkalmat nyújt a beteg oktatására, így érdekeltté teszi az élethosszig tartó kontrollban. 

10. táblázat. Hypertoniás betegek ajánlott célvérnyomásértékei 

Betegcsoport Célvérnyomás-érték (Hgmm) eseti mérés 
alapján 

Hypertoniás populáció (ajánlási szint: A) <140/90 Hgmm 
Időskori, izolált systolés hypertonia <140/90 Hgmm 
Diabeteses, metabolkus szindrómás, hypertoniás 
populáció (ajánlási szint: A) 

<130/80 Hgmm 

Stroke utáni állapot, igazolt koszorúér-betegség, 
krónikus veseelégtelenség 

<130/80 Hgmm 

Nephropathia (hypertensiv, diabeteses)* <130/80 Hgmm 
*1 g feletti proteinuria esetén még kisebb lehet a célérték < 125/75 Hgmm 
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Nagyon fontos az életvitelének és a kezelésének irányítása során a beteg számára szóbeli és írásos 
információkat adni, a felmerült kérdéseket megválaszolni. Pontos információt kell adni a 
vérnyomásról, a hypertoniáról, a rizikófaktorokról és a prognózisról, a terápia által nyújtott 
előnyökről, annak kockázatáról, esetleges mellékhatásairól. 

Nem gyógyszeres kezelés 

A hypertonia nem gyógyszeres kezelésének megfelelő életmód-változtatás javasolt mindenkinek, 

 akinek emelkedett-normális vérnyomása (130-139/80-89 Hgmm) vagy 

 magas vérnyomása van (≥140/90 Hgmm) 

 obligát módon a nagy kockázatú betegeknél (koszorúér-betegség, perifériás érbetegség vagy 
cerebrovascularis szindróma, illetve 

 tünetmentes egyéneknél, akiknek a globális kockázata >5%/10 év, illetve 

 ha extrém hypercholesterinaemia (>8 mmol/l) is fennáll 

Az életmód-változtatás a gyógyszeres antihipertenzív kezelésre szoruló betegek további terápiájában 
is alapvető fontosságú. Az életmód-változtatás elemei: 

 Túlsúly-elhízás: a testsúlycsökkentés optimális célértéke a nagy kockázatú betegeknek a BMI 
<25 kg/m². Energia-, zsír- és magas glykaemiás indexű szénhidrátokban szegény étrend, az 
energiaszükségletnél 500 kcal-val kevesebb energiamennyiséggel. 

 Egészséges étrend. Előtérben a zöldség-gyümölcs, teljes kiőrlésű gabonatermékek, 
zsírszegény tejtermékek, hal, sovány húsok fogyasztása. Telített zsírok túlzott fogyasztásának 
csökkentése, részben egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavakkal, omega-3-
zsírsavakkal, részben komplett szénhidrátokkal történő cseréje. 

 Konyhasófogyasztás csökkentése, célértékben <6 g NaCl/nap. 

 A kalcium és kálium, magnézium fogyasztásának növelése. 

 Alkoholt fogyasztó férfiaknál napi 20-30, nőknél 10-20 g-ban limitálni a mennyiséget. 

 Izotóniás, az aerob kapacitás 70%-át meg nem haladó fizikai aktivitás (gyaloglás, futás, úszás) 
javasolt legalább heti 3x30-60 perces időtartamban. 

 Dohányzás elhagyása, ami a vérnyomást csak kismértékben, de a cardiovascularis kockázatot 
jelentősen csökkenti. 

 A koffein eseti fogyasztása elsődlegesen szívfrekvenciát növeli, a vérnyomást akutan csak 
nagy adag fogyasztása emeli. Rendszeres alkalmazása (kb. azonos mennyiség, frekvencia, 
napszak) a vérnyomásra már nincs szignifikáns hatással. 

 Az utóbbi évek adatai alapján a naponta legalább 800 NE D-vitamin fogyasztása hypertoniás 
betegekben szignifikáns mértékben csökkentheti a kardiovaszkuláris események kockázatát. 

A hypertonia nem gyógyszeres kezelésétől várható eredményeket a 11. táblázat foglalja össze. 

11. táblázat. A nem gyógyszeres kezeléstől várható eredmények 

Evidencia 
szintje 

A kezelés elemei Ajánlás A systolés vérnyomás 
csökkenése 

A Testsúlycsökkentés Optimális BMI 25 kg/m2 elérése vagy 
fenntartása 

-5 - -20 kg/10 kg fogyás 

A Sófogyasztás 
csökkentése 

Sófogyasztás (NaCl) csökkentése <6 
g/nap 

-2 - -8 Hgmm 

B Mediterrán* étrend Zöldség, gyümölcs, zsírszegény -8 - -14 Hgmm 
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alapelveinek 
alkalmazása 

tejtermékek fogyasztása, telített 
zsírok fogyasztásának csökkentése, 
K-, Ca-dús étrend 

A Rendszeres fizikai 
aktivitás 

Rendszeres fizikai aktivitás (30-60 
perc/nap), lehetőleg minden nap, az 
életkornak megfelelő 
szubmaximális** frekvencián 

-4 - -9 Hgmm 

B Alkoholfogyasztás 
moderálása 

Nem több, mint 2 ital/nap/férfi (25 g 
alkohol) vagy 1 ital/nap/nő (12,5 g 
alkohol) 

-2 - -10 Hgmm 

*DASH diéta: Gyümölcsben, zöldségben, alacsony zsírtartalmú tejtermékekben gazdag étrend 
**Szubmaximális szívfrekvencia: 220-életkor(év) x 0,7 

A hypertonia-betegség gyógyszeres kezelése 

Alapelvek: 

 Három vagy több kockázati tényező, illetve diabetes mellitus esetén már emelkedett 
normális vérnyomásnál is gyógyszeres kezelés szükséges a nem gyógyszeres kezelés mellett. 

 A kezelés megkezdésekor a gyógyszerre jellemző legalacsonyabb hatékony dózis alkalmazása 
szükséges a mellékhatások csökkentése érdekében. 

 Napi egyszeri adagolású, 24 órás hatású készítmények alkalmazása. E készítmények javítják a 
beteg együttműködési készségét, csökkentik a vérnyomás ingadozását, ennek következtében 
egyenletesebb, hatékonyabb vérnyomáscsökkenés érhető el. A választható gyógyszerek 
csoportjait a 12. táblázat mutatja. Rövid hatású szereket ma már csak esetenként, a 
hypertoniás sürgősségi állapotokban alkalmazzunk. 

12. táblázat. Az antihypertensiv gyógyszerek választásának a vérnyomáscsökkentő hatáson kívüli, 
speciális irányelvei 

Gyógyszercsoport Fő indikáció Lehetséges 
indikáció 

Fő 
kontraindikáció 

Lehetséges 
kontraindikáció, 
ill. nem javasolt 

Thiazid 
diuretikumok 

szívelégtelenség, 
idős kor, systolés 
hypertonia 

diabetes 
mellitus 

köszvény diszlipidémia, IGT, 
IFG, metabolikus 
szindróma, 
szexuálisan aktív 
férfiak 

Aldoszteron-
antagonisták 

hiperaldoszteronizm
us, szívelégtelenség, 
AMI következtében 
kialakult systolés bal 
kamra-diszfunkció 

akcelerált 
hypertonia 

veseelégtelensé
g, 
hyperkalaemia 

gynecomastia 

Béta-blokkolók angina pectoris, AMI 
utáni állapot, 
tachycardia, 
szívelégtelenség, 
post-MI, 
tachyarrhythmia 

terhesség, 
diabetes, 
glaukoma, 
aorta 
aneurysma, 
szorongás, 
extrasystole, 
hyperthyreosis 

asthma, COPD, 
AV-blokk (a) 

IGT, IFG, 
metabolikus 
szindróma, 
diszlipidaemia, 
sport, fizikailag 
aktív betegek 
(szexuálisan aktív 
férfiak), perifériás 
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(e), alvási apnoe érbetegség, 
psoriasis, 
hyperkalaemia, 
veseelégtelenség 

Αlfa-1-adrenerg 
receptor gátlók 

prostata-hyperplasia IGT, IFG, 
diszlipidemia, 
diabetes 
mellitus 

incontientia 
urinae 

orthostaticus 
hypotonia, 
aortaaneurysma, 
szívelégtelenség 

ACE-gátlók szívelégtelenség, bal 
kamra-diszfunkció, 
AMI utáni állapot, 
koszorúér-betegség, 
atherothrombotikus 
vascularis 
betegségek, 
diabeteses és nem 
diabeteses 
nephropathia 

2-es típusú 
diabetes 
nephropathiáv
al 

terhesség, 
kétoldali a. 
renalis stenosis, 
hyperkalaemia 

angioneuroticus 
oedema, 
aortastenosis, 
fogamzóképes 
korú nők 

ARB-k Szívelégtelenség, 2-
es típusú DM 
nephropathiával, 
proteinuria, 
balkamra-
hipertrófia, Izolált 
szisztolés HT, Stroke-
prevenció, Poszt MI, 
Balkamra-
diszfunkció, ACE-
gátló intolerancia 

 Terhesség, 
Kétoldali a. 
renalis stenosis, 
Hyperkalaemia 

Aortastenosis 

Dihidropiridin 
kalciumantagonist
ák 

Angina pectoris, 
Időskor, Izolált 
szisztolés HT, 
Terhesség 2., 3. 
trim., Perifériás 
érbetegség, 
Carotisatherosclerosi
s 

Perifériás 
érbetegség 

Akut 
myocardialis 
infarktus, 
Instabil angina 

Pangásos 
szívelégtelenség 
(c), 
Aortaaneurysma 
(d), Aortastenosis, 
Gastrooesophagea
lis reflux, 
Terhesség 1. trim 

Nem 
dihidropiridin 
kalciumantagonist
ák 

Lásd dihidropiridin 
kalciumantagonisták, 
Supraventricularis 
tachycardia 

 Szívelégtelensé
g, AV-blokk (b) 

 

Imidazolin-I 1 
receptor agonisták 

Diabetes mellitus, 
Metabolikus 
szindróma 

 II-III. fokú AV-
blokk 

 

Centrális α-2-
receptor agonisták 

Terhesség Aortaaneurysm
a, Colitis chr., 
Irritábilis colon 
szindróma 

II-III. fokú AV-
blokk, 
Depresszió, 
Májbetegség 

 

Direkt 
vasodilatatorok 

 Rezisztens 
hypertonia, 
Hypertoniás 
krízis 

Aorta/mitralis 
stenosis 

ISZB, 
Aortaaneurysma, 
Cerebrovascularis 
ischaemia 
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Direkt renin-
inhibítorok 

Balkamra 
hypertrophia, 
diabeteses 
nephropathia 
proteinuriával 

Szívelégtelensé
g 

Terhesség, 
kétoldali arteria 
renalis stenosis 

Aortastenosis 

 

 A leghatékonyabb vérnyomáscsökkentő hatás elérése, valamint a mellékhatások csökkentése 
érdekében megfelelő a gyógyszer-kombinációk alkalmazása. Sok esetben célszerűbb a 
terápiát kiegészíteni egy második gyógyszer kis dózisával, mint az eredeti készítmény adagját 
tovább emelni. 

 Amennyiben a monoterápiában adott gyógyszer kis dózisára a beteg megfelelően reagál, de a 
vérnyomás értéke még nem kielégítő, úgy jó tolerancia esetén a gyógyszer adagjának 
emelése célszerű. Nem kellő hatékonyság esetén nem a dózismaximum elérése a követendő, 
hanem másik hatóanyagcsoportba tartozó gyógyszerre javasolt áttérni, vagy célszerű 
kombinált kezelést kezdeni (5. ábra). 

 

5. ábra. Monoterápiás és kombinációs terápiás stratégiák 

 Két gyógyszer kis dózisban történő alkalmazása csökkentheti a mellékhatások gyakoriságát. 
Ebben az esetben a kis dózisú fix kombináció általában előnyösebb a betegek 
együttműködésének (compliance) javítása miatt. 

 Abban az esetben, ha olyan társbetegség (pl. diabetes mellitus) vagy állapot (pl. metabolikus 
szindróma) állapítható meg, amikor a vérnyomás normalizálásához valószínűleg több 
gyógyszer szükséges, indokolt lehet gyógyszer-kombinációval kezdeni a kezelést. 

 Különösen hatékony az antihipertenzív kombinációs terápia: diuretikum és β-blokkoló, 
diuretikum és ACE-gátló vagy angiotenzin-II receptor antagonista, kalciumantagonista 
(dihidropiridin) és β-blokkoló, kalciumantagonista és ACE-gátló vagy angiotenzin-II receptor 
antagonista, α-1-adrenerg receptor blokkoló és β-blokkoló (6. ábra). 
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6. ábra. Az antihypertensiv gyógyszercsoportok lehetséges kombinációi szövődménymentes 
hypertonia betegségben. A folyamatos vonallal összekötött gyógyszercsoportok kombinálása 
előnyös. (ACE = angiotenzin-konvertáló enzim, ARB = angiotenzin-II 1-es típusú receptor-blokkoló) 

 Nem kielégítő hatás vagy rossz tolerancia esetén más hatástani csoportba tartozó készítmény 
választása javasolt. 

 Ha a hypertoniának sem szövődménye, sem társbetegsége nincs, és speciális állapot 
(gyermekkor, terhesség, időskor) sem áll fenn, akkor bármelyik felsorolt szer alkalmazható, 
beleértve az alacsony dózisú fix kombinációkat is. 

 Több randomizált, kontrollált vizsgálat bizonyította a diuretikumok, a β-blokkolók, a 
kalciumantagonisták és az ACE-gátlók, valamint ARB gyógyszerek egyenértékű, kedvező 
hatását a morbiditásra és a mortalitásra. 

Szövődménymentes, társbetegség nélküli esetben, ha az első szer hatása nem kielégítő, vagy az első 
szer dózisának növelésekor a mellékhatások száma, illetve mértéke fokozódik, akkor alkalmazhatunk 
második gyógyszert. 

 Ha az első szer diuretikum volt, akkor a második szer β-blokkoló, ACE-gátló/ARB vagy α-1-
adrenerg receptor blokkoló, α-2-adrenerg receptor agonista, imidazolin-I 1 receptor agonista, 
illetve kalciumantagonista legyen. 

 Ha az első szer β-blokkoló volt, akkor a második szer tiazid diuretikum, dihidropiridin típusú 
kalciumantagonista, α-1-adrenerg receptor blokkoló legyen. A β-blokkoló kezelés 
alternatívája koszorúérbeteg hypertoniásoknál a tartós hatású nem dihidropiridin 
kalciumantagonista verapamil lehet. 

 Ha az első szer dihidropiridin kalciumantagonista volt, akkor a második szer ACE-gátló, ARB, 
β-blokkoló, α-1-adrenerg receptor blokkoló vagy α-2-adrenerg receptor agonista, illetve 
imidazolin-I 1 receptor agonista legyen. Kivételektől eltekintve (pl. hyperthyreosis) a nem 
dihidropiridin kalciumantagonisták általában nem adhatók együtt β-blokkolókkal! 
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 Ha az első szer ACE-gátló volt, akkor a második diuretikum, kalciumantagonista vagy α-1-
adrenerg receptor blokkoló vagy imidazolin-I 1 receptor agonista vagy α-2-adrenerg receptor 
agonista legyen. 

 Ha az első szer ARB volt, akkor a második szer diuretikum vagy dihidropiridin 
kalciumantagonista vagy α-1-adrenerg receptor blokkoló legyen. 

 Ha az első szer α-1-adrenerg receptor blokkoló volt (hypertonia és prostatahyperplasia 
esetén), akkor a második szer β-blokkoló, diuretikum, kalciumantagonista, illetve ACE-gátló 
vagy ARB vagy centrális hatású szer legyen. 

A második-harmadik szer egyénre szabott kiválasztásában - az általános irányelveken túlmenően - az 
első szerre adott hemodinamikai válasz értékelése is (pl. nagyfokú szimpatikus aktiválódásra utaló 
pulzusszaporulat vagy éppen fordítva) fontos szempontot jelenthet. 

Az antihipertenzív gyógyszerek kiválasztásakor szempont lehet a vérnyomáscsökkentő hatáson kívüli 
fő és lehetséges indikációjuk, illetve kontraindikációik. Ezen indikációk és kontraindikációk 
összefoglalása a 12. táblázatban látható, amely további szempontrendszert ad a 
gyógyszerválasztáshoz. 

 Recidív cerebrovascularis esemény megelőzésére ACE-gátló + diuretikum és ARB + tiazid 
diuretikum kombináció is javasolható. 

 Az ARB az ACE-gátló hatástalansága, mellékhatásai, valamint a 2-es típusú diabetes mellitus 
nephropathiával járó eseteiben választandó elsőként. Alkalmazásuk előnyben részesítendő a 
β-blokkolóval szemben a balkamra-hipertrófiás hypertoniás, valamint az időskorú, izolált 
szisztolés hypertoniás betegek jelentős részénél, ha a β-blokkolók egyéb indikációja (ISZB, 
posztinfarktusos állapot, szívelégtelenség, bizonyos aritmiák, hyperthyreosis, migrén, portalis 
hypertensio) nem áll fenn, valamint stroke-prevenció esetén. 

 Az imidazolin-I 1 receptor agonisták alkalmazása elsősorban metabolikus szindróma, 
csökkent glükóztolerancia, illetve diabetes mellitus, valamint szorongó hypertoniás betegek 
esetén javasolható. 

Az ismert jelentős nemzetközi vizsgálatok evidenciákat szolgáltató eredményei alapján a 13. 
táblázatban foglaltuk össze az antihipertenzív gyógyszerek kiválasztásának jelenleg ismert irányelveit 
hypertonia-betegségben, a célszervkárosodások, a szövődmények, a társbetegségek és fő 
rizikótényezők figyelembevételével, speciális állapotokban és speciális életkorokban. Az evidenciák 
alapján néhány helyen konkrét, az adott gyógyszercsoportba tartozó hatóanyagú gyógyszer 
alkalmazható csak, ezek rövidítésének jelölése a táblázat lábjegyzetében található. A gyógyszerek 
kiválasztásánál minden esetben gondos mérlegelés szükséges, a szövődményes vagy társbetegségek 
rontó, illetve a speciális állapotban felléphető mellékhatások figyelembevételével. 

Hypertonia-betegségben: 

 Balkamra-hipertrófia esetén indapamid diuretikum, ACE-gátló, ARB, kalciumantagonista és 
imidazol-I 1 receptor agonista javasolt, a β-blokkolók és α-1-adrenerg receptor gátlók adása 
pedig kedvező lehet. 

 Balkamra-diszfunkció esetén ACE-gátló vagy ARB vagy nem dihidropiridin kalciumantagonista 
javasolt. Diasztolés diszfunkció esetén β-blokkoló is javasolható. 

 Ischaemiás szívbetegség esetén diuretikum, ISA nélküli β-blokkoló, ACE-gátló javasolt. 
Kalciumantagonista stabil angina pectoris és vasospasticus angina esetében javasolt. 

 Szívelégtelenség esetén diuretikum, ISA nélküli β-blokkoló ACE-gátló és ARB javasolt. 
Szisztolés diszfunkció esetében a kalciumantagonista amlodipin vagy felodipin a bázisterápia 
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mellett nem kontraindikált, diasztolés diszfunkció esetén a nem dihidropiridin 
kalciumantagonista javasolt. 

 Atrioventricularis vezetési zavar esetén diuretikum, ACE-gátló, dihidropiridin 
kalciumantagonista, α-1-adrenerg receptor gátló adása javasolt, az ARB adása kedvező lehet. 

 Myocardialis infarctus esetén ISA nélküli β- blokkoló, ACE-gátló vagy nem dihidropiridin 
kalciumantagonista adása javasolt. 

 Stroke utáni állapot esetén diuretikum, kalciumantagonista, az ACE-gátlók közül a ramipril 
vagy perindopril javasolt. ACE-gátló kontraindikációja esetén ARB javasolt. 

 Enyhe krónikus veseelégtelenség esetén tiazid diuretikum vagy furosemid, β-blokkoló, ACE-
gátló, ARB, kalciumantagonista vagy α-1-adrenerg receptor gátló adása javasolt. Középsúlyos 
vagy súlyos krónikus veseelégtelenség esetén furosemid diuretikum, ARB, 
kalciumantagonista, α-1-adrenerg receptor gátló és az ACE-gátlók közül a benazepril, 
fosinopril, ramipril vagy a spirapril adása javasolt. 

 Vesepótló kezelés esetén ACE-gátló, kalciumantagonista, α-1-adrenerg receptor gátló adása 
javasolt. ARB ACE-gátló kontraindikációja esetén javasolt. 

 Perifériás verőérbetegség esetén ACE-gátló (kontraindikációjuk esetén ARB), dihidropiridin 
kalciumantagonisták vagy verapamil, illetve α-1-adrenerg receptor gátló adása javasolt. 

 Aortaaneurysma esetén β-blokkoló, ACE-gátló, nem dihidropiridin kalciumantagonista, 
imidazol-I 1 receptor agonista adása javasolt, diuretikum, α-2-adrenerg receptor agonista 
adása kedvező. 

 Diabetes mellitus esetén tiazid diuretikum, ISA nélküli β-blokkoló, ACE-gátló, ARB, α-1- 
adrenerg receptor gátló, imidazol-I 1 receptor agonista adása javasolt. Kalciumantagonisták 
adhatók. 

13. táblázat. Az antihipertenzív gyógyszerválasztás elvei 

Rizikófaktor, 
szövődmény, 
társbetegség, 
speciális állapot 

Diureti
kum 

Béta-
blokko
ló 

ACE-
gátló 

ARB Kalciu
m-
antago
nista 

Alfa-1 
gátló 

Alfa-2 
agonis
ta 

Imidaz
ol-1 
agonis
ta 

Direkt 
renin 
inh. 

Balkamra-
hipertrófia 

Javasol
t inda 

Kedvez
ő 

Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t 

Kedvez
ő 

 Javasol
t 

Javasol
t 

Balkamra-
diszfunkció 

 Javasol
t* 

Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t ve, 
di* 

    

Ischaemiás 
szívbetegség 

Javasol
t 

Javasol
t ISA 
nélkül 

Javasol
t 

 Javasol
t** 

    

Szívelégtelenség Javasol
t 

Javasol
t ISA 
nélkül 

Javasol
t 

Javasol
t 

Sziszt. 
d.: am, 
fe*** 
Diaszt. 
d.: ve, 
di 

   Javasol
t 

Atrioventricularis 
vezetési zavar 

Javasol
t 

 Javasol
t 

Kedvez
ő 

Javasol
t 
(DHP) 

Javasol
t 

   

AMI utáni állapot 
(szekunder 
prevenció) 

 Javasol
t ISA 
nélkül 

Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t ve, di 

    

Stroke utáni Javasol   Javasol Javasol Kedvez      
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állapot/TIA t t 
ra, pe 

t ACE-
g  

ő 

Enyhe krónikus 
veseelégtelenség 

Javasol
t thi, 
fu 

Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t 

   

Középsúlyos, 
súlyos krónikus 
veseelégtelenség 

Javasol
t fu 

  Javasol
t be, 
fo, ra, 
spi 

Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t 

   

Vesepótló kezelés 
ACE-g kontrain 

    Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t 

   

Perifériás 
verőérbetegség 

    Javasol
t 

Javasol
t  

Javasol
t (DHP, 
ve) 

Javasol
t 

     

Aortaaneurysma Kedve
ző 

Javasol
t 

Javasol
t 

  Javasol
t ve, di 

  Kedvez
ő 

Javasol
t 

 

Diabetes mellitus Javasol
t thi 

Javasol
t ISA 
nélkül 

Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t 

  Javasol
t 

Javasol
t 

Metabolikus 
szindróma 

    Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t 

 

Elhízás (BMI >30 
kg/m²) 

  Javasol
t ISA 
nélkül 

Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t 

 

Dyslipidaemia     Javasol
t 

Kedvez
ő 

Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t 

 

Hyperurikaemia       Javasol
t los 

Javasol
t 

       

Hyperthyreosis   Javasol
t ISA 
nélkül 

    Javasol
t ve, di 

    Javasol
t 

 

Prostatahyperplasi
a 

          Javasol
t 

     

Osteoporosis Javasol
t thi 

               

Alkoholizmus Kedve
ző 

Javasol
t 

Javasol
t 

  Javasol
t ve, di 

Javasol
t 

  Javasol
t 

 

Szorongás   Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t  

  Kedvez
ő 

  Javasol
t 

 

Depresszió     Javasol
t 

Javasol
t 

Adhat
ó 

Javasol
t 

     

Alvási apnoe 
szindróma 

  Javasol
t carve 

Javasol
t cil 

         Javaso
lt 

 

Izolált szisztolés 
hypertonia 

Javasol
t thi 

  Kedvez
ő 

Kedvez
ő 

Javasol
t DHP 

       

Időskori 
hypertonia 

Javasol
t thi 

  Javasol
t 

Javasol
t 

Javasol
t DHP 

Javasol
t 

     

Terhesség Adhat
ó (kis 
adag) 

Adhat
ó 

    Javasol
t DHP 
2. 
trim.-
től 

Javasol
t 2. 
trim-
től 

Javasol
t me, 
do 
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* Diasztolés diszfunkció esetén (Id); 
** Stabil angina pectoris, vasospasticus angina esetén igen, instabil angina, myocardialis infarktus 
esetén nem; 
*** Bázisterápia mellett nem kontraindikált. 

thi = thiazid származék diuretikum; inda = indapamid; ISA nélkül: ISA nélküli β-blokkoló; am = 
amlodipin; be = benazepril; carve = carvedilol; cil = cilazapril; di = diltiazem; fe = felodipin; fo = 
fosinopril; fu = furosemid; los = losartan; me-do = α-methyldopa; nebi = nebivolol; pe = perindopril, 
ra = ramipril, spi = spirapril, ve = verapamil; DHP = dihydropiridin 

 Metabolikus szindróma esetén ACE-gátló, ARB, α-1-adrenerg receptor gátló, α-2-adrenerg 
receptor vagy imidazol-I 1 receptor agonista adása javasolt. Kalciumantagonista adható. 

 Kóros elhízás esetén ISA nélküli β-blokkoló, ACE-gátló, ARB, α-1-adrenerg receptor gátló, α-2-
adrenerg receptor vagy imidazol-I 1 receptor agonista adása javasolt. Kalciumantagonista 
adható. 

 Dyslipidaemia esetén ACE-gátló, kalciumantagonista, α-1-adrenerg receptor gátló, α-2-
adrenerg receptor vagy imidazol-I I receptor agonista adása javasolt. ARB adása kedvező. 

 Hyperurikaemia esetén az ARB losartan vagy kalciumantagonista adása javasolt. 

 Hyperthyreosis esetén ISA nélküli β-blokkoló, vagy nem dihidropiridin kalciumantagonista 
adása javasolt. 

 Prostatahyperplasia esetén α-1-adrenerg receptor gátló adása javasolt. 

 Osteoporosis esetén tiazid diuretikum adása javasolt. 

 Alkoholizmus esetén β-blokkoló, ACE-gátló, nem dihidropiridin kalciumantagonista, α-1- 
adrenerg receptor gátló vagy imidazol-I 1 receptor agonista adása javasolt. Diuretikum adása 
kedvező lehet. 

 Szorongás esetén β-blokkoló, ACE-gátló (kontraindikációjuk esetén ARB), α-1-adrenerg 
receptor gátló vagy imidazol-I 1 receptor agonista adása javasolt. 

 Alvási apnoe szindróma esetén ACE-gátló cilazapril javasolt. 

 Izolált szisztolés hypertonia esetén tiazid diuretikum, dihidropiridin kalciumantagonista adása 
javasolt. ACE-gátló, ARB adása kedvező. 

 Időskor esetén tiazid diuretikum, ACE-gátló, ARB, kalciumantagonista, α-1-adrenerg receptor 
gátló adása javasolt. 

 Terhesség esetén α-2-adrenerg receptor agonista methyldopa javasolt. A második 
trimesztertől dihidropiridin kalciumantagonista, α-1-adrenerg receptor gátló adása javasolt. 
Βéta-blokkoló, kis adagban tiazid diuretikum adható. 

Hypertonia-betegségben a gyógyszercsoportok szempontjából tekintve: 

 Diuretikum adása javasolt balkamra- hipertrófia, ischemiás szívbetegség, szívelégtelenség, 
atrioventricularis vezetési zavar, stroke utáni állapot, enyhe, középsúlyos és súlyos krónikus 
veseelégtelenség, diabetes mellitus, osteoporosis, izolált szisztolés hypertonia és időskor 
esetén. 

 Βéta-blokkoló adása javasolt a bal kamra diasztolés diszfunkciója, enyhe krónikus 
veseelégtelenség, aortaaneurysma, alkoholizmus, szorongás esetén. ISA nélküliek javasoltak 
ischaemiás szívbetegségben, szívelégtelenségben, myocardialis infarktus utáni állapotban, 
diabetes mellitusban, elhízásban, hyperthyreosisban. 

 ACE-gátló adása javasolt balkamra-hipertrófiában, balkamra-diszfunkcióban, ischaemiás 
szívbetegségben, szívelégtelenségben, atrioventricularis vezetési zavarban, myocardialis 
infarktus utáni állapotban, stroke utáni állapotban, krónikus veseelégtelenségben, vesepótló 
kezelésben, perifériás verőérbetegségben, aorta aneurysmában, diabetes mellitusban, 
metabolikus szindrómában, elhízásban, dyslipidaemiában, alkoholizmusban, szorongásban, 
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depresszióban, alvási apnoe szindrómában, időskorban. Izolált szisztolés hypertoniában 
adása kedvező. 

 ARB adása javasolt balkamra-hipertrófiában, balkamra-diszfunkcióban, szívelégtelenségben, 
krónikus veseelégtelenségben, diabetes mellitusban, metabolikus szindrómában, elhízásban, 
hyperurikaemiában, alkoholizmusban, depresszióban, időskorban. Atrioventricularis vezetési 
zavarban, izolált szisztolés hypertoniában, dyslipidaemiában adása kedvező. ACE-gátló 
kontraindikáció esetén adása javasolt stroke utáni állapotban, vesepótló kezelésben, 
perifériás verőérbetegségben, szorongásban. 

 Dihidropiridin kalciumantagonista adása javasolt balkamra-hipertrófiában, ischaemiás 
szívbetegségben, szívelégtelenségben, atrioventricularis vezetési zavarban, krónikus 
veseelégtelenségben, vesepótló kezelésben, perifériás verőérbetegségben, diabetes 
mellitusban, metabolikus szindrómában, elhízásban, dyslipidaemiában, hyperurikaemiában, 
depresszióban, alvási apnoe szindrómában, időskorban, izolált szisztolés hypertoniában. 
Stroke utáni állapotban adása kedvező, depresszióban adható. Terhességben a 2. 
trimesztertől javasolt adása. 

 Nem dihidropiridin kalciumantagonista adása javasolt balkamra-hipertrófiában, balkamra- 
diszfunkcióban, szívelégtelenségben (diasztolés diszfunkció), myocardialis infarktus utáni 
állapotban, stroke utáni állapotban, krónikus veseelégtelenségben, vesepótló kezelésben, 
aortaaneurysmában, hyperthyreosisban, alkoholizmusban. Diabetes mellitusban, 
metabolikus szindrómában, elhízásban, dyslipidaemiában adása kedvező, depresszióban, 
időskorban adható. 

 Αlfa-1-adrenerg receptor gátló adása javasolt atrioventricularis vezetési zavarban, krónikus 
veseelégtelenségben, perifériás verőérbetegségben, diabetes mellitusban, metabolikus 
szindrómában, elhízásban, dyslipidaemiában, prostatahyperplasiában, alkoholizmusban, 
depresszióban, időskorban, terhességben a 2. trimesztertől. Balkamra- hipertrófiában és 
szorongásban adása kedvező. 

 Αlfa-2-adrenerg receptor agonista adása javasolt metabolikus szindrómában, elhízásban, 
dyslipidaemiában, terhességben. Adása kedvező aortaaneurysmában. 

 Imidazol-I 1 receptor agonista adása javasolt aortaaneurysma, diabetes mellitus, metabolikus 
szindróma, elhízás, dyslipidaemia, hyperthyreosis, alkoholizmus, szorongás esetén. 

A szekunder hypertonia diagnózisa és kezelése 

A szekunder hypertonia prevalenciája a hypertoniás populáció 5-10%-a. Amennyiben a klinikai kép és 
a szűrővizsgálatok alapján szekunder hypertonia alapos gyanúja merül fel, akkor a definitív diagnózis 
és ellátás céljából a megfelelő szakintézetbe történő továbbküldés szükséges. A kivizsgálás indikációi: 

 Anamnézis, fizikális vizsgálat, vérkémiai vizsgálatok szekunder hypertoniára utalnak (negatív 
családi anamnézis, kivéve az öröklődő kórformákat, (ld. phaeochromocytoma), 20 éves kor 
alatti vagy 50 év feletti kezdet, spontán vagy diuretikum indukálta hypokalaemia stb.) 

 Rezisztencia kettős nagy vagy hármas átlagos dózisú antihipertenzív kezelésre 

 A vérnyomás az előzetes jó beállítás után emelkedik 

 Akcelerált vagy súlyos hypertonia 

 Negatív családi anamnézis (kivéve az öröklődő kórformákat, ld. phaeochromocytoma) 

 20 éves kor alatti vagy 50 év feletti kezdet 

Alvási apnoe szindróma 

Prevalencia: A hypertonia ritkán diagnosztizált, ám gyakori, reverzibilis súlyosbító faktora: obstruktív 
alvási apnoe szindrómához mintegy 50-90%-ban társul hypertonia. A hypertoniához, különösen a 
rezisztens hypertoniához 20-60%-ban társul nem diagnosztizált alvási apnoe. Etiológia: A hypertonia 
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kockázata arányos az apnoe kumulatív időtartamával. Az oki összefüggést igazolta, hogy az alvási 
apnoe kezelésével a vérnyomás csökken. A presszorválasz valószínűleg az asphyxia okozta 
szimpatikus aktiváció következménye. Megjelenés: Főként elhízott, középkorú férfiak betegsége, 
akiknél hangos horkolás, nappali álmosság és reggeli fejfájás észlelhető. Az éjszakai Holter-EKG-n 
repetitív bradycardia (apnoe alatt) és tachycardia (légzéskezdetkor) van. Az ABPM-mel mért éjszakai 
vérnyomás-variabilitás nagyobb a nappalinál, és gyakori az éjszakai vérnyomássüllyedés csökkenése 
vagy elmaradása is. Szűrővizsgálat: Ajánlott minden hypertoniás betegnél az alvási auto- és 
heteroanamnézis felvétele (hangos horkolás, kifejezett nappali álmosság), gyanú esetén 
légzésmonitorozás (MESAM, poliszomnográfia), ABPM + Holter-EKG készítése, illetve ezek 
kombinációja. Terápia: Elhízás esetén súlycsökkentés. Gyógyszeres kezelés: az ACE-gátlók (elsősorban 
a cilazapril) hatékonysága és biztonságossága igazolódott. A centrális hatású antiadrenerg szerek 
kerülendők, altatók adása tilos. 

Renoparenchymás hypertonia 

Prevalencia: A leggyakoribb szekunder hypertonia, általában a hypertoniás populáció 2-5%-a. 
Etiológia: Leggyakrabban krónikus glomerulonephritis, hypertoniás nephrosclerosis, diabeteses 
nephropathia, krónikus pyelonephritis (gyermekkorban a hypertoniás populáció 25%-a), polycystás 
vesebetegség, vesetébécé, obstruktív uropathia, nagy veseciszta okozza. A hypertonia általában 
volumendependens. Megjelenés: Az anamnézis és a fizikális vizsgálat megfelelő jelei. Szűrővizsgálat: 
T. vizelet, a fehérje- és alakoselem-ürítés kvalitatív és kvantitatív vizsgálata, vesefunkciós vizsgálatok. 
Ha ezek a tesztek ismételten normális eredményt adnak, akkor a renoparenchymás kóreredet 
kizárható. Terápia: Gyógyszeres kezelés: ACE-gátló vagy ARB és/vagy tartós hatású 
kalciumantagonista, a szérum-kreatininszint növekedése (kreatinin >180 mikromol/l) esetén 
furosemid is adható; majd α-1 receptor blokkolóval, majd minoxidillel történő kiegészítés; 
kerülendők a nem szteroid gyulladásgátlók, káliummegtakarító diuretikumok. 

Renovascularis hypertonia 

Prevalencia: A hypertoniás populáció 0,5-2%-a, a rezisztens hypertoniások 20%-a, az akcelerált 
hypertoniások 30%-a, a szekunder hypertoniák második leggyakoribb kóroka. 

Etiológia: 

 Atherosclerosis: az esetek 2/3-3/4-e, gyakoribb középkorú és idős betegeknél, általában az 
arteria renalis proximalis harmadára lokalizálódik. 

 Fibromuscularis dysplasia: az esetek 1/3-1/4-e, általában fiatal nőknél, rendszerint a 
veseartéria distalis 2/3-át érinti. 

 Bilaterális (25%). 

 Neurofibromatosishoz társuló öröklődő forma. 

Megjelenés: Az anamnézis és a fizikális vizsgálat megfelelő jelei: eltérő kezdetű hypertonia (<30 vagy 
>50 éves kor); a családi hypertoniás anamnézis hiánya, rövid ideje fennálló vagy terápia-rezisztens 
hypertonia; ACE-gátló adására romló glomerularis vesefunkciók, illetve a szérum kreatininszint 
emelkedése; nagyon súlyos hypertonia, hypertoniás betegnél hirtelen emelkedő vérnyomás és/vagy 
a vesefunkciók romlása, epigastrialis, subcostalis vagy lumbális érzörej (mindössze kb. 40%-ban 
észlelhető): extenzív atherosclerosis egyéb érterületeken; emelkedett szérum kreatinin, 
hypokalaemia, polyglobulia. 

Szűrővizsgálat: A vesék hasi ultrahangvizsgálattal mért longitudinális átmérőjének csökkenése (a 
kritérium: >1,5 cm-es különbség az egyoldali renovascularis stenosisok nem több mint 60-70%-ában 
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észlelhető). Az a. renalisok duplex Doppler-vizsgálata megfelelő gyakorlat esetén és proximalis 
stenosisnál szenzitív és specifikus, de a vizsgálat igen időigényes. Az a. renalisok gadolíniummal 
érzékenyített háromdimenziós MR-angiográfiás vizsgálata lehet a jövő megfelelő diagnosztikus 
vizsgálata. A spirál CT-angiográfiás vizsgálat hasonló érzékenységű, de jódtartalmú kontrasztanyag- és 
sugárterheléssel jár. 

Terápia: Gyógyszeres kezelés: a tartós gyógyszeres kezelés elsősorban azoknál indokolt, akiknél a 
rekonstrukciós érműtét nem végezhető el, vagy akiknél a hypertonia perzisztál a műtét, illetve a PTA 
után is. Az ACE-gátlók nagyon hatásosak a dekompenzált fázis előtt. Óvatosság szükséges kétoldali 
szűkület vagy szoliter vese artériájának szűkülete, illetve szűkület és azotaemia esetén, mert 
ronthatják a vesefunkciókat, és akut veseelégtelenséget is okozhatnak (ilyen esetekben 
kontraindikáltak). Igen hatékonyak az angiotenzin AT1 antagonisták is. Javasolt a tartós hatású 
kalciumantagonista, β-receptor blokkolók adása is, és kiegészítésképpen adhatunk még 
diuretikumokat, α-blokkolókat vagy ritkán direkt vasodilatatort (minoxidil). A gyógyszeres kezelés 
nem gátolja az arteria renalis stenosisának progresszióját, ezért a gyógyszeres kezelés mellett a 
renalis funkciók és a vese mérete (ultrahangvizsgálattal) 3-6 havonta ellenőrizendő. 

Primer hyperaldosteronismus 

Prevalencia: A hypertoniás populáció 0,5-2%-a. Etiológia: unilaterális adrenalis adenoma (kb. 60%), 
bilaterális adrenalis hyperplasia (BAH) (kb. 40%), Glükokortikoiddal szupprimálható 
hyperaldosteronismus (GSHA) (leggyakrabban BAH formájában), Mellékvese-karcinóma, ectopiás 
aldoszteront termelő tumor. 

Megjelenés: Hypertonia manifeszt (75%) vagy latens (diuretikum után manifesztálódó) 
hypokalaemiával (20-50%-ban normokalaemia!, főként BAH esetén). Egyéb tünetek: esetenként 
izomgörcsök, izomgyengeség, fejfájás, polyuria, polydipsia, metabolikus alkalosis, csökkent 
glükóztolerancia, hypernatraemia. 

Szűrővizsgálat: Elektrolitok (szérum/nyál Na+, K+, bikarbonát), vérgáz-analízis, cukoranyagcsere-zavar, 
vizeleteltérések (hyposthenuria, alkaluria), a plazma aldoszteron/renin aktivitási arányának 
vizsgálata. Primer hyperaldosteronismusra utal, ha a p.os káliumbevitellel elért normokalaemiás és a 
megfelelő időtartamú antihipertenzív gyógyszermentes állapotban vizsgálva az arány értéke >555 (ha 
az aldoszteron pmol/l egységben van kifejezve) vagy >20 (ha az aldoszteron ng/dl egységben van 
kifejezve) és a plazmaaldoszteron >415 pmol/l (>15 ng/dl). 

Lokalizáció: mellékvese CT vagy MR, a mellékvese-vénakatéterezéssel vett vérből a plazma 
aldoszteron/kortizol arányának vizsgálata (mivel a morfológiai eltérés kevéssé korrelál a funkcióval). 

Terápia: Gyógyszeres kezelés: bilaterális adrenalis hyperplasia esetén indokolt a káliummegtakarító 
diuretikumok (spironolakton, triamteren vagy amilorid, de nem az Amilorid comp.!), és szükség 
szerint tartós hatású kalciumantagonista alkalmazása. 

Cushing-szindróma 

Prevalencia: A hypertoniás populáció <1%-a. Etiológia: ACTH-termelő hypophysisadenoma bilaterális 
mellékvesekéreg-hyperplasiával (Cushing-kór) (70%), mellékvesekéreg-adenoma vagy -karcinóma 
vagy unilaterális nodularis hyperplasia (15%), ACTH-termelő ectopiás tumor (15%). Megjelenés: 
Törzsi obesitas, holdvilágarc, ecchymosisok, izomatrófia, ödéma, livid striák, akne, hirsutismus, 
amenorrhoea, impotencia, osteoporosis, glükózintolerancia, hypokalaemia. 
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Szűrővizsgálatok: elektrolitok (szérum/nyál Na+, K+), szénhidrátanyagcsere-zavar, osteoporosis 
(röntgen, oszteodenzitometria), ambuláns vérnyomás-monitorozás (ABPM): éjszakai fiziológiás 
vérnyomássüllyedés elmaradása, kis adagú, éjszakai dexamethason-szuppressziós teszt (1 mg 23 
órakor): másnap reggeli plazmakortizol ≥56 nmol/l (≥2 µg/dl), a plazmakortizol cirkadián ritmusának 
eltűnése (éjszakai értéke ≥56 nmol/l, ≥2 µg/dl), 24 órás vizelet, szabad kortizol-ürítés: >100 mg/nap 
(>276 nmol/nap). Alapos gyanú esetén a normális eredményt adó szűrővizsgálatok megismétlendők. 

Lokalizáció: sella MR, mellékvese CT/MR. Kétoldali vena petrosa inferior katéterezéssel nyert 
vérplazma ACTH-szintjének meghatározása CRH-provokáció előtt és után (a morfológiai kép és a 
funkció nem korrelál). 

Phaeochromocytoma 

Prevalencia: A hypertoniás populáció <0,1%-a, incidencia: 2/millió/év. 

Etiológia: 

 Benignus, unilaterális, noradrenalintermelő velőtumor (70%) 

 Benignus, bilaterális velőtumor (10%) 

 Benignus, familiáris velőtumor (10-20%), multiplex endokrin neoplasia (MEN) II/A: bilaterális 
familiáris phaeochromocytoma medullaris thyreoideacarcinomával és 
parathyreoideahyperplasiával; multiplex endokrin neoplasia II/B: mucosalis neuroma 
szindróma részeként vagy 1-es típusú neurofibromatosishoz (tejeskávéfoltok, kután 
neurofibromák, egyéb idegrendszeri tumorok) vagy von Hippel-Lindau-kórhoz társulva 
(veserák, cerebrális vagy retinalis haemangioblastoma), familiáris paraganglioma szindróma 
(paraganglioma, gyakran glomustumor és/vagy adrenalis phaeochromocytoma) (a MEN 
szindróma tünetei nem mindig egyidejűleg manifesztálódnak, alapos gyanú esetén kötelező a 
genetikai vizsgálat a probandnál és az első fokú vérrokonoknál) 

 Malignus, unilaterális velőtumor (10%) 

 Extraadrenalis tumor (paraganglioma)(<1%). 

Megjelenés: Perzisztáló hypertonia (50%), paroxizmusos hypertonia (50%), ritkán normotonia. A 
rohamokban fellépő hypertoniát kísérheti: palpitáció, tachycardia, fejfájás, verítékezés, elsápadás, 
szorongás, angina, aritmia, pulmonalis ödéma, jelentkezhet ortosztatikus hipotenzió, fogyás, 
csökkent glükóztolerancia, hypercalcaemia. A rohamot provokálhatja: fizikai terhelés, paradox 
módon β-receptor blokkoló kezelés (főként adrenalint szekretáló tumornál), iv. jódos kontrasztanyag, 
antihisztaminok, opiátok, fenotiazinok, izomrelaxánsok, metoclopramid, triciklusos 
antidepresszánsok, halotán anesztézia, aspirációs biopszia. Jellegzetes triász: rohamszerű fejfájás, 
palpitáció, verítékezés. Jellegzetes az „5P”: paroxizmális fejfájás, palpitáció, perspiráció, pallor, 
paroxizmális hypertonia. 

Szűrővizsgálatok: szénhidrátanyagcsere-zavar, EKG (roham alatti ischaemiás jelek, malignus 
ritmuszavar), ambuláns vérnyomás-monitorozás (ABPM): a gyanút fokozhatja a roham alatt reflexes 
bradycardiával nem kísért vérnyomáskiugrás, 24 órás vizeletmetanefrin-ürítés >11 µmol/nap (>2 
mg/nap) (lehetőleg HPLC módszerrel, a normetanefrin elkülönítésével), plazma metanefrin (HPLC),24 
órás vizelet noradrenalin- és adrenalinürítés, 24 órás vizelet VMA-ürítés >35 µmol/nap (>7 mg/nap) 
(álpozitív: 2 liter feletti vizeletmennyiség, methyldopa, captopril, labetalol, nalidixsav-kezelés). 

A legtöbb esetben a vizelet katecholaminok és metabolitjaik ürítése olyan mértékben emelkedett, 
hogy a diagnózis kétségtelen. Ha e vizsgálatok eredménye az alapos klinikai gyanú ellenére normális, 
akkor glükagonprovokációs teszt, amennyiben marginálisan emelkedett, clonidin-szuppressziós teszt 
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elvégzése ajánlott a plazmakatecholaminok mérésével. A glükagontesztet kizárólag a szövődmények 
elhárítására felkészült szakintézetben ajánlott elvégezni! 

Lokalizáció: Hasi (és kismedencei) ultrahangvizsgálat (a tumor általában mellékvese-eredetű és 
nagyméretű), MR (T2-súlyozással kifejezetten jelgazdag a tumor a kéregadenomától eltérően), CT (a 
jódos kontrasztanyag rohamot provokálhat!), 131I-MIBG izotóp szcintigráfia (extraadrenalis és 
metasztatikus tumort is kimutathat). 

Terápia: Gyógyszeres kezelés: ha a sebészeti ellátás nem lehetséges: krónikus gyógyszeres kezelés: 
phenoxybenzamin (Dibenyline) vagy szelektív α-receptor blokkolók, metasztatikus 
phaeochromocytoma esetén α-methyl-tyrosin (p.os katecholaminszintézis-gátló), esetleg 131I-MIBG 
izotóp terápiás adagban. Tartósan alkalmazva kihasználható a kalciumantagonista nifedipin adjuváns 
hatása (csökkentheti a tumor katecholaminszintézisét is a vérnyomáscsökkentő hatás mellett). A 
vérnyomás csökkentésére ACE-gátló is alkalmazható. A posztoperatív tenziókiugrás kivédésére műtét 
előtt α+β-blokkoló előkezelés szükséges. Minden esetben először az α-receptor blokkoló adása 
szükséges, és csak utána javasolt a β-receptor blokkoló alkalmazása a hypertoniás krízis elkerülésére. 
Phaeochromocytomás krízis terápiája: phentolamin (Regitine) 2-5 mg-os boluszokban iv. a 
vérnyomás megfelelő csökkenéséig ismételve, szükség szerint (tachycardia, aritmia) gyorsan ható, 
szelektív β-receptor blokkoló esmolol iv. kiegészítő adásával. 

Acromegalia 

Prevalencia: A hypertoniás populáció 0,1-0,2%-a. Etiológia: Növekedési hormont termelő 
hypophysisadenoma. 

Megjelenés: A végtagok megnagyobbodása, macroglossia, fejfájás, ízületi fájdalmak, verítékezés, 
hypogonadismus, csökkent glükóztolerancia. Cardiovascularis: hypertonia (általában enyhe), 
cardiomegalia, balkamra-hipertrófia, relatíve korai coronariabetegség; késői esetekben: aritmiák, 
pangásos szívelégtelenség, myocardiumfibrosis. 

Szűrővizsgálat: Szénhidrátanyagcsere-zavar, a bazális plazma IGF-1-szintjének és a dextrózterhelést 
követő növekedésihormon-szintnek a meghatározása (a plazma növekedésihormon szintje >2 mg/l, 
>2 ng/ml). (Hypertonia esetén fontos az egyidejű phaeochromocytoma és primer 
hyperaldosteronismus kizárása.) A szövődményes coloncarcinoma egész életen át történő szűrése 
(székletvér, kolonoszkópia). 

Primer hyperparathyreosis 

Prevalencia: A hypertoniás populáció <0,1-0,2%-a. Etiológia: szoliter adenoma (85%), 4 
mirigyhyperplasia (10%) (familiáris és multiplex endokrin neoplasia [MEN] I. és II. részjelensége), 
karcinóma (<5%). 

Megjelenés: Gyakran tünetmentes: 10-20%-ban rutin laboratóriumi szűrés deríti fel. Első tünete a 
tiazid diuretikummal való kezelés után fellépő hypercalcaemia lehet. Egyéb tünetek: fáradékonyság, 
gyengeség, renalis tünetek (polyuria, nycturia, vesekövesség, nephrocalcinosis), proximalis 
izomgyengeség, nem specifikus reumatizmus, osteoporosis, calcipeniás osteopathia. 

Szűrővizsgálat: Szérum: össz- és ionizált kalcium-, foszforszint, kreatinin és albumin (szekunder okok 
kizárására); vizeletkalcium- és -foszforürítés, csontröntgen, oszteodenzitometriás vizsgálat, hasi 
ultrahang (vesekövesség, nephrocalcinosis), parathormonszint meghatározása (intakt vagy N-
terminális). 
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Lokalizáció: (csak operált nyakon elengedhetetlen): mellékpajzsmirigy ultrahangvizsgálata (találati 
biztonság: 40-70%), mellékpajzsmirigy SPECT-szcintigráfia (MIBI 99Tc) (találati biztonság: 90% körüli), 
CT/MR (mediastinalis lokalizáció gyanúja vagy reoperáció esetén). 

Terápia: Kémiai hyperparathyreosis esetén várakozás és monitorozás, egyébként műtéti kezelés. A 
tiazid diuretikum kontraindikált. 

Coarctatio aortae 

Prevalencia: A hypertoniás populáció 0,1-1%-a, főleg gyermekkorban és fiatal felnőtteknél 
jelentkezik. Etiológia: Az aorta bal arteria subclavia alatti és az arteria renalisok eredése feletti 
szakaszának congenitalis szűkülete (lehet rövid vagy hosszú szakaszú, részleges vagy teljes). 

Megjelenés: Hideg lábak, alsó végtagi claudicatio; hypertonia: a femoralis pulzus késik a radiálishoz 
képest, a karon mért vérnyomás meghaladja az alsó végtagon mért értéket fekvő helyzetben; 
suprasternalis surranás, szisztolés ejekciós zörej punctum maximummal a thorax bal oldali elülső és 
hátsó részén, amely később systolo-diastoléssá válhat; általában hiányzó femoralis pulzus. 
Congenitalis vitium (bicuspidalis aortabillentyű) a betegek 1/3-ánál található. Szövődmények: 
pangásos szívelégtelenség, infektív endocarditis, stroke. 

Lefolyás: sebészeti korrekció nélkül 80%-os a mortalitás a hypertonia szövődményei miatt (főként 20-
40 éves életkorban). 

Szűrővizsgálat: Pulzustapintás, auszkultáció, alsó végtagon vérnyomásmérés, mellkasröntgen: 
bordausuratio, fogazott aortagomb („3-as számjegy” jel), echokardiográfia (bicuspidalis 
aortabillentyű). 

Gyógyszer- és toxikus ágens által indukált hypertonia 

Hypertoniát okozó gyógyszerek: Glükokortikoidok, nem szteroid gyulladásgátlók (NSAID szerek, a 
szelektív COX-2 gátlók is), orális contraceptivumok (alkalmazásukkor 5%-ban lép fel hypertonia 5 éves 
szedés során; a vérnyomás emelkedése általában enyhe, 5/2 Hgmm, elhagyásuk után a vérnyomás 
általában 3 hónapon belül rendeződik), nőihormon-pótló kezelés, cyclosporin, D-vitamin-intoxikáció, 
eritropoetin. 

Toxikus ágensek: Kábítószerek (kokain, amfetamin), alkohol (a fiatal férfiak hypertoniájának 10%-ánál 
etiológiai tényező), nehézfémek (ólom, higany, kadmium, tallium). 

Terápia: Glükokortikoidok okozta hypertonia esetén: diuretikum, spironolakton, kalciumantagonista. 
Nem szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID) okozta hypertonia esetén: az NSAID-terápia leállítása vagy 
a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek adagjának növelése (elsősorban kalciumantagonista javasolt). 
Orális fogamzásgátlók okozta hypertonia esetén: a fogamzásgátló gyógyszer elhagyása, szükség 
esetén tiazid diuretikum, spironolakton és kalciumantagonista adása. Cyclosporin-kezelés okozta 
hypertonia esetén: tartós hatású dihidropiridin kalciumantagonista vagy centrális α-2 receptor 
agonista. 

A hypertonia-betegség kezelése és gondozása időskorban 

A magas vérnyomás gyakorisága nő, az európai időskorú népességben 70%-ánál több a 140/90 
Hgmm-t elérő vagy meghaladó vérnyomásúak aránya és 50% feletti a 160/95 Hgmm-t elérő vagy 
meghaladó vérnyomással rendelkezők hányada (evidenciaszint B). Attól függően, hogy már korábban 
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is fennálló magas vérnyomás módosulásáról vagy időskorban kialakuló kórfolyamatról van szó, a 
vérnyomásemelkedés meghatározásában vezető vagy kizárólagos szerepet játszik a nagy- és 
középerek rugalmasságának csökkenése, így domináns a systolés vérnyomásemelkedés. Mindezek 
gyakran a korábbi életszakaszokhoz képest gyógyszeresen is nehezebben mérsékelhető magas 
vérnyomást jelentenek (evidenciaszint B). A kezelés hatékonyságát, a dózisok optimális mértékét 
módosító, mellékhatások-interakciók gyakoriságát növelő időskori diagnosztikai jellegzetességek: 

 A 7. évtizedtől jellemző a vérnyomáscsökkentő kezelést jelentősen befolyásoló komorbiditás, 
ezen belül is kiemelt fontosságú a veseműködés romlása. A kísérő kórfolyamatok önmaguk is 
vagy a kezelésük jelentősen befolyásolhatják, mely antihypertensiv gyógyszerek mekkora 
adagjai lesznek optimálisak a hypertonia eredményes kontrolljára. Az időskorban 
leggyakoribb 4-6 krónikus betegségnek egymást és a hypertonia kezelését jelentősen 
befolyásoló (gyakran rontó) módszertani ajánlásai csak körültekintő mérlegeléssel és aktuális 
módosításokkal használhatók! Jelenleg még nem érhető el integrált ajánlás rendszer 
hypertonia+fokozott comorbiditas esetén (evidenciaszint A). 

 A 7-8. évtizedtől a szokásos vérnyomásmérő eszközeinkkel gyakran tévesen magasabb 
értéket mérünk a többnyire igen merev verőereken belüli valódi vérnyomáshoz képest. Téves 
diagnózis kiküszöbölése: az Osler-módszer (kellően magas kompresszió esetén az a. radialis 
palpabilis, de emelkedő pulzálás nem észlelhető (evidenciaszint C). 

 A vérnyomás variabilitása fokozódik a csökkent perctérfogat és a merevebb erezet 
következtében, gyakori a fehérköpeny-hypertonia és módosul a vérnyomás napszaki ritmusa 
a korábbi életszakaszokhoz képest. Nő a nondipperek aránya, ami összefüggésben van az 
ischaemiás szív- és cerebrovaszkuláris rendellenességekkel, és így gyakran szükséges a 24 
órás ABPM-vizsgálat, amely időskorban fokozott prognosztikai jelentősséggel is bír 
(evidenciaszint B). 

 Korábbi életszakaszokhoz képest gyakoribb az autonóm idegrendszeri regulációs zavar (az 
életkorral romlik a baroreflex, alsó végtagi perifériás idegkárosodás), az ortostatikus 
vérnyomáscsökkenés, ezért kezelés előtt és során mindig ellenőrizendő a vérnyomás álló 
helyzetben is (evidenciaszint C). 

 A perifériás verőerekben lokális verőérszűkületek alakulhatnak ki, elsősorban a 7. évtized 
második felétől. 

 Csökkent mérvű vagy már beszűkült a GFR (evidenciaszint B). 

A beteg terápiás együttműködését befolyásoló sajátságok az életkörülményekben a követekzők: A 
romló kognitív funkció miatt romlik a beteg terápiás együttműködése (evidenciaszint C). Gyakori a 
számos kísérő betegség egyes panaszainak mellékhatásként való téves hozzákötése az éppen 
alkalmazott antihypertensiv gyógyszerekhez (evidenciaszint D). A többnyire romló financiális helyzet 
miatt az alkalmazható terápiás arzenál szűkül (evidenciaszint D). 

Módosul az egyes kardiovaszkuláris kockázati tényezők súlya. A magas vérnyomás, illetve annak a 
csökkentéséből származó előny időskorban még szorosabb összefüggést mutat a kardiovaszkuláris 
történésekkel, mint fiatalkorban (evidenciaszint B). 80 év felett a vérnyomáscsökkentés 
rizikócsökkentő hatása 7 klinikai tanulmány metanalízis révén stroke és szívelégtelenség irányában 
nyert eddig alátámasztást (evidenciaszint A). 80 év felett az életkor növekedése a korábbi 
életszakaszokhoz képest már nem jelent akkora rizikónövekedést (evidenciaszint C). A vérnyomás-
emelkedés kardiovaszkuláris rizikóját a systolés vérnyomás magasságán túlmenően a pulzusnyomás 
is meghatározza (evidenciaszint A). Nő a dyslipidaemia kardiovaszkuláris rizikója, de csökken az LDL-C 
jelentősége és fokozódik a korral a HDL-C fontossága (evidenciaszint B). 

Antihypertensiv gyógyszerek ajánlott sorrendje: 
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 Kisadagú diuretikumok, kalciumantagonisták a korábbi életszakaszokhoz képest 
előnyösebben alkalmazhatók (evidenciaszint A). 

 Az ACE-gátló, ARB szerek itt is hatékonyak, kísérő betegségek (vese) és szövődmények 
(stroke) esetében a preferáltság hasonló a korábbi életszakaszokhoz (evidenciaszint A). 

 Βéta-receptor-blokkoló szerek, ha egyéb indikációjuk (pl. coronariabetegség, 
szívelégtelenség) nincs, nem javasoltak. A nebivolol alkalmazása a SENIORS vizsgálatban 
mutatott kedvező hatása miatt szóba jöhet. 

 Αlfa-receptor-blokkoló (előnyös benignus prostatahyperplasiában) adása a balkamra-
kontraktilitás romlása esetén nem javasolt (evidenciaszint A). 

 Központi idegrendszerre ható vérnyomáscsökkentők: 75 év felett a gyakori központi 
idegrendszeri károsodás miatt csak fokozott körültekintéssel alkalmazhatók (evidenciaszint 
B). Előnyösebbek az ACE-gátlók és az ARB-k. 

 A nagyon idős (>80 év) betegek antihypertensiv kezelésére a HYVET vizsgálat alapján a 
perindopril + indapamid kombináció a sokirányú (mortalitást és morbiditást csökkentő) 
kedvező hatása miatt javasolt. 

Az időskori antihypertensiv gyógyszerelés sajátosságai: Az időskorban megváltozott gyógyszer-
metabolizmus, a károsodott keringési és más szervek válaszainak potenciális változása miatt kis 
adagokkal való kezdés szükséges, és viszonylag kis adagokkal való kombinált kezelés preferálandó 
(evidenciaszint B). A gyakori komorbiditás miatt nagyfokú figyelemmel kell lenni más szervek 
kórfolyamataira és gyógyszerelésére az interakciók fokozott veszélye miatt (evidenciaszint B). 

Sztatinok, aspirin és más vérlemezkeaggregáció-gátló szerek adása: Időskori hypertoniában fokozott 
jelentőséggel bír mindkét támadáspont a stroke és ischaemiás szívbetegség szövődmények 
kivédésében (evidenciaszint A). Aszpirin esetében a korábbi életkorokhoz képest gasztrointesztinális 
mellékhatások irányában szorosabb kontroll szükséges (evidenciaszint C). 80 év felett az 
antilipidaemiás kezelés jelentősége nem kielégítően alátámasztott. 

A hypertonia kezelése sürgősségi állapotokban 

Az akut teendőt igénylő hypertoniás állapot a magasvérnyomás-betegség speciális formája, melyben 
egy öngerjesztő folyamat eredményeként vagy hirtelen, vagy folyamatosan emelkedik a vérnyomás, 
és ehhez a vérnyomás-emelkedéshez előre nem megadható időpillanatban akutan társul egy romló 
vagy újonnan kialakuló vaszkuláris eredetű célszervkárosodás. 

Hirtelen vérnyomás-emelkedés (korábbiakban sürgősségi állapot) 

A fennálló hypertoniabetegségben a korábbi átlagos vérnyomásértékekhez képest (kezelt vagy 
kezeletlen állapotban) észlelt hirtelen vérnyomás-emelkedés szorongás, pánik, fájdalom, 
gyógyszerkihagyás, gyógyszerindukció és a környezeti tényezők változása miatt jöhet létre. 
Amennyiben nincs egyéb sürgető tényező, bőségesen elegendő a krónikus p.os kezelés aktuális 
módosítása, szükség esetén captopril 6,25 mg vagy 12,5 mg p.os adása. Az adagok negyedórán, 
félórán belül ismételhetők. A rövid hatású nifedipin tabletta, spray alkalmazása kerülendő. Szükséges 
lehet szorongáscsökkentő, nyugtató adása is. Amennyiben az elsődleges ellátás után az otthoni 
obszerváció kielégítőnek ítélhető, a beteget nem kell mindenáron kórházba utalni. A hirtelen 
vérnyomás-emelkedéssel járó állapot tüneteit és ellátását összefoglalóan a 14. táblázat mutatja (a 
sürgősségi állapottal együtt). 

14. táblázat. A hirtelen vérnyomás-emelkedéssel járó állapot tünetei és ellátása 

Paraméterek Hirtelen vérnyomás-emelkedés Hypertensiv sürgősségi 
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tünet nélkül tünettel (krízis) állapot 
Vérnyomás 
(Hgmm) 

>180/110 >180/110  általában >220/140  

Tünetek fejfájás, feszültség; 
gyakran semmi jel 

súlyos fejfájás, dyspnoe dyspnoe, mellkasi 
fájdalom, nocturia, 
változó mentális státus, 
vándorló neurológiai 
góctünetek, gyengeség 

Vizsgálat nincs célszervi 
elégtelenség és nincs 
keringési manifesztáció 

célszervi elégtelenség; 
keringési manifesztáció; 
stabil állapot 

encephalopathia, 
pulmonalis oedema, 
veseelégtelenség, stroke, 
szívelégtelenség, 
coronariaischaemia 

Kezelés 1-3 órás obszerváció; 
kezdeti gyógyszerhatás-
vizsgálat, titrálás 

minimálisan 3-6 órás 
megfigyelés; elsődlegesen 
rövid hatású p.os szerek 

laboratóriumi vizsgálatok; 
vénás út biztosítása; 
monitorizálás; 
parenteralis kezelés 
megkezdése  

Ellátási terv alapellátás szintjén 
menedzselhető (3-7 
napon belül) 

rövid (72 órán belüli) 
felvétel menedzselése, 
azonnali felvétel 

intenzív osztályos felvétel 
 

 

Hypertoniás sürgősségi állapot (korábbiakban hypertoniás krízis) 

A sürgősségi állapot mindig célszervkárosodás veszélyével vagy már bekövetkeztével együtt járó 
hypertoniás állapot, ahol éppen ezért nemcsak a vérnyomás csökkentése, hanem a szervműködés 
fenntartása, a célszervvédelem is elsőrendű fontosságú. A hypertensiv sürgősségi állapot 
encephalopathiával, akut cerebrovaszkuláris történéssel, tüdőödémával, szívelégtelenséggel, akut 
coronaria szindrómával, aortadissectióval, akut veseelégtelenséggel, eclampsiával együtt járó 
folyamat. A szekunder hypertonia kórformák közül a phaeochromocytoma okozhat kifejezett 
krízisállapotot. A klinikai tünetegyüttes gyógyszeres megszüntetése nem halasztható, mert különben 
a beteg vagy meghal, vagy pedig maradandó szervkárosodása alakul ki. Az akut, de ellenőrzött 
mértékű vérnyomáscsökkenésnek az első 24 órában nem szabad meghaladnia a középvérnyomás 
15%-át (maximum 25%-át). Hypertoniás sürgősségi (krízis) állapotban a kezelést perceken belül 
nemcsak el kell kezdeni, hanem a szükséges célvérnyomást már el is kell érni. Az alkalmazandó 
gyógyszer ezért parenterális kell legyen, mindig egyénre szabottan, az egyes hypertoniás sürgősségi 
állapotoknak megfelelően. Az első beavatkozást követően a további 6-24 órás megfigyelés sürgősségi 
vagy intenzív osztályon ajánlott. 

Gondozás 

Napi betegellátási feladataink között a legnagyobb veszélyt jelentő népbetegségnek a hypertoniát 
tartjuk. A hypertoniás betegek esetében nem önmagában a magas vérnyomással, hanem annak érfal 
és szívkárosító következményeivel kell számolnunk. A cardiovascularis betegségek kialakulásában, 
ennek következtében a korai megrokkanásban, az idő előtti halálozásban a hypertonia önálló 
rizikótényezőt jelent. A betegek veszélyeztetettségének csökkentéséhez komplex gondozásra kell 
törekedni, amelynek elsődleges feladata hypertonia időben történő felismerése, és a magas 
vérnyomás csökkentése komplex, hatékony kezeléssel. Ha a tömeges előfordulást, a széleskörű 
megközelítést, a tartós, folyamatos felügyelet szükségességét elfogadjuk, és azt népegészségügyi 
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feladatnak tekintjük, egyértelmű, hogy eredményt csak akkor érünk el, ha a hypertonia gondozás a 
családorvos gyakorlatának szerves részeként valósul meg. 

A hypertoniagondozást olyan folyamatos orvosi munkának kell tekinteni, melyben az egyes beteg 
ellátása egymásra épülő feladatokból áll. Kezdődik a betegség felderítésével, a diagnózis 
felállításának folyamatával, majd meghatározott terápiás tevékenységet kíván meg, hogy a cél, az 
optimális és komplex kezelés hatékony legyen. Ezt követően legalább ilyen fontos a kezelés 
hatásosságának folyamatos nyomon követése, rendszeres, időszakos ellenőrzése, és esetlegesen, az 
állapottól függő kezelésmódosítás. 

Feladatok a hypertoniás betegek gondozásában: 

 Folyamatos felkutatás 

 A diagnózis felállítása, a rizikó status feltérképezése 

 Vérnyomáscsökkentő és rizikótényezőket befolyásoló kezelés beállítása 

 Tájékoztatás, oktatás, nevelés 

 A kezelés hatásosságának nyomon követése 

 Időszakos ellenőrzés, állapottól függő kezelésmódosítás 

Folyamatos felkutatás 

A genetikusan determinált kockázattól, valamint a környezeti hatásoktól függően telik el hosszabb, 
vagy rövidebb idő, amíg a betegség kialakul, és diagnosztizálhatóvá válik. A preklinikai állapot 
időtartama bizonytalan, és a betegség megjelenése nem jár együtt specifikus tünetekkel, ezért a 
betegség felismerése esetleges, gyakran késedelmet szenved. Az időben történő felismerés 
érdekében stratégiai feladat, hogy “egészséges” vagy más betegségben szenvedő felnőttek esetében 
viszonylag gyakran, minden egyes orvos-beteg találkozás alkalmával kerüljön sor vérnyomásmérésre. 
Az eseti vérnyomásmérés alapján mérlegelhetjük, hogy “normális”, vagy “emelkedett” vérnyomást 
mértünk-e, és a hypertonia “gyanúja” felvethető-e vagy sem. Ha a vérnyomásmérés szabályosan 
történik és a normális tartományban van, az alábbiak szerint kontrollálni kell: 

 Ha kettő vagy kevesebb kockázati tényező van jelen és a beteg korábban normotensiós volt, 
legalább kétévente vérnyomásmérést kell végezni vagy a pácienst erre ösztönözni. 

 Három, vagy több rizikó fennállása esetén legalább évente vényomás-ellenőrzés. 

 Metabolikus szindróma vagy cukorbetegség, vagy egyéb társbetegségek fennállása esetén 
legalább félévente kívánatos a vérnyomásmérés. 

 Negyven év felett alacsony kockázati értéknél is évente kell vérnyomásmérést végezni. 

A diagnózis felállítása, a rizikó status feltérképezése 

„Emelkedett” vérnyomásérték esetén a diagnózis felállítását a Magyar Hypertonia Társaság Szakmai 
Irányelveiben leírtak alapján kell elvégezni. A diagnosztika célkitűzése: 

 A magas vérnyomás súlyossági besorolása. 

 Mi az etiológia: primer/szekunder hypertonia. 

 A teljes kardiovaszkuláris kockázat felmérése: 

 melyek a prognózist meghatározó rizikófaktorok, különös tekintettel az életmóddal 
módosíthatókra, 

 melyek a prognózist meghatározó, speciális kezelést igénylő célszerv károsodások, 
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 milyen - a prognózist meghatározó és/vagy a vérnyomáscsökkentő kezelést alapvetően 
befolyásoló - társbetegségek állnak fenn 

A diagnosztika módszerei: ismételt vérnyomásmérés, vérnyomás-monitorozás, anamnézis, fizikális 
vizsgálat, kémiai-laboratóriumi vizsgálat, eszközös és konziliáriusi vizsgálatok, farmakológiai vizsgálat. 

A vérnyomáscsökkentő és a kockázati tényezőket befolyásoló kezelés beállítása 

A normális értékhatárt meghaladó mértékű vérnyomás észlelése és a hypertonia diagnózisának 
megerősítése után kötelező olyan kezelés megválasztása, amely a kóros vérnyomást normális szintre 
állítja be. Szigorúbbak a célok, ha a betegnek fiatal korban, több társult rizikója van, ha a koszorúér, 
vagy agyi érbetegség kockázata a rizikóbecslés alapján nagyon magas, vagy ha cukorbetegség, 
vesebetegség áll fenn. Alapelv, hogy a hypertonia kezelésében a nem gyógyszeres kezelést kell 
előnybe részesíteni, azt akkor is szorgalmazni kell, ha később mégis gyógyszeres kezelésre kerül sor. 

Tájékoztatás, oktatás, nevelés 

A kezelés kezdetén a beteget tájékoztatni, oktatni, nevelni kell, hogy együttműködő partnerré váljon. 
Olyan kérdésekkel kell foglalkozni, mint a hypertonia betegség fogalomköre, a közvetlen, és közvetett 
veszélyek, mérési módszerek, a mérési eredmények értelmezése, a szervkárosodások veszélye, 
elkerülhetősége, a komplex veszélyeztetettség, rizikótényezők, a folyamatos ellenőrzés módja, 
indoka, a nem gyógyszeres és gyógyszeres kezelési lehetőségek, a kezelési cél, célvérnyomás, 
vérnyomásváltozás, a kezelés mellékhatásai, a kezelés önkényes megszakítása, következményei, 
együttélés a betegséggel, életvitel, életmód. 

Napjainkban a páciensek túlnyomó többsége jól informált és aktív. Régen talán elég volt átadni egy 
gyógyszert, hogy „ebből naponta egy szemet KELL bevenni étkezés után”, manapság azonban, ha 
valóban azt szeretnénk, hogy betegünk elfogadja és betartsa javaslatainkat, számára érthető módon, 
egyénre szabottan el kell magyaráznunk betegségét és azokat a lehetőségeket, amik a 
gyógyulásához, kezeléséhez segíthetnek. Össze kell foglalnunk tényszerűen azokat az 
állapotrosszabbodásokat, szövődményeket melyek a terápia felfüggesztése, nélkülözése esetén 
veszélyeztetik egészségi állapotát, életét. A hétköznapi nyelven meg kell tanítanunk betegeinknek az 
adott betegség lényegét, okát, a megelőzés, a kezelés lehetőségeit és az esetleges terápia 
felfüggesztés következményeit, ahhoz, hogy betegeink, az ismeretek birtokában maguk hozhassák 
meg döntésüket. Betegeinket társként kell segítségül hívnunk saját betegségük gyógyításához. Nem 
lehet elvárni senkitől, hogy élethosszig szedjen egy gyógyszert, mert mi azt szeretnénk. A mi 
feladatunk, hogy egy, a beteg számára érthető, világos tájékoztatás során az egyén olyan tudásszintre 
kerüljön, hogy saját maga hozza meg a döntését, és azért szedje élethossziglan az adott gyógyszert, 
mert ő, maga akarja elkerülni az esetleges súlyosabb állapotokat. 

Ki kell hangsúlyozni a beteg számára, hogy nem elegendő az „ahhoz képest jó a vérnyomásom” 
megközelítés, nem nyugodhatunk meg, ha csak csökkenteni sikerült a vérnyomását, hanem a 
kísérőbetegségek által meghatározott célértéket el kell érni. Azt is tudatosítanunk kell, hogy a 
célérték elérése csupán eszköz ahhoz, hogy a „nagy veszélyeket” a cerebrovascularis történéseket 
elkerüljük. Az orvosi ellátás új modellje szerint a beteg is aktívan részt vesz a gyógyulásban, saját 
maga gyógyításában. Az orvos a tudás forrása, de szerepe sokkal inkább hasonlít egy trénerére, vagy 
pedagóguséra. A beteg a technikai erőforrások, orvosi szakértelem és pszichoszociális támogatás 
miatt keresi fel az orvost, de saját maga felelős állapota gondozásáért. 
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A kezelés hatásosságának nyomonkövetése 

A beteg gondozása rendszeres ellenőrzésből, a kezelés eredményességének felügyeletéből áll. Olyan 
komplex tevékenységet jelent, amikor a kezelés, még inkább a megelőzés érdekében figyelembe kell 
venni és kezelni kell valamennyi olyan rizikótényezőt, állapotot, amely a későbbi szív- és érrendszeri 
szervi szövődmények megelőzését szolgálja. 

Rendszeres betegellenőrzésre kell törekedni, amikor nyomon követjük a vérnyomáscsökkentő 
kezelés hatását, a rizikóállapot kedvező irányú befolyásolását célzó törekvéseink eredményeit. 
Egyben folyamatosan észleljük az állapotváltozást, az esetlegesen megjelenő célszerv károsodásokat, 
vagy szövődményeket. Az ellenőrzés gyakorisága és részletei a beteg mindenkori állapotának a 
függvénye. Ez a kezdeti “szövődménymentes” állapottól kezdve, amikor a hypertonia volt az egyetlen 
kezelést igénylő betegség, évek, évtizedek múlva a kísérő és társbetegségek megjelenésével 
dinamikusan változik. 

Hatékony gondozótevékenységünk alapfeltétele, hogy pontos információnk legyen a beteg 
vérnyomásának alakulásáról. Ehhez óriási segítséget jelent a vérnyomás otthoni önellenőrzése. 
Lehetőség szerint el kell érnünk, hogy valamennyi betegünk rendelkezzen megfelelő 
vérnyomásmérővel, és sajátítsák el annak helyes használatát. Azon túl, hogy az otthoni 
önellenőrzéssel objektívebb képet kaphatunk betegünk vérnyomásértékeiről egyértelműen hasznos, 
mert támogatja a beteg partnerré válását is. Az önellenőrzés elősegíti, hogy a beteg megismerje 
betegségét, panaszainak, a gyógyszeres kezelésnek az összefüggését a vérnyomás értékével. A 
folyamat megfigyelése, az állandó visszacsatolás erősíti a beteg együttműködését, a gyógyszeres 
kezelés pontos kivitelezését, de áttételesen a komplex, nem gyógyszeres kezelést is. A hypertoniás 
betegek gondozásában az otthoni vérnyomásmérés helye pontosan meghatározható. Szerepe lehet a 
diagnózis felállításában, a gyógyszeres kezelés beállítási folyamatának észlelésében, de különösen 
fontos a hosszú távú kezelés hatásosságának nyomon követésében. Mindez fontos a beteg számára, 
de még inkább az orvos számára hasznos, mert a gondozási tevékenységet támogatja. Általában a 
soros ellenőrzés során tájékozódunk, hogy: 

 A betegnek van-e és milyen panasza? 

 Milyen az aktuális állapota? 

 Hogyan szedi a gyógyszert? 

 Milyen az aktuális vérnyomása? 

 Ha történt otthoni vérnyomás ellenőrzés, akkor annak följegyzett értékeiből milyen 
információkat kaptunk? 

Összegezzük az eredményeket, azt értékeljük, és a beteggel megbeszéljük a további teendőket. 
Megerősítjük a nem gyógyszeres és a gyógyszeres kezelésre vonatkozó tanácsainkat, és megbeszéljük 
a következő ellenőrzés időpontját. Ha nem normális a vérnyomásérték, akkor tisztázzuk, hogy az a 
mérési körülményeknek, vagy egyéb oknak tulajdonítható-e, kell-e további mérésekkel, 
monitorozással pontosabb eredményhez jutni. Ha van aktuális panasz, akkor annak tisztázására 
törekszünk, és kezdeményezzük mindazokat a kiegészítő vizsgálatokat (labor, EKG, szakkonzílium 
stb.), amelyek ilyenkor indokoltak. 

Időszakos ellenőrzés, állapottól függő kezelésmódosítás 

Az ellenőrzés gyakoriságát a hypertonia súlyossága, a célszervkárosodások, kísérő betegségek 
mérlegelése alapján lehet meghatározni. Ha a veszélyeztetettség mértéke kicsi, és csak nem 
gyógyszeres kezelésre kerül sor, az ellenőrzés 2-3 hónaponként racionális. 
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A gyógyszeres kezelés beállítása idején, az első fázisban, 10-14 naponként kell az állapotot 
kontrollálni. Később, ha valamilyen okból a kezelés módosítására kerül sor, szintén gyakoribb 
találkozások indokoltak. A célvérnyomás elérése esetében: 

 szövődménymentes hypertonia esetén legalább 2-3 havonta ellenőrzés szükséges. 

 célszervkárosodás, illetve kísérőbetegség jelenléte esetén legalább 4 hetente ellenőrzés 
indokolt. 

Az ellenőrzés módja: 

 Rendelői vérnyomásmérés. 

 Otthoni önvérnyomás mérés (különböző napszakokban), ennek rögzítése és konzultációja az 
orvossal. 

 ABPM-vizsgálat: a terápia beállításánál és módosításánál is szükséges lehet. 

 A terápia betartásának ellenőrzése (életmód, nem gyógyszeres, gyógyszeres kezelés). 

 Időszakos speciális vizsgálatok (laboratórium, szemészet, EKG stb.). 

A terápia beállítása, folyamatos, aktív gondozás 

A vérnyomáscsökkentő kezelés beállítása és a célvérnyomás elérése esetenként több hetet, hónapot 
vesz igénybe, és legtöbbször ismételt egyénre szabott kezelésmódosítások után érhető el. 
Folyamatos ellenőrzést kell biztosítani, amely komplex betegellenőrzést jelent. 

 Ellenőrzés minden találkozás során: panaszok, vérnyomás, fizikális vizsgálat, a vérnyomás-
monitorozás értékelése, gyógyszerszedés, életmódi tanácsok betartása 

 Időszakos ellenőrzések 2-3 havonta: kóros laboratóriumi vizsgálatok kontrollja (vércukor, 
HbA1C, koleszterin, triglicerid, húgysav, CRP). 

 Évenkénti ellenőrzés: általános alap laboratóriumi vizsgálatok, EKG, szemészet, nyaki ér-
Doppler, életkorfüggő szűrés, vérnyomás monitorozás (ha rendszeresen nem történik). 

 Soron kívüli ellenőrzés: új panaszok, tünetek megjelenése, szervi szövődmény kialakulása 
vagy gyanúja, jelentős vérnyomás-emelkedés. Szükség esetén ilyenkor szakkonzíliumok 
(kardiológia, endokrinológia, alvásszakértő, hypertonológus stb.), vagy intézetbe küldés 
javasolt. 

Hogyan lehet sikeres a terápiánk, a gondozótevékenységünk? Betegeinkkel megbeszéljük a várható 
tüneteket, az esetlegesen jelentkező szédülés, látászavar, fejfájás stb. okát. Nagyon fontos tudni: 
ezek nem a gyógyszer mellékhatásai, hanem a sikeres terápia hatásai - végre csökken a vérnyomása! 
Türelmesek vagyunk. Türelmes a beteg is, ha előre erre kérjük. Egyénre szabott terápiát állítunk 
össze. Időt szánunk a betegoktatásra. Időt szánunk a gondozásra. Hatásos, jó gyógyszereket 
használunk. 

Gondozótevékenységünk során alapszabálynak kell tekintenünk, hogy a betegek 
egészségtudatosságra való nevelése, a betegség korai felismerése, az orvosi tevékenység egyik 
legfontosabb tényezője. Az orvosnak türelemmel, empátiával kell kommunikálni betegeivel. 
Szükséges felmérni, ismerni a beteg pszichoszociális, mentális állapotát, ugyanis a megfelelő 
kommunikáció, csak megfelelő, a beteg számára érthető módon történhet. Meg kell ismertetni őket 
testük felépítésével, szervezetük működésével. Csak akkor lehet betegségekről beszélni, amikor már 
tudják mi az egészség kritériuma. Jobban elfogadják betegségüket, az ezzel járó kivizsgálási és 
gyógyítási procedúrát, ha pontosan tudják mikor mi, és miért történik velük. Így partnereinkké 
válnak, és jobban elfogadják tanácsainkat is. Csak az ő segítségükkel állítható be a vérnyomásuk, csak 
az ő aktív közreműködésükkel válik a hypertoniájuk megfelelően kezelhetővé. 
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Primer prevenció 

A népegészségügyi program a cardiovascularis betegségek morbiditási és mortalitási mutatóinak 
javítása, a népbetegségnek számító hypertonia korai felismerése, kezelése nélkül nem lehet 
eredményes. Az epidemiológiai adatok szakmai, népegészségügyi, szervezési és költségszempontból 
is jelentősek. 

Irodalom 

Farsang Cs. A hypertonia kézikönyve. 3. kiadás. Medintel (2010) 
Kiss I. (szerk.) A hypertoniabetegség felnőttkori és gyermekkori kezelésének szakmai és szervezeti 
irányelvei. A Magyar Hypertonia Társaság állásfoglalása és ajánlása. 9. kiadás. Hypertonia és 
Nephrologia 13:81. (2009) 
www.hypertension.hu 

Tesztkérdések 

1. Melyek az elsőként választható antihipertenzív szerek? 
A. Diuretikumok 
B. Béta-blokkolók 
C. Kalcium csatornablokkolók 
D. ACE-gátlók 
E. Angiotenzin-II 1-es típusú receptor blokkolók 
F. Valamennyi 
 
2. Nem elsőként választható gyógyszercsoportok, kivéve: 
A. Alfa-1 adrenerg receptor gátlók 
B. Imidazolin-1 receptor agonisták 
C. Alfa-1 adrenerg és β-receptorblokkolók 
D. Béta-blokkolók 
E. Centrális α-2 receptor agonista 
F. Direkt vasodilatátor 
 
3. Lehetséges a célszervkárosodások megelőzése antihypertenziv kezeléssel? 
A. Nem, mert oki kezelésre nincs mód 
B. Igen, de csak szekunder hypertoniák esetén 
C. Igen, az egyénre szabottan megválasztott antihipertenzív kezelés 
D. Csökkenti a szövődmények kialakulásának veszélyét 
E. Nem, mert az antihipertenzív szerek egy része maga is okoz mellékhatásokat 
 
4. A béta blokkoló kezelés előnyös mert: 
A. Gátolja a vérnyomáskiugrások kialakulását 
B. Ritkábban jelentkezik reggeli gyors vérnyomásemelkedés 
C. A szívelégtelenség kialakulását fokozza 
D. Gyakoribbak a ritmuszavarok 
E. Az első két válasz a helyes 
 
5. A renin-angiotenzin rendszer gátlói kedvezőek diabetesben, mert: 
A. Elősegítik a hasnyálmirigy inzulin kiválasztását 
B. Fokozzák a perifériás inzulin érzékenységet 
C. Csökkentik az inzulin kiválasztást 
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D. Csökkentik a perifériás inzulin érzékenységet 
E. Az első két válasz a helyes 
 
6. Fix kombinációs kezelés javasolt, ha: 
A. Alkoholizmus esetén 
B. Artéria renalis szűkület esetén 
C. Terhességben 
D. Ha a vérnyomás >20/10 Hgmm-rel magasabb, mint a célérték 
E. Szívelégtelenség esetén 
 
7. Hány százalékkal lehetne csökkenteni a kardiovszkuláris mortalitást a hypertonia megfelelő 
kezelésével? 
A. 5% 
B. 10% 
C. 14% 
D. 18% 
E. 21% 
 
8. Metabolikus szindrómában szenvedő betegnek milyen β-blokkolót választana? 
A. Pindololt 
B. Metoprololt 
C. Nevibololt 
D. Tartós hatású metoprololt 
E. Bisoprololt 
 
9. Cukorbetegségben szenvedő hypertoniás betegének milyen célvérnyomás elérésére törekszik? 
A. <120/80 Hgmm 
B. <125/80 Hgmm 
C. <130/80 Hgmm 
D. <135/85 Hgmm 
E. <140/90 Hgmm 
 
10. Otthoni vérnyomás monitorozással cukorbetegségben (is) szenvedő betegének átlagvérnyomása 
156/92 Hgmm. Milyen terápiát választana? 
A. Norvasc 5 mg 
B. Coverex AS 10 mg 
C. Concor 5 mg 
D. Lisonorm 
E. Pretanix 
 
Helyes válaszok: 1: F, 2: D, 3: C, 4: E, 5: E, 6: D, 7: E, 8: C, 9: C, 10: D 

A krónikus szívelégtelenség 
dr. Tamás Ferenc 

Bevezetés 
A szívelégtelenség gyakori betegség, mely jelentős népegészségügyi problémát okoz az iparilag fejlett 
országokban. Míg a cardiovascularis betegségek (koszorúér-betegség, stroke, perifériás érbetegség) 
miatti halálozás ezekben az országokban az elmúlt két évtizedben jelentősen csökkent, a 
szívelégtelenség incidenciája és prevalenciája drámaian növekedett. Az Egyesült Államokban a 
szívelégtelenség jelenleg kb. 5 millió, Európában kb. 10 millió embert érint. Az új esetek száma az 
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Egyesült Államokban 10 évenként megduplázódik, és 8-10 millióra becsülik azon tünetmentes 
balkamra-diszfunkciójú betegek számát is, akiknél az elkövetkező 1-5 évben a szívelégtelenség 
tünetei ki fognak alakulni. A betegség kezelési költségei óriási terhet rónak az egészségügyre 
világszerte, ezek döntő részét a kórházi kezelés összege teszi ki. A szívelégtelenség mortalitása a mai 
korszerű kezelés mellett is igen magas, a 4 éves halálozási arány meghaladja az 50%-ot. 
Ezek az adatok szükségessé teszik a legújabb diagnosztikus és terápiás lehetőségek ismeretét, 
valamint azok széles körű alkalmazását. A közelmúltban az Európai Kardiológus Társaság (ESC) és az 
amerikai kardiológusok két nagy szervezete - az American College of Cardiology (ACC) és az American 
Heart Association (AHA) - is meghatározta a kórkép diagnosztikájának és terápiájának legújabb 
irányelveit. A magyar ajánlás az előzőekre építve hasonló irányelveket fogalmaz meg, de tükröződik 
benne a hazai lehetőségek figyelembevétele és néhány vonatkozásban az irányelvet készítő 
munkacsoport némileg eltérő véleménye is. 

Definíció, BNO tartomány 
A szívelégtelenség olyan komplex klinikai tünetegyüttes, amelyet bármely strukturális vagy 
funkcionális kardiális rendellenesség okozhat, amely károsítja a kamra systolés és/vagy diastolés 
funkcióját. 

Diagnosztikus kritérium: a klinikai tünetek mellett a kardiális diszfunkció objektív igazolása 
nyugalomban. A systolés diszfunkció kritériuma a 40%-nál kisebb ejectiós frakció (EF), az izolált 
diastolés diszfunkció bizonyításához a megtartott systolés funkció mellett a Doppler 
echokardiográfiával kimutatható diastolés funkciózavar is szükséges. Systolés szívelégtelenségben 
többnyire diastolés funkciózavar is fennáll. 

I1100 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 
I1190 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenség nélkül 
I1300 Hypertensiv szív- és vesebetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 
I5000 Pangásos szívelégtelenség 
I5090 Szívelégtelenség, k.m.n. 
I5091 Szívelégtelenség NYHA I. stádium 
I5092 Szívelégtelenség NYHA II. stádium 
I5093 Szívelégtelenség NYHA III. stádium 
I5094 Szívelégtelenség NYHA IV. stádium 
P2900 Szívelégtelenség az újszülöttben 

 

Pathogenesis 

A szívelégtelenség hátterében álló leggyakoribb kórképek 
 Ischaemiás szívbetegség (elsősorban a myocardialis infarctust követő systolés diszfunkció) az 

esetek 2/3-ában 

 Hypertonia (az ischaemiás szívbetegséggel való együttes előfordulása gyakori) 

Ritkább kórképek 
 A szívizomzat gyulladásos betegségei 

 Valvuláris szívbetegségek (szerzett és congenitalis vitiumok) 

 Ismeretlen eredetű szívizombetegségek (ú.n. idiopathiás dilatatív cardiomyopathiák) 

 Infiltratív betegségek (amyloidosis, haemochromatosis, sarcoidosis) 

 Táplálkozási hiányállapotok (protein, szelén, thiamin, L-carnitin hiány) 

 Elektrolitzavarok (hypocalcaemia, hypophosphataemia, hyponatraemia) 

 Endocrin kórképek (hypothyreosis, hyperthyreosis, hypoparathyreosis, phaeochromocytoma, 
acromegalia) 
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 Collagenosisok (SLE, rheumatoid arthritis, systemas sclerosis, polyarteritis nodosa, 
polymyositis) 

 Toxikus ártalmak (alkohol, adriamycin, cyclophosphamid, arzén, kokain, kobalt) 

 Tachycardia indukálta cardiomyopathia (folyamatos supraventricularis tachycardia vagy 
pitvarfibrilláció szapora kamrai ritmussal) 

 Peripartum cardiomyopathia 

 Egyéb (hypereosinophil syndroma, sleep-apnoe syndroma, Whipple-kór) 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi), fizikális vizsgálat 
A szívelégtelenség okozta legfontosabb panaszok a nyugalomban vagy terheléskor jelentkező 
nehézlégzés és/vagy fáradtságérzés, a legfontosabb klinikai tünetek pedig a csökkent terhelhetőség, 
a folyadékretenció, a kis- és nagyvérköri oedema, amelyek nem szükségszerűen egyidőben, vagy 
együttesen vannak jelen. A panaszok és tünetek jelenléte felveti a szívelégtelenség valószínűségét, 
azonban specificitásuk kicsi, mivel más betegségek és extrakardiális okok is kiválthatják ezeket (pl. a 
nehézlégzést obesitas, tüdőbetegség vagy a bokaoedemát ortopédiai betegség, kalcium-antagonista 
gyógyszer mellékhatása). A nehézlégzés szívelégtelenségben kezdetben csak fizikai terheléskor fordul 
elő (effort dyspnoe), majd később nyugalomban, jellemzően elsősorban fekvő helyzetben 
(orthopnoe) vagy éjszakai rohamok formájában (paroxysmalis nocturnalis dyspnoe), súlyos esetben 
tüdőoedema képében. A betegség klinikai súlyosságának megítélésére általánosságban a NYHA (New 
York Heart Association) stádiumokat használják, mely a beteg panaszain és a tüneteket kiváltó fizikai 
aktivitás szintjén alapszik. 

 NYHA I stádium: a beteg fizikai aktivitása nem korlátozott, a mindennapos fizikai tevékenység 
nem okoz fáradtságot, nehézlégzést vagy palpitatiót. 

 NYHA II stádium: a beteg fizikai aktivitása mérsékelten korlátozott, nyugalomban nincsenek 
panaszai, de a mindennapos fizikai aktivitás fáradtságot, nehézlégzést, palpitatiót vagy 
anginát okoz. 

 NYHA III stádium: a beteg fizikai aktivitása jelentősen korlátozott, nyugalmi panaszok 
nincsenek, de a szokásosnál kisebb fizikai aktivitás is kiváltja a fenti panaszokat. 

 NYHA IV stádium: a betegnek nyugalmi panaszai vannak, melyek a legkisebb fizikai aktivitásra 
is fokozódnak. 

Ez az osztályozás, bár világszerte elterjedt, szubjektív, mivel a beteg panaszain alapszik és függ a 
megszokott életstílusától. Az ACC/AHA a NYHA funkcionális osztályozás mellett egy új 
stádiumbeosztás bevezetését javasolta, amelyben hangsúlyozottan kifejezésre jut a kórkép 
kialakulásának és progressziójának folyamata, és a NYHA funkcionális osztályozásánál objektívebben 
és megbízhatóbban határozza meg a beteg helyét a szívelégtelenség ismert kórlefolyásában. Az új 
stádiumba sorolás szerint a szükséges kezelés és a prevenciós stratégia is egyértelműbben 
meghatározható. Ez a beosztás kiegészíti, de nem helyettesíti a NYHA funkcionális osztályozást. 

 „A” stádium: a betegnek fokozott kockázata van arra, hogy szívelégtelenség alakuljon ki, de 
nincs strukturális szívbetegsége. 

 „B” stádium: a betegnél már fennáll a strukturális szívbetegség, amely nem feltétlenül jár 
balkamrai diszfunkcióval, nincsenek és korábban sem voltak szívelégtelenségre jellemző 
panaszai vagy tünetei. 

 „C” stádium: a betegnek a strukturális szívbetegsége és a kardiális diszfunkciója mellett 
korábban vagy jelenleg szívelégtelenségre jellemző panaszai és/vagy tünetei voltak, ill. 
vannak. 

 „D” stádium: végstádiumú szívelégtelenség, amikor a beteg speciális kezelést (mechanikus 
keringéstámogatást, folyamatos inotróp infúziót, szívtranszplantációt) igényel. 
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Laboratóriumi vizsgálatok 
T. vérkép, Na, K, CN, kreatinin, máj- és vesefunkció, pitvari natriuretikus peptid (BNP) meghatározás. 
A differenciál-diagnosztika vagy a társbetegségek további vizsgálatokat tehet szükségessé. 

Képalkotó vizsgálatok 
EKG, mellkas rtg., echocardiographia, sz.e. CT, MR, szükség esetén. Holter monitorozás, ABPM, 
angiográfia. A differenciál-diagnosztika vagy a társbetegségek további vizsgálatokat tehet 
szükségessé. 

Diagnózis 
Az anamnézis, fizikális és a fent említett laboratóriumi és egyéb vizsgálatok alapján. 

Differenciál-diagnózis 
Ld. a pathogenesisnél felsorolt betegségeket. 

Kezelés 
A kezelés célja a szívelégtelenséghez vezető megbetegedések prevenciója, ill. igazolt kardiális 
diszfunkció esetén a betegség további progressziójának megakadályozása, az életkilátások és az 
életminőség javítása. 

1. A stádium (magas kockázatú betegek strukturális szívbetegség nélkül) 
A kockázatot jelentő tényezők megfelelő kezelése 

Számos kórkép vezethet szívelégtelenséghez, amely korai fázisában még nem okoz strukturális 
eltérést. 

a) A következő betegségek korai észlelése és az aktuális irányelveknek megfelelő kezelése 
csökkentheti a balkamra-diszfunkció és a szívelégtelenség kialakulásának valószínűségét: 

 Hypertonia. A vérnyomás célértéke alacsonyabb társuló más rizikófaktorok, pl. diabetes, 
krónikus veseelégtelenség esetén: 130/85, ill. 120/75 Hgmm. Elsősorban olyan gyógyszereket 
alkalmazzunk, amelyek bizonyítottan kedvező hatásúk szívelégtelenségben, illetve a 
szívelégtelenség kialakulásának megelőzésében (ACE-inhibitorok, β-blokkolók, diuretikumok). 

 Diabetes mellitus. A cardiovascularis események csökkentésében, a diabetes kezelésében 
fontos közel normoglykaemiára törekvés mellett alapvető jelentőségű valamennyi 
cardiovascularis rizikófaktor szorosabb kontrollja. ACE-gátló kezelés minden esetben 
indokolt. 

 Atherosclerosis. ACE-inhibitor és sztatinok alkalmazása indokolt (a hyperlipidaemia kezelése 
a megfelelő szakmai ajánlás szerint). 

b) Több káros szenvedély, viselkedési forma okozhat szívizomkárosodást. A dohányzás, a kábítószer- 
(pl. kokain) élvezet veszélyének ismertetése és elhagyásának elérése fontos a strukturális 
szívbetegség kialakulásának megelőzésében. Az alkoholfogyasztás mérsékelt szintre csökkentése 
vagy elhagyása szintén elengedhetetlen. 

c) Számos tumorellenes kezelési eljárás, pl. a mediastinumot érintő besugárzás, valamint egyes 
kemoterápás szerek (pl. anthracyclin) szívelégtelenséget okozhatnak. Gondos dozírozásuk és a beteg 
folyamatos kontrollja szükséges. 

d) Egyes endocrin betegségek (pl. hyperthyreosis) szívelégtelenséghez vezethetnek. Korai és gondos 
kezelésük nagy jelentőségű. 
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e) Tartós tachycardia és a supraventricularis tachyarrhythmiák megfelelő kezelése mindenképpen 
javasolt. 

A kiemelkedően magas rizikójú betegek (cardiomyopathiák vonatkozásában egyértelmű családi 
anamnézissel rendelkezők, kardiotoxikus terápiás eljárásban részesülők) esetében a balkamra-
diszfunkció korai megállapítása érdekében időszakos echokardiográfiás ellenőrzés ajánlott. 

2. B stádium (balkamra-diszfunkció és/vagy strukturális szívbetegség jeleit mutató, 
panaszmentes betegek) 
A rizikótényezők megfelelő kezelésére vonatkozó ajánlások ebben a stádiumban is alkalmazandók. A 
cardiovascularis események megelőzése 

a) Acut myocardialis infarctus. Az elzáródott coronaria korai megnyitása (thrombolysis, primer PCI) 
csökkenti a szívelégtelenség kialakulásának veszélyét. Az ACE-inhibitorok és a β-blokkolók korai, már 
az infarctus akut szakában elkezdett alkalmazása csökkenti az ismételt myocardialis infarctusok 
előfordulásának és a halálozásnak a valószínűségét. ASA- és sztatinkezelés elkezdése ugyancsak 
indokolt. 

b) Myocardialis infarctuson átesett, megtartott balkamra-funkciójú betegek. Mivel bizonyítottan 
csökkentik a halálozást és az újabb myocardialis infarctusok előfordulásának valószínűségét, 
myocardialis infarctust követően az ACE-inhibitorok, a β-receptor blokkolók, az ASA és a sztatinok 
alkalmazása alapvető fontosságú. A hypertonia és a hyperlipidaemia szekunder prevenciós 
ajánlásoknak megfelelő, szigorúbb kezelése szükséges. 

c) Panaszmentes, krónikus balkamrai systolés diszfunkció. Ebben a betegcsoportban az ACE-
inhibitorok egyértelműen késleltetik a szívelégtelenség tüneteinek megjelenését, valamint csökkentik 
a szívelégtelenség miatt bekövetkező halálozást és kórházi felvételek számát. Bár ebben a 
betegcsoportban a β-receptor blokkolókra vonatkozó átfogó, nagy, kontrollált vizsgálati eredménnyel 
még nem rendelkezünk, eltekintve az acut myocardialis infarctuson átesett betegcsoporttól, de mind 
a patofiziológiai megfontolások, mind a klinikai vizsgálati eredmények alapján joggal feltételezhető, 
hogy a β-blokkoló kezelés lassítja a betegség progresszióját és csökkenti a hirtelen halál veszélyét. 
Ezért az ACE-inhibitorok mellett a β-blokkolók adása is indokolt. 

d) Panaszmentes, súlyos billentyűbetegségben szenvedő betegek. Súlyos mitralis és aorta-billentyű 
stenosis és regurgitatio esetén billentyűműtétet kell végezni, különösen akkor, ha a balkamra-funkció 
is károsodott (a pontos indikációkat ld. a megfelelő ajánlásban). Súlyos aorta regurgitatio esetén, 
megtartott balkamrai systolés funkció mellett direkt vazodilatátor (hydralazin vagy dihydralazin), 
ACE-inhibitorok vagy kalcium-antagonista (nifedipin) alkalmazásával a műtét késleltethető. E szerek 
alkalmazása csökkenti a kamra strukturális károsodásait, s ezáltal késlelteti a balkamra-diszfunkció 
kialakulását. Műtétre alkalmatlan vagy műtétet nem vállaló betegek esetében az előbbi kezelési 
módok alkalmazása indokolt. 

e) Hypertonia balkamra-hypertrophiával. A balkamra-hypertrophia független rizikófaktornak 
tekinthető, amely nagymértékben növeli a myocardialis infarctus, a szélütés, a hirtelen halál és a 
szívelégtelenség veszélyét. A vérnyomás irányelvek szerinti agresszív kezelése szükséges. 

3. C stádium (balkamra-diszfunkciós betegek) 
A rizikótényezők megfelelő kezelésére és a cardiovascularis események megelőzésére (A és B 
stádium) vonatkozó ajánlások ebben a stádiumban is alkalmazandók. 
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A kezelés általános szempontjai 
 A beteg és hozzátartozóinak oktatása. A kórkép mibenlétének, tüneteinek, az alkalmazott 

gyógyszerek legfontosabb hatásainak, mellékhatásainak, a várható komplikációknak és korai 
elhárításuk módszereinek, és a szükséges életmódbeli szabályoknak az ismertetése. 

 Fel kell hívni a beteg figyelmét a napi rendszeres testsúlyellenőrzés szükségességére és a 
jelentős testsúlynövekedés (több mint 2 kg 3 nap alatt) esetén javasolt teendőkre. 

 Korlátozni kell a napi sóbevitelt, különösen előrehaladott szívelégtelenségben. 

 A folyadékbevitel - még hyponatraemia nélkül is - a napi 1,5-2 litert ne haladja meg. 

 Túlsúlyos (BMI: 25-30 kg/m2) vagy kövér beteg esetén (BMI >30 kg/m2) törekedni kell az 
ideális testsúly elérésére. 

 Elsősorban az előrehaladott szívelégtelenségben veszélyeztető kardiális cachexia rendszeres 
fizikai tréning segítségével és gyakori kismennyiségű étel fogyasztásával (ha a normál étkezés 
emésztési zavarokat okoz) megelőzendő. 

 Akut tünetek vagy hemodinamikai instabilitás kivételével, stabil állapotú, NYHA II-III. 
stádiumú szívelégtelenségben a vázizomzat leépülésének megakadályozására rendszeres 
testmozgás ajánlott. A rendszeres, tüneteket nem provokáló tréning növeli a terheléses 
toleranciát, javítja az életminőséget (ld. részletesen: rehabilitációs irányelvek). 

 Pneumococcus és influenza elleni immunizálás csökkenti a légúti infekciók veszélyét, amelyek 
a kórkép progresszióját okozhatják. 

 Szélsőséges körülmények (nagy magasság, magas páratartalom és hőmérséklet) veszélyével 
járó utazások nem javasolhatók. Hosszú ideig tartó utazások kerülendők. Idegen 
körülmények közötti étkezéssel és folyadékfogyasztással járó veszélyekre fel kell hívni a 
figyelmet. 

 A szexuális aktivitást csak előrehaladott szívelégtelenségben vagy fizikai aktivitással 
összefüggő eszméletvesztés esetén kell korlátozni. Angina pectoris vagy dyspnoe 
jelentkezését előzetes nitrát terápia megelőzheti, de ilyenkor phosphodiesterase-inhibitor 
hatású erekciót segítő gyógyszer nem alkalmazható. 

A következő gyógyszerek előidézhetik, illetve súlyosbíthatják a szívelégtelenség tüneteit, ezért 
alkalmazásuk kerülendő: 

 Nem-szteroid gyulladásgátlók (Na-retenciót és perifériás vazokonstrikciót okoznak, valamint 
az ACE-inhibitorok és a diuretikumok hatását gyengítik, és toxicitásukat fokozzák) 

 Az antiarrhythmiás szerek közül csak az amiodaron nem rontja a túlélést 

 Kálcium-antagonisták (a szívelégtelenség romlásához vezethetnek és növelik a 
cardiovascularis események rizikóját, kivéve a 3. generációs dihydropyridinek - amlodipin, 
felodipin) 

 Triciklusos antidepresszánsok 

 Kortikoszteroidok 

 Lítium 

Gyógyszeres kezelés 

1. Angiotenzin Konvertáló Enzim (ACE) inhibitorok 
Az ACE-inhibitor kezelést a systolés balkamra-diszfunkcióval járó szívelégtelenség minden esetében 
alkalmazni kell. Kivételt jelent a kontraindikáció, vagy a gyógyszerrel szembeni intolerancia. Az ACE-
inhibitorokat korábbi vagy jelenlegi folyadékretenció fennállása esetén diuretikumokkal együtt 
alkalmazzuk. Az ACE-inhibitor kezelést amennyiben lehetséges β-receptor blokkoló alkalmazásával 
kell kiegészíteni. Pitvarfibrillációban vagy sinusritmusban, ha a panaszok továbbra is perzisztálnak, 
digitálisz hozzáadása is javasolt. 

Hatásmechanizmus: Az ACE-gátlók hatása kettős, részben az angiotenzin I - angiotenzin II átalakulást 
gátolják, részben a bradykinin-lebontás mérséklésével fokozzák a prostaglandin-szintézist. 
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Valószínűsíthető, hogy a gyógyszer mindkét hatása szerepet játszik a hosszú távú kezelés kedvező 
eredményeiben. 

Gyakorlati alkalmazás, kontraindikációk: Az ACE-inhibitorok bevezetése előtt a következő abszolút és 
relatív ellenjavallatok figyelembevétele szükséges. ACE-inhibitorokat nem szabad alkalmazni a 
korábbi alkalmazásuk során észlelt angiooedema vagy anuriához vezető veseelégtelenség, illetve 
kétoldali a. renalis stenosis esetén. Ugyancsak tilos alkalmazásuk terhes nőknél. Relatív 
kontraindikációt jelent, különös gondossággal kell eljárni 80 Hgmm-nél alacsonyabb vérnyomás, 
nagymértékben emelkedett szérum kreatininszint (>250 µmol/l), és megemelkedett (>5,5 mmol/l) 
szérum káliumszint esetén. Ugyancsak kerülni kell alkalmazását hypotensiós, hypoperfúziós, 
cardiogen shock közvetlen rizikójának jeleit mutató beteg esetében. 

A kezelés bevezetése és fenntartása (javasolt dózisok): Bár valószínűsíthetően az ACE-gátlók hatása 
az egész gyógyszercsoportra vonatkozik, mégis azoknak a szereknek az alkalmazását kell előnyben 
részesíteni, amelyekkel kapcsolatosan kontrollált klinikai tanulmányokban bizonyították a 
morbiditásra és mortalitásra kifejtett kedvező hatásokat (captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, 
trandolapril), mivel ezekben a tanulmányokban egyértelműen meghatározták a gyógyszerek hatásos 
dózisát (1. táblázat). 

1. táblázat. Javasolt ACE-inhibitor dózisok 
Gyógyszer Kezdő dózis Fenntartó dózis 

Enalapril 1 x 2,5 mg 2 x 10 mg 
Lisinopril 1 x 2,5 mg 5-20 mg 
Ramipril 1,25-2,5 mg 2 x 2,5-5 mg 
Trandolapril 1 mg 4 mg 
 
A kezelést alacsony dózisok alkalmazásával kell kezdeni, különösen akkor, ha a beteg hypotensiós, 
hyponatraemiás, diabeteses vagy csökkent vesefunkció jeleit mutatja. Ezt követően fokozatos, a 
beteg reakciójától függő dózisemelés javasolt, a nagy tanulmányokban alkalmazott céldózisok 
eléréséig (1. táblázat). A kezelés elkezdése előtt a folyadékretenció megszüntetendő és a 
folyadékdepléció elkerülendő. Az előbbi gyengítheti, vagy kiolthatja az ACE-inhibitorok hatását, az 
utóbbi fokozhatja a mellékhatások veszélyét. A betegek mintegy 85%-a jól tűri az ACE-gátlók adását. 
A dózisemelés során a szérum káliumszint és vesefunkciós paraméterek rendszeres, 1-2 hetente 
történő ellenőrzése szükséges. 

A javasolt céldózisok, illetve a tolerált dózisok elérését követően ezek fenntartása rendszerint 
nehézségek nélkül lehetséges. A várt klinikai hatás sokszor csak hetek vagy hónapok múlva alakul ki. 
A kezelés gyors abbahagyása veszélyes lehet, a klinikai állapot romlását idézheti elő. Nem-szteroid 
gyulladáscsökkentők adását kerülni kell, mivel az ACE-inhibitorok hatását gyengíthetik, s a 
mellékhatások veszélyét növelhetik. Súlyos szívelégtelenségben, ahol az ACE-gátlók hypotensiv 
hatása kifejezett, folyadékretenciót, nagyfokú vesefunkció-romlást okozhatnak, átmeneti elhagyásuk 
jön szóba. 

Mellékhatások: A mellékhatások két mechanizmus alapján jöhetnek létre. 

1. Az angiotenzin szuppressziója: 

a) Hypotonia: Ez az ACE-inhibitor kezelést kísérő leggyakoribb mellékhatás. A vérnyomás az 
ACE-inhibitor kezelés során szinte minden esetben csökken, de ez többnyire tünetmentes, 
esetenként azonban szédülést, vesefunkció-csökkenést, látászavart vagy syncopét okozhat. 
Legtöbbször a kezelés elkezdésekor vagy a dózis növelésekor jelentkezik, amit súlyos 
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hyponatraemia (<130 mmol/l) vagy a kezelést megelőző nagy mennyiségű diuresis 
elősegíthet. E mellékhatás mérsékelhető, ha a kezelést alacsony dózissal kezdjük, illetve 
előzetesen csökkentjük vagy átmenetileg felfüggesztjük a diuretikum adását, és a 
folyadékretenció esetét kivéve liberalizáljuk a sófogyasztást. 

b) Romló veseműködés: Csökkent veseperfúzióval járó állapotokban (így szívelégtelenségben is) 
a GFR fenntartásában az efferens arteriola angiotenzin mediálta vazokonstrikciójának döntő 
szerepe van, ezért az ACE-inhibitor kezelés bevezetésekor, illetve dózisemelések kapcsán 
szinte minden esetben a vesefunkció enyhe-mérsékelt romlása észlelhető. A fenntartó 
kezelés során azonban ez az emelkedett szérum kreatininszint rendszerint visszatér a kezelés 
előtti értékre, vagy ezen a mérsékelten emelkedett szinten stabilizálódik. A betegek 5-30%-
ánál tapasztalható átmeneti, jelentős szérum kreatinin emelkedés. A rizikó nagyobb NYHA IV 
stádiumban, súlyos hyponatraemia esetén, egyidejű a. renalis stenosis fennállásakor, illetve 
NSAID alkalmazásakor. A vesefunkció a diuretikum-dózis csökkentésével javítható. Az ACE-
inhibitor kezelést csak jelentősen beszűkült vesefunkció (szérum kreatinin >300 µmol/l) 
mellett kell felfüggeszteni. 

c) Szérum káliumszint emelkedése: Kialakulása rendszerint a vesefunkció romlásával 
párhuzamos. A hyperkalaemia ugyancsak gyakori ACE-inhibitor kezelés mellett azoknál a 
betegeknél, akik egyidejűleg káliumpótlásban vagy káliumspóroló diuretikus kezelésben 
részesülnek. Az enyhe hyperkalaemia nem jelenti az ACE-inhibitor kezelés kontraindikációját, 
de 5,5 mmol/l-t meghaladó szérum káliumszint mellett ACE-inhibitort ne alkalmazzunk. 

2. A bradykinin hatásának potencírozása: 

a) Köhögés: Az ACE-gátló kezelés megszakításának leggyakoribb oka. Európai, fehér 
populációban 5-15%-ban fordul elő. Rendszerint nem produktív, száraz, kínzó köhögés, amely 
a kezelés bevezetését követő első hónapokban lép fel. A gyógyszer elhagyását követő 1-2 
héten belül megszűnik, s mivel csoporthatásról van szó, bármely más ACE-inhibitor ismételt 
bevezetésekor kialakul, de ennek mértéke különböző lehet. Mielőtt azonban a köhögést az 
ACE-inhibitornak tulajdonítjuk, zárjuk ki a pulmonális pangás vagy légúti betegségek által 
kiváltott köhögést. Ha a köhögés miatt az ACE-inhibitor adását fel kell függeszteni, akkor 
alternatív gyógyszerként angiotenzin-receptor antagonistát javasolt alkalmazni. 

b) Angiooedema: Előfordulása 1% alatti, de potenciálisan életveszélyes szövődmény. Ezért 
előfordulásakor, vagy ha a beteg kórtörténetében angiooedema szerepel, az ACE-inhibitorok 
alkalmazása tilos. 

2. Béta-blokkolók 
Béta-blokkoló kezelést a systolés szívelégtelenség valamennyi klinikai stádiumában (NYHA I-IV) 
alkalmazni kell. Kivételt jelent a kontraindikáció, vagy a gyógyszerrel szembeni intolerancia. A β-
blokkolókat minden esetben a szívelégtelenség standard kezeléséhez (diuretikumok, ACE-inhibitorok) 
adjuk hozzá. 

Hatásmechanizmus: A β-blokkolók az endogén mediátorok (noradrenalin, adrenalin) hatásának 
adrenerg-receptorokon történő kompetitív antagonizmusa révén a szimpatikus idegrendszer 
aktivációjának hatását gátolják. A tartósan és kórosan fokozott szimpatikus idegrendszeri 
aktivációnak, amely fokozza más neurohormonális rendszerek aktivitását és mediátorainak hatását, 
számos kedvezőtlen hatása van. Következtében perifériás vazokonstrikció, fokozott nátriumretenció, 
következményes balkamrai volumen- és nyomásnövekedés jön létre, fokozódik a falfeszülés és 
megnövekszik a myocardialis oxigénigény. Emelkedik a szívfrekvencia, fokozódik a kontraktilitás. Az 
automácia és a triggerelt aktivitás fokozódásával növekszik a kamrai ritmuszavarok kialakulásának 
veszélye. Mindezek a kedvezőtlen hatások a β-blokkolók alkalmazásával csökkenthetők. 
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Gyakorlati alkalmazás, kontraindikációk: Béta-blokkolókat nem szabad alkalmazni az adott szerrel 
szemben fennálló túlérzékenység esetén, asthma bronchialéban, súlyos obstruktív légúti 
betegségben, valamint tüneteket okozó bradycardia és magas fokú AV-blokk esetén megfelelő 
pacemaker-kezelés nélkül. 

A kezelés bevezetése és fenntartása (javasolt dózisok): Bár a β-blokkolók szívelégtelenségben 
kifejtett kedvező morbiditási és mortalitási hatásai több β-blokkoló - tartós hatású metoprolol, 
bisoprolol, carvedilol és nebivolol - esetében nagyok, és multicentrikus, kontrollált, randomizált 
vizsgálatokban igazolhatók voltak, e kedvező hatások mégsem tekinthetők egyértelműen osztály-
tulajdonságnak. Így jelenleg csak az előbbi három β-blokkoló alkalmazása javasolható 
szívelégtelenségben. Béta-blokkoló kezelést csak stabil állapotú betegnél kezdjünk el. A β-blokkoló 
kezelést mindig nagyon alacsony dózissal kell kezdeni, s folyamatosan, az egyéni reakciókat 
messzemenően figyelembe véve lassú dózistitrálást kell végezni (2. táblázat). 

2. táblázat. Javasolt β-blokkoló dózisok 
Gyógyszer Kezdő dózis  Fenntartó dózis 

Bisoprolol 1,25 mg 10 mg/nap 
Metoprolol succinát CR 12,5/25 mg 200 mg/nap 
Carvedilol 3,125 mg 50-100 mg/nap 
Nebivolol 1,25 mg 10 mg/nap 
 
A β-blokkoló bevezetése kapcsán a beteg panaszainak és tüneteinek fokozódása, a szívelégtelenség 
átmeneti progressziója, folyadékretenció megjelenése jöhet létre. A következő dózisemelésre csak 
akkor kerülhet sor, ha az alacsonyabb dózis alkalmazásánál létrejövő mellékhatások megszűntek. A β-
blokkolók alkalmazásánál a nagy, randomizált, multicentrikus vizsgálatokban meghatározott 
céldózisokat kell megpróbálni elérni. Ha a megfelelő céldózisokat sikerült elérnünk, ezt megtartani 
már rendszerint nem jelent problémát. 
Mellékhatások: 

a) Folyadékretenció, a szívelégtelenség progressziója: A β-receptor blokkolók bevezetésekor 
gyakran alakul ki folyadékretenció, ami rendszerint tünetmentes, s csak a testsúlynövekedés 
jelzi. Ez a folyadékretenció a diuretikum-dózis átmeneti emelésével általában 
megszüntethető, s nem teszi szükségessé a β-receptor blokkoló kezelés felfüggesztését. 

b) Fáradékonyság: A β-receptor blokkoló kezelés bevezetésekor kialakulhat általános 
gyengeség, fáradékonyság, ami rendszerint néhány hét alatt magától rendeződik. A tartós 
fáradékonyság megszüntetéséhez általában elegendő a diuretikum és/vagy a β-receptor 
blokkoló dózisának csökkentése. 

c) Bradycardia, vezetési zavar: Ha a bradycardia szédüléssel vagy egyéb panasszal jár együtt, 
akkor szükség lehet a β-blokkoló adagjának csökkentésére. II., III. fokú AV-blokk a β-blokkoló 
kezelés dózisának csökkentését vagy a kezelés felfüggesztését teheti szükségessé. I. fokú AV-
blokk nem befolyásolja a β-blokkoló kezelést. Magas fokú AV-blokk és jelentős bradycardia 
esetén minden esetben mérlegelni kell a gyógyszer-interakciókat is, s a bradycardiát, vezetési 
zavart okozó szer adását abba kell hagyni. Válogatott esetekben az előny-hátrány 
mérlegelése mellett szóba jön a β-receptor blokkoló megfelelő dózisban történő alkalmazása 
érdekében a pacemaker implantáció. 

d) Hypotensio: Gyakori mellékhatás, különösen az alfa-blokkoló tulajdonsággal is bíró β-
receptor blokkolók esetén. Ez a mellékhatás leggyakrabban az első dózist, illetve az első 
dózisemelést követő 24-48 órán belül jelentkezik, s rendszerint dózismódosítás nélkül 
megszűnik. Tüneteket okozó hypotensio kialakulása esetén átmeneti ACE-inhibitor 
dóziscsökkentés, illetve folyadékdepléció esetén a diuretikum adagjának csökkentése 
szükséges és hatásos lehet. 
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3. Diuretikumok 
Diuretikumokat kell alkalmazni folyadékretencióval járó szívelégtelenség valamennyi esetében. A 
folyadékretenció megszüntetése, illetve a folyadékretenció visszatérésének megelőzése rendszerint 
csak diuretikumok adásával lehetséges. A diuretikumokat mindig ACE-gátlókkal és β-receptor 
blokkolókkal együtt kell alkalmazni. Monoterápia nem javasolt. 

Hatásmechanizmus: A diuretikumok a vesetubulusok Na- és Cl-reabszorpciójának gátlása révén fejtik 
ki kedvező hatásukat. A furosemid a Henle-kacs területén, míg a thiazid diuretikumok és a 
káliumspóroló diuretikumok a tubulusok distalis szakaszán hatnak. A kacsdiuretikumok a filtrált 
nátrium 20-25%-ának, míg a thiazid diuretikumok csak 5-10%-ának visszaszívódását gátolják meg. 
Jelentős veseelégtelenség fennállásakor (kreatinin clearance <30 ml/perc) a distalis tubulusokban 
ható diuretikumok elvesztik hatásukat. 

Gyakorlati alkalmazás, kontraindikációk: Diuretikumokat ne alkalmazzunk ismert idiosyncrasia 
esetén. Fokozott óvatosság szükséges súlyos hypotensio, azotaemia és hypokalaemia fennállásakor. 

A kezelés: bevezetése és fenntartása: A járóbetegek esetében általában alacsony kezdő dózist 
alkalmazzunk, s az adagot a folyadékretenció fizikális jeleinek megszűnéséig növeljük. A vízhajtók 
adásával párhuzamosan a sóbevitel megszorítására (naponta kevesebb, mint 3 g nátrium) is szükség 
van. A folyadékretenció megszüntetésekor átmeneti hypotensio és azotaemia jelentkezhet, de ezek a 
diuretikumok adását véglegesen nem akadályozhatják meg. 

A diuretikumok hatása függ a gyógyszer szérumkoncentrációjától és a tubulusokba történő 
kiválasztásuk sebességétől. Előrehaladott szívelégtelenségben a bélfalak oedemája és hypoperfúziója 
késlelteti a felszívódást, továbbá a veseperfúzió és a vesefunkció csökkenése gátolja a gyógyszerek 
bejutását a tubulusokba. Ebből következően a szívelégtelenség fokozódásakor egy adott diuretikus 
hatáshoz magasabb dózis szükséges. Előrehaladott szívelégtelenség kezeléséhez mindig 
kacsdiuretikumot alkalmazzunk. Nagy mennyiségű só fogyasztása és bizonyos gyógyszerek (nem-
szteroid gyulladásgátlók, beleértve a ciklooxigenáz-2 gátlókat) csökkenthetik a diuretikumok hatását. 
Diuretikum-rezisztencia esetén az előbbi precipitáló faktorok kiküszöbölése, s két, lehetőleg a nefron 
különböző szakaszán ható diuretikum együttes adása, a diuretikumok naponta több, rendszerint két 
alkalommal történő alkalmazása, intravénás bevitel szükséges. Végső esetben renális perfúziót 
növelő szerekkel történő együttes alkalmazással (dopamin) próbálkozhatunk. A hemofiltráció vagy 
ultrafiltráció is segíthet a diuretikumrezisztencia megszüntetésében. 

Mellékhatások: Az elektrolithiány, a hypotensio és az azotaemia kialakulása jelentik a leggyakoribb 
mellékhatásokat. Jóval ritkábban észlelhető bőrkiütés és halláskárosodás. 

a) Elektrolithiány: Az életfontosságú kationok (kálium, magnézium) vesztése a distalis 
tubulusokba irányuló fokozott nátriumtranszport és a nátrium káliumra, illetve magnéziumra 
cserélődése következtében jön létre. A kálium- és a magnéziumszint csökkenése elősegíti a 
malignus kamrai ritmuszavarok kialakulását. Az elektrolitvesztés megelőzéséhez rendszerint 
elégséges az ACE-inhibitorok alkalmazása. ACE-inhibitorok és káliumspóroló diuretikumok 
együttadása a legbiztosabb módja a hypokalaemia megelőzésének és a már kialakult 
hypokalaemia megszüntetésének. Káliumkiegészítésre csak ritkán van szükség. A vesefunkció 
döntő mértékben befolyásolja a hypokalaemia kialakulásának veszélyét. Súlyos vesefunkció-
károsodás esetén káliumpótlásra, vagy káliumspóroló diuretikumok adására nincs szükség, 
sőt különösen ACE-inhibitorok alkalmazása mellett ezek adása a hyperkalaemia veszélye 
miatt kerülendő. Ilyenkor fokozott ellenőrzés, gyakori szérumelektrolit- és vesefunkció-
kontroll szükséges. 
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b) Hypotonia és azotaemia: A túlzott diuretikus kezelés jelentős folyadékhiány kialakulása révén 
tünetekkel járó hypotensióhoz vezethet. A nagyfokú folyadékhiány gyakran fokozott 
szimpatikus tónussal, elektrolitvesztéssel társul, az életveszélyes ritmuszavarok, s a hirtelen 
halál közvetlen veszélyét okozva. A diuretikum-dózis csökkentése, súlyos esetben azonnali 
intravénás folyadék- és ionpótlás szükséges. A folyadékvesztés, a folyadékterek beszűkülése, 
a veseperfúzió csökkentése és kompenzáló, fokozódó sympathicotonia révén azotaemia 
kialakulását is eredményezheti. Megszüntetése ugyancsak a diuretikum-dózis 
csökkentésével, súlyos esetben intravénás folyadékpótlás alkalmazásával lehetséges. 

4. Digitálisz 
Digitálisz alkalmazása javasolt minden olyan esetben, amikor a standard ACE-inhibitor, β-receptor 
blokkoló és diuretikum-kezelés ellenére a szívelégtelenségre jellemző tünetek fennmaradnak. 
Digitálisz alkalmazása rutinszerűen javasolt magas kamrafrekvenciával járó pitvarfibrilláció esetén, ha 
β-blokkoló kezelés nem alkalmazható, vagy frekvenciacsökkentő hatása elégtelen. 

Hatásmechanizmus: A digitálisz gátolja a szívizomsejtekben a Na+/K+ ATP-áz enzim aktivitását, növeli 
a myocyta cytoplasma Ca2+-szintjét, s ezáltal pozitív inotróp hatást fejt ki. A Na+/K+ ATP-áz enzim 
gátlása más szövetekben, pl. a vagus afferens rostjaiban is létrejön, és ezáltal érzékenyítve a 
baroreceptorokat csökkenő szimpatikus idegrendszeri aktivitást eredményez. Az enzimaktivitás 
renalis gátlása megnöveli a distalis tubulusokba jutó nátrium mennyiségét, ezáltal csökkenti a vese 
reninkiválasztását. Mindezek alapján érthető, hogy a digitálisz kedvező hatásában újabban fontos 
szerepet tulajdonítanak az előbbi kedvező neurohormonális hatásoknak, míg a pozitív inotróp hatás 
kérdéses jelentőségű. 

Gyakorlati alkalmazás, kontraindikációk: Sinuscsomó betegség, II-III. fokú atrio-ventricularis blokk 
esetén ne alkalmazzunk digitáliszt megfelelő pacemaker-kezelés nélkül. Más sinuscsomó depressziót 
vagy atrio-ventricularis vezetést rontó gyógyszerrel (amiodaron, β-receptor blokkoló) együtt adva 
fokozott óvatosság szükséges. 

A kezelés bevezetése és fenntartása (javasolt dózisok): Ritka kivételtől eltekintve a szívelégtelenség 
kezelésében a rendelkezésre álló készítmények közül a digoxin adása javasolt. Nagyfokú vesefunkció-
csökkenés esetén a májban metabolizálódó digitoxin adása jön szóba. Számos tanulmány adatai 
szerint a digitálisz nagyobb dózisai - olyanok is, amelyeket normális dózistartományba sorolnak - 
tartósan alkalmazva nem növelik a digitálisz hatékonyságát, viszont a hirtelen halál fokozott 
veszélyével, az ischaemiás myocardialis események növekvő gyakoriságával járnak. A digoxin dózisa a 
napi 0,25 mg-ot ne haladja meg, tartósan inkább napi 0,125 mg adása javasolt. A terápia 
bevezetésekor telítő dózisok alkalmazására nincs szükség. Különösen fontos alacsony, napi 0,125 mg-
os adag alkalmazása idős, csökkent vesefunkciójú és alacsony testtömegindexű betegek esetében. A 
szérum digoxinszint (terápiás tartomány: 0,7-1 ng/ml) vizsgálata csak digitálisz-intoxikáció gyanúja 
esetén javasolt. 

Mellékhatások: A megfelelő dózisban alkalmazott digitálisz-kezelést a legtöbb beteg jól tolerálja. 
Rendszerint csak magas - 0,25 mg-nál nagyobb - napi dózisok alkalmazásakor észlelhetők 
mellékhatások. Alacsonyabb dózisok alkalmazásakor idős, csökkent vesefunkciójú betegeknél, 
hypokalaemia, hypomagnesaemia vagy hypothyreosis fennállása mellett, illetve kinidin, verapamil, 
spironolacton, propafenon, amiodaron együttadásakor léphetnek fel intoxikációra jellemző tünetek. 
A legfontosabb mellékhatások a következők: 

 Ritmuszavarok (ectopiás és reentry mechanizmusú ritmuszavarok, vezetési zavarok) 

 Gasztrointesztinális tünetek (étvágytalanság, hányinger, hányás, hasmenés) 

 Neurológiai szimptómák (látászavar, dezorientáció, zavartság) 
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5. Aldoszteron-antagonisták 
Súlyos szívelégtelenségben a standard kezelés mellett aldoszteron-antagonista spironolacton 
alkalmazása indokolt. Javasolható továbbá szelektív aldoszteron-receptor antagonista (eplerenon) a 
szívelégtelenséggel szövődött vagy diabetessel járó acut myocardialis infarctus első napjai után. Az 
aldoszteron-antagonisták alkalmazása az ACE-gátló és β-blokkoló kezelést követően harmadik 
szerként jön szóba. 

Hatásmechanizmus: Az aldoszteronnak kedvezőtlen strukturális és funkcionális hatásai vannak a 
szívizomzatra. Az ACE-gátló kezelés alkalmazása hosszú távon, a betegek egy részében nem csökkenti 
kielégítően az aldoszteron-szintet. Ennek eléréséhez aldoszteron-receptor antagonista kezelés 
szükséges. A spironolacton a kedvező neurohumorális hatása mellett egyúttal káliumspóroló 
diuretikum is. 

Gyakorlati alkalmazás, kontraindikáció: Aldoszteron-receptor antagonista nem alkalmazható 5 
mmol/l fölötti szérum kálium- és 220 µmol/l fölötti szérum kreatininszint esetén. Mindkét változó 
gyakori (3-5 naponkénti) monitorozása szükséges a spironolacton-kezelés bevezetésekor, valamint az 
ACE-inhibitor dózisának változtatásakor, különösen akkor, ha a kezelés kapcsán jelentős hypotensio 
alakul ki. 

A kezelés bevezetése és fenntartása (javasolt dózisok): Spironolactonból 12,5 vagy 25 mg/nap-os, 
eplerenonból 25mg/nap-os bevezető dózis alkalmazása ajánlott. Amennyiben a 3-5 nap utáni szérum 
kálium-érték az 5 mmol/l értéket meghaladja, a dózis napi megfelezése javasolt. Az újabb 3-5 nap 
múlva végzett laboratóriumi kontrollból kiderülhet, hogy egyes betegek még alacsonyabb dózist 
tolerálnak, vagy egyáltalán nem tolerálják a spironolacton adását. Elsősorban csökkent vesefunkciójú 
idős betegeknél észlelhető csökkent tolerancia. Amennyiben a kezdő adag mellett a szérum 
káliumszint 4 mmol/l alatti, a dózis megduplázható, s az újabb 3-5 nap után elvégzett laboratóriumi 
kontroll eredményének megfelelően az emelt dózis tartósan alkalmazható. A szérum káliumszinttel 
együtt a szérum kreatininszint változásának ellenőrzése ugyancsak szükséges, és 250 µmol/l feletti 
érték esetén a dózisok megfelezése javasolt. Stabil fenntartó adag elérése után egy hónappal, majd 
később hathavonta ajánlott a szérum kálium- és kreatininszint kontrollálása. Instabilitás, 
folyadékvesztés, hypotensio fellépése aktuális laboratóriumi ellenőrzést tesz szükségessé. 

Mellékhatások: A legjelentősebb mellékhatást a hyperkalaemia, és esetenként ennek súlyos 
következményei (elsősorban bradycardia, szívleállás) jelentik. A javasolt adagolási séma be nem 
tartása, a szérum kálium- és kreatininszint ellenőrzésének elmulasztása növeli a mellékhatások 
veszélyét. Ugyancsak hyperkalaemiát idézhet elő más káliumspóroló diuretikumok, illetve 
káliumpótlás együttes alkalmazása. Az esetek mintegy 10%-ában észleltek gynecomastiát, amely nem 
mindig teszi szükségessé a kezelés felfüggesztését. Eplerenon adása esetén ez a mellékhatás nem 
jelentkezik. 

6. Angiotenzin-receptor blokkolók (ARB) 
Angiotenzin-receptor blokkolók adása javasolt: 

 ACE-gátló intolerancia esetén, ha az intolerancia oka tűrhetetlen köhögés vagy angiooedema. 

 ACE-inhibitor, digitálisz, diuretikum-kezelés ellenére súlyos NYHA III-IV funkcionális osztályú 
szívelégtelenség esetén, ha β-receptor blokkoló kezelés nem alkalmazható, s ha nem áll fenn 
nagyfokú hypotensio vagy vesefunkció-csökkenés. 

 ACE-gátló kezelés kiegészíthető ARB adásával, ha a β-blokkoló kontraindikált. 

 Meg lehet fontolni az ARB alkalmazását ACE-gátló és β-blokkoló mellé is (elsősorban NYHA 
III-IV betegeken), ha a beteg állapota progrediál és nem áll fenn nagyfokú hypotensio vagy 
vesefunkció-csökkenés. 
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Hatásmechanizmus: Az ARB-k kedvező hatásukat az angiotenzin II hatásának receptor szintű 
antagonizmusa révén fejtik ki. Ismert, hogy az angiotenzin I - angiotenzin II átalakulást gátló 
gyógyszerek (ACE-inhibitorok) a betegek jelentős csoportjában nem csökkentik tartósan és kielégítő 
mértékben az angiotenzin II szintjét. Az angiotenzin konvertáló enzimen kívül más átalakulási utak is 
működnek, amelyek ACE-inhibitor hatásban up-regulálódhatnak és magas angiotenzin II szintet 
eredményeznek. Az ARB-k alkalmazása - szemben az ACE-inhibitorokkal - minden esetben gátolja az 
angiotenzin II káros hatásait. Az ARB-k ugyanakkor nem gátolják a kinináz enzimeket, s ezáltal nem 
rendelkeznek az ACE-gátlók bradykininhez kötődő kedvező, elsősorban értágító hatásával. 

Gyakorlati alkalmazás, kontraindikációk: Ritkán előforduló túlérzékenység, allergiás bőrreakciók, 
terhesség, súlyos veseelégtelenség (szérum kreatinin >250 µmol/l), hyperkalaemia (szérum kálium 
>5,5 mmol/l), kétoldali artéria renalis szűkület és tüneteket okozó hypotensio. 

A kezelés bevezetése és fenntartása (javasolt dózisok): Hasonlóan az ACE-inhibitorokhoz, a kezelést 
kis adagokkal javasolt kezdeni, és a beteg reakcióját és a lehetséges mellékhatásokat figyelve a 
céldózisokat fokozatos dózisnövelés révén kell elérni. A fenntartó kezelés alkalmazása legtöbbször 
problémamentes. Jelenleg krónikus szívelégtelenségben az ARB szerek közül elsősorban a 
losartannal, a valsartannal, valamint a candesartannal vannak tapasztalatok, de a többi ARB szerrel is 
folynak vizsgálatok. A napi céldózisok a losartan esetében 50-100 mg, a valsartan esetében 80-320 
mg, a candesartan esetében 4-16 mg. 

Mellékhatások: Az ARB-k rendkívül jól tolerálható gyógyszerek. Mellékhatásaik gyakorisága alig 
különbözik a placebótól. Nagy dózisban alkalmazva a vesefunkcióra hathatnak kedvezőtlenül, 
elsősorban eleve károsodott vesefunkció esetén. Az ACE-inhibitorokhoz hasonló mellékhatásuk a 
hypotensio is, amely főleg folyadékhiányos, súlyosan szívelégtelen, hypotensiós betegeket 
veszélyeztet. Az ARB-k és az ACE-inhibitorok együttes alkalmazásakor ezek a mellékhatások 
összeadódnak, illetve összeadódhatnak. Együttadásuk káliumspóroló diuretikumokkal, aldoszteron-
antagonista szerekkel - elsősorban károsodott vesefunkciójú betegeknél - fokozott óvatosságot 
igényel. 

7. Direkt vazodilatátorok (Hydralazin + Isosorbid-dinitrát) 
 ACE-inhibitor és ARB intolerancia és/vagy kontraindikáció esetén hydralazin + nitrát 

kombináció alkalmazása lehetőleg β-receptor blokkolóval együtt javasolt. 

 ACE-gátló, diuretikum, digitálisz és β-receptor blokkoló kezelés ellenére is fennálló NYHA III-
IV funkcionális osztálynak megfelelő panaszok esetén a kezelés hydralazin + nitrát 
kombinációval történő kiegészítése megkísérelhető. 

Hatásmechanizmus: A hydralazin/dihydralazin csökkenti az arteriolák tónusát, mérsékli a szisztémás 
perifériás rezisztenciát, a bal kamra ürülésével szembeni terhelést (azaz az utóterhelést), növeli az 
ejekciós frakciót és a verőtérfogatot. Főleg enyhe szívelégtelenségben fokozhatják a szimpatikus 
tónust, s jelentősen növelhetik a szívfrekvenciát. A nitrátok (szívelégtelenségben elsősorban 
isosorbid-dinitrátot vagy mononitrátokat alkalmazunk) dominálóan a vénás oldalon fejtik ki értágító 
hatásukat, ezáltal csökkentik a jobb szívfél vénás beáramlását, az artéria pulmonális nyomását, a 
pulmonális kapilláris éknyomást, valamint a bal pitvar nyomását és a diastolés beáramlás mérséklése 
révén csökkentik a bal kamra diastolés volumenét és nyomását, a bal kamra előterhelését. Csak 
nagyobb dózisban és akkor is kisebb mértékben mérséklik az arteriolák rezisztenciáját. A 
hydralazinnal és a nitrátokkal kapcsolatban is kedvező celluláris - antioxidáns, antimitotikus, NO-szint 
növelő - hatásokat mutattak ki. 

Gyakorlati alkalmazás, kontraindikációk: Bőrkiütések formájában jelentkező túlérzékenység mellett 
az anamnézisben szereplő hydralazin okozta májkárosodás, icterus, ritkán előforduló SLE-szerű 
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kórkép jelenti a hydralazinnal szemben fennálló legfontosabb ellenjavallatokat. Halmozott kamrai ES-
ek, „non sustained” kamrai tachycardiás periódusok észlelése esetén csak szoros ellenőrzés mellett 
javasolt a hydralazin-kezelés bevezetése. A nitrátok adása tudott túlérzékenység, folyadékhiány, 
nagyfokú hypotensio esetén kontraindikált. 

A kezelés bevezetése és fenntartása: Mind a hydralazin-, mind a nitrát-kezelést alacsony adagban kell 
indítani és a céldózist több lépcsőben javasolt elérni. A jelenleg leggyakrabban alkalmazott és 
legkedvezőbb farmakológiai sajátságokkal rendelkező isosorbid-mononitrátból a javasolt kezdő dózis 
napi 1x40 vagy 50 mg, a céldózis napi 100 mg. A Magyarországon rendelkezésre álló dihydralazin 
javasolt kezdő dózisa 3x12,5 mg, céldózisa a betegek reakciójától függően 3x50 mg. A két szer 
alkalmazását - a mellékhatások összeadódását elkerülendő - nem javasolt egyszerre elkezdeni. ACE-
gátló intolerancia esetén a vazodilatátor-kezelést az ARB-k használata háttérbe szorította, de ARB 
kontraindikáció esetén választható. 

Mellékhatások: Mind a nitrátok, mind a hydralazin, illetve dihydralazin leggyakoribb mellékhatása a 
fejfájás, melynek intenzitása tartós kezelés mellett rendszerint csökken, csak ritkán akadályozza a 
tartós alkalmazást. Elsősorban a nitrátok hypovolaemiás állapotban jelentős hypotensiót okozhatnak. 
A hydralazin- vagy dihydralazin-kezelés májenzimszint-emelkedést, icterust idézhet elő, ritkán 
lupusra jellemző kórkép alakulhat ki. Ritkán észlelhetők gasztrointesztinális mellékhatások. 

8. Kalcium-antagonisták 
Kalcium-antagonistákat krónikus szívelégtelenségben általában nem adunk, kivétel a standard 
kezelés ellenére is fennmaradó hypertonia vagy angina pectoris, amikor csak amlodipin vagy 
felodipin jöhet szóba. 

Nem gyógyszeres beavatkozások, eszközös kezelések 

1. Fizikai tréning 
Minden stabil állapotú szívelégtelenségben szenvedő beteg számára a gyógyszeres kezelés mellett 
rendszeres fizikai tréning ajánlott. A heti 3-5 alkalommal 20-45 percig tartó, a maximális terhelési 
kapacitás 40-70%-át elérő intenzitású tréningprogram csökkenti a szívelégtelenség tüneteit, növeli a 
terhelési kapacitást, javítja a betegek életminőségét, csökkenti a kórházi felvételek számát, és 
kedvezően hat a beteg túlélésére is. A kedvező hatások a perifériás erek értágulási kapacitásának 
megnövekedése, a harántcsíkolt izomzat oxidatív kapacitásának emelkedése, a neurohormonális 
aktivitás csökkenése és a balkamrai remodellizáció folyamatának lassulása révén jöhet létre. 
A tréningprogram gyakorlati alkalmazása: Lehetőleg nagy izomcsoportok ismétlődő aktivitásával járó 
dinamikus terhelést alkalmazzunk. Különösen előrehaladott, magas rizikójú szívelégtelenségben 
szenvedő betegek csoportjában a tréninget kontrollált körülmények között javasolt elkezdeni. A 
terhelés intenzitásának fokozatos növelése ajánlott. A tréning időtartama legkevesebb 2-3 hónap 
legyen, de inkább folyamatos alkalmazása javasolt. 

2. Reszinkronizációs kezelés biventricularis ingerléssel 
A szívelégtelenség progressziója során növekvő gyakorisággal észlelhető intraventricularis és atrio-
ventricularis ingerületvezetési zavar. Az előrehaladott, NYHA III-IV funkcionális osztályú betegek 
mintegy 30%-ának van inhomogén ventricularis összehúzódást eredményező szignifikáns 
intraventricularis vezetési zavara. Ilyenkor a pitvar-kamrai átvezetés megnyúlása, s a pitvari és a 
kamrai kontrakció aszinkróniája is gyakran észlelhető. A kontrakció rendezetlensége tovább fokozza a 
szívizom károsodásából eredő haemodinamikai zavarokat, a bal kamra falfeszülését, a szívizom 
oxigénigényét, s a szívelégtelenség tüneteinek súlyosságát. A kontrakció szinergiájának 
visszaállításával a myocardium oxigénigényének növekedése nélkül javulhat a szív funkciója, 
csökkenhet a mitralis regurgitáció, a neurohormonális aktivitás és lassulhat a szívelégtelenség 
progressziója. Többen kimutatták a kezelés költséghatékonyságát és a hospitalizációra gyakorolt 
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kedvező hatását is. A kezelés hatására a betegek túlélésének meghosszabbodása is valószínűsíthető, 
de ebben a vonatkozásban definitív eredmények még nem állnak rendelkezésre. 

Az eddigi adatok alapján javasolható a biventricularis pacemaker-kezelés alkalmazása NYHA III-IV 
fokozatú szívelégtelenségben, széles QRS (>150 ms) esetén, különösen akkor, ha megnyúlt a PR 
távolság (>200 ms) is. 

3. A D stádium (végstádiumú, refrakter szívelégtelenség kezelése) 
Mielőtt refrakternek, végstádiumúnak minősítenénk a szívelégtelenséget, meg kell vizsgálni, hogy a 
konvencionális kezelési lehetőségeket maximálisan kihasználtuk-e. Az ilyen betegek kezelése minden 
esetben kórházban történjen. 

1. A folyadékretenció megszüntetése. Alapvető fontosságú, ilyenkor legtöbbször kombinált, nagy 
dózisú, iv. alkalmazott vizelethajtó kezelésre lehet szükség. Ennek eredménytelensége esetén 
ultrafiltrációt vagy haemofiltrációt alkalmazhatunk, s ez nemcsak a folyadékreteció átmeneti 
megszüntetését eredményezheti, hanem vissza is állíthatja a diuretikumok konvencionális adagjainak 
hatékonyságát. Refrakter szívelégtelenség esetén a sóbevitel megszorítása, napi 2 g-nál kevesebb só 
fogyasztása szükséges. 

2. A neurohormonális gátlók. A sokszor hypotensiós, károsodott vesefunkciójú betegek nemritkán 
csak alacsony adagban tűrik a neuro-hormonális antagonistákat (az ACE-gátlókat és a β-receptor 
blokkolókat). A korábbi nagyobb adagok csökkentése, vagy bevezetésükkor alacsonyabb fenntartó 
dózisig történő lassabb dózistitrálás válhat szükségessé. Egyes esetekben a neuro-humorális 
antagonista kezelés átmeneti felfüggesztése is indokolt lehet. Eredményes kezelési stratégiát 
jelenthet a neuro-hormonális antagonista kezelés direkt értágítókkal történő kiegészítése, vagy 
átmeneti helyettesítése. A vesefunkció és a szérum káliumszint szoros ellenőrzése mellett 
spironolacton-kezelés ajánlott. Súlyos, refrakter szívelégtelenségben gyakran észlelt hypotensio és 
szignifikáns vesefunkció-károsodás miatt a kezelést ARB-kkel rendszerint nem tudjuk kiegészíteni. Ha 
ezen korlátozó tényezők nincsenek jelen és a beteg nem tolerálja a β-receptor blokkoló kezelést, 
ACE-gátló, direkt értágító és ARB-kezelés együttes alkalmazására is kísérletet lehet tenni. 

3. Iv. perifériás értágítók és pozitív inotróp szerek. A beteg klinikai statusának stabilizálásához invazív 
vagy non-invazív (elsősorban Doppler echokardiográfia), haemodinamikai monitorozás révén nyert 
paraméterek, illetve célparaméterek (bal pitvari töltőnyomás, szisztémás perifériás rezisztencia) 
szerint irányított kezelésre lehet szükség. A célparamétereket rendszerint infúzióban alkalmazott 
pozitív inotróp szerek (dobutamin, dopamin, milrinon, levosimendan) és/vagy értágítók 
(nitroglycerin, nitroprusszid-nátrium) alkalmazásával kísérelhetjük meg először elérni, majd 24-48 
órás iv. kezelést követően rendszerint nagy dózisban alkalmazott peroralis szerekkel (ACE-inhibitorok, 
direkt értágítók) kísérelhetjük meg fenntartani. Ezt a kezelési stratégiát nagyszámú betegen sikerrel 
alkalmazták, és alkalmazásával a szívtranszplantációra küldött betegek mintegy 30%-át sikerült 
levenni a transzplantációs listáról. Csak az előbbi stratégia eredménytelensége után, s a beteg 
kórházból történő elbocsátása érdekében javasolt otthon vagy a hospice ellátás keretében tartós 
inotróp kezelésben részesíteni a betegeket. 

4. Sebészeti és mechanikus stratégiák. A szívtranszplantáció az egyetlen elfogadott sebészi kezelés 
refrakter szívelégtelenségben. Korlátozza jelentőségét a rendelkezésre álló donorszívek alacsony 
száma, valamint az, hogy az idős korosztályban, ahol a szívelégtelenség a leggyakoribb, nem, vagy 
csak kivételesen alkalmazzák. A gyógyszeres kezelésben elért újabb sikerek is szűkítették a betegek 
körét, akiknél az eljárás javasolható. 
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Jelenleg abszolút indikációt csak a következő állapotok jelentenek: optimális kezelés ellenére 
nyugalmi, vagy minimális terheléskor fellépő panaszok, refrakter cardiogen shock, folyamatos iv. 
inotróp kezelés szükséges volta az adekvát szervperfúzió fenntartásához, 10 ml/kg/perc-nél 
alacsonyabb csúcsterhelési kapacitás (ha a beteg eléri az ún. anaerob küszöböt), súlyos, coronaria 
interventióval nem megszűntethető szívizom ischaemia okozta panaszok, minden terápiás 
próbálkozás ellenére rekurráló szimptómás kamrai arrhythmia. Az indikáció mérlegelésekor 
figyelembe kell venni, hogy az elmúlt években a túlélési adatok nem lettek kedvezőbbek, az első év 
végén a betegek kevesebb mint 80%-a, az 5. év végén mintegy 65%-a marad életben. Az alkalmasság 
és a kontraindikációk kérdéskörének részletes tárgyalása megtalálható az újabban megjelent 
vonatkozó magyar ajánlásban. 

Széles körben alkalmazott, Magyarországon is elvégezhető alternatív sebészi eljárás a mitralis 
billentyű rekonstrukciója, plasztikája vagy mitralis műbillentyű beültetése. A szívelégtelenség súlyos 
foka gyakran jár balkamra-dilatációhoz társuló nagyfokú mitralis regurgitációval, melynek 
kedvezőtlen haemodinamikai következményei, a szívelégtelenség progresszióját gyorsító hatása 
könnyen belátható. A beavatkozás az egyszerűbb sebészi eljárások közé sorolható és számos 
megfigyeléses vizsgálatban mutatták ki kedvező haemodinamikai és klinikai hatását. Nagyszámú 
betegen végzett kontrollált tanulmány ugyanakkor nem bizonyította az előbbieket és a műtét 
kedvező hatását a túlélésre. 

További sebészi beavatkozásokat is végeznek, melyek közül legszélesebb körben elterjedt a bal kamra 
működését segítő extracorporalis vagy újabban már beültethető mechanikus pumpák használata. Az 
előbbi olyan betegeknél alkalmazható, akiknél a súlyos keringésösszeomlás átmeneti jellegűnek 
tekinthető, vagy rövid időn belül szívtranszplantáció végezhető. Magyarországon jelenleg még nem 
hozzáférhetők a bal kamra működését segítő külső elektromos árammal működtetett mechanikus 
pumpák, melyeket kezdetben a szívtranszplantációig terjedő időszak áthidalásához alkalmaztak, de 
újabban a transzplantációra alkalmatlan, terápiarefrakter betegek kezelésében is kipróbáltak. 
Jelenleg a kezelés magas költsége - amely megegyezik a szívtranszplantáció költségével -, a 
komplikációk gyakori volta, a nem egyértelműen kedvező hatás nem teszi lehetővé a módszer 
széleskörű alkalmazását. A kezdetben nagy lelkesedéssel fogadott parciális balkamra ventriculotomia 
(Batista-műtét), valamint a cardiomyoplasztika a későbbi negatív eredmények alapján nem tartoznak 
a javasolható sebészi eljárások körébe. 

A diastolés szívelégtelenség és kezelése 
A szívelégtelenségben szenvedő betegek 30-40%-ában a panaszok és tünetek hátterében nem a bal 
kamra systolés diszfunkciója, hanem megtartott systolés funkció mellett észlelhető balkamrai 
relaxációs zavar és csökkent tágulékonyság, a bal kamra diasztolés diszfunkciója áll. A diastolés 
diszfunkció kialakulásának okai lehetnek: myocardialis ischaemia, hypertonia, myocardialis 
hypertrophia, restriktív cardiomyopathia, obstruktív vagy nem obstruktív hypertrophiás 
cardiomyopathia, infiltratív cardiomyopathiák. A diastolés szívelégtelenség döntően az idős, 
hypertoniás nők betegsége. 

Diagnózis 
A diasztolés szívelégtelenség diagnózisa a szívelégtelenségre jellemző panaszok és tünetek 
észlelésén, valamint a megtartott systolés balkamra-funkció és a károsodott diastolés balkamra-
funkció (lassult relaxációs sebesség, emelkedett balkamrai töltőnyomás) echokardiográfiával, 
elsősorban Doppler echokardiográfiával történő igazolásán alapul. 

Terápia 
Míg a systolés diszfunkcióval járó szívelégtelenség kezelésére vonatkozóan megfelelő útmutatást 
adnak a több tízezer betegen elvégzett nagy, kontrollált, multicentrikus vizsgálatok eredményei, 
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addig a diastolés szívelégtelenség kezelését csak igen kisszámú adat segíti. Megfelelő evidenciák 
hiányában a diastolés szívelégtelenség kezelésének a szimptómák és a bal kamra diastolés funkcióját 
kedvezőtlenül befolyásoló strukturális és funkcionális károsodások csökkentésére kell irányulnia. 

A vérnyomás normalizálása: Hatásos antihypertensiv terápiával (elsősorban ACE-inhibitorok, β-
receptor blokkolók és diuretikumok alkalmazásával) mind a systolés, mind a diastolés vérnyomás 
normalizálására kell törekedni a hypertonia kezelésére vonatkozó aktuális terápiás irányelveknek 
megfelelően. Szívelégtelenségben a vérnyomás megfelelő célértéke 130/80 Hgmm-nél alacsonyabb 
legyen. 

A szívfrekvencia csökkentése: A β-receptor blokkolók és a hosszú hatású non-dihydropyridin kalcium-
antagonisták (verapamil, diltiazem) a szívfrekvencia csökkentése, a diastolés balkamra-telődés és 
ezzel a coronaria-perfúzió javítása révén csökkenthetik a diastolés szívelégtelenségben szenvedő 
betegek panaszait és tüneteit. 

A bal kamrába beáramló vérvolumen, a balkamrai diastolés nyomás optimalizálása: A 
folyadékretenció megszüntetése, az emelkedett balkamrai töltőnyomás csökkentése céljából 
diuretikumok óvatos alkalmazása javasolt. Ugyancsak javasolható a balkamrai töltőnyomás 
csökkentésére nitrátok alkalmazása is. 

A myocardialis ischaemia csökkentése: Mivel a myocardialis ischaemia kedvezőtlenül befolyásolja a 
bal kamra diastolés funkcióját, az ischaemiás szívbetegség megfelelő, hosszú távú, optimális, 
gyógyszeres (β-blokkolók, ACE-inhibitorok, sztatinok, ASA) kezelése szükséges. Angina pectoris 
jelenléte esetén koszorúér-revaszkularizáció is javasolt. 

A diastolés szívelégtelenség kialakulásában és progressziójában jelentős balkamra-fibrózis 
csökkentését célozva aldoszteron-antagonista kezelés (verospiron) hosszú távú alkalmazása is szóba 
jön. A diastolés szívelégtelenségben gyakran észlelhető diabetes mellitus optimális kezelésének 
jelentősége ugyancsak hangsúlyozandó. 

A szívelégtelenség kezelése gyakori társbetegségek esetén 
Az ischaemiás szívbetegség, a hypertonia, a diabetes mellitus a legfontosabb, szívelégtelenséggel 
együtt előforduló cardiovascularis kórképek. Kórlefolyásuk és kezelésük jelentősen befolyásolhatja a 
szívelégtelenség tüneteit, kórlefolyását és kezelését. 

1. Ischaemiás szívbetegség 
A betegek megközelítőleg 2/3 részében a szívelégtelenség hátterében koszorúérbetegség áll. A 
kórlefolyás során myocardialis hypoxia, hibernáció, necrosis jöhet létre, s ezek fokozhatják a bal 
kamra diszfunkcióját, ronthatják a szívelégtelenség szimptómáit, gyorsíthatják progresszióját és 
ritmuszavarokat idézhetnek elő. Terheléses angina pectoris fellépése révén a funkcionális kapacitás 
további beszűkülését okozhatják. Ischaemiás szívbetegség fennállásakor a szívelégtelenség nem 
specifikus kezelése mellett a coronaria betegség okozta szimptómákat csökkentő (β-blokkoló, nitrát) 
és progressziójának megakadályozását célzó (thrombocyta-aggregatio gátló - ASA, ticlopidin, 
clopidrogel, sztatin) kezelést is alkalmazni kell. 

Kezelés angina pectoris fennállása esetén 
Gyógyszeres kezelés: A szívelégtelenség kezelésében nélkülözhetetlen β-blokkoló kezelés 
optimalizálása mellett hosszú hatástartamú nitrátok alkalmazása is javasolt. Ez utóbbinak kedvező 
hatása lehet a szívelégtelenségben abnormális haemodinamikai paraméterekre is. A kamrafal 
feszülésének csökkentése révén diuretikumok optimális alkalmazása ugyancsak antianginás hatású 
lehet. Az előbbi gyógyszeres kezelések eredménytelensége esetén kísérletet lehet tenni hosszú 
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hatástartamú kalcium-antagonista (amlodipin vagy felodipin) alkalmazásával, mivel ezekről a 
kalcium-antagonistákról bizonyosodott be, hogy nem hatnak kedvezőtlenül a szívelégtelen betegek 
túlélésére. 

Revaszkularizáció: A coronaria revaszkularizációnak fontos szerepe lehet a myocardialis ischaemia 
okozta szimptómák csökkentésében. A coronaria bypass műtét kimutathatóan csökkenti az angina 
pectoris előfordulását és súlyosságát, valamint a halálozás veszélyét akkor, ha több ér betegség áll 
fenn. Coronaria revaszkularizáció (több ér betegség esetén CABG műtét) megkísérlése javasolt 
minden olyan esetben, ahol a szívelégtelenség mellett angina pectoris is fennáll. 

Kezelés angina pectoris fennállása nélkül 
Ebbe a betegcsoportba döntően korábban myocardiális infarctuson átesett anginamentes betegek 
tartoznak. 

Gyógyszeres kezelés: A kezelés fő célja az ischaemiás szívbetegség progressziójának, a reinfarctusnak, 
és a ritmuszavarok fellépésének a megelőzése. Két, a szívelégtelenség kezelésében is elsődleges 
szerrel, az ACE-inhibitorokkal és a β-receptor blokkolókkal történő kezelés optimalizálása szükséges. 
Ugyancsak fontos szerep tulajdonítható ilyenkor a progressziót megakadályozó hatékony sztatin-
kezelés alkalmazásának is. Nem egyértelmű, kontrollált tanulmány által nem bizonyított az aspirin 
kedvező hatása szívelégtelenség és coronariabetegség együttes fennállása esetén. Az aspirin 
csökkentheti az ACE-inhibitorok kedvező haemodinamikai és prognosztikus hatását. Alternatív 
thrombocyta-aggregációt gátló szereknek, pl. clopidogrelnek az aspirinnál kedvezőbb hatása lehet a 
szívelégtelenségben szenvedő ischaemiás szívbetegek csoportjában. Az előbbi kétségek ellenére 
aspirin adása szívelégtelenséggel együttjáró ischaemiás szívbetegségben is javasolható, de új 
ischaemiás események esetén indokoltnak tűnik más thrombocyta-aggregatio gátlókkal, pl. 
clopidrogellel történő helyettesítésének megkísérlése. 

Revaszkularizáció: Közel sem egyértelmű a coronaria revaszkularizáció terápiás értéke akkor, ha a 
szívelégtelenség és a coronaria artériák betegsége nem jár együtt angina pectorisos szimptómákkal. 
Teoretikus megközelítésből előnyösnek tűnik a revaszkularizáció különösen hibernált, élő 
myocardium kimutathatósága esetén. Ugyanakkor kontrollált tanulmányok nem bizonyították ennek 
a megközelítésnek a kedvező hatását. 

2. Hypertonia és diabetes mellitus 
A szívelégtelen betegek 2/3 része hypertoniás, illetve hypertonia szerepel kórelőzményükben, 1/3 
részüknek diabetes mellitusa van. Mindkét kórkép direkt módon károsítja a szívizmot és systolés 
és/vagy diastolés diszfunkciót okoz. A koszorúér-betegség létrejöttében játszott szerepük révén 
közvetett módon okozhatnak szívelégtelenséget, illetve idézhetik elő annak fokozódását. A 
hypertonia és a sokszor társuló hypercholesterinaemia tartós, hatásos kezelése csökkenti a 
szívelégtelenség kialakulásának veszélyét, s a kezelés különösen kedvező hatású, ha diabetes 
mellitusa is van a betegnek. A szívelégtelenség fennállása és kezelése egyaránt megnehezítheti a 
hypertonia és a diabetes kezelését is. Szívelégtelenségben inzulinrezisztencia, következményes 
hyperinsulinaemia van jelen, amely szívizom és érfal hypertrophiát okozva gyorsíthatja a 
szívelégtelenség progresszióját. Ez lehet az oka annak is, hogy a diabetes szívelégtelenségben 
kedvezőtlenebb kórlefolyású. 

Ami a kezelési nehézségeket illeti, számos antihypertensiv szer nem alkalmazható 
szívelégtelenségben a kontraktilitásra gyakorolt negatív hatásuk (egyes kalcium-antagonisták) vagy 
só- és folyadékretenciót előidéző hatásuk miatt (α-receptor blokkolók). 
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A diabeteses betegek szívelégtelenségének kezelésekor figyelembe kell venni, hogy egyes hatásos, 
újabban bevezetett készítmények (thiazolidinendion származékok, rosiglitazone) folyadékretenciót, 
testsúlynövekedést okozva fokozhatják a szívelégtelenség tüneteit. Szívelégtelen diabeteses 
betegeknél gyakori a jelentős mértékű vesefunkció-csökkenés, s ebben a helyzetben a metformin 
alkalmazása korlátozott. 

Összefoglalásul megállapítható, hogy a szívelégtelenségben szenvedő hypertoniás betegek 
kezelésekor mind a vérnyomást csökkentő, mind a szívelégtelenség szimptómáira és kórlefolyására 
bizonyítottan kedvező hatású szereket; optimális dózisban ACE-gátlókat, β-receptor blokkolókat és 
diuretikumokat javasolt alkalmazni. Ilyenkor a célvérnyomás alacsony, 130/80 Hgmm alatti érték 
legyen. Amennyiben az előbbi szerek hatása a vérnyomás kielégítő szintre csökkentéséhez elégtelen, 
ARB-kel, második generációs dihydropyridinekkel (amlodipin, felodipin), vagy spironolactonnal 
egészíthetjük ki a kezelést. 

Szívelégtelenségben szenvedő diabeteses betegek kezelésekor azokat a szereket - az ACE-gátlókat és 
a β-receptor blokkolókat - kell előnyben részesíteni, amelyek a nem diabeteses szívelégtelen betegek 
kezelésekor is alkalmazandók, mivel kedvező hatásuk diabetes fennállása esetén is bizonyított. 

3. Idős betegek szívelégtelenségének kezelése 
A szívelégtelenség leggyakoribb idős korban, a populációs tanulmányokban az átlag életkor 75 év 
körüli. Nehezíti a kezelést, hogy ebben a korosztályban gyakoriak a társbetegségek, mint a 
veseelégtelenség, az obstruktív légúti betegség, a diabetes, a szélütés, és a vérszegénység. A betegek 
jelentős része számos gyógyszert szed, amelyek nemkívánatos interakcióba léphetnek a 
szívelégtelenség kezelésében alkalmazott standard gyógyszerekkel. A fentiek ellenére a 
szívelégtelenség kezelésének irányelvei, s az alkalmazandó készítmények ugyanazok, mint a fiatalabb 
korosztályban, de érdemes az előbbi szerek bevezetésekor óvatosabb eljárást követni; sokszor csak 
alacsonyabb dózisok alkalmazása lehetséges. 

A systolés diszfunkcióval járó szívelégtelenség különböző súlyossági 
stádiumaiban javasolt gyógyszeres kezelés összefoglalása 

1. Panaszmentes balkamra-diszfunkció 
A kezelés fő célja a progresszió megakadályozása és a hirtelen halál megelőzése. 

 ACE-gátló kezelés lehetőleg a nagy túlélési tanulmányokban alkalmazott gyógyszerekkel és 
gyógyszeradagokban. 

 Béta-receptor blokkolók adása a nagy túlélési tanulmányokban alkalmazott készítményekkel, 
titrálással és céldózisokban. 

 Nagyfokú aorta-, vagy mitralis insuffitientia fennállása esetén a progresszió lassítása céljából, 
vagy ha műtét valamilyen okból nem végezhető, a kezelés dihydralazin + nitrát 
kombinációval történő kiegészítése mérlegelendő. 

 ACE-gátló intolerancia esetén ARB adása jön szóba. 

 Az alapbetegségek megfelelő irányelvek szerinti kezelése (gyógyszeres, szükség esetén 
sebészi). 

A kezelés bevezetésére kardiológiai járóbetegellátás keretében kerülhet sor, a kezelést a 
szívelégtelenség diagnosztikájában és kezelésében jártas kardiológus vagy családorvos végezheti. A 
beteg oktatása, életmódtanácsok adása szükséges. Időszakos kardiológiai ellenőrzés - 
együttműködésben a családorvossal - szükséges. 
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2. Enyhe panaszokkal járó (NYHA II) szívelégtelenség 
A kezelés fő célja a progresszió és a hirtelen halál megelőzése, a túlélés javítása; további cél a 
panaszok megszüntetése. 

A. Kezelés folyadékretenció jelei nélkül: 

 A szívelégtelenséget precipitáló faktorok kiküszöbölése 

 A panaszmentes bal kamra diszfunkcióban leírt kezelés alkalmazása 

B. Kezelés folyadékretenció esetén: 

 A szívelégtelenséget kiváltó faktorok kiküszöbölése 

 A panaszmentes balkamra-diszfunkcióban leírt kezelési stratégia alkalmazása 

 Diuretikum (kacsdiuretikum, káliumpótlás, perzisztáló hypokalaemia esetén káliumspóroló 
diuretikum) adása. 

 Az ACE-gátló kezelés bevezetése a diuretikum adásával párhuzamosan vagy azt követően 
történjen. 

 Βéta-receptor blokkoló kezelés alkalmazására folyadékretenció jeleinek megszüntetése után 
kerüljön sor. A beteg gondos megfigyelése mellett dózistitrálási eljárás szükséges lehet. 

 Digitálisz alkalmazása (digoxin 0,125 mg/nap adagban) sinusritmus esetén, ha a betegnek 
előzetesen NYHA III vagy IV osztályra jellemző panaszai voltak. Digitálisz-kezelés 
pitvarfibrilláció esetén frekvenciakontroll céljából, nagyobb adagban. 

 ACE-gátló intolerancia esetén, ha β-blokkoló kezelés alkalmazható és az intolerancia oka 
vesefunkció-károsodás, direkt értágító kombináció alkalmazása javasolt. Ugyancsak 
figyelembe kell venni ennek a kezelésnek a lehetőségét súlyos aorta- vagy mitralis 
regurgitáció fennállásakor, ha műtéti megoldás valamilyen okból nem lehetséges. 

 ACE-gátló intolerancia esetén, ha az intolerancia oka köhögés vagy angiooedema, különösen 
akkor, ha β-receptor blokkoló sem alkalmazható, ARB-kezelés javasolt. 

A betegek panaszmentessé válása esetén az ACE-gátló és a β-blokkoló kezelés folytatása továbbra is 
szükséges, de megkísérelhető a vizelethajtók adásának felfüggesztése, vagy a dózis csökkentése. A 
kezelés bevezetésére kórházi körülmények között kerülhet sor és kardiológus vagy szívelégtelenség 
kezelésében jártas belgyógyász végezheti. A beteg oktatása, életmódtanácsok adása szükséges. 
Időszakos kardiológiai ellenőrzés - együttműködésben a családorvossal - is javasolt. Szívelégtelenség 
progressziója, kezelési nehézségek fellépésekor soron kívüli kardiológiai konzultáció szükséges. 

3. Súlyos panaszokkal járó szívelégtelenség (NYHA III-IV) kezelése 
A kezelés fő célja a panaszok csökkentése, további cél a progresszió lassítása, a túlélés javítása és a 
hirtelen halál megelőzése. 

 A szívelégtelenséget precipitáló faktorok kiküszöbölése. 

 A NYHA II osztályban ajánlott gyógyszeres kezelés alkalmazása. 

 Ebben a stádiumban rendszerint kacsdiuretikumokat, sokszor nagy dózisban - perzisztáló 
folyadékretenció esetén átmenetileg parenterálisan - alkalmazzunk. A kacsdiuretikumok és a 
thiazid diuretikumok együttes adása válhat szükségessé. 

 A β-receptor blokkolók bevezetése előtt a kezelés optimalizálása szükséges. A nagy 
tanulmányokban alkalmazott lassú β-receptor blokkoló dózistitrálás javasolt. A titrálást 
javasolt kórházban elkezdeni (az esetleges intolerancia elhárítása kórházi körülmények között 
várhatóan hatékonyabb). 

 A szívritmustól függetlenül alacsony kezdő adagú digitálisz adása. 

 Aldoszteron-antagonista spironolacton-kezelés alkalmazása. 

 Az alapbetegség optimális gyógyszeres, ill. sebészi kezelése. 
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 Perzisztáló vagy romló szimptómák esetén az ACE-gátló és β-blokkoló kezelésben is részesülő 
betegeknek direkt vazodilatátor (dihydralazin + nitrát) kombináció adása. 

 Ha β-blokkoló nem alkalmazható, és nem áll fenn vesefunkció-károsodás, inkább ARB 
hozzáadása. 

 Megfelelő feltételek fennállása esetén reszinkronizációs kezelés bevezetése. 

 ACE-gátló intolerancia esetén, ha β-blokkoló kezelés alkalmazható és az intolerancia oka 
vesefunkció-károsodás, direkt értágító kombináció (dihydralazin + nitrát) alkalmazása 
javasolt. Ugyancsak figyelembe kell venni ennek a kezelésnek a lehetőségét súlyos aorta- 
vagy mitralis regurgitáció fennállásakor, ha műtéti megoldás valamilyen okból nem 
lehetséges. 

 ACE-gátló intolerancia esetén, ha az intolerancia oka köhögés vagy angiooedema, ARB 
kezelés javasolt. 

A NYHA III-IV stádiumú szívelégtelen beteg kezelését kardiológus végezze. Gondozása, szoros 
követése kardiológiai vagy szívelégtelenség ambulancián történjen. Lehetőleg a szívelégtelenség 
kezelésében jártas nővér is vegyen részt a gondozást végző team munkájában. A családorvossal 
szoros együttműködés javasolt. Különös hangsúlyt kell fordítani a beteg oktatására. 

NYHA IV funkcionális osztályra jellemző panaszok perzisztálásakor, az előbbi terápiás lépések 
eredménytelensége esetén speciális ellátás, a beteg haemodinamikai paraméterek alapján irányított 
kezelése válhat szükségessé; megfelelő feltételek fennállása esetén szívtranszplantáció számbavétele 
is javasolt. A beteget szívelégtelenség kezelésére specializálódott fekvőbeteg gyógyintézetbe 
szükséges irányítani. 

Prevenció 

A szívelégtelenség gyakoribb komplikációinak megelőzése és kezelése 

Thromboemboliás komplikációk 
A rutinszerűen alkalmazott anticoaguláns kezeléssel szemben, a thromboembolia szempontjából 
magas kockázatú betegek - paroxismalis vagy krónikus pitvarfibrilláció, korábbi thromboemboliás 
esemény - kezelése javasolt. Egyértelmű támogató adatok hiánya ellenére nagyfokban dilatált bal 
kamra, bal kamrai thrombus jelenléte, jelentősen csökkent ejekciós frakció esetén is előnyösnek 
tűnik a kumarin terápia alkalmazása. A pitvarfibrillációtól eltekintve kevés adat áll rendelkezésünkre, 
amely azt bizonyítaná, hogy a tartós anticoaguláns kezelés kedvezően befolyásolná 
szívelégtelenségben a halálozást vagy a vascularis események rizikóját. 

A nagy esetszámú, szívelégtelenségben végzett vizsgálatok retrospektív analízise alapján (V-HeFT, 
SOLVD, SAVE) a thromboembolia éves előfordulása 1,5-3,5%. A véralvadásgátló kezelés nem veszély 
nélküli kezelés, az anticoaguláns indukálta vérzés éves előfordulása 1-2,7%, amelyek közül 0,17-
0,25%-ban fatális kimenetelű. 

Az eddigi retrospektív adatok, a válogatás nélküli, tartós p.os anticoaguláns kezelés vonatkozásában 
részben ellentmondóak. Amennyiben a kockázat/haszon egyéni mérlegelésével orális anticoaguláns 
kezelés beállítása mellett döntünk, pitvarfibrillációban az INR értékét 2,0-3,0 közé, előzetes 
thromboembolia előfordulásakor 3,0 körüli értékre célszerű állítani. Az aszpirin- és placebo-kezelés 
között a különböző tanulmányokban nem volt statisztikailag kimutatható különbség. 

Arrhythmiák 
Az antiarrhytmiás terápia rutinszerű alkalmazása β-receptor blokkolók adásától eltekintve 
szívelégtelenségben nem javasolt. Pitvarfibrillációban, „non-sustained” és „sustained” kamrai 
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tachycardia, kamrafibrilláció, hirtelen halál miatt resuscitált betegek esetében gyógyszeres vagy 
eszközös antiarrhythmiás kezelés indokolt lehet. 

I típusú antiarrhythmiás szerek: Alkalmazásuk szívelégtelenségben proarrhythmiás hatásuk, 
kedvezőtlen haemodinamikai tulajdonságaik, valamint a szívelégtelenség prognózisára gyakorolt 
negatív hatásuk miatt nem javasolt. 

II. típusú antiarrhythmiás szerek (β-receptor blokkolók): A szívelégtelenségben végzett nagy, 
multicentrikus, randomizált mortalitási vizsgálatok nemcsak azt igazolták, hogy a β-receptor 
blokkolók csökkentik a szívelégtelenségben szenvedő betegek halálozását, hanem azt is, hogy ezen 
belül csökkentik a hirtelen halál kockázatát is. Csak a bizonyítékokon alapuló β-blokkolók adása 
javasolt (ld. 2. táblázat). 

III. típusú antiarrhythmiás szerek. Az amiodaron a legtöbb supraventricularis és ventricularis 
ritmuszavar kezelésben effektív. Az egyetlen antiarrhythmiás szer, amelynek nincs negatív inotróp 
hatása. Az amiodaron mellékhatásai (hypothyreosis, hyperthyreosis, hepatitis, pulmonális fibrosis, 
neuropathia) ezekben a nagyszámú betegen végzett vizsgálatokban megfigyelhetőek voltak, de az 
amiodaron kedvező hatásához képest relatíve kis számban fordultak elő. A mellékhatások rizikója 
alacsonyabb dózisok alkalmazásával (100-200 mg/nap) csökkenthető. 

1. Supraventricularis ritmuszavarok és kezelésük 
A szívelégtelenségben leggyakoribb és legnagyobb jelentőségű supraventricularis arrhythmia a 
pitvarfibrilláció. Létrejöttében a pitvarok kitágulása, fokozott falfeszülése játszik meghatározó 
szerepet, amely legtöbbször arányos a szívelégtelenség súlyosságával, elsősorban a bal kamra 
diastolés nyomásával és a mitralis regurgitáció mértékével. A pitvarfibrilláció a szívelégtelenségben 
szenvedő betegek 20-30%-át érinti. A pitvarfibrilláció jelezheti a szívelégtelenség súlyosságát, de a 
prognózisra gyakorolt hatása bizonytalan. A pitvarfibrilláció a) hajlamosít nagyvérköri és pulmonalis 
embolizációra, b) csökkentheti a perctérfogatot, c) a gyakori tachycardia révén károsíthatja a 
kontrakciót és a relaxációt. Kedvezőtlen hatásában a tachycardiának tulajdonítanak döntő szerepet. 

A pitvarfibrilláció kezelésében két módszer, a sinusritmus visszaállítása és a szívfrekvencia kontrollja 
alkalmazható. Jelenleg nem rendelkezünk bizonyítékokkal az egyik vagy másik előnyösebb voltáról. 

Kezelési javaslat: 

a) A pitvarfibrilláció okozta tünetektől függetlenül, ha a szívelégtelen betegnek először lép fel 
pitvarfibrillációja, cardioversio javasolt. 

b) A cardioversiót követően a sinusritmus fenntartására amiodaron adása szükséges. 
c) Ha cardioversiót nem végzünk vagy az sikertelen, optimális szívfrekvencia-kontroll elérése 

szükséges. A frekvenciakontroll alapgyógyszere szívelégtelenségben a digitálisz, ezt egészítjük 
ki β-blokkolóval a már ismertetett feltételek és dózistitrálás mellett. Ugyancsak digitálisz 
adására van szükség, ha β-blokkoló nem alkalmazható, vagy ha kielégítő frekvenciakontroll 
elérése a korábban adott β-blokkolóval nem lehetséges. Az előbbi szerek 
alkalmazhatatlansága vagy elégtelen hatása esetén amiodaron adása is javasolt. A-V nodalis 
ablációra, rendszerint pacemaker implantációval együtt, a gyógyszeres frekvenciakontroll 
eredménytelensége miatt lehet szükség. 

d) Stroke prevenció céljából, permanens pitvarfibrilláció esetén tartós anticoagulans kezelés 
javasolt. Anticoagulans alkalmazása szükséges a sinusritmus helyreállítását követően is 
hosszú távon. 
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A sinusritmus fenntartásának pacemaker-terápiás módszerei megtalálhatók az aktuális, a 
pitvarfibrilláció kérdéskörével foglalkozó magyar irányelvekben. 

2. A kamrai arrhythmiák és a hirtelen halál megelőzése 
A szívelégtelenségben szenvedő betegek a hirtelen halál nagyfokú veszélyének vannak kitéve, a beteg 
mintegy fele hirtelen hal meg. Enyhe-mérsékelt fokú szívelégtelenségben ez jelenti a vezető 
halálmódot, ugyanakkor súlyos szívelégtelenségben előfordulási aránya alacsonyabb. Súlyos 
szívelégtelenségben a hirtelen halál sokszor nem hyperdinámiás ritmuszavar (kamrai tachycardia 
vagy kamrafibrilláció), hanem bradyarrhythmia vagy elektromechanikus disszociáció következménye. 
Az arrhythmiák kialakulásának alapját döntően a szív strukturális elváltozásai, a szívizom ischaemia, 
valamint a neurohumorális aktiváció jelentik. Kedvező befolyásolásuk antiarrhythmiás hatású. Az 
arrhythmiák fontos precipitáló faktorai lehetnek az elektrolit- (elsősorban a kálium-) abnormalitások, 
valamint egyes gyógyszermellékhatások is (digitálisz, β-receptor blokkolók, antiarrhythmiás 
gyógyszerek). Arrhythmiákat idézhetnek elő bizonyos interkurrens betegségek: leggyakrabban a 
hyperthyreosis, valamint a légzési insufficienciát okozó kórképek. A szívelégtelenség súlyosbodásával, 
a balkamra-funkció (EF) romlásával párhuzamosan az arrhythmiák és a hirtelen halál előfordulásának 
abszolút gyakorisága nő. Panaszokat nem okozó gyakori kamrai extrasystolék és „non sustained” 
kamrai tachycardiák antiarrhythmiás szerekkel történő kezelése nem javasolt. 

A hirtelen halál prevenciója 
1. Primer prevenció: 

 Az arrhythmiát precipitáló tényezők megszüntetése (gyógyszerek, ionháztartási zavarok, 
interkurrens betegségek, myocardialis ischaemia). 

 A panaszokat, a haemodinamikai és neurohormonális abnormalitásokat csökkentő, 
prognózist javító optimális gyógyszeres kezelés alkalmazása. Kiemelkedő jelentőségű a β-
receptor blokkolók alkalmazása. 

 Az amiodaron hatása bizonytalan; rutinszerű alkalmazása nem javasolt. 

 Az ICD alkalmazása postinfarctusos, 30%-nál alacsonyabb ejekciós frakciójú betegek esetében 
mérlegelendő (végleges állásfoglaláshoz további vizsgálati adatok szükségesek). 

 Permanens pacemaker beültetése az aktuális pacemaker-terápiás ajánlás szerint. 

2. Szekunder prevenció: 
Hirtelen halált, kamrafibrillációt túlélt betegnél vagy haemodinamikailag destabilizáló tartós kamrai 
tachycardiát követően ICD alkalmazása javasolt. Az ICD beültetéssel együtt β-blokkoló adása és a 
készülék élettartamának meghosszabbítását célozva amiodaron adása is indokolt. 

Pacemaker-kezelés: Életet veszélyeztető vagy tüneteket okozó bradyarrhythmia fellépése vagy 
veszélye esetén pacemaker-kezelés, szívelégtelenségben A-V szinkron kétüregű készülék beültetése, 
s a megfelelő kritériumok fennállása esetén biventricularis háromüregű készülék alkalmazása 
javasolt. A részleteket illetően utalunk a pacemaker-kezelésre vonatkozó magyar ajánlásra. 

Irodalom 
Swedberg K et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. Task Force for 
the Diagnosis and Treatment of CHF of the European Society of Cardiology. Eur. Heart J. 26:1115. 
(2005) 
Hunt SA et al; and Task Force Members. ACC/AHA 2005 Guideline Update for the Diagnosis and 
Management of Chronic Heart Failure in the Adult: a report of the American College of 
Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to 
Update the 2001 Guidelines for the Evaluation and Management of Heart Failure): developed in 
collaboration with the American College of Chest Physicians and the International Society for Heart 
and Lung Transplantation: endorsed by the Heart Rhythm Society. Circulation 112:154. (2005) 
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Czuriga I et al. A krónikus szívelégtelenség diagnózisa és kezelése. Kardiológiai Szakmai Kollégium 
irányelve. In: Kardiológiai Útmutató. Medition pp. 117. (2007) 
Édes I, Czuriga I. A krónikus szívelégtelenség kezelése. PHARMINDEX Zsebkönyv - Kardiológia (2009) 

Tesztkérdések 
1. Melyik a szívelégtelenség hátterében álló leggyakoribb kórkép? 
A. Ischaemiás szívbetegség 
B. A szívizomzat gyulladásos betegségei 
C. Valvuláris szívbetegségek 
D. Toxikus ártalmak (pl. alkohol) 
E. Tachycardia indukálta cardiomyopathia (pl. pitvarfibrilláció) 
 
2. A szívelégtelenség gyógyszeres kezelésekor törekedni kell a más okból adott kezelés elhagyására: 
A. Nagy adagú β-blokkoló 
B. Non-szteroid, szteroid 
C. K-spóroló diuretikum 
D. Kacsdiuretikum 
E. Direkt vasodilatátorok 
 
3. Mi a szívelégtelenség gyógyszeres kezelésének célja? 
A. A szívelégtelenséghez vezető megbetegedések prevenciója 
B. Igazolt kardiális diszfunkció esetén a betegség további progressziójának megakadályozása 
C. Az életkilátások javítása 
D. Az életminőség javítása („quality of life”) 
E. A fentiek együttesen 
 
4. Mi a családorvosi teendő D osztályú szívelégtelen beteg esetében? 
A. Fokozott ágynyugalom elrendelése 
B. Megfelelő, speciális osztályra juttatás 
C. Diuretikus kezelés forszírozása 
D. Digitálisz-szint laboratóriumi meghatározása 
E. Béta-blokkoló adagok titrálása 
 
5. A szívelégtelenség gyógyszeres kezelésére vonatkozó hamis megállapítás: 
A. A hidralazin kezelés teljesen kiszorult az ellátásból. 
B. A digitalis a betegség progresszióját nem befolyásolja. 
C. Az ACE-gátló szereket fokozatosan titráljuk tolerálható dózisig. 
D. Ha kalciumcsatorna blokkolóra szorulunk, csak III. generációs legyen. 
E. Anticoagulációt csak embólia kockázat megállapítása után érdemes indítani. 
 
6. Szívelégtelenség gyógyszeres kezelésekor az ACE gátló terápia mellékhatása lehet: 
A. Hypotonia 
B. Romló veseműködés 
C. Szérum káliumszint emelkedése 
D. Köhögés 
E. Angiooedema 
F. Valamennyi válasz helyes 
 
7. A szisztolés szívelégtelenség gyógyszeres kezelésekor β-blokkoló terápiát: 
A. NYHA I-II stádiumban kell alkalmazni 
B. NYHA III-IV stádiumban kell alkalmazni 
C. Valamennyi klinikai stádiumában alkalmazni kell 
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D. Csak a NYHA IV stádiumban kell alkalmazni 
E. Csak a NYHA I stádiumban szabad alkalmazni 
 
8. A szisztolés szívelégtelenség gyógyszeres kezelésekor a β-blokkoló terápia napi céldózisa: 
A. 5 mg bisoprolol 
B. 100 mg metoprolol 
C. 100 mg metoprolol-succinát CR 
D. 25 mg carvedilol 
E. 10 mg nebivolol 
F. Valamennyi válasz helyes 
 
9. A szisztolés szívelégtelenség gyógyszeres kezelésekor ACE-gátló terápia napi céldózisa 
A. Enalapril min. 2 x 10mg 
B. Lisinopril min. 10-20mg 
C. Ramipril min. 2 x 5mg 
D. Trandolapril min. 4mg 
E. Valamennyi válasz helyes 
F. Csak a B, C és D válasz a helyes 
 
10. A folyadékretencióval járó szívelégtelenség gyógyszeres kezelésekor a diuretikum: 
A. Az első választandó gyógyszer 
B. Elsősorban monoterápiában adandó (el kell érni a céldózist, és utána lehet más 
antihypertenzívummal kiegészíteni, ha még magas a vérnyomás) 
C. Elsősorban káliumspóroló diuretikum legyen. 
D. Sok sót távolít el a szervezetből, ezért sósabban kell étkeznünk, vagy több konyhasót kell 
fogyasztanunk. 
E. A diuretikumokat mindig ACE-gátlókkal és β-receptor blokkolókkal együtt kell alkalmazni, 
monoterápia nem javasolt. 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: B, 3: E, 4: B, 5: A, 6: F, 7: C, 8: E, 9: E, 10: E 

Szívritmuszavarok 
dr. Kerkovits András 

Bevezetés 
A kéziratban röviden összefoglalom a ritmuszavarok mechanizmusait, felosztását, illetve a 
ritmuszavarok tünettanát, diagnosztikáját kezelését. Kiemelten Ismertetem az időskori, életkorral 
összefüggő élettani változásokat, melyek a különböző ritmuszavarokhoz vezethetnek, kiegészítve a 
hozzájáruló korral is jelentkező rizikófaktorokkal. Részéletesebben írok a gyakoribb időskorban 
előforduló ritmuszavarokról, azok kezeléseiről. 

Definíció, BNO tartomány 
A ritmuszavar a szívműködés ritmusában olyan változás, mely eltér a normális sinus ritmustól. 

I4400 Elsőfokú pitvar-kamrai blokk 
I4410 Másodfokú pitvar-kamrai blokk 
I4420 Teljes pitvar-kamrai blokk 
I4430 Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai blokk, k.m.n. 
I4440 Bal elülső fascicularis blokk 
I4450 Bal hátsó fascicularis blokk 
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I4460 Egyéb és nem meghatározott fascicularis blokk 
I4470 Bal Tawara-szár-blokk, k.m.n. 
I4500 Jobb Tawara-szár blokk 
I4510 Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szár blokk 
I4520 Bifascicularis blokk 
I4530 Trifascicularis blokk 
I4540 Intraventricularis blokk 
I4550 Egyéb meghatározott szívblokk 
I4560 Pre-excitatiós szindróma 
I4580 Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok 
I4590 Ingervezetési zavar, k.m.n. 
I4600 Szívmegállás sikeres újraélesztéssel 
I4610 Hirtelen szívhalál, így meghatározva 
I4690 Szívmegállás, k.m.n. 
I4700 Re-entry kamrai arrhythmia 
I4710 Supraventricularis tachycardia 
I4720 Kamrai tachycardia 
I4790 Paroxysmalis tachycardia, k.m.n. 
I48H0 Pitvari fibrillatio és flutter 
I4900 Kamra fibrillatio és flutter 
I4910 Pitvari extrasystole 
I4920 Junctionalis extrasystole 
I4930 Kamrai extrasystole 
I4940 Egyéb és nem meghatározott extrasystole 
I4950 Sick sinus szindróma 
I4980 Egyéb meghatározott szívritmuszavarok 
I4990 Szívritmuszavar, k.m.n. 

 

A ritmuszavarok felosztása 
A ritmuszavarok felosztását az 1. táblázat mutatja. 
 
1. táblázat. A ritmuszavarok felosztása 
I. SUPRAVENTRICULARIS RITMUSZAVAROK 
Sinus arrhythmia 

 Bradycardia 

 Légzési arrhythmia (belégzésben emelkedik a frekvencia) 

 Légzéstől független 

 Ventriculofázisos (III0 AV blokkban) 

 Sinus leállás (SSS) 
Sinus csomó betegség (SSS) időskorban gyakori 

 Bradycardia (sinusleállás, sinoatrialis blokk, vándorló pacemaker, pótütések) 

 Binodalis forma 

 Bradycardia-tachycardia szindróma (pitvarfibrilláció) 
Pitvari extrasystole idős korban. (Számuk nő. A „P on T” a pitvarfibrilláció előfutára)  
AV junctionalis extrasystole 
Supraventricularis tachyarrhythmiák (SVT) 
PITVARBAN keletkező tachyarrhythmiák 

 Sinus tachycardia - indokolt vs. indokolatlan 

 Sinuscsomó reentry tachyacrdia (ritka és fiatalokban inkább) 

 Igazi pitvari tachycardia (ectopiás, intraatrialis reentry, pitvari t. AV blokkal, többgócú) 
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felnőttek és idősebbekben gyakoribb) 

 Pitvari flattern (lebegés) (időskorban gyakori) 

 Pitvarifibrilláció (remegés) (időskorban gyakori) 
AV JUNCTIOVAL összefüggő tachyarrhythmiák 

 Junctionalis ectopiás tachycardia (JET) 

 Non paroxysmalis AV junctionalis tachycardia 

 AV nodalis reentry tachycardia (AVNRT) 

 AV reentry tachycardia (AVRT) - járulékos köteggel 
II. VENTRICULARIS (KAMRAI) RITMUSZAVAROK 
Kamrai extrasystole 
Kamrai parasystole 

 nem modulalt vs. modulált 
Kamrai tachyarrhythmiák 

 Kamrai tachycardia 

 Kamrai flattern 

 Kamrafibrilláció 
Bradyarrhythmiák 

 SSS 

 AV vezetési zavarok 

 Intraventricularis vezetési zavarok 
Carotis sinus szindróma 
III. INGERÜLETVEZETÉSI ZAVAROK 

Pathomechanizmus 
Az idős kort 75 évben határozzák meg. Az 50-60 év az áthajlás kora, 60-75 év az idősödés kora, 75-90 
év időskor, 90 év felett aggkor, 100 év felett matuzsálemi kor, Magyarországon minden 5. ember 60 
év feletti, ez összesen 2 millió lakost jelent. Elmondhatjuk, hogy erre az életkorra a különböző szív és 
érbetegségek (vitiumok, érelmeszesedés, szívinfarktus, stroke, perifériális érbetegség stb.), 
kardiovaszkuláris rizikótényezők (diabetes, hypertonia, hypercholesterinaemia, testsúly, dohányzás 
stb.) már biztosan kialakulnak, a kor morbiditását és mortalitását megemelve. Amennyiben betegség 
és a koron kívüli rizikók, genetikai tényezők nem jelentkeznek, maga az öregedés folyamata is 
megteremti a ritmuszavarok kialakulásának alapjait. Ennek részletezése előtt röviden, mélyebb 
elektrofiziológiai alapok nélkülözésével, ismertetem a ritmuszavarok mechanizmusát, illetve 
felsorolom a lényegesebb ritmuszavar csoportokat, melyekre az általános orvosoknak szükséges 
lehet. Ritmuszavarok három fő mechanizmusát különítjük el. 

1. Az ingerképzés zavara a sinus csomóból, más pacemaker tulajdonsággal rendelkező sejtekből (pl. 
AV junctio, kamraizom Purkinje-rostjai) vagy ectopiás (pitvari vagy kamrai izomzatból) helyről 
indulhat ki, lehet reguláris vagy irreguláris, gyors vagy lassú működés illetve ingerképzés. A 
pacemaker tulajdonsággal rendelkező sejteknek spontán diastoles depolarizációja indítja be az akciós 
potenciált. Ez a spontán depolarizáció különböző ioncsatornáktól függ (Na, Ca, K, If ion áramok, 1. 
ábra). 
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1. ábra. A munkaizomrost és pacemaker tulajdonsággal rendelkező sejtek akciós potenciáljai. Utóbbi 
spontán diasztolés depolarizációja indítja be az akciós potenciált. 

 

Ezt a β-receptorokon, illetve muszkarin receptorokon keresztül szabályozza a katekolamin, illetve 
acetilkolin szimpatikotonia-paraszimpatikotonia tónus révén.  Ezen áramoknak megváltozása kóros 
automáciához vezet: sinus tachycardia, sinus bradycardia, lassú pitvari, kamrai, junctionalis escape 
ritmusok, extrasystole, extrasystolia, pitvari tachycardia, junkcionális tachycardia, idioventricularis 
ritmus, illetve parasytolia (sinus csomóval párhuzamosan működő csomó) tüneteit létrehozva. 
Triggerelt aktivitás során is képződhet kóros inger, ekkor nem spontán de novo inger képződik, 
hanem az előző ütések közti időtől függően (ciklushossz) az akcióspotenciálban kóros korai vagy késői 
utópotenciál képződik, mely, ha eléri a küszöbpotenciált, ritmuszavart indít el. A korai utópotenciál 
(bradycardia során, gyógyszer okozta proarrhythmia esetén) a QT meghosszabbodik, Torsade de 
pointes polimorf kamrai tachycardiát triggerel. Digitalis intoxikáció, katekolaminhatás pedig az 
intracellularis Ca2+ overload kapcsán korai utódepolarizációt okozva indukál ritmuszavart (pitvari 
tachycardia, kamrai tachycardia. 

2. Az ingerületvezetés zavara során az ingerület blokkolódik, ezt asystolia vagy lassú pótritmus 
(escape) követheti. Így pl. a sinus csomóból nem tud kilépni az ingerület sinoauriculairs blokkot 
okozva. Az AV csomón blokkolódik az ingerület részlegesen vagy teljesen II-III fokú atrioventricularis 
blokkok esetén. Ha Tawara-szárak vagy fasciculusok blokkolódnak, ennek megfelelő bal vagy jobb 
Tawarra szár, anterior, posterior fasciculus blokk alakul ki. Reentry képződéssel a különböző pitvari, 
kamrai izmokban, AV csomóban, vezetőkötegekben is kialakulnak részleges blokkok. Így kettőspálya 
képződik, egyirányú blokkal, másik irányú vezetéssel, alapot biztosítva a reentry körbeforgó 
ingerületvezetésnek, mely különböző ritmuszavarokat okoz. A pitvari izomban sok microreentry a 
pitvarfibirllációt, a pitvarban nagyobb reentry a pitvari flatternt tartja fent. A macroreentry az 
atrioventricularis tachycardiát tartja fent, ahol a kettős pálya az accessorius köteg és az AV csomó. Az 
AV nodalis reentry tachycardiában, az AV csomó körül alakul ki a körforgás, amely reguralis 
tachycardiát okoz. 
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3. Az előző kettő két ok kombinációjával alakulnak ki a ritmuszavarok igen gyakran. Például kóros 
triggerelt aktivitású tachycardia beindíthat egy AV csomót involváló reentry tachycardiát. 

Idősebb korban a szív ingerületvezető rendszerének idopathiás fibrosisa a vezetőrendszer 
károsodásához vezet, különböző sinoatrialis, AV blokkokat, Tawara-szár,- fasciculus blokkokat okozva 
(Lev- és Lenegre-féle betegség). Természetesen egyéb okok, ischaemia, szívinfarktus, aorta mitralis 
billentyű betegségek, sebészi trauma, infiltratív betegség amyloidosis, sarcoidosis, carcinoma, 
gyulladásos betegség, myocarditis, vascultiis, neuromuscularis abnormitások és congenitalis szívhibák 
is előidézhetik az ingerületvezetési zavarokat, melyek lehetnek átmenetiek, de permanensek is 
(toxikus, metabolikus, ischaemia vagotonia okán). 

Fiziológiás változások az időskori ritmuszavar vonatkozásában 
1. Korfüggő celluláris és myocardiális remodeling: a szívizom öregedése. Az életkor előrehaladtával a 
szívizom-rostokat számos károsító hatás éri (hypoxia, intoxicatio, gyulladás, stb.), a rostok egy része 
nekrotizál, de az életben maradt sejtekben is kimutatható vakuolizáció, a myofibrillumok számának 
csökkenése és a strukturális proteinek dezorganizációja. Ez az átalakulás a celluláris remodeling 
folyamata, mely a maradék myocyták alak-, méret- és funkció-változását eredményezi. A 
szívizomsejtek hypertrophizálnak, megnyúlnak, megváltozik a kapcsolódási rendjük: kialakul az 
excitációs-kontrakciós uncoupling, az akciós potenciál időtartama, a relaxaciós idő nő, megváltozik a 
Ca homeostasis és Ca aktiválás, károsodik a Na-K-ATP-ase pumpa. A beta adrenoreceptor-densitás 
csökken (60-70%-ban béta 1 receptorok esetén), a receptorok down-regulációja következik be. 
Megváltozik a G-proteinek (guanin nukleotid reguláló fehérjék) és a ciklikus AMP (adenosin-
monophosphat) szintje is. Beindul az apoptosis (programozott sejthalál). Egyidejűleg az extracelluláris 
mátrix átrendeződik: rostorientáció-változás, reaktív és compensatorikus fibrosis jön létre. 
Mindebben humorális tényezők vesznek részt, első helyen a szöveti RAS (renin-angiotensin-
aldosteron rendster) áll, a progressiv myocardiális fibrosist az angiotensin II és az aldosteron 
indukálja. A remodeling további főbb faktorai a catecholaminok, az endothelin, a fetalis típusú 
szöveti és peptid növekedési faktorok, a gyulladásos cytokinek, a tumor necrosis factor és az 
interleukin. Az idősek szívizomzatában a kor előrehaladtával igen jellegzetes az amyloid lerakódás. 
Mindezek a folyamatok megalapozzák az ingerületképzési és ingerületvezetési zavarok (fentebb 
részletezett pathomechanizmusok) kialakulásához vezető elektroanatómiai struktúrákat. Érthetővé 
válik, hogy idősebb korban alakul ki a sick sinus szindróma, az AV blokk, pitvarfibrilláció.  

A korfüggő vasculáris remodeling és a coronáriák károsodása 
A vascularis remodelinggel a coronáriák károsodnak, ischaemiát okozva és ezen keresztül az előbb 
említett celluláris mechanizmusok alakulnak ki. Az öregedés és az endothel-dysfunctió között szoros 
összefüggést mutattak ki. A kor előrehaladtával csökken az acetilkolin iv. adására történő 
vasodilatációs válasz. A nitrogén-monoxid (NO) termelés és a relaxatiós válasz is csökken, a 
vasokonstrikciós elemek (endothelin) termelése emelkedik, az artériák falában a szabadgyök 
felszabadulás fokozódik, az endothelium-sérüléseket nem követi teljes értékű regeneráció. Mindezek 
eredményezik, hogy az életkor az egyik legfontosabb kockázati tényező az arterio-atherosclerosis és 
szövődményeinek kifejlődésében. Így érthető, hogy a pitvarfibrllációk, fatális kimenetelű 
szívinfarktusok 80%-a 65 év felett jelentkezik. A koszorúserek belső felszínét fokozatosan szűkítő 
atheromás, fibrosus plakkok instabilizálódnak, váratlanul ruptirálva teljes érelzáródást és szívizom 
infarktust okozhatnak. 

Ritmuszavarok fő okai az időskorban 
Az idős kor önmagában kockázati tényező. Ha ehhez hozzácsatolódik az ettől függetlenül is kialakuló 
diabetes, hypertonia, szívelégtelenség, dohányzás, lipideltérés, túlsúly, ishaemiás szívbetegség, akkor 
érthető, hogy a ritmuszavar és a szívelégtelenség rizikója nagy, mely növeli a hirtelen halál kockázatát 
is.  
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Az időskori szívizom- és érelváltozásokon túl igen gyakori a hypovolaemia az idősekben. A kor 
előrehaladtával elvesztjük a szomjúságérzésünket, az ADH-szekréció zavara, a vese vizelet 
koncentráló és Na visszatartó képességének romlása áll ennek hátterében. A kompenzáló 
mechanizmusok (ADH, aldoszteron) beindulnak, de a receptorok érzékenységének változása: down- 
vagy up-reguláció, és ezzel összefüggő indokolatlan neurohumorális reakciók (pl. ANP /atriális 
natriuretikus peptid/ szekréció fokozódása) a feedback rendszer elégtelenségén keresztül 
lehetetlenné teszik a szabályozást, és ehhez még a vesetubulusok funkcionális károsodása is társul, 
ami összességében észrevétlenül progrediáló, állandó folyadékhiányt eredményez. Exsiccatió 
következik be, mely a hypovolaemia bármely változatában, de leggyakrabban hyperosmolaris 
hypohydratio formában jelentkezik. Ez a RAS indukció okozta ioneltéréseken, az alapban is nagyobb 
sympathicotonián, a RAS és egyéb neurohumorális faktorokon keresztül eleve tachycardiát, gyakran 
pitvarfibirillációt okoz. A humorális kompenzáló mechanizmusok a hypertoniás beteg szívét circulus 
vitiosusba kergetik. A hypertrophisalt szívizom vérellátása eleve rosszabb, a magas diastolés nyomás 
és a tachycardia miatt a coronariák keringése csökken, az oxigenizáció tovább romlik, további 
ritmuszavart generálhat. A korosodással a hypertonia és diabetes prevalenciája nő, mely betegségek 
a RAS-t, a sympathicotoniát, a RAS és egyéb neurohumorális faktorokat provokálva gerjesztik a 
tachycardiát. Ez lehet a neurogen pitvarfibrilláció adrenerg formája, de maga a tachycardia is indukál 
tachyarrhythmiát. 

Az ionháztartást befolyásoló gyógyszerek (kálium-, kálcium- és magnéziumvesztő vagy káliumspóroló 
diuretikumok), ACE gátlók hyperkalaemikzáló, az antiarrhymiás gyógyszerek proarrhythmiás hatásai, 
csökkent vese és májfunkció, gyógyszer-interakciók (időskorban alkalmazott antipszychotikumok, 
antidepresszánsok, szedatívumok, antibiotikumok) tüdőbetegeknek alkalmazott theophyllinek mind 
kiélezettebben okai lehetnek az időskori ritmuszavaroknak. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
A familiáris anamézisből a hosszú QT, kardiomyopáthiák, hirtelen halál már fiatalabb korban kiderül. 
Az időskori anamnézisben fontosabb az egyéni kórelőzmény, melyben szívinfarktus, ischaemiás 
szívbetegség, hypertonia, bal kamra hypertophia, vitiumok, szívelégtelenség, gyógyszerszedés 
előfordulása, fokozza az eredendően az időskorral járó ritmuszavara kialakulásának kockázatát. 

Értékes információ lehet, amennyiben az idős betegtől vagy inkább hozzátartozójától a panaszokat, 
tüneteket megtudhatjuk. Ezek lehetnek major tünetek: Adames-Stokes-szindróma, megszédülés, 
minor tünetek: palpitatio, dyscomfort, enyhe szédülés, fáradékonyság, gombócérzés, dobbanás-
kihagyás. Fontos a ritmuszavar fennállási ideje, gyakorisága, időtartama, szűnése (spontán vs. 
beavatkozás), kezdete-vége (hirtelen vs. fokozatosan), kísérő tünet (angina, polyuria), napszak (éjjeli 
vagotonia). 

Sajnos a panaszok és tünetek sokkal larváltabbak lehetnek az idősekben, ahogy a szívinfarktus, 
ischaemia klasszikus mellkasi fájdalma, légszomja, verejtékezése, halálfélelme is hiányozhat, úgy a 
ritmuszavarról sem tudunk információt nyerni. Sőt lehet, hogy az időskori infarktus egyetlen jele a 
meg nem érzett ritmuszavar. 

A syncope gyakorisága az életkorral nő. 70 év felett az éves incidencia 6%. A ritmuszavar egyetlen 
tünete lehet. Az időskori syncope okai lehetnek: 

 Kardiális arrhytmia (bradyarrhytmia, tachyarrhytmia) 

 Neurokardiogén syncope (vasovagális, situatios, defecatios, köhögési) 

 Orthostaticus hypotensio 
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 Carotis sinus hyperaesthesia 

 Gyógyszer okozta syncope 

Fizikális vizsgálat 
A pitvarfibrilláció első tünete lehet maga a stroke. Ritmuszavaroknál akár szívinfarktusnál csak annyit 
észlelünk, hogy „nem olyan, mint máskor". Idős emberek zavartsága is jelezhet ritmuszavart, 
szívinfarktust a keringési hypoxián keresztül. A zavartságok egyéb okai: szív-érrendszeri, keringési, 
ritmuszavarok, szívizominfarktus, agyi keringészavarok, stroke, hypertensio, embólia, trombózis, agyi 
lágyulások. Fizikális vizsgálatot követően ne csak vércukrot, vérnyomást mérjünk, készítsünk EKG-t is, 
még ha nincs is cardialis történésre utaló durva jel. (Diszkrét tünet mindig van: 1-1 ES, enyhe 
dyspnoe, sápadtság stb.). 

Dementálódott, esetleg agyi történést túlélt, mentális-kognitív funkcióiban károsodott idős 
embereknél lehet ritmuszavar-érzés, érezhetik az infarktusra jellemző mellkasi fájdalmat, de nem 
tudják ezt érdemben kifejezésre juttatni. Nagyon fontos a klinikum. Nyugtalanság, sápadt-verejtékes 
arc, szemmel látható halálfélelem, néma sírás esetén mindig készítsünk EKG-t is! Eszméletlen beteg 
könnyezése mindig fájdalmat jelent! 

Laboratóriumi vizsgálatok 
We, T. vérkép, se Na, K, CN, kreatinin, Bi, transzaminázok, esetleg Ca, Mg. 

Képalkotó vizsgálatok 
Echocardiographia. 

Egyéb vizsgálatok 
EKG. Elsikkadhat a ritmuszavar, az infarktus diagnózisa, ha pl. hypertoniás esemény egyidejűleg 
agyállomány és szívizom-károsodást is okoz. Ekkor a látványos neurológiai tünetek miatt mindenki az 
agy kivizsgálását sürgeti (CT, MRI). Talán rá se néznek figyelmesen a rutinszerűen elkészített EKG-ra! 
Idős korban cardialis és agyi vascularis történés egyidejűleg is előfordul. 

Ellenkező furcsa esetek is előfordulnak az EKG készítés során. A görbe pitvari flattent, vagy kamrai 
tachycardiát imitál, sőt az automata kiértékelő program is megerősíti ezt, a koronária őrzőbe is 
felkerülhet a beteg. Tüzetesebben megnézve a görbét, illetve látva a parkinsonos remegést, hamar 
tisztázható, hogy a tremor hullámait látjuk az EKG-n, s a QRS hullámok magas R hullámai regulárisan 
megtalálhatóak függetlenül az úgymond álflattern hullámoktól, bizonyítva a normál sinust. 

Az EKG-n túl az egyéb non-invazív vizsgálatokat is elvégezhetjük az időseknél, Holter, gyógyszeres 
terheléses EKG, ritkábban surface mapping EKG, jelátlagolásos EKG, szívfrekvencia variabilitas, QT 
dispersio QT intervallum, transoesophagealis EKG. Amennyiben szükséges az invazív 
electrophysiologiai vizsgálat is javasolt lehet, hiszen a pitvari flattern, pitvarfibrilláció, vagy kamrai 
ritmuszavarokat is jól lehet ablációval, illetve ha szükséges különböző pacemakerekkel kezelni. 

Kezelés 
Ritmuszavarokat gyógyszerekkel és nem gyógyszeresen is kezelhetjük, ez természetesen az időskorra 
is vonatkozik. A gyógyszereket alább Vaughan Williams felosztása szerint mutatom be (aki 
hatásmechanizmusok alapján csoportosította a szereket), egyszerűsített formában (nem a teljesség 
igényével) (2. táblázat). 

2. táblázat. Az antiarrhythmiás gyógyszerek Vaughan Williams szerinti felosztása 
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I osztály. Nátrium-csatorna blokkolók 0 fázist ß, a vezetést lassítja 

 I/a:+ a repolarizációt hosszabbítja (AP Ý) chinidin, dysopiramid, procainamid 

 I/b:+ a repolarizációt rövidíti (AP ß) lidocain, mexiletin, tocainid, phenitoin 

 I/c:+ a repolarizáció nem változik (APÞ) flecainid, encainid, propafenon, moricizin, lorcainid, 
ajmalin 

II. osztály. Béta-adrenerg receptor-blokkolók 
III. osztály. Káliumcsatorna blokkolók repolarizációt hosszabbítók (AP Ý): amiodaron, sotalol, 
bretylium, ibutilid, azimilid, tedisamil, N-acetyl-procainamid 
IV. osztály. Ca-csatorna blokkloló: verapamil, diltiazem 

 
A nem gyógyszeres kezelés között a különböző típusú pacemakerek (pitvari-, kamrai-, kettő együttes 
vezérlése), különböző ritmuszavarok ablációs megoldása egyaránt szerepel az időskori ritmuszavarok 
megoldásának tárházában. 

A gyógyszeres kezelés megkezdése előtt több dolgot tisztázni kell. Vélhetően minden idős ember 
exsiccalt, először ezt rendezzük. A vesefunkciók, szérum elektrolitok valamint a májfunkciók ismerete 
nélkül ne kezdjünk el nagyhatású készítményeket adni (digitális, cordarone, ACE-gátló, vízhajtó, H2-
blokkoló, antibiotikum, antidepresszáns, szedatívum stb.). Ezek a vizsgálatok rámutathatnak a kiváltó 
okra is, ha a ritmuszavart ioneltolódás okozza (pl. veseelégtelen idős beteg kapott ACE gátlót, 
spironolactont, hyperkalaemiás lett, vagy digitalis kezelés melletti diuretikum adagolás miatti 
hypokalaemia okozza a digitalis intoxikációra jellemző pitvari tachycardiát). Pitvarfibrillációban 
antikoaguláció szükséges. Csökkent vesefunkció esetén féldózisú LMWH adagolandó, vagy ha 
májelégtelen a beteg, az acenokumarollal, warfarinnal (Syncumar, Marfarin), illetve amiodaronnal 
kell vigyázni, különben vérzést okozhatunk. Általában a gyógyszeradag megválasztása kezdetben a 
szokásos felnőtt adag fele vagy negyede legyen, majd fokozatosan és óvatosan emeljük a dózist a 
klinikum és a kontroll labor-értékek szerint. (Nemcsak a fenti szervek állapota, hanem a recepotorok 
dysregulatiója miatt is!) 

Győződjünk meg a beteg együttműködési képességéről (elfelejti bevenni, többször is beveszi, elszórja 
stb.) Itt hangsúlyozni kell az antibiotikumok, antidiabeticumok, fájdalomcsillapítók, szedatívumok, 
amiodaron és a Syncumar együttadásának veszélyességét, elvérezhet a beteg, ha nem ellenőrizzük 
gyakrabban az INR szintet. Az antibiotikumok közül az makrolidok, az antidepresszánsok fokozhatják 
az antiarrhythmiás szerek proarrhythmogen hatását (QT hosszabbodik, kaotikus kamrai tachycardia 
lehet). 

Idősekben az amiodaron (Cordarone) jól használható mind pitvari, mind kamrai ritmuszavarokban. 
Gyakran az egyetlen antiarrhythmiás választási lehetőség, mert ebben az életkorban gyakoribb a 
szívelégtelenség, vitium, hypetrophia, ischaemiás szívbetegség. Amennyiben ezek a betegségek 
hiányoznak, a propafenon is alkalmazható jó eredményekkel a pitvari arrhythmiákban. A Cordarone 
alkalmazásakor a szérum K szintre és a pajzsmirigyfunkciókra folyamatosan ügyelni kell, félévente 
mellkas röntgennel kontrolálni szükséges a legveszélyesebb mellékhatást a tüdőfibrosist. A retina-
depositumok, amennyiben kialakulnak, reverzibilisek az elhagyással, de ha szükséges az amiodaron, 
akkor e mellett, sőt a pajzsmirigy eltérések mellet is nyugodtan folytatható a kezelés, thyreoida-
szerek mellett. Manifeszt decompensatioban negatív inotrop és neuroendocrin aktiváció miatt 
Diltiazemt, Verapamilt, propafenont nem adhatunk. A sympaticus antagonista β-blokkolók közül 
előtérbe került a harmadik generációs carvedilol, mivel szívizom- és vascularis-remodeling gátló, és 
antioxidáns hatása is van az antiarrhythmiás effektus mellett. A digitalist főleg frekvencialassításra 
adjuk pitvarfibrillációban. A DIG vizsgálat alapján csak a csökkent bal kamra funkciójú pitvarfibrilláló 
betegeknek éri meg a digitalis adása, a hospitalizációt csökkenti, a mortalitást nem rontva, de nem is 
javítva. Hypertrophiás, aorta stenotikus, cordaronet szedő betegeknek nem javasolt adni a digitalist. 
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Tartósan napi 1/2 tabl. (0,125 mg) digoxin, vagy vesebetegség és jó májműködés esetén 0,1 mg, 
illetve 0,07 mg digitoxin formában diureticummal, nitrátokkal, ACE-gátlóval óvatosan kombinálva jó 
hatást lehet elérni. (A digitalist nemcsak vesefunkció romlás, hanem receptor down-regulatio miatt 
sem mindig tudjuk eredménnyel adni időseknek. Figyelni kell szívizom ischaemia jelenlétére. 

A demenciák kialakulását elősegítheti, de főleg magatartás- és személyiségzavart okoz számos 
antiarrhythmiás szer. Itt egyéb gyógyszerek között soroljuk fel ezeket. (Nitrátok, procainamin, 
propranolol, digitálisz, quinidin, metyl-dopa, clonidin, atropin, belladonna, homatropin, hyosciamin, 
phenotiazin, kortikoszteroid, Indomethacin, salicylátok, phenylbutazon, barbiturátok, Carbamazepin, 
diazepam, phenytoin, levodopa, bromidok, gluthetimid, chloralhydrát, lithium, MAO-gátlók, 
meprobamat, triciklikus antidepresszánsok, egyes antihisztaminok, antikonvulzív szerek, 
expektoránsok, és az opiátok, phenacetin, procarbazin, isonizid, rifampin). 

Gyakoribb ritmuszavarok az idős korban 

Pitvari extrasystole 
Az irreguralis pulsus leggyakoribb oka, kamrából, ritkábban pitvarból AV junctióból indul ki. 
Egészségesben is gyakori. Korral nő a gyakoriság P on T jelenség pitvarfibrillációhoz vezet. Pitvari, 
ritkán kamrai tachycardiát vált ki. Külön kezelés nem kell. Béta-blokkolóval, verpamillal csökkenthető. 

Sinus tachycardia 
Indokolt lehet, 100-180/min láz, sokk, anaemia, hypotonia, thyreotoxicosis, pulmonalis embolia, 
myokardialis ischaemia, szívelégtelenség, gyógyszerek (atropin, theophyllin, adrenalin) kapcsán. Az 
okot kell megszüntetni. 

Pitvari tachycardia 
A supraventricularis tachycardiák 0-5%-a (kivétel a pitvarfibrillácó). Az ectopiás pitvari tachycardia a 
gyakoribb forma, fokozatosan gyorsul és lassul, megszűnik. A p hullám állandó alakú 120-240/perc, 
kóros autómácia, de paroxizmális formánál triggerelt is mechanizmus is lehet. Strukturális 
szívbetegséghez kevésbé társul, de szívinfarktus, obtstruktív tüdőbetegség, alkohol, digitalis 
intoxicatio során előfordul. Idős korban gyakoribbá válik. Szövődménye a tachycardia 
cardiomyopathia, melynek során kitágul a kamra. A kamrafrekvencia kontroll szükséges verapamil, 
diltiazem, digitalis és bétablokkolóval, vagy az AV csomó ablációjával. A fókusz szupprimálható 
propafenonnal, sotalollal, amiodaronnal. 

A pitvari tachycardia AV-blokkal, legtöbbször digitalis intoxicatio során alakul ki (kálium hiánya 
fokozott diuretikumok vagy hasmenés, hányás okán). Kicsi p hullám, 2:1 AV blokk, ez frekvenciával 
fokozódik. Digitalis elhagyása és a szérum K normalizálása, illetve digoxin antitest adása szükséges. 
Koronária őrzőben kezelendő a beteg, mert, mortalitás nagy. Ha nem digitalis okozta, akkor 
frekvencia kontroll és/vagy fókusz szuppressio I/a, I/c, III. csoportú antiarrhythmiás szerekkel. 

Multifocalis pitvari tachycardia 
Legalább 3 féle p hullám, köztük isoelektromos vonal, irreguláris PP távolságok, 100-250/perc 
frekvenciával, változó RR és PQ távolsággal. 50 év felett, krónikus tüdőbeteg, légzési elégtelen 
betegek között gyakoribb. Átmeneti - tüdő és szívelégtelenség javul. 

Az alapbetegséget kell kezelni, oxigén adása, az aminophyllin vagy isoproterenol elhagyása. 
Intravénás magnézium, frekvencia kontroll digitalis adás nem elég, szelektív β-blokkoló, verapamil 
vagy diltiazem effektív lehet. Az I/a szerek nem hatásosak, amiodaron adható. Elektromos 
kardioverziót nem érdemes végezni. 
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Pitvari flattern (lebegés) 
Férfiakban gyakoribb. Nyitott szívműtétek után, pitvarfibrillációval kombinálódhat. Krónikus 
tüdőbetegség, mitralis és tricuspidalis billentyű betegségben, thyreotoxicosisban, congenitalis vitium 
helyreállítás után, nagy jobb pitvar esetében fordul elő. A paroxysmus percek-órák, pár napig tarthat. 
A II, III, AVF, V1-ben fűrészfog-f hullám, a pitvar 240-340/perc frekvenciával megy, 2:1, 3:2, 4:3 AV 
blokkarányú átvezetéssel. Reentry mechanizmusú. Akutan elektromosan cardiovertáljuk (50-100 J, 
magas a sikerarány). Cardioversio előtt célszerű a kamrafrekvencia lassítása β-blokkolóval vagy 
verapamillal. A sinus ritmus fenntartás esélyének növelése cardioversio után I/a, I/c vagy III. osztályú 
antiarrhythmiás szer szükséges. Akutan a gyógyszeres cardioversio nem sikeres, ezért iv. 
antiarrhythmiás szer nem javasolt. Hazánkban nem alkalmazható az ibutilid, mely képes 
visszafordítani a pitvari flatternt. Digitalissal pitvarfibrillácóba megy át, így a frekvencia jobban 
fogható lesz, illetve spontán sinus ritmusra válthat. A sinus ritmus fenntartás nehéz: I/a, I/c és III. 
szerekkel lehet. Időskorban propafenon jó lehet, de amiodaron is hatásos. 

Igen hatékony a jobb pitvaron belüli abláció, mely igen nagy sikeraránnyal véglegesen 
megszüntetheti a reenty kört a pitvarban, így a pitvari flattern definitív gyógyulhat. Szóba jöhet 
idősben is az AV csomó abláció és pacemaker is, de egyéb műtétnek (cryoabláció, Maze-labyrinth) 
nagyobb a kockázata. Az antikoaguláció nagy rizikójú betegekben kötelező, márpedig az idősebbek az 
embólia szempontjából nagy rizikójúaknak számítanak (CHAD2 score). 

Pitvarfibrilláció (pitvarremegés) 
A leggyakoribb tartós ritmuszavar időskorban is a pitvarfibrilláció. A népesség kb. 0,5-1%-ában fordul 
elő. Az életkor előrehaladtával a pitvarfibrillációs esetek száma növekszik. 60 év alatti lakosságban a 
pitvarfibrilláció prevalenciája kevesebb, mint 1%, a 40 év felettiek kb. 2%-ában, a 60 év felettiek kb. 
6%-ában fordul elő. 85 év felett a pitvarfibrilláció ezen populáció kb. 17 %-ában fordul elő. A 
pitvarfibrilláció incidenciája is növekszik az életkorral: 40 év alatt kevesebb, mint 0,1%/év, 80 év 
felett 1,5-2 %/év. A pitvarfibrillációs betegek átlagos életkora 75 év. A pitvarfibrillációs betegek 70%-
a 65-85 év között van. A 65 év feletti pitvarfibrillációs betegek alkotják ezen ritmuszavarban szenvedő 
betegek kb. 84 %-át. Férfiakban kb. másfélszer gyakoribb, mint a nőkben. Ezek az adatok jól jelzik, 
hogy a pitvarfibrillációs betegek döntő többsége az idős korosztályból kerül ki. A pitvarfibrillációban 
szenvedő betegek száma az elmúlt évtizedekben jelentősen emelkedett. Ennek két fő oka van. Az 
egyik, az időskori populáció számának növekedése, a másik, hogy a szívbetegek mortalitása az elmúlt 
évtizedekben javult. A szívbetegek jelentős része tovább él a korszerű kezelés hatására és eljut a 
keringési elégtelenség állapotába, amiben a pitvarfibrilláció előfordulása köztudottan igen magas. 

A pitvarfibrilláció gyakran billentyűbetegséggel, szívelégtelenséggel, hypertoniával, koszorú-
érbetegséggel, sinuscsomó betegséggel, congenitalis betegséggel, szívműtéttel, perikarditisszel, 
tüdőbetegséggel, myokardialis infarktussal, alkohol abúzussal, thyreotoxicosissal, fokozott vagus 
tónussal (postprandialis PF) vagy fokozott szimpatikus tónussal (terhelés kiváltotta PF) társul. A 
pitvarremegéses betegek kisebb részében nem mutatható ki szívbetegség, illetve hajlamosító 
tényező, ez a „lone pitvarfibrilláció” (a pitvarfibrillációk 12-17%-a) 

Nem életveszélyes, de szignifikánsan emeli a morbiditást és a mortalitást, valamint a kezelési 
költségeket a szív teljesítményének csökkenése és a thromboemboliás események által. A 
pitvarremegés legsúlyosabb szövődménye a thromboembolia, elsősorban a cerebralis embolia. 
Rheumás vitium esetében 17-szeres a gyakorisága az átlagos populációhoz viszonyítva. További, 
additív stroke rizikóemelkedést jelent a korábbi stroke vagy transiens ischaemiás történés (2,5-
szeres), a diabetes (1,7-szeres), hypertonia (1,6-szeres) és az idős kor (1,4-szeres). A thromboembolia 
a haemodinamikai stasis következménye lehet, de a pitvarfibrilláció hypercoagulibilis állapotot okoz 
(fibrin D dimer és β-thromboglobilin emelkedés által), mely állapot sokkal tovább tarthat, mint maga 
az arrhythmiás esemény. A cardiovascularis mortalitás rizikója pitvarfibrillációban 1,8-7,3-szoros, a 
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cerebrovascularis mortalitás rizikója 3,8-12,3-szoros, a stroke rizikója pitvarfibrilláció esetén akár 
17,6-szoros is lehet, az azonos korcsoportú, normális szívműködésű betegek veszélyeztetettségéhez 
képest. Sorozatos CT vizsgálatok igazolták a silent cerebralis infarctus (panaszt nem okozó 
agyállomány-vesztés) magas incidenciáját, amely a SPINAF vizsgálatban elérte a 14,7%-ot. Itt 
említendő meg, hogy az agyi mikroembolusok forrása az atherosclerotikus endothel-plakkok mellett 
a non-valvularis pitvarfibrillációban kialakuló fülcsethrombus. A pitvarremegés során a pitvarban sok 
funkcionális reentry kör (ritkán focalis) tartja fent az irreguláris (350-600/min), dezorganizált 
aszinkron elektromos aktivitást (a szív delíriuma - arrhytmia absoluta). 

A pitvarfibrilláció az idősben lehet tünetmentes, de okozhat palpitatiót, praesyncopet, 
fáradékonyságot, nehézlégzést, teljesítőképesség csökkenést, vagy rögtön az emboliával jelentkezik. 
A kezelés meghatározása céljából a pitvarfibrillatiót következőben osztjuk fel: akut 48h-n belüli vagy 
48h-n túli, ismeretlen ideje fennálló, vagy rekurráló 

 Paroxysmalis (általában 24h belül, de mindenképp 7 napon belül spontán szűnik) 

 Persistens (általában7 napon túli, cardioversioval szüntethető) 

 Permanens (állandóan fibrillál) 

Pitvarfibrilláció kezelésénél választható, hogy a sinus ritmust helyreállítjuk és fenntartjuk, vagy marad 
a fibirilláció és a kamrafrekvenciát szabályozzuk a thromboembolia megelőzése mellett. Az AFFIRM 
vizsgálat (Atrial Firbillation Follow-up Investigation of Rhythm Management) világított rá, hogy a 
magas stroke rizikóval és halálozással járó pitvarremegéses betegek két kezelési stratégiáját 
hasonlítva nem volt különbség a halálozásban a ritmus-kontroll csoport és a frekvencia-kontroll 
csoport között. Az időskorú betegeket igen jól képviselte ez a vizsgálat, mivel átlagos életkor 69,7±9 
év volt. 

A kezelési stratégiában döntő szempontok a pitvarremegés fennállási ideje, visszatérés gyakorisága, 
alapbetegség, bal kamra funkció, embólia rizikó, vérzési rizikó, életkor, aktuális haemodinamika. 

Amennyiben a sinus ritmus helyreállítása mellett döntünk, az akut elektromos vagy kémiai 
kardioverzió 48 órán belül lehetséges, indikált haemodinamikailag instabil állapotban. Az 
antikoaguláció kérdéses, heparint kaphat iv., majd tanácsos lehet 3-4 hétig antikoagulálás folytatása, 
mert előfordulhat az embólia. Az akut pitvarremegés 50%-a spontán szűnik 24-48h-órán belül. 

Az elektív cardioversiót 3-4 hét terápiás anticoagulálást követően lehet megtenni. 1 héten belül, 
heparin (LMWH) kezelés mellett, thrombus kizárásra végzett transoesophagealis echografiát (TEE) 
követően gyógyszeres cardioversio is hatékony, 1 héten túl heparin, TEE után elektromos 
cardioversio eredményesebb, melyet legkevesebb 4 hét anticoagulálás kell, hogy kövessen. 

Gyógyszeres kardioverzió a korai eseteknél hatékony, egy hét után minél hosszabb ideje áll fent a 
ritmuszavar, annál kisebb a cardioversiós siker arány. Ha nincs strukturális szívbetegség, akkor I.c 
szerekkel (Magyarországon propafenon), ha hypertrophiás, vitium, ischaemiás szívbetegség, rossz bal 
kamra funkció áll fent, akkor a Magyaroszágon kapható szerek közül az amiodaron (Cordarone) 
választható cardioversióra. A sotalol kevésbé jó cardiovertaló szer, digitalis pedig meg sem fordítja a 
ritmust. Az I/a, I/c, III. szerek alkalmasak conversióra: chinidin, procainamid, disopyramid, 
propafenon, flecainid, amiodaron. A digitalis, verepamil, propranolol, esmolol nem fordítja vissza a 
ritmust. Az Ibutilide kitűnő cardiovertáló szer, még pitvari flatternben is, de Dofetiliddel együtt még 
nincs magyarországi forgalomban. 
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AV-csomó lassító β-blokkokkoló, verapamil, diltiazem is szükséges, mert az I/c szerek lassítva a pitvari 
frekvenciát az AV csomó több impulsust enged át, különben kiszélesedhet a QRS és 1:1 átvezetéssel 
pitvari flattern is kialakulhat kamrai tachycardiát is utánozhat (3-5 %). 

A sinus ritmus fennmaradására, sikeres cardioversio után, kicsi az esély (21-40%), amennyiben nem 
alkalmazunk antiarrhythmiás gyógyszert. Visszaesési arány nő, ha a pitvarfibrilláció ideje hosszú volt, 
nagy a bal pitvar, több antiarrhythmiás szer hatástalan. Az I. és III. típusú szerek, de bármelyik 
gyógyszerrel is csak a betegek 50%-a marad sinusban az első évben. Az antiarrhythmiás kezelés 
csökkenti a pitvarfibrilláció visszatérését, ezáltal a morbiditást, a panaszokat, a kóros átalakulásokat 
(elektromos és anatómiai), de fokozza a proarrhythmia kockázatát. Gyakori a visszaesés 
antikoagulálás nélkül pedig a stroke rizikóját növelheti. Gyógyszerválasztási stratégiát a strukturális 
szívbetegség (ha nincs, akkor propafenon, Sotalol is adható), bal kamra funkció - szívelégtelenség 
(csak Cordarone adható), ischaemiás szívbetegség, posztinfarktusos állapot (sotalol vagy Cordarone 
adható), instabilitás, bal kamra hypetrophia és ennek mértéke(ha jelentős, csak Cordarone adható) 
határozza meg. A Cordaronet általában nem elsőként választjuk a melléhatásai miatt főleg a 
fiatalokban. Idős korra bátrabban adhatjuk, természetesen mellkas rtg, TSH, FT4 ellenőrzése mellett, 
vigyázva, hogy az antikoaguláns gyógyszerek hatását megemeli. A propafenon, Cordarone otthon is 
állítható, a sotalol csak kardiológiai osztályon állítható be monitor mellett (jelentős proarrhythmia 
lehet 72 órán belül). A β-blokkolók a perioperativ kialakuló pitvarfibrillációk megelőzésére jók. 
Idősekben gyakori a brady-tachy szindróma, ekkor pacemakerre is szükség lehet  antiarrhythmiás 
kezelés mellett. 

A kamrafrekvencia-szabályozást mindig antikoagulációval kell kombinálni. Idősek hajlamosabbak az 
embóliára, stroke-ra, de vérzésre, traumákra is. Az antikoagulációt mindig gyomorvédelemben, 
protonpumpa-gátlókkal adjuk. Figyelembe kell venni a compliance-t is. A CHADS2 score a kockázat 
mértékét jelöli (3. táblázat). 

3. táblázat. A CHADS2 score 
Esemény Pontszám 

Congestive heart failure (Pangásos szívelégtelenség) 
Hypertension (Hypertonia) 
Diabetes (Cukorbetegség) 
Age ≥75 years (Életkor ≥75 év) 
History of Stroke/TIA (Stroke/TIA a kórelőzményben) 

1 pont 
1 pont 
1 pont 
1 pont 
2 pont 

 
Ezen pontokat összeadva stroke rizikó lehet: 

 Nagy rizikó: 3 pont 

 Közepes rizikó: 1-2 pont 

 Kis rizikó: 0-1 pont 

Magas rizikójú betegcsoport esetén csak a kumarinnal beállított 2-3 INR közti értéket tartják 
preventív értékűnek. Az INR ellenőrzés szoros követése javasolt. Az új alvadásgátlók (dabigatran, 
rivaroxaban) reményt adnak az újabb vizsgálatok szerint (RE-LY, ROCKET), hogy kevesebb vérzéssel, 
vérvételi procedúra nélkül is olyan effektívek lesznek, mint a warfarin (Marfarin) vagy kumarin 
(Syncumar), így az időskori antikoagulálás megoldott lesz.  

A kamrafrekvencia szabályozás gyógyszerei 

A digitalis az autonóm idegrendszeren keresztül az AV csomó refrakteritást növeli meg, a nyugalmi 
frekvenciát csökkenti, de terheléskor nem okoz frekvencia csökkenést, terhelési kapacitás nem nő. 
Nem első vonalbeli szer, főleg szívelégtelenségben adandó a friss pitvarfibrilláció magas frekvenciáját 
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csökkenti jól. Hatása csak 60 perc után kezdődik el, teljes hatás 6 óra után alakul ki. T 1/2 36 óra. A 
hétvégén nem szabad kihagyni, inkább naponta felezni kell tablettát! Vesefunkciót ellenőrizni az 
idősekben, ha kell, digitoxinra kell átállni. 

Az 5-15 mg verapamil iv. bolus 5 perc után csökkenti a frekvenciát. 0,05-0,2 mg/perc infúzióban 
adható tovább, majd orálisan folytatandó. 20-25mg diltiazem iv. bolus 4 perc után hat, 10-15 mg/h 
infúzió folytatás. Terheléskor is csökkenti a frekvenciát, így a terhelési kapacitás nő. A hypotensióra 
figyelni kell! 

Béta-blokkoló 5-15mg metoprolol iv. Már 5-15 percnél már csökken a frekvencia. A terhelési 
frekvencia csökken, de terhelési kapacitás nem nő, a negatív inotropia miatt. Óvatos dozírozás az 
idősekben, mindig alulról, inkább fél adaggal indítani a dózisokat orálisan is. 

Sick sinus szindróma 
A beteg sinus csomó instabil működéséből adódó ingerképzési zavar (az automacia, illetve 
pacemaker funkció károsodik): tachycardia-bradycardia változatok, asystolia (leállás >2 s) mellett 
gyakran mutat átmeneti pitvarfibrillációt, esetleg fluttert vagy reentry-mechanizmusú 
supraventricularis paroxizmust is. Tapasztalhatunk természetesen akár teljes blokkal járó 
ingerületvezetési zavarokat (a sinoatriális ingerületvezetés károsodása miatt) is. Binodalis formában 
az AV csomó is blokkolódik. Végső megoldást legtöbbször a pacemaker beültetés után elkezdett 
gyógyszeres antiarrhythmiás terápia jelenti. 

Atrioventricularis nodalis tachycardia (AVNRT) és preexcitatiós szindróma –WPW 
Inkább fiatal és középkorban jelentkeznek, ezért nem részletezem. Ritkán idősekben is kezdődhet, 
anginiform és syncopes tünetekkel járhatnak. Kezelésük megegyezik a fiatalabbakéval. 

Kamrai extrasystole (VES) 
A következő sinus ütés előtt korábban jelentkező esemény, mely kamrából ered. Reentry, ectopiás 
mechanizmusok ismertek. Nagyon gyakoriak, fiatal egészségesben is, életkorral nő. Negyven éves 
korig 100/h, 40 év felett 200/h lehet. Repetitív és polymorph is lehet egészségesben. A 
myocardiumot érintő betegségben, szívelégtelenségben nő a VES száma. Ischaemiás eredetet (azon 
belül az acut myocardialis infarktus és postinfarktus) elkülöníteni a nem ischaemiástól a prognózis 
szempontjából. Proarrhythmia, Mg, K hiány, digitalis-intoxikáció is okoz VES-t. Csoportosítható az 
időbeli megjelenés, morfológia, komplexitásuk szerint. Gyakran nem érzik meg a betegek. Ha 
mindent megérez - palpitatiót okoz, erős dobbanással (kompenzációs pausa). Rossz bal kamra esetén 
rosszul tolerálják. Nem minden áron kell kezelni, mert az antiarrhynmiás kezeléssel súlyosabb 
proarrhythmiában halnak meg a betegek. A CAST és IMPACT vizsgálatban az I/c szerek (encainid, 
flecainid, moricizin) és mexiletin mortalitást 3-szorosára-ra növelte annak ellenére, hogy a VES-ket 
teljesen elnyomták. Cél a tünetek csökkentése és prognózis javítása, β-blokkolóval és III. szerekkel 
(sotalol, amiodaron). Posztinfarktusos beteget I típusú (Na-csatorna blokkolóval) ne kezeljük (így 
propafenonnal se). Isolált VES-t kezelni ritkán kell. Ilyenkor először kiváltó ok kezelése jön szóba 
(stress, ischaemia, hypertonia, hyperthyreosis, kávé, alkohol), majd β-blokkoló elsősorban. Ha 
strukturális szívbetegség nincs I/c, I/b szereket lehet alkalmazni. Strukturális szívbetegség esetén 
sotalol az első. 

Kamrai tachycardia (VT), kamrai flattern, kamrafibrilláció (VF) 
A kamrai tachycardia kamrafrekvenciája >100/min, a kamrai flattern kamrafrekvenciája > 300/min. 
Kamrafibrilláció (VF): dezorganizált elektromos tevékenység, felismerhető QRS nélkül. Az ún. major 
ritmuszavarok: a halmozott kamrai extrasystolia (salve kamrai tachycardiának minősül), a sustained 
(30 s-nál hosszabb ideig tartó, vagy azonnali eszméletvesztéssel járó), illetve non-sustained (30 s-on 
belül spontán szűnik) kamrai tachyarrhythmiák; a „torsades de pointes” (QT megnyúlást okozó 
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gyógyszerek illetve folyamatok válthatják ki) és a rettegett kamrafibrillációhoz vezet. Lényeges a 
megelőzés (alapbetegség tisztázása, elektrolit-tükör, proarrhythmiás hatások mérlegelése), és a gyors 
felismerés. 

A kezelés függ a haemodynamikai állapottól, ha instabil, akkor elektromos cardioversió szükséges. 
Kamrafibrillációnál ez egyértelmű, defibrillálni kell elektromosan. Stabil kamrai tachycardia és 
szívinfarktus, esetén lidocain alkalmazható 1,0-1,5 mg/kg bolus, ismétlés 0,5-0,75 mg/kg max. 
3mg/kg dózis. Profilaktikus adás nem javasolt, bár csökkenti a kamrai tachycardiát és fibrillációt, de a 
mortalitást növeli. A reperfúzió és korai iv. β-blokkoló viszont csökkenti a malignus kamrai 
tachycardiát/fibrillációt. A stabil kamrai tachycardia esetén acut infarktus nélkül sotalol (70% siker) és 
nem lidocain (20% siker) alkalmazandó. Rekurráló instabil VT/VF („electrical storm”) esetén, amelyek 
rezisztensek lidocainra és procainamidra), iv. amiodaron adható. Telítés: infúzióban gyors adás 150 
mg 10 perc alatt, majd telítés infúzióban lassú adás 360 mg/6 h alatt (1 mg/min) (5%dextrose) és 
fenntartó infúzió 540 mg a következő 18h-ban (0,5 mg/min). 

A kamrai ritmuszavarok krónikus kezelésére a fenti gyógyszerek mellett, katéteres abláció, arrhytmia-
sebészet (aneurysma), implantabilis cardioverter-defibrillátor pacemaker (ICD), ezek kombinációi 
jönnek szóba. A racionális gyógyszerválasztás a mechanizmus és alapbetegség szerint történik, az I 
szerek helyett III és IV szerekkel, az alapbetegség kezelésével. 

Komplex VES vagy non-sustained VT 
Nem tartós, spontán megszűnő kamrai tachycardia: strukturális szívbetegség és tünetek hiányában 
nem kell kezelni. Amennyiben nincs strukturális szívbetegség, de tünetek észlelhetők, akkor β-
blokkoló alkalmazandó, ugyanígy, ha strukturális szívbetegség van tünetek nélkül. Ha strukturális 
szívbetegség és szünet is jelen van, β-blokkoló és III. szer (amiodaron) alkalmazandó. Tartós 
(sustained VT, VF) idiopathiás kamrai ritmuszavaroknál, strukturális szívbetegség és 
kamrafibrillációnál, major tünetekkel járó gyors VT-nál beültethető cardioverter defibrillátor (ICD) 
javasolt. A polymorph VT acut ischemiáknál fordul elő, ezért a revaszkularizációs kezelés szükséges. 
„Torsades de pointes” (kaotikus kamrai tachardia) esetén ideiglenes pacemaker, magnézium és 
kálium adagolása indikált, 2 g MgSO4 iv. bolus 1-5 perc, infúzió 2-10 mg/min. Radiofrekvenciás 
abláció is korszerű kezelés főleg Insessant (meg nem szűnő) vagy idiopathiás kamrai tachycardiáknál. 

Hirtelen halál: az addig egészséges ember, vagy jó általános állapotban lévő beteg ember váratlanul, 
pillanatok alatt súlyos klinikai tünetek közé kerül és a halál azonnal, de legkésőbb 1 órán belül beáll 
(ha természetes okból, baleset, gyilkosság-öngyilkosság kizárva). Jelen tudásunk szerint a 
coronariasclerosis és myocardialis ischaemia, (infarktus - reperfusió) és annak következményei, mint 
a major ritmuszavarok és a pumpafunkció csökkenése a hirtelen halál leggyakoribb okai. (Az összes 
boncolt esetben 80% felett.) 

Összefoglalva, idősekben figyelni kell az anamnézis hiányosságaira, a zavartságra, a másképp 
viselkedésre, az EKG kivétel nélküli elvégzésére, a laborok eredményeinek ismeretére, az eredendő 
elesett általános állapotra, kiszáradásra, a gyógyszerdózis nagyságára, annak egyéni titrálására, a 
személyes kapcsolat megfelelő voltára. Tapasztalunk meglepő élettani tartalékokat is, mely az előbb 
említett odafigyeléssel gyors javuláshoz vezethet. Ne mondjunk le betegünkről a kora miatt! Kaphat 
pacemakert, ablációt is lehet indikálni. Tudni kell, hogy nem csak a szíve, illetve az erei betegek, 
számoljunk a tüdők, vesék, az agyműködés kor-specifikumaival is. Bánjunk az idős ember testével 
óvatosan: nem csak a bordák repedhetnek el újraélesztéskor, a poroticus combcsont is eltörhet 
szakszerűtlen vagy hirtelen mobilizálással. Az agyi hypoxia és a folyadék-elektrolit háztartás 
rendezése gyakran megszünteti az idős emberek zavartságát, és nem lesz szükség szedatívumokra. 
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Tesztkérdések 
1. Melyik megállapítás hamis? 
A. A ritmuszavarok kialakulása szempontjából az idős kor önmagában kockázati tényező. 
B. A ritmuszavarok kialakulása szempontjából az idős kor nem tekinthető önmagában kockázati 
tényezőnek. 
 
2. Melyik megállapítás hamis? 
A. Az életkor előrehaladtával a pitvarfibrillációs esetek száma növekszik. 
B. A pitvarfibrilláció prevalenciája a 60 év feletti lakosságban kb. 6% 
C. 85 év felett a pitvarfibrilláció a populáció kb. 1 %-ban fordul elő. 
D. A pitvarfibrilláció incidenciája is növekszik az életkorral: 40 év alatt kevesebb, mint 0,1%/év, 80 év 
felett 1,5-2%/év 
E. A pitvarfibrillációs betegek 70%-a 35-45 év között van. 
 
3. A pitvarfibrilláció kezelésében a legfontosabb általános alapelvek, kivéve: 
A. A sinus ritmus helyreállítása és fenntartása, vagy 
B. A kamrai frekvencia szabályozása 
C. A thromboembolia megelőzés 
D. Antihypertenzív kezelés 
 
4. A pitvarfibrillációban szenvedő betegek száma az elmúlt évtizedekben jelentősen emelkedett 
melynek okai, kivéve: 
A. Az idős populáció növekedése 
B. A szívbetegek mortalitása az elmúlt években javult 
C. A szívbetegek jelentős része tovább él a korszerű kezelés hatására és eljut a keringési elégtelenség 
állapotába, amiben a pitvarfibrilláció előfordulása köztudottan igen magas 
D. A pitvarfibrilláció nagyságrendekkel gyakoribbá vált a 40 év alattiak körében 
 
5. Melyik megállapítás igaz? 
A. Az AFFIRM vizsgálat (Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management) 
eredményei szerint a magas stroke rizikóval és halálozással járó pitvarfibrilláló betegek két kezelési 
stratégiáját összehasonlítva nem volt különbség a halálozásban a ritmus-kontroll csoport és a 
frekvencia-kontroll csoport között. 
B. Az AFFIRM vizsgálat (Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management) 
eredményei szerint a magas stroke rizikóval és halálozással járó pitvarfibrilláló betegek két kezelési 
stratégiáját összehasonlítva volt különbség a halálozásban a ritmus-kontroll csoport és a frekvencia-
kontroll csoport között, utóbbi javára. 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: E, 3: D, 4: D, 5: A 
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Cerebrovascularis betegségek, szélütés 
dr. Tamás Ferenc 

Definíció, BNO tartomány 

A szélütés (stroke) az agyműködés vérellátási zavara által okozott, globális vagy fokális zavarral 
jellemezhető, gyorsan kialakuló klinikai tünetegyüttes, amely több mint 24 órán keresztül áll fenn 
vagy halált okoz, és amelynek bizonyíthatóan nincs más oka, mint az agyi érrendszerben kialakult 
elváltozás (WHO). Amennyiben a neurológiai kórjelek 24 órán belül megszűnnek, átmeneti agyi 
vérkeringési zavarról (tranziens iszkémiás attak, TIA) beszélünk. A patomechanizmus alapján a 
heveny agyi katasztrófák kb. 80%-át iszkémiás eredetű kórképek adják (nagy artériás-kis artériás 
thrombosis, agyi embolizáció, hemodinamikai stroke), kb. 20%-ban pedig vérzéses kóreredet 
(intracerebralis vagy subarachnoidealis vérzés) áll a tünetek hátterében. 

G45* Átmeneti agyi ischaemias attakok (TIA) és rokon szindrómák 
G46* Agyi érszindrómák agyi érbetegségekben (I60-I67+) 
I60* Cerebrovascularis betegségek, subarachnoidealis vérzés 
I61* Agyállományi vérzés 
I62* Egyéb nem traumás koponyaűri vérzés 
I63* Agyi infarctus 
I64* Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve 
I65* Praecerebrális ütőerek agyi infarctust nem okozó elzáródása vagy szűkülete 
I66* Agyi arteriák agyi infarctust nem okozó elzáródasa és szűkülete 
I67* Egyéb cerebrovascularis betegségek 

*az alcsoportokat terjedelmi okokból nem részleteztük 

Etiológia, patogenezis 

Kockázati tényezők 

A stroke rizikófaktorai lehetnek egyértelműen igazoltak és lehetségesek. Mindkét csoportban 
szerepelnek befolyásolható és nem befolyásolható kockázati tényezők. A befolyásolható kockázati 
tényezők közé tartozik a hypertonia, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a diabetes mellitus, a lipidek 
emelkedett szintje, a mozgásszegény életmód, az elhízás. A stroke-események legfontosabb 
rizikófaktora a hypertonia. Világviszonylatban a teljes lakosság mintegy 10-20%-a hypertoniás. Ez az 
arány a szélütött betegek esetében 38-88%, hazánkban eléri a 75%-ot. A hypertonia stroke-kal való 
kapcsolata szorosabb, mint a szívinfarktussal. A nem befolyásolható kockázati tényezők közé tartozik 
az életkor, a nem, a különböző stroke-kal összefüggésbe hozható kardiológiai betegségek, a fokozott 
véralvadással járó állapotok, hormonális faktorok. Egyéb lehetséges kockázati tényezők között 
szerepel a nagyobb thrombocyták jelenléte, az alacsony szérumalbuminszint, a horkolás és az alvási 
apnoe, a depresszió, a stressz, a stroke családi halmozódása, anticoncipiens szedése, a terhesség, a 
migrén. Felvetődött néhány genetikai marker szerepe is. A kábítószer-élvezők körében a vérzéses és 
az iszkémiás stroke gyakrabban fordul elő, rizikója mintegy kétszeres ebben a betegcsoportban (a 
rizikó nagyságának kérdésében ellentmondásosak a különböző vizsgálatok eredményei). 

Genetikai háttér 

Iszkémiás stroke esetén előforduló genetikai rendellenességek: 

 Homocysteinuria 
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 Dyslipidaemia 

 Fabry-féle betegség 

 Haemoglobinopathiák 

 Polycythaemia 

 Coagulopathiák 

Vérzéses stroke esetén előforduló genetikai kórképek: 

 Alvadási faktor rendellenességek (faktor VIII, IX, VII, X, XI, XIII) 

 Arteriovenosus malformatiok 

 Aneurysmák egyes esetei 

 Felnőttkori polycystas vese 

 Fibromuscularis dysplasia 

 Amyloidosis 

 Neurofibromatosis 

Mindkét csoportban nő azon kórképek száma, ahol a genetikai vizsgálat már a rutin laboratóriumi 
diagnosztika részét képezi. Vannak olyan kórképek, amelyek kis incidenciájuk miatt csak 
meghatározott centrumokban tesztelhetők. Nem kevés azon betegségek száma, ahol még nem 
ismerjük az etiopatogenezisben szerepet játszó genetikai rendellenességet, bár a „linkage analysisek” 
már igazolták, hogy a kromoszóma mely régiója lesz felelős a kórkép kialakulásáért. 

Gyakori társbetegségek 

Az agyérbetegségek többségének rizikótényezői és patofiziológiai gyökere közös az iszkémiás 
szívbetegségekével és a perifériás obliteratív betegségekével: az arteriosclerosis. Nem véletlen, hogy 
a REACH vizsgálat szerint a kezdetben koronáriabetegség, stroke vagy alsó végtagi klaudikáció 
tüneteivel jelentkező beteg később valószínűleg klinikailag is meg fog betegedni a másik két forma 
valamelyikében, vagy akár mindkettőben is. Magyarországon a teljes halálozás 51%-áért felelősek a 
kardiovaszkuláris betegségek, ezen belül az iszkémiás szívbetegségek aránya 36%, a 
cerebrovaszkuláris betegségeké 15%. A kardiológiai kórképek gyakori velejárói stroke-eseményeknek. 
Minden negyedik stroke-betegnek iszkémiás szívbetegsége is van, 13%-ban található pitvarfibrilláció, 
14%-nál mutatható ki kongesztív szívelégtelenség. 

Hypertonia 

A legtöbb, a különböző vérnyomáscsökkentő gyógyszereket direkt vagy indirekt módon 
összehasonlító vizsgálat nem állít rangsort a különböző gyógyszerek között. Viszont a LIFE (Losartan 
Intervention for Endpoint reduction in Hypertension) vizsgálat kamrai hipertrófiában szenvedő 
hypertoniás betegeknél a losartant kedvezőbbnek találta az atenololnál (NNT: 270). Hasonlóan az 
ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering treatment to prevent Heart Attack) vizsgálat a 
chlorthalidont találta hatásosabbnak az amlodipinnél és a lisinoprilnél. Mindezek ellenére a béta-
blokkolók alkalmazása még mindig megfontolandó mint kezdeti vagy folytatólagos antihipertenzív 
terápia. Az idősebb korosztályban az izolált szisztolés hypertonia kezelése (szisztolés vérnyomás >140 
Hgmm és diasztolés vérnyomás <90 Hgmm) kedvező hatású. 

Diabetes mellitus 

Nincs evidencia arra, hogy a vércukor-ellenőrzés javítása csökkentené a stroke előfordulását. 
Diabetes mellitusban a célvérnyomásérték 130/80 Hgmm vagy az alatti érték. 
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Hyperlipidaemia 

Fontos az első stroke megelőzése tünetmentes nagy kockázatú egyéneknél, még nem érbeteg 
cukorbetegeknél és szekunder prevencióban a koszorúérbetegeknél. Előzetesen sztatinnal kezelt 
betegeknél kevesebb stroke fordul elő. Egy 26 sztatinvizsgálatot (95000 beteg) áttekintő 
összefoglalóban a stroke kialakulásának incidenciája 3,4-ről 2,7%-ra csökkent. A különbséget 
javarészt a nem fatális stroke-ok 2,7%-ról 2,1%-ra történő csökkenése okozta. A sztatin intervenciós 
vizsgálatok szerint minden 10% LDL-koleszterin csökkenés mintegy 15%-kal csökkenti az iszkémiás 
stroke kockázatát. Randomizált prevenciós vizsgálatok metaanalízise szerint (amelyet 165 792 
betegen végeztek) a sztatinkezeléssel elért LDL-C 1 mmol/l csökkentése a major kardiovaszkuláris 
események (stroke, infarktus, koszorúér-revaszkularizáció) 21%-os csökkenésével jár a nagy 
kockázatú populációban. A sztatinkezelés a stroke prevencióban az egyik legjelentősebb előrelépés 
az aszpirin és a vérnyomáscsökkentő terápia alkalmazása óta. Kapcsolatot találtak a trigliceridszintje 
és az iszkémiás stroke előfordulási gyakorisága között is. 

A gyulladásos folyamatok atherothrombosisban játszott szerepe napjainkban bizonyítottnak 
tekinthető. Randomizált vizsgálat adatai szerint (JUPITER) emelkedett C reaktív protein szint esetén 
férfiakban és nőkben a rosuvasztatin hyperlipidaemia nélkül is szignifikánsan csökkentette az első 
nagy cardiovascularis esemény és a halálozás arányát a placebo kontrollokéhoz képest. 

Dohányzás 

A vizsgálatok alapján bebizonyosodott, hogy a dohányzás mindkét nemnél az ischaemiás stroke 
kialakulásának független rizikófaktora. A passzív dohányzás is emelheti a stroke kockázatát. Egy 22 
vizsgálatot feldolgozó metaanalízis azt találta, hogy a dohányzás duplájára emeli az ischaemiás stroke 
kialakulásának a rizikóját. Azok, akik a dohányzásról leszoknak, 50%-kal csökkentik ezt a kockázatot. A 
munkahelyek dohányfüst-mentesítése jelentős egészségügyi és gazdasági előnnyel járna. 

Alkoholfogyasztás 

A túlzott alkoholfogyasztás (>60 g/nap) növeli mind az ischaemiás (RR: 1,69, 95% CI: 1,34-2,15 ), mind 
a vérzéses stroke (RR: 2,18, 95% CI: 1,48-3,20) kialakulásának kockázatát. Ezzel szemben a kevés 
alkoholfogyasztás (12 g/nap) minden típusú stroke kialakulásának kockázatát csökkenti (RR: 0,83, 
95% CI: 0,75-0,91), így az ischaemiás stroke-ét is (RR: 0,80; 95% CI: 0,67-0,96). A közepes mennyiségű 
alkoholfogyasztás (12-24 g/nap) csökkenti az ischaemiás stroke kockázatát (RR: 0,72, 95% CI: 0,57-
0,91). A vörösborfogyasztás jár a legkisebb kockázattal a többi alkoholos italhoz viszonyítva. 

Testtömeg 

A magas testtömegindex (BMI ≥25) fokozott stroke-kockázattal jár mindkét nemben, javarészt az 
ennek következtében kialakuló magasvérnyomás és diabetes mellitusnak köszönhetően. Az 
abdominalis elhízás a férfiaknál stroke-rizikófaktor, a nőknél nem, bár a fogyás csökkenti a 
vérnyomást, a stroke-kockázatot nem. 

Fizikai aktivitás 

A magas fizikai aktivitású egyének stroke-rizikója kisebb volt az alacsony aktivitásúakénál (RR: 0,73, 
95% CI: 0,67-0,79). Hasonlóképpen, közepesen aktív személyeknek kisebb volt a stroke-rizikójuk az 
inaktív emberekhez képest (RR: 0,80, 95% CI: 0,74-0,86). Ez az összefüggés részben a mozgás 
testsúlyra, vérnyomásra, szérumkoleszterinre és glükóztoleranciára kifejtett jótékony hatásának 
köszönhető. A rendszeresen végzett szabadidős fizikai aktivitás (2-5 óra hetente) összefüggést jelez a 
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felvételnél megfigyelt enyhébb tünetekkel járó ischaemiás stroke-kal és a jobb rövid távú 
kimenetellel. 

Táplálkozás 

A magas zöldség- és gyümölcsfogyasztás a stroke-rizikó csökkenését segíti elő (RR: 0,96 minden 2 
adaggal való növelés esetén/nap, 95% CI: 0,93-1,00). Az ischaemiás stroke kialakulásának rizikója 
kisebb volt azoknál, akik havonta legalább egyszer halat fogyasztottak (RR: 0,69, 95% CI: 0,48-0,99). A 
teljes kiőrlésű gabonatermékek fogyasztása a cardiovascularis betegségek csökkenését segítette elő 
(RR: 0,79, 95% CI: 0,73-0,85), de a stroke-ét nem. Egy japán populációban a tejtermékek 
fogyasztásával bejuttatott több kalcium kisebb stroke-mortalitást eredményezett. Viszont egy 
további vizsgálatban a férfiaknál nem volt összefüggés a teljes zsír- vagy koleszterinbevitel és a stroke 
kockázata között. Egy nőkön végzett randomizált, kontrollált vizsgálatban, a vascularis diétájú 
táplálkozás nem csökkentette a coronariaeseményeket és a stroke incidenciáját, annak ellenére, 
hogy 8,2%-kal csökkent a zsírbevitel, és megnövekedett a zöldség, a gyümölcs, valamint a teljes 
kiőrlésű gabona fogyasztása. 

Vitaminok 

A kevés D-vitamin-bevitel növelte a stroke-kockázatot, de a kalcium és D-vitamin együttes pótlása 
nem csökkentette a stroke-kockázatot. A tokoferol és β-karotin szupplementációja nem csökkenti a 
stroke-rizikót, sőt, egy E-vitamin-kiegészítéses vizsgálatokat feldolgozó metaanalízis azt találta, hogy 
magas dózisokban (≥400 NE/nap) növelheti a mortalitást. A magas homocisztein érték növeli a 
stroke-rizikót (OR: 1,19, 95% CI: 1,05-1,31). Amióta a Food and Drug Administration jóváhagyta a 
gabonatermékek fólsavval történő dúsítását, csökkent a stroke-mortalitás, nem úgy, mint a dúsítást 
nem alkalmazó országokban. Egy metaanalízis arra a következtetésre jutott, hogy a folsav-
szupplementáció csökkentheti a stroke-kockázatot (RR: 0,82, 95% CI: 0,68-1,00). 

Postmenopausalis ösztrogénpótló kezelés 

A stroke kockázata nőknél hirtelen megemelkedik menopauzában. Viszont a Nurses’ Health Studyban 
(16 évig tartó utánkövetéses vizsgálat), melyben 59337 postmenopausában lévő nő vett részt, csak 
gyenge összefüggés volt a stroke és az ösztrogénpótlás között. A HERS II vizsgálat alapján az 
egészséges nőknél végzett hormonpótlás az ischaemiás stroke rizikóját emeli. Egy szisztematikus 
Cochrane-összefoglaló a hormonpótló kezelteknél emelkedettebb ischaemiás stroke-incidenciát 
talált (RR 1.44, 95% CI 1,10-1,89). A Women’s Health Initiative másodlagos analízise szerint a stroke 
kockázata csak a hosszú távú hormonpótló kezelés esetén növekszik (>5 év, RR: 1,32, 95% CI: 1,12–
1,56). 

Epidemiológia 

A világ fejlett országaiban a stroke a mortalitási és morbiditási statisztikák előkelő helyén áll; 
gazdasági terhe az összes betegség között a legnagyobb. Hazánkban a stroke kiemelt fontosságú 
népegészségügyi problémát jelent. A leggyakoribb olyan betegség, amely a független életvitelt 
lehetetlenné teszi. Magyarországon, hasonlóan a többi közép-kelet-európai országhoz, a stroke-
halálozás 1970-1985 között meredekebben emelkedett, mintegy évi 2%-kal, mint a kardiovaszkuláris 
halálozás. Ezt követően a stroke mortalitása csökkenő tendenciájú, de még mindig jelentősen 
magasabb, mint a nyugat-európai országokban. A stroke miatti halálozás az elmúlt években 
Magyarországon,- az Agyérbetegségek Országos Központjának közel 9000 beteg adataira támaszkodó 
felmérése alapján 2000-ben készített Stroke Adatbázisa, valamint a GYÓGYINFOK adatai szerint - 



 566 

körülbelül 185/100000, 2005-re 130/100000-re csökkent. Szembetűnő a fiatalabb korosztályok, ezen 
belül főként a férfiak viszonylag magas érintettsége. 

Morbiditás, mortalitás 

Míg a nyugat-európai országokban az akut stroke-betegek mortalitása az 50 év alatti korcsoportban 
100000 lakosra 8-10 beteg, addig ez a szám hazánkban nőknél 40, férfiaknál 60. Hazánkban a stroke-
betegek átlagosan 5-10 évvel fiatalabbak, mint a fejlett ipari országokban. Az akut stroke miatt 
kórházba került betegek halálozási aránya az első hónapban (case-fatality) az ellátó osztály típusától 
függően 12–18%, az első évben 25–30%. Becslések szerint jelenleg Magyarországon évente kb. 
400000-50000 beteg kerül kórházba akut stroke miatt. A magas mortalitás mellett a gyógyulás rövid 
távú kilátásai is rosszak, a betegek mindössze 10%-a tudja folytatni korábbi normális életvitelét. A 
stroke után dependens (önálló életvitelében valamilyen formában segítségre szoruló) betegek aránya 
32-42% között mozog. Az akut stroke kezelési lehetőségei még jelenleg is korlátozottak, az ismétlődő 
stroke-ok aránya pedig kiemelkedően magas. Az ismétlődés kockázata az elszenvedett stroke-ot 
követő első évben a legmagasabb, ezen esetek kimenetele még kedvezőtlenebb, mint az első stroke-
oké. 

Életkor, nem 

Leggyakrabban 60 év felett jelentkezik, de a betegek 25%-a 60 év alatti. Férfiak, nők egyaránt 
megbetegednek, az arány életkorfüggő. 

Társadalmi háttér 

A hátrányos társadalmi helyzet kedvezőtlen a stroke kialakulása szempontjából: gyakoribb a 
munkanélküliek között, az alacsony jövedelmű társadalmi csoportokban, a nem kielégítő táplálkozás 
esetén. Emellett a különböző társadalmi csoportokban különbözik az egészségmegőrző viselkedés 
(dohányzás, testedzés, táplálkozás) is. 

A stroke formái 

A stroke-ot többféle szempont szerint osztályozhatjuk. A tünetek kialakulása, időbeli lefolyása (pl. 
TIA, reverzibilis ischemiás neurológiai deficit, progressing stroke, komplett stroke); a képalkotókkal 
diagnosztizált eltérések lokalizációja (pl. jobb oldali carotis interna occlusio vagy bal a. cerebri media 
területi infarktus); a pathogenesis alapján (pl. ischemiás és vérzéses stroke), de egyik klasszifikáció 
sem tekinthető ideálisnak. A pathogenesis, a therápia és a prognózis szempontjából az ischemiás (kb. 
80%) és a vérzéses (kb. 20%) stroke elkülönítése a legfontosabb: 

 Az ischemiás stroke kb. 50%-át thrombosis okozza. 

 Ezek 30%-ában vagy az extracranialis carotis/vertebralis szakasz vagy az intracranialis 
nagyerek betegednek meg. 

 Másokban a penetráló kis erek károsodnak, ezek az ún. lacunaris stroke-ok (20%), általában 
hypertoniás előzmény talaján alakulnak ki. 

 Az ischemiás stroke kb. 30%-ban a szívből, a carotis nyaki szakaszából, esetleg a felszálló 
aortából származó embolus blokkolja a keringést. 

 A hemorrhagiás stroke az összes stroke kb. 20%-át teszi ki. Állományvérzést, illetve 
subarachnoidealis vérzést különítünk el. Az állományvérzés leggyakrabban a törzsdúcok 
területén alakul ki, olyan erekben, melyeket a hypertonia már hosszabb idő óta károsít. Az 
agyvérzés által okozott tüneteket a különböző agyi struktúrák kompressziója idézi elő, 
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általában súlyosabbak, mint az ischemia tünetei. A subarachnoidealis vérzés akkor alakul ki, 
ha az agy felszínén futó erek valamelyikén kiboltosuló aneurysma megreped (leggyakrabban 
az a. communicans anterior). 

 Az ischemiás stroke prognózisa általában jobb, mint a vérzésé. Egy évvel az ischemiás stroke 
után a betegek 2/3-a még életben van, a parenchymás vérzéseknek azonban már csak 40%-a, 
a subarachnoidalis vérzésben szenvedőknek pedig csupán fele. 

Anamnézis (egyéni, családi 

Az anamnézis felvételekor, a beteg első belgyógyászati és neurológiai vizsgálatakor 
megválaszolandó kérdések, diagnosztikai kérdések 

 A tüneteket stroke okozza-e? 

 A stroke melyik formájával állhatunk szemben? 

 Alkalmas-e a beteg thrombolysisre? 

 Van-e életet fenyegető társuló betegség? 

 Hová lokalizálható a károsodás? 

 Milyen körülmények között alakult ki a stroke? 

 Milyen a klinikai kép lefolyása (átmeneti, akut, progresszív stb.)? 

 Milyen etiológiai tényezők állhatnak a háttérben? 

Korábbi betegségekre vonatkozó adatok 

 A stroke-állapothoz vezető, illetve a belszervi és a neurológiai szövődmények szempontjából 
milyen kockázati tényezők állnak fenn, 

 Ezek kezelésének módja; a korábban is meglévő betegségek aktuális állapotának tisztázása; 
szedett gyógyszerek (Syncumar, Warfarin?). 

Az intravénás thrombolysis előtt végzendő anamnézisfelvétel 

A prehospitális ellátásban a diagnosztika célja annak eldöntése, hogy a beteg tüneteit feltehetőleg 
stroke okozta-e? A betegnél feltehetőleg elvégezhető-e az iv. thrombolysis? a tüneteket követő 3-4,5 
belül iv. thrombolysist is végző stroke-központba szállítható-e a beteg? A 2. kérdés az alábbi 
prehospitális ellenőrző lista segítségével bírálható el (1. táblázat). 

1. táblázat. Prehospitalis ellenőrző lista 

Kritérium Alkalmas? 

Stroke okozza a beteg tüneteit? igen 
A tünetek kezdetétől számítva az aktuális időablakon belül beszállítható a thrombolysis 
helyszínére? 

igen 

Van-e tudatzavar? nincs 
Csak igen enyhe neurológiai tünetei vannak? nem 
Csak izolált érzészavar áll fenn? nem 
Csak egy végtagra kiterjedő ataxia alakult ki? nem 
3 hónapon belül stroke-ja volt? nem 
3 hónapon belül koponyasérülés volt? nem 
Volt-e korábban intracerebralis vérzés? nem 
Jelentősebb műtét volt 14 napon belül? nem 
Gasztrointesztinális vagy húgyúti vérzés volt 21 napon belül? nem 
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Myocardialis infarktus volt az előző 3 hónapban? nem 
Nem komprimálható helyen arteriapunkció történt a megelőző 3 napban? nem 
A vizsgálat során aktív vérzés észlelhető? nem 
Trauma (törés) észlelhető a vizsgálat során? nem 
 

Amennyiben az ischaemiás stroke kialakulásakor lezajlott epilepsziás rohamot követően a reziduális 
tünetek nem postictalis jelenségek, hanem a stroke következményei, a thrombolysis nem ellenjavallt. 
Az iv. thrombolysis kizárási kritériumai között a vérnyomás és a vércukorszint a thrombolysis 
megkezdése esetére van definiálva, ezért nem szerepel a prehospitális ellenőrző listában, mivel az 
alkalmas/nem alkalmas döntést prehospitálisan nem befolyásolja. Hasonlóképp, mivel az 
antikoaguláns kezelés is INR-, illetve APTI-függően befolyásolja az elbírálást, ezt a kórházi kizárási 
kritériumok között kell szerepeltetni. A stroke súlyosságának megítélése, valamint az állapotkövetés 
szempontjából fontos a nemzetközileg értékelt és elfogadott neurológiai skálák használata. 
Magyarországon az európai ajánláshoz hasonlóan javasoljuk a NIH Stroke Skálát, a tudatállapot 
megítélésére pedig a Glasgow Coma Skála (GCS) használatát. 

Fizikális vizsgálat 

A fizikális vizsgálat első lépése az inspekció (arcszín, verejtékezés, sérülési nyomok, arcaszimmetria, 
végtagmozgások). Az akut stroke-beteg különböző súlyosságú tudatzavarban szenvedhet. A napi 
gyakorlatban elegendő annak eldöntése, hogy a beteg somnolens, soporosus, vagy kómában van-e. 
Perceken-órákon belül kialakuló tudatzavart általában nagy kiterjedésű féltekei károsodás, kamrába 
törő állományvérzés, vagy agytörzsi lézió (vérzés vagy ischaemia) okoz. Részletes fizikai vizsgálat 
(célszerű cranio-caudalis irányba haladni): 

 tarkókötöttség megítélése (subarachnoidealis vérzésre utalhat) 

 látótér (kevésbé kooperáló, de éber betegnél az oculopalpebralis reflex segítségével 
vizsgálható), anisocoria, a szemgolyók pozíciójának, mozgásának megítélése 

 a szemfenék vizsgálata [eszméletlen betegnél a babafej tünet (a fej gyors spontán 
elfordításakor észlelt bulbusmozgás értékelése) vagy az oculovesztibuláris reflex (ugyanezen 
reakció megítélése a fülnyílásokba fecskendezett hideg vízre) vizsgálata] 

 az arcaszimmetria vizsgálata 

 a nyelv, a garat és a lágyszájpad-reflex vizsgálata 

 hallgatózás a carotisok felett 

 az izomerő (paresis súlyossága, eloszlása) vizsgálata, a végtagok pozíciójának értékelése (az 
alsó végtag „cadaverállása” segít a paretikus oldal diagnosztizálásban, de combnyaktörésre is 
utalhat); lehetőség szerint a betegeket ülve és állva-járva is vizsgáljuk meg 

 izomtónus (az akut szakban általában petyhüdt tónust látunk, a spaszticitás később jelenik 
meg) 

 érzészavar vizsgálata 

 a saját- és kóros reflexek vizsgálata 

 éber betegnél végtag-koordináció vizsgálata 

 a beszédzavar megítélése (aphasia, dysarthria) 

 a neglectszindróma megítélése 

 a pszichés státus értékelése (orientáció, zavartság, szorongás) 

 a tudat értékelése 
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A stroke klinikai jelei 

 Hirtelen arcaszimmetria, a felső és alsó végtag zsibbadása, meggyengülése, bénulása. 

 A tünetek kétoldaliak is lehetnek. 

 A motoros vagy szenzoros beszédteljesítmény károsodása (aphasiák). 

 Az artikuláció zavara (dysarthria). 

 Átmeneti amaurosis (általában egy szemre korlátozódó), látótérzavar. 

 Bizonytalan szédülés, járásbizonytalanság. 

 Hirtelen súlyos fejfájás, esetleg tudatzavar. 

 Csupán a klinikai tünetek alapján néha még azt is nehéz eldönteni, hogy agytörzsi vagy 
supratentorialis keringészavarról van-e szó. 

 Alternáló érzészavar, kettőslátás, dysarthria, nyelészavar vagy tiszta motoros tünetek hátsó 
skála keringészavarra utalnak. 

 Aphasia, gnosticus zavar supratentorialis keringészavarra jellemző. 

Az alább felsoroltak többé-kevésbé jellemzőek az egyes stroke formákra, de hangsúlyozni kell, hogy 
az ischemiás és vérzéses kórforma csak CT segítségével különíthető el, a klinikai tünetek, illetve a 
fizikális vizsgálat nem elegendő. 

Több vascularis rizikófaktor jelenléte, egyidejű periférás occlusív érbetegség, coronariasclerosis, 
ismétlődő TIA-k, hajnalban-reggel kialakuló bénulás, ép tudat, nem vagy csak mérsékelten 
emelkedett vérnyomás, ischemiás¬thrombotikus kóreredetet valószínűsít. A viszonylag fiatal életkor, 
teljes jólét közben kialakuló, gyorsan súlyosodó, kérgi lokalizációra utaló tünetek, az anamnesisben 
esetleg mindkét félteke károsodására utaló adatok, vitium, ritmuszavar embóliára jellemző. Súlyos 
hypertonia, plethorás arc, polyglobulia, hirtelen kialakuló súlyos féloldali tünetek, forszírozott légzés, 
somnolentia vagy sopor inkább vérzésre utal. A testi erőfeszítés alatt heves fejfájás, hányás, 
fénykerülés, kezdetben általában bénulás nélkül, de gyorsan kialakuló zavartság, illetve tudatzavar 
elsősorban subarachnoidalis vérzésre (SAV) jellemző. De erőfeszítés nélkül, minimális tünetekkel is 
előfordulhat SAV, illetve viszonylag nagy vérzés is társulhat enyhe tünetekkel, járóképes betegben! 

Noha a stroke-betegek jelentős részét szívbetegség miatt veszítjük el, általában igaz, hogy a stroke 
beteg újabb stroke-ot, a szívbeteg pedig újabb szívinfarktust fog szenvedni. Az ischemiás stroke 15-
20%-ában a legrészletesebb vizsgálat sem tisztázza a kóreredetet. Az alábbi pontozó (age, Blood 
pressure, Clinical signs, Duration, type 2 diabetes, ABCD2) skála segít a TIA-t követő stroke veszély 
becslésére (2. és 3. táblázat). 

2. táblázat. Az A ABCD2-skála pontjai és a stroke veszély. 

Kor 1 60 év 
Vérnyomás 1 syst. >140 Hgmm vagy diast. 90 Hgmm 
Klinikum 2 

1 
egyoldali gyengeség 
beszédzavar, de paresis nincs 

Tartam 2 
1 
0 

>60 perc 
10-59 perc 
<10 perc 

Diabetes 1  
 

3. táblázat. Az első két napon, egy héten és kilencven napon belül kialakuló stroke valószínűsége az 
ABCD2-skála eredményének függvényében. 
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ABCD2 eredmény 2 nap 7 nap 90 nap 

0-3 (alacsony veszély) 1,0% 1,2% 3,1% 
4-5 (mérsékelt 
veszély) 

4,2% 5,9% 9,8% 

6-7 (nagy veszély 8,1% 11,7% 17,8% 
 

Diagnózis 

A háziorvosi praxisban a fenti anamnesztikus adatok és klinikai tünetek alapján állítható fel. A stroke 
súlyosságának és a beteg funkcionális állapotának megítélésre hasznos a National Institute and 
Health (NIH) Stroke Skála és a Barthel index felvétele. 

A kórházi diagnosztikai folyamat: részletes neurológiai vizsgálat (+NIH Stroke Skála felvétele), 
vérvétel, laboratóriumi vizsgálatok, CT a vérzés (ideértve a subarachnoidealis vérzést is), illetve az 
intracranialis térfoglalás kizárására, az intravénás thrombolysis indikációjának felállítása az indikációs 
kör és a kizárási kritériumok alapján. Kötelező (minimálisan elvégzendő) diagnosztikai vizsgálatok 

Laboratóriumi vizsgálatok 

A vércukorszint (ágy melletti) meghatározása, nátrium-, kálium-, urea-, kreatininszint, teljes vérkép 
(thrombocytaszám!), prothrombinidő (INR), aktivált parciális thromboplasztin idő (APTI), 
fibrinogénkoncentráció meghatározása, májfunkciós tesztek 

Figyelembe kell venni a gyógyszereket, amelyek befolyásolhatják a laboratóriumi eredményeket 
(antikoagulánsok, thrombocytaaggregáció-gátlók, vérnyomáscsökkentő szerek, szénhidrátháztartást 
befolyásoló szerek), valamint a betegségeket, amelyek befolyásolhatják a laboratóriumi 
eredményeket (diabetes mellitus, krónikus máj- és vesebetegség, felszívódási zavarok, miokardiális 
infarktus, gastrointestinalis vagy húgyúti vérzés, trauma, műtét). 

Képalkotó vizsgálatok 

Koponya-CT-vizsgálat 

Akut stroke esetén a legfontosabb annak eldöntése, hogy vérzés vagy ischaemia okozza-e a 
tüneteket. Stroke esetén sürgősségi CT-vizsgálat indokolt, annak ellenére, hogy friss iszkémiában 
eredménye negatív lehet, viszont vérzéseknél azonnal ábrázolja az agyszövetbe jutott vért. 

Az agyi ischaemia CT-morfológiája 

Bevezető stádium (a tünetek kialakulásától 24-48 óráig tart). Gyakran korai jelek (hyperdenz media 
jel, a szürke- és fehérállomány denzitáskülönbségének eltűnése, diszkrét térszűkület) észlelhetők a 
gyors, nagy felbontású készülékeken. 

Fejlődési stádium (akut szakot követően 1–3 hét). Jellemző a jóval kifejezettebb hypodensitas, a 
térszűkítő hatás (maximuma az első hét vége felé észlelhető), kontraszthalmozás. 

Végstádium (stroke kialakulása után 3–6. hét). A térszűkítés, kontraszthalmozás megszűnik, a 
károsodott agyszövet helyén definitív, liquordenzitású hypodensitas marad vissza. A korszerű, 
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multislice spirál CT-k az igen gyors vizsgálati lehetőség mellett a CT-angiográfiás vizsgálatot és a 
vérátáramlási adatok meghatározását is lehetővé teszik. 

Minden akut stroke-ban a lehető legrövidebb időn belül natív CT-t kell készíteni annak 
megállapítására, hogy vérzéses vagy ischaemiás stroke-ról van-e szó. Az extra- és intracranialis erek 
leképezésére CTA végzése is javasolt, különösen, ha az adott centrumban nagyér-elzáródás esetén 
intra-arterialis thrombolysis vagy mechanikus thrombectomia végzése lehetséges és a stroke 
kezdetétől eltelt idő >3 óra. A CTP vizsgálattal hasznos ismeretekhez juthatunk, információt 
kaphatunk a keringési zavar kiterjedéséről, kiszűrhetők azok a betegek, akiket nem kell 
thrombolysálni. A kiegészítő vizsgálatokat minél hamarabb, lehetőleg a natív CT-t követően azonnal 
el kell végezni, mert ezek a thrombolysis elkezdését nem hátráltathatják. A penumbra vizsgálatára a 
MRI-DWI-PWI és a CT-CTA-CTP egyaránt szóba jön. 

Megjegyzés: távlatilag az akut stroke MR protokoll az ultragyors mérési technikákkal 1-2 perc alatt 
elvégezhető lesz és széles körű elterjedés esetén várhatóan a stroke irányelvekben a CT-vel szemben 
előtérbe kerülhet. Ha bizonytalan a stroke kezdete, az MR technikák segíthetnek a lízis indikációjának 
felállításában vagy elvetésében. Jelenleg a thrombolysis szempontjából az akut intracerebralis és 
subarachnoidalis vérzés gyors kizárására a koponya CT áll széles körben rendelkezésre és elsősorban 
ennek elvégzése elől kell minden szervezési és egyéb akadályt elhárítani a helyi betegutak 
szervezésekor. Ebben a fejezetben is hangsúlyozzuk annak fontosságát, hogy egy adott kórházon 
belül írásban kell egyeztetni a diagnosztikában/kezelésben részt vevő valamennyi szereplővel a 
stroke betegutat. Ischaemiás infarktus során, ha a natív CT-lelet nem egyértelmű (tumor?, 
gyulladás?) MRI, vagy kontrasztanyagos CT jön szóba. Ha a biztosan ischaemiás stroke-ban szenvedő 
beteg tünetei progrediálnak, az ischaemiás laesio vérzéses transzformációjára, vagy malignus media 
oedemára lehet gondolni és CT-t kell végezni annak eldöntésére, hogy szükséges-e a terápia 
módosítása (pl. antitrombotikus kezelés leállítása, craniotomia mérlegelése). 

Vérzéses stroke esetében, amennyiben típusos lokalizációjú intracerebrális vérzést találunk, 
kontrasztanyagos ismétlés nem szükséges. Azt, hogy a beteget stroke-osztályon vagy idegsebészeti 
osztályon kezelik-e tovább, a beteg állapotán, az adott vérzés műthetőségén alapuló 
neurológus/idegsebész konzílium dönti el. Ha a klinikai tünetek, képalkotók együttes elemzése 
alapján esetleg idegsebészeti beavatkozás várható, célszerű ilyen osztályon megfigyelni a beteget. 

Atípusos intracerebrális, atípusos extra-intracerebrális vérzés: differenciáldiagnosztikai szempontból 
CTA/MRA segítheti a diagnosztikát. 

Subarachnoidealis vérzés: az első vizsgálat a koponya CT, amely vérzés kimutatására alkalmas. A natív 
CT az esetek 2-5%-ában negatív lehet. Az akut szakban a CT szenzitivitása 92%. Bizonyos esetekben a 
CT-vizsgálat alapján következtetni lehet a vérzés lokalizációjára, de ebben a vérzés időpontjától is 
függő bizonytalanságok vannak. Subarachnoidealis vérzésre jellemző anamnesis (jelentősebb fizikai 
megerőltetés, székelés, coitus) és tünetek esetén, ha a koponya CT nem utal SAV-ra, lumbálpunkció 
szükséges (kis volumenű vér esetleg nem látható a CT-n). 

A komputer tomográfiás angiográfia (CTA) az 5 mm-nél nagyobb aneurizmákat általában kimutatja, 
akut esetben a további teendők elbírálásához támpontot ad. A rupturált aneurizma kimutatására a 
„gold standard” a katéteres 4 ér angiographia (DSA). Sinus-thrombosis gyanúja esetén: CT-n vagy 
MRI-n kívül CTA vagy MRA végzendő. Vascularis képalkotásra alkalmas a CTA és az MRA. A CTA 
előnye, hogy a fali elváltozások is megítélhetők. Hátránya a sugárterhelés és a kontrasztanyag 
alkalmazása. Artériás érfal dissectio gyanúja esetén a CTA alkalmas lehet az elváltozás kimutatására. 
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Koponya-MR-vizsgálat 

A rutin MRI-szekvenciák előnye a CT-vel szemben, hogy hamarabb és megbízhatóbban jelzik az 
iszkémiás károsodást (a diffúziós MRI 10-15 percen belül). Megjegyzendő, hogy a CTA és CTP 
munkaképek összevetése azonos időteljesítményű és pontosságú, valamint a CT lényegesen 
szélesebb körben hozzáférhető akut helyzetben, mint az MR. A korszerű diffúziós és perfúziós MRI-
technikák eredményeit a rutin MRI-szekvenciák adataival összevetve jobban megismerhetjük az 
ischaemiás stroke patomechanizmusát és az agyszövet viabilitását. 

A nyaki verőerek ultrahangvizsgálata 

Alkalmas a véráramlás zavarainak detektálására, az érfal szerkezeti eltéréseinek megítélésére (IMT, 
plakkok morfológiája, lokalizációja, stenosis mértéke), valamint az érfal traumás eltéréseinek 
(dissectio), az erek lefutási rendellenességeinek (kinking, coiling) megítélésére. A vizsgálat 
indikációja: TIA és az iszkémiás stroke, valamint carotiszörej vagy más lelet alapján felmerülő 
carotisszűkület gyanúja; nagy cerebrovaszkuláris veszélyeztetettséget jelentő kockázati tényezők 
halmozott fennállása; koronária- és obliteratív perifériás érbetegség rekonstrukciós műtétét vagy 
bypass műtétet megelőzően, az esetleges carotiselváltozás kimutatására; másodlagos prevencióban a 
hathavonta–évente ismételt vizsgálatok alkalmasak a carotiselváltozás követésére. 

A periorbitalis erek Doppler-vizsgálata 

Az a. ophthalmica ágaiban (a. supratrochlearis, a. supraorbitalis) egyszerű folyamatos hullámú 
szondával vizsgáljuk az áramlás irányát. Az interna-externa közötti kollaterális keringés normálisan a 
koponya belsejéből kifelé tart. Az externa kompressziójakor a normális áramlás intenzitása nő. Az a. 
carotis interna occlusiója vagy jelentős (>80%) stenosisa esetén az áramlás iránya megfordul. Az a. 
carotis externa ágainak kompressziójával kideríthető a kollaterális forrása. 

Intracranialis áramlásmérés TCD-vel 

Teljes körű stroke-átvizsgálás TCD alkalmazása nélkül nem lehetséges. A módszer képi információt 
nem ad, csak spektrum vehető fel. A sebesség értékein kívül méri a pulsatilitási és rezisztenciaindexet 
is. Alkalmas a thrombolysis eredményének követésére, az intracranialis erek 
szűkületének/elzáródásának megítélésére, fokozott intracranialis nyomás kimutatására (a 
transcranialis dopplervizsgálat paramétereinek változása alapján), valamint monitorozás révén 
emboliadetektálásra, az agyi erek autoregulációs reverz kapacitásának mérésére, subarachnoidealis 
vérzést követő vasospasmus monitorozására. Portábilis és nem invaziv jellege miatt alkalmazása 
kifejezetten javasolt iszkémiás stroke során, subarachnoidalis vérzésben és növekvő intracranialis 
nyomás monitorizálására. Indikációi: a thrombolysis eredményességének megítélése; intracranialis 
stenosis/occlusio; érmalformatio; intracranialis nyomásfokozódás; agyi erek autoregulációs reverz 
kapacitásának mérése; subarachnoidealis vérzést követő vasospasmus monitorozása; agyhalál 
megállapítása. 

Transcranialis színkódolt duplex szonográfia (TCCD) 

Az intracranialis erek és a parenchyma leképezését kombinálja. Lehetővé teszi, hogy a láthatóvá vált 
intracranialis erekből megfelelő szögkorrekcióval pontosabb sebességméréseket végezzünk. 
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Mellkasröntgen 

Akut stroke miatti felvételkor a rutin mellkas-röntgenvizsgálatnak viszonylag kicsi a jelentősége. Egy 
felmérés szerint a betegek mintegy 4%-ánál változtatja meg a klinikai kezelés menetét. Akut kardiális 
vagy tüdőbetegség fennállásának gyanújakor a vizsgálat elengedhetetlen. 

Echokardiográfia (transthoracalis, TTE, transoesophagealis, TEE) 

Minden stroke-beteg esetében ajánlott TTE, de a vizsgálat elvégzendő, ha az előzmények, illetve a 
vizsgálati leletek alapján kardiogén stroke lehetősége felmerül. 

Egyéb diagnosztikai vizsgálatok 

 12 elvezetéses EKG (kötelező) 

 A vérnyomás, pulzus, testhőmérséklet monitorozása 

 Pulzoximetria az első két-három napban naponta, illetve szükséges gyakorisággal 
vérgázmérés 

 Szérumelektrolitok szintje/vesefunkciós vizsgálatok 

 Liquorvizsgálat (akut stroke diagnosztikájában akkor indokolt, ha a CT vérzést nem igazolt, de 
a klinikai tünetek SAV mellett szólnak) 

Szükséges esetben: a kardiális iszkémia markerei, toxikológiai vizsgálat, véralkoholszint, terhességi 
teszt, EEG (ha epilepsziára van gyanú). 

Speciális kiegészítő laboratóriumi vizsgálatok a stroke típusától és etiológiájától függően: (véralvadási 
faktorok, speciális antitestek, toxikológiai, genetikai vizsgálatok). 

Ajánlások 

Stroke és TIA esetén a beteg fizikális vizsgálata, a fiziológiai paraméterek korai ellenőrzése és rutin 
laboratóriumi vizsgálatok végzése szükséges (I., A) 

Sürgős koponya CT (I., A) vagy alternatívaként MRI (II., A) végzendő minden TIA- vagy stroke-gyanús 
betegnek; MRI végzése esetén DWI és T2-súlyozott gradiens echó-szekvenciák végzése is szükséges 
(II., A) 

TIA, minor stroke vagy korai spontán gyógyulással járó stroke esetén az azonnali átvizs-gálásnak 
magában kell foglalnia a vascularis képalkotást (UH, CTA vagy MRA) is (I., A) 

12 elvezetéses EKG készüljön minden akut stroke-os és TIA betegnek. Folyamatos EKG-monitorozás 
javasolt ischaemiás stroke és TIA esetén (I., A) 

Az akut fázis után a stroke és TIA betegeknek 24 órás Holter EKG-monitorozás ajánlott, ha aritmiára 
van gyanú és a stroke-nak nincs más oka (I., A) 

Echokardiográfia végzése szóba jön (III., B) 
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Differenciál-diagnosztika 

Differenciáldiagnosztikai szempontból elsősorban a TIA elkülönítése jelenthet problémát egyéb 
kórképektől. Hirtelen kezdetű, átmeneti, agyi működészavarral járó állapotok: 

 Hypoglykaemia 

 Arrhythmiák (AV-blokk, sinoatrialis blokk, atrialis és ventricularis tachycardia) 

 Pitvarfibrillatio 

 Miokardiális infarktus 

 A légutak obstrukciójából, mérgezésből származó hipoxia 

 Kardiogén vagy egyéb eredetű shock 

 Nem ér eredetű, múló vagy permanens agyi góctünetek 

 Fokális epilepsziás roham (Todd-paresis) 

 Agydaganatok, illetve azok bevérzése 

 Krónikus subduralis hematoma 

 Perifériás vesztibuláris lézió 

 Ér eredetű múló neurológiai góctünetek ( intracranialis érmalformációk, szövődményes 
migrén) 

 Pszichiátriai megbetegedések: pszichogén bénulás. 

Kezelés 

A megfelelő egészségügyi ellátás szintje 

Az elmúlt évtizedben a stroke-kal foglalkozó orvosok erőfeszítéseinek és a klinikai kutatásoknak 
köszönhetően igazolódott, hogy megfelelő feltételek esetén javulnak az akut stroke-ot elszenvedők 
gyógyulási esélyei, így csökkennek a betegre, családjára és a társadalomra háruló szociális és 
gazdasági terhek. A stroke-betegek halálozását 18%-kal, a tartós ellátásra szoruló betegek számát 
pedig mintegy 29%-kal csökkenti, ha speciális stroke-centrumokban látják el őket. 

A stroke-centrumok személyi és tárgyi minimum-követelményrendszere (az aktuálisan 
hatályos minimumfeltételek szerint) 

Intenzív vagy szubintenzív osztályos háttér (a mindenkori minimumfeltételeknek megfelelően), az 
agyérbetegek ellátásában jártas neurológus (Magyarországon. többéves, neurológiai osztályon 
szerzett vascularis neurológiai tapasztalat, thrombolysis-tanfolyam elvégzése javasolt). Huszonnégy 
órán keresztül elérhető akut CT-vizsgálati lehetőség (lehetőleg angiográfiára alkalmas CT), nem 
invazív vérnyomás-, hőmérséklet-, oxigénszaturáció-, EKG-monitorozás, 24 órán keresztül elérhető 
laborvizsgálati lehetőség, haemostasis-laboratórium, carotis duplex UH, szükség esetén betegágy 
melletti vizsgálati lehetőséggel, transcranialis Doppler-vizsgálat a betegágy melletti vizsgálati 
lehetőséggel, az intézetben szívultrahang végzésére alkalmas háttér, gyógytornász (szerződéssel), 
logopédus (szerződéssel), elérhető pszichológus, írásban kidolgozott helyi stroke-protokoll, 
kardiológiai, belgyógyászati, idegsebészeti, vascularis sebészeti, endovascularis konzultációk 
lehetősége. 

Általános teendők 

Mivel az akut betegek egy részét súlyos neurológiai deficit tüneteivel, illetve komoly társuló 
betegséggel viszik kórházba, az időben kezdett, szakszerű általános kezelés megelőzheti a súlyos 
késői szövődményeket. Magas színvonalú általános kezelés nélkül elképzelhetetlen a megfelelő 
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színvonalú célzott terápia. Az akut stroke-ban szenvedő beteg ellátásának alapját a vitális 
paraméterek és a beteg neurológiai állapotának folyamatos ellenőrzése képezi. 

Ajánlások 

Légútbiztosítás, a légzési funkciók fenntartása és az oxigenizáció monitorozása pulzoximetriával; 
intubáció és gépi lélegeztetés válhat szükségessé potenciálisan reverzíbilis légzési elégtelenségben és 
súlyos tudatzavar esetén (GCS≤8 és II. típusú légzési elégtelenség) (IV, GCP). 

A perzisztáló súlyos neurológiai deficittel rendelkező beteg neurológiai státusának, pulzusának, 
vérnyomásának, hőmérsékletének és oxigénszaturációjának intermittáló monitorozása szükséges 72 
órán keresztül (IV., GCP). 

Oxigént kell adni, ha az oxigén szaturációja 95% alá esik (IV., GCP). 

A folyadék- és ionháztartás rendszeres monitorozása szükséges a nyelészavarral küzdő vagy súlyos 
stroke-on átesett beteg esetében (IV., GCP). 

Fiziológiás sóoldat (0,9%) ajánlott folyadékpótlás céljából az akut stroke első 24 órájában (IV., GCP). 

A rutinszerű vérnyomáscsökkentés nem ajánlott akut stroke-ot követően (IV., GCP). 

Az óvatos vérnyomáscsökkentés ajánlott az ismételt mérésekkel is megerősített, extrém magas 
értékeknél (>220/120 Hgmm) (IV., GCP). 

A vérnyomáscsökkentés szükséges lehet súlyos szívelégtelenségben, aortadissectio és hipertenzív 
encephalopathia esetén (IV., GCP). 

A hirtelen vérnyomáscsökkentés kerülendő (II., C). 

Akut stroke esetén, a hypovolaemia következtében vagy a neurológiai deficithez kapcsolódóan 
kialakult alacsony vérnyomás volumen expanderekkel kezelendő (IV. GCP) (norepinefrin 0,1-2 mg/óra 
+ dobutamin 5-50 mg/óra). 

A vércukorértékek monitorozása szükséges (IV, GCP). 

Ha a vércukor értéke 10 mmol/l-nél magasabb, a vércukorértékek inzulinnal történő titrálása ajánlott 
(IV., GCP). 

A súlyos hypoglykaemia (<2,8 mmol/l) esetén azonnal, bolusban adott intravénás 40%-os glükóz 
adásával, vagy 10-20%-os glükóz infúzióval kezelendő (IV., GCP). 

Láz (testhőmérséklet >37,5 °C) esetén infekció keresése ajánlott (IV., GCP), és a kórokozó 
érzékenysége alapján indított, célzott antibiotikus kezelés szükséges. 

Ajánlott a láz paracetamollal vagy hűtéssel történő kezelése (III., C). 

Az antibiotikum-profilaxis nem ajánlott immunkompetens betegek esetében (II., B). 

Egyéb oldatok (például hypotonás 0,45%-os NaCl vagy 5%-os glükóz) használata ellenjavallt. 
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Speciális ellátási teendők 

A mélyvéna-thrombosis és a pulmonalis embolia megelőzésére gondot kell fordítani. A prevenciójára 
kis dózisú antikoaguláns kezelés (LMWH), illetve rugalmas pólya indokolt. 

A félrenyelés és az aspirációs pneumonia megelőzése fontos, szükség esetén nasogastricus szonda 
levezetése szükséges. Intubáció, gépi lélegeztetés alkalmazandó manifeszt vagy fenyegető, 
potenciálisan reverzibilis centrális, vagy perifériás légzési elégtelenség esetén. 

Általános ápolási teendők 

 Fontos a beteg megfelelő elhelyezése: az ingerek a bénult oldal felől érjék 

 Motiváljuk a beteget a testmozgásra, a végtagok passzív átmozgatására a gyógytornász 
kezelési terve alapján; fordítsunk figyelmet a beteg forgatására az ágyban (gyakori, nappal 3, 
éjszaka 4 óránként), a gyógytornásszal konzultálva és együttműködve 

 Dokumentáljuk az elvégzett feladatokat, a mért eredményeket és a beteg állapotának 
változását; étkezéshez, egyéb mindennapos tevékenységekhez megfelelő elhelyezés 

 Az ágyban történő mozgások (oldalra fordulás, felülés, kiülés, felállás) tanítása 

 A másodlagos problémák megelőzése, csökkentése (tüdőgyulladás, felfekvés, kontraktúra, 
trombózis, vállfájdalom) 

 A belgyógyászati állapot rendeződése után függőleges irányú mobilizálás 

 Korrekt mozgatás (tanítani kell) (gyógytornász + beteg + segítők) 

 A tónus befolyásolása 

 A funkciók fejlesztése 

Az akut állapot utáni szakasz ápolási, gyógytornászi teendői 

 az akut szak lezajlása után az előbb felsoroltak folytatása 

 A mozgásterjedelem fenntartása 

 Az izomerő megőrzése (törzsizmok is) 

 Funkcionális fejlesztés 

 Mozgástanítás, a motoros kontroll fejlesztése 

 Posturalis kontroll 

 Önállóság tanítása 

 Felkelés tanítása elesés esetén 

 Szövődmények 

 Másodlagos problémák elkerülése 

 A tónus befolyásolása 

 A járás tanítása, fejlesztése 

 A mindennapi aktivitás fejlesztése 

 Segédeszköz használatának tanítása, kiválasztása. 

A gyógytornászok által alkalmazott néhány módszer 

 bobath-módszer: a tónus normalizálása (reflexgátló helyzetek), a gátlás és facilitálás 
együttesének eredményeként létrejött mozgássorok passzív-aktív gyakoroltatása 

 PNF-módszer: proprioceptorok neuromusculáris stimulációja 

 Motoros újratanulás 
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Diéta 

Akut stroke-betegeknél az ideálist leginkább megközelítő, fizikai aktivitást lehetővé tevő izomtömeg 
elérése érdekében elegendő energia és tápanyag biztosítása speciális ételkészítési eljárások, 
alapanyag-választás, illetve tápszerek alkalmazásának segítségével. Az előírt táplálásterápia 
alkalmazása, dokumentálása, folyamatos követése és szükség esetén módosítása, konzultálva a 
kezelőorvossal. 

Betegoktatás 

 A betegtájékoztatás terjedjen ki a betegre és a családtagokra, hozzátartozókra is 

 Életvezetési tanácsok, valamint a beteg minden napját segítő ápolási eszközök 
megismertetése 

 Az együttműködési készség fenntartása 

 Fel kell hívni a figyelmet az alapbetegséget kiváltó rizikótényezőkre, győzzük meg a beteget a 
mozgás fontosságáról, és vonjuk be a napi higiénés tevékenységekbe 

 Nap mint nap kapja meg a szükséges érzelmi támogatást 

 Hívjuk fel a figyelmet a kontrollvizsgálatok fontosságára 

 Fizioterápiás betegoktatás 

 Kezelési lehetőségek, azok közötti különbség 

 A szabadidős tevékenység, a fizikai aktivitás lehetőségei 

 Mi várható a kezeléstől? 

 Az immobilizáció hatására kezelés nélkül milyen szövődmények kialakulása várható? 

 Az aktív részvétel fontosságáról 

 A 24 órás kezelés jelentősége 

 Életvezetési tanácsok 

Gyógyszeres kezelés 

Az akut ischaemiás stroke specifikus kezelése 

A megfelelő egészségügyi ellátás szintje 

Stroke-centrumok (minimumfeltételeiről az előzőekben volt szó) Az akut ischaemiás stroke ellátása 
számos, Európában és az Amerikai Egyesült Államokban készült felmérésen alapuló nemzetközi 
ajánlás alapján – mind orvosszakmai, mind költséghatékonysági szempontból – a jól szervezett 
stroke-részlegeken a legeredményesebb. Különösen fontos, hogy a tünetek kezdetétől számított 3 
órán belül a betegek ellátása a stroke-centrumokban történjen. A stroke-beteget ellátó centrumokon 
belül megkülönböztethetőek a szisztémás thrombolysisre alkalmas, maximum egyórás 
mentőszállítással elérhető elsődleges központok, illetve 24 órás angiográfiás hozzáféréssel, 
idegsebészeti és neuro-intervenciós jártassággal rendelkező orvos háttérrel rendelkező másodlagos 
központok. Az előbbiekből egy-egy legfeljebb 400000–500000 főnyi populációt lát el, illetve 3-4 
elsődleges központ továbbíthatja intrarteriális lízisre alkalmas betegeit, a subarachnoidealis 
vérzetteket, illetve műtendő intracerebrális vérzéseket másodlagos központba, ha kell, 
helikopterszállítással. 

A stabil cardiorespiratoricus állapotú és éber tudatú, a beválasztási, illetve kizárási kritériumok 
alapján potenciálisan lízis-kandidátus stroke-beteg esetében az lenne az optimális betegút, ha a 
mentés, mentési irányítási központ előzetes értesítése után, CT-be szállítaná a beteget (ott történne 
a neurológiai vizsgálat is), míg instabil állapot esetén ezt megelőzően az életfunkciók stabilizálása a 
kórház olyan osztályán indokolt, mely erre alkalmas. Az elsődleges központ esetében csupán a natív 
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koponya CT folyamatos elérhetősége a követelmény, de lehetőség szerint elvégzendők a 
többletinformációt szolgáltató további vizsgálatok is (pl. CTA, CTP), feltéve, hogy nem jelentenek 
lényeges időveszteséget a lízis megkezdése szempontjából. Az első szintű centrumnak 
(thrombolysisre akkreditált osztályok) rendelkeznie kell a képzett, speciális diagnosztikában és 
kezelésekben jártas személyzettel és megfelelő diagnosztikai háttérrel, ami magában foglalja a 24 
órán át elérhető CT-t, az akut beavatkozások elvégzésére és monitorozásra alkalmas részleget, 
valamint a 24 órán át rendelkezésre álló, alapvető alvadási paramétereket mérni képes 
laboratóriumot. Az akut stroke-ellátást biztosító intézménynek biztosítania kell a nyaki duplex 
ultrahangvizsgálat és a transcranialis Doppler-vizsgálat (TCD) lehetőségét is. Az az intézmény, 
amelyben az első szintű stroke-centrum elhelyezkedik, rendelkezzen szívultrahang végzésére 
alkalmas háttérrel is. A második szintű stroke-központban (klinikák és néhány megyei ellátást végző 
kórházban, ahol a feltételek biztosítottak) követelmény a CT-angiográfia (esetleg CTP) és lehetőség 
szerint MR-angiográfia, illetve speciális MR-szekvenciák készítésére alkalmas MR-készülék és digitális 
szubtrakciós angiográfia (DSA) is. 

Az akut stroke-ellátás megszervezésénél legfontosabb feladat az időveszteség minimalizálása. A 
beteget minél hamarabb a megfelelő intézménybe kell szállítani, minél gyorsabban el kell végezni a 
szükséges vizsgálatokat, ugyanis a hatás annál nagyobb, minél gyorsabban történik a beavatkozás. Az 
időveszteségnek két szakasza van: a stroke kialakulásától a kórházba érkezésig terjedő időszak (ún. 
stroke-to-door idő), illetve a kórházba érkezéstől a kezelés megkezdéséig tartó időszak (ún. door-to-
needle idő). Az első szakasz rövidítéséhez nagyon fontos a felvilágosító tevékenység: a beteg és 
környezete ismerje fel, hogy akut cerebrovascularis betegségről van szó. Nagyon fontos, hogy 
ilyenkor a beteg vagy hozzátartozója ne várjon, hanem azonnal mentőt hívjon. A kórházba érkezés és 
a kezelés megkezdése közötti időszak rövidítésére számos szervezési eljárás lehetséges, pl.: 

 A mentők előre értesítsék az osztályt a beteg érkezéséről 

 A beteget fogadó osztály értesítse a ct-t és a labort is arról, hogy sürgős vizsgálatokat igénylő 
beteg érkezése várható 

 A beteget a mentők közvetlenül a ct-be szállítsák 

 A neurológiai vizsgálatra már a ct laborban sor kerüljön 

 Még a ct-vizsgálat előtt történjen meg a szükséges laborvizsgálatokra a vérvétel 

 A CT-ből a vérminták gyorsan kerüljenek a laborba 

Ajánlott gyógyszeres kezelés 

Intravénás thrombolysis 

Minden erőfeszítést meg kell tenni az alkalmas betegek minél nagyobb hányadának kezelése 
érdekében. Akut iszkémiás stroke klinikai és CT-diagnózisa esetén szisztémás thrombolysis az NINDS 
vizsgálat protokollján alapuló, azóta némileg módosított ajánlások szerinti protokollnak megfelelően 
végzendő. A beavatkozást megfelelő felkészültségű ápolószemélyzet és műszeres háttér birtokában, 
olyan osztályokon kell végezni, ahol biztosított a stroke-kezelésben jártas neurológus folyamatos 
jelenléte. 

Az akut stroke ellátását vállaló kórháznak írásban egyeztetett betegutakkal és az egyes szereplők 
feladatait pontosan rögzítő szakmai protokollal kell rendelkeznie. Elsősorban a közepesen súlyos 
ischaemiás stroke-ok (NIHSS <20) esetében és 75 éves kor alatt várható leginkább előnyös hatás a 
thrombolysis kezeléstől. Egyre szaporodnak azok a közlemények, amelyek a 80 év feletti, de jó 
biológiai állapotú betegeken alkalmazott thrombolysis kedvező hatásáról számolnak be. Súlyos stroke 
(NIHSS >20), illetve tudatzavar esetén, az rt-PA-kezeléstől függetlenül is, rossz a betegség prognózisa. 
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Súlyos stroke és a koponya CT-n látható kiterjedt infarktus korai jelei esetén (az a. cerebri media 
területének több mint 1/3-a hypodens) a thrombolysis szövődményeinek kockázata nagy. 

Ajánlott, hogy a koponya CT-vel egy időben extra- és intracerebrális CT- vagy MR-angiográfia is 
készüljön, mivel az a. carotis interna elzáródásának iv. kezelése általában kevesebb sikerrel kecsegtet, 
az a. cerebri media, az arteria basilaris elzáródása esetén pedig eleve mérlegelendő az intraarteriális 
kezelés, ha ennek feltételei biztosítottak és a beteg állapota ezt lehetővé teszi, illetve nem vezet a 
kezelés megkezdésének számottevő késedelméhez. 

Még egyszer felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lízis előtt végzett speciális képalkotó eljárásokkal 
megbízhatóbb információt szerezhetünk az ischemiás stroke altípusát illetően, de ezek 
alkalmazásakor is az időveszteség elkerülésére kell törekedni, mert az időablakon belül végzett rt-PA-
val végzett intravénás lízis (0,9 mg/kg dózisban, max. 90 mg) szignifikánsan csökkenti a tartósan 
ápolásra szoruló betegek számát, függetlenül az ischaemiás stroke altípusától! Megjegyzendő, hogy a 
vérrög feloldódása a lízis első órájában a leggyakoribb, a rekanalizáció követése (és a lízis 
felerősítése) lehetséges 2 MHz-es transcranialis Dopplerrel. 

A kétirányú videokonferenciát biztosító készülékekkel létrejött telemedicina kivitelezhető, hatékony 
és megbízható módszer az rt-PA kezelésére, ahol a légi vagy földi szállítás nem időhatékony. A 
telemedicinás konzultáció segítségével a helyi kórházban rt-PA-val kezelt akut ischaemiás stroke-
betegeknél a kezelés minősége, a komplikációk aránya, a rövid és hosszú távú kimenetel hasonló az 
egyetemi központokban kezeltekéhez. 

Intraarteriás rekanalizáció 

A beavatkozás az a. cerebri media főtörzsének elzáródása esetén, hatórás időablakkal hatékonyan 
alkalmazható, jelentősen javítva a kórfolyamat. Noha 6 órán túl is végeztek kezeléseket (nemcsak a 
vertebrobasilaris, hanem a carotis területen is), de a prognózis, főleg az utóbbiakban, az időablak 
növekedésével egyre rosszabb lett. Az intraarterialis kezelés dózisa nincs pontosan meghatározva. 
Három-hat óra között infúziós pumpával 1 óra alatt beadva, a viszonylag kevés szövődménnyel járó, 
leggyakrabban alkalmazott dózis 20-30 mg rt-PA volt. Nagyobb dózis esetén a szövődmények (vérzés) 
arányának növekedésével kell számolni. (Le kell szögezni, hogy az intraarteriális thrombolysisre még 
nem létezik egységes protokoll, és ha a kritériumok szerint a vénás lízis elvégezhető, akkor az 
részesítendő előnyben, nem az artériás lízis. Az európai vezérfonal megállapítása szerint „azon 
betegeknek, akiknek egyszerre a. carotis interna (ICA) és a. cerebri media (ACM) elzáródása van, 
kisebb az iv. trombolízis utáni gyógyulási esélyük, mint akiknek izolált ACM elzáródása van”. Ezekben 
a speciális esetekben mérlegelendő a mechanikus endovascularis beavatkozás, amennyiben a 
feltételek adottak. 

Az a. basilaris akut elzáródásának intraartériás thrombolysisét több európai és magyarországi 
centrumban rendszeresen végzik (egyes közlemények 12 órán túl végzett beavatkozásokról is 
beszámolnak). Mivel az a. basilaris occlusio fatális kimenetelű, ha az ér nem nyílik meg, magasabb 
dózisú rt-PA adása is mérlegelendő (maximum az iv. adható dózis), a vérzés kockázata a stroke 
kezdetétől eltelt idő és a dózis emelkedésével azonban növekszik. 

Kombinált intraarteriális és intravénás thrombolysis 

Hatékonyságának a megítélésére a közelmúltban indult randomizált vizsgálat (IMS3), mely a 
hagyományos intravénás rt-PA-kezelést hivatott összehasonlítani a kombinált intravénás és 
intraarteriális terápiával („bridging terápia”). Ebben az esetben a thrombolysist femoralis katéter 



 580 

felvezetése után intravénásan kezdik, ha nem javulnak a tünetek, intraartériásan folytatják. Ezzel a 
kezelési móddal már Magyarországon is vannak próbálkozások. 

Mechanikus rekanalizáció 

A személyi és tárgyi feltételei hasonlóak az intraarteriás thrombolysiséhez. Az Egyesült Államokban és 
az Európai Unióban több típus alkalmazását az FDA, illetve az európai hatóságok engedélyezték, az 
időablakot 8 órára bővítve az ischemiás stroke kialakulását követően. Számos eszköz engedélyezése 
folyamatban van. Ezek a szekunder központokban végzendő „rescue-revascularisatio” meghatározó 
eszköztárát képezik sikertelen intravénás lízist követően. Az endovascularis eszközök alkalmazásával 
kapcsolatban külön részletes ajánlás készül az illetékes szakmai kollégiumok együttműködésével. 

A thrombolysis javallatai 

 Akut ischaemiás stroke, a tünetek kezdetétől számított három órán belül megkezdhető 
szisztémás lízis 

 Az akut CT-vizsgálattal kizárható a vérzés, illetve az egyéb kóreredet 

 A CT-n nem láthatók az érintett a. cerebri media területe 1/3-ának nagyságát meghaladó 
korai infarktus jelek 

 A CT-n látható korai ischaemiás jelek pontos megítélésére az ASPECT (Alberta Stroke Program 
Early CT) Score alkalmazása javasolt, amit a thrombolysis előtt és 24 óra múlva is ajánlott 
alkalmazni. 

 Egyszerűsége miatt neurológus is végezheti 

 Hangsúlyozzuk, hogy önmagában a korai ischemiás jelek megjelenése a CT-n NEM zárja ki a 
thrombolysist csak csökkenti a javulás valószínűségét. 

Kizárási kritériumok 

 Gyorsan javuló neurológiai tünetek, amennyiben azok a döntés idejére lényegében 
megszűntek. A közelmúltban megjelent megfigyelések szerint az időablakon belül javuló 
betegek egy része a következő 24 órában ismét rosszabbodni fog (ezért is fontos a 
megfigyelés és a neurológiai status folyamatos követése) és ekkor mérlegelendő az újabb 
vizsgálat és a lízis lehetősége. 

 Izolált, enyhe neurológiai tünetek (pl. érzészavar, egy végtagra kiterjedő ataxia); az afázia, 
hemianopsia nem enyhe deficit! 

 Az antikoaguláns szedése önmagában nem zárja ki a lízist, csak akkor, ha az INR ≥1,7 

 Az ún. hiperdenz media-jel a CT-n nem zárja ki az iv. lízist, csak a javulás esélye kisebb 

 Három hónapon belüli stroke vagy koponyasérülés; korábbi intracerebralis vérzés 

 Ha nem stroke-ról, hanem Todd-paresisről van szó 

 Ha a leletek stroke mellett szólnak (pl. angiographia vagy a CT eredménye) és az epilepszia 
csak járulékos tünet volt, az epilepsziás roham önmagában nem kontraindikáció 

 Heparinkezelés 48 órán belül (kétszeresére megnyúlt APTI). Ha azonban felfüggesztjük a 
heparinhatást protamin-szulfáttal/-kloráttal és az APTI értéke normalizálódik, a thrombolysis 
elvégezhető; ez a koronarográfiák során heparin adása mellett kialakult akut stroke esetén 
különösen fontos 

 A thrombocytaszám <100000/µl 

 Jelentősebb műtét 14 napon belül 

 Jelentős gasztrointesztinális vagy húgyúti vérzés 21 napon belül 

 A vérnyomás >185/110 Hgmm és nem korrigálható a lízis kezdetére 

 Ha a vércukorszint ≤2,8 mmol/l, korrigálni kell 
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 Myocardialis infarktus az előző 3 hónapban 

 Nem komprimálható helyen történt artériapunkció a megelőző hét napban 

 A vizsgálat során észlelt aktív vérzés vagy megelőző akut trauma (törés) 

Egyéb ellenjavallatok 

 A hatóanyaggal (rt-PA-val vagy bármely vivőanyaggal) szembeni ismert túlérzékenység 

 Elhúzódó vagy traumás újraélesztés (>2 perc) 

 Szülés az előző 10 napban 

 Súlyos májfunkciózavar, közöttük májelégtelenség, májzsugor, aktív májgyulladás 

 Húgyhólyag katéterezéskor kialakult húgyúti vérzés, ugyanis csillapíthatatlan vérzés alakulhat 
ki 

 Nasogastricus szonda levezetésekor kifejezett vérzés alakulhat ki, ezért az első 24 órában ne 
alkalmazzuk 

 Vérzés a szem ideghártyáján, pl. cukorbetegségben, vagy egyéb vérzéses szemészeti 
állapotok 

 Bakteriális szívbelhártya-gyulladás, szívburokgyulladás 

 Akut hasnyálmirigy-gyulladás 

 Dokumentált vérző-fekélyes gyomor-bél rendszeri betegség az elmúlt három hónapban 

 Artériatágulatok, arteriovenosus fejlődési rendellenességek 

 Fokozott vérzésveszéllyel járó daganatok. 

Ajánlások 

Intravénás rt-PA (0,9 mg/kg, maximum 90 mg), a dózis első 10%-át bolusban beadva, a maradék 
pedig 60 perc alatt perfúzorban, az ischaemiás stroke-ot követő első 3 órán belül (I., A). 

Az intravénás rt-PA alkalmazása hatékony lehet az akut ischaemiás stroke kezdete után 3–4,5 óra 
múlva is (I., A), (ECASS III). 

Erre az időablakra jelenleg (2010. május) az rt-PA még nincs törzskönyvezve. 

Ebben az időtartományban (3-4,5 óra) a 80 éves kor feletti, valamint diabetes mellitus és megelőző 
stroke kombinációjában szenvedő betegek, illetve per os antikoaguláns vagy heparin kezelés alatt 
álló betegek számára (alvadási paraméterektől függetlenül!) nem javasolt a lízis, mert ilyen betegeket 
nem válogattak az ECASS-III-ba. 

Az intravénás rt-PA-kezelés egyes esetekben a 18 év alatti és 80 év feletti stroke-betegeknél is 
alkalmazható (3 órán belül) (III., C). 

A multimodális képalkotás segíthet az erre alkalmas betegek szelekciójában, de nem kötelező a rutin 
klinikai gyakorlatban (III., C). 

A 185/110 Hgmm-nél magasabb vérnyomást csökkenteni kell és a megadott érték alatt kell tartani a 
thrombolysis alatt és után (IV., GCP). 

Az intravénás rt-PA azoknál a betegeknél is alkalmazható, akiknek a stroke tüneteinek kezdetén 
epilepsziás rohama zajlott, abban az esetben, ha a neurológiai deficit kialakulása egyértelműen az 
akut cerebrális ischaemiához köthető (IV., GCP). 
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Akut ACM-elzáródás esetén az intraarteriális rekanalizáció 6 órán belül elvégezhető (II., B). 

Az a. basilaris elzáródása súlyos, életveszélyes állapot. Az európai ajánlás szerint: „Akut basilaris 
okklúzió esetén intraarteriális trombolízis végezhető (III, B). 

Arteria basilaris okklúzió esetén az intravénás trombolízis 3 órán túl is elfogadható alternativa (III, 
B)”. 

Ugyancsak ezzel kapcsolatos ESO ajánlás a következő is: „szisztematikus analízis nem talált 
szignifikáns különbséget az intraarteriálisan és intravénásan trombolizált betegek prognózisa között 
basilaris elzáródás esetében”. Az a. basilaris akut elzáródásának intraarteriás thrombolysisét több 
európai centrum rendszeresen végzi (egyes közlemények 6-12 óra múlva végzett beavatkozásokról is 
beszámolnak). 

Az ischaemiás stroke-ot követő 48 órán belül aszpirint (160–325 mg telítő dózis) kell adni (I., A), ha 
thrombolysis nem történik. 

Ha intravénás thrombolysist tervezünk, vagy végeztünk, aszpirint vagy egyéb antitrombotikus 
terápiát ne kapjon a beteg 24 óráig a lízist követően (IV., GCP). 

Megjegyzések 

Thrombolyticus kezelés ischaemiás stroke esetén az indikációk és kizárási kritériumok pontos 
betartásával végzendő, előzetes CT vagy MRI után. Az intravénás rt-PA-kezelés alkalmazásának 
legfontosabb előfeltétele a tünetkezdet időpontjának pontos ismerete. Ez pl. az alvásból ébredés 
esetén az utolsó éber, tünetmentes időpontnak felel meg. A thrombolízist követő napon natív CT-
vizsgálatot kell végezni vérzéses szövődmény kizárására. A kezelés hatékonyságának követésére a 
thrombolízis előtt és után (2 óra, 24 óra, 7. nap vagy az elbocsájtás előtt) meg kell határozni a NIH-
stroke-skála pontjait és a 3. havi kontrollnál a módosított Rankin-skálát is. 

A három órán túl végzett szisztémás (iv.) rt-PA-kezelés jelenleg csak a gyógyszervizsgálatokra 
érvényes előírások követésével ajánlható. Az ECASS III. vizsgálat szerint a 3-4,5 óra között végzett 
thrombolysis hatékony az akut ischaemiás stroke kezelésére. Jelenleg Magyarországon az rt-PA 
intraartériás és 3-4,5 óra közötti klinikai alkalmazása csak Egészségügyi Tudományos Tanács, 
regionális etikai bizottsági engedéllyel, vagy klinikai vizsgálat keretében és a beteg (vagy jogi 
képviselője/legközelebbi hozzátartozója) írásbeli beleegyezésével végezhető, mivel a szer 
törzskönyvezve csak a 3 órán belüli iv. használatra van. A három és 4,5 óra közötti időtartamra 
vonatkozó kizárási kritériumokat korábban tárgyaltuk. A sztreptokináz intravénás adása magas 
vérzési kockázattal jár, nem ajánlott az ischaemiás stroke kezelésére (I. szintű evidencia). Ha a beteg 
a stroke időpontjában ASA-kezelésben részesült, ez nem akadálya a thrombolysisnek. Bár az rt-PA-
kezelés utáni első 24 óra alatt a heparin teljes dózisú alkalmazása kontraindikált, szoros kivételként 
említhetők az előbbiekben érintett különleges klinikai szituációk (műbillentyűn mobilis növedék, 
életfontos artéria szignifikáns reziduális stenosisa), ahol a döntés egyedi mérlegelést kíván. 

Iv. vagy ia. lízis csak neurológus indikációja alapján történhet, aki véleményét írásban adja. A 
beavatkozás lehetőleg stroke-osztályon, neurológiai osztályon vagy olyan intenzív osztályon 
történjen, ahol főállású alkalmazottként biztosított a nappali folyamatos neurológus szakorvosi 
jelenlét, illetve ha a lízis ügyeleti időszakban történik, akkor biztosított a folyamatos, stroke-ban 
jártas neurológus megszakítás nélküli jelenléte a lízis teljes időszakára és az azt követő legkevesebb 3 
órára. A telefonos konzultáció vagy intermittáló neurológus-jelenlét nem fogadható el. Az 
intraarteriás thrombolysis/mechanikus embolectomia esetén a beavatkozás a neurológusnak a 
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neuro-intervenciós jártassággal rendelkező szakorvossal közösen kialakított véleménye alapján 
történjen. A telemedicina keretében végzett neurológus-felügyelet csak akkor fogadható el, ha a 
neurológus a beteget folyamatos megfigyelésre és folyamatos hangkapcsolatra alkalmas 
nagyfeloldású kamerán követi, ezenkívül látja a lízis előtt készült CT-felvételeket, illetve az alapvető 
fiziológiás paramétereket is. A neurológus összefoglaló véleményét, javaslatait ebben az esetben 
faxon továbbítja. 

A lízis előtt készült CT neurológus általi véleményezése (teleradiológia) nem tekinthető neurológiai 
konzíliumnak, és nem pótolja a személyes jelenlétet, vagy a folyamatos video- és hangkapcsolatot. 

Ajánlások 

Az első ellátóknak a stroke tüneteit egyszerű vizsgálatokkal fel kell tudni ismerni (pl. Cincinnati teszt), 
(IV., GCP); 

A stroke tüneteinek jelentkezésekor a mentők azonnali értesítése és sürgősségi mentő szállítás 
kérése indokolt (II., B); 

A betegellátás szempontjából az a legkedvezőbb, ha a mentő a beteg vagy hozzátartozója kérésére is 
azonnal kivonul a stroke-beteghez, előzetes háziorvosi vizsgálat nélkül is. 

Stroke-ra gyanús és főleg a potenciális lízis-jelölt beteget késlekedés nélkül a legközelebbi olyan 
kórházba kell szállítani, ahol lízis terápiát is tudnak biztosítani (III., B). 

Szállítási elsőbbség indokolt és a fogadó kórház előzetes értesítése megszervezendő (III., B). 

Helikopteres szállítás megszervezendő távoli településeken az egyenlő ellátás esélyének javítása 
céljából (III., C). 

A tranziens ischaemiás attak (TIA) esetén a betegeket olyan kórházba kell szállítani, amely 
rendelkezik stroke-osztállyal, ahol a beteg szakvizsgálata megtörténhet és a szükséges kezelés 
megkezdhető (III., B). 

A befogadó kórháznak meg kell szerveznie az elsőbbséget a laboratóriumi, képalkotó vizsgálatoknál, 
a pontos diagnózis, a terápiás döntés és a megfelelő kezelés minél gyorsabb elkezdése érdekében 
(III., B). 

A kórházi betegutak, ellátási feladatok írásban rögzítendők (III., C). 

A stroke-beteg ellátása a minimumfeltételek szerinti felszereltséggel működő stroke-centrumokban 
optimális (I., A). 

Az egészségügyi rendszereknek biztosítaniuk kell, hogy az akut stroke-beteg hozzáférjen az igazolt 
hatásosságú farmakológiai és nem-gyógyszeres stroke-ellátáshoz (III., B). 

Az egyenlő hozzáférés kiterjesztése érdekében ajánlott a telestroke fejlesztése (II., B). 

Felelősségi körök 
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Diszpécser, mentésirányítás: esetkocsi küldése a beteg, illetve a hozzátartozó kérésére, esetkocsi 
lízisre alkalmas osztályra irányítása, a stroke-osztály értesítése, a beteg tudatállapotának, paresis 
súlyosságának szóbeli közlése és írásbeli rögzítése, azonosító adatainak közlése (név, születési dátum, 
TAJ szám). 

Mentőtiszt/mentőorvos: iv. thrombolysis végzéséhez szükséges prehospitális lista kitöltése, 
vércukormérés, pulzoximetria, EKG. A vérnyomást 220 Hgmm alatt csökkenteni nem szabad, kivéve, 
ha akut cardiorespiratoricus elégtelenség, szívinfarktus alakul ki. 

Neurológus: a CT megrendelése, az anamnézis értékelése, a beteg neurológiai vizsgálata, beválasztási 
és kizárási kritériumok ellenőrzése (előre nyomtatott lista készítése), sürgős laborvizsgálatok 
megrendelése, a labor értesítése, CT/MR radiológussal történő konzultálás, az általános fiziológiai 
paraméterek és a neurológiai status követése, az iv. thrombolysis protokoll szerinti kivitelezése, a 
becslő skálák kitöltése, ellenőrző vizsgálatok elrendelése; szövődmények rögzítése, szükséges 
intézkedések megtétele. 

CT-t leletező orvos: A CT-vizsgálat kérését követően a beteg soron kívüli vizsgálata, azonnali leletezés, 
sz.e. kiegészítő vizsgálat elrendelése. 

Laboratóriumi diagnosztikát végző orvos: sürgős laborvizsgálatok azonnali elvégeztetése, az 
eredmények a lízisért felelős orvossal való telefonos közlése, majd lelet küldése. 

Beteghordó: A mentő megérkezésekor a CT-ben (vagy az adott kórházban kijelölt felvételi 
helyiségben) várja a beteget és a CT-vizsgálatot követően azonnal az iv. thrombolysis helyére szállítja. 

Vizsgálati mintát szállító személy: A mentő megérkezésekor a mentőben vagy a CT-ben vagy felvételi 
helyiségben levett vérmintát azonnal a diagnosztikai laboratóriumba szállítja. 

ITO-s, stroke-osztályos nővér: Az iv. thrombolysishez szükséges eszközök, kellékek összekészítése, 
beteghordó és a vérmintaszállító személy értesítése; segédkezés az iv. thrombolysis kivitelezésében. 

Antihipertenzív kezelés akut stroke-ban 

Akut stroke esetén, akár iszkémiás, akár vérzéses kóreredetről van szó, az esetek kb. 75%-ában 
találunk magasabb vérnyomásértéket. A tenziókiugrás mechanizmusa összetett, a sérült agyi 
autoreguláció, a hospitalizáció okozta stressz, a szimpatikus és a renin-angiotenzin-aldoszteron 
rendszer aktivációja és Cushing-reflex (intracranialis nyomásfokozódás) állhatnak a háttérben. A 
stroke-ot követően a magas tenzióértékek általában spontán, fokozatosan mérséklődnek, ami 
elősegíthető a beteg nyugalmával, a húgyhólyag kiürítésével, az esetleges fájdalmak mérséklésével. A 
felvételkor észlelt magasabb tenzió tudatzavarral való társulása rossz prognosztikai tényezőt 
jelenthet. A túl alacsony szisztolés tenzió is kedvezőtlenül befolyásolja a stroke kimenetelét, hiszen 
iszkémiás stroke esetén a szövetkárosodás kiterjedését okozhatja. A felvételi vérnyomás és a stroke 
kimenetel között valószínűleg U alakú görbe van, a legjobb prognózissal a normotenziós és enyhén 
hypertenziós betegek esetén számolhatunk. Az iktuszt kísérő reaktív vérnyomásemelkedés az 
iszkémiás agyterület perfúzióját javítja, a gyors, agresszív vérnyomásrendezés emiatt kedvezőtlen 
hatású lehet. Az agyi autoreguláció következtében az agyi perfúzió (normál értéke: 55-60 ml/100 g 
agyszövet/perc) széles szisztémás tenzióértékek között stabil marad. A krónikus hypertoniás betegek 
esetén a vérnyomás/agyi perfúzió görbe jobbra tolódik, stabil agyi véráramlás csak magasabb 
vérnyomásértékek (120-160 Hgmm artériás középnyomás) esetén észlelhető, ez alatt a perfúzió 
meredeken esik. A stroke akut fázisában az erek maximálisan kitágultak, a kompenzatórikus 
mechanizmusok kiesnek, az agyi perfúzió vérnyomásfüggővé válik. A vérnyomáscsökkentés az 
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iszkémiás penumbra terület vérellátását biztosítani próbáló kollaterális keringést redukálja, ezáltal az 
infarktus kiterjedését fokozhatja. 

Ajánlások 

A fentiek alapján a rutin vérnyomáscsökkentés nem indokolt iszkémiás stroke-ok esetén <220 Hgmm 
szisztolés és <120 Hgmm diasztolés érték esetén, vérzéses stroke-ban szenvedőknél 180/105 Hgmm 
érték alatt. Az akut szakban a kezelést indokló vérnyomásértékeket ismételt mérések alapján kell 
meghatározni (IV. szintű evidencia). 

A 220/120 Hgmm-nél alacsonyabb vérnyomásérték esetén is indokolt lehet az antihipertenzív 
kezelés, ha a stroke-hoz szívelégtelenség, aortadissectio, akut miokardiális infarktus, akut 
veseelégtelenség társul, vagy ha a beteg thrombolyticus vagy antikoaguláns kezelésben részesül, (ld. 
korábban) (IV. szintű evidencia). 

Optimális vérnyomáscélértékek akut stroke esetén (IV. szintű evidencia) korábban ismert hypertonia 
esetén 180/105 Hgmm, korábban nem hypertoniás betegen 160–180/100-105 Hgmm, intravénás 
thrombolysis esetén a szisztolés vérnyomás 185 Hgmm alá csökkentendő. Akut 
vérnyomáscsökkentésre jelenleg ajánlott szerek: urapidil (Ebrantil), vagy per os captopril (Tensiomin, 
Captogamma), amennyiben Magyarországon is forgalomban lesz: labetolol. 

Thrombocytaaggregáció-gátló kezelés akut stroke-ban 

A tünetek kezdetétől számított 48 órán belül adott 100-300 mg acetilszalicilsav csekély, de 
szignifikáns mértékben csökkenti az akut iszkémiás stroke mortalitását, valamint a stroke korai 
ismétlődésének kockázatát. A kezelés nem növeli a vérzéses transzformáció kockázatát. Az ASA-
terápia az akut koponya-CT-vizsgálat elvégzése előtt is megkezdhető, de folytatása csak a vérzéses 
kóreredet kizárását követően javasolt. 

Ajánlás 

Akut stroke első két napjában a CT-vizsgálat elvégzése előtt is adható acetilszalicilsav (100-325 
mg/nap), ha a klinikai kép ischaemiás stroke-ot valószínűsít (I., A); a CT-vizsgálat ugyanakkor a lehető 
leghamarabb elvégzendő, ha a CT a vérzést kizárja és lízis nem jött szóba, az acetilszalicilsav-kezelés 
folytatható. 

Akut ischaemiás stroke esetében egyelőre nem ajánlható más thrombocytaaggregáció-gátló szer 
adása, sem önmagában, sem pedig kombinációban (III., C). Ezek alkalmazása szükségessé válhat 
akkor, ha mechanikus recanalizáció esetén stent beültetés történt. 

Glikoprotein IIb-IIIa inhibitorok adása nem ajánlott (I., A); Iv. thrombolyticus terápia tervezése vagy 
végzése esetén, 24 órán belül aszpirin vagy más antitrombotikus terápia adása nem ajánlott (IV., 
GCP), azonban ha a beteg a stroke időpontjában már acetilszalicilsav-kezelésben részesült, ez nem 
akadálya az iv. thrombolysisnek. 

Antikoaguláns kezelés akut stroke-ban 

A vizsgálatok és metaanalíziseik alapján sem az iv. adott heparin, sem az LMWH-ok, heparinoidok 
nem csökkentették szignifikánsan sem a stroke mortalitását, sem a korai stroke-ismétlődést. A 
neurológiai státus és a stroke ismétlődésének egyes vizsgálatokban tapasztalt mérsékelt javulását 
ellensúlyozta a megnövekedett szisztémás, illetve intracranialis vérzéses szövődmények kockázata. Ez 
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utóbbi különösen iv. heparin adásakor magas, így ilyen kezelés nagy kiterjedésű iszkémiás károsodás, 
súlyos agyi kisérbetegség, az akut fázisban kiugróan magas és nem kontrollálható hypertonia esetén 
kockázatos. Nem javasolt az antikoaguláns kezelés thrombolizált betegeknél a lízist követő első 24 
órában. 

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján tehát a korai, terápiás dózisú per os vagy parenteralis 
antikoaguláns kezelés rutinszerűen nem javallt akut iszkémiás stroke esetén. Bizonyos esetekben 
egyéni elbírálással alkalmazása megfontolható: ilyenek a thrombophylia eredetű stroke-szindrómák; 
az extracranialis erek tüneteket okozó disszekciója; tünetképző, szignifikáns carotisstenosis esetén a 
műtétig terjedő időben; halmozott TIA vagy progresszív stroke esetén. Az antikoaguláns kezeléssel 
kapcsolatban ugyanakkor kedvezőek a tapasztalatok az immobilizációs szövődmények, elsődlegesen 
a mélyvénás thrombosis prevencióját illetően: a mechanikus profilaxis mellett subcutan adott 
heparin vagy LMWH-ok preventív dózisú alkalmazása javasolt. 

Ajánlás 

Akut ischaemiás stroke-ban nincs bizonyíték a heparin-, a heparinoid- vagy a kis molekulatömegű 
heparinnal (LMWH) végzett terápia rutinszerű használatának előnyös voltára (I., A). 

Egyes indikációkban a terápiás dózisú antikoaguláns kezelés alkalmazható (IV., GCP). 

Ezek közé tartoznak azok a betegek, akinél a stroke hátterében egyértelmű kardiális embóliaforrást 
találtunk; az antikoaguláns kezelés megkezdésének időpontja, az antikoagulálás intenzitása a 
kardiális embólia veszélyétől, az infarktus nagyságától és lokalizációjától és egyéni mérlegeléstől függ 
(kérgi lokalizációjú infarktus magasabb vérnyomásértékekkel növeli a vérzés vagy vérzéses 
transzformáció veszélyét); echokardiográfia és kardiológus konzultációja szükséges; ha az újabb 
embolisatio veszélye közepes, akkor a per os antikoaguláns kezeléssel várjunk 7–10 napot. 

A heparinkezelés növeli a vérzéses szövődmény valószínűségét, ha az a. cerebri media ellátási 
területének nagy kiterjedésű (>50%) az infarktusa (kivéve az abszolút kardiológiai indikációt), ha a 
magas vérnyomás nem kontrollálható, vagy képalkotó vizsgálattal a kiserek diffúz megbetegedéseire 
utaló elváltozások láthatók. 

Hemodilúció akut stroke-ban 

Számos vizsgálat bizonyította, hogy az isovolaemiás hemodilúció nem javítja a stroke kimenetelét. A 
hypervolaemiás hemodilúcióval kapcsolatos vizsgálatok is ellentmondó eredményeket hoztak. 

Ajánlás 

Akut ischaemiás stroke-ban a hemodilúciós terápia alkalmazására nincs ajánlás (I., A). 

Neuroprotekció akut stroke-ban 

Egyetlen neuroprotektív szerről sem sikerült ez idáig multicentrikus vizsgálattal bizonyítani, hogy 
javítja a stroke kimenetelét. 

Ajánlás 

Akut ischaemiás stroke-ban a neuroprotektív szerek használatára nincs ajánlás (I., A). 
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Intracranialis nyomásfokozódás, oedema cerebri kezelése akut ischaemiás stroke-ban 

Ischaemiás stroke során az agyödéma az első 24–72 órában éri el legnagyobb kiterjedését. 
Módszerek a megnövekedett intracranialis nyomás mérséklésére: 

 A beteg felsőtestének megemelése 20–30 fokkal 

 A beteg megfelelő elhelyezése a nyaki vénák kompressziójának elkerülésére 

 A glükóztartalmú, illetve a hipotóniás oldatok alkalmazásának kerülése 

 Lázcsillapítás 

 Fájdalomcsillapítás, enyhe szedálás 

 Az artériás középnyomást >110 Hgmm-re kell beállítani (szükség esetén folyadékpótlást 
biztosítani) 

 Ha a tudatállapot rosszabbodik, illetve, ha a CT jelentős térszűkítő hatást igazol 
(kamrakompresszió, középvonal-áttolódás, herniatio), ozmoterápia (mannitol, glicerin vagy 
hypertoniás só) szükséges; 

 Intubálás; a cél a 35-40 Hgmm közötti pCO2-szint fenntartása 

 Barbiturát adása, hiperventilálás (35 Hgmm artériás pCO2-szint alá), enyhe hypothermia (33-
34 °C), THAM-puffer jön szóba. 

Ajánlás 

Akut ischaemiás beteg ne kapjon rutinszerűen ozmoterápiát. Ozmoterápia bevezetése akkor javasolt, 
ha képalkotóval igazolt ödéma van, illetve, ha a koponyaűri nyomás fokozódása következtében 
progrediálnak a beteg tünetei (IV. GCP). 

Hypothermia akut stroke-ban 

Bár ígéretesek az enyhe hypothermiával - az agy hőmérsékletének 32-33 °C-ra csökkentésével - 
végzett vizsgálatok, végleges következtetés levonásához még nincs elég adat. A hyperbaricus 
oxigénkezelés sem nyugszik evidenciákon. 

Az állományvérzések kezelése 

A rendelkezésre álló, kis esetszámú randomizált vizsgálatok alapján sem a sebészi, sem a gyógyszeres 
kezelés előnyei nem igazolódtak egyértelműen. A vérzés kockázatát növeli a hypertonia, a megelőző 
antikoaguláns kezelés, a thrombolysis, a kábítószer-élvezet, a súlyos alkoholizmus, a hematológiai 
szindrómák okozta vérzékenység. 

Az iszkémia és állományvérzés csak CT-vizsgálattal különíthető el, ami egyúttal támpontot ad a vérzés 
nagyságára, elhelyezkedésére, esetleg okára (primer agyvérzés, aneurysm-aruptura, arteriovenosus 
malformatio vagy agydaganat bevérzése?). Számos esetben csak egyéb vizsgálatok verifikálhatják a 
vérzés hátterében meghúzódó kórokot. Az utóbbi években a vérzések diagnosztikájában is 
emelkedett az MR-vizsgálat és az MR-angiográfia jelentősége, elsősorban a malformációk, 
aneurysmák kimutatásában. Az MR-vizsgálat a vérzések korának becslésére is hasznos. A vérzés okát 
nemritkán az angiográfia (digitális szubtrakciós angiográfia, DSA) tisztázza. 

A vérzések nem sebészi ellátására vonatkozó javaslatok nem egységesek. 

Az intenzív osztályos kezelés gyakran indokolttá válhat, mert gyakran növekszik az intracranialis 
nyomás (ICP) és a vérnyomás, intubáció és lélegeztetés szükséges lehet. 
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Ajánlás 

Az ICV sürgősségi ellátást és gondos monitorizálást igényel még kis, tudatzavart nem okozó, enyhe 
tünetekkel járó vérzésekben is, mivel a vérzés progrediálhat (leggyakrabban a felvételt követő 1-2 
napon belül), ödéma társulhat hozzá és nagyon gyorsan a neurológiai tünetek, a tudat 
rosszabbodásához, légzési és keringési zavarhoz vezethet (I., A). 

A vérzés diagnózisa CT és MR vizsgálattal történik (I., A). 

A vérnyomás és oxigenizáció, valamint a tudatzavar és a neurológiai status monitorozása és a kezelés 
lehetőleg intenzív vagy szubintenzív osztályon történjen (gyakran társul súlyos kisérőbetegség, 
intubálás, lélegeztetés lehet szükséges, extrém módon emelkedhet a vérnyomás) (I., B). 

Bár jelenleg nem áll rendelkezésre elégséges bizonyíték, de a magas vérnyomást csökkenteni kell (II., 
C). 

Hypertoniás betegeknél az artériás középnyomást (MAP) 130 Hgmm alá kell beállítani; legtöbbször 
hatékony vérnyomáscsökkenést csak parenteralis szerrel lehet elérni, különösen, ha hányás miatt 
nem tudunk per os gyógyszert bevinni; Az újabb vérzés kockázatát csökkenti a magas vérnyomás 
hatékony kezelése (I., A). 

A rFVIIa-kezelés az első 3-4 órán belül a vérzés csökkentésére (III. fázisú vizsgálat) eredménytelen 
volt, így rutinszerű adása nem javasolt (II., B). 

Az ICP-növekedéskor emeljük meg a fejet, a szedálás a beteg nyugtalanságát csökkentve, csökkenti az 
intracranialis nyomást is; Agresszívebb kezelés: ozmodiuretikus (mannitol és hypertoniás Na-oldat), 
CSF-drainage vagy ventricularis katéterrel és kontrollált hyperventilatio; esetenként szükséges lehet 
az ICP monitorizálása is. A cerebrális perfúziós nyomást 70 Hgmm fölött kell tartani (II., B). 

Az intracranialis nyomás emelkedésére nem invazív módon transcranialis ultrahangvizsgálat 
segítségével (TCD) - a pulzatilitási index (PI) változásából is következtethetünk. 

A tartós hyperglykaemia esetén (>7,8 mmol/l) az első 24 órában a prognózis rosszabb. A 
hyperglykaemiát kezelni kell akut stroke esetén, ha a vércukor értéke >10,3 mmol/l felett van, inzulin 
adása javasolt (II., C). 

Lázcsillapítás (sze. antibiotikum) (I., C). 

Epilepsziás roham után antiepőileptikum-kezelés (I., B). 

Mélyvéna trombózis megelőzésére pneumatikus kompresszió, elasztikus harisnya, rugalmas pólya, 
fáslizás (I., B). 

Fekvő betegben a vérzés nem zárja ki a preventív dózisú, kis molekulatömegű heparin alkalmazását 
mélyvéna trombózis, embolia megelőzésére hemiplegia, vagy súlyos paresis, ill. korábbi 
thrombozisok esetén. 

Az alacsony dózisú sc. LMWH vagy nem frakcionált heparin adása megfontolható 3–4 nappal a stroke 
kezdete után (II., B). 
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Tartós antitrombotikus kezelés a vérzés felszívódásának függvényében mérlegelendő, ha a vérzés 
mellett magas az arteriális trombotikus kockázat (pl. pitvarfibrilláció) (II.,B). 

Protamin-szulfátot (-klorát) kell adni a heparinnal összefüggő ICV esetén, a heparin adásától eltelt 
időt és a dózist figyelembe véve (I., B). 

A warfarinnal/kumarinnal összefüggő intracerebralis vérzés esetén iv. K-vitamint és azonnal friss, 
fagyasztott plazmát kell adni (I., B). 

Protrombin komplex koncentrátum, IX faktor komplex koncentrátum és rFVIIa adása nagyon rapidan 
normalizálja az INR-emelkedést, de mellékhatásként nő a thromboembolisatio kockázata. A friss 
fagyasztott plazma is lehetőség, de nagyobb volumen szükséges (és az infúziós idő is hosszabb) (II., 
B). 

Az antitrombotikus kezelés újbóli elkezdése vérzés után függ az artériás vagy vénás 
thromboembolisatio veszélyétől és a beteg állapotától; azoknál, akiknél relatíve alacsony az 
ischaemiás stroke kialakulásának a kockázata (pitvarfibrilláció megelőző stroke nélkül), vagy gyanúsak 
amiloid angiopathiára (idős betegek lebenyvérzéssel), vagy nagyon súlyosak a neurológiai tünetek, 
inkább vérlemezkegátló kezelés választandó az ischaemiás stroke megelőzésére, mint a warfarin. 

Abban az esetben, ha a thromboembolisatio veszélye nagy, per os antikoaguláns kezelést kell 
megfontolni. Ebben az esetben a per os kezelés kezdetének javasolt időpontja: 10-14 nappal a vérzés 
kezdete után. A kezelés előtt újabb CT végzendő a vérzés felszívódásának/nagyságának megítélésére! 
(II., B). 

Thrombolysis okozta ICV kezelésekor sürgős empirikus terápia a véralvadási faktorok és 
thrombocytafunkció helyreállítása (II., B). 

Korai rehabilitáció, mobilizálás, ha a klinikai állapot stabil (I., C). 

Az akut fázis után is fontos a magas vérnyomás kezelése, mert csökkenti a rekurrens vérzés 
kockázatát (I., B). 

Dohányzás, alkoholfogyasztás használata növeli az ismételt vérzés kockázatát, elhagyandók (I., B). 

A subarachnoidealis vérzés konzervatív kezelése 

Aneurizma-rupturából származó subarachnoidealis vérzés kezelése során az aneurizma végleges 
ellátásának van prioritása. A subarachnoidealis vérzés életveszélyes állapot. A tünetek kialakulása 
után a beteget azonnal olyan centrumba kell szállítani, ahol az intenzív ellátás, a neuroradiológiai 
átvizsgálás és az idegsebészeti ellátás feltételei egyaránt adottak. 

A diagnózishoz elengedhetetlen a CT-vizsgálat, amelyet CTA követ. Alapos klinikai gyanú és negatív 
CT-lelet esetén lumbálpunkció végzése szükséges. Az aneurizma ruptura okozta subarachnoidalis 
vérzés diagnózisa katéteres angiográfiával tehető teljessé, amelyet azonnal el kell végezni. Ha 
diagnosztizálható a vérzés forrása, és szóba jön - illetve a közeljövőben szóba jöhet - a műtét, a 
beteget idegsebészeti intézetben célszerű elhelyezni. Ha műtét nem jön szóba, olyan osztályra 
kerüljön a beteg, ahol az intenzív monitorozás, a neurológiai tünetek követése biztosított és az 
állapot akut rosszabbodása esetén a subarachnoidalis vérzés konzervatív kezelésének feltételei 
adottak. 



 590 

A korábbi évtizedekben a subarachnoidealis vérzésben szenvedőknél 6 hét ágynyugalmat javasoltak a 
rávérzés esélyének csökkentésére. Az eddigi vizsgálatok alapján az ágynyugalom önmagában nem, 
csak más, a rávérzés csökkentésére irányuló kezeléssel együtt hatékony. Vérnyomáscsökkentés: a 
vérnyomáscsökkentés elsődleges célja subarachnoidealis vérzésben a rávérzés esélyének 
csökkentése. Nagy esetszámú vizsgálat során az antihypertenziv kezelés alkalmazása az akut 
időszakban ugyan csökkentette, de a vérzés utáni fél éves periódusban nem befolyásolta a 
rávérzések gyakoriságát, és egyik időszakban sem volt hatása a fatális kimenetelre. Egy másik 
randomizált vizsgálatban a vérnyomáscsökkentő kezelés ugyan mérsékelte a rávérzések számát, 
ugyanakkor a másodlagos ischaemiás károsodások aránya megnövekedett. Összességében nincs 
elegendő bizonyíték arra vonatkozóan, hogy subarachnoidealis vérzésben indokolt lenne az 
antihipertenzív kezelés alkalmazása. 

A láz előfordulása az első 72 órában 50-70% közötti, a 14 napnál hosszabb ideig kezelt betegekben 
gyakorisága 90% fölötti. Fokozza a vazospazmus előfordulási gyakoriságát. A lázas állapot 
szignifikánsan rontja a mortalitást is. A láz kedvezőtlen hatása a vazospazmus előfordulási 
gyakoriságára és a klinikai kimenetelre független a vér mennyiségétől. Lázcsillapítás céljából az eddigi 
vizsgálatok során leggyakrabban acetaminophent, ibuprofent, testfelszíni hűtést és centrális vénába 
helyezett hőcserélő katétert használtak, de ezekre vonatkozóan jelentős betegszámú összehasonlító 
vizsgálatok nem ismertek. Profilaktikusan a lázcsillapítás nem javasolt. 

Subarachnoidealis vérzésben ritmuszavarok az esetek kb. 30%-ában észlelhetők, ezek közül kb. 5%-
ban kell életveszélyes ritmuszavarral számolni. Az eltérések közül leggyakrabban bradycardia, QT 
megnyúlás, ST depresszió vagy eleváció, T inverzió és U-hullám fordul elő. Számos vizsgálat igazolta, 
hogy a subarachnoidealis vérzés súlyossága és kimenetele, valamint az EKG elváltozások között 
összefüggés van, sőt az is igazolódott, hogy az EKG-n ischaemiás jelekkel rendelkező betegekben a 
kimenetel rosszabb. 

A cardialis szövődmények és a neurogén pulmonális ödéma között is van összefüggés. Neurogén 
pulmonalis ödéma a SAV-ban szenvedők 23%-ában fordul elő, de a hirtelen meghalt SAV-as betegek 
90%-ánál igazolódott neurogén pulmonalis ödéma a boncolás során. A legtöbb szerző invazív 
monitorozást és folyamatos EKG¬monitorozást javasol a fenyegető rizikó felismerésére. A kezelésre 
vonatkozóan randomizált kontrollált vizsgálatok nem történtek. Néhány szerző inotróp szerek adását 
javasolja, más megfigyelések szerint az effektív sebészi beavatkozás a ritmuszavart és a neurogén 
ödémát is kedvezően befolyásolhatja. 

Az ellátatlan aneurizmák ismétlődő subarachnoidealis vérzést okozhatnak, a primer vérzésnél is 
magasabb közvetlen mortalitással. Ismételt vérzésre hajlamosít az aneurizma nagyobb mérete, egyes 
morfológiai jellemzői, az emelkedett szisztémás vérnyomás, míg kockázata az első vérzést követően 
az eltelt idővel némileg csökken. A vasospasmus és liquorkeringési zavar esélye ismétlődő vérzés 
mellett növekszik, aláhúzva a mielőbbi definitív ellátás szükségességét. Subarachnoidealis vérzésben 
az antifibrinolitikus kezelés nem javítja a betegek kimenetelét. A rávérzés esélye ugyan csökken, de a 
cerebrális ischaemia valószínűsége nő. Ennek alapján nem javasolható az antifibrinolitikus kezelés 
rutinszerű alkalmazása SAV-ban. 

A Cooperative Aneurysm vizsgálat szerint a vasospasmus incidenciája 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 beteg nem kap megfelelő kezelést - aminek előfeltétele az aneurizma megfelelő ellátása - 20-
30%-ban alakul ki agyi infarktus vagy meghal a vasospasmus miatt. A nimodipin javítja a kimenetelt, a 
mortalitási arányt és a másodlagos cerebrális ischaemia arányát subarachnoidealis vérzésben. A 4x60 
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mg/nap per os alkalmazott dózis esetén a szövődmények száma alacsonyabb, mint iv. alkalmazás 
esetén, ezért ez a preferált kezelési mód. A volumen expanzió, a calcitonin-gene related peptide a 
profilaktikusan alkalmazott lumbalis drain bevezetés és liquorlebocsátás és a ballonkatéteres tágítás 
klinikai hatékonyságával kapcsolatosan nem áll rendelkezésre elegendő randomizált, kontrollált 
vizsgálat, rutinszerű alkalmazásuk jelenleg nem javasolható. Korszerű gyógykezelés mellett is magas 
(15–20%) a vasospasmus okozta halálozás. 

A másodlagos késői cerebrális ischaemia kezelésére a 3 H kezelés: hypertonia-hypervolaemia-
hemodilúció kombinált kezelési mód javsolt. A célértékek még vitatottak, a jelenleg elfogadott elvek 
szerint 80-120 Hgmm közötti cerebralis perfusios nyomás, 7 Hgmm fölötti centralis vénás nyomás és 
0,25-0,40 közötti haematocrit érték jelölhető meg célként. A megfelelő kezeléshez Swan-Ganz 
katéter behelyezés és a hemodinamikai paraméterek alapján vezérelt terápia szükséges. 

A profilaktikusan alkalmazott hypervolaemia és hypertonia nem csökkenti a symptomás 
vasospasmusok előfordulási gyakoriságát, és nem javítja a betegség kimenetelét (B szintű bizonyíték). 

Symptomás vasospasmusban alkalmazott, terápiás jellegű 3 H kezelés viszont csökkenti a másodlagos 
ischaemiás károsodások számát és javítja a klinikai kimenetelt. Folyadék- és ioneltérések: a 
subarachnoidealis vérzésben szenvedők egyharmadában a preoperativ szakban a plazmavolumen 
10%-ot meghaladó csökkenése figyelhető meg, amely a nátrium- és folyadékvesztés következménye. 
A folyadék restrikció és a hypovolamemia ugyanakkor a másodlagos ischaemiás károsodások 
gyakoriságát fokozza. Az epilepsiás rohamok gyakorisága a perioperatív szakban kb. 20%, az ún. késői 
epilepsiák aránya azonban alacsonyabb. Egy subarachnoidealis vérzéssel kapcsolatos vizsgálat 
javasolja a perioperatív szakban antiepilepticum profilaxis alkalmazását – elsősorban a rávérzés 
esélyének csökkentése miatt. A tartós, hosszú távú antiepilepticus kezelésre vonatkozóan nem áll 
rendelkezésre elegendő adat. Hosszú távú antiepilepticum adására vonatkozóan nem áll 
rendelkezésre elegendő adat, de a gyakoriság alapján valószínűleg nem indokolt. 

A subarachnoidealis vérzés további következménye a liquor szubakut, majd krónikus keringési és 
felszívódási zavara; ez a vérnek a liquorutakat és a felszívófelületeket károsító hatása miatt alakul ki. 
A subarachnoidealis vérzést - az aneurizma lokalizációjától függően – 15-20%-ban kíséri 
liquorfelszívódási zavar. 

Ajánlás 

Subarachnoidalis vérzés gyanúja esetén azonnali beutalás indokolt olyan centrumba, ahol az intenzív 
ellátás és a neuroradiológiai átvizsgálás feltételei adottak. Pozitív esetben a beteget, amennyiben 
állapota megengedi, mielőbb továbbítani kell olyan centrumba, ahol az idegsebészeti és 
neurointervenicós ellátás feltételei egyaránt adottak (A szintű bizonyíték). 

A subarachnoidális vérzés gyanúja esetén elsőként CT vizsgálatot, és amennyiben lehetséges CTA-t 
kell végezni. Negatív CT esetén, amennyiben az anamnézis és a klinikai tünetek alapján SAV valószínű, 
liquor vizsgálat szükséges. A pontos diagnózishoz megfelelő minőségű CTA vagy katéteres 4 ér 
digitális szubtrakciós angiográfia szükséges (DSA) (A szintű bizonyíték). 

Az aneurizmák sürgős lokalizálása és végleges ellátása ajánlott, mert az ellátatlan rupturált 
aneurizmáknál újravérzés veszélye áll fenn. A műtéti kezelés időzítését azonban a beteg állapota 
nagyban befolyásolja. Erről idegsebész és/vagy neurointervenicós szakember dönt (C szintű 
bizonyíték). 
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A láz rontja a betegség kimenetelét (C szintű bizonyíték), de rutinszerű profilaktikus lázcsillapítás nem 
javasolt (D szintű bizonyíték). 

Rutinszerű antihipertenzív kezelés, teljes ágynyugalom nem indokolt (D szintű bizonyíték). A 
ritmuszavarok és neurogén pulmonalis oedema folyamatos EKG és intenzív monitorozást, szükség 
esetén inotróp kezelést igényelnek (C szintű bizonyíték). 

A vasospasmus, a másodlagos cerebrális ischaemia megelőzésére a 4x60 mg/nap per os alkalmazott 
nimodipin ugyanolyan hatékony, de kevesebb szövődménnyel jár, mint az iv. adott (B szintű 
bizonyíték). 

Másodlagos késői cerebralis ischaemia kezelése: a 3 H terápia - hipertenzió, hypervolaemia, 
hemodilúció - alkalmazása szóba jön (C szintű bizonyíték). 

A folyadék- és ioneltérések folyamatos monitorozása és krisztalloid-oldatok alkalmazása indokolt. 
Legalább 3000 ml/nap krisztalloid infúzió javítja a betegség kimenetelét (C szintű bizonyíték). 

Epilepszia-profilaxis a perioperativ szakban indokolt lehet, de hosszú távú profilaxis nem (D szintű 
bizonyíték). 

Az oedema-csökkentők (mannit, glycerol, steroid) rutinszerű alkalmazása nem javasolt (D szintű 
bizonyíték). Fontos a fejfájás csillapítása, szükség lehet hányinger- és hányáscsillapításra, 
pszichomotoros nyugtalanság esetén szedatívum adására, illetve szükséges lehet anxiolytikum adása. 

Az aneurizma idegsebészeti megoldásával kapcsolatos aneszteziológiai premedikáció, indukció, 
fenntartás az aneszteziológiai szakmai kollégium irányelvei szerint történjen. 

Műtét 

Az agyérbetegségek egy részének kezelésében koponyaműtét vagy érrekonstrukciós 
(endovaszkuláris) beavatkozás szükséges. Ilyenek az intracranialis aneurysmaruptura, az 
állományvérzések egy része, valamint az extra- vagy intracranialis nagyérszűkület (endarteriectomia, 
percutan transzluminális angioplasztika, PTA stenteléssel). 

Az ellátás függ az agyérbetegség típusától és a szükséges beavatkozástól. Carotis-endarteriectomia 
érsebészeti/idegsebészeti osztályon történhet, míg egyéb intracranialis beavatkozást igénylő 
műtétek idegsebészeti osztályon. Az ellátás szintje függ attól is, hogy milyen 
idegsebészeti/érsebészeti beavatkozásra van akkreditációja az egyes idegsebészeti, érsebészeti 
osztálynak, klinikának. Tervezhető érrekonstrukció előtt a betegek angiológiai és egyéb, a 
beavatkozás előtt szükséges átvizsgálása történhet járóbetegként, a cerebrovaszkuláris szakrendelés 
keretében, ezt követően a beteget érsebészeti/idegsebészeti konzultációra kell küldeni. 
Endovaszkuláris beavatkozás idegsebészeten vagy stroke-centrumban, lehetőleg intenzív osztályos 
háttérrel történhet. 

Általános intézkedések 

Subarachnoidealis vérzés esetén indokolt, hogy a tünetek kialakulása után a beteg minél hamarabb 
olyan intézménybe kerüljön, ahol megoldható a subarachnoidealis vérzés diagnosztikája. Optimális 
feltételek fennállásakor, igazolt diagnózis esetén a subarachnoidealis vérzés akut szakában (<48 óra) 
a beteget a lehető leghamarabb aneurysma ellátására alkalmas idegsebészeti intézetbe kell 
szállíttatni, az adott intézettel folytatott előzetes konzílium, konzultáció alapján, az aktuális 
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lehetőségek függvényében. (Az egyes neurológiai intézetek a velük munkakapcsolatban álló 
idegsebészeti osztályokkal, a helyi lehetőségek ismeretében kössenek írásbeli megállapodást a 
subarachnoidealis vérzésben szenvedő beteg akut diagnosztikájával, obszervációjával és műtéti 
ellátásával kapcsolatos tevékenységek felosztásáról.) Amennyiben a beteget általános idegosztályra, 
stroke-centrumba szállítják subarachnoidealis vérzés, vagy olyan állományvérzések esetén, amelyek 
idegsebészeti beavatkozást igényelhetnek, idegsebészeti konzílium kérése szükséges. 

Speciális ápolási teendők 

Valamennyi, műtétet is igénylő agyi érbetegség ápolási ellátása szorosabb pulzus-, vérnyomás-, 
tudatműködés-monitorozást igényel, mert az élettani paraméterek változása újabb neurológiai vagy 
idegsebészeti teendőket igényelhet. Tudatzavar, vizeletretenció esetén húgyhólyagkatéter, a 
gyógyszerek bejuttatására nasogastricus szonda levezetése szükséges. Mivel agyvérzéseknél hamar 
jelentkezik láz, gyakori lázmérés, láz esetén lázcsökkentés javasolt. Agyvérzésnél orvosi javallatra erős 
fájdalomcsillapító is szükségessé válhat, a betegséghez társuló pszichomotoros nyugtalanság esetén 
pedig nyugtató adása. 

Sebészeti kezelés 

Általánosságban, az agyi érbetegségekben szükséges kezelési formákat az idegsebészeti protokollok, 
ajánlások, esetleg az osztályok folyamatleírásai tartalmazzák. 

Egyéb terápia 

A beteg pszichés vezetése az osztályra kerüléstől kezdve fontos. A kommunikációs, kognitív deficit és 
a depresszió jelenlétének felmérése ajánlott. A hangulat kezelésére farmakoterápia és nem 
gyógyszeres intervenciók alkalmazása szükséges. 

A pszichoterápia része a beteg várható javulásának elmagyarázása: hogyan és hová kell járni 
ellenőrzésre, mire figyeljen, hogyan kerülheti el a betegség visszatérését. A kórházban a betegségtől 
függő tornakezelés történjen (korai mobilizálás, kezdetben csak passzív torna). 

Fizioterápia és foglalkoztatási terápia alkalmazása ajánlott, de ennek optimális módszere tisztázatlan. 
Az első néhány napban történő mobilizálást a betegek jól tolerálják. Jobb a prognózis, ha a terápiát a 
stroke-ot követő 20-30 napon belül kezdik el. Az elbocsátást követően, a stroke lezajlása után egy 
éven át tartó folyamatos rehabilitáció a kontrollcsoporthoz képest csökkenti a funkcionális 
rosszabbodás rizikóját és javítja a mindennapi élethez szükséges feladatok ellátásának képességét. A 
beszéd- és nyelvterápia segíthet optimalizálni a biztonságos nyelést, és segíthet a kommunikációban. 
Dietetikus, szociális munkás és betegoktatásra szakosodott nővér is kiegészítheti a stroke 
kezelésében segítők munkáját. 

Primer prevenció 

A primer prevenció tünetmentes embereknél csökkenteni a stroke kialakulásának a kockázatát. A 
statisztikai adatok jellemzőiként a következőket használjuk: relatív rizikó (RR), abszolút rizikó (AR), 
esélyarány (odds ratio, azaz OR), a kezelendő betegszám (numbers needed to treat, NNT) egy 
nagyobb vascularis laesio elkerülésére egy év alatt. Az egészséges életmód, ami 
dohányzásmentességet, alacsony testtömegindexet, minimális alkoholfogyasztást, rendszeres 
testmozgást és egészséges étkezést foglal magában, az ischaemiás stroke kockázatcsökkenését 
eredményezi. 
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Ajánlások 

A vérnyomást rendszeresen ellenőrizni kell; a magas vérnyomás csökkentése ajánlott életmód-
változtatással és egyénre szabott gyógyszeres terápiával (I., A) a 120/80 Hgmm-es célvérnyomás 
eléréséig (IV., GCP). 

Antihipertenzív gyógyszeres kezelés alkalmazása szükséges azon prehipertenzív (120–130/80-90 
Hgmm) betegekben, akiknek congestiv szívelégtelensége, myocardialis infarktusa, diabetes mellitusa 
vagy krónikus veseelégtelensége is van (I., A). 

A vércukorszintet rendszeresen ellenőrizni kell; a diabetes mellitus életmódváltoztatással és egyénre 
szabott gyógyszeres terápiával történő kezelése szükséges (IV., C); (Magyar Diabetes Társaság 
irányelvei szerint); Diabeteseseknél a magas vérnyomást agresszíven kell kezelni (I., A), a cél a 130/80 
Hgmm alatti érték elérése (IV., C); ahol lehetséges, a kezelés tartalmazzon egy angiotenzinkonvertáló 
enzim inhibitort vagy angiotenzinreceptor-antagonistát (I., A). 

A szérum koleszterinszintjét rendszeresen ellenőrizni kell; a magas LDL-C (3,9 mmol/l felett) kezelése 
életmód-változtatással (IV., C) és sztatinok alkalmazásával ajánlott (I., A). 

Primer prevencióban javasolt az összkoleszterin 5 mmol/l, az LDL-C 3 mmol/l és a trigliceridszint 2 
mmol/l alatti tartása. 

Tünetmentes nagykockázatú egyéneknél indokolt az összkoleszterin 4,5 mmol/l és az LDL-C 2,5 
mmol/l alá szorítása (Magyar Prevenciós és Terápiás Konszenzus Konferencia). 

Ajánlott dohányzásról való leszokás (III., B). 

Ajánlott túlzott alkoholfogyasztásról való leszokás (III., B); Rendszeres fizikai aktivitás szükséges (III., 
B). 

Az alacsony só-, alacsony telítettzsírsav-, magas zöldség- és gyümölcstartalmú, rostokban gazdag 
diéta fogyasztása ajánlott (III., B). 

A magas testtömegindexszel rendelkezők testsúlycsökkentő diétája ajánlott (III., B); Antioxidáns 
vitaminkiegészítők fogyasztása nem ajánlott (I., A). 

Hormonszubsztitúciós terápia nem ajánlott az akut stroke primer prevenciójában (I., A). 

Antitrombotikus terápia és stroke-precenció 

Alacsony rizikójú betegek 

Hat nagy randomizált vizsgálat (47293 aszpirinnel kezelt, 45580 kontroll) elemezte az aszpirin 
kedvező hatásait a cardiovascularis események primer prevenciójában mindkét nemnél, az 
átlagéletkor 64,4 év volt. Az aszpirin csökkentette a coronariaesemények és a cardiovascularis 
események rátáját, de a stroke-ét, a cardiovascularis halálozásét és az összhalálozásét nem. 

Nők esetében az aszpirin csökkentette a stroke (OR: 0,83, 95% CI: 0,70-0,97) és azon belül az 
ischaemiás stroke rizikóját (OR: 0,76, 95% CI: 0,63-0,93). Egy másik vizsgálatban 39876 egészséges, 45 
év feletti nőnél az aszpirin csökkentette a stroke (RR: 0,83, 95% CI: 0,69-0,99) és az ischaemiás stroke 
rizikóját (RR: 0,76, 95% CI: 0,63-0,93), és növelte (nem szignifikánsan) a vérzéses stroke kockázatát 10 
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év alatt. Nem csökkentette viszont a fatális és nem fatális myocardialis infarktusok rizikóját, illetve a 
cardiovascularis halálozást. Jelenleg nincs adat arról, hogy az alacsony rizikójú csoportban más 
thrombocytaaggregáció-gátló szer hatásos lenne a primer prevencióban. 

Vascularis rizikófaktorral rendelkező betegek 

Korábbi cardiovascularis betegséggel nem rendelkező, hypertoniás betegeken végzett, 
antitrombotikus szereket placebóval összehasonlító randomizált vizsgálatok szisztematikus 
összefoglalója rámutatott, hogy az ilyen betegeknél az aszpirin nem csökkentette a stroke-ot, illetve 
az összes cardiovascularis esemény bekövetkeztét. A CHARISMA (Clopidogrel for High 
Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization, Management, and Avoidance) vizsgálatban az 
aszpirin és clopidogrel kombinációja kevésbé volt hatékony, mint az önmagában szedett aszpirin a 
betegek azon alcsoportjában, akiknél több vascularis rizikófaktor volt jelen ischaemiás esemény 
nélkül. 

Nagyartéria-atheroma 

Az atheroscleroticus artériabetegségben (cervicalis, coronaria, perifériás) szenvedőknek nagyobb a 
kockázata a myocardialis infarktusra, a stroke-ra és a cardiovascularis halálozásra. Az aszpirin 
csökkenti a myocardialis infarktus rizikóját aszimptomatikus arteria carotis stenosisban, és a stroke 
kialakulását arteria carotis műtétet követően. 

Pitvarfibrilláció (PF) 

A PF a stroke erős, független rizikófaktora. Nem valvularis PF-betegeket vizsgáló, legalább 3 hónapos 
követési idővel dolgozó, randomizált vizsgálatok metaanalízise azt mutatta, hogy a 
thrombocytaaggregáció-gátló szerek csökkentik a stroke kialakulását (RR: 0,78, 95% CI: 0,65-0,94). A 
warfarin (cél INR: 2,0-3,0) szignifikánsan hatékonyabb a stroke-rizikó csökkentésében, mint az 
aszpirin (RR: 0,36, 95% CI: 0,26-0,51). Mivel a PF-betegeknél a stroke-rizikó széles határok között 
változik, a kockázatmegítélésnek kell meghatároznia, hogy egy adott beteg orális antikoagulánst vagy 
aszpirint kapjon. Az orális antikoagulálás hatékonyabb az olyan pitvarfibrilláló betegeknél, akiknek 
legalább egy rizikófaktora van, pl. korábbi szisztémás embolisatio az anamnézisben, 75 év feletti 
életkor, magas vérnyomás vagy rossz balkamra-funkció. A fenti metaanalízisben a nagy extracranialis 
vérzések számának abszolút növekedése kisebb volt, mint a stroke kialakulásának abszolút 
redukciója. 

A WASPO (Warfarin versus Aspirin for Stroke Prevention in Octogenarians) és BAFTA (Birmingham 
Atrial Fibrillation Treatment of the Aged) vizsgálatok azt mutatták, hogy a warfarin használata 
biztonságos és effektív az idősebb populációban is. Az ACTIVE W (Atrial fibrillation Clopidogrel Trial 
with Irbesartan for prevention of Vascular Events) vizsgálat azt találta, hogy az aszpirin és clopidogrel 
kombinációja kevésbé volt hatékony, mint a warfarin, viszont hasonló volt a vérzéses szövődmények 
aránya. Pitvarfibrilláció fennállásától függetlenül a műbillentyűvel rendelkező betegek hosszú távú 
antikoaguláns kezelést kell kapniuk, a műbillentyű típusától függő INR-értékkel: a biológiai 
műbillentyű esetén az INR 2,0-3,0, mechanikusnál INR 3,0-4,0. A CHADS2 skála alkalmazása 
segítséget nyújt azokban az esetekben, amikor az antikoaguláns kezelést mérlegeljük (1. ábra). 
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1. ábra. A CHADS2 skála a pitvarvibrilláló betegek stroke-veszélyének mérésére 

Ajánlások 

Habár a hatás csekély, kis dózisú aszpirin szedése ajánlható a 45 éves vagy annál idősebb olyan 
nőknek, akik nem rendelkeznek intracerebrális vérzésre hajlamosító kockázattal, és akiknek nincs 
gastrointestinalis intoleranciájuk (I., A). 

A kis dózisú aszpirin szedése férfiak esetében is megfontolandó a myocardialis infarktus primer 
prevenciójára, habár az ischaemiás stroke kockázatát nem csökkenti (I., A). 

Az aszpirinen kívül más thrombocytagátló szer szedése nem ajánlott a stroke primer prevenciójára 
(IV., GCP). A 65 év alatti, nem valvularis eredetű pitvarfibrillációban szenvedőknek ajánlott az aszpirin 
szedése, amennyiben nincs más vascularis rizikófaktoruk (I., A). 

A 65-75 éves korosztályban, a vascularis rizikófaktorral nem rendelkező, nem valvularis 
pitvarfibrillációban szenvedő betegeknek az aszpirin vagy orális antikoaguláns (INR 2,0-3,0) szedése 
ajánlott, amennyiben nincsen kontraindikáció (I., A). 

A 75 év feletti nem valvularis pitvarfibrillációban szenvedőknek, illetve azoknak, akik fiatalabbak, de 
vascularis rizikófaktoruk van, mint pl. hipertenzió, balkamra-diszfunkció vagy diabetes mellitus, orális 
antikoagulánsok szedése ajánlott (INR 2,0-3,0), amennyiben nincs kontraindikáció (I., A). 

Azon pitvarfibrilláló betegeknek, akik nem kaphatnak orális antikoagulánst, aszpirin szedése ajánlott 
(I., A). A mechanikus műbillentyűvel rendelkező pitvarfibrillálóknak hosszú távú antikoaguláció 
szükséges a billentyű típusától függő cél INR-értékkel, ami nem lehet kevesebb, mint 2-3 (II., B) 
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Kis dózisú aszpirin szedése ajánlott az aszimptómás arteria carotis interna stenosissal (>50%) 
rendelkező betegek számára a vascularis rizikójuk csökkentése érdekében ( II., B). 

Szekunder prevenció 

Az első stroke-ot követő korai időszakban az újabb stroke valószínűsége igen nagy, legmagasabb az 
első évben: 10-12%, 2-5 éven belül 58%, 5 éven túl 30-40%. Három hónapon belül minden tizedik 
betegnek újabb stroke-ja lesz. A legmagasabb ismétlődési rizikóval atherothromboticus stroke esetén 
kell számolni. A kardiogén stroke esetén ez az érték közepes, míg agyi kisérbetegség esetén a 
legalacsonyabb. Az agyérbetegséghez társuló rizikófaktorok jelentősen növelik az ismétlődés 
kockázatát. A stroke-on átesett férfiak 22%-a, a nők 25%-a 1 éven belül meghal. Az ismételt agyi 
vaszkuláris események fokozzák a vaszkuláris dementia kockázatát. Az agyérbetegeknél nagyobb az 
ismételt stroke elszenvedésének az esélye, mint egyéb vaszkuláris szövődmények [akut miokardiális 
infarktus (AMI), perifériás érbetegség] kialakulása. 

Vérlemezkegátlók szerepe 

A másodlagos prevenció során az antiaggregációs kezelés nagyon fontos. A legrégebben és 
leggyakrabban használt gyógyszer az acetilszalicilsav (ASA), amely irreverzibilisen gátolja a 
ciklooxigenáz (COX) enzimet. Az új thrombocytaellenes szerek hatásmechanizmusa eltér az ASA-étól. 
A thienopiridinek csoportjába tartozó ticlopidin és clopidogrel - amelyeket a prevencióban ma már 
szintén rutinszerűen használunk - adenozin-difoszfát- (ADP) receptor-antagonisták, ezáltal a 
thrombocytaaggregáció komplex folyamatába avatkoznak bele. Rendelkezésünkre állnak kombinált 
támadáspontú készítmények is. Számos, nagy nemzetközi tanulmány alapján az új gyógyszerek 
preventív hatása felülmúlja az ASA effektivitását. A stroke-ot követő hosszú távú antiaggregációs 
kezelés két és fél éves követési periódus alatt kb. 25%-kal csökkenti a nem fatális kimenetelű stroke, 
és 36%-kal a súlyos vaszkuláris események számát. 

Acetilszalicilsav. Az Antiplatelet Trialists’ Collaboration által 1994-ben végzett nagy metaanalízis 
73247, fokozott vaszkuláris rizikójú beteg tartós thrombocytaaggregáció-gátló kezelésének 
kimenetelét értékelte. Az AMI, a vaszkuláris halálozás és a stroke együttes előfordulása 
összességében 27%-kal, a korábban stroke-ot elszenvedett betegeknél 22%-kal csökkent. Egy svéd 
tanulmányban kis dózisú (75 mg/nap) ASA szignifikánsan csökkentette mind a stroke, mind az AMI, 
mind a vaszkuláris halálozás ismétlődését. A Dutch TIA Trial-ben szignifikáns effektust észleltek mind 
30 mg, mind 273 mg ASA adásakor. Fenti tanulmányok mellett több vizsgálat adatai is alátámasztják, 
hogy a rizikócsökkenésben nincs szignifikáns különbség a kis és nagy dózisú ASA-val kezelt betegek 
között, ugyanakkor a kis dózisú ASA kevésbé gastrotoxikus. 

A lassú felszívódású dipyridamol (200 mg) + aszpirin (25 mg) kombináció jobban csökkentette az 
újabb stroke bekövetkeztét, mint az aszpirin-monoterápia. A dipyridamol szintén csökkenti a 
vérlemezke kicsapódását, növelve a c-AMP és a c-GMP szintjét. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a 
dipyridamollal kapcsolatban félreértések vannak. Az AHA (American Heart Association) nem ajánlja a 
dipyridamol használatát krónikus stabil anginában. Azonban hangsúlyozni kell, hogy ez a rövid hatású 
dipyridamolra vonatkozik, míg az elnyújtott hatású dipyridamol nem növeli a kardiális események 
számát olyan személyekben, akiknek előzőleg koronáriabetegségük volt. A ticlopidin és a clopidogrel 
a thienopyridinek közé tartozik, hatásuk az ADP-mediálta vérlemezkegátlás. 

A ticlopidin alkalmazását korlátozza, hogy adása első néhány hónapjában granulocytopenia alakulhat 
ki az, ezért a rendszeres vérképellenőrzés a kezelés első időszakában mindenképpen indokolt. 
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A clopidogrel antithromboticus effektivitását a CAPRIE (Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk 
of Ischemic Events) vizsgálatban értékelték. A vizsgált 19185 beteg 36 hónapos követése során, napi 
75 mg clopidogrel versus 325 mg ASA direkt összehasonlításában, a kombinált végpontokban a 
clopidogrel szignifikáns, 8,7%-os relatív rizikócsökkenést eredményezett az ASA-hoz képest, emellett 
kiemelkedően magas volt az akut kardiális eseményeket megelőző hatása. Az alcsoport-analízisek 
alapján a clopidogrel különösen hatékony azon betegeknél, akiknél a közelmúltban iszkémiás stroke 
vagy AMI zajlott le, diabetesesek, vagy koronáriarevaszkularizációjuk volt. Kombinált 
thrombocytaaggregáció-gátlás. Az ASA+clopidogrel kombinációját több, elsősorban kardiológiai 
jellegű tanulmány vizsgálta. A legnagyobb, CURE (Clopidogrel in Unstable angina to prevent 
Recurrent Events) vizsgálatban 12000 akut koronáriaszindrómás beteg esetében a clopidogrel-ASA 
kombináció szignifikánsan csökkentette a vaszkuláris események, elsősorban a miokardiális infarktus 
rizikóját. E vizsgálatot követően végezték el a MATCH tanulmányt (Management of Atherothrombosis 
with Clopidogrel in High-risk patients), amely napi 75 mg ASA + 75 mg clopidogrel hatását 
hasonlította össze 75 mg ASA-monoterápiával 18 hónapos vizsgálati idő alatt, már ismert 
agyérbetegeken. A primer vaszkuláris végpontok tekintetében a vizsgálat végére nem sikerült igazolni 
a kombinált kezelés előnyét, ugyanis ebben a betegcsoportban a nagyobb vérzések száma 
szignifikánsan növekedett. Hasonlóképpen, a CHARISMA vizsgálat alapján az ASA és a clopidogrel 
kombinációja az önmagában adott ASA-hoz képest nem csökkentette a myocardialis infarktust, a 
stroke-ot és a cardiovascularis halálozást. Azoknál a betegeknél, akik az elmúlt 12 hónapban 
coronaria sztentelésén vagy akut coronariabetegségen estek át, a clopidogrel és ASA kombinációja 
csökkentette az új vascularis esemény kialakulásának kockázatát. 

A rutinszerű clopidogrel-ASA kombinált kezelés azonban a vérzés veszélye miatt nem javasolt a 
stroke másodlagos megelőzésében. Stentelés, endarteriectomia után mindössze 4 hétig javasolják a 
kombinált kezelést, azt követően csak az egyik thrombocyta aggregációgátló szert adják. 

Ajánlás 

Az ischaemiás stroke-ot és TIA-t követően, amennyiben antikoagulálás nem indokolt, a további 
vascularis események megelőzésére thrombocytaaggregáció-gátló kezelés szükséges (I., A). 

Kombinált aszpirint és dipyridamolt (25/200 mg naponta 2-szer) vagy önmagában clopidogrelt (75 
mg/nap) kell adni. Alternatív terápiaként az önmagában adott aszpirin (100–325 mg/nap) vagy a 
triflusal jön szóba (I., A). 

Az ASA + elnyújtott hatású dipiridamol kombináció, valamint a clopidogrel hatékonyabb, mint az 
aszpirin-monoterápia; ASA-intolerancia, mellékhatás vagy klinikai hatástalanság esetén clopidogrel 
javasolt (I., A). 

Ha egy betegnél tienopiridinszármazék adását kezdjük, clopidogrelt kapjon ticlopidin helyett, mivel 
kevesebb a mellékhatása (III.). 

Azok a betegek, akik sem az acetilszalicilsavat, sem a tienopiridinszármazékot nem tolerálják, 
dipiridamollal kezelhetők, napi 2x200 mg adagban (II.). 

Az aszpirin és a clopidogrel kombinált terápiája nem javasolt a közelmúltban ischaemiás stroke-on 
átesetteknek (növeli a vérzés veszélyét, ezért hosszú távú prevenció céljára rutinszerűen nem 
ajánlott stroke-on és TIA-n átesett betegeknek); azonban specifikus indikációk esetén szóbajön: pl. 
instabil angina, non-Q-hullám myocardialis infarktus vagy közelmúltban lezajlott sztentelés; ilyenkor 
a kezelés az eseményt követően 9 hónapig adandó (I., A). 
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A thrombocytaaggregáció-gátló terápia mellett bekövetkező stroke esetén a patofiziológia és a beteg 
rizikófaktorai átértékelendőek (IV., GCP). 

Az antikoaguláns kezelés 

Az összes ischaemiás stroke mintegy 20%-a kardiogén eredetű, az esetek többségében 
pitvarfibrilláció (PF) áll a háttérben. A pitvarfibrilláció a 60 év feletti populáció 2-4%-át, a 80 év 
felettiek 10%-át érinti, az ischaemiás stroke kockázatát kb. 4–5-szörösére növeli. Mind a paroxizmális 
pitvarfibrilláció (7 napon belül megszűnik), mind a krónikus pitvarfibrilláció esetén közel azonos 
stroke-rizikóval lehet számolni. Pitvarfibrilláló betegek esetén az embolisatio esélyét a társuló 
vascularis rizikófaktorok növelik. 

A jelenleg érvényes protokollok alapján a kardiogén stroke-ban szenvedő betegeket antikoagulálni 
kell. Az optimális INR-tartomány: 2,0-3,0. Az INR <2,0 antikoaguláció nem effektív, a >3 INR 
megnöveli a vérzéses szövődmény valószínűségét. 

A jól körülhatárolt irányelvek ellenére a napi gyakorlatban az antikoaguláns kezelésre indikált 
pitvarfibrilláló betegek csak mintegy 50–60%-a kap ilyen terápiát és a kezelt betegeknek csak fele éri 
el a cél INR-tartományt. Az antikoagulálás mellett újabban vizsgált kérdés, hogy a sinus rhythmus 
konverziója csökkenti-e az embolisatio rizikóját. Négy vizsgálat értékelte, hogy frekvencia- vagy 
ritmuskontroll-terápiával érhető el hatékonyabb embóliavédelem. Az eredmények alapján 
pitvarfibrilláló betegek adekvát frekvenciakontrollja antikoaguláns kezeléssel kombinálva ugyanolyan 
effektív, mint a ritmuskontroll + antikoaguláns kezelés, nem indokolt tehát minden esetben a 
sinusrhythmus visszaállítására törekedni. 

Myocardialis infarktus akut fázisát követően a stroke éves rizikója 1–2%. A cardioembolisatio hátterét 
muralis thrombusképződés, hipo- vagy akinetikus régiók, kamrai aneurizmaképződés adják. 
Myocardialis infarktust túlélt betegek tartós antikoagulálása a stroke abszolút rizikóját évente 1%-kal 
csökkenti, ugyanakkor növeli a vérzéses stroke veszélyét. Nem szelektált MI-betegcsoporton a tartós 
antikoagulálás előnye minimális. Tartós antikoaguláns kezelés csak fokozott rizikójú betegeknél 
indokolt: kamrai thrombus, akinetikus terület, 35% alatti ejekciós frakció fennállásakor. 

Cardiomyopathia 

Kardiális embolisatio esetén, ha sinus rhythmus van és stroke alakul ki, a cardiomyopathia a 
leggyakoribb ok: dilatatív cardiomyopathia esetén 30-50%-ban van bal kamrai thrombus; 
antikoagulálás nélkül az éves stroke-rizikó 3-5%. Hajlamosító tényező az alacsony kardiális output, a 
falmozgás-rendellenesség, a pitvarfibrilláció és a véralvadási zavar. 

Bár nincs nagyszámú, randomizált vizsgálat, de ajánlott az antikoagulálás, az INR 2,0–3,0 értékét 
célozva: 

 ha a beteg magas rizikójú – beleértve, ha az ejekciós frakció <35%; 

 ha kamrai thrombus van, vagy 

 thromboemboliás előzmény van. 

Billentyűbetegségek 

A reumás eredetű mitralis stenosis nagy embóliarizikót jelent, a szisztémás embólia évente 2–5%. A 
veszély növekszik, ha pitvarfibrilláció PF áll fenn, ha megnagyobbodott a bal pitvar, ha alacsony az 
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ejekciós frakció és idős a beteg. Ha mitralis stenosis és PF is van, a stroke vagy szisztémás embolisatio 
veszélye 17-szeres. 

Ha mitralis stenosis van, és a bal pitvar >5,5 cm, akkor antikoaguláljunk; a hosszú távú antikoagulálás 
során az INR 2,5 legyen. Akkor is antikoaguláljunk, ha a reumás eredetű mitralis stenosis 
pitvarfibrillációval szövődik, vagy korábbi thromboemboliás esemény szerepel a kórtörténetben. Ha a 
jó antikoagulálás ellenére (INR 2,0-3,0) újabb thromboemboliás esemény jelentkezik, kiegészíthetjük 
a kezelést vérlemezkegátlóval. 

Mitralis prolapsus 

A nők 6%-ánál a férfiak 4%-ánál fordul elő. Általában nem kockázati tényező, kivéve, ha myxomás 
eltérés is van. Antitrombotikus kezelés általában nem szükséges, de ha más nem magyarázza a 
stroke-ot, adjunk 100 mg ASA-t. Antikoaguláns adása csak akkor jön szóba, ha szisztémás embolisatio 
vagy stroke/TIA fordul elő az ASA mellett, és más etiológiai magyarázat nincs. 

Műbillentyűk 

Általában fokozott stroke-veszélyt jelentenek. A mitralis műbillentyű nagyobb stroke-kockázatot 
jelent, mint az aorta-műbillentyű. A mechanikus billentyű nagyobb kockázatot jelent, mint a 
biobillentyű. Hosszú távú antikoaguláció szükséges: 

 ha aorta-műbillentyű sinusrhythmussal társul, akkor INR 2,0–3,0; 

 ha mitralis műbillentyű sinusrhythmussal társul, akkor INR 2,5–3,5. 

Adekvát antikoagulálás ellenére is a betegek 4%-a szenvedhet el embolisatiót, ilyenkor kiegészítő 
antiaggregációs (kis dózisú ASA) kezelés javasolható. Azok a betegek, akik természetes anyagból 
készült műbillentyűvel rendelkeznek, csak az első három hónapban igényelnek antikoaguláns 
kezelést, ezt követően az ASA elegendő. 

Szívinfarktus utáni állapot 

AMI után az első évben 1% a stroke kockázata, főleg az első héten/hónapban. A veszély különösen 
nagy: transmuralis anterior MI, szívcsúcsi vagy bal kamrai thrombus, pitvarfibrilláció, krónikus 
szívelégtelenség esetén és akkor, ha az ejekciós frakció <35%; ha bármelyik a fentiek közül fennáll, 
antikoagulálni kell 3-6 hónapig (INR 2,0-3,0). Akinél ezt követően nincs indok antikoagulálásra, 
azoknál vérlemezkegátlás elegendő. 

Aortaív-atheroma 

Ha 4 mm-nél vastagabb, 3-9-szeresére nő a stroke rizikója, különösen akkor, ha az atheroma mobilis, 
és nem meszes. Idősebb korban a kriptogén stroke gyakori oka, ritka 50 évnél fiatalabbakban. 
Aortaív-atheromából származó embolisatio viszonylag gyakori coronariakatéterezés és nyitott 
szívműtét során. Olyan atheromában, amely vastagabb, mint 4 mm és mobilis, az embóliás esemény 
és a halálozás megelőzésére az antikoaguláns kezelés jobb, mint a thrombocytaaggregáció-gátlás. 

Pitvari foramen ovale 

Kontrasztos echokardiográfiával vagy transcranialis Doppler-vizsgálattal a normálpopuláció mintegy 
20%-ában kimutatható. Fiatalkori stroke-ok esetén előfordulása a 40%-ot is eléri. A vénás 
rendszerből eredő thromboembolia bal szívfélbe jutása révén eredményezhet stroke-ot, ennek 
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rizikója kicsi (1%/év). Az ún. komplex PFO (nagy kiterjedésű PFO és pitvari septum aneurysma 
kombinációja) esetén az embólia rizikója megnő, tartós antikoagulálás csak ilyen esetben, illetve 
társuló ritmuszavar, mélyvénás trombózis esetén javasolt, egyébként elegendő az antiaggregációs 
terápia. A nyitott foramen ovale zárása sikeresen megelőzi az új neurológiai eseményeket, ezen kívül 
biztonságos és minimálisan invazív. Továbbra is kérdés azonban, vajon az agresszív antikoaguláns 
vagy a sebészi kezelés az optimális nyitott foramen ovale esetén. 

Az antikoaguláns kezelés kezdése 

A stroke-ot követő antikoaguláns terápia kezdetének optimális időpontja vitatott. TIA, illetve minor 
stroke után elvileg azonnal lehet antikoaguláns kezelést indítani, kardiogén minor stroke után mégis 
a 4. naptól ajánlott, mivel a haemorrhagiás transzformáció veszélye fenyeget az első 72 órán belül. 

Major stroke-ot követően, ha a képalkotó eljárás során kiterjedt lágyulás látható (az ACM területének 
több mint 1/3-a), kb. 4 hét várakozás ajánlott. A döntés mindig egyénre szabott legyen. A hosszú távú 
antikoagulálás veszélyei: 

 A vérzésveszély megnő, ha a beteg hypertoniás, májbeteg vagy alkoholista; az antikoaguláns 
és a vérlemezkegátlás kombinációja szintén megnöveli a vérzés kockázatát; ha az 
antikoagulált beteg INR-értéke 2,5 és 4,5 között van, a vérzés veszélye 7–10-szeres; 

 Fokozott a vérzésveszély, ha gradiens echó MRI-mikrovérzéseket igazol az agyállományban, 
illetve ha a betegnek kifejezett leukoaraiosisa van; 

 Az antikoaguláns okozta vérzés volumene nőhet a stroke-ot követő első 12-24 órában és ha a 
vérzés multifokális, elérheti az 50%-os mortalitást is. 

Óvatosság szükséges, ha egyidejűleg epilepszia, dementia, gastrointestinalis vérzés hajlam áll fenn. 
Kockázatos az antikoagulálás gyakran eleső betegnél, előrehaladott agyi kisérbetegség vagy hiányos 
laborkontroll (rossz egüttműködés) esetén. A K-vitamin-antagonista antikoaguláns kezelés fő korlátja 
a szűk terápiás tartomány, a labor kontroll igénye, a túladagolás veszélye, a terápiás aktivitást 
befolyásoló, fokozott K-vitaminbevitelt jelentő diéta, illetve a más gyógyszerrel való interakciók. E 
tényezők magyarázzák, hogy a pontos irányelvek ellenére az antikoagulálást a szükségesnél ritkábban 
és elégtelen dózisban alkalmazzák. 

Ajánlás 

Az orális antikoaguláció (INR 2,0–3,0) indikált nem valvularis PF-fel összefüggő ischaemiás stroke után 
(I., A). 

Az orális antikoagulálás nem ajánlott az olyan betegeknek, akik gyakran elesnek, rossz az 
együttműködésük (demensek, a hozzátartozó nem biztosítja a pontos gyógyszerelést), a 
vérvizsgálatok ellenőrzése nem megoldható, nem kontrollált epilepsziában szenvednek, valamint 
azoknak, akiknek gastrointestinalis vérzésük volt (III., C); ebben az esetben thrombocytaaggregáció-
gátló kezelés indokolt. 

Az idős kor önmagában nem kontraindikálja az orális antikoagulálást (I., A). 

Azoknak, akiknek PF-hez nem köthető cardioemboliás stroke-ja zajlott, antikoagulálás adása ajánlott 
(INR 2,0–3,0), ha a stroke ismétlődésének kockázata nagy (III., C). 

A nem cardioemboliás ischaemiás stroke lezajlása után az antikoaguláció nem javasolt, kivéve egyes 
specifikus eseteket, pl. aorta atheroma, a. basilaris fusiformis aneurizmája, a cervicalis arteria 
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dissectiója, nyitott foramen ovale, igazolt mélyvénás trombózis (MVT) jelenlétében vagy pitvari 
septalis aneurizma esetén (IV., GCP). 

Ha az orális antikoagulálás kontraindikált, alacsony dózisú aszpirin és dipiridamol kombinált adása 
szükséges (IV., GCP). 

A mechanikus műbillentyűvel élő betegek számára tartós antikoaguláns kezelés javasolt; az INR 2,5–
3,5 közötti legyen (II.); Igazolt thrombophilia esetén, lezajlott ischaemiás stroke után tartós 
antikoaguláns kezelés indokolt (III.). 

A hypertonia kezelése 

Számos vizsgálat megerősítette, hogy igen szoros összefüggés áll fenn az emelkedett vérnyomás és a 
stroke között. Minden 7,5 Hgmm diasztolés vérnyomás-növekedés megduplázza a stroke veszélyét. 
Az izolált szisztolés hypertonia még nagyobb rizikót jelent, különösen középkorú férfiaknál, akiknek 
majdnem ötszörös a stroke-rizikója. 

A stroke újabb kialakulásának relatív kockázatát 29%-kal mérsékelték. A HOPE vizsgálatban az ACE-
inhibitor ramipril a vascularis szempontból nagy kockázatú - közöttük 10%, korábban stroke-on 
átesett - betegnél is hatásosnak bizonyult a másodlagos ischaemiás események megelőzésében, 
annak ellenére, hogy a szer csak kismértékű vérnyomáscsökkenést okozott. 

A PROGRESS vizsgálatban a placebóval szemben a napi 4 mg perindopril és 2,0-2,5 mg indapamid 
kombinációs terápia 43%-kal csökkentette az ismétlődő stroke kockázatát olyan betegeknél, akiknek 
az anamnézisében a megelőző 5 év során stroke vagy tranziens ischaemiás attak szerepelt. A 
rizikócsökkentő hatás függetlennek bizonyult attól, hogy a beteg korábban hypertoniás volt-e vagy 
sem, illetve független volt a stroke típusától is. A PROGRESS post hoc analízis szerint a stroke rizikója 
a legalacsonyabb vérnyomású betegek kvartilisában volt a legkisebb (medián 112/78 Hgmm), a 
veszély növekedett a magasabb vérnyomásértékűeknél. 

A stroke-betegek vérnyomását fokozatosan kell csökkenteni. A hirtelen csökkenő perfúziós nyomás 
miatt, súlyos nagyérszűkület vagy többszörös érszűkület fennállása esetén, fokozódik a 
hemodinamikai stroke kockázata. Ebben a betegcsoportban az antihipertenzív kezelés kívánt 
mértékének meghatározására további vizsgálatok szükségesek. 

A célvérnyomás legyen kevesebb, mint 140/90 Hgmm, ha ezt a beteg tolerálja. Még alacsonyabb 
érték elérésére törekszünk (130/85 Hgmm), ha a betegnek megelőző cerebrovascularis eseménye 
volt, diabetesben vagy egyéb vascularis betegségben szenved. (A normális vérnyomás definíció 
szerint 120/80 Hgmm alatti érték!) 

Ajánlás 

Stroke-ot követően kiemelten fontos a vérnyomás rendszeres ellenőrzése és a hypertonia kezelése; a 
legfontosabb - függetlenül a gyógyszercsoporttól - a vérnyomás csökkentése (I., A); 

A stroke-ot elszenvedett hypertoniás beteg kezelési stratégiájának kialakításakor két szempontra kell 
tekintettel lenni. Az egyik az adott beteg esetében fennálló speciális szempontok (pl. izolált szisztolés 
hypertonia, idős kor, lezajlott akut myocardialis infarktus stb.) alapján kiválasztott gyógyszer. A 
megfelelő szer kiválasztható a Magyar Hypertonia Társaság ajánlása alapján. Azon szerek hatását is 
mérlegelni kell, amelyek a stroke szekunder prevenciós, multicentrikus vizsgálatok során hatásosnak 
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bizonyultak. A neurológus a kezelési stratégiát a két szempont mérlegelésével alakítsa ki az adott 
beteg esetében. 

Az első választandó szer a vízhajtó, valamint az ACE-gátló. Az ACE-gátló adása még a 
normotenziósokban is mérlegelendő. Nincs teljes konszenzus az először választandó szerek 
vonatkozásában. Akik nem tudják szedni az ACE-gátlókat, azokat angiotenzinreceptor-blokkolókkal 
kezeljük, különösen, ha diabetes vagy balkamra hipertrófia van jelen. Béta-receptor-blokkolók jönnek 
szóba coronariabetegségben vagy pangásos szívelégtelenség esetén. Az egyéb típusú 
vérnyomáscsökkentőkkel nem volt elegendő vizsgálat a stroke szekunder prevenciójával 
kapcsolatban. Hemodinamikai zavar esetén, - és attól függően, hogyan tolerálja a beteg a 
vérnyomáscsökkentő kezelést, - egyéni elbírálás szükséges. A Magyar Hypertonia Társaság ajánlása a 
kombinált antihipertenzív kezelést ajánlja. 

A lipidszint-csökkentő kezelés 

Az LDL fontos szerepet játszik az atheroscleroticus eredetű plakk képződésében és az endothelialis 
gyulladásos folyamatokban. Noha a hyperlipidaemia kezelésének célja, hogy csökkentsük a 
plakkformációban szerepet játszó szubsztrátok mennyiségét, kiderült, hogy a sztatinok 
gyulladásellenes és endotheliumvédő hatással is rendelkeznek, amely független a lipidszintcsökkentő 
hatástól (pl. a sztatinok csökkentik a C-reaktív protein szintjét -JUPITER vizsgálat). Azokban a 
betegekben, akik korábban coronariabetegségben szenvedtek, mind az atorvasztatin, mind a 
szimvasztatin, mind a pravasztatin kedvező stroke-prevenciós hatását igazolták, anélkül, hogy a 
vérzéses stroke veszélye növekedne. A SPARCL (Stroke Prevention by Aggressive Reduction in 
Cholesterol Levels) vizsgálatban az atorvasztatinnal végzett terápia csökkentette az ismételt stroke 
veszélyét. A sztatin megvonása a stroke akut stádiumában növelheti a halálozást vagy a dependencia 
kockázatát. A fibrát- és a sztatinkezelés kombinációjának biztonságossága és hatékonysága stroke 
után nem tisztázott. 

Nem sztatinokkal kapcsolatban is készült metaanalízis, amely azt igazolta, hogy az 
összkoleszterinszint 6 mmol/l alá való csökkentése fibrátokkal, niacinnal vagy diétával szintén 
csökkenti a stroke kockázatát. 

A primer vascularis prevencióban a különböző sztatinokkal (szimvasztatin, pravasztatin, atorvasztatin, 
rozuvasztatin) szerzett kedvező megfigyelések, valamint a szekunder prevenciós SPARCL tanulmány 
(80 mg atorvasztatinnal) előkészítették a 2008-as European Stroke Organisation ajánlását, miszerint 
„a stroke-ot és TIA-t követően sztatin kezelés ajánlott”. Az AHA/ASA 2008-as ajánlása pedig a SPARCL 
vizsgálatra hivatkozva intenzív lipidcsökkentő kezelést ajánl arteriocleroticus stroke és TIA után még 
abban az esetben is, ha nincs ismert cardiovascularis betegség (I, B). 

A közelmúlt több mint 160000 beteg adatait összefoglaló metaanalízise alapján pedig nemcsak az 
LDL-C, hanem a triglicerid csökkentésére és a HDL-C emelésére is törekedni kell a 
vérnyomáscsökkentő kezeléssel együtt. 

Ajánlás 

Arterioscleroticus stroke és TIA után sztatint kell adni (I, B). 

Mivel a post-stroke beteg nagy kockázatú, a koleszterin célérték <3,5 mmol/l, az LDL-C <1,8 mmol/l 
legyen. A célérték mellett az LDL-C szint több mint 50%-os csökkentése is cél. 
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A célérték elérésére sztatin, ezetimib, fibrát, nikotinsav, vagy nem kellő célérték elérése esetén a 
koleszterin felszívódásást és szintézisét is gátló kombinációt kell alkalmazni. 

A diabetes mellitus kezelésének szerepe a szekunder prevencióban 

A vércukrot rendszeresen ellenőrizni kell. A PROactive vizsgálatban a stroke-on átesett II. típusú 
diabetesben szenvedő betegek pioglitazonnal kezelt csoportja a halálozás és a major vascularis 
események szempontjából kedvezőbb kórlefolyást mutatott. A pioglitazonkezelés csökkentette a 
fatális és nem fatális stroke, a cardiovascularis halálozás és a nem fatális myocardialis infarktus 
incidenciáját. 

A hormonpótló kezelés és a vitaminok szerepe 

Placebóval kontrollált vizsgálatban az ischaemiás stroke másodlagos megelőzése céljából adott 
ösztrogénpótló kezelés nem szignifikáns mértékben növelte a fatális stroke rizikóját, a nem fatális 
stroke-ok funkcionális kimenetele pedig kedvezőtlenebb volt. Egy primer és szekunder prevenciós 
vizsgálatokat feldolgozó metaanalízis szerint a β-karotin növeli a cardiovascularis halálozást. Az E-
vitamin-szupplementáció nem akadályozza meg a vascularis eseményeket. A zsírban oldódó 
antioxidánsok szedése növelheti a mortalitást. A fenti szereknek tehát nincs szekunder prevenciós 
hatásuk, sőt kifejezetten károsak! A homociszteinszintet csökkentő vitaminok (folsav, B12, B6) nem 
csökkentik a stroke-ok ismétlődősének kockázatát, és növelhetik a vascularis események számát. 

Alvás alatti légzészavarok 

Az alvás alatti légzészavarok a stroke rizikófaktorai, illetve következményei, s összefüggésbe 
hozhatóak a rosszabb hosszú távú kimenetellel és az emelkedett stroke-mortalitással. A stroke-
betegek több mint 50%-a szenved alváshoz kapcsolódó légzészavarban, a legtöbb esetben obstruktív 
alvási apnoéban (OAA). Az alváshoz kapcsolódó légzészavarok spontán megszűnhetnek, de kezelésre 
is szorulhatnak. Az OAA esetében a CPAP a választandó terápia. Az alvászavarok egyéb formáiban (pl. 
centrális) az oxigén- vagy a ventilációs terápiák más formái is hatékonyak lehetnek. 

Ajánlások 

A diabetes mellitust életmódbeli változtatással és egyénre szabott gyógyszeres terápiával kell kezelni 
a Magyar Diabetes Társaság irányelvei szerint. 

A stroke-on átesett, inzulinterápiát nem igénylő, II. típusú diabetes esetében a kezelés a Magyar 
Diabetes Társaság ajánlása alapján történjen. 

Ajánlott a dohányzás elhagyása (III., C); Ajánlott a túlzott alkoholfogyasztásról való leszokás (IV., 
GCP). 

Az antioxidáns vitaminkiegészítés nem javasolt (I., A). 

Rendszeres testmozgás ajánlott (IV., GCP). 

Kevés sót, kevés telített zsírsavat, de sok zöldséget, gyümölcsöt és rostot tartalmazó diéta ajánlott 
(IV., GCP). 

Másodlagos stroke-prevenció céljára nem indokolt a hormonpótló kezelés postmenopausában lévő 
nők esetében (I., A). 
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Az emelkedett testtömegindexszel rendelkezőknek ajánlott a súlycsökkentő diéta (IV. C). 

A hormonpótló kezelés nem ajánlott a stroke szekunder prevenciójában (I., A). 

Az alvás alatti légzészavarok, mint pl. az obstruktív alvási apnoe, folyamatos pozitív nyomású 
lélegeztetéssel történő kezelése ajánlott (III., GPC). 

A nyitott foramen ovale (PFO) endovascularis zárása kriptogén stroke és magas rizikójú PFO esetén 
(IV., GCP). 

Lehetséges szövődmények, megelőzésük és kezelésük 

Aspiráció és pneumonia 

A bakteriális tüdőgyulladás a stroke-betegek egyik legfontosabb komplikációja, melynek leggyakoribb 
oka az aspiráció. Az aspiráció gyakran fordul elő tudatzavar és/vagy nyelészavar esetén. A szájon át 
történő táplálást fel kell függeszteni addig, amíg nem győződtünk meg a beteg ép nyelési 
funkciójáról, amit kis mennyiségű víz nyeletésével és felszólításra végzett köhögésvizsgálattal 
ellenőrizhetünk. 

A nasogastricus szondán vagy perkután enteralis gastrostomán (PEG) át történő etetés megelőzheti 
az aspirációs pneumonia kialakulását, viszont a folyékony tápanyag visszaáramlása, a hypostasis, a 
csökkent köhögési inger és az immobilizáció növeli a tüdőgyulladás veszélyét. A beteg gyakori 
forgatása és a légzéstorna megelőzheti ezt a fajta tüdőgyulladást. A profilaktikusan adott levofloxacin 
(500 mg/100 ml/nap 3 napon át) nem volt jobb, mint az optimális ápolás és az infekciók prevenciója, 
és rosszabb kimenetellel járt 90 napon túl (OR: 0,19, 95% CI: 0,04–0,87; p = 0,03). 

Mélyvéna trombózis és tüdőembolia 

A mélyvéna trombózis (MVT) és a pulmonalis embolisatio (PE) kockázata csökkenthető a korai 
rehidrációval és mobilizációval. Habár a kompressziós harisnyák alkalmazása hatékony a vénás 
thromboemboliák megakadályozásában sebészeti betegeknél, a hatékonyságuk stroke utáni 
állapotban nem bizonyított. 

Stroke-betegeknél a szubkután adott LMWH csökkenti mind az MVT, mind a pulmonalis embolisatio 
incidenciáját, anélkül, hogy növelné az intracerebrális, illetve extracerebrális vérzéses komplikációk 
kockázatát, míg az alacsony dózisú, nem frakcionált heparin csökkentette a trombózis rizikóját, de 
nem volt hatása a pulmonalis embolisatióra. Az intracerebrális vérzés kockázata nem emelkedett 
szignifikánsan. Ennek ellenére MVT-re vagy PE-re magas rizikóval rendelkező betegek esetén 
(immobilizáció, obesitas, diabetes mellitus, korábbi stroke) profilaxisként szubkután adott alacsony 
dózisú heparin (5,000 NE naponta kétszer) vagy LMWH javasolt. 

Decubitus 

A decubitusra hajlamos betegek esetén a támasztó felszínek, a gyakori forgatás, az optimalizált 
tápláltsági állapot és a keresztcsont feletti bőr ápolása jelentik a prevenciót. Az incontinens beteg 
bőrét szárazon kell tartani. Levegővel vagy folyadékkal töltött matracok alkalmazása javasolt a 
különösen magas rizikóval rendelkező betegek esetén. 
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Epilepsziás rohamok 

Az ischaemiás stroke akut fázisában parciális vagy szekunder generalizálódó rohamok alakulhatnak ki. 
Standard intravénás vagy orális antiepileptikumok alkalmazása javasolt az epilepsziás rohamok 
kezelésének általános irányelvei alapján. Nincs bizonyíték arra, hogy a primeren, profilaktikusan 
adott antikonvulzív terápia hasznos lenne. 

Agitáltság 

Az agitáltság vagy zavartság a stroke valamennyi fázisában előfordulhat. Lehet az akut stroke 
következménye, de kialakulhat egyes komplikációk kapcsán, mint pl. láz, kiszáradás vagy fertőzés. A 
lehetséges ok megfelelő kezelése előzzön meg bármiféle szedációt vagy antipszichotikus terápiát. Ha 
mégis szükséges, agitáltság esetén haloperidol vagy átmenetileg clozapin javasolható, idősek is jól 
tolerálják. A meprobamat kumulálódhat. Alvászavar esetén cinolazepam, zopiclon, zolpidem vagy 
nitrazepam adható. 

Elesés 

Stroke után gyakoriak az esések (akár 25%) akut állapotban (anosognosia esetén felkel, elesik, leesik 
az ágyról), a beteg rehabilitációja során és hosszú távon is. A súlyos sérülés incidenciája 5%, melybe 
beletartozik a csípőtörések nagyobb száma is (4-szer több, mint az adott korcsoportban), mely 
rosszabb prognózist jelent. A mozgás, a kalcium kiegészítése, a biszfoszfonátok javítják a csont 
erősségét és csökkentik a csonttörések arányát a stroke-betegeknél. Intézményi ellátás esetén a 
csípővédők alkalmazása csökkenti a törések incidenciáját a magas rizikócsoportokban, viszont otthoni 
környezetben a bizonyítékok kevésbé meggyőzőek. 

Incontinentia és húgyúti fertőzések 

A legtöbb kórházban szerzett húgyúti infekció a katéter alkalmazásához köthető. Az intermittáló 
katéterezés nem csökkentette az infekció kialakulásának kockázatát. A húgyúti fertőzés 
diagnosztizálása után megfelelő antibiotikus kezelést kell alkalmazni. A bakteriális rezisztencia 
kialakulásának elkerülése végett a profilaktikus antibiotikum adása kerülendő. A stroke utáni 
vizeletincontinentia gyakori, különösen idősebb, rokkant és szellemileg károsodott túlélőknél. 
Becslések alapján az akut stroke-populációban a vizeletincontinentia prevalenciája 40-60%. A 
betegek 25%-a elbocsátáskor és 15%-a egy év múlva is incontinens. A vizeletincontinentia a rossz 
funkcionális kimenetel erős előrejelzője, még az életkorra és a funkcionális statusra történt korrekció 
után is. 

Dysphagia és etetés 

Az oropharyngealis dysphagia az unilaterális hemiplegiával járó stroke-ok felében is kialakulhat. A 
dysphagia prevalenciája a stroke akut fázisában a legmagasabb, s kb. 15%-ra csökken 3 hónap alatt. A 
dysphagia az egészségügyi komplikációk és összhalálozás egy jelentős részéért felelős. A szájon át 
történő táplálékbevitel megvonása vagy korlátozása ronthatja a katabolitikus állapotot, amely súlyos 
akut betegséget okozhat. Az alultápláltak aránya becslés szerint bekerüléskor 7-15%, mely 2 hét után 
22-35%-ra emelkedik. Az elnyújtott rehabilitációra szoruló betegek esetében ez a prevalencia az 50%-
ot is elérheti. Az alultápláltság rossz funkcionális kimenetelt és emelkedett mortalitást 
eredményezhet. Ennek ellenére a minden stroke-beteg számára adott rutin szupplementáció nem 
javította a kimenetelt és nem csökkentette a komplikációkat. Nincsen olyan megfelelően tervezett 
klinikai vizsgálat, mely a malnutritio tekintetében magas rizikójú stroke-betegek 
szupplementációjának vizsgálatát célozná. Az elhúzódó dysphagiával rendelkező betegek számára az 
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enteralis táplálás megoldásaként az NG és PEG segítségével történő etetés jön szóba. Egy korai 
(átlagban 48 órával a stroke után) és halasztott (1 hét) nasogastrialis táplálást összehasonlító 
vizsgálatban nem találták szignifikánsan jobbnak a korán elkezdett NG-táplálást, bár a korai NG-
csoportban tendenciózusan kevesebb halálozás volt. Egy hasonló vizsgálatban, ahol az NG- és a PEG-
táplálást hasonlították össze a stroke-ot követő 30 napon belül, a PEG-táplálás nem volt előnyösebb 
az NG-nél, sőt károsnak találták. A PEG-gel történő etetést hosszú távú dysphagia esetén is vizsgálták. 
Két vizsgálat (összevonva n = 49) is összehasonlította a PEG- és az NG-táplálást, és nem szignifikáns 
tendenciát talált a PEG-etetés javára a jobb táplálkozás tekintetében. Az életminőséget felmérő 
vizsgálatok nem találták jobbnak a PEG-táplálást. 

Fájdalom és spasticitas 

A post-stroke vállfájdalom (PSVF) gyakori, különösen azoknál a betegeknél, akiknél károsodott a 
karfunkció vagy rossz a funkcionális status, a PSVF rosszabb kimenetelt eredményez. A pareticus 
végtag passzív mozgatása prevenciós hatású lehet. 

Az elektromos stimuláció gyakran alkalmazott kezelési eljárás, de ennek hatékonysága nem 
bizonyított. Egy Cochrane-összefoglaló a vállsubluxatio kezelésében alkalmazott ortézisek 
javaslásához elégtelen mennyiségű adatot talált, de van egy tendencia, miszerint az érintett végtag 
kötözése jótékony hatású. Lamotrigin és gabapentin alkalmazása megfontolandó neuropátiás 
fájdalom esetén. Úgy tűnik, jól tolerálhatóak, de a kognitív mellékhatásukat figyelembe kell venni. A 
krónikus stádiumban fellépő spasticitas negatívan befolyásolhatja az ADL-t és az életminőséget. A 
tartási és mozgás terápia, a relaxációs terápia, sínek és támasztékok használata elterjedt, de ezek 
hatékonyságára meggyőző bizonyíték nincs. A botulinum toxinnal történt kezelés hatékony a karok és 
lábak izomtónusának javításában, de a funkcióbeli javulás kevésbé vizsgált. Az orális szerek szedése 
limitált a mellékhatások miatt. 

Centrális fájdalom 

Centrális fájdalom esetén (thalamus, agytörzskárosodás) a triciklikus antidepresszánsok közül a 
clomipramin (Anafranil), vagy SSRI szerek jönnek szóba. Az utóbbiak ugyan kevésbé hatékonyak, 
ezért inkább az antiepileptikumokkal történő kombináció az ajánlott. 

A stroke neuropszichiátriai következményei 

Az orvosi gondolkodás rendszerint az agyi érkatasztrófák patofiziológiai aspektusára, a neurológiai 
tünetekre koncentrál, és a stroke késői, pszichológiai konzekvenciái általában kevesebb figyelmet 
kapnak. Ez annak ellenére így van, hogy az agyi érkatasztrófák jelentős része pszichiátriai természetű 
következményekkel is jár, amelyek adott esetben több nehézséget okoznak orvosnak, betegének és a 
beteg családjának egyaránt, mint maguk a „klasszikus” neurológiai tünetek. Az agyi érkatasztrófákat 
követő leggyakoribb pszichés tünetegyüttesek: depresszió (12-67%), dementia (5-20%), szorongásos 
zavarok (20-27%), poststroke személyiségváltozás. 

Poststroke depresszió 

Az agyi érkatasztrófák leggyakoribb, egyben terápiás szempontból leginkább befolyásolható 
pszichológiai következménye a depresszió. Akár a betegek 40-60%-át is érintheti. Eltekintve az agyi 
károsodás lokalizációja és a depresszió lehetséges összefüggésétől, a beteg helyzete a környező 
szociális mezőben egyértelműen hátrányosan változik. A rokkantság ténye, a mozgásteljesítmény 
romlása, az aphasia okozta kommunikációs zavar, a kísérő szomatikus komplikációk sora, stb. 
egyaránt negatív hatást gyakorolnak. A beteg szociális veszteségek sorát szenvedi el. Korábbi - 
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családi, munkahelyi, társasági - szerepeinek képtelen megfelelni, frusztrálódik, érzelmi 
megrázkódtatások sora éri. A hangulatzavar a betegnek a családban betöltött szerepét még inkább 
aláássa, a depressziós beteg szenzitívvé, túlérzékennyé válik, ami a megváltozott szociális pozíciók 
visszatérő, hibás interpretálásához vezet. Ez újabb circulus vitiosusokat indíthat el. A stroke-ot 
követően jelentkező depressziót szokás lebecsülni, vagy természetes jelenségnek tekinteni, noha - 
következményeit tekintve - a súlyos szövődmények minden kritériumával rendelkezik. Kimutathatóan 
rontja a stroke mortalitását, és fokozza a szomatikus komplikációk megjelenésének veszélyét is (tehát 
konzekvenciáit tekintve ugyanúgy viselkedik, mint egy mélyvénás thrombosis, aspirációs pneumonia, 
vagy a stroke bármely más, súlyos szomatikus szövődménye). 

A poststroke depresszió akadályozza, gyakran kudarcra ítéli a rehabilitációt, rontja a stroke 
kimenetelét, fokozza a szövődmények számát, a mortalitást, növeli a hospitalizáció időtartamát és 
költségeit, nehezíti a beteg visszailleszkedését eredeti szociális közegébe, romlik az együttműködés. 
Akadályozza, gyakran kudarcra ítéli a rehabilitációt. 

Poststroke dementia – vaszkuláris dementia 

Agyi érkatasztrófát követően gyakran észleljük a beteg intellektuális készségeinek gyors hanyatlását. 
Az előrehaladott életkor egyebekben is a vaszkuláris dementia kialakulásának legfontosabb kockázati 
tényezője. A lezajlott stroke pedig önmagában is 9-szeresére növeli a szellemi hanyatlás rizikóját. A 
stroke-ot követően jelentkező dementia többnyire a cerebrovaszkuláris betegség következménye, 
noha előfordul, hogy egyéb, tünetekkel azidáig nem járó (degeneratív vagy más) betegség is szerepet 
játszik a kognitív hanyatlás fölgyorsulásában. A poststroke demencia prevalenciáját az irodalmi 
adatok 6-32% között adják meg. Az értékek összefüggést mutatnak a vizsgált populációval, a 
diagnosztikai kritériumokkal és a stroke, valamint a neuropszichológiai vizsgálat között eltelt idővel. A 
poststroke dementia rizikója a stroke utáni első hónapban a legmagasabb, kb. a betegek 20%-át 
érinti. A stroke-ot elszenvedett betegeknél a késői demencia kockázata is magasabb, mint a 
kontrollpopulációban. A stroke-ot kísérő dementia negatívan befolyásolja a beteg életkilátásait, a 
funkcionális kimenetelt, kialakulásának fontosabb rizikófaktorai a magas életkor, a stroke-ot 
megelőzően igazolható kognitív érintettség, a cukorbetegség, a pitvarfibrilláció. Radiológiai 
szempontból a néma agyi infarktus, a globális, illetve a medialis temporalis lebeny atrophiája és a 
fehérállományi elváltozások jelentik a fokozott kockázatot. Korábbi stroke, a stroke ismétlődése 
szintén növeli gyakoriságát. Korreláció mutatható ki ugyanakkor a stroke súlyosságával. A poststroke 
dementiával diagnosztizált betegek mintegy harmada Alzheimer-kórban szenved. Gyakran az agyi 
érkatasztrófát követően észlelhető tünetek korábban már kompenzált formában fennálló, de 
mindaddig szubklinikus szellemi hanyatlás jelenségeire rakódnak. Ebből a szempontból számos 
kardiovaszkuláris és metabolikus kórállapot (hypertonia, kardiális dekompenzáció, diabetes, 
veseelégtelenség, stb.) szerepe említhető, de korábban szubklinikus Alzheimer-kór, koponyatrauma 
vagy egyéb központi idegrendszeri károsodás (epilepszia, Parkinson-kór, multiszisztémás degeneratív 
kórállapotok, alkohol- és drogfüggőség stb.) is állhat az időben az agyi érkatasztrófát követően 
megjelenő elbutulás hátterében. A stroke-betegek többségénél vagy vaszkuláris, vagy kevert 
(vaszkuláris és Alzheimer) típusú dementia alakul ki, az utóbbi a betegek mintegy harmadát érinti. A 
szó szoros értelmében vett „poststroke dementia” és az általánosan használt „vaszkuláris dementia” 
fogalma között egyértelmű diagnosztikai kritériumok hiányában jelentős az átfedés. A vaszkuláris 
dementia hátterében a klasszikus leírás alapján multiplex agyi vaszkuláris károsodás, diffúz 
fehérállományi iszkémia, illetve esetenként egyetlen, „stratégiai” lokalizációban (thalamus, a. cerebri 
anterior ellátási területét érintő laesio, parietalis lebenyt és a gyrus cingulit érintő laesio) 
elhelyezkedő infarktus áll. A vaszkuláris dementia és az Alzheimer-kór elkülönítésére a hétköznapi 
gyakorlatban jól használható a Hachinski-skála. A szellemi hanyatlás hátterében 7 pont fölött nagy 
valószínűséggel vaszkuláris ok áll. 
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A 80-as években, az úgynevezett második generációs antidepresszánsok kifejlesztése során a cél az 
volt, hogy a hagyományos antidepresszáns hatás megőrzése mellett a mellékhatások lehetőség 
szerint a minimumra csökkenjenek. E törekvés egyik fő irányát a mind szelektívebb szerotonin 
reuptake-gátlók (úgynevezett SSRI-csoport) megjelenése jelentette. A másik fontos eredmény a 
MAO-A reverzibilis gátlószereinek (RIMA vegyületek) kifejlesztése volt. A poststroke depresszió 
kezelésére vonatkozó randomizált vizsgálatok általában viszonylag rövid ideig (néhány hét, egy-két 
hónap) tartottak. A hosszú távú kezelésről, a kezelés javasolt időtartamáról egyértelmű 
következtetések nem állnak rendelkezésre. Poststroke depresszióban a gyakorlatban a 
farmakoterápia elhagyását általában fél-egy év eredményes kezelést követően szokás megkísérelni. 

Ajánlások 

A stroke után kialakuló infekciókat megfelelő antibiotikumokkal kell kezelni (IV., GCP). 

Az antibiotikumok profilaktikus alkalmazása nem ajánlott, és a levofloxacin káros lehet akut stroke-
betegek esetében (II., B). 

Ajánlott a korai rehidráció és a kompressziós harisnyák alkalmazása a vénás thromboemboliák 
incidenciájának csökkentésére (IV., GCP). 

A korai mobilizálás ajánlott számos stroke-ot követő komplikáció, mint pl. aspirációs pneumonia, 
MVT és decubitusok elkerülésére (IV., GCP). 

Az alacsony dózisú, szubkután alkalmazott heparin vagy az alacsony molekulasúlyú heparinok 
alkalmazása megfontolandó az MVT vagy pulmonalis embólia kialakulására nagy rizikóval rendelkező 
betegek esetén (I., A). 

Antiepileptikumok alkalmazása ajánlott a stroke-ot követő, ismétlődő epileptiform rosszullétek 
megelőzésére (I., A). 

Antiepileptikumok profilaktikus alkalmazása nem ajánlott azon, a közelmúltban stroke-on átesett 
betegnek, akinek nem volt epilepsziás rohama (IV., GCP). 

Az elesés kockázatának felmérése minden stroke-beteg esetén szükséges (IV., GCP). 

A kalcium-/D-vitamin-kiegészítés ajánlott az esésekre nagy rizikóval rendelkező stroke-betegek 
esetén (II., B). 

Biszfoszfonátok (alendronát, etidronát és risedronát) alkalmazása ajánlott azon nőbetegek esetén, 
akiknek korábban csonttörése volt (II., B). 

Stroke-betegek esetén ajánlott a vizeletincontinentia felmérése és szakember általi kezelése (III., C). 

Ajánlott a nyelés vizsgálata, de egyelőre elégtelen mennyiségű adat áll rendelkezésre az ajánláshoz 
(III., GCP); Az orálisan adható táplálékkiegészítők csak a nem dysphagiás, alultáplált, leromlott 
általános állapotú stroke-betegek esetén ajánlottak (II., B). 

A nasogastricus szondán át történő táplálást korán meg kell kezdeni a dysphagiás stroke-beteg 
esetén (II., B). 
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Nem ajánlott a stroke-ot követő 2 héten belül a perkután enteralis gastrostomiával (PEG-gel) történő 
táplálás (II., B). 

Poststroke neuropátiás fájdalom esetén antidepresszánsok és antikonvulzívumok adása ajánlott (III., 
B). 

Botulinum toxin adása megfontolandó a poststroke spasticitas kezelésére (III., B), bár ennek 
funkcionális hatékonysága bizonytalan. 

Rehabilitáció 

A stroke rehabilitációjával kapcsolatban irányadónak tekintjük a Magyar Rehabilitációs Szakmai 
Kollégium (stroke-rehabilitációs ellátás [felnőtt] klinikai irányelvet, amely az amerikai irányelv 
adaptált változata: lásd irodalomjegyzék), az ESO 2008 ajánlásait és a Magyar Stroke Társaság 
együttes javaslatait. 

A rehabilitáció fogalma, célja, a szükségességének paraméterei 

Rehabilitáción azt a szervezett tevékenységet értjük, amelyet a társadalom biztosít a huzamosan vagy 
véglegesen fogyatékos vagy rokkant embereknek, hogy megmaradt képességeikkel ismét 
elfoglalhassák helyüket a közösségben. A rehabilitáció orvosi, nevelési, foglalkozási és szociális 
intézkedések tervszerű, együttes és összehangolt, az egyénre szabott alkalmazása, amiben a 
rehabilitálandó tevőleges részvétele nélkülözhetetlen (WHO). 

A stroke-rehabilitáció egyik döntő célja annak elérése, hogy a beteg képes legyen ellátni magát, 
javuljanak a motoros funkciói, képes legyen helyzetváltoztatásra, illetve járásra (önállóan vagy 
segédeszközzel), valamint javuljon a beszédzavara, a kommunikációkészsége és kognitív funkciói. 
Lényeges célkitűzés, hogy a rehabilitáció során elősegítsük a hemipareticus beteg visszailleszkedését 
a családba, a közösségbe; a munkaképes korúaknál elérjük a munkavégző képesség visszanyerését. 

A rehabilitáció értelme a beteg életminőségének (és a beteg és hozzátartozója, illetve ellátója élettel 
való elégedettségének) a javítása. A megfelelő ápolás az akut szaktól egészen az otthoni ápolásig 
döntően befolyásolja a betegség kimenetelét. A rehabilitáció szempontjából lényegesebb a 
funkcionális állapot – pl. önellátási képesség –, mint az anatómiai laesio nagysága, lokalizációja. 

Az akut szakban a preventív (bronchopneumonia, decubitus, mélyvénás trombózis, tüdőembólia) és 
ápolási tevékenységek (alapápolás, kezelő ápolás) vannak előtérben. A későbbiekben, a beteg 
állapotának stabilizálódása után, a javulás megindulásakor egyre inkább előtérbe kerül az aktivizáló 
ápolás. Ennek során a megmaradt, illetve fejleszthető képességek ismeretében próbáljuk az 
önellátást visszaállítani. 

Az agyérbetegségek okozzák a legösszetettebb, a betegek mindennapi tevékenységével legtöbbször 
interferáló fogyatékosságot: elsősorban a motoros funkciók zavarát, amellyel még számos más, 
deficitet okozó eltérés is párosulhat. 

A stroke-betegség sajátosságai miatt az akut szak ellátása után hatékony rehabilitációnak kell 
következnie. A kórképet kísérő rokkantság nemcsak egészségügyi, hanem szociális, sőt 
össztársadalmi vonzattal rendelkezik. A stroke-osztályon végzett optimális kezelés (beleértve a 
thrombolysist is) és ápolás ellenére 3-ból kevesebb, mint 1 beteg épül fel teljesen. A legnagyobb 
mértékű javulás az akut szakot követő 1-3. hónapban várható. A vascularis eredetű agyi károsodás 
miatt hemipareticussá vált betegek mintegy 85%-ának a járása és felső végtagi funkciója károsodik, 
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68%-nak a fizikai ereje csökken, 37% igényel segítséget önmaga ellátásához, mintegy 29%-nál áll fenn 
kisebb-nagyobb egyensúlyzavar. Egy év után ezeknek a betegeknek csupán 73%-a tekinthető 
alapszinten önellátónak. A betegek 51%-a fizikailag, 67%-a mentálisan érez elmaradást az általa 
remélttől. 

A funkcionális szemléletű akut kórházi ellátás 

A funkcionális szemlélet a betegséget (jelen esetben a stroke-ot) elszenvedett egyén különböző 
funkcióit (nyelés, vizelés, székelés, hely-és helyzetváltoztatás, kognitív funkciók, stb.) felmérni, 
megőrizni, visszanyerni, fejleszteni szándékozó megközelítésmód. A Magyarországon jelenleg 
szokásos akut ellátás során ezek még nincsenek a figyelem előterében, holott a betegek szükségleteit 
tekintve nagyon fontosak. 

A funkcionálisan orientált ellátás a fenti célok érdekében magában foglalja a szövődmények 
megelőzése és elhárítása céljából teendő intézkedéseket is. A funkcionálisan orientált akut ellátás 
révén egyes enyhébben bénultak kórházi keretek közötti rehabilitációja kihagyhatóvá válhat, más 
bénultak az osztályos rehabilitációra kedvezőbb állapotban érkeznek, így a betegek a rehabilitációs 
osztályról is jobb eredményt elérve fognak távozni, illetve a rehabilitációs osztályon ugyanaz az 
eredmény rövidebb idő alatt is elérhető lesz. Nemcsak a kedvező kimenetel, hanem adott esetben az 
életben maradás esélyeit is javítja a korrekt ellátás. Egyre több tanulmány eredménye utal arra, hogy 
a speciális stroke-egységek kedvezőbb eredményeket tudnak elérni ezen a téren, mint a 
hagyományos belosztályok. 

A rehabilitációs team összetétele 

A stroke-betegek rehabilitációja interdiszciplináris tevékenység. A beteg szükségleteiből adódóan 
fogyatékosságorientált, multidiszciplináris team megközelítéssel lehet megfelelő eredményt elérni. A 
team tagjai: a beteg és legszorosabb családtagjai; orvosok, nővérek, gyógytornász, foglalkoztató 
terapeuta, logopédus, neuropszichológus, szociális munkatárs, esetenként konduktor, fizioterápiás 
asszisztens, gyógymasszőr; külső (osztályon kívüli) munkatársak, esetenként ortetikus, dietetikus. 
Sajnos a kórházon kívüli rehabilitációs team szinte sosem teljes. A gyógytornász szerepe ugyan 
nagyon fontos, de a gyógytornász nem azonosítható a rehabilitációval. 

Rehabilitációs konzílium, betegutak 

A rehabilitációs konzíliumot rehabilitációs szakorvos végzi, természetesen a konzíliumot 
kezdeményező orvos, a páciens és családja lehetőség szerinti bevonásával. Rehabilitációs konzílium 
történhet a betegség több szakaszában is. Optimális, de sajnos ritkán előforduló esetben a 
rehabilitációs szakorvos az ellátó kórház konziliáriusaként szinte végigkíséri a beteget a hiperakut 
szakasz utáni időtől kezdve. A legfontosabb az akut ellátás vége előtti konzílium. A legfőbb tényező a 
beteg állapota, amit nem statikusan, hanem időtávlatban kell tekintetni: van-e javulás, illetve milyen 
ütemű. Amennyiben rehabilitációs osztályra vételük szükséges, akkor arra minél hamarabb kerüljön 
sor! Ellenkező esetben a szükséges korrekciókra nem optimális időben kerül sor, a spontán 
járóképessé váló beteg kedvezőtlen járásmódot alakít ki stb. A betegutat meghatározó tényezők közé 
tartozik az is, mennyi idő telt el az ictus óta. Szerepe lehet még a beteg és családtagjai szándékának, a 
családi háttérnek, a lehetőségeknek (rehabilitációs szolgáltatások léte, elérhetősége, kapacitás, 
kapacitáslekötöttség). 
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A rehabilitációra való alkalmasság 

A rehabilitáció végkimenetelének fontos jelzője a stroke súlyossága. Mérlegelni kell, hogy a beteg az 
akut ellátás végeztével mennyire mobilis, személyes teendői terén mennyire önellátó. Megfelelő-e a 
szellemi igénybevehetősége és a fizikai terhelhetősége a számára szükséges rehabilitációs programba 
vonáshoz. Kevés adat mutat arra, hogy az aktív rehabilitáció a súlyosan rokkant betegeknél is 
hatékony. Azoknak, akik nem tudnak aktívan részt venni, a passzív mozgatás javasolt a kontraktúrák 
és decubitusok kialakulásának megakadályozására. 

A rehabilitáció időzítése, tartama és intenzitása 

A rehabilitáció optimális időzítése jelenleg tisztázatlan. A „korai” és „késői” kezdetű rehabilitációkat 
összehasonlító vizsgálatok azt mutatták, hogy jobb a prognózis, ha a terápiát a stroke-ot követő 20-
30 napon belül kezdik el. A stroke több korai komplikációja az immobilitáshoz köthető (mélyvénás 
trombózis, felfekvések, kontraktúrák, székrekedés és hypostaticus pneumonia), ezért érthető, hogy a 
mobilizáció a korai rehabilitáció alapvető komponense. Az első mobilizálás optimális időpontjáról 
nincs egységes állásfoglalás, de az első néhány napban történő mobilizálást a betegek jól tolerálják. A 
jelenleg futó, első 24 órában megkezdett rehabilitációt elemző AVERT vizsgálat előzetes eredményei 
alapján az azonnal megkezdett terápia jól tolerálható, és a szövődmények, mellékhatások száma nem 
nőtt. Az elbocsátást követően a stroke lezajlása után egy éven át tartó folyamatos rehabilitáció a 
kontrollcsoporthoz képest csökkenti a funkcionális rosszabbodás rizikóját, és javítja a mindennapi 
élethez szükséges feladatok (activities of daily living, ADL) ellátásának képességét. A metaanalízis 
által feldolgozott vizsgálatok különböző intervenciókat foglaltak magukban (foglalkoztatási terápia; 
fizioterápia; multidiszciplináris csoportok), ezért nem lehet konkrét ajánlást tenni azzal kapcsolatban, 
melyik az optimális módszer. 

Ajánlások 

Ajánlott az akut stroke-beteg koordinált, multidiszciplináris rehabilitáció céljából történő stroke-
osztályos felvétele (I., A). 

Ajánlott a korai rehabilitáció (III., C). 

A stroke-osztályról történő korai hazabocsátás lehetséges az enyhe vagy közepesen súlyos tünetekkel 
rendelkező stabil stroke-beteg esetén, ha a rehabilitációt stroke-ban járatos multidiszciplináris team 
közösségi szinten folytatja (I., A). 

Az elbocsátást követően a rehabilitáció folytatása a stroke lezajlását követő első évben ajánlott (II., 
A). 

Ajánlott a rehabilitáció hosszának és intenzitásának növelése (II., B). 

A stroke-rehabilitációs program részterületei 

Gyógytorna 

A gyógytorna lényegében ingerkezelés, amelyet a mozgáson keresztül alkalmaz a gyógytornász 
és/vagy konduktor. A cél az aktív mozgás beindítása és a kóros mozgásformák megszüntetése. A 
gyógytorna során a terapeuta az agy reziduális kapacitását használja ki. Az úgynevezett Bobath-
módszer alkalmazása során a periféria felől adott és sűrűn ismételt mozgásingerekkel emlékképet 
hozunk létre az agyban, amelyek a gyakorlás hatására felerősödnek, automatikussá válnak. A beteg 
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az emlékkép felidézésével aktív mozgást indít meg. A gyógytorna egy időben több szervrendszert 
érint (izomrendszer, idegrendszer, érrendszer stb.). 

A gyógytorna felosztható passzív, aktív vezetett, aktív, valamint egyéni és csoporttornára. A 
fokozatosság elvének betartása mellett a féloldali bénult betegek esetén kihagyhatatlan mozzanatok: 
az úgynevezett „helyes fektetés”, majd a fordulás, hidalás, felülés, ülés, állás, az álló helyzetben 
végzett testsúlyáthelyezés (járás-előkészítés), a törzsirányítási képesség visszanyerésének 
elősegítése, valamint a segédeszközökkel végzett járásgyakorlatok (testközeli segédeszközök: 
ortézisek, testtávoli segédeszközök: járókeret, bot). A beteg jó erőnléte később lehetővé teszi a 
járótávolságok növelését, akadályok (lépcső, emelkedő, lejtő, küszöb, stb.) leküzdését és optimális 
esetben a segédeszköz nélküli járást. A járás megtanulása mellett döntő fontosságú a rendszerint 
súlyosabban bénult felső végtag aktív mozgásának javítása, amely az önellátás, a finom mozgások 
erősödését célozza. Amennyiben a felső végtag aktív mozgásai csak szerények, s a végtag 
funkcióképtelen marad, a cél az egykezes életmód megtanítása a betegnek. 

Önellátás 

A rehabilitációs program során az aktív mozgások erősödésével mód nyílik arra, hogy a beteg a 
mindennapos élettevékenység terén megfelelő gyakorlással önállóvá váljék. Ez a rehabilitáció egyik 
fő célja. Ennek eléréséhez a nővérnek, esetleg a konduktornak megfelelő fogások alkalmazásával meg 
kell tanítania a beteget (annak aktív közreműködése mellett) az önálló öltözködésre, tisztálkodásra, 
étkezésre, WC-használatra, borotválkozásra, fésülködésre, stb. Mindehhez segítséget nyújtanak a 
különböző kényelmi (segéd)eszközök is. Célszerű a tanításba bevonni a hozzátartozót is. 

Fizio-, fizikoterápia 

Kiegészítő eljárások. A kezelések célja a fájdalomcsillapítás, a vérkeringés javítása, az értágítás, a 
spasmusoldás. Mindegyik passzív kezelést jelent, a beteg aktív közreműködését nem teszi 
szükségessé. Feladatuk, hogy csökkentsék a rehabilitációt hátráltató körülményeket. Leggyakrabban 
az elektroterápia (szelektív ingeráram, diadinamikus áramkezelés, pain killer, TENS, FES stb.), a 
hőkezelés (cryoterápia, hidegkezelés a spasmus oldására), a masszázs (az izomzat fellazítása a 
gyógytorna előkészítésére, a vérkeringés javítása) jön szóba. 

Logopédia 

A domináns félteke fronto-temporo-parietalis régiójának sérülése esetén a hosszúpályatünetek 
mellett a betegek 20-25%-ánál különböző típusú és súlyosságú afázia alakul ki. Előfordulhat tisztán 
szenzoros vagy tisztán motoros afázia, esetleg a kettő együtt; társulhat hozzájuk többek között 
írásképtelenség, számolási nehezítettség, olvasási képtelenség is. Mindezek - a beteg 
kommunikációképességét akadályozva - nehezítik a rehabilitáció folyamatát. A beszédzavarok 
kezelését a logopédus végzi. Tesztek alkalmazását, írásgyakorlatokat, artikulációs gyakorlatokat, 
bizonyos minták ismétlését (képek, képsorok, hangok, tárgyak, olvasás-számolás stb.) végzi és 
végezteti. Az afáziák kezelése hosszú időt vesz igénybe, gyakran 1-2 évig is eltarthat. 

Pszichológia 

A stroke kapcsán pszichés zavarok előfordulásával is számolnunk kell. A betegek egy részénél már a 
stroke előtt is kimutatható kisebb-nagyobb mértékű kognitív zavar, ami a stroke után valószínűleg 
fokozódik. A másik igen gyakori pszichés zavar a poststroke depresszió. Mind a dementia, mind a 
depresszió súlyosbítja a féloldali bénult beteg indítékszegénységét, inaktivitását, s ez gátat szabhat a 
rehabilitáció sikerének. Ilyen esetekben jelentős szerepet játszik a neuropszichológus, részben 
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azáltal, hogy különböző tesztekkel diagnózist állít fel, részben úgy, hogy az elengedhetetlen 
gyógyszeres terápia mellett neuropszichológiai módszerekkel kezeli a beteget. Ma számos hatásos 
antidepresszáns áll rendelkezésre a depresszió csökkentésére. 

A rehabilitációs program speciális területe a neglectszindróma kezelése; fennállása jelentősen 
akadályozhatja a program sikerét. A szubdomináns félteke károsodása esetén a hemiparetikus beteg 
nem vesz tudomást bénult oldaláról, nem észleli annak funkciókiesését, az onnan jövő ingerekre nem 
reagál. A hosszan tartó vagy maradandó neglectszindróma esetén a beteg nem tanítható meg sem a 
járásra, sem az önellátásra. A pszichológus különböző neuropszichológiai módszerekkel igyekszik 
csökkenteni a tüneteket. Rehabilitáció szempontjából kedvezőbb állapot a vizuális neglect, amelynek 
hátterében bal oldali látótérkiesés áll. A gyógytornász, nővér, gyógyfoglalkoztató célja, hogy a beteg a 
figyelmét a bal oldalára koncentrálja. 

Szociális munkatárs 

A szociális munkatárs a rehabilitációs csoport tagja, kapcsolatot tart a beteg hozzátartozóival, intézi a 
szociális ügyeket (segély, nyugdíj, önkormányzattal vagy egyéb szervekkel tárgyal, szociális otthoni 
elhelyezést bonyolít, hazabocsátáskor a szociális gondozó biztosítását intézi stb.). Segítséget nyújt a 
segédeszközök beszerzésében is. 

Segédeszközök 

A féloldali bénult beteg különböző eszközök használatára szorulhat, amelyek megkönnyítik az 
önellátást, a helyzetváltoztatást, a járást, korrigálják és pótolják a funkciózavart. Segédeszközöket a 
rehabilitációs program során végig alkalmazunk. A rehabilitációs osztály technikai felszereltségének 
nagy részét ezek teszik ki (kerekes székek, betegállító készülék, erősítő kerékpár, bordásfal, 
gurulómankó, járófolyosó, úgynevezett gyakorló tábla, labdák, botok, erősítő szerek, stb.). A beteg 
közvetlen eszközei közé tartoznak a testtávoli segédeszközök (járókeretek, három-, illetve egypontos 
botok), valamint a testközeliek (fájós váll, petyhüdt felső végtag esetén vállheveder, sling; spasticus 
könyök, térd, kézujjak funkciójának javítására, valamint hiperextendáló térdre, lógó lábfej, n. 
peroneus paresis ellensúlyozására különböző ortézisek). 

Akadálymentesítés (lakásadaptáció) 

A stroke-on átesett hemiparetikus beteg nem tud minden akadályt leküzdeni helyzetváltoztatása 
során. Az akadályok elhárítását a rehabilitációs program alatt meg kell tanulnia. A biztos 
helyzetváltoztatás megkönnyíthető számára környezetének átalakításával (lakásadaptáció). Már a 
rehabilitációs osztályon rendelkezésre kell állniuk azoknak a berendezési tárgyaknak, amelyek 
alkalmazása a beteg otthonában is szükséges: fali kapaszkodók; rámpák elhelyezése a lépcsők 
lehetőség szerinti kiiktatására; a küszöbök eltávolítása; kerekes székből is elérhető ajtókilincsek; 
harmonikaajtó; ágy-asztal-WC körül legalább 1,5 méter sugarú széles terület hagyása; vészcsengő 
elhelyezése; csúszásgátolt szőnyegek; nem süppedős és nem mély ágyak kemény betéttel, stb. 

Gátló vagy hátráltató tényezők, szövődmények 

Szövődmények fellépése esetén átmenetileg vagy véglegesen fel kell függeszteni a programot. A 
beteg ebben az időszakban fizikailag és szellemileg nem terhelhető. A leggyakoribb hátráltató 
körülmény a paretikus térd hiperextenziója, olykor merevsége. Gyakran észleljük a bénult oldalon a 
lógó lábfejet. Ortézisek javítanak a helyzeten. A plegiás, petyhüdten lógó felső végtag húzza a 
vállízületet, ez járás közben rontja a beteg egyensúlyát, és subluxatióhoz, szekunder gyulladásos 
tünetekhez vezet. Ennek eredménye a nehezen befolyásolható, úgynevezett fájós váll szindróma. 
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Preventív céllal jól alkalmazhatók a vállhevederek. A bénult végtagokban kialakult spasmusok, 
kontraktúrák szintén akadályozzák a beteg terhelhetőségét, mobilizálását. A kontraktúrák oldására 
többféle ortézist fejlesztettek ki. A rehabilitációt hátráltató tényezőként értékelhető a széklet- és 
vizeletincontinentia is. Állandó katéter behelyezése kerülendő, helyette célravezető 
incontinentiabetétek alkalmazása; a javuló mentális funkciójú, mozgásképességüket visszanyerő 
féloldali bénult betegek hólyagedzés után ismét megtanulhatják uralni széklet- és vizeletürítési 
funkcióikat. 

A program során súlyos szövődmények, leggyakrabban szívelégtelenség, heveny szívizominfarktus 
léphet fel. Nemritkán észlelhető mélyvénás thrombosis a pareticus alsó végtagban, amely akár 
halálos kimenetelű tüdőemboliához vezethet. A kialakuló pneumoniák hátterében általában a 
dysphagiás beteg aspirációja áll. A nem megfelelően mobilizált, ágyban nem megfelelően forgatott 
betegnél (főként a nyomásnak kitett helyeken, például: glutealis, sacralis, trochanter régió, sarok) 
decubitus alakulhat ki. A bénult oldalon az izomzatban, az ízület mellett, jelentős fájdalommal járó 
paraarticularis ossificatio (PAO) jelentkezhet, ami gátolhatja a beteg mobilizálását. 

Gondozás 

A stroke lezajlását követően 3-6 havonta a beteget célszerű gondozási ellenőrzésre visszahívni. A 
stroke-betegek gondozása során a gondozást végző neurológus/vaszkuláris neurológus biztosítja a 
meghatározott szemléletű kezelés folyamatosságát. Ennek során diagnosztikai munkát végez, a 
kórkép biológiai, pszichoterápiás és szocioterápiás kezelését folytatja, szociális szinten segítségadást 
nyújt. Ellenőrzi az ismert kockázati tényezők megfelelő kezelését és eredményességét (hypertonia, 
diabetes, zsíranyagcsere-zavar, nyaki nagyérszűkület, vérkép, máj- és veseműködés, stb.; 
antikoaguláns kezelés esetén ellenőrzi a hajlandóságot a pontos gyógyszerszedésre és a rendszeres 
laborvizsgálatok elvégzésére); ellenőrzi a célértékek elérését (szükség esetén életmód-korrekciót 
javasol), valamint felkutatja az esetleges új kockázati tényezők megjelenését, követi a tisztázatlan 
etiológiájú kóreseteket. Segít a szocializációs zavarok feltárásában, az esetleg megbomlott családi 
egyensúly újraképzésében. A beteg kezelőorvosát a szakma szabályai szerinti tanácsokkal, 
javaslatokkal látja el. Hangsúlyozandó ugyanakkor, hogy gondozási feladatait csak a beteg 
kezelőorvosával, a családorvosával együtt képes hatékonyan ellátni, aki a beteg szükséges 
gyógyszereit a szakorvos ajánlására támaszkodva biztosítja, közvetlen felügyeletét ellátja, 
laboratóriumi ellenőrzését elvégezteti, szükség esetén kiegészítő vizsgálatokra és kezelésre irányítja. 

A stroke-gondozás célja a lezajlott stroke utáni felépülés elősegítése, valamint az ismétlődő 
vaszkuláris esemény meghatározott szemléletű prevenciója. Utóbbi érdekében a kockázati tényezők 
és a vaszkuláris prevenció ismert gyógyszeres kezelése megvalósulásának, illetve a kezelés 
eredményességének ellenőrzése képezik a gondozás és megelőzés sarokpontjait. 
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Tesztkérdések 

1. Tarkókötöttséggel járhat, kivéve: 
A. Subarachnoidalis vérzés 
B. Exsiccosis 
C. Migraine 
D. Parkinson 
E. Meningitis 
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2. Melyik az intracranialis nyomásfokozódás jele: 
A. Fejfájás 
B. Szemfenéken spontán venapulsus 
C. Hányás 
D. Tachycardia, delirium 
E. A és C 
 
3. Melyik állítás igaz a carotis rekonstukcióra? 
A. Mindig stent  
B. A stent szövődménye kevesebb 
C. Akut interna occlusio operálandó 
D. Restenosisnál újab stent 
E. Minor stroke és tia esetén 70-99% szűkületnél elsősorban endarterectomia 
F. 3 hónapon belül 
 
4. Az alábbiak közül melyik állítás igaz? 
A. Az agyvérzés nem utánozhatja a TIA tüneteit 
B. A vertebrobasilaris keringészavar az összes stroke kb. 20% 
C. Minden pitvarfibrilláló kapjon vérlemezke gátlót 
D. Hirtelen kettős látás oka keringészavar a féltekei kéregben 
E. Ha a szédülés mellé egyértelmű kettős látás is csatlakozik, az perifériás lézióra utal (pl. Labyrinth) 
 
5. Melyik állítás igaz? 
A. Vénás lizisnél az időablak 3 óra, egyes esetekben 4,5 óra 
B. Az artériás lizis a.cerebri media occlusióban 6 órán belül is szóba jön és ezzel kell kezdeni 
C. 100-betegből 90 profitál a lizisből 
D. Minden ischemiás stroke-beteg heparinizálandó 
E. Antikoaguláns szedése (pl. heparin, Syncumar, Marcumar) automatikusan kizárja a lizist. 
 
6. Másodlagos ischemiás stroke prevencióban indokolt: az egy rosszat jelezze! 
A. Anti-hipertenzív kezelés esetleg normotenziósokban is főleg ACE-gátló vízhajtóval vagy nélküle 
B. Ischemiás stroke után 3 nap múlva Syncumar vagy Marcumar 
C. Ha antikoagulálni kell K-vitamin antagonistával az INR legyen 2-3 között 
D. Sztatin 
E. Az LDL-koleszterin célértéke 1,8 alatt 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: E, 3: E, 4: B, 5: A, 6: B 

A perifériás verőerek betegségei 
dr. Rinfel József 

Bevezetés 

A perifériás verőérbetegségek túlnyomóan az atherosclerosis részjelenségei, de ide tartoznak az 
artériák permanens tágulatai, vagy egyéb malformációi, illetve akut elzáródásuk is. Jelentőségét 
egyrészt az adja, hogy mint generalizált érkárosodás változatos megjelenési formában és eltérő 
lokalizációban okozhat egyidejűleg elváltozást. Ezért nem elegendő csupán az egyes szervek 
vérellátását vizsgálni, hanem törekedni kell a teljes vaszkuláris rendszer megfelelő felmérésére. 
Másfelől direkt összefüggés mutatható ki a globális kardiovaszkuláris kockázattal, így független rizikó 
tényezőként a prognózis megítélésében, a terápiás teendők meghatározásában is fontos szempontot 
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képvisel. A krónikus formákban észlelhető progresszivitás hangsúlyossá teszi, hogy már tünetmentes 
stádiumban is törekedni kell a korai észlelésre, hatékony kezelésre, amiben az életmódbeli 
változtatásoknak nagy szerepük van. Az akut formák pedig általában gyors - órákon belüli - 
beavatkozást tesznek szükségessé, mivel csak az időben elvégzett, esetenként invazív intervenciók 
révén kerülhetjük el a legfenyegetőbb következményt, a végtag amputációját. 

Mindezek miatt a perifériás verőerek betegségei általában rosszabb életminőséget, beszűkült 
funkcionális kapacitást eredményeznek. Gyakran vezetnek rokkantsághoz, jelentős terheket rónak az 
egyénre, a családjaikra, de az egész társadalomra egyaránt. 

Definíció, BNO tartomány 

A perifériás érbetegségek a koszorúereken, és az aortán kívüli verőerek valamely okból kialakult 
szűkületei, elzáródásai, vagy kóros permanens tágulatai (aneurysma) vagy ritkább degeneratív 
folyamataiból származó kórformákat jelentik. A szűkebb értelemben használt végtagi verőér 
szűkületek (az angol megfelelője peripherial arterial disease, PAD) pedig döntően az egész 
szervezetet érintő, generalizált érbetegségek megjelenési formája. Ez utóbbi formák jelentős 
kardiovaszkuláris morbiditási és mortalitási kockázattal is járnak. 

I7020 Végtagi ütőerek atherosclerosisa 
I7080 Egyéb erek atherosclerosisa 
I7200 Az a. carotis aneurysma 
I7210 Felső végtag ütőereinek aneurysmája 
I7230 Az a. iliaca aneurysmája 
I7240 Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája 
I7300 Raynaud syndroma 
I7310 Thrombangiitis oliterans (Bürger) 
I7390 Perifériás érbetegség k.m.n. 
I7420 A felső végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 
I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 
I7440 Végtagi ütőerek k.m.n. emboliája és rögösödése 
I7450  Az a. iliaca emboliája és rögösödése 
I7710 Ütőérszűkület 
I7790 Arteriák és arteriolák rendellenessége k.m.n. 
E1150 Nem inzulin dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődményekkel 
E1050  Inzulin dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődményekkel 

 

Epidemiológia 

A perifériás verőérbetegség gyakori megbetegedés, előfordulási aránya az életkorral jelentősen nő. A 
prevalencia az átlag népességben változó, 6% és 12% között mozog, a magasabb életkori 
csoportokban elérheti a 20-25%-ot. A Framingham-tanulmány 20 éves prospektív vizsgálata során a 
claudicatio intermittens előfordulása a 30-44 éves és a 65-74 éves korcsoportot összehasonlítva 
férfiaknál 10-szeres, nőknél 20-szoros növekedést mutat. 

Életkor 

A boka-kar index és pulzusgörbe analízis alapján megállapított végtagi verőérszűkület prevalenciája 
60 éves kor alatt 2,5%, 60-69 éves korban 8,3%, 70 éves kor felett 18,8% volt. A prevalenciának az 
életkor függését a legtöbb nemzetközi tanulmány is igazolta. Fontos szempont, hogy a betegek 
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túlnyomó többsége - akár 60-75%-a - tünetmentes is lehet, így azonosításuk csak célzott vizsgálattal 
(pl. a boka-kar index meghatározásával) lehetséges. A több szív- és érrendszeri rizikóval 
rendelkezőkben az előfordulás gyakoribb, koraibb kezdettel és gyorsabb progresszióval számolhatunk 
ezeknél a személyeknél. 

A Magyar Hypertonia Társaság által kezdeményezett ÉRV-programban a több mint 20 ezer 
hypertoniás beteg bevonásával végzett szűrővizsgálat a kezelt magas vérnyomásos betegek 14%-
ában igazolt érszűkületet a boka-kar index alapján. 

A perifériás verőérbetegségek összefüggése a súlyosabb szív-érrendszeri eseményekkel ismert. A 
nem súlyos verőérszűkületben szenvedőknél is 5-7% a kardiovaszkuláris események éves 
előfordulása. A betegek 30%-a a diagnózist követő első 5 évben, mintegy fele az első 10 évben, 
háromnegyede 15 éven belül meghal, vagy valamilyen súlyos akut eseményen esik át. A halálozás, 
mely függ a PAD súlyosságától mintegy 40-60%-ban coronaria betegségnek, 10-20%-ban stroke-nak 
tulajdonítható. A kritikus végtag ischaemiában szenvedő betegek 25-40%-a egy éven belül meghal. 

Nem 

A nemek között megfigyelt különbség ellentmondásos. Az életmódbeli különbségek miatt férfiaknál 
gyakoribb a PAD, de amennyiben a szív-érrendszeri rizikófaktorok hatásai nélkül értékeljük a 
prevalenciát az életkorral a nők felé billen a mérleg. 

Társadalmi háttér 

A szív- érrendszeri betegségek morbiditási és mortalitási adatai egyértelművé teszik, hogy számos 
megoldatlan problémára kell választ keresni. Sem a laikus populáció, sem a szakma nem kezeli 
súlyának megfelelően a perifériás verőérbetegségeket. A lábak ápolása, vizsgálata nem kap kellő 
figyelmet és már csak súlyos, előrehaladott stádiumban figyelünk fel a kritikus végtag ischaemia 
okozta jelekre. Az érintett ekkor már a claudicatio, funkció beszűkülés miatt a napi aktivitásában is 
korlátozott, gyakran munkaképtelen. A terápiás lehetőségek szűkek és korlátozottak, gyakran a 
végtag megmentése is kérdésessé válik. A végtag-amputációk száma jelzi, hogy hazánkban e 
területen is sürgetőek a változások. 

A súlyosabb formák jelentősen növelik a beteg terheit, az életminőség romlása mellett tartós 
rokkantságot eredményezve, aminek társadalmi kihatásai is súlyosak. 

Patofiziológia 

Az atherosclerotikus perifériás érbetegségek kockázati tényezői a többi szív- érrendszeri 
betegségekhez hasonlóak, de hatásuk az egyes szervrendszeren belül másképpen érvényesül (1. 
táblázat). 

1. táblázat. Az atherosclerotikus érbetegségek rizikófaktorai, és relatív jelentőségük 

 Perifériás artériás 
betegség 

Coronaria betegség Cerebrovascularis 
betegség 

Diabetes mellitus ++++ +++ + 
Dohányzás ++++ +++ + 
Életkor ++++ +++ ++++ 
Hypertonia ++ ++ ++++ 



 620 

LDL-koleszterin + ++ + 
Alacsony HDL-koleszterin +++ ++ + 
Triglicerid +++ ++ + 
Nem + ++ + 
Homocisztein +++ ++ ++ 
Hs-CRP* +++ ++++ +? 
*Hs-CRP: nagy érzékenységű (high sensitivity, hs) C-reaktív protein 

A különböző rizikófaktorok hatásai az oxidatív stresszen, az endothel diszfunkción keresztül a 
nitrogén-monoxid termelődésének megváltoztatásával érvényesülnek, módosítva bizonyos helyi 
mediátorokat, valamint aktiválva a renin-angiotenzin rendszert a szöveti angiotenzin képződésén 
keresztül. 

 

1. ábra. A rizikófaktorok és perifériás érbetegség kapcsolata 

Az atherosclerosis mellett degeneratív elváltozások, congenitális abnormitás, thromboembolia, 
vasculitis, vagy traumás eredet jön még szóba. A degeneratív elváltozások miatt károsodik a 
strukturális integritás, ilyenkor dilatálhat az érfal. Az aneurysmák lehetnek öröklöttek és szerzettek. 
Az érfal fibromuscularis dysplasiája dominálóan a vese, iliaca és carotis régiót érinti. A kollagén-
rendellenességek főleg kongenitálisan jelentkeznek (Marfan- és Ehlers-Danlos szindróma). A 
vasculitisek különféle manifesztációja érintheti a kisereket (RA, SLE és egyéb kötőszöveti betegségek) 
vagy a nagyereket (Takayasu-betegség, Behçet-szindróma), a muscularis ereket (polyarteritis, 
arteritis temporalis, Wegener-granulomatosis, Kawasaki-betegség, Churg-Strauss szindróma), lehet 
generalizált (Raynaud-betegség és szindróma). 

Említést érdemelnek a thrombophiliák, a lupus anticoaguláns, antfoszfolipid antitest, vagy a dagantos 
betegségekkel együtt járó alvadási zavarok hatásai a perifériás verőér betegségekben. Patofiziológiai 
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szempontból az esetek 70-80%-a atherosclerotikus folyamat eredménye, az endarteritis obliterans és 
arteritisek szerepe 5-7%-ban mutatható ki, és 1-3% körüli az akut kritikus ischaemiát okozó arteriás 
thrombózis, embolia, traumás, vagy iatrogen occlusio. 

A patofiziológiai progresszió szempontjából a következő csoportok különíthetőek el: 

1. Tünetmentes betegek (60-70%) 
2. Claudicatio intermittens tüneteivel rendelkezők (15-25%) 
3. Kritikus végtagischaemás betegek (5-10%) 
4. Akut végtagischaemiás betegek (2-5%) 
5. Megelőző revaszkularizáción átesettek 

A patofiziológiai stádium meghatározását a Fontaine- vagy a Rutherford-féle osztályozás szerint 
végezzük (2. táblázat). 

2. táblázat. A Fontaine-és a Rutherford-féle osztályozás 

Fontaine-féle beosztás Rutheford-féle beosztás 

I. tünetmentes 0 0 tünetmentes 
II.a enyhe CI (DT >200 m) I. 1. enyhe CI 
II.b középsúlyos CI I. 2. középsúlyos CI 
 súlyos CI (DT <200 m) I. 3. súlyos CI 
III. nyugalmi fájdalom II. 4. nyugalmi fájdalom 
  III. 5. kis szöveti károsodás 
IV. ulcus/gangraena IV. 6. nagy szöveti károsodás 
 

Hatáskör/kompetencia 

A Háziorvosi hatásköri lista a Kardiológia, angiológia (II. fejezet) feladatkörében a sürgősségi ellátások 
keretén belül az „akut/életveszélyt jelentő érrendszeri katasztrófák, tromboemboliás kórképek, 
perifériás verőér elzáródás, aneurysma, kritikus végtag-ischaemia” ellátását, valamint önálló 
betegellátási tevékenység körében az obliteratív verőérbetegségek (Fontaine I-II) gondozását a 
háziorvosok feladataként sorolja fel. 

Hangsúlyozni kell a perifériás verőérbetegségek és a szív-érrendszeri kockázat szoros kapcsolatát, 
mivel a globális kardiovaszkuláris kockázat meghatározásában - önálló rizikótényezőként - a boka-kar 
index mérésének szintén nagy jelentősége van. 

A tünetmentes érszűkület gondozásában a háziorvosok kulcsszereplők: a beteg edukáció, az 
életmódbeli változtatások megvalósítása, nyomon követése, a kontroll vizsgálatok elvégzése 
alapvetően az alapellátásban kell, hogy megvalósuljon. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Mivel a perifériás érszűkületek 60-70%-a tünetmentes, nagyon sok múlik az anamnézis megfelelő 
felvételén. A családi előzmények pontos ismerete, a szív- és érrendszeri betegségek familiáris 
halmozottsága, a korai kardiovaszkuláris események előfordulása ráirányíthatja figyelmünket 
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familiáris érintettségre, mely bizonyos formáknál - aneurysma, öröklött érfal-degeneráció, 
thrombophiliákkal való összefüggés - segítheti a gyanú felvetését. A vaszkuláris anamnézis ismerete 
az életkor növekedésével egyre nagyobb fontosságúvá válik, különösen a cukorbetegek, dohányosok, 
hypertoniások esetében. 

Lényeges a panaszok és tünetek pontosítása, összefüggések keresése, különösen intermittáló 
panaszok esetén, vagy maszkírozó tényezők gyanújakor (neuropathia, silent ischaemia). 

A tünetmentes betegek szűrésére a nemzetközileg is elfogadott Rose-féle kérdőív edinburgi 
változatát használhatjuk (3. táblázat). 

1. Jelentkezik-e járás közben valamelyik láb területén fájdalom vagy kellemetlen érzés? 
Igen Nem Nem vagyok képes járni 
Ha a válasza igen, kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre is! Egyébként nem szükséges tovább 
folytatnia 
2. Jelentkezik-e a fájdalom, ha áll, vagy ül? 
Igen Nem  
3. Jelentkezik-e a fájdalom, ha siet, vagy ha emelkedőn megy fel? 
Igen Nem  
4. Jelentkezik-e a fájdalom vízszintes úton, ha nem siet? 
Igen Nem  
5. Mi történik a fájdalmával, ha megáll? 
Általában 10 percnél tovább is 
fennmarad a panasz 

Általában 10 percnél rövidebb 
idő alatt megszűnik a panasz 

 

6. Hol észleli a fájdalmat vagy kellemetlen érzést? 
Jelölje be azt / azokat "x" jellel az ábrákon (első/hátsó nézet deréktól lefelé) 

 

A teszt csak akkor pozitív, ha az alábbi kérdés mindegyike megegyezik az alábbiakkal: 

Igen Nem Igen Nem = kevésbé súlyos, Igen = súlyosabb „Általában 10 percnél rövidebb idő alatt 
megszűnik a panasz”. Csak akkor tekinthető alsó végtagi érszűkület eredetűnek a tünet, ha a 
fájdalom a kritériumoknak megfelelő oldali lábszárban jelentkezik. 

Atípusos az alsó végtagi érszűkület eredetű tünet, ha a comb vagy fartáji fájdalma mellett nincs 
lábszár területi fájdalom. Nem tekinthető alsó végtagi érszűkület eredetűnek a fájdalom, ha a térd, a 
sípcsont vagy más ízületek területén jelentkezik, vagy oda, ill. onnan sugárzik ki úgy ha egyidejűleg a 
lábszárizmok területe fájdalommentes. Meg kell azonban jegyezni, hogy a tünetmentes - így a 
kérdőív alapján negatív - eseteknél is szükséges az érvizsgálatok elvégzése a veszélyeztetett 
populációban (fizikális vizsgálat, boka/kar index). 

Patogenezis 

A perifériás verőérbetegségek kialakulásában az egyes szív-érrendszeri kockázati tényezők hatása 
eltérő mértékben érvényesül, mint azt korábban már láttuk. Legkifejezettebb az életkor mellett a 
cukorbetegség és a dohányzás szerepe. 

A perifériás érbetegek mintegy 1/5-e cukorbeteg. A diabetes mellitus a perifériás érbetegség 
kockázatát 2-4-szeresére, a claudicatio intermittensét 4-9-szeresére növeli. A kritikus végtag-
ischaemia szintén gyakoribb, major amputációk gyakorisága 7-15-szerese cukorbetegeknél az átlag 
populációhoz viszonyítva. A kialakulás kockázata jól korrelál a betegség fennállásával. 
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A dohányzás az egyik legsúlyosabb etiológiai tényező. A dohányosokban a perifériás 
verőérbetegségek kockázata a nem dohányzókhoz képest 2-6-szoros, a claudicatio intermittens 3-10-
szeres. A perifériás érbetegek háromnegyede-e dohányos, vagy dohányzott korábban. A kockázat 
lineárisan nő ez elszívott cigaretták számával, a dohányzás időtartamával. 

Az életkor a legjelentősebb prediktor. Tíz évente 2-3 szorosára nő a perifériás érbetegségek 
kockázata (ld. epidemiológia). 

A hypertonia hatása gyengébb mértékben érvényesül, mint a koszorú-, vagy az agyi erek 
károsodásának vonatkozásában, de a Framingham vizsgálat szerint a hypertoniásokban a PAD 
férfiakban 2,5-szeresére, nőkben 4-szeresée növekedett. A kockázat arányos a hypertonia 
súlyosságával. 

Lipid-eltérések: az atherogen dyslipidaemia bármelyik formája az alsó végtagi verőér betegségek 
fokozott kockázatával jár, de a legjobb prediktor az össz-koleszterin/HDL koleszterin arány. Az össz-
koleszterin minden 1 mmol/l emelkedése a PAD kockázatának 20-40%-os növekedésével jár. 

Nem: a nőknél az életkorral kifejezettebben fokozódik a PAD (ld. epidemiológia). 

Hyperhomociszteinaemia: A homocisztein szint pontos hatása nem ismert, de feltehetően az oxidatív 
anyagcsere változásokon keresztül érvényesül. Az emelkedett homocisztein szint (12 μmol/l 
szérumkoncentráció felett) az atherosclerosis kockázatát 2-3 szorosára növeli. 

Nagy szenzitivitású C-reaktív protein: A szisztémás gyulladások markereinek tartott hs-CRP szintén 
együtt jár a perifériás érbetegségek kockázatának növekedésével. Minél magasabb a szintje, annál 
nagyobb a PAD kialakulásának kockázata, illetve a súlyosabb kimenetelű érbetegek CRP szintje is 
magasak. Független kardiovaszkuláris rizikó faktorként értékeljük a globális szív-érrendszeri kockázat 
becslésben. 

Fizikális vizsgálat 

A fizikális vizsgálatok elvégzése megfelelő körülmények között informatív, figyelemmel kell lenni a 
vizsgáló helység, és a vizsgált láb temperatúrájára. A végtagokat egyidejűleg, összehasonlítva 
vizsgáljuk. 

Inspekció: figyeljünk a bőr színváltozásaira, az érintett végtag általában sápadtabb (pallor), esetleg 
cyanotikus. A láb felemelésekor ez kifejezettebb lehet, míg lógatásakor elvörösödik (dependens 
rubor), ilyenkor enyhe nyomást gyakorolva a felszínre elhúzódó sápadtság lép fel. A végtag fizikai 
terhelése után a talpakon esetenként jelentős színkülönbség alakulhat ki, az érintett végtag talpi 
részének sápadtsága jelzi a problémát (Ratschow-teszt). 

A súlyos krónikus végtagi ischaemia szöveti destrukciókhoz vezet, így figyeljünk a bőr integritására, az 
elvékonyodás, szőrtelenség, dyshydrosis, fekély, necrosis, gangraena jelzi a trophikus zavart. Az 
artériás fekélyek elsősorban a csontos alapú kiemelkedések felett alakulnak ki, főleg disztálisan. A 
folyamatot esetenként a körmök megvastagodása, onychomycotikus elváltozása is jelzi. Tartós 
fennállás esetén pedig az érintett végtag izom atrophiája utal a nem megfelelő szöveti perfúzióra. 

Akut kritikus végtagischaemia jellemzője az 5P tünet, azaz a fájdalom („pain”), sápadtság („pallor”), 
pulzushiány („pulselessness”), mozgászavar („paralysis”) és érzészavar („paraesthesia”). 
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Palpáció: során a végtagok hőmérséklet különbsége kelthet gyanút. A pulzus tapintások során 
egyidejűleg figyelünk erre is. A típusos tapintási helyek az arteria brachialis, radialis, ulnaris, valamint 
az arteria femoralis, popltea, tibialis posterior és tibialis anterior (dorsalis pedis). A carotisok 
tapintása - bár nem e témakörbe tartozóan - de fontos része az érvizsgálatoknak. A pulzusok 
értékelésénél a jól tapintható - gyengén tapintható - és nem tapintható kategóriákat használjuk. 

Auscultatio során stenotikus érzörejeket keresünk típusosan az arteria carotisok, renalisok, hasi aorta 
és a femoralisok felett. Az érzörej hiánya azonban esetenként teljes elzáródást is jelenthet. A 
vérnyomás mérését mindkét karon el kell végezni. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Minden perifériás érbetegnél szükséges a kardiometabolikus háttér, a globális szív-érrendszeri rizikó 
tisztázása. Ez részben labor vizsgálatokra épül: lipid-, szénhidrát-anyagcsere, vese és máj funkciók, 
haemostasis vizsgálatok. Másrészt kardiológiai vonatkozásban az EKG, egyes esetekben 
echocardiográfia elvégzése indokolt. Az aneurysma-, embolia-gyanú speciális ikonográfiás 
vizsgálatokat tesz szükségessé, mely túlmutat a háziorvosi kompetencián, de a gyanú felvetése 
esetén kezdeményezni kell ezek megvalósítását. 

Képalkotó vizsgálatok 

Részletesebb érvizsgálatok a kritikus végtag ischaemiás esetekben, valamint azon tünetmentes 
személyekben indokoltak ahol a klinikai kép és a feltételezett diagnózisunk között ellentmondás van, 
illetve a terápiára nem jól reagálókat is célszerű vaszkuláris centrumokba küldeni a helyzet tisztázása 
miatt. A duplex utrahang vizsgálat hasznos lehet az anatómiai viszonyok és a stenosis fokának 
meghatározásában, segíthet az esetleges műtéti indikáció megítélésében. Pontosabb diagnózishoz 
juthatunk angiographiával, valamint CT és MR angiographia révén. 

Egyéb vizsgálatok 

A perifériás verőérbetegségek pontosabb megítéléséhez fontos a boka/kar index (vagy Doppler 
index) meghatározása. Ez egy egyszerű, folyamatos hullámú (Continous Wave) Doppler készülékkel a 
háziorvosi rendelőkben is könnyen elvégezhető módszer. Használata a globális szív- és érrendszeri 
rizikó meghatározásban is nélkülözhetetlen. A PAD rizikó és súlyosság megítélésében mintegy 2-7-
szeresére növeli a diagnózis pontosságát a korábban felsorolt fizikális technikákkal összevetve. 

Azonos oldali felső és alsó végtagokon mért artériás nyomások hányadosaként határozzuk meg, azaz 
a boka/kar index (ABI) = RR boka/RR felső végtag. Normális értékhatára: 1,0-1,3. Amennyiben 1,3 
feletti értéket észlelünk, úgy mindig gondoljunk a Mönckeberg-féle média sclerosisra, ez a diabeteses 
betegekben és a végállapotú veseelégtelenségben szenvedőkben fordul elő általában. Az érfal 
összenyomhatatlansága vaszkuláris szempontból rendkívül kedvezőtlen állapot. Ebben az esetben a 
mérést célszerű a lábujjakon elvégezni (lábujj/kar index). A 0,91-0,99 Doppler index határértékként 
értékelendő, míg 0,41-0,91 érték közepesen súlyos, 0,41 alatt súlyos perifériás érszűkület 
véleményezhető. A boka/kar index meghatározása megbízható, validált és reprodukálható módszer, 
mely a számszerű összehasonlításon túl alkalmas a folyamat nyomon követésére, a progresszió 
megítélésére is. Szegmentális elvégzése a perifériás érszűkület bizonyos fokú anatómiai lokalizációját 
is lehetővé teszi. 

A perifériás érszűkület pontos tisztázására (lokalizáció, érintett érpálya hossza, stenosis súlyossága) 
vaszkuláris centrumokban kerül sor. Azonban ez leginkább akkor indokolt, ha a beteg a konzervatív 
kezelésre nem reagál, így egy esetleges érsebészeti beavatkozás válik szükségessé. A kezelés 
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effektivitásának megítélésében a járás távolság (claudicatios index) változása is segít, a dysbasiás 
távolság 200 méteren túli és 50 m alatti határértékeit vesszük alapul. 

Diagnózis 

A diagnózist a megfelelő anamnézis felvétel, alapos fizikális vizsgálat, alap műszeres vizsgálatok - 
kiemelve a boka-kar index vizsgálatát - az esetek többségében az alapellátás szintjén lehetővé teszi. 
Itt azonban hangsúlyozni kell a tünetmentes betegek szűrésének fontosságát, mivel az esetek 2/3-
ban nincs, vagy enyhék az érszűkület okozta panaszok. 

Differenciál-diagnózis 

Az elkülönítő diagnózis szempontjából elsősorban a mozgásszervi betegségek: csípő- és térdarthrosis) 
a gerinc betegségei (discopathia, discus hernia, spinalis stenosis), esetenként boka és láb statikai 
problémák állhatnak. Meg kell említeni a vénás keringési elégtelenségből adódó „vénás claudicatio” 
szerepét, valamint a perifériás neuropathiák jelentőségét, ami főleg diabetes esetén okozhat 
differenciál-diagnosztikai nehézséget. A szöveti károsodás, ulcus képződés vénás esetben inkább a 
belboka felett, míg neuropathiás cukorbetegekben a talpi részen alakul ki. Ezzel szemben az 
érszűkületek következtében disztálisan, gyakran csontos alap felett jelentkezik a fájdalmas, 
necrotikus, alapjuknál sötét, nem vérzékeny elváltozás. 

Kezelés 

A perifériás érbetegségben szenvedők hosszú távú életkilátásait alapvetően a kockázati tényezők, 
illetve a folyamat súlyossága szabja meg. A konzervatív kezelés célja kettős: egyfelől a kockázati 
tényezők kiküszöbölése, illetve csökkentése, másrészt a betegség tüneteinek enyhítése, a 
funkcionális státusz javítása. Utóbbi pozitívan hat a beteg együtt- működésére is, ami viszont a 
kockázat csökkentésre irányuló hosszabb távú stratégia megvalósításában nélkülözhetetlen. 

Az életmódbeli változtatások sarokpontja, a dohányzás elhagyása, és a rendszeres értorna, 
járásgyakorlat végzése. A dohányzás elhagyásának segítése az egyik legfontosabb orvosi feladat, 
részleteit a megfelelő témakörnél találhatjuk. A dohányzás elhagyása a szimptómás verőér 
szűkületesek 5 éves túlélését kétszeresre növeli. 

A kontrollált járásgyakorlatokat 30-45 perc időtartamban végeztetjük, legalább heti 3 vagy több 
alkalommal, fokozatos terhelés mellett, minimum 12 héten keresztül. A gyakorlatokat megelőzően 
meg kell határozni a boka-kar indexet, a dysbasiás távolságot, esetenként a kardiális státusz 
felmérése is elengedhetetlen. A gyakorlatra 5-10 perces bemelegítés után kerüljön sor. A járás 
tempója, a terhelés lehetőleg 3-5 perc múlva okozzon claudicatios panaszt, amikor pihentetni kell a 
beteget, esetleg óvatos lábizom nyújtó, lazító gyakorlatokat végezhet. A panaszok megszűntével 
folytatjuk a járás-pihenés-járás sorozatot. 

A rendszeres járás pozitívan hat a kardiovaszkuláris státuszra, a funkcionális teljesítő képességre, 
emellett a kockázati tényezőket is mérsékeli, javítva a komorbid betegségállapotokat. Utóbbiaknál 
utalunk a kezelés-gondozás legfontosabb irányelveire, a célértékek elérésének fontosságára. 

E tekintetben a főbb betegség specifikus szempontok az alábbiak: 

 Cukorbetegség esetében a globális 7% alatti HbA1C szint elérésére törekedjünk, de legyünk 
figyelemmel a vércukor variabilitásra, esetleges hypoglikaemiára. 
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 A célvérnyomás meghatározásánál ügyeljünk arra, hogy a boka magasságában mérhető 
szisztolés nyomás ne legyen alacsonyabb 50 Hgmm-nél. Kerüljük a keringést tovább rontó 
terápiákat. Elsősorban ACEI, vagy ARB terápia preferált, β-blokkolók között az értágító 
hatásúakat részesítsük előnyben (carvedilol, nebivolol). 

 A thrombocyta aggregációgátlás inkább a járulékos fatális kardiovaszkuláris eseményeket 
csökkenti, az acetilszalicilsav alkalmazásával elért hatékonyságnál a clopidrogel terápia 
eredményesebb. 

 A sztatinterápia szerepe hangsúlyos. A lipid célérték elérésén túl a pleiotrop hatások, CRP 
csökkentés, plakk stabilizáció érdemel említést. A „minél alacsonyabb annál jobb” elv 
idősebb korban is érvényesül. 

A keringés javító, mikrocirkulációra ható pentoxifyllin, naftydrofuryl javíthat a funkcionális státuszon, 
csökkenve a szubjektív panaszokat, de a hosszú távú kilátásokat nem befolyásolja. Ugyanez 
mondható el az izovolémiás haemodilúciós terápiákról is. Az L-arginin, propionyl-L-carnitine, vagy a 
ginko biloba készítmények hatása nem egyértelmű. A cilostazol kedvezően hat a claudicatios 
panaszokra, jelenleg azonban hazánkban nem elérhető. 

Kritikus végtag-ischaemiában parenterális PGE-1, vagy iloprost alkalmazásától javulás várható, de a 
végtag amputációk száma érdemben nem csökken alkalmazásukkal. E területen ígéretes terápiás 
lehetőségnek tűnik az angiogenetikus faktorok (VEGF), vagy fibroblast növekedési faktor (FGF), 
angiopoetin alkalmazása, de ezek jelenleg még kísérleti terápiás módszerek. A kritikus végtag 
ischaemiában jelenleg kiemelendő a hatékony fájdalomcsillapítás, az ulcus/ gangraena konzervatív és 
sebészi kezelése, a revaszkularizációt célzó invazív, műtéti beavatkozások. Ezek sikertelensége esetén 
az amputáció is gyakran elkerülhetetlen. 

Gondozás és rehabilitáció 

A Fontaine I-II. stádiumban levő perifériás érszűkületes betegek gondozása a háziorvosok 
kompetenciája. A feladat többrétű: utalunk a funkcionális státusz javításra, a rizikó tényezők hosszú 
távú kedvező befolyásolására, a folyamatos nyomon követésre, időszakos kontroll vizsgálatokra, 
szoros betegvezetésre. 

A rehabilitáció feladata, hogy a megmaradt képességek kompenzatórikus fejlesztésével, egyénre 
szabott tréningekkel a fogyatékosok, illetve rokkantak önállóságukat részben, vagy mind teljesebben 
visszanyerjék, és képesek legyenek visszailleszkedni a mindennapi életbe. A betegség okozta 
fogyatékosság csökkentése az egészségtudatos magatartás kialakításán keresztül a betegség 
progresszióját lassítja, a betegség megismertetésén keresztül elősegíti a hosszú távú 
együttműködést, elsajátíttatja a panaszok/tünetek átfogó értékelését. Magában foglalja az állapot 
felmérést, a mozgásprogramot, a társbetegségek kezelését, a betegoktatást és az egészséges 
magatartás kialakítására tett intervenciókat. Ezen belül az életmódi, diétás tanácsadást, 
pszichológiai-betegvezetést, dohányzás leszokás segítését. A komplex rehabilitáció multidiszciplináris 
feladat. Bizonyos elemei csak speciális, intézményi körülmények között biztosíthatóak. 

Terápiás elégtelenség 

A terápiás elégtelenség leggyakoribb oka a nem megfelelő beteg együttműködés. Ez az életmódbeli 
tényezők területén általában a dohányzás abbahagyásának képtelenségét jelenti, de a 
járásgyakorlatok rendszerességében, a testsúly normalizálás elmaradásában is gyakran észleljük az 
elkötelezettség hiányát. Mivel a betegek közel 2/3-a panaszmentes, nehéz a tényleges veszélyekre 
megfelelően felhívni a figyelmet, így a szükséges változtatások indokoltsága is gyakran kétséges az 
érintettek előtt. A megfelelő felvilágosításon, beteg és család edukáción túl a motivációs technikák 
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hatékony alkalmazása hozhat áttörést. Szimptómás esetekben a betegek egy része gyakran a 
hatékony terápiák helyett bizonytalan beavatkozások, kétséges hatású gyógyszerek és kezelések 
preferálásával járul hozzá az állapot romlásához. 

Ritkább, de előforduló hiba a betegség stádiumának, és a kísérő betegségek nem megfelelő 
megítélése, ebből adódó terápiás elégtelenség, téves indikáció. Ezek általában a nem megfelelő 
orvosi ténykedés, anamnézis felvétel, fizikális és műszeres vizsgálatok hiányosságainak tudhatók be. 
Amennyiben a terápia elégtelensége nyilvánvaló, kezdeményezzünk újabb státusz és terápia revíziót, 
igénybe véve a kérdésben járatos szakemberek segítségét. 

Primer prevenció 

A primer prevenció a rizikótényezők pontos ismerete nélkül nem megvalósítható, így a szív-
érrendszeri kockázat becslésnek alapvető fontossága van. E tekintetben az életkorhoz rendelt 
szűrővizsgálatok napi gyakorlatba való beültetése hozhat előrelépést. A veszélyeztetett személyek 
azonosítása teremti meg a korai intervenció lehetőségét. Populációs szinten az életkor mellett 
hangsúlyozott figyelemmel kell lennünk a dohányosok, a metabolikus szindrómások esetében. 

Az érszűkület megelőzésében, a progresszió lassításában a nem gyógyszeres beavatkozások döntő 
szereppel bírnak. E területen a dohányzás abbahagyása, egyénre szabott rendszeres fizikai tréning, 
diétás tanácsadás jelenti a megoldást. A beteg motivációjában az edukációnak, a család és környezet 
felvilágosításának, bevonásának nagy szerepe van. Az egészséges magatartás kialakítására gyakran 
külső segítségre is szükség van. Közösségi szinten a civil szervezetek, egyesületek is nagyban 
segítenek a megelőzésben. Az életmódbeli változások tartós megvalósítása az egyik legnehezebb 
feladat, támogató környezet, személyes segítők nélkül szinte lehetetlen ennek elérése. 

Az orvosok pedig a felvilágosítás, tanácsadás, motivációs technikák alkalmazása mellett a folyamat 
pozitív kontrollálásával segíthetnek az érintetteknek. 
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Betegtájékoztató - Perifériás érbetegségek 

Perifériás érbetegségnek nevezzük azt, amikor az alsó végtagok vérellátása nem megfelelő és emiatt 
abban fájdalom, görcs jelentkezik, különösen ha sietünk, vagy emelkedőn, lépcsőn közlekedünk. Az 
érintett végtag gyakran bőre hűvösebb, sápadtabb az ellenoldalinál. Nem ritka az érzészavar, 
zsibbadás, vagy a végtagban észlelt gyengeség, bizonyos mozgások nehezebb kivitelezése. 

Az érszűkület miatt gyakran nem vagyunk képesek hosszabb távolságot fájdalom nélkül megtenni. A 
betegség súlyosságát azzal a megtett távolsággal (claudicatios távolság) jellemezzük, amely távnál a 
fájdalom megjelenik. 
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A perifériás érbetegség rosszabbodását jelzi az, amikor a végtag már nyugalomban is fáj. A végtag 
pihentetésekor sincs megfelelő vérkeringés a lábban. Ez sürgős orvosi beavatkozást indokolhat, mivel 
a végtag maradandóan károsodhat. 

Az orvosi vizsgálat elsősorban a végtagok ereire irányul, de ismert tény, hogy a perifériás erek 
szűkülete mellett a szív-érrendszeri betegségek kockázata is sokkal magasabb. Elsősorban a 
következők fennállta hajlamosíthat kialakulásukra: 

 dohányzás 

 cukorbetegség 

 életkor, idősebb korban sokkal gyakoribb az érszűkület 

 emelkedett vérzsír-szint 

Orvosa a perifériás artériás betegség (PAD) tüneteit már fizikális vizsgálat során megállapíthatja, ha 
gyenge vagy hiányzó pulzust tapint a szűkült artéria alatti szakaszon, az erek felett hallható zörejt 
tapasztal a fonendoszkópos vizsgálattal, lassú sebgyógyulást észlel, illetve az alacsonyabb 
vérnyomást mér az érintett végtagon. A diagnózis felállításához orvosa valószínűleg az alábbi 
speciálisabb vizsgálatok eredményeire is hagyatkozik: 

 Boka-kar index: diagnosztikai vizsgálat a bokákon mérhető vérnyomást hasonlítja össze a 
karon mért vérnyomással. Előfordulhat, hogy futópadon kell majd sétálnia és ezt 
megelőzően, illetve ezt követően határozzák meg a vérnyomást, így megállapítható, 
mennyire szűkülnek be az erek a gyaloglás során. 

 Angiográfia: ez a képalkotó vizsgálat lehetővé teszi, hogy orvosa megtekintse a vérátáramlást 
az artériákban. Az eljárás során az erekbe kontrasztanyagot (érfestéket) fecskendeznek be, 
majd hagyományos röntgen készülékkel, komputer tomográfiás készülékkel, illetve mágneses 
rezonancia vizsgálat segítségével kapnak képet az erek állapotáról. 

 A perifériás artériás betegség diagnózisának felállítását követően orvosa mindenképpen 
felméri, hogy mekkora Önnél a szívinfarktus illetve stroke kialakulásának a kockázata. Éppen 
ezért néhány erre vonatkozó vizsgálatot is javasolni fog: 

 Elektrokardiográfia: a szívben kialakuló elektromos tevékenységet rögzíteni tudják. Orvosa 
lehet, hogy az EKG-t terheléses vizsgálattal köti össze, azaz Ön egy szobabiciklin vagy 
futópadon mozog, miközben folyamatosan mérik vérnyomását, illetve vizsgálják a szív 
elektromos tevékenységét. 

 Vérvizsgálat segítségével meghatároztató a koleszterin, triglicerid szint, a C-reaktív protein 
szint, továbbá az éhgyomri vércukorszint is a cukorbetegség lehetőségének kizárása 
érdekében. 

 Ultrahang vizsgálat segítségével meg lehet határozni a nyaki erek meszesedésének állapotát, 
és ezáltal a szélütés kialakulásának kockázatát. 

A fenti vizsgálatok eredményeit összefoglalóan értékelve lehet aztán az érszűkület kezelését Önnel 
együtt megtervezni. Itt egyaránt fontos, hogy a szükséges életmódbeli változásokat megvalósítsa és 
pontosan betartsa, illetve a gyógyszerek rendszeres szedése nélkülözhetetlen. 

Mit tehet az érszűkületes, hogy a betegsége nem rosszabbodjon? 
Rendszeres testmozgás, értorna: a járásgyakorlatokat 30-45 perc időtartamban végezzük, legalább 
heti 3 vagy több alkalommal, fokozatos terhelés mellett, minimum12 héten keresztül. A gyakorlatok 
megkezdése előtt kérje ki orvos tanácsát! A gyakorlatra 5-10 perces bemelegítés után kerüljön sor. A 
járás tempója, a terhelés lehetőleg 3-5 perc múlva okozzon claudicatios panaszt, amikor pihentetni 
kell a beteget, esetleg óvatos lábizom-nyújtó, lazító gyakorlatokat végezhet. A panaszok 
megszűntével folytatjuk a járás-pihenés-járás sorozatot. 
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A dohányzás esetén annak teljes elhagyása. Kérje háziorvosa segítségét, mivel önerőből nagyon 
ritkán, és csak átmenetileg képesek a cigarettát letenni az érintettek, de léteznek hatékony 
gyógyszeres és nem gyógyszeres terápiák a leszokás támogatására. 

A lábápolás fontossága: a láb naponta történő megfelelő mosásával és lábápolással megelőzhetjük a 
súlyos elváltozások kialakulást. Ilyenkor rendszeresen győződjünk meg arról, hogy nincs-e lábunk 
feltörve vagy apró sérülés, nyomás jelei látszanak-e a lábon. 

Megfelelő, kényelmes cipő viselete. Soha ne járjunk mezítláb. Lábbelink mindig kényelmes, az 
alkalomnak megfelelő legyen. Új cipőt legfeljebb rövid ideig szabad viselni. A cipőben viselt harisnya 
vagy zokni lehetőleg műszál mentes legyen, előnyös a pamut viselet. Ne viseljen stoppolt vagy lyukas 
zoknit, ezek nyomást fejtenek ki és ingerlik a bőrt. Naponta váltson zoknit vagy harisnyát. 

Biztonságos körömvágás. Tompa végű ollót használjon, körmeit egyenesre vágja, vigyázzon, hogy a 
körömágy ne sérüljön. Ne vágjon ki tyúkszemet vagy bőrkeményedést. Ellenőriztesse orvossal vagy 
pedikűrössel. 

A vágást vagy sérülés esetén azonnal fertőtlenítse a sebet, tegyen rá tiszta kötést és menjen orvoshoz 
ha a seb duzzadt, vagy vörös esetleg váladékozik. Ne alkalmazzon a lábon erős fertőtlenítőszert, 
szárító hatású vegyszert. 

Hőmérséklet: egyfelől kerülje a hideg környezetet, ha szükséges alvás közben is viseljen zoknit. 
Másrészt veszélyes a nagyon meleg, forró víz, vagy más hő sérüléshez vezető helyzet is. 

Kerülje a vérkeringést tovább rontó helyzeteket. Ha a végtag tartósan mozdulatlan, vagy egy pontban 
tartós nyomás éri, az tovább rontja a keringést. 

Tesztkérdések 

1. Mi képezi az artériás érbetegségek klinikai jelentőségét az alábbiak közül? 
A. Az esetek 2/3-3/4 részben tünetmentesek, így célzott vizsgálattal ismerhetők fel 
B. Az életkorral a gyakoriságuk 10-20-szorosára nő 
C. A szív-érrendszeri betegségek független rizikó tényezői 
D. Az artériás érbetegek 30%-a öt éven belül meghalhat kezelés nélkül 
E. Mindegyik a fentiek közül 
 
2. Mekkora a perifériás verőérbetegségek prevalenciája a teljes populációra viszonyítva? 
A. 1-2% 
B. 3-5% 
C. 6-12% 
D. 13-15% 
E. 15-20% 
 
3. Melyek a perifériás érbetegségek fő rizikófaktorai az alábbiak közül? 
A. Dohányzás 
B. Életkor 
C. Cukorbetegség 
D. Emelkedett hs-CRP 
E. Mindegyik a fentiek közül 
 
4. Melyik a legszenzitívebb módszer az artériás érbetegségek szűrésére az alábbiak közül? 
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A. Anamnesztikus adatok (családon belüli halmozott szív-érrendszeri betegségek) 
B. Rose-féle (edinburgi) kérdőív 
C. Perifériás pulzusok tapintása 
D. Boka/kar index mérés 
E. A lábak hőmérséklet különbségének vizsgálata 
 
5. Melyik nem tartozik az akut kritikus végtag ischaemia jelei közé? 
A. Az érintett végtag fájdalmassága 
B. A pulzus tapinthatóságának hiánya 
C. A végtag sápadtsága, hidegebb tapintata 
D. Gangrenás elváltozás az ujjakon vagy egyéb helyen 
E. Érzés- és mozgászavar az érintett végtagon 
 
6. Melyik állítás nem igaz a 2. típusú cukorbetegségben észlelhető perifériás érbetegségre? 
A. A perifériás érbetegek mintegy 20%-a cukorbeteg 
B. A 2. típusú cukorbetegség a perifériás érbetegség gyakoriságát 2-4 szeresére növeli 
C. A végtagi amputációk kockázatát a cukorbetegség 7-15 szeresre növeli 
D. Végtagi amputációra a leggyakrabban a cukorbetegség miatt kerül sor 
E. A jó anyagcsere vezetéssel, és beteg gondozással elkerülhető az amputáció 
 
7. A boka/kar index értékelésekor mely értéket tekintjük kórosnak? 
A. Az 1,0 alatti értéket 
B. 1,0-1,3 közötti értéket 
C. Az 1,3 feletti értéket 
D. Mind a három esetben 
E. Az a. és a c. esetben 
 
8. Melyik tényezők fontosak a perifériás érszűkület nem gyógyszeres kezelésében? 
A. Dohányzás elhagyása 
B. Kontrollált járásgyakorlatok, rendszeres „értorna”végzése 
C. Megfelelő folyadék bevitel 
D. Kényelmes lábbeli viselése 
E. Mindegyik a fentiek közül 
 
9. A perifériás érszűkület gyógyszeres kezelésében mely tényezők fontosak az alábbiak közül? 
A. Endothel-védelem, plakk-stabilizáció sztatinok adásával 
B. Thrombocyta-aggregáció gátlók adása a vaszkuláris események megelőzésére 
C. A vérnyomás normalizálása elsősorban értágító hatású szerekkel, hogy a boka felett, a szisztolés 
vérnyomás ne legyen 50 Hgmm alatt 
D. Keringésjavító, hemodilúciós terápiák 
E. Mindegyik a fentiek közül 
 
10. Mikor utaljuk be az érszűkületes beteget szakorvosi konzílium, vagy intézeti felvétel céljából? 
A. Akut végtag ischaemia esetén sürgősséggel 
B. A Fontaine I-II. stádiumú beteget, ha állapota progressziót mutat 
C. A középsúlyos/súlyos (Fontaine II/b, III., IV.) esetekben 
D. Speciális érszűkületes esetek gyanúja esetén (malformatio, vasculitis) 
E. Fentiek mindegyikénél 
 
Helyes válaszok: 1: E, 2: C, 3: E, 4: D, 5: D, 6: D, 7: E, 8: E, 9: E, 10: E 
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Az alsó végtagi mélyvénás thrombosis 
dr. Magyar Anna 

Bevezetés 

Az alsó végtagi mélyvénás thrombosis súlyos szövődményei, a tüdőembolia és a krónikus vénás 
elégtelenség miatt veszélyes betegség. 

Definíció, BNO tartomány 

Mélyvénás thrombosisról beszélünk, ha a végtag valamely mélyen fekvő vénájában vérrög képződik, 
és ez részben vagy teljesen elzárja a vénás keringést. A mélyvénás thrombosis leggyakoribb az alsó 
végtagok vénáiban, de a brachialis vagy axilláris erekben is előfordulhat. Vérrög bármelyik vénában 
képződhet, pl. az agy sinusaiban, a retina vénáiban, a kismedence vénás hálózatában vagy a 
zsigerekben (vese, lép, máj, vena portae, vena cava). A véna elzáródása rontja az adott szerv 
funkcióit, a leváló vérrögök pedig a kisvérkörbe továbbúszva tüdőembóliát okozhatnak. A mélyvénás 
thrombosisokhoz mindig kisebb-nagyobb mértékű tüdőembolizáció társul, ezért mélyvénás 
thrombosis helyett helyesebb vénás thromboemboliáról beszélni. 

I8011 A véna iliaca vagy femoralis gyulladása és thrombosisa következményes artériás 
keringési zavarral 

I81 Kapuvéna thrombosis 
I81H0 Kapuvéna thrombosis 
I82 Egyéb vénás embolia és thrombosis 
I8220 A vena cava emboliája és thrombosisa 
I8230 A vesevéna emboliája és thrombosisa 
I8280 Egyéb meghatározott vénák emboliája és thrombosisa 
I8281 Véna iliaca emboliája és thrombosisa 
I8282 Véna femoralis profunda emboliája és thrombosisa 
I8283 Véna femoralis superficialis emboliája és thrombosisa 
I8286 Véna subclavia emboliája és thrombosisa 
I8287 Véna axillaris emboliája és thrombosisa 
I8290 K.m.n. véna emboliája és thrombosisa 
O2230 Mélyvénás thrombosis a terhesség alatt 
O2250 Agyi (sinus) thrombosis a terhesség alatt 
O8710 Mélyvénás thrombosis a gyermekágyban 
O8730 Agyi vénás thrombosis a gyermekágyban 

 

Epidemiológia 

A mélyvénás thrombosis és általában a vénás thrombemboliás betegségek pontos előfordulása nem 
ismert, hiszen a kórkép sokszor tünetszegényen zajlik, és csak a következményeit észleljük. A becsült 
éves incidencia 100 000 lakosra 90-130 megbetegedés. Az előfordulás 50 éves kortól exponenciálisan 
nő. Míg fiatalokban inkább a nők betegsége, idős korban férfiakban gyakoribb. Bizonyos 
rizikócsoportokban az előfordulás jóval magasabb (ld. lejjebb). Az alsó végtagi mélyvénás thrombosis 
a tüdőembolia leggyakoribb forrása. A tüdőembolia a cardiovascularis halálozás harmadik 
leggyakoribb oka az ischaemiás szívbetegség és stroke után. A tüdőembolia egy héten belüli 
halálozása közel 25%. Magyarországon 10 körüli a pulmonalis embolia mortalitása 100000 lakosra 
számítva, ami magasabb az európai átlagnál. 
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Pathophysiologia 

A vénás thrombemboliás betegségek kialakulása többtényezős. Rudolf Virchow (1821-1902) ma is 
érvényes triászában az érfal sérülés, a keringés lassulása (stasis) és a fokozott alvadékonyság 
(hiperkoagulabilitás) oki szerepét írta le. Az érfal sérülésre példa a műtétek, balesetek utáni fokozott 
thrombosiskészség, a stasis az oka a tartós immobilitás kiváltotta rögösödésnek, a fokozott 
alvadékonyság szerepel a primer és szekunder thrombophilia okozta mélyvénás thrombosis 
kialakulásában. A vénás tromboemboliára hajlamosító tényezők csoportosítását az 1. táblázat 
mutatja. 

1. táblázat. Vénás tromboemboliára hajlamosító kockázati tényezők 

Örökletes thrombophiliák Szerzett thrombophiliák Általános állapotot befolyásoló 
tényezők 

Természetes alvadásgátlók 
hiánya (protein C, protein S, 
antithrombin hiány) 

Idős kor Gyógyszerek: hormonpótlás, 
fogamzásgátlás, kemoterápia 

Kóros prokoagulánsok (FV 
Leiden mutáció - APC 
rezisztencia; prothrombin gén 
polimorfizmusok - emelkedett 
FVII, magas FVIII aktivitás, 
dysfibrinogenemia, 
hyperhomocysteinaemia) 

Társbetegségek: 
myeloproliferatív betegség, 
nephrosis, haemolysis, 
malignus tumor, gyulladás, 
sepsis, súlyos szívelégtelenség 
(NYHA III-IV), immunbetegség, 
Crohn betegség, antifoszfolipid 
szindróma, COPD 

Graviditás, gyermekágy 

 Jelentős obesitas, BMI>30 Immobilitás - tartós 
ágynyugalom, 8 órát 
meghaladó repülőút 

 Műtét  Varicositas 
 Trauma Dohányzás 
 

A vénás thromboembolia kockázata nagyon sok tényezőn múlik. A veleszületett thrombophiliák 
között is jelentős különbségek vannak. Míg pl. az igen gyakori heterozigóta Leiden mutáció esetén a 
thrombosis kockázata alacsony, addig pl. a ritkább antithrombin deficit könnyebben vezet 
thrombosishoz. A thrombophilia fennállása magában nem okoz thromboemboliát, ilyenkor is 
többnyire kiváltó tényező szükséges a thrombosis létrejöttéhez. A kockázatot nehéz számszerűsíteni, 
terápiás döntés előtt mindig a beteg individuális megítélése, az összes kockázati tényező 
figyelembevétele szükséges. A szerzett kockázat felmérésére több támpontunk van. A 2. táblázat a 
thromboemboliák szerzett kockázatát csoportosítja a rizikó súlyossága alapján. 

2. táblázat. A vénás thromboemboliák szerzett kockázati tényezői súlyosság szerint csoportosítva [Ho 
WK Aust. Fam. Phys. (2010)] 

Erős klinikai kockázati tényezők (esélyhányados > 10) 
Csípő- vagy alsó végtagi törés 
Csípő- vagy térdízületpótló műtét 
Nagy sebészeti beavatkozás 
Nagy trauma 
Gerincvelő sérülés 
Mérsékelt klinikai kockázati tényezők (esélyhányados: 2-9) 
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Arthroscopos térdműtét 
Hormonkezelés (fogamzásgátlás vagy hormonpótlás) 
Terhesség: gyermekágy 
Stroke paresissel vagy plegiával 
Vénás thromboembolia az anamnézisban 
Gyenge klinikai kockázati tényezők (esélyhányados < 2) 
Immobilizáció (3 napnál hosszabb ágynyugalom, 8 óránál hosszabb utazás) 
Terhesség: szülés előtti időszak 
Elhízás 
Idős kor 

 

A vénában képződött kis thrombusok spontán felszívódhatnak, és nem okoznak klinikai tünetet. A 
nagyobb thrombusok elzárják a keringést, az alsó végtag a rög alatti területen megduzzad, 
fájdalmassá, lividdé válik. A vérrögből kisebb-nagyobb darabok leszakadhatnak, és a vérárammal a 
tüdőbe kerülnek. A pulmonális mikroembolizációnak gyakran alig van klinikai jele, nagyobb 
tüdőembóliák köhögést, fulladást, vérköpést, tachycardiát, súlyos esetben légzési elégtelenséget, 
halált okozhatnak. Minél magasabban záródik el a véna, annál kifejezettebbek a thrombosis klinikai 
tünetei, és annál nagyobb a tüdőembolia veszélye. A véna iliaca teljes elzáródása az egész alsó végtag 
duzzanatát, súlyos, livid oedemáját, nagy fájdalmát és az arteriák komprimálásával ischaemiás 
károsodását okozhatja (phlegmasia coerulea dolens). Ha nem történik időben kezelés, és az ér 
spontán sem rekanalizálódik, a thrombus szervül, és a mély véna keringése tartósan károsodik, 
krónikus vénás elégtelenség tüneteit okozva (3. táblázat, 1. ábra). 

3. táblázat. A krónikus vénás elégtelenség tünetei 

Oedema, indurált oedema, másodlagos nyirok-oedema 
Cyanosis, livid elszíneződés, mely a végtag felpolcolására enyhül 
Tág varixok, teleangiectasiák, reticularis vénák 
Bőrpigmentáció 
A bőr trofikus zavara, eczema, lipodermatosclerosis 
Sérülékeny bőr, erosio, ulcus cruris 
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1.A. ábra. A krónikus vénás elégtelenség 1 

 

 

1.B. ábra. A krónikus vénás elégtelenség 2 
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Hatáskör, kompetencia 

Az alsó végtagi mélyvénás thrombosis diagnózisa az anamnézisre és klinikai tünetekre épül, de a véna 
duplex-doppler vizsgálata és D-dimer meghatározás nélkül a diagnózis biztonsággal nem állítható fel. 
Alapos gyanú esetén a biztos diagnózis felállításáig a háziorvosnak az antikoagulációt sürgősséggel 
meg kell kezdenie, ha nem áll fenn annak ellenjavallata. Ha a háziorvos számára nem hozzáférhető az 
azonnali diagnosztika, helyes a beteget mielőbb belgyógyászati osztályra utalni. 

Klinikailag enyhe, a véna poplitea szintjét nem meghaladó thrombosis esetén, ha a D-dimer és duplex 
doppler vizsgálat elérhető, a beteg jól együttműködő, és lehetőség van bármikor laborvizsgálatra, a 
mélyvénás thrombosis kezelhető a beteg otthonában. Ilyen esetben is kezdeményeznie kell a 
háziorvosnak a thrombosis okát kereső részletes kivizsgálást. 

A mélyvénás thrombosist követő oralis antikoaguláns kezelés fenntartása és kontrollja a háziorvos 
feladata. Az antikoaguláció befejezését vagy tartós antikoagulálás elrendelését helyes angiológus 
és/vagy haemorheologus szakorvossal történő konzílium alapján eldönteni. 

Klinikum 

Anamnézis 

A mélyvénás thrombosis tünetei igen változatosak, széles skálán mozognak. Sokszor a betegség 
tünetmentes, csak a tüdőembolia vagy a krónikus vénás elégtelenség kialakulása utal rá. Máskor a 
tünetek lehetnek igen enyhék: féloldali lábfáradás, lábikragörcsök, a láb érzékenysége, feszülése, 
húzódás érzése. Olykor a tünetek típusosak: lábfeszülés, fájdalom, mely állásra, járásra, erőlködésre 
romlik, és együtt jár a lábfej, boka, lábszár duzzanatával, livid elszíneződésével, esetleg melegségével. 
Fekvésre a tünetek enyhülnek. A legsúlyosabb esetben az egész végtag livid, meleg, fájdalmas és 
jelentősen duzzadt. Hőemelkedés, nyugtalanság, tachycardia már pulmonalis embolizációra utalhat. 

Rendkívül fontos az anamnézis pontos felvétele, a beteg rizikó-besorolása. Rá kell kérdezni a 
családban előforduló thrombemboliás betegségekre, thrombophiliára. Meg kell tudni, nem volt-e 4 
héten belül műtét, trauma, hosszú repülőút, ágynyugalmat indokló betegség. Van-e a betegnek 
thrombosisra hajlamosító alapbetegsége? Szed-e hormonpótlást, fogamzásgáltót? Dohányzik-e? 
Magas thrombemobolia rizikó esetén enyhe tünetek is mélyvénás thrombosis komoly gyanúját 
kelthetik. 

Fizikális vizsgálat 

A beteg teljeskörű fizikális vizsgálata igen fontos, hiszen mélyvénás thrombosis esetén azonnal meg 
kell kezdenünk a betegség okának keresését. A rectalis digitális vizsgálat is elengedhetetlen rectum 
tumor, prostatitis, prostata tumor, kismedencei terimék feltárásához. Legfontosabb alaposan 
megtekinteni, megtapintani az érintett végtagot összehasonlítva az ellenoldalival, fekve és állva is. 
Érdemes minden alkalommal lemérni mindkét alsó végtag körfogatát (centiméter sem kell hozzá, az 
összehasonlításhoz egy szál cérna is elegendő) a boka felett, ahol a legvékonyabb, a vádli közepén, 
ahol a legvastagabb, valamint a térd alatt és felett, a legvékonyabb területen, esetleg a comb 
közepén. Egy-két cm-es differencia már kórjelző lehet. Hasznos lehet a Homans-jel. A fekvő beteg 
lábát felemelve térdben 90 fokban behajlítjuk, és a lábfejet dorsalflexióba hozzuk. Ha fájdalmat jelez 
a vádliban, az is jel a thrombosis mellett (2. ábra). A mélyvénás thrombosis anamnézisre és fizikális 
vizsgálatra épülő diagnózisa csupán az esetek 20-25%-ában igazolódik be. 
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2. ábra. A Homans-jel vizsgálata 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Sokat segített a mélyvénás thrombosis diagnosztikájában a D-dimer vizsgálat bevezetése. A D-dimer 
teszt a vérrög felbomlásakor képződő fibrin degradációs termék mérésére szolgál. Fibrin azonban 
nem csak thrombosis során képződik, gyulladások, daganatok is emelhetik a D-dimer szintet. Ha 
azonban a vizsgálat eredménye negatív, nagy eséllyel kizárható a mélyvénás thrombosis. A D-dimer 
vérből történő kvantitatív mérése ma csak kórházban elérhető vizsgálat, de a háziorvos számára is 
hozzáférhető a kevésbé érzékeny kvalitatív D-dimer teszt. Mélyvénás thrombosisban emelkedhet a 
fehérvérsejt szám, a CRP érték, gyorsulhat a vörösvérsejt süllyedés, de ezek az eltérések nem elég 
specifikusak, nem részei a diagnosztikának. Antikoagulálás tervezése előtt érdemes a betegnél 
vérképet, thrombocytaszámot és prothrombin szintet nézni, ha van rá lehetőség. 

Képalkotó vizsgálatok 

Az alsó végtagi color duplex doppler vizsgálat a thrombus kimutatásának könnyen hozzáférhető, 
érzékeny módszere. Ha a vizsgáló egyértelműen thrombust lát a vénában, még negatív D-dimer 
esetén is meg kell kezdeni az véralvadásgátló kezelést. A proximalis mélyvénás thrombosisok 
általában jól leképezhetőek. A v. popliteától distalisabban elhelyezkedő kis thrombusok 
megítéléséhez azonban nagy felbontású készülék és tapasztalt radiológus szükséges. 

Egyéb vizsgálatok 

Általában a részletes anamnézis, a klinikai kép, fizikális vizsgálat, D-dimer és color duplex ultrahang 
birtokában a mélyvénás thrombosis diagnózisa nagy eséllyel kimondható. Itt azonban nem ér véget a 
kivizsgálás. Miközben a beteg kezelése megkezdődik, keresni kell a betegség okát. Elsősorban a 
tumoros betegségeket kell kizárni. A daganatok általában fokozzák a thrombosishajlamot, különösen 
az agy, ovarium, pancreas, vese, colon és gyomor rosszindulatú daganatai, valamint a lymphomák, 
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leukémiák. Egyébként panaszmentes, jó állapotú beteg esetében részletes laboratóriumi vizsgálat, 
széklet occult vérzés tesztelése, mellkas röntgen és hasi ultrahang vizsgálat, valamint nőgyógyászati 
és urológiai szűrések elegendőek. Optimális lenne a gastrocopia, colonoscopia és hasi-mellkasi CT 
elvégzése is, de ez a haszon/kockázat mérlegelésével kivihetetlen valamennyi mélyvénás 
thrombosisos beteg esetében. Idiopathiás mélyvénás thrombosisról beszélünk, ha nem találjuk a 
betegség közvetlen okát, ilyenkor érdemes a betegnél thrombophiliát keresni. A thrombophilia 
kivizsgálást minimum 3 hónappal a thrombosis keletkezése után tanácsos elvégezni, és szem előtt 
kell tartani, hogy K-vitamin antagonisták szedése mellett számos paramétert (pl. protein C, protein S, 
lupus antikoaguláns) nem lehet biztonsággal megítélni. LMWH-ra történő átállítás után 1-2 héttel 
ezek vizsgálatok is elvégezhetők. 

Diagnózis 

Súlyos, jellegzetes klinikai kép esetén (pl. phlegmasia coerulea dolens) a mélyvénás thrombosis 
diagnózisa nagy biztonsággal felállítható, különösen, ha a betegnél magas thrombosis kockázat 
ismert. 

Bizonytalan klinikum esetén, ha a color duplex ultrahang egyértelműen thrombosisra utal, a 
mélyvénás thrombosis diagnózisa felállítható. Ilyenkor, ha D-dimer negatív, azt pár nap múlva 
érdemes megismételni. Ha a D-dimer pozitív, az alátámasztja a mélyvénás thrombosis diagnózisát. Ha 
az ultrahangon nem látszik thrombus, és a D-dimer is negatív, a thrombosis esélye kicsi. 

Ha az ultrahang negatív, és a D-dimer pozitív, akkor nem bizonyított a thrombosis, de kis perifériás 
thrombus nem zárható ki. Ilyenkor a klinikai kép és a beteg thrombosis-rizikójának együttes 
értékelése, valamint a vizsgálatok ismétlése segíthet. A diagnózis megszületéséig magas rizikó esetén 
javasolt a beteg LMWH kezelésének megkezdése. 

Differenciál-diagnózis 

A mélyvénás thrombosis alattomos betegség, sokszor jellegtelen tünetekkel. Az izomláztól 
elkülöníthető az anamnézis pontos felvételével. Statin szedése is okozhat thrombosist utánzó 
myalgiát a lábikrában. Calcium, magnézium hiánya is vezethet lábikragörcshöz. Az érszűkületes 
lábfájás jellegzetes, adott mennyiségű terhelésre jelentkezik és láb-vérnyomásméréssel, mini-
dopplerrel azonosítható. Gyakran rendkívül nehéz a mélyvénás thrombosist elkülöníteni a 
sérülésektől. Izomszakadás a gastrocnemius izomban vagy traumás, esetleg spontán haematoma 
kísértetiesen hasonlít a thrombosisra, fájdalmat, feszülést, nyomásérzékenységet és oedemát 
okozva. A poplitealis árok Baker cystájának megrepedése is megtévesztő lehet. A legnehezebb a 
krónikus vénás elégtelenség és friss thrombosis elkülönítése, hiszen az oedemás, duzzadt, livid 
végtagon a friss thrombosis nem mindig súlyosbítja látványosan a klinikai tüneteket. 

Kezelés 

A mélyvénás thrombosis kezelésének célja a thrombus terjedésének, recidívájának, a 
tüdőemboliának és a krónikus vénás elégtelenségnek (post-thrombotikus syndroma) a megelőzése. A 
mélyvénás thrombosis akut kezelése azon alapul, hogy a további thrombusképződést 
antikoagulánsokkal megakadályozva utat engedünk az egészséges fibrinolízis thrombust bontó 
szerepének. A praxisban alacsony molekulasúlyú heparinnal (LMWH) kezdjük a kezelést, és 
ugyanakkor elkezdjük a K-vitamin antagonista (acenocumarin vagy warfarin) hozzáadását. Vélhetően 
néhány éven belül a K-vitamin antagonisták helyett direkt thrombin gátlót (dabigatran) vagy per os 
anti-Xa hatású vegyületeket (rivaroxaban, apixaban) fogunk használni. Ezek nagy előnye, hogy 
hatásuk egyenletes, és nem szükséges prothrombin kontroll. 



 639 

A betegeket 24 órán belül mobilizáljuk, de a thrombosisos alsó végtagra rugalmas pólya, majd a 
végtagoedema megszűnte után kompressziós harisnya viselését javasoljuk. A kompressziós harisnya 
használatát a thrombosist követően legalább egy éven át ajánljuk. Alvás idejére a végtag enyhe 
felpolcolásával gyorsítjuk a vénás keringést. 

Az LMWH-t terápiás dózisban, testsúlyra szabva adjuk subcutan. Az enoxaparin, dalteparin és fraxodi 
24 óránként is adható, a nadroparint és parnaparint naponta 2-szeri bontásban adjuk. Az anti-Xa szint 
ellenőrzése nem szükséges, csupán extrém módon elhízott vagy cahexiás betegekben, gravidákban és 
veseelégtelenség esetén, de ezen betegek ellátása nem háziorvosi kompetencia. Ellenőrizni kell 
azonban a kezelés első két hetében legalább heti kétszer a thrombocytaszámot a ritka, de 
életveszélyes heparin-indukálta thrombocytopenia kiszűrése végett. 

Az LMWH mellett megkezdjük az oralis antikoaguláns beállítását. Az acenokumarinból 2 mg, a 
warfarinból 5 mg az ajánlott biztonságos kezdő dózis. Az acenokumarin hatása kb. 3, a warfarin 
hatása kb. 5 nap után már mérhető. Ha az INR két egymást követő mérés során célértéken (2,0-3,0 
között) van, az LMWH elhagyható. Iliofemoralis thrombosisban ajánlott legalább 7-10 napig adni 
LMWH-t. 

A gyermekágyban gyakori a mélyvénás thrombosis, és kezelésében sokszor részt vesz a háziorvos. Ha 
már nem jelentős a vaginális vérzés, az LMWH adása megkezdhető. A szoptatós kismamának adható 
az LMWH, és ha indokolt, nyugodtan átállítható K-vitamin antagonistára. A gyógyszer ugyan bejut az 
anyatejbe, de az újszülött K-vitamin bevitellel védhető az antikoaguláns hatás ellen. 

Rendkívül fontos háziorvosi feladat az antikoagulált beteg részletes felvilágosítása betegségéről, 
magáról az antikoagulálásról, annak buktatóiról, a megfelelő diétás előírásokról, egyéb gyógyszerek 
szedhetőségéről. A K-vitamin antagonistákkal együtt szedett, vérzésveszélyt fokozó gyógyszereket 
(aspirin, NSAID-ok, steroid, stb.) a betegnek ismernie kell, megfelelő kontroll és gyomorvédelem 
mellett ezek a gyógyszerek szükség esetén szedhetőek. Ajánlott a betegek írott anyaggal történő 
ellátása. 

Gondozás 

A mélyvénás thrombosisos beteg gondozása sokszor a beteg élete végéig tart. Ellenőriznünk kell a 
beteg életmódját, karbantartja-e vénáit véna-tornával, hordja-e a kompressziós harisnyát, kerüli-e a 
krónikus vénás elégtelenséget rontó körülményeket (forró vizes fürdő, tartós állás, ülés, 
mozgáshiány). Nehéz háziorvosi feladat a krónikus antikoaguláns kezelés vezetése. 

A K-vitamin antagonisták tartós szedése során mindig mérlegelnünk kell a kezelés hasznát illetve 
kockázatát, azaz hogy a thrombosis recidívájának esélye nagyobb-e, mint a kezelés okozta vérzés 
esélye. Aktív, életet veszélyeztető vérzés jelenléte az antikoagulálás abszolút ellenjavallata. A K-
vitamin antagonistákat a betegnek minimum 3-6 hónapon át kell szednie. 

Általában 3-6 hónap elegendő, ha a thrombosisnak ismert kiváltó oka volt, ez megszűnt, és nincs a 
betegnek primer vagy secunder trombophiliája. Ha a thrombosis idiopathiás volt, 3-6 hónap 
elteltével, LMWH-ra áttérve a thrombophilia kivizsgálás elvégezhető, és ennek eredményétől tesszük 
függővé a kezelés elhagyását. Ha a D-dimer még ekkor is pozitív, az antikoagulálás folytatása ajánlott. 

Az antikoagulálást tartósan kell folytatni, ha a kiváltó ok azonosítható, de nem szüntethető meg (pl. 
előrehaladott daganatos beteg, súlyos thrombophilia), ha a thromboembolia nagyon súlyos volt, vagy 
ha az idiopathiásnak tartott mélyvénás thrombosis ismétlődik. A kezelést a thrombosis veszély és a 
vérzésveszély mérlegelésével időről időre újra át kell gondolni. 



 640 

Daganatos betegek mélyvénás thrombosisát követően az LMWH tartós adása előnyösebb a K-vitamin 
antagonistákénál. A K-vitamin antagonistát szedő beteget a beállítás során 1-2 hetente, majd 
legalább havonta egyszer ellenőrizni kell, és az INR érték alapján a kezelést módosítani kell. Hasznos, 
ha az orvos külön nyilvántartásban vezeti antikoagulált betegeit, ott rögzíti a mért INR értékeket (3. 
ábra). 

 

3. ábra. Az antikoagulált beteget nyilvántartó füzet 

Soron kívüli INR kontroll szükséges: 

 Vérzés esetén 

 Jelentős életmód, étrendváltás esetén (pl. a beteg hazakerül a kórházból, vagy nyaralni megy 
más éghajlatra, vegetariánus lesz, abbahagyja az ivást) 

 Újabb gyógyszer bevezetése esetén (pl. antibiotikumok, statinok, antiarrhythmiás szerek, 
NSAID) 

 Lázas betegségben 

Ha antikoagulált betegünknél műtéti beavatkozást tervezünk az aktuális ajánlások szerint kell a K-
vitamin antagonistát szüneteltetni vagy LMWH-ra cserélni. Szürkehályog-műtét, fogászati és kisebb 
bőrgyógyászati műtétek 2,0 körüli INR érték mellett elvégezhetők, tehát a K-vitamin antagonistát 
nem kell elhagyni, és LMWH sem szükséges. Nagyobb műtétek vagy „belül” végzett beavatkozások 
(pl. polypectomia, hólyag papilloma eltávolítás) esetén az acenokumarint 3, a warfarint 5 nappal a 
műtét előtt el kell hagyni, és a beteg rizikójától függően terápiás vagy preventív dózisú LMWH-ra kell 
átállni (ún. bridging = áthidalás). A műtét után általában 24 órán belül a tabletták visszaállítása 
LMWH átfedéssel megkezdhető. 

Az antikoaguláns kezelés leggyakoribb szövődménye a prothrombin szint túlzott csökkenése, és az 
emiatti a vérzés. Mi a teendő a K-vitamin antagonista túladagolása esetén? 

Ha az INR 3-5 között van és vérzés nincs, elég az adag átmeneti csökkentése. 
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Ha az INR 5-9 között van és nincs vérzés, akkor elég egy-két napig kihagyni a K-vitamin antagonistát, 
esetleg 2 mg K-vitamint adni per os (a 2 mg-os bébi injekcióból) gyakoribb INR kontroll mellett. 

Ha súlyos vérzés van, lokális vérzéscsillapítás mellett még terápiás szintű antikoagulálás (INR: 2-3) 
esetén is a kumarin azonnali elhagyása szükséges, és mellette PCC (prothrombin komplex 
koncentrátum) vagy FFP (friss fagyasztott plazma) adandó. Hatástalanságuk esetén rFVIIa 
(rekombináns VII faktor) egyszeri dózisa jöhet szóba. 

Életet veszélyeztető vérzés esetén lokális beavatkozás, vérzéscsillapítás mellett a K-vitamin 
antagonista azonnal elhagyandó, rFVIIa, esetleg PCC adandó, minden esetben kiegészítve 10 mg iv. K-
vitaminnal (szükség esetén 12 óránként ismételve). Ha a kumarin kezelés további folytatására van 
szükség, a vérzésforrás megszüntetése után a K vitamin hatás elmúlásáig (5-7 napig) terápiás adagú 
heparin (LMWH) kezelés javasolt, ezután lehet csak a kumarin kezelést megkezdeni további heparin 
átfedésben. 

A K-vitamin antikoagulálást antagonizáló hatása nem azonnali, kb. 24 óra múlva áll be, és közel egy 
héten át tart! Ha terápiás (2-3) INR mellett lép fel vérzés, mindig keresnünk kell annak helyi okát. Ha 
nincs vérzésforrás, a 2-3-as INR tartomány mellett vérzés sincs. A vérzékenységnek előnye is van, 
gyakran észleljük, hogy antikoagulált betegeken korábban lehet vérző tumorokat diagnosztizálni. 

Prevenció 

A mélyvénás thrombosis kialakulását számos esetben sikeresen meg lehet előzni. A megelőzésnek két 
alapvető lehetősége áll rendelkezésünkre. Az egyik a thrombophilia időben történő kiszűrése, a másik 
a megfelelő thrombosis profilaxis magas thrombosis rizikóval járó betegségek, körülmények, műtétek 
esetén. 

Thrombophiliára kell gyanakodnunk, ha páciensünk családjában halmozottan fordul elő 
thromboembolia. Ilyen beteg esetében, bizonyos helyzetekben, amikor fokozott thrombosisveszély 
fenyeget (pl. műtét előtt, fogamzásgátlás megkezdése vagy gyermekvállalás előtt), érdemes 
thrombophilia irányú szűrővizsgálatokat végeznünk. Thrombophiliára kell gyanakodnunk minden 
olyan esetben, ha fiatal betegnél észlelünk idiopathiás mélyvénás thrombosist, vagy a thrombosis 
szokatlan helyen fordul elő vagy ismétlődik. Ilyenkor is tanácsos a thrombophilia szűrés. A 
trombophiliás betegek folyamatos vagy átmeneti thromboprofilaxiásról haemorheológus 
szakorvossal történő konzílium alapján kell dönteni. 

Jól ismert bizonyos kórállapotok, körülmények vagy műtéti beavatkozások thrombosis rizikója. Ezt 
összevetve a beteg individuális kockázatával megfelelő thromboprofilaxis indokolt. Az alábbi 
táblázatban a vénás thromboemboliára veszélyeztető kórházi állapotok különböző kockázati 
csoportjai és az ajánlott thrombosis profilaxist szerepel a Transzfúziológiai és Hematológiai Szakmai 
Kollégium és a Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság legutolsó ajánlása alapján (4. táblázat). 

4. táblázat. A vénás thromboembolia (VTE) kockázati csoportjai kórházi betegek felmérése alapján 
[Eü. Közlöny 60:1214. (2010)] 

Kockázati csoport Tünetekkel járó és tünetmentes 
VTE kockázata thrombosis 
profilaxis nélkül 

Ajánlott profilaxis 

Kis kockázat 
Fennjáró betegeken végzett kis 
műtét 

<10% Korai mobilizálás 
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Fennjáró belgyógyászati betegek 
Lágyrészt nem vagy alig érintő 
sérülések 
Közepes kockázat 
Sebészet: a hasi műtétek 
többsége, nyílt nőgyógyászati és 
urológiai műtét 
Belgyógyászat*: ágyhoz 
kötöttség, mozgásképtelenség 
(pl. NYHA III-IV szívelégtelenség, 
COPD, tumor, akut fertőzés, 
gyulladás, nephrosis) 
 
Közepes kockázat + nagy 
vérzésveszély 

10-40 LMWH (az alkalmazási 
előírás szerint), UFH** vagy 
fondaparinux 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mechanikai megelőzés 

Nagy kockázat 
Elektív csípő vagy térdprotézis, 
onkológiai sebészet, gyulladásos 
szövetek műtéte, 
nagy műtétek, polytrauma, 
gerincvelő sérülés, 
medencetörés, súlyos alsó 
végtagi sérülés; 
halmozott kockázatú 
belgyógyászati*-
onkológiai/onkohaematologai 
betegek (pl. intenzív kezelés, 
lélegeztetés, alsó végtagi 
bénulást okozó stroke, sepsis) 
 
Nagy kockázat + nagy 
vérzésveszély 

40-80% LMWH (az alkalmazási 
előírás szerint) vagy 
fondaparinux, rivaroxaban, 
dabigatran etexilat (csak 
csípő- és térdprotézis műtét 
esetén) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mechanikai megelőzés 

* Amennyiben tartós, hazabocsátás utáni antikoagulálás tervezett, VKA: INR 2-3 beállítása 
mérlegelendő 
** UFH: naponta 2-szer, 3-szor, ha az LMWH nem hozzáférhető 

Nagy műtét: valamely testüreg megnyitásával vagy jelentős szövetroncsolással járó, esetenként 
életfontosságú szervek működését befolyásoló, rendszerint általános anesztéziában és 
műtőhelyiségben végzett beavatkozás, amelyet követően a beteg többnyire legalább 24 óráig az 
ellátó intézetben marad. 

Kis műtét során csak bőr, nyálkahártya és kötőszövet átmetszésre kerül sor, helyi érzéstelenítésben, 
ill. ambulánsan végezhető. Kis műtét tehát általában minden olyan beavatkozás, amihez nincs 
altatásra és anesztézia jelenlétére szükség, és nem kerül testüreg megnyitására sor. 

Nem része a meghatározásnak, de iránymutató lehet a beavatkozás időtartama is: nagy műtétnél 
általában 30 percnél hosszabb, kis műtétnél 30 percnél rövidebb. 

A 8 óránál hosszabb, repülővel történő utazás esetén a lábak állandó mozgatása mellett közepes 
kockázatú pácienseinknek kompressziós térdharisnya viselését javasoljuk, magas thrombosis rizikójú 
betegeknek az utazás előtt 1-2 órával beadott preventív dózisú LMWH injekciót ajánlunk. 
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Esettanulmány 

Anamnézis 

42 éves nőbeteg érkezett a rendelőbe este. Előzőleg már betelefonált a munkahelyéről, hogy 
szeretne munka után vizsgálatra beszaladni, mert ebéd után úgy érezte, mintha „levegő szorult volna 
a mellkasába”, fájt a mellkasa jobboldalon légzésre és mozgásra. Aztán panasza lassan elmúlt, de 
helyesebbnek vélte megmutatni magát. Köhögés, fulladás nem kísérte tüneteit. Az egészségesnek 
látszó, sportos közgazdásznő anamnézisében lényeges betegség nem szerepelt. Két ízben szült, 22 
éves és 10 éves gyermeke van. Jelentkezésekor panaszmentesnek mondta magát. 

Fizikális státusz 

Fizikális státuszában kóros eltérést nem észleltem. A tüdő felett puha sejtes alaplégzés hallható, 
tompulat nem kopogtatható, a rekeszek jól kitérnek. RR: 115/75 Hgmm, P: 84/min, aequalis, 
regularis, láztalan. A mellkasi panasz miatt EKG is készült, s.r., kp. R tengelyállás, normális PQ, QT, 
normális repolarizáció. 

A hirtelen kialakuló mellkasi fájdalom és az enyhe tachycardia alapján kezdődő pneumonia, 
pleurodynia, mozgásszervi fájdalom mellett kis pulmonalis embolia lehetősége is felvetődött. 
Rákérdtem, nincs-e alsó végtagi panasza. A beteg elmondta, hogy a megelőző hétvégén 2 napos 
túrán vett részt, sokat gyalogolt, a bal vádlijában azóta izomlázat érez. Ennek azonban nem tulajdonít 
különösebb jelentőséget. Az alsó végtagok alaposabb vizsgálata nem utalt thrombosisra. A végtagok 
körfogata egyforma volt, nem volt hőmérséklet-különbség, szín-különbség. A Homans-jel vizsgálata 
során azonban a beteg enyhe fájdalmat jelzett a jobb vádliban. Néhány perces állás után a jobb 
lábszár alig láthatóan lividebb színűvé vált, mint a bal. 
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Kockázatfelmérés 

A pulmonalis embolia, mélyvénás thrombosis gyanúja miatt végzett alaposabb rizikófelmérés során 
kiderült, hogy a beteg nagyanyjának idős korban és húgának gyermekágyban volt mélyvénás 
thrombosisa. Az is kiderült, hogy beteg utolsó szülése óta nőgyógyásza felírására folyamatosan szed 
fogamzásgátlót. 

Diagnózis és a terápiás döntés 

A klinikai kép egybevetve a fokozott rizikóval mélyvénás thrombosis és pulmonalis embolia mellett 
szólt. A minimális tünetek, jelen panaszmentesség, jó általános állapot ellenére a beteget 
rábeszéltem a kórházi felvételre. A 70 kg-os nőbetegnek 7000 E dalteparint adtam sc., , majd a 
területi belgyógyászati osztály ambulanciájára irányítottam sürgős doppler vizsgálat és D-dimer 
vizsgálat végzése céljából. Az ügyeletes orvossal megkonzultáltam a beteget. 

A betegnél történt sürgős D-dimer vizsgálat pozitív eredményt adott, emiatt a kórházban tartották. A 
másnap elvégzett color duplex ultrahang kisméretű thrombust igazolt jobb v. popliteában. A 2x7000 
E dalteparin adása mellett megkezdétk az acenokumarin adását, és jobb lábára rugalmas pólyát 
kapott. A mellkas röntgen negatív volt. Pulmonalis embolia kimutatását célzó képalkotó vizsgálat 
(helicalis CT, perfúziós tüdőszcintigráfia) a panaszmentes betegnél nem készült. 

Gondozás 

Egy hét múlva a beteg hazatért a kórházból. Panaszmentes volt, acenokumarint szedett, utolsó INR 
2,2 volt. 

Milyen teendőim vannak a beteggel? 

Elmagyaráztam az antikoagulálással kapcsolatos tudnivalókat. Megbeszéltem, megszerveztem a négy 
hetenkénti kontrollt. A hazatérés után egy héttel soron kívüli prothrombin kontrollt végeztem, mert a 
kórházi és otthoni étrend különbségei miatt az adagolás változhat. A beteg részére megszervezem 
kompressziós harisnya felírását, és ennek legalább egy éves viselésére rábeszéltem. A fogamzásgátló 
– mint azonosítható rizikótényező - szedését leállítom, nőgyógyászhoz irányítom nem hormonális 
fogamzásgátlás megbeszélése végett. 

Elvégeztem a tumor keresésére irányuló, a kórházban időhiány miatt el nem végzett 
alapvizsgálatokat. Ezek negativitása esetén megbeszélem a beteggel, hogy fél évig tanácsos szednie 
az acenokoumarint, majd panaszmentesség, a véna ultrahanggal igazolt rekanalizációja és negatív D-
dimer eredmény esetében az antikoagulálás fokozatosan elhagyható. A családban halmozott 
thrombosishajlam miatt mérlegelem a thrombophilia irányú kivizsgálást, akár 3 hónap múltán, 
kétheti LMWH-ra váltás után, akár félév elteltével, az acenokumarin szedés leállítása után két héttel. 

Megbeszélés 

A beteg esete jól példázza, hogy a mélyvénás thrombosis az esetek jelentős részében tünetmentes 
vagy minimális tünetekkel jár. Csekély, jellegtelen tünetek esetén sokat segít a gondos 
kockázatfelmérés. Magas thrombosiskockázat esetén az enyhe klinikai tüneteket is komolyan kell 
értékelnünk. A betegnél a „levegőbeszorulást” utánzó mellkasi fájdalom kis pulmonalis embolizáció 
tünete lehetett. Miután v. poplitea thrombosisa igazolódott, és az antikoagulálást megkezdték, 
klinikai tünetmentessége és negatív mellkas rtg lelete alapján a pulmonális mikroembolia 
igazolásának (drága és nehezen hozzáférhető vizsgálatokkal) nem lett volna további kezelési 
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konzekvenciája. A betegnél a fogamzásgátló tartós szedésén kívül egyéb thrombogen tényező vagy 
betegség nem igazolódott. A thrombophilia kivizsgálás félév elteltével, valamint a kontroll D-dimer 
vizsgálat negatív eredménnyel zárult. A beteg félév után az antikoaguláns kezelést elhagyta. A 
végtagon nem észlelhetők krónikus vénás elégtelenség jelei, de a kompressziós harisnyát még viseli. 
Az ösztrogének bármilyen formában történő szedésétől eltiltom a beteget. 

Betegtájékoztató 

Mi a mélyvénás trombózis és mik a következményei? 

A vérkeringésben a vénás rendszer szállítja a szövetek által elhasznált vért vissza a tüdőbe 
oxigénfelvétel céljából. Különböző okok folytán a vénákban vérrögök képződhetnek: 

 ha a vénákban nagyon lelassul a keringés 

 ha különböző veleszületett vagy szerzett betegségek miatt fokozódik a vér alvadékonysága 

 ha baleset vagy műtét miatt megsérül az ér fala és az azt körülvevő szövetek. 

Ha az alsó végtag valamelyik mélyen fekvő nagy vénájában vérrög képződik, és ez növekedve elzárja 
az eret, a vénás keringés megáll. Ez a mélyvénás trombózis. A vér ilyenkor torlódik a rög alatt, emiatt 
a végtag megduzzad, fájdalmassá válik és a felfrissülni nem tudó vértől megkékül. Ráadásul a 
vérrögből leszakadhatnak kis részecskék (embólusok), és a tüdőbe sodródva kisebb-nagyobb 
tüdőereket elzárhatnak, tüdőembóliát okozva. Ha nem kezelik időben a beteget, a végtag keringése 
tartósan tönkremegy, idült vénás elégtelenség jön létre. Ilyenkor a végtag örökké duzzadt, főleg 
estére ödémás, lilásvörös színű, kiváltképp, ha lógatják. A felületes visszerek és a kis bőrvénák 
kitágulnak, a vér kilép az erekből vörös elszíneződést majd barna pigmentációt okozva a láb bőrén. A 
bőr táplálkozása is zavart szenved, viszkető, hámló bőrgyulladás, a bőr megkeményedése, 
sérülékenysége, a sérülésekből pedig nehezen gyógyuló lábszárfekély képződhet az évek során. A 
mélyvénás trombózis legsúlyosabb szövődménye a tüdőembólia, mely lehet tünetmentes, 
tünetszegény, de nagy embólia súlyos tünetekkel is járhat, hirtelen halált is okozhat. 

Mit okoz mélyvénás trombózist? 

Mélyvénás trombózis egészséges emberben csak úgy magától nem keletkezik, mindig van valamilyen 
oka. Veleszületett trombózis-hajlamra kell gyanakodnunk, ha a családban több rokonnál fordult elő 
trombózis vagy embólia. Számos betegség fokozza a trombózishajlamot, pl. daganatos betegségek, 
gyulladásos bélbetegség, nagyfokú fehérjevesztéssel járó vesegyulladás, bizonyos immunbetegségek, 
súlyos gyulladások. A gyógyszerek közül a női hormonok és bizonyos kemoterápiás szerek is 
elősegíthetik a trombózis kialakulását. A csonttörésekkel járó balesetek, gerincsérülés, valamint a 
csont- és ízületi műtétek és nagy hasi műtétek jelentősen fokozzák a vérrögképződést, de ma már 
műtétek előtt és után mindenki kap véralvadásgátlót a trombózis megelőzésére. A jelentős elhízás, 
idős kor, dohányzás is fokozza a trombózis hajlamot. A tartós ágyban fekvés, 8 óránál hosszabb 
repülőút vagy mozdulatlan üléssel járó utazás is vezethet trombózishoz arra hajlamos egyénben. 

Mik a mélyvénás trombózis tünetei? 

A mélyvénás trombózis sajnos sokszor tünetmentes vagy tünetszegény, és csak következményeiből 
derül ki. Típusos esetben az alsó végtag féloldali duzzanata, feszülő boka- és lábszárvizenyő, izomláz-
szerű fájdalom és a végtag álláskor észlelt lilás elszíneződése, melegsége jelzi a mélyvénás 
trombózist. Sokszor csak egy-egy tünet jelentkezik, duzzanat fájdalom nélkül vagy csupán fájdalom 
magában. A társuló tüdőembólia nehézlégzést, szapora légvételeket, szapora pulzust, köhögést, 
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véres köpetet, szegező mellkasi fájdalmat, ájulásos rosszullétet okozhat. Bármelyik fenti tünet esetén 
azonnal tanácsos orvoshoz fordulni. 

Milyen vizsgálat igazolja a mélyvénás trombózist? 

Az orvos sokszor a jellegzetes panaszok és tünetek alapján már tudja a diagnózist. A vérből is meg 
lehet állapítani a trombózis valószínűségét, de a legpontosabb vizsgálat a színes duplex ultrahang, 
mellyel látni lehet a vénában megbújt vérrögöt. 

Hogyan kell kezelni a mélyvénás trombózist? 

Az idejében megkezdett kezelés gyorsan eltünteti a vérrögöt, és helyreállítja a véna keringését. Ha a 
kezelés késik, a véna épségét már csak részlegesen lehet visszaállítani, és idült vénás elégtelenség 
marad fenn. A kezelés lényege a tartós alvadásgátlás, melyet vénába vagy újabban bőr alá adott 
heparin injekciókkal kezdünk, majd áttérünk a gyógyszeres alvadásgátlóra. A gyógyszeres 
véralvadásgátlókat minimum 3-6 hónapig vagy egyedileg az orvos által meghatározott ideig, bizonyos 
esetekben egy életen át kell szedni. 

A kezelés másik fontos eleme az ún. kompressziós harisnya viselése. A trombózist követően legalább 
egy, súlyos esetben két éven át tanácsos a szorító harisnya viselése reggeltől estig minden nap. A 
harisnya hatékonyan gátolja a vénás keringés további romlását, megelőzi a lábszárfekély kialakulását. 
Súlyos érszűkület esetén a harisnya sajnos nem alkalmazható. 

A vénákra vigyázni kell, kerülni kell a napot, forró fürdőt, passzív láblógatást. A járkálás, biciklizés, 
torna serkenti a vénás keringést. Üléskor érdemes a lábat zsámolyra helyezni, fekvéskor pedig 
párnával felpolcolni. Kerülni kell a mozdulatlan állapotot. 

Mit kell tudni a tartós alvadásgátlásról? 

Tartós alvadásgátlásra ma többnyire acenokumarint (Syncumar) vagy warfarint (Marfarin) 
használunk. Mindkét gyógyszer gátolja a K-vitamin hatását. A K-vitamin nélkülözhetetlen a véralvadás 
egyik alapanyaga, a prothrombin képzéséhez. Így mesterségesen csökkentjük a prothrombin szintet, 
ezáltal vérzékenységet hozunk létre. A hatást a vérből mérni, ellenőrizni kell, beállításkor sűrűn, akár 
naponta, később legalább havonta egyszer. A prothrombin szintet ún. INR értékben mérjük, ennek 
mélyvénás trombózis esetén 2,0-3,0 között kell lennie, hogy a vér ne alvadjon, de ne is legyen túlzott 
vérzékenység. Alacsony érték alvadékonyságot jelent, a gyógyszert emelni kell, magas érték 
vérzékenységre utal, a szert csökkenteni kell. Az alvadásgátlót mindig ugyanabban az időpontban kell 
bevenni naponta egyszer, és az orvos szedési utasításait pontosan be kell tartani. Kóros vérzékenység 
(fokozott fogínyvérzés, véres vizelet vagy széklet, szurokfekete széklet, szaporodó kék foltok a bőrön, 
hirtelen ízületi duzzanat és fájdalom, stb.) észlelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. 

Tudni kell, hogy számos tényező (pl. magas K-vitamin tartalmú zöldség, gyümölcs fogyasztása, zöld 
tea, bizonyos gyógyszerek, alkohol) rontja az alvadásgátló hatását, más tényezők (aszpirin, reuma 
elleni szerek és más gyógyszerek, K-vitaminban szegény étrend) fokozzák a hatást. Ezért lehetőleg 
egyenletesen kell étkezni, nem helyesek a nagy kihágások, és új gyógyszerek alkalmazásakor 
ellenőrizni kell a prothrombin szintet. Hamarosan forgalomba kerülnek olyan alvadásgátlók, melyek 
szedése egyszerűbb, nem szükséges a hatás rendszeres ellenőrzése. 

Tesztkérdések 

1. Melyik állítás igaz? 
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A. Az alsó végtagi mélyvénás thrombosis mindig jellegzetes klinikai tünetekkel jár 
B. Az egyik alsó végtag fájdalmas, livid duzzanata mindig mélyvénás thrombosis következménye. 
C. A tüdőembolia mindig a végtag mélyvénás thrombosisának következménye 
D. Az alsó végtagi mélyvénás thrombosis az esetek többségében tüdőembolizációval jár együtt 
E. Az alsó végtagi mélyvénás thrombosishoz társuló tüdőembolia mindig jellegzetes klinikai 
tünetekkel jár 
 
2. Melyik betegségre nem jellemző a thrombosis készség fokozódása? 
A. Crohn betegség 
B. Nephrosis syndroma 
C. Súlyos szívelégtelenség 
D. Súlyos hypertonia 
E. Gyomorrák 
 
3. Fiatal nőbeteg arthroscopos műtétet követően mélyvénás thrombosist szenved. Fél év múlva 
gyógyultként kivizsgálása APC rezisztenciát, heterozigóta FV Leiden mutációt derít ki. Mi a teendő? 
A. Élete végéig K-vitamin antagonista szedése 
B. Élete végéig aspirin szedése 
C. Élete végéig LMWH adása 
D. Még fél évig szedjen K-vitamin antagonistát 
E. Nem indokolt tartós véralvadásgátlás, de rizikóhelyzetekben LMWH adása szükséges. 
 
4. Melyik állítás igaz? 
A. A mélyvénás thrombosis diagnózisa jellegzetes klinikai kép alapján felállítható 
B. A mélyvénás thrombosis diagnózisa a jellegzetes color duplex doppler kép alapján felállítható, még 
akkor is, ha a D-dimer negatív 
C. A mélyvénás thrombosis diagnózisa a pozitív D-dimer teszt alapján felállítható 
D. A mélyvénás thrombosis diagnózisa a negatív D-dimer teszttel 100%-os biztonsággal kizárható 
E. Az antikoaguláns kezelés csak akkor indítható, ha pozitív D-dimer teszt és jellegzetes ultrahang 
lelet van a birtokunkban. 
 
5. Az alábbi vegyületek közül melyik hat az LMWH-hoz hasonló hatásmechanizmussal? 
A. Acenokumarin 
B. Warfarin 
C. Dabigatran 
D. Rivaroxaban 
E. Clopidogrel 
 
6. Melyik állítás helytelen? 
A. LMWH mellett nem szükséges prothrombin kontroll 
B. LMWH mellett nem szükséges rutinszerű anti Xa kontroll 
C. LMWH mellett nem szükséges a vérkép ellenőrzése 
D. LMWH mellett nem szükséges vércukor-kontroll 
E. Gravidákban LMWH tartós adásakor ajánlott az anti Xa aktivitás mérése 
 
7. Melyik állítás téves? 
A. Mélyvénás thrombosisban a K-vitamin antagonista adását hét napos LMWH alkalmazás után 
célszerű elkezdeni 
B. K-vitamin antagonista tartós szedése mellett legalább 4 hetente szükséges INR kontroll 
C. Az acenokumarin hatása kb 3. nap alatt alakul ki, a warfariné lassabban, kb. 5 nap alatt 
D. A warfarin hatás eliminációja lassúbb, mint az acenokumariné 
E. K-vitamin adása felfüggesztheti a warfarin hatását 



 648 

 
8. 70 éves férfibeteg ismétlődő mélyvénás thrombosisok miatt élete végéig warfarin szedésre szorul. 
Szürkehályog műtétre megy. Mi a teendő? 
A. A műtét előtti napon ne vegyen be acenokumarint 
B. A műtét előtt 3 napig ne szedjen acenokumarint 
C. A műtét előtt 3 nappal hagyja el az acenokumarint, és kapjon terápiás dózisú LMWH-t 
D. A műtét előtt 3 nappal hagyja el az acenokumarint és kapjon preventív dózisú LMWH-t 
E. Szedje változatlanul az acenokumarint, ha az INR 2 körüli, a műtét elvégezhető 
 
9. Betegem 3 hónapja szed warfarint. Makroszkópos haematuriát panaszol. Sürgős vérvétel történik, 
az INR 3,0. Mi a teendő? 
A. 1-2 nap szünet a warfarinban, 10 mg K-vitamin injekció im. a vérzés miatt, sűrű INR-kontroll, bő 
itatás 
B. 1-2 nap szünet a warfarinban, 1-2 mg K-vitamin per os, és sűrű INR-kontroll 
C. A warfarin adag csökkentése és sűrű INR-kontroll, bő itatás 
D. A warfarin adag csökkentése és sűrű INR-kontroll, bő itatás, urológiai vizsgálat 
E. A warfarin elhagyása, LMWH terápiás adagban, urológiai vizsgálat 
 
10. Előrehaladott ovarium carcinomás nőbeteg femoralis mélyvénás thrombosist szenved. A 
kórházból 5 nap után hazajön, napi egyszer adott terápiás dózisú dalteparin kezelésen van. Hogyan 
tovább? 
A. Átfedéssel átállítom K-vitamin antagonistára, és azt tartósan adom. 
B. Átfedéssel átállítom K-vitamin antagonistára, és ezt 6 hónapig adom. 
C. Elhagyom az antikoaguláns kezelést. 
D. Folytatom az LMWH-t terápiás dózisban 
E. Folytatom az LMWH-t, preventív dózisban 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: D, 3: E, 4: B, 5: D, 6: C, 7: A, 8: E, 9: D, 10: D 

Krónikus vénás betegségek: a visszértágulat, lábszárfekély 
dr. Rinfel József 

Bevezetés 

A krónikus vénás betegségek a civilizált országok lakosságának mintegy harmadát érinti. Jelentős 
társadalmi, gazdasági kihatása van. Az elmúlt 30 év orvosi fejlődése vezetett ahhoz, hogy a sokféle 
klinikai megjelenést egységes szemlélettel, a probléma etiopatogenetikai megközelítésével próbáljuk 
értékelni és kezelni. A megelőzés, a hatékony gyógyítás, valamint az egyénre szabott rehabilitáció 
révén pedig elkerülhetővé válhatnak a legsúlyosabb szövődmények - így a krónikus lábszárfekély - 
kialakulása. 

Definíció 

A krónikus vénás betegség fogalmát elsőként Hendrik van der Mollen alkotta meg 1961-ben (Das 
Venösen Stauungssyndrom). Az általa leírt szindróma lényege a vénás nyomás tartós emelkedése, 
illetve, hogy a vér a vénákon keresztül nem tud visszaáramolni a vénás billentyűk elégtelen 
működése, vagy a vénák obstrukciója miatt. 

Az eredeti elgondolás alapjaiban jelenleg is helytálló, mindazonáltal 2008-ban új, egységes 
terminológia bevezetését kezdeményezte az American Venous Forum. Eszerint a krónikus vénás 
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betegség (CVD: chronic venous disease): a vénás rendszer olyan tartós morfológiai és funkcionális 
elváltozása, ami kivizsgálást és kezelést igénylő panaszokat, tüneteket okoz. Ennek részleteit az 1994-
ben kidolgozott CEAP rendszer foglalja magába. Az előrehaladott, krónikus formák már jelentős 
funkcionális rendellenességgel járnak (ödéma, bőrelváltozások, lábszárfekély) és ezeket a krónikus 
vénás elégtelenség (CVI: chronic venous insufficiency) fogalmával jeleníti meg. 

I8000 Alsó végtagok felületes vénáinak gyulladása és thrombophlebitise 
I8010 A vena femoralis gyulladása és thrombophlebitise 
I8030 Az alsó végtagok mélyvénáinak gyulladása és thrombophlebitise 
I8080 Phlebitis és thrombophlebitis más helyen 
I8090 Phlebitis és thrombophlebitis, nem meghatározott lokalizációjú 
I81 Kapuvéna thrombosis 
I8210 Thrombophlebitis migrans 
I8220 A vena cava emboliája és thrombosisa 
I8230 A vesevéna emboliája és thrombosisa 
I8280 Egyéb meghatározott vénák emboliája és thrombosisa 
I8290 K.m.n. véna emboliája és thrombosisa 
I8300 Az alsó végtagok visszér tágulatai fekéllyel 
I8310 Az alsó végtagok visszér tágulatai gyulladással 
I8320 Az alsó végtagok visszér tágulatai fekéllyel és gyulladással 
I8390 Az alsó végtagok visszér tágulatai fekély és gyulladás nélkül 
I84 Aranyér (nodus haemorrhoidalis) 
I85 Nyelőcső varicositas 
I86 Egyéb lokalizációjú varicositas 
I87 A visszerek egyéb betegségei 
I8700 Visszérgyulladás utáni tünet együttes 
I8710 Visszerek kompressziója 
I8720 Vénás elégtelenség 
I8780 Egyéb meghatározott visszérbetegségek  
I8790 Egyéb visszérbetegség, k.m.n 

 

Epidemiológia 

A krónikus vénás betegségek a civilizált országokban a lakosság 25-33%-át érintik, a statisztikák 
szerint a volt kelet-európai országokban a mutatók ennél is magasabbak. Egy magyar felmérés szerint 
a prevalencia megközelíti az 50%-ot. A nőknél kb. 2-4-szer gyakoribb ennek kialakulása, így a 
varicositas előfordulása nőknél 25-33%, férfiaknál ennek a fele 10-20%. A férfiaknál az utóbbi 
években némi emelkedés tapasztalható. A lakosság 30-35%-nak van törzsvéna varicositasa, 3-5% 
szenved idült vénás elégtelenségben és 0,5-1,0%-nak van lábszárfekélye. 

Magyarországon évente mintegy 15 ezer ember kerül kórházi ellátásra visszeres problémák miatt. A 
tünetek már 20 éves kor körül fellépnek, de típusosan 50-60 év körül jelentkeznek a betegek az 
orvosnál. 

Társadalmi háttér 

A vénás betegségek jelentősen befolyásolják az életminőséget. A krónikus vénás elégtelenség talaján 
kialakuló funkcióromlás gyakran vezet tartós munkaképtelenséghez, estenként rokkantsághoz. A 
családi halmozottság mellett egyes foglalkozási körökben észlelhető a betegség gyakrabban: így a 
tartós ülő vagy álló munkavégzést végzőknél jelentkezik többször. A túlsúly és mozgásszegénység - 
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mint civilizációs probléma - jelentős befolyással bír a vénás betegségek kialakulásában. A tömeges 
turizmus, különösen a hosszabb repülőutak szintén hozzájárulhatnak a vénás betegségek bizonyos 
formáinak megjelenéséhez. 

A krónikus vénás betegek többsége csak előrehaladott stádiumban a vénás inszufficiencia tüneteivel 
jelentkezik. A krónikus vénás elégtelenségben szenvedők mintegy 20%-a áll csak rendszeres orvosi 
ellenőrzés alatt. A költség vonzatai a betegség csoportnak jelentősek, civilizált országok teljes 
egészségügyi kiadásának 1,5-2%-át is kiteszik. 

Patofiziológia 

A vénás nyomás fokozódás az egyik domináló tényező a betegség kialakulásában. Ennek hátterében 
elsősorban a vénás billentyűk elégtelensége áll, amit a vénás visszaáramlás obstrukciója, és a 
korábban felsorolt életmódbeli tényezők tovább súlyosbíthatnak. A kórkép létrejöttében esetenként 
a nyirokelfolyási akadály, vagy az izompumpa elégtelensége is szerepet játszik. 

A vénás nyomásfokozódás mellett szöveti gyulladásos folyamatok is észlelhetőek a vénák falában és a 
vénás billentyűkön. A csökkent nyíróerők okozta leukocyta-endothel interakció következményeként a 
fehérvérsejtek az endothel rétegén átjutva szövetkárosodásokat okoznak. Szabadgyök reakciók, 
szöveti metalloproteinázok és szövet inhibitoraik változásai, valamint a felszabaduló növekedési 
faktorok és citokinek emelkedett szintje játszik szerepet a komplex gyulladásos folyamatokban. A 
kollagén szaporulat, a simaizom sejtek és elasztin rostok disruptiója okozza aztán a billentyűk 
károsodását, valamint a vénafal fibrózisát és hypertrophiáját. A gyulladásos kaszkád összefüggést 
mutat a folyamat progressziójával, amit klinikailag a CEAP osztályok jellemeznek. Előrehaladott 
stádiumban a lábikra izompumpája sem képes már csökkenteni a megnövekedet vénás nyomást és 
pangást. „Ambulatorikus vénás hipertenzió” alakul ki, ami a mikrocirkuláció zavarát idézi elő. Ennek 
következtében a boka körül a kapillárisok is kitágulnak, áteresztővé válnak, fibrin- mandzsetta alakul 
ki, a fibrinolitikus aktivitás csökkenésével induratio (lipodermatosclerosis) alakul ki, ami a 
lábszárfekély képződését elősegíti. Az ulcus kialakulásában a fehérvérsejtek is szerepet játszanak, a 
rigid neutrophil granulocyták a kapillárisokban „csapdába esnek”, az endothelhez kitapadnak és itt is 
szabadgyökök, citokinek szabadulnak fel, amik a fehérjéket, a lipidmembránokat és kötőszöveti 
elemeket károsítja, és ez vezet a fekélyképződéshez. Patofiziológiai szempontból a krónikus vénás 
elégtelenségnek az alsó végtagokon négy típusa különíthető el: 

1. Epifasciális vénás elégtelenség: a sapheno-femoralis billentyű elégtelensége miatti reflux a 
perofans vénákon át a mélyvénák felé terelődik. Az elégtelen billentyűn át az epifasciális 
saphena felé visszaáramló vér lefelé vénás pangást és nyomásfokozódást okoz, a vénák 
kitágulnak. Így jön létre a primer varicositas. 

2. Szubfaszciális vénás elégtelenség: a mélyvénák obstrukciójának következtében alakul ki. 
Leggyakrabban a mélyvénás thrombózisok rekanalizációja után jelentkezik. A billentyűk 
károsodnak, a vénafal merev csővé alakul, a vér az elzáródás alatt a felszínes vénákba 
terelődik, kitágítva azokat, ami szekunder varicositast eredményez. 

3. Transzfaszciális vénás elégtelenség (perforans elégtelenség): ritkább, többnyire 
másodlagosan alakul ki. Primer varicositas talaján, vagy a mélyvénás thrombózis miatt kóros 
áramlás, a vénás rendszer nyomásfokozódása a felszíni vénák kitágulását okozza, 
mikrocirkulációs zavart okoz, ami a boka körüli fekélyképződésbe nyilvánul meg. 

4. Kevert vénás elégtelenség: a fenti három a leggyakrabban kombináltan fordul elő. 
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Hatáskör, kompetencia 

A krónikus vénás betegségek korai felismerésében és gondozásában a háziorvosoknak fontos 
szerepük van. A Háziorvosi Hatásköri Lista a Kardiológiai és Angiológiai betegellátás fejezete (II.) a 
sürgősségi ellátás körében a 6. pontban az érrendszeri katasztrófák ellátását, bele foglalva a 
thromboemboliás kórképeket háziorvosi feladatként jelöli. A diagnosztikában pedig a krónikus vénás 
betegek súlyosságának CEAP szerinti besorolását írja elő. Önálló tevékenységként a felületes 
thrombophlebitis gyógyítását, valamint a varicositas és thrombophlebitises szövődménymentes 
eseteinek követését nevesíti. A kialakult lábszár fekélyes betegek ellátását szakorvosi felügyelet 
mellett láthatják el a háziorvosok. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A kezdeti panaszok sokfélék lehetnek, sajgó fájdalom, nehézláb-érzés, végtag fáradékonyság, 
duzzadás, főleg éjszakai lábikra görcsök, nyugtalan láb szindróma, viszketés, kozmetikai elváltozások. 
Az egyéni anamnézis felvételnél fontos az első észlelés időpontjának, körülményeinek tisztázása, a 
kórelőzményben szereplő thrombózisok, végtag problémák, balesetek, hosszabb immobilitás 
feltárása. 

A vénafal és a billentyűk strukturális rendellenességeinek egy része öröklött lehet, vannak 
veleszületett formák, illetve ismertek familiaris halmozottan előforduló esetek. Genetikailag a FOXC2 
gén funkcionális variánsa okozhat varicositast. 

A gyakoribb női előfordulásban a terhességeknek van szerepe. A visszértágulatok a kismedencei 
nyomásfokozódás, vénafal kompresszió miatt jelenhetnek meg, vagy a meglévő problémát 
súlyosbíthatja a várandóság. A mechanikai tényezők mellett a hormonális hatások is befolyást 
gyakorolnak, részben ez magyarázza a szüléssel kapcsolatos változásokat, de ez érzékelhető egyes 
hormonális fogamzásgátló szedés vagy hormonpótló kezelés során. 

Fontos a foglalkozással, életmóddal kapcsolatos tényezők tisztázása. Etiológiai szerepén túl a terápia 
megtervezését is segíti. A tápláltságban észlelhető eltérések esetén mindig kérdezzünk rá a túlsúly, 
elhízás lehetséges okaira, az étkezési szokásokra is. 

A krónikus vénás elégtelenség stádiumában érdemes tisztázni az esetleges korábbi terápiás 
beavatkozások módját, időtartamát és eredményét. A krónikus állapot magában foglalja a klinikai kép 
ciklikusságát, de nem kellően hatékony terápiák is vezethetnek a tartós fennálláshoz, vagy 
visszaeséshez, esetleg progresszióhoz. 

Patogenezis 

A krónikus vénás betegségek hátterében számos tényező állhat: az öröklődés, a nem, az életkor, az 
életmód, a tápláltság, a foglalkozásból adódó sajátosságok, hormonális hatások egyaránt szerepet 
játszanak. A betegség progresszió kontinuumot képez, amit a CEAP klinikai osztályozás is tükröz. A 
vénás nyomásfokozódás, az endothel és a véna billentyűk károsodásához vezető gyulladásos 
folyamatok, a macro- és microcirculáció zavarok szerepe igazolt. Az akut kezdetű phlebitisek, 
thrombophlebitisek obstrukciót okoznak rendszerint, ami tovább súlyosbítja a folyamatot. 
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Fizikális vizsgálat 

Az alapszintű vizsgálatok a háziorvosi kompetenciába tartoznak. Anamnézis felvétel után a fizikális 
vizsgálatok elvégzése során a következő főbb szempontok emelhetők ki. 

A vizsgálatokra az érintett végtagok összehasonlításával történik, figyeljünk a két oldal különbségeire. 
Inspekció során a teleangiectasiák, (<1 mm) reticuláris vénák (1-3 mm) és varicositas (>3 mm) 
meglétét mérjük fel. Specifikus a „bokafényfolt”, legyező alakban, vagy rózsafüzérszerűen 
elhelyezkedő, számos kis tág, intradermális véna a bokatájon, vagy lábháton, ami korai CVD jel. A bőr 
barnás elszíneződése, hiperpigmentációja is sajátos. Nem ritka a bőr ekcémás jellegű folyamata. A 
gyulladásos jelenségek (hypodermitis) specifikusak, fájdalmas ödéma lép fel a bőrön. Körülírt 
fájdalmat okoz a „fehér atrophia”, amikor a bőr porcelán fehér, elvékonyodott, a környezetében apró 
vörös pontok, dilatált kapillárisok láthatóak, gyakran hiperpigmentált, ez a lábszárfekély közvetlen 
előjele. 

Palpatioval a bőr hőmérsékletét, a mélyebb területek érintettségét ítélhetjük meg, de jól tájékoztat a 
visszértágulatok jellegéről, esetleges érzékeny, fájdalmas területekről is. A csontos alapon ujjunk 
nyomásával könnyen észleljük az oedemát. Kézháttal a hőmérséklet változásait, a vénás zavarra a 
melegebb tapintat jellemző. A lipodermatosclerosis a szubkután területek beszűrtségét, gyulladásos 
fibrózisát okozza, ami fájdalmas konzisztencia változásba nyilvánul meg. A vénákat lefutásuknak 
megfelelően régiónként tapintjuk, a tágulatukon kívül a körülírt csomókra, varicosus duzzanatokra 
koncentráljunk. 

A kopogtatás és hallgatózás a vénák vizsgálataiban kevésbé használatos, helyette speciális teszteket 
alkalmazunk, mint a köhögtetési, Schwartz-féle művelet, Trendelenburg- és Perthes-próba. A 
köhögtetés során a vena saphena internán tapintjuk a végighaladó reflexhullámot, és ezzel 
győződünk meg az átjárhatóságáról, a sapheno-femorális nyílásnál tapintva a kijutást. A Schwartz-
féle műveletnél a vénás billentyűk működését vizsgáljuk, a lábszár varicosus területeire helyezve 
egyik tenyerünket a másik kezünkkel az ilio-femoralis területtől lefelé préselve a vért észleljük a 
reflexhullámot, ami a billentyűk elégtelenségét jelzi. 

Trendelenburg próba során a hanyattfekvő beteg végtagját felemeljük a vénák kiürüléséig, majd a 
combtőnél gumival leszorítjuk a végtagot. Felállás után a vénás visszatelődést nézzük, majd a gumit 
eltávolítva ítéljük meg a junctionális billentyű működését. 

A Perthes-próba a perforánsok átjárhatóságát jelzi. A térd felett leszorítva a végtagot a járkálás során 
a disztális vénák kiürülése utal a megfelelő perforáns funkciókra. 

Egyéb vizsgálatok 

A vizsgálatok első szintjét CW Doppler készülékkel egészíthetjük ki, proximális és disztális vénák felett 
az A-hang detektálásával. 

A vizsgálatok magasabb szintje szakorvosi kompetencia, speciális eszközöket és tapasztalatot igényel. 
A második, non-invazív szint a duplex ultrahang diagnosztikát és a pletizmográfiás módszereket öleli 
fel, míg a harmadik, invazív diagnosztikai eljárásokhoz komplex képalkotó technikák, phlebográfia, 
CT, helikális CT, MRI tartozik. Speciális módszerek között pedig a kar-láb vénás nyomásmérés, 
terheléses vénás nyomásmérés, vénás IVUS technikák említhetők. 



 653 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 

A vénás betegségek diagnosztikájában jelenleg a CEAP klinikai osztályozás használatos, ami a klinikai 
jelek (C), az etiológiai háttér (E), az anatómia elhelyezkedés (A), a patofiziológiai diszfunkció (P) 
alapján összetett értékelést tesz lehetővé. 

C A klinikai jelek szerint 0-6 osztály, amit aszimptómás (a), vagy szimptómás (s) jelzéssel 
egészítenek ki. 

C 0 A vénás betegségnek nincs látható vagy tapintható jele 
C 1 Teleangiectasiák, vagy reticuláris vénák 
C 2 Varicosus vénák 
C 3 Ödéma 
C 4  Bőr és szubkután elváltozások a vénás betegség következtében 
C 4a Pigmentáció és/vagy ekcéma 
C 4b Lipodermatosclerosis, vagy „fehér atrophia” 
C 5  Gyógyult vénás lábszárfekély 
C 6  Aktív vénás lábszárfekély 
E Etiológiai osztályozás (congenitális: Ec, primer: Ep, szekunder (posztthrombotikus): Es, 

vénás etiológia nem igazolható: En) 
A Anatómiai elhelyezkedés (szuperficiális: As, mélyvénás Ad, perforáns: Ap, vénás elváltozás 

nem lokalizálható: An. A vénákat számmal jelölik) 
P Patofiziológiai diszfunkció (reflux: Pr, obstrukci: Po, kombinációban: Pro vénás eredetű 

diszfunkció nem igazolható: Pn) 
 

A kissé bonyolult rendszert a napi gyakorlatban csak alapszinten, a klinikai besorolás szintjén 
használják (C osztály besorolás). A teljes rendszert (EAP) csak kutatási céllal alkalmazzák. Az 
alapbesorolásnál elég a legsúlyosabb klinikai stádium megjelölése, feltüntetve, hogy a betegnek 
panaszai is vannak, vagy aszimptómás. 

Differenciál-diagnózis 

Differenciál diagnosztikailag a szív-érrendszeri betegségek következményeinek (ödéma, lábikra 
fájdalom, görcs stb.) elkülönítése fontos. Esetenként a krónikus kopásos ízületi panaszok, lágyrész 
reumatizmus, az alsó végtag statikai elváltozásaiból adódó panaszok és tünetek okoznak 
diagnosztikai problémát. A nyirokkeringés zavarai ritkábban fordulnak elő, de jelentőségük nem 
elhanyagolható, különösen az akut és recidív formák (pl. orbánc) esetében. 

Kezelés 

A nem gyógyszeres, a gyógyszeres és az invazív terápia gyakran egymásra épül. A kezelésnek kontroll 
mellett kell történnie, hogy észleljük a folyamat változásait, szükség szerint módosítva azt. A krónikus 
vénás betegségek kezelése tartós gondozást igényel, ambulanter végezhető. 

Az akut elzáródásos formák általában intézeti felvételt igényelnek, ezen belül ki kell emelni a súlyos 
életet veszélyeztető érkatasztrófákban az első észlelő háziorvos gyors, adekvát döntésének 
fontosságát. 
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Nem gyógyszeres kezelés 

A nem gyógyszeres terápiás lehetőségekről részletesen informálnunk kell a beteget, meg kell nyerni 
az életmódváltásra, az étrend módosítására, a rendszeres testmozgás, vénás tornák, vagy a 
kompressziós terápiák folytatására. 

A testsúly normalizálása, az étkezések tudatos megváltoztatása, széklet rendezettségére való 
odafigyelés, a megfelelő ruházat, lábbeli viselés alapvető feltétele a progresszió elkerülésének, vagy 
lassításának. A tartós ülős, vagy álló munkakörben dolgozó, vagy átmenetileg ilyen élethelyzetbe 
kerülők figyelmét fel kell hívni a vénás torna, aktív izompumpa funkció fontosságára. 

Tágult visszerek mellett krónikus vénás elégtelenség jelei esetén a kompressziós kezelések 
segíthetnek, ami csökkenti a vénás nyomást, fokozza a visszaáramlást, mérsékli a pangást, és az 
ödémát, ami jótékony hatású mind a macro- mind a microcirkuláció zavaraiban. Az esetleges 
thrombusokat a vénafalhoz fixálja, csökkentve az embolizáció veszélyét. 

A kompressziós kezelés történhet rugalmas pólyával (fásli), vagy kompressziós harisnyával. A 
különböző rugalmasságú szorító kötések hatása eltérő módon érvényesül a hemodinamikai 
viszonyokra. A rövid megnyúlású kompressziós eszközök elsősorban a mély vénák keringését 
befolyásolja, ezért thrombózis után ez a választandó. A hosszú megnyúlású kompressziós eszközök 
inkább a felületes érhálózatra és az extrafaszciális vénákra gyakorlonak hatást. Még az azonos 
kompressziós osztályba tartozó eszközök is különbözhetnek egymástól a rövid megnyúlás 
vonatkozásában. A pólyáknak van „munkanyomása” (járáskor) és „nyugalmi nyomása” (fekvéskor), ez 
döntően a megnyúlási sajátosságukkal, az anyag szerkezetével függ össze (rövid és hosszú 
megnyúlású pólyák, merev kötések). A megfelelő munkanyomás kiválasztására ügyeljünk. A pólyázást 
el kell sajátítani, ezt célszerű reggel, ödémamentes állapotban felhelyezni, a lábujjaktól kezdve, a 
térdhajlatig, indokolt esetben feljebb csévéljük, hézag és ráncmentesen, megfelelő szorossággal. A 
pólyázás a bokánál legyen a legszorosabb, a lábszárnál lazább. A kompresszió lehetőleg egyenletes 
legyen, a bemélyedéseket töltsük ki habszivaccsal. 

A kompressziós harisnyák elasztikus textilből készülnek, különbözős standard méretekben, vagy 
szükség szerint egyéni méretekben. Öt kompressziós fokozatban érhetők el. Általában a II. 
kompressziós fokozat az esetek nagy részében elegendő. 

Az intermittáló pneumatikus kompressziót (IPC) kettős falú, felfújható műanyag zsákokba fújt 
levegővel gyakorolják a végtagra, speciális vezérléssel. Az IPC elsősorban a vénás thromboemboliák 
megelőzésére alkalmas, ha a gyógyszeres profilaxis vérzésveszély miatt nem alkalmazható. Hasznos 
módszer a lymphoedema, valamint a CEAP C6 osztályú vénás elégtelenség kezelésében is. 

A kompressziós kezeléseket ne, vagy csak nagy óvatossággal alkalmazzuk súlyos perifériás 
verőérbetegségekben (Fontaine III-IV. stádium), dekompenzált szívelégtelenségben és a jelentős 
neuropathiás károsodásokban. 

Gyógyszeres kezelés 

A gyógyszeres kezelések feloszthatók helyi kezelési módokra és szisztémás terápiákra. A venoaktív 
gyógyszerek széles köre áll rendelkezésre, alkalmazásukkal a micro- és macrovaszkuláris 
folyamatokat befolyásolhatjuk. A készítmények növényi kivonatok, vagy szintetikus készítmények, 
melyek kémiailag és hatásmódjukban is különbözőek. A flavonoidok (diozmin, rutin, rutozoidok, 
mikronizált tisztított flavonoidok), szaponinok, egyéb növényi kivonatok csökkentik a gyulladásos 
reakciókat, mérséklik a fehérvérsejt-endothel reakciókat. Növelik a kapilláris rezisztenciát, gátolva a 
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kapilláris filtrációt. Haemorrheológiai hatásaik között a viszkozitás csökkentés, vörösvértest-
plaszticitás növelés, aggregáció gátlás említhető. Mérséklik a vénás nyomást, csökkentik az ödémát, 
elősegítik az ulcus cruris gyógyulását. 

Alkalmazásukat a C2-es stádiumtól ajánlják, kompresszió mellett, vagy annak ellenjavallata esetén 
önállóan. Elsősorban a mikronizált flavonoid (diozmin-heszperidin), kalcium-dobezilát és rutozid 
adását ajánlják. A bizonyítékon alapuló orvoslás (EBM) kritériumrendszerének figyelembevételével a 
venoaktív gyógyszerek alkalmazásának a főbb területei a következők: 

 Az oedema és a panaszok ellen, a betegség bármelyik stádiumában 

 Előrehaladott (CVI) stádiumban kompresszióval, műtéttel, szkleroterápiával kombinálva 

 Ulcus crurisban a mikronizált tisztított flavonoidok a standard kezelés részeként 

A venoaktív gyógyszerek és kompresszió együttesen hatékonyabb, mind külön-külön. Csak a kellő 
ideig és megfelelő dózisban alkalmazott terápia eredményes, de klinikailag nincs előnye a venoaktív 
gyógyszer kombinációknak. Ki kell hangsúlyozni azonban, hogy az elsődleges kezelésnek mindig a 
vénás hipertenzió és reflux megoldására kell irányulnia. 

Diuretikum alkalmazása az ödéma csökkentésére megfontolást igényel, mivel a volumencsökkentés 
hemokoncentrációt eredményez, ami rontja a mikrocirkulációt. Előnyös viszont a pentoxifillin 
alkalmazása, kedvező reológiai - vérviszkozitás, és vörösvértest deformabilitás javító - tulajdonságai 
miatt. 

A lokális kezelés, így a kenőcsök a felszínes formák okozta szubjektív panaszokat mérsékelheti, de 
könnyen alakulhat ki bizonyos hatóanyagokkal szembeni szenzibilizáció. Az allergiás, ekzemás szöveti 
reakciók pedig rontják az alapbetegséget. 

A krónikus sebek, így a krónikus lábszárfekély ellátása, ami összetett, multidiszciplináris feladat, és 
igényli a korszerű sebkezelési eljárások ismeretét, megfelelő alkalmazását. A háziorvosok elsősorban 
szakorvosi segítséggel végezhetik, szerepük azonban kulcsfontosságú, és a következő területeket öleli 
fel: 

 Korrekt diagnózis (seb típusa: artériás, vénás, nyirok eredetű, seb jellege: gyulladt, 
nekrotikus, granulálódó, hámosodó) 

 Kockázati tényezők (életkor, szociális helyzet, társbetegségek, mozgásszervi státusz, stb.) 

 Ellátási szint meghatározás (járóbeteg-, fekvőbeteg intézmény) 

 Terápiás protokoll kialakítása szakorvos javaslata alapján (kezelés módja, gyakorisága) 

 Alapbetegségek kezelése 

 A sebgyógyulás folyamatának kontrollja (ld. Sebkezelő lap folyamatos vezetése) az aktuális 
helyzetnek megfelelő korrekció 

A kórházi kezelést elsősorban a nekrotikus, gyulladt lábszárfekély teszi szükségessé, különösen, ha 
szisztémás tünetek vagy súlyos társbetegségek is fennállnak. 

Az elhalt szöveti részek eltávolítása (nekrektomia) meghatározó a gyógyulás szempontjából, ez 
történhet enzimes, mechanikus, vagy sebészi úton. A tiszta sebalap nélkülözhetetlen a gyógyuláshoz, 
így a lepedék eltávolítása, a seb tisztán tartása a későbbiekben is hangsúlyozott. A helyileg 
alkalmazott fertőtlenítők, azonban citotoxikus hatásúak, a sebfelszínről steril fiziológiás oldatos 
lemosással mindig távolítsuk el a maradékot. Visszatérő váladékozás, gyulladásos jelek 
mikroorganizmus jelenlétére utal, ilyenkor bakteriológiai leoltás is szükségessé válhat. A lokális 
antibiotikum kezelésnek általában nincs klinikai haszna, a szisztémás kezelés pedig csak 
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streptococcus β-hemolyticus fertőzés esetén, vagy mélyebb lágyrész érintettség, cellulitis, illetve 
szisztémás fertőzés tüneteinél indokolt. 

A krónikus seb környékének ellátása is nagyon fontos, mert az ép bőr kellő védelem hiányában 
felázhat, károsodhat. A megfelelő fertőtlenítés, a bőrfelszín letisztítása után védőpaszták segítségével 
óvjuk az ép felszínt az esetleges károsodásoktól. 

A sebkezelés megválasztása a seb állapotának megfelelő legyen, hogy a sarjadzást és hámosodást 
segítsük. 

Az úgynevezett nedves sebkezelési technikák használatosak, melynek több formája is ismert. A 
hidrogél, hidrokolloid, alginát alapú kötöző anyagok számos formája áll rendelkezésre, a megfelelő 
módszer kiválasztása és felírása szakorvosi segítség, javaslat alapján történik. Ne feledjük, hogy a 
krónikus lábszárfekély gyógyulása csak a mikro- és makrocirkuláció javítása révén várható, így a 
kompressziós kezelés, az aktív vénás torna nélkülözhetetlen feltétel! A krónikus lábszárfekély 
gyógyítása multidiszciplináris feladat, amiben a háziorvosnak, az angiológusnak, sebésznek- 
érsebésznek vagy plasztikai sebésznek, a bőrgyógyásznak, egyaránt fontos szerepe van. 

Invazív kezelés 

Az invazív - sebészi kezelések a klinikai stádiumnak megfelelően különböző típusúak (crossectomia, 
stripping, ligatura, fasciotomia, SEPS). A hagyományos varicectomia a tágult visszérszakaszok 
lekötését, és eltávolítást jelenti általában. A vénás elégtelenség jelei (C 3-6) vethetik fel ennek 
indokoltságát, különösen fokozódó panaszok, vagy szövődmények (varix ruptura, thrombophlebitis), 
vagy a klinikai kép progressziója esetén. 

Lehetőség van rádiófrekvenciás, vagy lézerrel végzett endovénás ablációra, kémiai anyagokkal 
(folyadékkal, habbal) történő szklerotizációra, amikor a tágult véna szakaszt elzárják. A szkleroterápia 
a korai egyszerű formák ellátásától a bonyolultabb (pl. nyelőcső-varixok) esetek kezelésére is 
lehetőséget nyújt. 

Gondozás, rehabilitáció 

A rehabilitáció célja a vénás keringés javítása, a napi teljesítmény fokozása, a progresszió lassítása, a 
szövődmények megelőzése, a rokkanttá válás elkerülése és az életminőség javítása. 

A beteg aktív részvétele, együttműködése elengedhetetlen, tekintettel az életmódváltás 
fontosságára, a mozgásterápia és a kompressziós kezelések rendszerességére. A gondozást, 
rehabilitációt egyénre szabottan kell kialakítani, folyamatosan kontrollálva a nem gyógyszeres és 
gyógyszeres terápiák hatékonyságát, elvégezve a szükséges módosításokat. A vénás betegségek 
progressziójának nyomon követésére a CEAP osztályozás jól használható. 

A gondozás minőségének értékelése komplex feladat, jelenleg a napi gyakorlatban nincs széles 
körben elfogadott módszere. 

Terápiás elégtelenség 

A leggyakoribb oka a nem megfelelő orvos-beteg együttműködés. A korai stádiumokban a vénás 
nyomás csökkentéséhez szükséges életmódbeli változtatások (testsúly rendezése, mozgás terápia, 
vénás torna stb.) nem elégségesek. A beteg informálása a folyamat lényegéről, a nem gyógyszeres 
terápiák fontosságának hangsúlyozása javíthat ezen. A kompressziós kezelések alkalmazása területén 
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előforduló hibák, úgymint nem megfelelően választott technika, vagy annak alkalmazásának rossz 
kivitelezése, a kihagyások szintén a folyamat rosszabbodását eredményezhetik. A gyógyszeres 
adherencia problémák valószínűleg szintén szerepet játszhatnak a terápia elégtelenségében. A 
sebészi beavatkozások hatékonyságát pedig az rontja, hogy a továbbra is fennálló patofiziológiai 
problémák recidívákhoz vezetnek. 

Primer prevenció 

Hatékony, populációs szintű megelőzési módszer a vénás betegségek megelőzésére nem áll 
rendelkezésre. Mivel a krónikus vénás betegségek kialakulásában a civilizációs problémák fontos oki 
szerepet töltenek be, általános életvezetési tanácsok adása mindenképpen indokolt, de ezek 
hatékonysága kétséges. Egyes családokban észlelhető ismételt előfordulás felhívhatja a figyelmet, és 
már korai életszakaszban elkezdhetőek a megfelelő szintű intervenciók. 

Irodalom 

A vénás rendszer betegségei (Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja (www.eum.hu) 
A krónikus vénás elégtelenség rehabilitációja (Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 
(www.eum.hu) 
A krónikus lymphoedema rehabilitációja (Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 
(www.eum.hu) 
Krónikus sebek kezelése. (Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja (www.eum.hu) 
Bihari I. Az alsó végtagi krónikus véna betegségek CEAP osztályozása. In: Visszérbetegség és kezelése. 
A+B kiadó pp. 57. (2004) 
Allegra C et al; International Union of Phlebology Working Group. The „C” of CEAP: suggested 
definitions and refinements. An International Union of Phlebology conference of experts. J. Vasc. 
Surg 37:129. (2003) 
Eklöf B et al; American Venous Forum International Ad Hoc Committee for Revision of the CEAP 
Classification. Revision of the CEAP classification for chronic venous disorders: Consensus statement. 
J. Vasc. Surg. 40:1248. (2004) 
Hunyadi J et al. Krónikus vénás elégtelenség és ulcus cruris. Érbetegségek 4:123. (2004) 
Bihari I. Haladás a visszerek kezelésében. Érbetegségek 4:111. (2003) 
Bihari I et al. Chronic venous insufficiency care in Hungary. Érbetegségek Suppl. 1:11. (2006) 
Bihari I, Tasnádi G. Felső végtagi vénabetegségek. Érbetegségek 3:221. (2007) 
Sándor T. Krónikus vénás elégtelenség. Orv. Hetilap 144:1941. (2003) 
Sándor T. A gyulladás jelentősége a krónikus vénás betegség és a varicosus vénák kialakulásában. 
Érbetegségek 14:91. (2007) 
Sándor T. Krónikus vénás betegség - ahogyan ma látjuk. Orv. Hetilap 151:131. (2010) 
Renner R, Simon J. Krónikus vénás betegség. Orvostovábbképző Szemle 17:38. (2010) 
Meskó É. A chronicus vénás insufficientia klinikai és gyakorlati jelentősége. Hippokrates 2:76. (2000) 
Daróczy J. A krónikus sebek korszerű kezelésének irányelvei. Hippocrates 2:88. (2000) 
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Járai Á, Harmat Z, Battyáni I. A krónikus vénás betegségek CEAP felosztásáról. Érbetegségek 13:129. 
(2006) 
Findlay D. Varicose veins. In: Clinical Management Oxford Textbook of Primary Care. (Ed. Jones R. et 
al.) Oxford University Press pp. 645. (2004) 
Referenciák, hasznos linkek w7w.webbeteg.hu, www.eum.hu, www.webbeteg.hu, 
www.medicalonline.hu, www. vital.hu, www.erbetegseg.com, www.egeszsegkalauz.hu, 
www.ersebeszet.lap.hu, www.patikamagazin.hu, www.eufic.org 
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Betegtájékoztató – Krónikus vénás betegségek 

A vénás rendszer idült megbetegedése számos embert érint, az elváltozások szinte kizárólag az alsó 
végtag vénáin fordulnak elő. Az érintett erek kóros mértékben kitágulnak, kanyargós lefutásuk jól 
látszik a lábszár vagy a comb bőre alatt. A visszeresség kialakulásában elsősorban a vénák falának 
veleszületett, örökletes gyengesége játszik szerepet. A vénák kitágulásához hozzájárulhatnak egyéb 
tényezők is, pl. fogamzásgátló tabletta tartós szedése, terhesség, elhízás, álló vagy ülő foglalkozás, 
székrekedés, nehéz súlyok emelése. 

A visszérbetegség lényege, hogy megnő a nyomás a véna rendszerben, ami a visszaáramlás zavarát, 
az visszerek tágulatát, a bennük lévő a vér egyirányú - a szív felé tartó – áramlását szabályozó 
billentyűk működése elégtelenné válik. A vér ennélfogva pang, továbbá kóros módon a mély vénák 
felől a felületesek felé is áramlik a vér, ami ez utóbbi erek túlterhelését eredményezi. A hosszasan 
fennálló betegség következtében már az egész végtag vénás keringése károsodhat, továbbá a 
visszeresség fokozza a kitágult vénák területén a gyulladás és a vérrögképződés veszélyét. 

 

1. ábra. Alsó végtagi visszértágulat 

A visszeresség súlyossága és a létrejövő panaszok nem mindig állnak arányban egymással. Gyakran 
semmilyen panasza nincs a betegnek, de fáradtság, „nehéz láb”-érzés, feszülés, melegség, duzzadás, 
éjszakai lábszárgörcsök, főként álló helyzetben jelentkező tompa vagy erősebb fájdalom is 
jelentkezhet. 

Mivel elsősorban örökletes tényezők okozzák a visszértágulatot, a betegség kialakulását nem lehet 
teljes mértékben megelőzni, azonban a folyamat súlyosbodását hatékonyan meg lehet akadályozni. 
Ennek feltételei: 

 Az egészséges testsúly elérése és megtartása 

 A rendszeres testmozgás (legjobb a gyaloglás és az úszás) 
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 Ún. „vénás torna” végzése (pl. lábujjhegyen járás, lábfejkörzés, lábujjak behajlítása-
kinyújtása, lábemelgetés) 

 Külső kompresszióval (harisnya, fásli) a vénás nyomás fokozódás csökkentése 

 Pihenés közben a lábak felpolcolása, de a tartós inaktivitás kerülése 

 Ülő munka megszakítása időnként a láb megmozgatásával, kényelmes, puha talpú és nem túl 
magas sarkú cipő viselése, hűvös zuhany a bokától a comb felé haladva (meleg fürdő, szauna 
kerülendő). 

Nem szabad elhanyagolni a visszerek kezelését, mert nem csupán esztétikai kérdésről van szó. A 
betegség súlyosbodása, illetve késői szövődmények kialakulása komolyan veszélyeztethetik a beteg 
egészségét. 

Legcélravezetőbb a különböző rendelkezésre álló kezelési módok egyénre szabott kombinációját 
alkalmazni. A visszérbetegség orvosi kezelésének alapja rugalmas pólya (fásli) vagy gyógyharisnya 
viselése. Ezeket érsebész szakorvos a láb állapotának vizsgálatát és méretvételét követően, receptre 
felírja a betegnek. A recept gyógyászati segédeszköz boltban váltható be. Fontos, hogy a fáslit vagy 
harisnyát reggel, még felkelés előtt az ágyban kell felvenni. A vénás keringést javító 
tornagyakorlatokat, gyógytornász tudja szakszerűen betanítani. Léteznek a vénafalat erősítő 
gyógyszerek is, melyek ugyan nem gyógyítják meg a betegséget, de enyhítik a tüneteket. 

Sok betegnél a sebészi megoldás vezet a legjobb eredményre, ami a kitágult érszakasz kiiktatásából 
és a keringésből való eltávolításából áll. A legmodernebb technika a lézeres visszérműtét. Az operáció 
mindig jelentős javulást hoz a beteg állapotában, de később még így is előfordul a betegség kiújulása. 
További lehetőség injekcióval érelzáró anyag bejuttatása a kitágult vénákba (ún. szkleroterápia), ezt 
általában csak a nagyon vékony, felületes kis vénákon alkalmazzák. 

A krónikus vénás elégtelenség legsúlyosabb szövődménye a trombózis (vénák elzáródása), illetve a 
vénák tartós elzáródása miatt, mikro keringési zavaroknak köszönhetően kialakuló krónikus 
lábszárfekély. 

A trombózisra hajlamosító tényezők esetén az okok elhárítása mellett fontos a véralvadás gátlása, 
amit az orvosa rendel el. 

A lábszárfekély 

 

2. ábra. Lábszárfekély 

A kialakult lábszárfekély kezelését általában otthon kezelik, az orvos útmutatásai szerint. A 
legfontosabb tanácsok: 
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 Tartsa a sebet tisztán! 

 A kötést előírásszerűen kell cserélni. 

 Fontos a beteg gyógyszereinek pontos szedése. 

 Fogyasszon sok folyadékot! 

 Étkezzék egészségesen, fogyasszon sok zöldséget és gyümölcsöt. 

 Mozogjon rendszeresen az orvos utasításainak megfelelően. 

 Viseljen kényelmes cipőt! 

 Viseljen kompressziós kötést, az orvos utasításai szerint alkalmazva. 

Tesztkérdések 

1. Mekkora a krónikus vénás betegségek hozzávetőleges prevalenciája a fejlett ipari országokban? 
A. 10-15% 
B. 15-25% 
C. 25-35% 
D. 35-45% 
E. 45% felett 
 
2. Mely egyéni tényezők játszanak szerepet a krónikus vénás betegségek kialakulásában? 
A. Genetikai tényezők, öröklött sajátosságok 
B. Ülő munka 
C. Túlsúly, elhízás 
D. Mozgászegénység 
E. Fenti tényezők mindegyike 
 
3. Az alábbiak közül melyik patofiziológiai tényezőnek nincs szerepe a krónikus vénás betegség 
kialakulásában? 
A. Vénás nyomásfokozódás 
B. Szisztémás vérnyomás emelkedése 
C. Szöveti gyulladásos folyamatok 
D. Vénás billentyűk működésének elégtelensége 
E. Mikrocirkuláció zavara 
 
4. A krónikus vénás elégtelenségre utalhat a láb megtekintésekor: 
A. Teleangiectasiák jelenléte 
B. Reticuláris vénák 
C. Varicositas 
D. „Bokafényfolt” 
E. Mindegyik a fentiek közül 
 
5. Melyik vizsgálatnak nincs szerepe a vénás keringési elégtelenség pontosabb diagnózisában? 
A. Köhögtetési próba 
B. Valsalva manőver 
C. Schwartz-féle művelet 
D. Perthes-próba 
E. Trendelenburg-próba 
 
6. A CEAP klinikai osztályozásnak melyek a fő klinika előnyei az alábbiak közül? 
A. Az aktuális klinikai képet egyértelműen jelzi a C melletti szám 
B. Az ismételt vizsgálatok során észlelt változás nyomon követhető a C fokozattal 
C. Etiológiai osztályozást is magába foglal 
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D. Utal a vénás elégtelenség anatómiai elhelyezkedésére, a diszfunkció jellegére 
E. Valamennyi a fentiek közül 
 
7. A az alábbiak közül melyik kategória utal már a krónikus vénás elégtelenségre? 
A. C-0 
B. C-1 
C. C-2 
D. C-3 
E. Valamennyi a fentiek közül 
 
8. A krónikus vénás elégtelenségben melyik kezelési módot nem tartaná célszerűnek az alábbiak 
közül? 
A. Végtagi ödéma csökkentése vízhajtókkal 
B. Vénás nyomás csökkentése külső kompresszióval 
C. Venoaktív gyógyszerek adása 
D. Vénás torna, izompumpa funkció javítása 
E. Testsúly normalizálása 
 
9. Melyik nem tartozik a krónikus vénás betegség bázis terápiái közé? 
A. Testsúly szükség szerinti csökkentése 
B. Rendszeres vénás torna 
C. Kompressziós kezelés 
D. Hab scleroterápia 
E. Vénás keringés javító (venoaktív) gyógyszerek 
 
10. A kompressziós pólya helyes használatának melyek a fő szempontjai? 
A. Reggel ödémamentes állapotban helyezze fel a beteg 
B. Az ujjak tövétől kezdve, ráncmentesen csavarja fel a végtagra a pólyát 
C. A pólyázás a bokánál legyen a legszorosabb, lábszáron kissé lazább 
D. A pólyamenetek legalább fél szélességben fedjék át egymást 
E. Valamennyi szempont fontos a fentiek közül 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: E, 3: B, 4: E, 5: B,6: E, 7: D, 8: A, 9: D, 10: E 
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11. A LÉGZŐRENDSZER BETEGSÉGEI 

Köhögés 
dr. Vajer Péter 

Bevezetés 

Köhögés miatt nagyon sokan fordulnak családorvosukhoz, a légzőszervi betegségek leggyakoribb 
tünete, utalhat egyaránt banális és súlyos betegségre is. A krónikus köhögés jelentős differenciál-
diagnosztikai probléma, hiszen az okok a triviális elváltozásoktól súlyos, életet veszélyeztető 
állapotokig terjednek. Kellő körültekintéssel végzett anamnézisfelvétel, a beteg alapos kikérdezése 
alapján, ha figyelembe vesszük jellegzetességeit, akkor igen sokat segíthet a diagnózishoz jutásban. 

Definíció, BNO tartomány 

A krónikus köhögést leggyakrabban úgy definiálják, mint a 7-8 hétnél tovább tartó köhögést. A 
definíció magyarázatául az szolgál, hogy vannak adatok arra nézve, hogy egyszerű vírusinfekció után 
is 7-8 hétre van szükség a légutak hyperreaktivitásának normalizálódásához. 

R05H0 Köhögés 
 

Epidemiológia 

A köhögés az ötödik leggyakoribb tünet, ami miatt a betegek orvosi ellátást keresnek. A köhögés 
rendszerint akut felső-légúti infekciókhoz, akut pharyngitishez, akut bronchitihez és krónikus 
sinusitishez kapcsolódva jelenik meg, mindegyik a 10 leggyakoribb betegség között van, amivel a 
betegek felkeresik háziorvosukat. 

Mortalitás, morbiditás 

Elsősorban a háttérben meghúzódó betegség határozza meg. A fokozott vagus tónus miatt az erős 
köhögés ritkán szívritmuszavarhoz, szívmegálláshoz vezethet. 

Életkor, nem 

Felnőttekben ACE-inhibitor, asthma, bronchitis ,GERD, posztnazális váladékcsorgás dohányzás vagy 
egyéb irritatív anyagok belégzése okozza, míg gyermekeknél asthma, GERD, felső- alsólégúti 
fertőzésekre kell elsősorban gondolni, de nem szabad elfelejteni a légúti idegentestek esetleges 
kóroki szerepét sem. A nem nem releváns. 

Társadalmi háttér 

A környezeti ártalmak (légszennyezés) miatt a városi lakosság, ill. az erősen dohányzók népesség 
körében gyakoribb. 
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Pathophysiológia 

A köhögés megszabadítja a légutakat az idegentestektől és a váladéktól. A köhögés lehet akaratlagos, 
mégis leggyakrabban a larynx, a trachea és a hörgők vagus afferens idegvégződéseinek ingerlésére 
adott reflexes válasz révén jönnek létre. A hatékony köhögéshez magas intrathoracalis nyomás és 
légáram elérésére van szükség. 

Hatáskör, kompetencia 

A Háziorvosi Hatásköri Lista alapján a szakellátás irányításával a családorvosnak feladata a krónikus 
köhögés differenciál-diagnosztikájában való részvétel. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Egyes adatok azt mutatják, hogy alapos anamnézisfelvétellel az esetek 70%-ában diagnózishoz lehet 
jutni. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy a betegek egy részénél egyszerre több betegség, 
kiváltó ok is fennállhat. Egy vizsgálatban minden posztnazális váladékcsorgással diagnosztizált 
betegnek volt erre a betegségre jellemző tünete, mégis ugyanilyen tüneteket sikerült a GERD-ben 
vagy asthmában szenvedő betegek jelentős részénél is kimutatni. Előfordul az is, hogy az adott 
betegség egyéb tünetei hiányoznak, egy tanulmányban asthmás betegek 28%-a semmilyen más 
tünetet nem produkált, mint a köhögést. Hasonlóan GERD-es betegek 43%-ában a köhögés volt az 
egyetlen tünet, sem gyomorégés, sem dyspepsia nem jelentkezett. Fel kell mérni a következőket: 

 Dohányzási szokások 

 Környezeti ártalmak 

 Gyógyszerszedés (ACE-gátlók) 

 Megelőző légúti infekció 

 Gyomorégés 

 Arcfájdalom 

 Nem szándékos súlyvesztés 

 Szívelégtelenség 

 TBC lehetősége 

Pathogenezis 

Akut köhögés leggyakrabban vírusok okozta felső légúti fertőzések, akut bakteriális sinusitis, COPD 
akut exacerbáiója, allergiás rhinitis és környezeti tényezők következtében jelenik meg. 

Krónikus köhögést számos betegség okozhat, de ezek közül csak néhány felelős az esetek 
többségéért. Felnőttekben a krónikus köhögés „patogenetikai triásza” a posztnazális váladékcsorgás, 
a GERD és az asthma. Ez a triász a felelős csaknem az esetek 100%-áért a nemdohányzók körében. Az 
esetek 18-62%-ában két, és maximum 42%-ában három ok áll a háttérben. 

Fizikális vizsgálat 

Egy tanulmányban meghatározták az egyes vizsgálati módszerek relatív hasznosságát, e szerint 
anamnézis 70%, fizikális vizsgálat 49%, légzésfunkció 24%, oesophago-gastroscopia 21%, 
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orrmelléküreg felvétel OMÜ felvétel 15%, mellkas rtg 7%, bronchoscopia 4%. Az Általános 
belgyógyászati fizikális vizsgálat szükséges: garatképletek, tüdő, mellkas, szív. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Specifikus teszt nem áll rendelkezésre. Az egyes kórképek kapcsolatos vizsgálatok 

Képalkotó vizsgálatok 

Mellkas rtg., és átvilágítás, adott esetben koponya, mellkas CT. 

Egyéb vizsgálatok 

Oesophago-gastroscopia, bronchoscopia, légzésfunkció 

Diagnózis 

A köhögés lehet akut (három hétnél rövidebb ideig tart), szubakut (3-8 hét), krónikus (8 hétnél 
tovább tart). Az akut köhögés leggyakrabban virális infekció miatt, illetve akut bakteriális sinusitis, 
COPD akut exacerbációja, allergiás rhintis és környezeti ártalmak expozíciója okán fordul elő. 

Szubakut köhögés bakteriális sinusitis vagy asthma, illetve felső légúti infekció eredményeként fordul 
elő, többnyire kezelés nélkül megoldódik. 

Krónikus köhögés hátterében leggyakrabban posztnazális váladékcsorgás (újabban felső légúti 
köhögési tünetcsoportnak nevezik), asthma és GERD áll (krónikus köhögés patogenetikai triásza). 
Praktikusan minden nemdohányzó, krónikusan köhögő betegnél ezek valamelyikét kell keresni, ha 
negatív a mellkas röntgenjük és nem szednek ACE-gátlót. 

Ha az alapos anamnézisfelvétel, fizikális vizsgálat során nem találunk specifikus eltérést (és a beteg 
nem dohányzik), gyanút valamely betegségre, akkor posztnazális váladékcsorgás a valószínűsíthető 
diagnózis és ennek megfelelően kell kezelni a beteget (decongestans és antihisztamin). Ennek 
magyarázata az, hogy az esetek 34%-ában ez a leggyakoribb kórok, ezt követi az asthma 28%-kal, 
majd a GERD 18%-kal. A tapasztalat az, hogy a kezelést követő 2-3 héten belül a köhögés megszűnik. 
Amennyiben nem, akkor asthma irányába kell folytatni a vizsgálatokat. Ha ez is negatív, úgy GERD 
gyanúval gastroenterológiai konzílium szükséges. 

Differenciál-diagnózis 

Dohányzás 

A krónikus köhögés leggyakoribb oka a dohányzás, ami direkt bronchus irritatióval, gyulladás 
kiváltásával, illetve váladéktermelés fokozásával okoz köhögési ingert. Tizenéveseken 3-5 év 
dohányzás után krónikus köhögést és csökkent áramlást mutattak ki. A passzív dohányzásnak is 
hasonló hatásait sikerült kimutatni dohányzó szülők gyermekein. Negyven éves életkor felett a tumor 
kizárására mellkas-röntgenvizsgálatot végzünk, kivéve, ha az elmúlt fél évben már készült felvétel. 
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Egyéb környezeti ártalmak 

Ipari övezetben, nagyvárosban élők esetében a köhögés okaként a légszennyezettség nagyon fontos 
szerepet játszik. A levegő szennyezettségét a szmog, kén-dioxid, nitrogén-dioxid és egyéb ipari gázok, 
pl. ammónia okozzák. A túlfűtött lakások száraz levegője hosszan tartó improduktív köhögéshez 
vezethet. 

Foglalkozási ártalmak (kémiai anyagok, oldatok) állhatnak a krónikus köhögés hátterében, 
kérdezzünk rá a beteg foglalkozására (autószerelők, műanyaggyártással foglalkozók, takarítók, 
fogtechnikusok stb.). 

Posztnazális váladékcsorgás szindróma – felső légúti köhögési tünetcsoport 

A szindróma diagnózisa elsősorban a beteg panaszain alapszik, bár bizonyos egyéb diagnosztikai 
kritériumokat is felállíthatunk: 

 Krónikus sinusitis röntgenjelei 

 Specifikus therapiára adott válasz bizonyíthatja, hogy a betegnek a fenti szindrómája volt. 

A klinikai vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a köhögés pathogenesise ebben az esetben a felső 
légutak mechanikus ingerlésén alapszik. Számos állapotban kialakulhat a posztnazális váladékcsorgás 
szindróma: allergiás rhinitis, vasomotor rhinitis, krónikus sinusitis, nonallergiás rhinitis stb. 

A betegek valaminek a torokba való csorgásáról, krákogásról, orrdugulásról panaszkodhatnak. Az 
anamnesis felvételekor sok esetben megelőző felső légúti fertőzés, orrfolyás derül ki. A betegek egy 
része krónikus köpetürítésről számol be, melynek hátterében leggyakrabban krónikus sinusitis áll. 

A tünetek elemzése és a fizikális vizsgálat általában elegendő a diagnózis felállításához, egyes klinikai 
tünetek hiánya viszont nem zárja ki a jelenség meglétét. Az orrmelléküregekről készített többirányú 
felvétel krónikus sinusitis meglétét igazolhatja. Az allergia tesztek pollen, házipor-, állati szőr-, 
gombaallergiát deríthetnek ki. 

A posztnazális váladékcsorgás szindróma kezelése a kiváltó ok kezelését jelenti; ha ez nem ismert, 
akkor empírikus terápiát kezdünk, mielőtt széles körű diagnosztikus vizsgálatokba vonnánk a beteget. 

Asthma bronchiale 

Számos vizsgálat tanúsága szerint az asthma minden életkorban a krónikus köhögés egyik 
leggyakoribb oka. A köhögés minden asthmás betegnél előfordul. A rohamok gyakorisága nagyon 
különböző, egyes betegeken csak ritkán jelentkeznek múló asthmás rohamok, más betegek panaszai 
csaknem folyamatosan is fennállhatnak. 

A rohamok spontán vagy különböző kiváltó faktorok következtében keletkezhetnek, ide tartoznak a 
nem specifikus irritáló anyagok, a pszichés megterhelés, fertőzések, fizikai erőfeszítés, légúti allergén-
expozíció, az aspiráció és hirtelen időjárás változások. A „cough-variant” asthmás (köhögéses 
asthmás) betegek inkább száraz, vagy improduktív köhögésről panaszkodnak, mint dyspnoéról vagy 
sípolásról. Az ilyen betegeknél a kiindulási légzésfunkciós vizsgálatok normális értékeket mutatnak, 
de bronchus-provokációs tesztekkel a hörgők túlérzékenysége igazolható. 
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A gastoesophagealis reflux betegség (GERD) okozta köhögés 

A gastrooesophagealis reflux gyakran jár légúti tünetekkel és betegségekkel (asthma, krónikus 
bronchitis, diffúz tüdőfibrosis, légúti aspiráció, tüdőtályog, bronchiectasia, pneumonia stb.). 

A GERD három eltérő módon okozhat krónikus köhögést: macroaspiráció, microaspiráció, 
oesophago-bronchialis reflex útján. A nyelőcsőbe regurgitáló gyomorsav oesophago-bronchialis 
reflex útján, néha az éjszakai mikroaspiratiók közvetlen irritatív hatásának következményeként 
gyakran több évig tartó köhögést okoz anélkül, hogy a beteg típusos refluxos panaszokról - 
epigastrialis fájdalom, savas íz a szájban, regurgitáció - számolna be. Irodalmi adatok szerint az 
elhúzódó köhögés hátterében az esetek akár 30-60%-ában GERD állhat. 

A klinikai megjelenés a háttérben meghúzódó októl függ. Így, ha a köhögést oesophago-bronchialis 
reflex okozza, a GERD egyébként jellemző tünetei a betegek 50-70%-ában nem jelentkeznek, és az 
egyetlen tünet az elhúzódó köhögés. Mikroaspiráció esetén a GERD gastrointesztinális tünetei 
jellemzőek, és megelőzik a krónikus köhögés megjelenését. Makroaspiráció kapcsán a köhögés mellé 
számos egyéb légzőszervi tünet társul, így purulens köpet, dyspnoe, haemoptoe és mellkasi fájdalom, 
megmagyarázhatatlan éjszakai izzadás, láz. A GERD gasztrointestinális tünetei ilyenkor kifejezettek. 

Krónikus bronchitis 

Krónikus bronchitisben a köhögés elsősorban a reggeli órákban jelentkezik, de exacerbációk idején 
éjszaka is felléphet. A betegséget leginkább irritáló anyagok belégzése okozza, különösen a 
dohányzás. Jellegzetes a légutakban a mucosus mirigyek hyperplasiája és hypertrophiája, ez a 
nyáktermelődés nyolcszoros fokozódását is eredményezheti. Gyakori a légúti gyulladás, amely 
nyákhypersecretióval intraluminaris obstrukciót okoz. 

A krónikus bronchitisben szenvedők általában csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor már két fő 
tünet - a visszatérő vagy perzisztáló produktív köhögés és a nehézlégzés - panaszt okoz. A vezető 
tünet, a köhögés kezdetben főleg a reggeli órákban jelentkezik. A betegek ezt sokáig normális 
„dohányos köhögés”-nek tartják, nem fordítanak rá figyelmet. Az orvosok is hajlamosak egyszerű 
köhögésnek felfogni és antibiotikum kúrával megoldottnak tekinteni az állapotot. 

Az egyszerű krónikus bronchitis, amely obstrukciót nem okoz, nem kezelendő, azonban a 
dohányzóknak a dohányzás azonnali elhagyása kötelező. A későbbi bronchialis obstrukció kialakulása 
szempontjából ezek a betegek magas kockázati csoportba tartoznak, ezért évente légzésfunkciós 
vizsgálat javasolt. 

A krónikus bronchitis okozta köhögés specifikus kezelése a kiváltó irritáló anyag, mint például a 
dohányzás elhagyása. A dohányzás elhagyását követően a betegek 94-100%-ában megszűnt a 
köhögés, az esetek 54%-ában ez már négy héten belül bekövetkezett. 

Bronchiectasia 

A fő tünet bőséges köpetürítéssel járó krónikus köhögés, a betegek egy részénél azonban 
jelentkezhet száraz köhögés is. A köpet mindig sűrű, nehezen felköhöghető. A nagy mennyiségű 
köpetürítés jellemzője a betegségnek, azonban ez nem specifikus tünet. A betegek egy része 
vérköpésről számol be az első találkozás alkalmával, bár a haemoptoe jellemzően a betegség akut 
exacerbációja esetén jelentkezik. 
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A bronchiectasia definíciója pathológiai ugyan, a betegség diagnózisát azonban az anamnesis, a 
mellkasröntgen-elváltozások, és a tüdő képalkotókkal történő vizsgálata alapozza meg. További 
lehetőségek még: bronchographia, bronchoscopia. 

A bronchiectasia esetében a köhögés a köpetürítést szolgáló hasznos, így a krónikus köhögés olyan 
tünet marad, amit csak akut exacerbációk esetén kell kezelni. A kezelés része a mellkasi 
physiotherapia (vibratio, percussio, posturalis drainage, vezérelt köhögés). Exacerbáció esetén 
antibiotikus kezelés jön szóba. 

Posztinfekciós köhögés 

Felső légúti infekciót követően fellépő krónikus köhögés egyéb radiológiai elváltozások nélkül, amely 
lényegében kezelés nélkül is megoldódik. A jelenség pontos oka nem ismert, a háttérben posztnazális 
váladékcsorgást, a légutak gyulladását, vagy a hörgők hyperreactivitását sejtik. Oka lehet lezajlott 
felső légúti vírusfertőzés, vagy Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, esetleg Bordetella 
pertussis okozta infekció. A betegség diagnózisához elengedhetetlen a részletes anamnesisfelvétel és 
a fizikális vizsgálat. Általában a jelenség magától, kezelés nélkül megoldódik. Ha posztnazális 
váladékcsorgás okozza, tüneti kezelést alkalmazunk, igazolt hörgő hyperreactivitas esetén 
hörgtágítókat, inhalatív szteroidokat adunk. 

Bronchus-carcinoma okozta köhögés 

Annak ellenére, hogy a köhögés a bronchus carcinoma jellemző tünetének tekinthető, a krónikus 
köhögés hátterében csak 0-2%-ában áll bronchus carcinoma. 

A tüdő légutainak primer malignus rákja: laphámrák, adenocarcinoma, kissejtes carcinoma, 
nagysejtes carcinoma. A bronchusrákok kb. 85%-át dohányzás okozza. A bronchusrák kialakulásának 
esélye a napi elszívott mennyiséggel és a dohányzás időtartamával nő. Azbeszt, urán és egyéb kémiai 
anyagok szintén növelik kialakulásának esélyét. Egyéb rizikófaktorok: passzív dohányzás, családi 
hajlam, étkezési szokások, COPD. A köhögés akkor jelenik meg, amikor a növekvő tumor irritálja a 
köhögési receptorokat, így azok a tumoros betegek, akik soha nem panaszkodnak köhögésre, 
valószínűleg olyan lokalizációjú tumorban szenvednek, amely már a bronchiolusok szintjén 
helyezkedik el, ahol nincsenek köhögési receptorok. Gyakori tünet még a vérköpés és a sípolás. A 
jelentkező köhögést gyakran a betegek és az orvosok is a dohányzásnak tulajdonítják, hiszen a 
legtöbb dohányos köhög. 

A bronchusrákrákra gondolni kell minden ilyen tünettel jelentkező beteg esetében, de különösen 
korábban vagy jelenleg is dohányzóknál, munkahelyi ártalomban szenvedőknél. A tényleges diagnózis 
szakorvosi feladat. 

Egyéb gyulladásos és malignus betegségek 

A tartósan köhögő beteget fül-orr-gégészeti vizsgálatra is el kell küldeni, krónikus laryngitis, gége-
papilloma, gégerák lehetősége miatt. Tartós száraz köhögést okoznak továbbá a mellkasi 
nyirokcsomó-megnagyobbodással járó betegségek, mint a sarcoidosis, a Hodgkin-kór és a non-
Hodgkin lymphoma. A tuberculosis lehetőségét sohasem szabad elvetni. 
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Pulmonalis embolia 

Makacs száraz köhögés, esetleg vérköpés hátterében gondoljunk tüdőemobliára is, különösen, ha 
thromboemboliás betegségre hajlamosító tényező is jelen van (dohányzás, mélyvénás thrombosis, 
fogamzásgátló szedése) 

Angiotenzin-konvertáz-gátlók okozta köhögés 

Az ACE-gátlók alkalmazásakor jelentkező krónikus improduktív köhögés, ami a torok irritáló, kaparó 
érzésével társul. A köhögés nem dózisfüggő, és az ACE-gátlók első képviselőinél ugyanúgy jelentkezik, 
mint a későbbi változatoknál. A köhögés felléphet az első tabletta bevételét követően, vagy akár 30 
éves szedés után is. Amennyiben a betegnél az egyik ACE-gátló köhögést okoz, úgy rendszerint a 
másik ACE-gátló alkalmazása is hasonló panaszhoz vezet. Az ACE-gátló okozta köhögés gyakorisága 
körülbelül 10%-ra tehető, a nőknél gyakoribb. 

Az ACE-gátló okozta köhögés csak speciális laboratóriumi vizsgálatokkal igazolható (plazma 
bradikininszint mérése), ezért mindenkinél, akinél köhögés jelentkezik és ACE-gátlót szed, fel kell 
merülnie az ACE-gátló kóroki szerepe. Az ACE-gátló a terápia megkezdése után eltérő időpontokban 
okozhat köhögést, ezért krónikus köhögés esetén fel kell függeszteni a gyógyszer alkalmazását. 

Köhögés jelezheti az egyes gyógyszerek (amiodaron, methotrexat) okozta lappangva kialakuló, súlyos 
tüdőfibrózist is. 

Pszihogén köhögés 

Kaparászó, krákogó köhögés, amelyet nehéz elkülöníteni a posztnazális köhögéstől. Tipikus formája 
nincs, jellemző, hogy elalvás után nem jelentkezik. A diagnózis az egyéb okokat kizárása után állítható 
fel. A betegek életminőségét jelentősen rontja a krónikus köhögés. Mindenképpen megfontolandó 
pszihiáter bevonása a kezelésbe. 

Kezelés 

A köhögés kezelésének a célja a hörgőváladék mobilizálása és expectorációjának elősegítése. A 
produktív köhögést nem szabad elfojtani. A váladékürülés gátlásával ronthatjuk a beteg állapotát. A 
száraz, rohamokban jelentkező, kínzó görcsös köhögést kell csillapítani (vagus-reflex gátlásán alapuló 
tüneti kezeléssel, bronchus-obstrukció esetén hörgtágítók adásával). Törekedni kell a köhögés 
jellegének, pathomechanizmusának megállapítására, az alapbetegség diagnosztizálására, mert így oki 
terápiát alkalmazva tudjuk legjobban megszüntetni a tüneteket. 

Krónikus rhinitis, vagy posztnazális váladékcsorgás jól kezelhető tartósan adott lokális szteroid és II. 
vagy III. generációs antihisztamin készítménnyel. A szedatív hatással nem, vagy csak kismértékben 
rendelkező antihisztaminok (loratadin, desloratadin, cetirizin, levocetirizin, fexofenadin) csökkentik 
az orrfolyást, tüsszögést és eosinophil migráció és mastocyta degranuláció-gátló hatással is bírnak. 
Infektív kórképekben az antibiotikus kezelés mellé, antihisztamin, oedema csökkentő orrcseppek és 
lokális szteroid készítmények adása is javasolt. A légúti váladék csökkentésére és a bronchodilatáció 
elősegítésére használhatjuk az anticholinerg szereket (ipratropium bromide, tiotropium bromid), 
melyek a krónikus bronchitist és az emphysemát magába foglaló krónikus obstruktív 
tüdőbetegségekben a bronchospasmus oldására hatásosak. 

A köhögés elleni szerek lehetnek centrálisan, vagy perifériásan ható köhögéscsillapítók és nyákoldók 
(1. táblázat). Hatásmechanizmusukat a 2. táblázat foglalja össze. 
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1. táblázat. Köhögéscsillapítók 

Köhögéscsillapítók 
Centrálisan hatók Opiátok (codeinszármazékok) 

Nem opiátok (butamirát citrát, Sinecod) (pentoxyverin, Sedotussin) 
Direkt perifériásan hatók Prenoxdiazinum (Libexin) 

Butylaminobenzoat-derivátumok 
Oxodiazolin-derivátumok 

Indirekt perifériásan hatók Lokális anaesztetikumok 
Antihisztaminok 
Mukolitikumok 
Bronchodilatátorok 

Nyákoldók 
Acetylcisztein-
származékok 

ACC 100, 200 mg, 600 mg-s long pezsgő tbl., Sputopur 200 mg-s caps. 
Fluimucyl 100, 200 mg, 600 mg pezsgő tbl., Mucobene, Solmucol 100, 
200 mg 

Bromhexin származékok Paxirasol 
Carbocystein Fenorin, Mucopront, Rhinathiol 
Ambroxol Ambrobene, Ambroxol (30 mg), Ambroxol-Q, Bronchopront, Halixol, 

Solvolan 
Dornase-α Pulmozyme 2500 U (2,5 mg) 2,5 ml 

 

2. táblázat. A köhögés elleni szerek hatásmechanizmusa 

Köhögés elleni szerek Hatásuk 

Helyi érzéstelenítők Köhögési reflex gátlására alkalmasak (bronchoscopia, bronchographia) 
Expektoránsok A légúti szekrétum volumenét növelik, így elősegítik a cília működéssel és 

köhögéssel kapcsolatos váladékkiürülést (ipecacuanha, ammónium sók, 
illóolajok) 

Mucolyticumok A nyák viszkozitását befolyásolják, elősegítik a cília működése révén 
történő nyákürítést (diszulfid kötéseket bontják) 

Enzimhidrolízis Dornase-α, a váladék viszkozitásáért felelős 
Bevonószerek A gyulladt nyálkahártyán védő réteget képeznek (szirup, szájban oldódó 

tbl.) 
Nedvesítő aerosolok A gőzök belégzése a nyálkahártya bevonását okozzák, a bronchusváladék 

viszkozitását csökkentik 
Bronchodilatátorok Bronchospasmushoz társuló köhögés esetén hatásosak 
Antihisztaminok A garat, és a hátsófali váladékcsorgást csökkentik 
Nedocromil A klorid csatorna blokkolása útján fejti ki a hatását, gyorsan hat a 

köhögésre 
 

Gondozás, terápiás elégtelenség 

A teendőket az alapbetegség határozza meg. Terápiás elégtelenség esetén fül-orr-gégészeti, 
pulmonológiai konzílium szükséges. 

Primer prevenció 

A primer prevencióban az influenza és a pneumonia elleni védőoltásnak van szerepe. 
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Esettanulmány 

2005 májusában egy 13 éves lány láz, köhögés és a mellkas röntgenen látható infiltrátum miatt 
kórházi felvételre került. A szerológiai vizsgálat Mycoplasma pneumoniát igazolt. Az adekvát 
antibiotikus kezelés mellett az infiltrátum felszívódott, a láz megszűnt, de köhögés és a nehézlégzés 
megmaradt. A pulmonológiai konzílium asthma diagnózist állapított meg, beclomethasone 
dipropionate kezelésre a nehézlégzés megszűnt, de a köhögés csak csillapodott, és a továbbiakban 
perzisztált. 

Két évvel később ismételt súlyos köhögés miatt kórházi felvételre került sor, az elvégzett 
laryngoscopia és a légzésfunkciós tesztek (FEV1: 120%, FEV1/FVC: 87%) is negatívak voltak. A korábbi 
terápiát salbutamollal egészítették ki, de a köhögés nem csillapodott. Úgy tűnt, hogy az asthma 
megfelelően kontrollált volt, és a köhögés hátterében nem az asthma állhatott. A továbbiakban 
mellkas CT-t végeztek, de ez is negatív eredménnyel járt. 

A betegnek nem voltak típusos GERD-re utaló tünetei (gyomorégés, regurgitáció), ugyanakkor 
böfögésre panaszkodott. A beteg elhízott volt, BMI 28 kg/m2, a megelőző két évben mintegy 10 kg-ot 
hízott. A köhögés jellemzően napközben jelentkezett, étkezés és felkelés hatására tovább romlott. 
Felmerült a gyanú, hogy a köhögés hátterében GERD áll. Az oesophagoscopia nem igazolta a gyanút, 
azonban a 24 órás pH monitorozás szignifikáns sav regurgitációt mutatott (a pH a vizsgált időszak 
több mint 17%-ában 4 alatt volt, ami többszöröse volt a 4%-os referencia értéknek). Rabeprazol 
terápiát kezdtek napi 20 mg dózisban, a beteg köhögése gyorsan oldódott, a kezelés megkezdése 
után 4 héttel megszűnt. A beteget azóta is asthma és GERD miatt kezelik. Az elkezdett diéta hatására 
testsúlya normalizálódott. Számos alkalommal fordult elő az asthma akut exacerbációja, melyeket 
kisdózisú szteroiddal kézben lehetet tartani. Köhögés nem jelentkezett. 

Betegtájékoztató 

Mi a krónikus köhögés? 

A köhögés hasznos, hiszen segíti az idegentestek és a légúti váladék kiürülését a tüdőből, a 
légutakból. Elhúzódó, hosszú ideig tartó köhögés betegség tünete is lehet. Krónikusnak akkor tartjuk 
a köhögést, ha az 8-12 hétnél tovább tart. 

Mi okozhat krónikus köhögést? 

A krónikus köhögésnek számos oka lehet. A legfontosabbak: dohányzás, dohányzás okozta 
tüdőkárosodás, gyógyszerek (leggyakrabban ún. ACE-gátló vérnyomáscsökkentők), allergia, asthma 
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bronciale, az orrmelléküregek betegségei, reflux-betegség, ritkábban tuberkulózis és tüdődaganat, 
gégebetegségek. 

Hogyan derítheti ki az orvosom, hogy mi a krónikus köhögés oka? 

A kezelőorvos rá fog kérdezni, hogy dohányzik-e, illetve dohányzott-e korábban, szed-e 
gyógyszereket. A kérdések között szerepel, hogy munkája során kapcsolatba kerülhet-e kémiai 
anyagokkal, van-e önnek allergiás megbetegedése. 

Ha dohányzik, akkor az orvos mindenképpen a dohányzás abbahagyását fogja javasolni. Amennyiben 
ön ACE-gátló (a vérnyomáscsökkentők egy fajtája) gyógyszert szed, akkor azt le fogja cserélni más 
típusú vérnyomáscsökkentőre. Ha ön kémiai anyagokkal találkozik, akkor azt fogaj javasolni, hogy 
próbálja meg azoktól óvni magát, kerülje el azokat. 

Ha a köhögést nem dohányzás, gyógyszer, kémiai vagy egyéb irritatív anyagok okozzák, akkor az 
orvosa további vizsgálatokat fog kérni. 

Milyen vizsgálatokra lehet szükség? 

Az első lépés rendszerint a mellkas röntgen elvégzése. Ha a mellkas röntgenen nincs eltérés, akkor az 
orvosa olyan betegségek jeleit fogja keresni, amik gyakran okoznak krónikus köhögést, mint a hátsó 
garati orrfolyás. Gyógyszerek szedésére vagy életmódváltásra lehet szükség. Amennyiben a mellkas 
röntgenen eltérést találnak, CT vagy a tüdő működését vizsgáló tesztekre lehet szükség. A vizsgálati 
eredményektől függően tüdőgyógyász szakorvosi vizsgálat jön szóba. 

Mi a teendő akkor, ha a gyermekemnek van krónikus köhögése? 

A krónikus köhögés okai gyermekek esetében nagyrészt megegyeznek a felnőtteknél látottakkal. 
Néha azonban a kisgyermekek azért köhögnek, mert idegentest került a légutakba. 

Tesztkérdések 

1. Mikor beszélünk krónikus köhögésről? Ha a köhögés tovább tart, mint: 
A. 4 hét 
B. 5 hét 
C. 6 hét 
D. 7 hét 
E. 8 hét 
 
2. Krónikus köhögéskor felmérendő: 
A. Dohányzási szokások 
B. Környezeti ártalmak 
C. Gyógyszerszedés (ACE-gátlók) 
D. Megelőző légúti infekciót 
E. Mindegyik 
 
3. Mi a krónikus köhögés pathogenetikai „triásza” felnőttekben? 
A. A posztnazális váladékcsorgás, a GERD és az asthma 
B. A posztnazális váladékcsorgás, a GERD és a virális infekciók 
C. A posztnazális váladékcsorgás, a COPD és az asthma 
D. Felső légúti infekció, a COPD és az asthma 
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E. A posztnazális váladékcsorgás, a COPD és a vírusfertőzések 
 
4. Melyik vizsgálati módszerek relatív hasznossága legmagasabb? 
A. Anamnézis 
B. Fizikális vizsgálat 
C. Légzésfunkció 
D. Oesophago-gastroscopia 
E. Orrmelléküreg felvétel 
 
5. Milyen pathomechanizmus útján alakul ki krónikus köhögés GERD-benJ 
A. Makroaspiráció 
B. Mikroaspiráció 
C. Oesophago-bronchialis reflex útján 
D. Mindegyik 
E. Egyik sem 
 
Helyes válaszok: 1: E, 2: E, 3: A, 4: A, 5: D 

Pneumonia 
dr. Gálffy Gabriella, dr. Bartusek Dóra 

Definíció, BNO tartomány 

A pneumonia a klasszikus meghatározás szerint a bronchiolus terminálisoktól distálisan elhelyezkedő 
tüdőparenchyma fertőzés következtében kialakult heveny gyulladása. Az eletronmikroszkópos 
vizsgálatok alapján kissé módosult ez a meghatározás, mely szerint a pneumonia az alveoláris tereket 
és a kiváltó októl függően különböző mértékben az interstitiális szövetet is érintő, heveny infekciós 
eredetű gyulladás. Általában a mellkas röntgen vizsgálat eredményén alapul a kezdeti diagnózisa. 
Okai, tünetei, kezelése, a megelőzéshez szükséges intézkedések, és a kórjóslata is különböző aszerint, 
hogy a fertőzést baktérium, vírus, gomba vagy parazita okozta-e. Különbözik aszerint is, hogy 
közösségben (területen, otthon), kórházban (nosocomialis) , ápolási otthonban szerzett betegségről 
van e szó, valamint, hogy ép vagy károsodott immunrendszerű betegben alakult-e ki. 

B0120 Tüdőgyulladás bárányhimlő miatt (J17.1*) 
B0520 Tüdőgyulladással szövődött kanyaró (J17.1*) 
B2500 Cytomegalovirus pneumonitis (J17.1*) 
B5830 Pulmonalis toxoplasmosis (J17.3*) 
J1000 Influenza tüdőgyulladással, influenzavírus identifikált 
J1001 Influenza tüdőgyulladással, H1N1 influenzavírus identifikált 
J1010 Influenza egyéb légúti tünetekkel, influenzavírus identifikált 
J1011 Influenza egyéb légúti tünetekkel, H1N1 influenzavírus identifikált 
J1080 Influenza egyéb tünetekkel, influenzavírus identifikált 
J1081 Influenza egyéb tünetekkel, H1N1 influenzavírus identifikált 
J1100 Influenza tüdőgyulladással, vírus nem identifikált 
J1200 Adenovírus pneumonia 
J1210 Légúti syncytialis vírus pneumonia 
J1220 Parainfluenza vírus pneumonia 
J1280 Egyéb vírusos pneumonia 
J1290 Vírusos tüdőgyulladás, k.m.n. 
J1291 Herpesz vírusok okozta tüdőgyulladás 
J1292 Varicella- zooster okozta tüdőgyulladás 
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J1299 Egyéb vírus okozta tüdőgyulladás 
J13H0 Streptococcus pneumoniae okozta tüdőgyulladás 
J14H0 Haemophilus influenzae okozta tüdőgyulladás 
J1500 Klebsiella pneumoniae okozta tüdőgyulladás 
J1510 Pseudomonas okozta tüdőgyulladás 
J1520 Staphylococcus okozta tüdőgyulladás 
J1530 B-csoportú streptococcus okozta tüdőgyulladás 
J1540 Egyéb streptococcus okozta tüdőgyulladás 
J1550 Escherichia coli okozta tüdőgyulladás 
J1560 Egyéb anaerob, Gram-negatív bacteriumok okozta tüdőgyulladás 
J1570 Mycoplasma pneumoniae okozta tüdőgyulladás 
J1580 Egyéb bakteriális tüdőgyulladás 
J1590 Bakteriális tüdőgyulladás, k.m.n. 
J1600 Chlamydia okozta pneumonia 
J1680 Egyéb fertőző organizmusok okozta tüdőgyulladás 
J1700 Tüdőgyulladás máshol osztályozott bakteriális betegségekben 
J1710 Tüdőgyulladás máshol osztályozott vírusbetegségekben 
J1720 Tüdőgyulladás gombás megbetegedésekben 
J1730 Tüdőgyulladás parazitás betegségekben 
J1780 Tüdőgyulladás egyéb, máshova osztályozott betegségekben 
J1800 Bronchopneumonia, k.m.n. 
J1810 Lobaris tüdőgyulladás, k.m.n. 
J1820 Hypostaticus pneumonia, k.m.n. 
J1880 Egyéb tüdőgyulladás, kórokozó, k.m.n. 
J1890 Tüdőgyulladás, k.m.n. 

 

Epidemiológia 

Az Egyesült Államokban évente 2-3 millióra tehető azok száma, akik tüdőgyulladásban betegednek 
meg, ebből 45000 eset halálos kimenetelű. Ez a leggyakoribb, halállal végződő, kórházban szerzett 
fertőzés, és a leggyakoribb halálok a fejlődő országokban. A 30 év feletti felnőttek pneumoniájának 
leggyakoribb oka a bakteriális fertőzés. Minden korosztályban, környezetben és földrajzi régióban a 
Streptococcus pneumoniae a leggyakoribb kórokozó baktérium. 

Hatáskör, kompetencia 

A közösségben szerzett pneumonia kezelését a terápiás ajánlásnak megfelelően nagyrészt a 
családorvosok kezdik el. Ha az elkezdett kezelés mellett továbbra is megmarad a láz és nem 
megfelelő a radiológiai regresszió, akkor javasolt kórházi kezelés. 

Patogenezis 

A fertőző ágensek különböző mechanizmus útján érhetik el az alsó légutakat. A tüdőbe négy úton 
kerülhetnek patogén baktériumok: 

 Mikroaspiráció-kontaminálódott naso-oropharyngeális váladék aspirációja 

 Inhaláció-baktériumok közvetlen inhalációja a környező levegőből (cseppfertőzés) 

 Véráram útján (bacteriaemia, pl. Staphylococcus-endocarditis, szeptikus embolizáció) 

 Közvetlen ráterjedés révén a környező szervekből (májtályogból) 
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A baktériumokkal kolonizált felső légúti váladék aspirációja képezi a fertőzés leggyakoribb útját. Kis 
mennyiségű oropharyngealis secretum aspirációja igen gyakran előfordul egészséges emberben is, 
alvás alatt. Zavart tudatállapot mellett az aspirációs pneumonia kialakulásának esélye sokkal 
nagyobb. Az oropharyngealis váladék aerob baktérium tartalma 108/ml, míg anaerob kórokozó 
tartalma még ennél is 10-szer magasabb, az ilyen mechanizmussal a tüdőbe kerülő baktériumok 
tehát sokfélék és nagy mennyiségűek. 

Az inhalációs úton történő fertőzés lehetőségét az is befolyásolja, hogy egy baktérium képes-e túlélni 
olyan környezeti behatásokat, mint az aerosolizáció, kiszáradás, nagy hőmérséklet ingadozás, vagy 
például az ultraibolya sugárzás. A legtöbb patogén baktérium species nem eléggé életképes ahhoz, 
hogy mindezt elég nagy mennyiségben túlélje és megfelelő inoculum méretben bekerülhessen a 
tüdőbe.  

Védekező mechanizmusok 

A felső légutak védelmében a nyálban levő IgA-nak, proteázoknak, és lizozimeknek, a normál flóra 
által termelt növekedés gátlóknak, és a nyálkahártyát bevonó, a kórokozók megtapadását gátló 
fibronectinnek van szerepe. 

Az alsó légutak nem specifikus védekezéséhez tartozik a köhögés, a mucociliáris clearence, és a 
légutak elágazó szerkezete, melyek segítenek megelőzni a légúti fertőzés kialakulását. A 10 µ-nál 
nagyobb cseppecskék és részecskék a felső légutak kanyarulatos járataiban elakadnak, nem jutnak az 
alsó légutakba. Az 5-10 µ közötti méretű részecskék 90%-a a tracheobronchialis rendszer falán, a 
terminális légutaktól proximalisan deponálódik. Ettől distalisan rakódnak le a 0,5-3,0 µ méretű 
kórokozók, melyek pneumoniát válthatnak ki. A 0,5 µ-nál kisebb particulák úgy viselkednek, mint a 
gázrészecskék, döntő többségük nem marad, hanem a kilégzéssel visszakerül a külvilágba. 

A tüdő első vonalbeli védekező mechanizmusát a mucociliaris tisztító („clearence”) escalator funkció 
képezi. A légutakat fedő epithelialis sejtek ciliumai egy másodperc alatt 10-20 ostorcsapás-szerű 
mozgásukkal mozgatják a felettük lévő nyákréteget (mint egy szállítószalagot), amelyet a 
nyákmirigyek és a kehelysejtek termelnek. A mucociliaris clearance hatékonyságát messzemenően 
meghatározza a ciliumok aktivitásának és a mucusréteg vastagságának, valamint viszkozitásának 
viszonya. Számos genetikai és szerzett betegség jár csökkent ciliaris aktivitással, mucus 
hyperszekrécióval, vagy fokozott viszkozitású mucus képződésével (cystikus fibrosis, dohányzás, 
irritáló gázok, por, bakteriális fertőzés, influenza.) Ezekben az állapotokban egyértelműen fokozott a 
pneumonia kialakulásának veszélye. 

A specifikus védekező mechanizmusokat különböző kórokozó specifikus immunmechanizmusok 
jelentik, beleértve az IgA és IgG opsonisatiot, a surfactant gyulladásgátló hatásait, az alveoláris 
macrophagok phagocytosisát és a T-sejt mediálta immunválaszt. A legtöbb embert ezek a 
mechanizmusok megvédik az infekciótól. Számos körülmény azonban megváltoztathatja a normál 
flórát (kórházi kezelés, rossz táplálkozás) növelheti a virulenciát (pl. antibiotikus kezelés) vagy 
károsíthatja ezeket a védekező rendszereket (dohányzás, endotracheális tubus). 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Az anamnézis felvételekor tisztázni kell a hajlamosító és kockázati tényezőket, hogy fennáll-e 
krónikus betegség, esetleg a családban szenved-e más is fertőző betegségben, a beteg fogyaszt-e 
rendszeresen alkoholt, vagy valamilyen gyógyszert (tranquillanst, immunszupresszív kezelést, esetleg 
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kábítószert), vagy az elmúlt napokban-hetekben ki volt-e téve fokozott fertőzésveszélynek (külföldi 
utazás, karitatív tevékenység, foglalkozási veszélyeztetettség, megelőző „megfázás”, felső légúti 
hurut). Nagyon fontos az alapos anamnézis felvétel, ami segíti a korrekt diagnózis felállítását. 

A pneumonia jelei, tünetei, laboratóriumi diagnosztikája és kezelése rendkívül változatos aszerint, 
hogy mi a kórokozó (típusos akut bakteriális vagy atípusos pneumonia) és milyen a megbetegített 
szervezet általános állapota. A tünetek és jelek változatosságát három jellegzetes tünetegyüttes 
leírásával lehet érzékeltetni. 

 Ha egy korábban egészséges, jó immunrendszerű egyénben alakul ki típusos pneumonia (pl. 
pneumococcus pneumonia), akkor rövid prodromális felső légúti gyulladás után magas láz, 
hidegrázás alakul ki, pleuralis jellegű mellkasi fájdalommal, produktív köhögéssel, purulens 
köpetürítéssel. A tüdőben kimutatható a consolidáció fizikális és mellkas röntgen vizsgálattal 
is. 

 Idős betegben a pneumonia egyetlen tünete a tudatzavar lehet. Hallgatózással a tüdő felett 
szörtyzörejek hallhatóak ugyan, de mellkas röntgennel consolidatiot nem, inkább csak 
kétoldali, főként basalis, interstitialis jellegű árnyékok láthatók, melyekről nem lehet 
eldönteni azt sem, hogy friss, vagy krónikus elváltozások-e. 

 Atípusos bakteriális infekció (Mycoplasma, Chlamydia pneumoniae) esetén általában nincsen 
láz, csak subfebrilitás. A köhögés száraz, improduktív, gyakran társul a tünetegyütteshez 
izom-ízületi fájdalom, retrosternális mellkasi fájdalom. Gyakran felső légúti panaszokkal. 
pharyngitisszel, fülfájással kezdődnek a tünetek. 

Fizikális vizsgálat 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Teljes vérkép, minőségi vérkép, süllyedés, CRP, procalcitonin, elektrolitok, máj és vesefunkciók. 

Mikrobiológiai vizsgálatok: hemokultúra, köpettenyésztés és Gram-festés,  Legionella spp. tesztek 
(tenyésztés, direkt fluoreszcens antitest, vizeletantigén-próba), Mycoplasna pneumoniae és 
Chlamydia spp. immunszerológia (KKR, IgM, IgG), HIV-szerológia 

Képalkotó vizsgálatok 

Mellkas-röntgen felvétel 

Egyéb vizsgálatok 

Vérgázvizsgálat 

Pleurális folyadékgyülem esetén a folyadékból: fehérvérsejtek kvantitatív és kvalitatív analízise, LDH, 
pH, összfehérje és glukózszint, Gram festés, Ziehl Neelsen festés, bakteriális tenyésztések: Aerob, 
anerob, Mycobacterium 

Diagnózis 

A fizikális vizsgálat, a posteroanterior és oldalirányú röntgenfelvétel, a vérkép (leukocytosis), a 
süllyedés, a prokalcitonin (bakterialis fertőzés) és a CRP koncentráció meghatározása nagyon fontos. 
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Ezeknek a vizsgálatoknak a birtokában az esetek többségében a pneumonia diagnózisa felállítható. 
Azt már sokkal nehezebb identifikálni, hogy mi a kórokozó. 

Differenciál-diagnózis 

Akut bakteriális pneumonia esetén a hematológiai vizsgálat leukocytosist, balra tolt vérképet, CRP és 
procalcitonin emelkedést mutat. A köpettenyésztés diagnosztikus értéke korlátozott. A pneumoniák 
gyakran járnak bacteriaemiával, ezért a hemokultúra fontos lehet a diagnózishoz. Lázzal, produktív 
köpetürítéssel és mellkas röntgen eltéréssel járnak. 

Az atípusos pneumoniák esetében ritka a leukocytosis, de az is csak mérsékelt, a CRP emelkedés 
minimális.  Láz ritka, a subfebrilitás a gyakoribb, inproduktív köhögéssel jár. Mellkas rtg eltérés az 
esetek felében nincsen, ha van is, akkor is köteges. 

A posteroanterior és az oldalirányú mellkas röntgenfelvétel nélkülözhetetlen a pneumonia 
diagnosztikában. Előfordulhat, hogy nemcsak a pneumonia megállapításában lesz döntő szerepe a 
röntgen árnyék létének és jellegének, hanem még a mikrobiológiai diagnózisban is előre visz. Ugyanis 
bizonyos baktériumok jellegzetes, más baktériumoktól eltérő tüdő röntgen eltérést váltanak ki Így 
például a lobaris, vagy segmentalis, de egybefüggő, egybeolvadó árnyék (consolidatio) - többek 
között - Streptococcus pneumoniae, vagy Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae, és más 
gram-negatív bacillusok fertőzésben jellemző. Sok más baktérium, vagy vírus szabálytalan, reticularis, 
reticulonodularis foltokat, vagy csíkszerű árnyékokat okoz. (Mycoplasma pneumoniae, vírusok, 
Legionella spp.) 

Diffúz - vagyis kétoldali, a tüdők felső és alsó zónáit is magába foglaló - szabálytalan 
infiltrátumképződést okoz például a cytomegalovírus, az influenza vírus, vagy a baktériumok közül a 
Legionella pneumophila, az opportunista pathogenek közül a Pneumocystis carinii. Ha az árnyék 
cavitálódik, akkor necrosist okozó fertőzésre van gyanú, például Staphylococcus aureus, gram-negatív 
baktérium, anaerob, vagy Mycobacterium tuberculosis. Immunhiányos betegekben kialakuló 
pulmonalis fertőzések radiológiai megjelenése a fenti „szabályokat” nem követi. 

Kezelés 

I. A közösségben szerzett pneumoniák 

A pneumoniák antibiotikus kezelésének irányelvei 

Az otthon, közösségben szerzett pneumoniák („community aquired pneumonia”; CAP) adják a 
pneumonia prevalencia többségét. Ezek kezelése elsősorban otthoni körülmények között a háziorvos 
által történik a magas kockázatú betegek kivételével. A közösségben szerzett pneumonia kezelésének 
alapelvei nemzetközi konszenzus nyilatkozatokon alapulnak és Magyarországon is jól kidolgozottak. 
Az egyes országok a lakosság körében igazolt epidemiológiai helyzet és rezisztencia viszonyok alapján 
maguk dolgozzák ki saját ajánlásaikat. A közösségben szerzett pneumonia kezelésének megválasztása 
előtt két kérdésben kell dönteni: 

1. Szükséges-e hospitalizáció, és 
2. Fennáll-e a beteget különösen veszélyeztető körülmény, milyen antibiotikum terápiát kell 

választani? 

Az 1. táblázat a közösségben szerzett pneumoniák leggyakoribb kórokozóit foglalja össze. 
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1. táblázat. A közösségben szerzett pneumoniák leggyakoribb kórokozói 

Kórokozók Gyakoriság % 

Baktériumok  
Streptococcus pneumoniae 40-60 
Haemophilus influenzae 6-10 
Mycoplasma pneumoniae 5-10 
Chlamydia spp. 2-10 
Legionella pneumophila 8-13 
Coxiella burnetti 0-1 
Staphylococcus aerius 3-5 
Moraxella Catarrhalis 1-2 
Gram-negatív baktériumok 3-6 
Anerob baktériumok 1-2 
Nem tisztázott 20-30 
Vírusok  
Influenza A 5-8 
Egyéb (parainfluenza, adenovírus, herpes,-
varicella-zooster, morbilli 

2-3 

 

A 2. táblázat egy széles körben elfogadott ajánlást foglal össze (PORT). Az ajánlás a pneumonia 
kimenetelét, a pneumoniás beteg veszélyeztetettségét pontértékekkel jellemzi. 

2. táblázat. Pontrendszer a pneumoniás beteg általános kockázati szintjének számszerű jellemzésére 

Kockázati tényező* Pontérték 

Életkor 

 férfi 

 nő 

 
életkor években 
életkor években - 10 

Szociális, vagy öregek otthonának lakója 10 
Társbetegségek 

 malignus alapbetegség 

 májbetegség 

 keringési elégtelenség 

 cerebrovascularis megbetegedés 

 vesemegbetegedés 

 
+30 
+20 
+10 
+10 
+10 

Fizikális státusz 

 mentális érintettség 

 légzésszám 30/perc 

 systolés vérnyomás <90 Hgmm 

 testhőmérséklet <35 °C vagy 40 °C 

 pulzus 125/perc 

 
+20 
+20 
+20 
+15 
+10 

Laboratóriumi és radiológiai leletek 

 artériás pH <7,35 

 BUN 11 mmol/l 

 Na+<130 mmol/l 

 vércukor 14 mmol/l 

 hematokrit <30% 

 artériás pO2 <60 Hgmm 

 
+30 
+20 
+10 
+10 
+10 
+10 
+10 
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 pleuralis folyadék  
* A táblázatot 1999-ban az ún. Pneumonia Patient Outcome Research Team (PORT) néven ismertté 
vált munkacsoport dolgozta ki. 

A pontszámok emelkedő értékei kapcsolódnak a betegek sorsának tényleges alakulásával, mert minél 
magasabb a PORT pontszám, annál inkább nő a hospitalizációs igény és fokozódik az intenzív ellátás 
szükségessége és a letalitás eredetileg ambuláns, vagy kórházban kezelt betegek között. 

Az antibiotikumválasztás szempontjai 

A S. pneumoniae kóroki szerepét pneumoniás betegben biztonsággal nem lehet kizárni, ezért már az 
induló, empirikus kezelés megválasztásánál célszerű olyan antibiotikumot választani, amely erre is 
hat. 

1. A pneumococcusra ható penicillinek, cephalosporinok nem hatnak az atípusos kórokozókra 
(Mycoplasma, Chlamydia, Legionella). 

2. A Stre. pneumoniae érzékenysége jelentősen csökkent penicillin G-vel szemben és ez együtt 
jár a többi β-laktám iránti érzékenység csökkenésével. Hatékonyságát viszonylag megtartotta 
az amoxicillin és az ampicillin, a cefuroxim (Zinnat) és a cefotaxim (Claforan), valamint a 
ceftriaxon (Rocephin) és a carbapenem csoport (imipenem, meropenem). 

3. A Stre pneumoniae csökkent penicillin érzékenysége a makrolidok és a tetracyclinek iránti 
érzékenyég csökkenésével jár együtt. A 2. generációs cephalosporinok (pl. Cefaclor, 
cefuroxim) hatékonysága megbízhatatlan a Stre. pneumoniae-val szemben. 

4. A pneumoniákban gyakori kóroki szereppel bíró Gram-negatív baktériumok (Hemophilus 
influenzae, Moraxella catarrhalis, Gram-negatív bélbaktériumok) nagy százalékban β-
laktamáz termelők. Ezekkel szemben az I. generációs cephalosporinok is hatástalanok. 

5. A Mycoplasma pneumoniae és a Chlamydia pneumoniae ellen a makrolidok, a doxicyclin és a 
3-4. generáció fluorokinolonok a leghatásosabbak. Legionella pneumophila fertőzésben a 
makrolidok és a 3-4. generációs fluorokinolonok (pl. Klacid+Tavanic) javasoltak. 

6. A Klacid (clarythromycin) és az azithromycin a Hemophilus-szal szemben is hatékonyak. 
7. Általánosságban, a választott antibiotikum hatékonyságának arányban kell állnia a klinikai 

állapot súlyosságával. Ha a beteg állapota súlyosabb, akkor iv. antibiotikus kezeléssel 
érdemes kezdeni, később, az állapot javulásával át lehet térni a p.os adagolásra. 

8. Az antibiotikum kezelés ideje átlagosan 7-10 nap legyen, de az adás időtartama függ a klinikai 
tünetek, a laboratóriumi adatok (CRP, procalcitonin, IL-6, fehérvérsejtszám, süllyedés) 
alakulásától. A döntést a mellkasröntgen kép javulása is befolyásolja, bár a röntgeneltérések 
gyakran csak hetekkel a gyulladásos tünetek megszűnte után tűnnek el. 

Az otthon szerzett pneumoniák csoportosítása, antibiotikum kezelése rizikófaktorok szerint, az 
Infektológiai és a Pulmonológiai Szakmai Kollégium érvényben levő ajánlása alapján 

I. Otthon kezelhető pneumonia: 65 évnél fiatalabb beteg, alapbetegség nélkül 

Kórokozók: M. pneumoniae S. pneumoniae, vírusok, C. pneumoniae, H. influenzae, egyebek: 
Legionella spp., S. aureus, aerob Gram-negatív pálcák. Sok vizsgálat szerint az atípusos kórokozók 
aránya a fiatal felnőttek körében 20-40% körül van, hazai adat nincs. Letalitás: 1% alatt van. 

Javasolt antibiotikumok: 

 makrolid 
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vagy 

 doxycyclin 

vagy 

 amoxicillin (minimálisan 2 g/nap) 

 amoxicillin/klavulánsav (2 g amoxicillinek megfelelő dózisban) 

 cefuroxim-axetil (minimálisan 1000-1500 mg/nap) 

Nem ajánlott antibiotikumok: penamecillin, penicillin V, ampicillin, cefalexin, cefaclor, 
trimethoprim/sulfamethoxazol, 2. generációs fluorokinolonok (pefloxacin, ciprofloxan, ofloxacin), 3. 
generációs orális kefalosporinok (ceftibuten, cefixim). A Stre. pneumoniae ellenes hatékony terápia 
csak nagy dózisú parenterális penicillin (8-12 ME/nap) beadásával biztosítható. Miután ambuláns 
kezelésben ez nem valósítható meg, penicillin csak célzott terápiában javasolt. Az 
ampicillin/sulbactam (per os sultamicillin) megfelelő dózisban feltehetően azonos értékű az 
amoxycillin/clavulansav kombinációval, de vizsgálatok hiányában a dózisra vonatkozóan nem lehet 
nyilatkozni, valószínűleg minimálisan per os napi 2 g, iv napi 2-4 g adandó. Penicillinallergia esetén (a 
többi ajánlott antibiotikum mellett) légúti fluorokinolon adása is javasolható. Amennyiben az ajánlott 
antibiotikumokkal megfelelő dózisban történő kezelés sikertelen, a pneumonia progrediál, légúti 
fluorokinolon (levofloxacin, moxifloxacin) terápia javasolt. Makrolid-származék csak ebben a 
kórformában javasolt monoterápiában. 

II. Otthon kezelhető pneumonia: alapbetegség és/vagy 65 évnél idősebb beteg 

Alapbetegségnek minősül: a krónikus obstruktív légúti megbetegedés (COPD), diabetes mellitus, 
krónikus veseelégtelenség, szívelégtelenség, bármilyen etiológiájú előrehaladott májbetegség, egy 
éven belüli hospitalizáció otthon szerzett pneumonia miatt, tartós szteroid kezelés, előrehaladott 
malignus betegség. 

Kórokozók: Stre. pneumoniae, vírusok, H. influenzae, aerob Gram-negatív pálcák, Sta. aureus, C. 
pneumoniae, egyebek (M. catarrhalis, Legionella spp., M. tuberculosis). Letalitás: 5% alatt, de az 
otthon kezelt betegek 20%-a végül is kórházba kerül. 

Empirikus terápiára javasolt antibiotikumok: 

 amoxycillin/klavulánsav 

 cefuroxim 

+/- 

 makrolid 

vagy 

 légúti fluorokinolon 

Parenterális terápia igénye esetén: 

 ceftriaxon 
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 cefuroxim 

+/- 

 makrolid 

Nem javasolt antibiotikumok: az I. csoportban nem ajánlottak itt sem ajánlottak. Ezen kívül: 
amoxicillin monoterápia, doxycyclin monoterápia, makrolid monoterápia. 

Az esetleges hospitalizáció szükségességéről 48 órán belül dönteni kell, ennél hosszabb várakozás 
hatástalan terápia esetén a beteg gyógyulási esélyeit jelentősen rontja. 

III. Otthon szerzett pneumonia miatt hospitalizációt igénylő beteg 

Kórokozók: S. pneumoniae, H. influenzae, polimikróbás (anaerobot is beleértve), aerob Gram-negatív 
pálcák, Legionella spp., S. aureus, C. pneumoniae, vírusok, egyéb (M. pneumoniae, M. catarrhalis). 
Letalitás: 5-25% között. 

Empirikus terápiára javasolt antibiotikumok: 

 amoxycillin/klavulánsav 

 cefuroxim 

 ceftriaxon/cefotaxim 

+ 

 makrolid 

vagy 

 légúti fluorokinolon 

Rizikófaktor a következő klinikai képek vagy laboratóriumi eltérések egyike: 

A. Aspirációra utaló klinikai szituáció: zavartság, károsodott nyelési reflex, alkoholizmus, malnutritio 

B. Fokozott letalitásra illetve komplikált kórlefolyásra utal: 

1. fizikálisan: 

 30/percnél magasabb légzésszám 

 60 Hgmm-nél alacsonyabb diasztolés, illetve 

 90 Hgmm-nél alacsonyabb szisztolés vérnyomás 

 38,3 C-nál magasabb láz 

 extrapulmonális manifesztációk (pl. arthritis) 

 zavartság 

2. laboratóriumi vizsgálati leletekben 

 4000-nél alacsonyabb vagy 30000-nél magasabb fvs szám 
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 30%-nál alacsonyabb hematokrit 

 -106 mol/l-nél magasabb szérum kreatinin 

 PaO2 60 Hgmm alatt, PaCO2 50 Hgmm felett 

 sepsisre vagy szervi elégtelenségre utaló laboratóriumi leletek, mint 

 megnyúlt prothrombin idő, csökkent thrombocyta szám, fibrin 

 degradációs termékek megemelkedése (1:40-nél nagyobb) 

3. radiológiailag: 

 több lebeny érintettség 

 üregképződés 

 gyors radiológiai progresszió 

 pleurális folyadék megjelenése 

A fenti faktorok közül egynek vagy többnek a megléte fokozott veszélyt jelent, ezek átgondolása 
segíthet a hospitalizáció eldöntésében, illetve a hospitalizált betegek állapotának megítélésben. 

Az antibiotikumválasztásnál célszerű figyelembe venni, hogy milyen típusú antibiotikumot kapott a 
beteg az ambuláns kezelés során. Ha makrolid kezelés volt sikertelen, akkor β-laktám vagy légúti 
fluorokinolon váltás javasolt, ha β-laktámot, akkor makrolid vagy légúti fluorokinolon javasolt. A 
nemzetközi tapasztalatok alapján a kezdő empirikus antibiotikum terápiának atípusos kórokozó ellen 
is hatékonynak kell lennie. A megkezdett terápiát a kórokozó valószínűsítése/diagnózisa után 
célszerű monoterápiával folytatni (ha pneumococcus a kórokozó, el lehet hagyni a kombinációból a 
makrolidet, ha atípusos a kórokozó (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae), el lehet 
hagyni a kombinációból a β-laktámot). A lehető leggyorsabban célszerű a parenterális terápiát orális 
kezelésre váltani (ami akkor lehetséges, ha a beteg állapota stabilizálódott, a per os antibiotikum 
várhatóan jól felszívódik és a javulás klinikai és laboratóriumi jelei egyértelműek). 

Nem javasolt antibiotikumok: az I. és II. pontban nem javasoltak, ezen kívül: cefoperazon, ceftazidim, 
aminoglikozidok. 

A Pseudomonas aeruginosa ellenes hatással is rendelkező parenterális β-laktámok (carbapenemek, 
cefepim) csak akkor javasolhatók, ha a kórokozó az anamnézis alapján valószínű, mint pl. 
bronchiectasiával járó súlyos COPD-s vagy cysticus fibrosisban szenvedő betegben fellépő 
pneumoniában. 

IV. Súlyos, gyakran intenzív osztályos elhelyezést igénylő pneumonia 

A magyar orvosi gondolkodásban még nem igazán terjedt el, hogy van az otthon szerzett 
pneumoniáknak is olyan súlyos formája, ami közvetlen intenzív osztályos elhelyezést igényel, hisz az 
ott biztosítható szupportív terápia nélkül a beteg nem éri meg az az időtartamot, ameddig az 
antibiotikum kifejti hatását. Súlyos, intenzív ellátást igénylő, otthon szerzett pneumoniáról akkor 
beszélhetünk, ha legalább egy tényező a következők közül fennáll: 

 légzésszám 30/min felett (felvételkor) 

 súlyos légzési elégtelenség 

 lélegeztetés igénye 

 shock (90 Hgmm-nél alacsonyabb szisztolés és 60 Hgmm-nél alacsonyabb diasztolés nyomás) 

 vasopressor adásának szükségessége 4 órán túl 

 20 ml/h vagy 80 ml/4h-nál kevesebb vizelet, vagy dializálást igénylő akut veseelégtelenség 
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 mellkas rtg: ha bilaterális vagy több lebenyt érintő folyamatot mutat, vagy 48 órán belül 50%-
kal nagyobb árnyék alakulása ki (gyors progresszió) 

Kórokozók: Stre. pneumoniae, Legionella spp., Sta. aureus, aerob Gram-negatív pálcák, M. 
pneumoniae, vírusok, ritkán H. influenzae. 

Az intenzív osztályos elhelyezést igénylő betegek esetében a Stre. pneumoniae, Legionella 
pneumophila, Sta. aureus a leggyakoribb kórokozó. A Gram-negatív baktériumok azokban a 
betegekben fordulnak elő, akiknél alapbetegség állt fenn, így diabetes mellitus, COPD és 
alkoholizmus. Pseudomonas aeruginosa a bronchiectasiás betegekben okoz leginkább 
tüdőgyulladást. Letalitás 25-50% 

Empirikus terápiára javasolt antibiotikumok: 

1. Ha a Pseudomonas aeruginosa nem valószínű: 

 ceftriaxon/cefotaxim 

 cefepim 

 carbapenemek (imipenem, meropenem) 

 piperacillin/tazobactam 

+ 

 makrolid 

vagy 

 légúti fluorokinolonok 

2. Ha a Pseudomonas aeruginosa valószínű: 

 cefepim 

 carbapenemek (imipenem, meropenem) 

 piperacillin/tazobactam 

+ 

 ciprofloxacin 

vagy a  

 fenti β-laktámok 

+ 

 aminiglikozid 

+ 

 modern makrolid 
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vagy 

 légúti fluorokinolonok 

Minél előbbi kóroki diagnózisra kell törekedni, igénybe véve az invaziv diagnosztikus eljárásokat (BAL, 
miniBAL, PBS). A légúti fluorokinolon monoterápiában való alkalmazása esetén a szokásosnál 
nagyobb dózis javasolt (levofloxacin 1000 mg/nap). Aspirációs pneumonia gyanúja esetén anaerob-
ellenes aktivitással is rendelkező antibiotikum választandó. Várhatóan multirezisztens Gram-negatív 
pálca (Enterobacter spp., Pseudomonas aeruginosa stb.) esetén β-laktám+aminoglikozid kombináció 
javasolt (β-laktám: ceftazidim, cefepim, piperacillin/tazobactam, imipenem, meropenem, 
aminoglikozid: netilmicin, amikacin). Újabban a légúti fluorokinolonok is alkalmazhatók első 
választandó antibiotikumként súlyos legionellosis kezelésében. 

Nem javasolt antibiotikumok: értelemszerűen az összes többi antibiotikum. 

A kezdő antibiotikum kezelés hatástalanságának több oka lehet: a kórokozó nem esik az adott 
antibiotikum hatásspektrumába, vagy másodlagosan rezisztens rá, nem elég nagy az antibiotikum 
dózisa, vagy az alapbetegség/időskor miatt nem megfelelő a beteg védekezőképessége. A 
leggyakoribb probléma, hogy az elkezdett β-laktám nem hat az atípusos kórokozókra, így a néhány 
nap alatt nem reagáló esetekben makroliddal kell folytatni/kiegészíteni a kezelést.  

A vártnál lassúbb javulás vagy romló állapot esetében gondolni kell szövődmények, úgymint 
empyema, abscessus kialakulására is. A radiológiai kép mindig sokkal lassabban javul, mint a klinikai 
kép. Négy hét után a fiatal betegben alapbetegség nélkül 60%-ban, idős, alapbetegségben 
szenvedőknél csak 25%-ban lesz negatív a radiológiai kép. 

A terápiára nem reagáló esetekben további vizsgálatokat kell végezni az etiológiai diagnózis 
tisztázására, hemokultúrák, esetleg invazív diagnosztikus beavatkozások segítségével. Gondolni kell 
ritkább kórokozókra is. Az antibiotikum kezelés látszólagos sikertelensége mögött nem-infekciós 
eredetű betegség, malignus folyamatok, autoimmun kórképek is állhatnak. Gondolni kell pulmonalis 
embolizációra, ami differenciál-diagnosztikai probléma lehet. 

Influenza vírus okozta pneumonia kezelése 

Tekintettel arra, hogy a virális pneumonia igen magas letalitással jár, a beteget pneumonia gyanúja 
esetén minél gyorsabban hospitalizálni kell. Miután csak a klinikai kép alapján nem lehet 
egyértelműen megállapítani a pneumonia etiológiáját mind specifikus antivirális, mind antibakteriális 
kezelésre szükség van. 

Javasolt specifikus antivirális kezelés: oseltamivir 2x75 mg/nap per os 

+ amoxycillin/klavulánsav vagy ceftriaxon vagy moxifloxacin vagy levofloxacin. 

Az oseltamivirtól hatást csak akkor lehet várni, ha a tünetek kezdetétől számított 48-72 órán belül 
megkezdjük a kezelést. 

Másodlagos, bakteriális pneumonia kezelése 

A másodlagos bakteriális pneumonia két leggyakoribb kórokozója a Streptococcus pneumoniae, és a 
Staphylococcus aureus. 
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Javasolt antibiotikum kezelés: 

Mérsékelten súlyos állapotban: amoxicillin/klavulánsav 3x1,2/nap iv átlagsúlyú felnőttnek 

Súlyos esetben: ceftriaxon 2 g/nap vagy légúti fluorokinolon (moxifloxacin 400 mg/nap vagy 
levofloxacin 500-1000 mg/nap). 

Az otthon szerzett pneumonia megelőzése 

A 65 évnél idősebb személyeket és azokat, akik influenza szempontjából kockázati csoportba 
tartoznak, és akik az említett rizikócsoportba tartozó személlyel közös háztartásban élnek, olyan 
egészségügyi dolgozókat, akik a fent említettek ellátásával foglalkoznak, javasolt évente, ínaktivált 
influenza elleni védőoltásban részesíteni (A-1 evidencia). 

Pneumococcus vakcina adása javasolt a 65 éves kornál idősebb személyeknek, a csökkent 
védekezőképességű betegeknek, valamint az immunológiailag egészséges felnőtteknek - idült 
betegségek esetében (kardiovaszkuláris és pulmonális megbetegedések, diabetes mellitus, 
alkoholizmus, májzsugor, liquorcsorgás) (B-2-evidencia). 

II. Nosocomialis pneumoniák 

Nosocomialis eredetű pneumoniáról beszélünk, ha a beteg kórházba kerülése után 72 órán túl alakul 
ki a tüdőgyulladás. Nemzetközi és hazai statisztikák szerint az összes kórházban kezelt beteg 0,5-
1,0%-ában alakul ki nosocomialis pneumonia. 20-70% a letalitásával a leggyakoribb halálhoz vezető 
kórházi fertőzés. Nosocomiális fertőzés esetén endogén (életkor, tápláltság, immunállapot, 
alapbetegség súlyossága és immobilitás) és exogén tényezők (invazív orvosi beavatkozások 
kockázata, antibiotikumok, immunszupresszív kezelés, kórházi környezet) a szervezet védekező 
képességét megváltoztathatják és a mikroorganizmusok megbetegítő képessége is megváltozik. A 
leggyakoribb kórokozóit a 3. táblázat foglalja össze. 

3. táblázat. A nosocomialis pneumoniák leggyakoribb kórokozói 

Kórokozó Gyakoriság (%) 

Pseudomonas aeruginosa 15-20% 
Enterobacteriaceae 20-25% 
Staphylococcus aureus 15-20% 
Klebsiella pneumoniae 10-15% 
Acinetobacter spp. 4-10% 
Haemophilus influenzae 5-10% 
Streptococcus pneumoniae 5-10% 
Gombák 1-7% 
Vírusok 5-10% 
 

A nosocomialis pneumonia kezelése 

1. Mérsékelten súlyos pneumonia rizikófaktor nélkül, illetve korán fellépő (48-72 óra) súlyos 
pneumonia 

Kórokozó: E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia marcescens, Proteus spp., S. 
pneumoniae, Haemphilus influenzae, Staphylococcus aureus (methicillinre érzékeny). Választható 
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antibiotikumok: 2. generációs cephalosporinok, vagy nem Pseudomonas ellenes 3. generációs 
cephalosporinok, vagy β-laktamáz stabil aminopenicillinek, vagy 2., illetve 3. generációs 
fluorokinolonok. Kombinációra általában nincs szükség. 

2. Mérsékelten súlyos pneumonia rizikófaktorral 

Kórokozók: a fentiek és: anaerobok (aspiráció), Staphylococcus aureus (coma, fejsérülés, 
veseelégtelenség, diabetes), Legionella spp. (pl. szteroidterápia), Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter spp., Candida spp. (tartós kórházi, vagy főként intenzív osztályos terápia). 
Antibiotikumok: Azonosak az 1. pontban feltüntetettekkel, de kombinálva a 
rizikófaktornak/kórokozóknak megfelelően. 

3. Súlyos nosocomialis pneumonia, illetve intenzív osztályon kezeltek 

Tünetek: Légzési elégtelenség, gyors radiológiai progresszió, több lebenyt érintő folyamat, tályogűr, 
súlyos szepszis, hypotonia, vasopresszor terápia igénye, akut veseelégtelenség. Kórokozók: Gram-
negatív bélbaktériumok, Pseudomomas aeruginosa, Acinetobacter spp., Staphylococcus aureus 
(methicillin-érzékeny és -rezisztens egyaránt), gombák, Legionella spp. Antibiotikumok: 
pseudomonas-ellenes 3-4. generációs cephalosporinok (Fortum, Maxipime), vagy carbapenemek, 
vagy piperacillin/tazobactam fluorokinolonnal, vagy aminoglycosiddal kombinálva. 

Staphylococcus aureus gyanúja esetén 3-4. generációs cephalosporin vancomycinnel (vagy 
teicoplaninnal) kombinálva. Szisztémás candidiasis gyanúja esetén az antibiotikus terápia 
fluconasollal (amphotericin) egészítendő ki. Legionella gyanúja mellett a fenti antibiotikumok 
makroliddal együtt adandók. 

Irodalom 
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Pulmonológiai Útmutató. Klinikai Irányelvek kézikönyve. Medition (2010) 
Blasi F. Atypical pathogens and respiratory tract infections. Eur. Respir. J. 24:171. (2004) 
Fine MJ et al. Process and outcomes of care for patients with community-acquired pneumoniae: 
results from the Pneumonia Outcomes Research Team (PORT) cohort study. Arch. Intern. Med. 
159:970. (1999) 
Ludwig E et al. Az otthon szerzett pneumoniák antibiotikum kezelése. Az Infektológiai és 
Pulmonológiai Szakmai Kollégium Módszertani Levele (2007) 
Marrie TJ et al. Pneumonia. In: Harrisons’s Principles of Internal Medicine. 16th Edition (Eds. Kasper 
DL et al.) McGraw-Hill New York, pp. 1526. (2005) 
Mason RJ et al. Texbook of Respiratory Medicine. Fourth Edition, Elsevier Saunders, Philadelphia 
(2005) 
Tarján E. Pneumonia és tüdőtályog. In: A belgyógyászat alapjai. (Szerk. Tulassay Zs.). Medicina 
Budapest pp. 674. (2007) 

Esetismertetés 

Anamnézis: 30 éves nőbeteg. A beteg anamnézisében előző betegség nem szerepelt. 

Panaszok, tünetek: Felvétele előtt egy nappal hidegrázása volt és egy alkalommal 38,8 °C láza. Pár 
napja szárazon köhög, mellkasában szorító érzést érez, dyspnoes. Egy alkalommal a köhögés után 
véresen festenyzett köpete volt. 
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Fizikális vizsgálat: Cyanosis nem volt látható, a bőr és nyálkahártyák turgora normális. Tüdő felett 
érdes légzés, bal oldalon ventrálisan bronchiális légzés volt hallható. Normál szívhangok, hasban 
kóros eltérés nem volt tapintható. 

Vizsgálatok: Mellkas rtg. felvételén kp. állású és szimmetrikus helyzetű sima felszínű rekeszek, szabad 
laterális sinusok. Bal felső lebenyben aprógócos transzparencia csökkenés volt igazolható. A jobb 
tüdő tiszta volt. Labor: A laborvizsgálatok közül az emelkedett CRP (45 mg/l) és az emelkedett D-
dimer érték (1,12 ug/ml) emelendő ki. A vérgáz paraméterekben sem hypoxia, sem hypercapnia nem 
volt igazolható. EKG-n 100/min sinus tachycarda látszott. Mantoux próba: normergiás, Köpet Koch 
vizsgálat negatív volt. Mycoplasma, Chlamydia és Legionella szerológiai vizsgálatot küldtünk. 

Differenciál diagnózis: A bal oldali mellkasi fájdalom, dyspnoe és hemoptoe és a kissé emelkedett D. 
dimer érték miatt felmerült a pulmonális embólia lehetősége, emiatt a fiatal nőbetegnél mellkas 
angio-CT vizsgálatot kértünk. A vizsgálat a pulmonális embóliát kizárta, a bal felső lebenyben a 
köteges apró és nagyobb gócos szerkezetű nagy kiterjedésű infiltrátum hátterében feletette atípusos 
pneumonia lehetőségét. A szerológiai vizsgálat friss Chlamydia pneumonié fertőzést igazolt. 

Terápia: Empirikusan amoxicyllin+klavulánsav terápiát kezdtünk klaritromycinnel kiegészítve. 
Tekintettel az otthon szerzett pneumoniára és az atípusos infekció lehetőségére. Miután a szerológiai 
eredmény megérkezett (7 nap) csak a makrolid terápiát folytattuk tovább még 10 napig. 

Gondozás, követés: Négy nap múlva a CRP értéke 13 mg/l-re csökkent, a mellkas rtg. felvételén 3 
napos kezelés mellett jelentős regressziót igazoltunk. A két hét múlva ambulánsan készült mellkas 
rtg. felvételén a pneumonia teljesen felszívódott. 

Ezt az esetet azért tartottam érdemesnek bemutatni, mert egy nem szokványosan zajló atípusos 
pneumonia esete volt. Atípusos infekció esetén ritkán van magas láz, és hidegrázás. Ez esetben 
magas lázzal és hidegrázással indult a panasz, igaz csak egy alkalommal. Az infekciót kísérő mellkasi 
fájdalom, haemoptoe s a fiatal életkor miatt a pulmonális embólia kizárása kötelező volt. A száraz 
köhögés, a mellkas rtg. felvételen látott aprógócos, köteges eltérés, a kissé emelkedett CRP érték az 
atípusos infekció lehetőségét mutatta. A szerológiai vizsgálatra mindig gondolni kell, ha felmerül 
atípusos infekció lehetősége. Az antibiotikum választásnál is gondolni kell az atípusos infekció 
lehetőségére, ha felmerül a panaszok alapján. Ha igazolódik atípusos infekció, akkor 14-21 napig 
javasolt adni az antibiotikumot (makrolidok vagy légúti fluorokinolonok). 

Tesztkérdések 

1. Melyek az atípusos pneumoniák kezelésében alkalmazható hatásos gyógyszerek? 
A. Makrolidok 
B. Béta-laktám antibiotikumok 
C. Aminoglycosidok 
D. 1. generációs fluorokinolonok 
 
2. Mely baktérium okoz leggyakrabban területen szerzett pneumoniát? 
A. E. coli 
B. Streptococcus pneumoniae 
C. Streptococcus faecalis 
D. Haemophilus influenzae 
E. Klebsiella pneumoniae 
 
3. Mely baktériumot nevezzük atípusos kórokozónak? 
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A. Proteus mirabilis 
B. Klebsiella pneumoniae 
C. Mycoplasma pneumoniae 
D. Haemophilus influenzae 
E. E. coli 
 
4. Mely fizikális, illetve laboratóriumi paraméter normalizálódása várható legkorábban területen 
szerzett pneumonia megfelelő kezelése mellett? 
A. Láz 
B. Köhögés 
C. Fizikális hallgatózási lelet 
D. CRP 
E. Leukocytosis 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: B, 3: C, 4: D 

Heveny, nem fertőző légúti betegségek 
Tüdőembólia 
dr. Bartusek Dóra, dr. Gálffy Gabriella 

Definíció, BNO tartomány 

Az a. pulmonalis valamely ágának vagy ágainak részleges vagy teljes elzáródása, amit a vénás 
vérárammal odasodródó és beékelődő embolusok - elsősorban thrombusok, ritkán más anyagok - 
okoznak. A tüdőembolia (PE) általában thromboemboliát jelent, az esetek túlnyomó többségében 
extrapulmonalis mélyvénás, ritkán intracardialis thrombosis talaján alakul ki. 

I26 Cor pulmonale és a tüdőkeringés betegségei 
I26 Tüdőembolia 
I2600 Tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével 
I2601 Masszív tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével 
I2602 Szubmasszív tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével 
I2603 Egyéb nem masszív, szubmasszív tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével 
I2690 Tüdőembolia heveny cor pulmonale említése nélkül 

 

Epidemiológia 

A PE az akut ischaemiás szindróma és a stroke után a harmadik leggyakoribb cardiovascularis 
betegség. A PE incidenciája a populációban 50–100/100000 lakos/év, de a pontos incidencia 
ismeretlen, valószínűleg alábecsültek a számadatok. A kórházban meghaltak boncolásánál 12–15%-os 
a PE prevalenciája. 

Mortalitás/morbiditás 

A kezeletlen PE 25–30%-ban fatális. A halálozási arány adekvát kezeléssel 2–8%-ra csökkenthető. A 
heveny, centrális PE mortalitása 41%, a masszív PE-ben 18%, a nem masszív PE esetén átlagosan 12–
14%. Érdekes, hogy az esetek csak mintegy 16-30%-ában állítják fel a tüdőembólia diagnózisát a 
beteg életében. 
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Nem, életkor 

Lényeges nemi különbség nem ismert, egyes adatok a férfiakban nagyobb gyakoriság mellett szólnak. 
Bármely életkorban előfordulhat. Az időskor hajlamosító tényezőként szerepel. 

Pathophysiológia 

Az embolisatio bekövetkezése után párhuzamosan a jobb kamra terhelésével a pulmonalis artériás 
keringésből kieső tüdőterületekben nő a fiziológiás holttér, azaz nő a ventilatiós-perfusiós (V/Q) 
hányados. A keringésből kiesett területek alveolusaiban kialakuló hypocapnia bronchoconstrictiót 
okoz, ez átmenetileg mérsékli a V/Q növekedést. Változó mértékű hypoxaemia alakulhat ki, részben a 
perctérfogat csökkenése, részben a ventilatiós-perfusiós egyenlőtlenségek további fokozódása miatt. 
Ezt következményes hyperventilláció és hypocapnia követi. Később az elzárt területeken csökken, 
vagy megszűnik a surfactant képződése, amely atelectasia kialakulásához vezet. További nem akut 
respiratorikus következmény lehet a tüdőparenchyma ritkán kialakuló necrosisa (infarctus), amely 
gyakran felülfertőződhet, esetleg tályog is kialakulhat. 

Hatáskör/kompetencia 

Tüdőembólia gyanúja esetén a háziorvosnak haladéktalanul a területileg illetékes sürgősségi 
betegellátó osztályra, belgyógyászati vagy pulmonológiai osztályra kell szállítatni betegét lehetőleg 
mentővel. Az esetek mintegy 10%-a egy órán belül halálhoz vezet. A hyperakut szakot túlélők közül - 
ha nem kezelik - 30% hal meg a tüdőembolia recidívája miatt. A kezelt betegeknél ez az arány 8%. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A kórelőzményt illetően a családi halmozódásra, örökletes véralvadási zavarokra illetve a fennálló 
rizikófaktorokra kell rákérdezni, valamint ezeket figyelni. 

Fizikális vizsgálat 

Tüdőhallgatással, kopogtatással pleurális dörzszörej, gyengült légzési hang, később a pleuralis 
fluidum megjelenése esetén tompa kopogtatási hang lehet észlelhető. A klinikai jelek közül a 
tachycardia, a pulmonalis második hang ékeltsége és systolés ejekciós klikk a jellemző. Fontos az alsó 
végtag megtekintése, mélyvénás thrombózis jeleinek keresése. 

A pulmonalis embolia klinikai képe a tünetmentességtől a hirtelen halálig széles skálán mozog. A 
klinikai tünetek súlyosságát a pulmonalis keringés elzáródásának mértéke, a beteg korábbi 
cardiopulmonalis statusa, az embolisatio egyszeri, vagy ismétlődő bekövetkezése és az egyéb 
szövődmények (infarktus, pneumonia) befolyásolják. 

A PE felosztása részint az anatómiai kiterjedés mértéke szerint, részint a hemodinamikai 
következmények alapján történik. Az elzáródás kiterjedése alapján a PE lehet enyhe (<25%), 
középsúlyos (25–50%) és masszív (>50%). 

Amennyiben a PE hemodinamikai instabilitást okoz (hipotónia vagy sokk) masszív PE-ről beszélünk (a 
sokk egyéb oka kizárandó), minden más esetben nem masszív PE-ről van szó. A jellemző klinikai 
tünetek és fizikális jelek előfordulási gyakoriságát az 1. táblázat mutatja: 
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1. táblázat. A tüdőembolia tünetei és fizikális jelei 

Tünetek (%) Fizikális eltérések (%) 

Dyspnoe 84 Tachypnoe (>16/min) 92 
Pleuritises jellegű mellkasi fájdalom 74 Szörtyzörejek 58 
Halálfélelem 59 Ékelt pulmonalis II.hang 53 
Köhögés 53 Tachycardia (>100/min) 44 
Vérköpés 30 Láz 43 
Izzadás 24 Verejtékes bőr 36 
Nem pleuritises jellegű mellkasi 
fájdalom 

13 III. vagy IV. hang (galopp) 34 

Syncope 14 Phlebitis 32 
  Alsó végtagi oedema 24 
  Szívzörej 23 
  Cyanosis 19 
 

Pathogenesis 

A thrombosis keletkezésének három patogenetikai tényezője van (Virchow-triász): a véráramlás 
lassulása, az érfal károsodása, a véralvadási mechanizmus hibája (2. táblázat). 

2. táblázat. A thrombosis keletkezésének patogenetikai tényezői 

Érfalkárosodás Véráramlás lassulása Véralvadási zavarok 

Műtétek (elsősorban alsó 
végtagi és hasi műtéteknél) 

Immobilizáció Veleszületett: Leiden-mutáció, 
antitrombin III, proteIn C, S 
hiány 

Sérülések (vénás kanülök, 
venográfia) 

Általános anesztézia >30 perc Szerzett: 

Érfalkompresszió Szívelégtelenség Malignus tumorok 
Érelmeszesedés Elhízás Terhesség, antikoncipiensek 
Dohányzás Terhesség Dohányzás 
 Időskor Myocardiális infarktus 
 Dehidráció Lupus antikoagulans 
 Varikozitás Myeloproliferatív betegségek 
 5 óránál hosszabb repülőút Nephrosis szindróma 
  Polycytaemia 
  Kumarinkezelés első napjai 
  Heparin okozta 

thrombocytopenia 
  SLE, stroke, sepsis 
 

Laboratóriumi vizsgálatok 

A tüdőembóliát jelző specifikus paraméter nem áll rendelkezésünkre. A D-dimer korai és szenzitívebb 
paraméter. Normál tartományba eső értéke 90%-os biztonsággal kizárja a tüdőembolia fennállását, 
míg az emelkedett érték nem specifikus. Jellemző a humorális gyulladásos paraméterek (CRP, 
fibrinogén, thrombocytaszám) szintjének növekedése az első napot követően. A süllyedés, vagy a 
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fehérvérsejtszám emelkedése infarctusra utal. Ha pleuralis folyadék van jelen, az általában 
infarctushoz társuló véres exsudatum, alacsony hematokrittal és magas LDH-val. 

Képalkotó vizsgálatok 

Mellkas röntgen 

Normális lelet nem zárja ki a tüdőemboliát. Ez az esetek több mint 20%-ában fordul elő. A mellkasi 
röntgeneltérések nem specifikusak, esetenként felvethetik a tüdőembolia gyanúját, de soha nem 
zárják ki azt. A lehetséges röntgeneltéréseket a 3. táblázatban foglaltuk össze a gyakoriság 
sorrendjében: 

3. táblázat. A tüdőemboliában észlelhető röntgen-eltérések 

Vaskos arteria pulmonalis 

Fél- vagy kétoldali magas rekeszállás 
Pleuralis folyadék 
Jobbszívfél-megnagyobbodás 

Infiltrátum 
Atelectasiás csíkárnyék 
Lokális oligaemia (Westermark-jel) 
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1. ábra. Felhúzott bal rekeszfél, felette halvány infiltrátumok, angioCT vizsgálattal igazolt 
tüdőembólia 

 

 

2. ábra. Bal oldali csíkárnyék, felhúzott jobb rekeszfél, basalis infiltrátumok hátterében angioCT 
vizsgálattal bal főtörzs lovagló embólia, mindkét alsó tüdő szegmentumokban részleges elzáródást 
okozó thrombusok igazolódtak. 

Mellkas CT vizsgálat 

Spirális CT technikával nyerhető kiváló minőségű kép az a. pulmonalis hálózatáról a negyedrendű (2-3 
mm átmérőjű) ágakig. Vizualizálja az érfal vastagságát, az intraluminalis thrombust, a perifériás ék 
alakú léziót, a pleuralis folyadékot, az oligaemiát, az erek méretének és számának csökkenését, és a 
centrális pulmonalis thrombust. A CT vizsgálat szenzitivitása, ill. specificitása a centrális artériáknál 
86-, ill. 92%, a subsegmentalis artériáknál 63-, ill. 89%. COPD-ben a pulmonalis embolisatio 
diagnózisában nélkülözhetetlen, mivel a V/Q scan az esetek többségében nem értékelhető. 

Pulmonalis angiográfia 

A tüdőembólia definitív diagnózisát adja. Valamennyi vizsgálat közül a legmagasabb szenzitivitású és 
specificitású vizsgálat, a pulmonalis embolisatio diagnosztikájában a “gold standard”. A pulmonalis 
artéria obstrukciója telődési hiány formájában ábrázolódik. Elvégzése akkor indokolt, ha noninvazív 
módszerekkel sem kizárni, sem megerősíteni nem lehet a tüdőembolia fennállását. Szükségtelen az 
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elvégzése, ha a V/Q scan kizárja az embolia lehetőségét, vagy ha több, mint egy hét telt el az 
embolisatio feltételezett ideje óta. 

 

 

3. ábra. A bal főtörzs lovagló thrombusának képe (a 2. képen látható mellkas röntgenhez tartozó 
angioCT kép) 

Ventilatiós-perfusiós tüdőszcintigráfia (V/Q scan) 

A módszer nem invazív, a 3 mm-nél nagyobb átmérőjű erek elzáródásának kimutatására alkalmas. 
Perfusiós defektust a tüdőembolián kívül számos betegség (daganat, pneumonia, COPD, stb.) okozhat 
érkompresszió, hypoxiás reflexes vasoconstrictio (Euler-Liljestrand-reflex), a parenchyma pusztulása 
stb. révén. Ezért a kóros perfusiós lelet csak a mellkasröntgennel és a ventilatiós scan-nel egybevetve 
értékelhető. Tüdőembolia gyanúját felvető V/Q scan (multiplex segmentalis perfusiós defektus + 
negatív mellkasröntgen és ventilatiós scan) esetében, 87%-ban igazolható angiográfiával az 
embolisatio. Az ilyen lelet tüdőemboliában specifikus, de nem eléggé szenzitív (41%), így az ettől 
eltérő V/Q scan lelet nem zárja ki az emboliát. Normál perfusiós lelet a friss embolisatio lehetőségét 
gyakorlatilag kizárja. A közepes valószínűségű V/Q scan-lelet nem segít a diagnosztikában. Ismétlődő 
embolisatio esetén a módszer specificitása, ha a V/Q scan a panaszok után több nap múlva készül, 
akkor szenzitivitása csökken. 



 693 

Egyéb vizsgálatok 

EKG 

Az esetek több mint 20%-ában negatív. Nagy jelentősége van a myocardialis infarctus kizárásában. 
Leggyakoribb EKG eltérések: 

4. táblázat. A tüdőemboliában észlelhető EKG-eltérések 

ST depresszió 
Sinus tachycardia (>100/min) 

V1-V2- ben negatív T 
Arrythmia (főleg supraventricularis) 
SI, QIII, negatív TIII (McGinn-White-szindróma) 
Jobb Tawara-szár-blokk 
P-pulmonale 

 

Vérgázelemzés 

Nem specifikus módszer. Az artériás parciális oxigéntenzió (PaO2) csökkenése az occlusio mértékével 
arányos, de normál értéke nem zárja ki a tüdőemboliát. Előzőleg is fennálló cardiopulmonalis 
betegség esetén azonban enyhébb occlusio is súlyos hypoxaemiát okozhat. A hyperventilatio 
következtében az artériás parciális szén-dioxid-nyomás (PaCO2) - eltekintve a súlyos formáktól - 
általában alacsonyabb. 

Echokardiográfia 

Az echokardiográfia alapvető diagnosztikai módszer tüdőembólia gyanúja esetén. A csúcsi 4 
üregmetszetből megítélhető a jobb kamra tágassága, falmozgása, meghatározhatók bizonyos 
hemodinamikai paraméterek: PAPsy, pulmonalis regurgitatio esetén a PAPm és PAPd is, valamint a 
verővolumen, perctérfogat is. A vizsgálat előnye, hogy ágy melletti, ismételhető, ezért a 
diagnosztikán túl a terápia követésére is alkalmas. 

Diagnózis 

A tüdőembólia az egyik legnehezebben felismerhető klinikai tünetegyüttes. Az első tünet nemritkán a 
hirtelen halál. Mind az amerikai, mind pedig az európai útmutató azt javasolja, hogy több tünet és 
módszer egyidejű használatával biztosítsuk a korrekt diagnózist. A diagnózis alapja: 

 Klinikai tüneteket okozó MVT (mélyvénás thrombózis) 

 Dokumentált MVT (lehet distalis is). A dokumentálás bilateralis flebográfiával történjen 
(Használatos vénás ultrahang is) 

 Dokumentált, tüneteket okozó tüdőembólia (angiográfia, komputertomografia) 

 Fatális tüdőembólia 

A klinikai diagnózist a D-dimer meghatározás is segíti. 
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Differenciál-diagnózis 

A vezető tünetek alapján az alábbi kórképektől szükséges elkülöníteni: 

 Akut nehézlégzés: pneumothorax, tüdőödéma, pneumonia, asthma bronchiale, pleuritis, 
bronchus idegentest 

 Akut mellkasi fájdalom: coronaria ischaemia, pleuritis, aorta dissectio, akut has, lépinfarktus, 
pancreatitis, intercostalis neuralgia 

 Tachycardia: paroxizmális SVT, hypertoniás krízis, vasovagalis reflex 

 Syncope: cerebrális agyérgörcs, hypoglicaemia, agyembólia, intoxikációk, bradycardia (AV 
blokk), vasovagalis reflex 

 Shock: akut myocardiális infarktus, perikardiális tamponád, szívritmuszavarok (brady-
tachyarrhythmiák), rupturáló aorta aneurizma, sepsis, anaphylaxia, myocarditis, endocarditis, 
pancreatitis 

Kezelés 

A tüdőembólia kezelése és kivizsgálása alapvetően belgyógyászati és ezen belül is kórházi feladat. A 
terápia agresszivitását a beteg hemodinamikai állapota határozza meg, ennek függvénye a döntés: 
sürgős rekanalizáció vagy konzervatív kezelés. 

Thrombolysis 

Indikációt a friss, masszív, hemodinamikai instabilitással és vitális fenyegetettséggel járó pulmonalis 
embolisatio, a nagy vénák (v. femoralis, v. iliaca) bizonyított thrombosisa jelent, a tüdőembolia 
kockázatának csökkentése céljából. A thrombolysis feltehetően csökkenti a krónikus 
thromboemboliás pulmonalis hypertonia kialakulásának esélyét. Hemodinamikailag stabil betegnél 
jobbkamra-tágulat és -diszfunkció mellett („szubmasszív PE”) is alkalmazható a thrombolysis. 

Masszív PE esetében a thrombolysis akut életmentő beavatkozás. A kontraindikációs ajánlások ennek 
megfelelők. 

Abszolút kontraindikáció: 

 aktív gastrointestinalis vérzés 

 friss intracranialis vérzés 

Relatív kontraindikáció: 

 „Major” műtét, szülés, szervbiopszia, nem komprimálható ér punkciója -10 napon belül 

 Ischaemiás stroke 2 hónapon belül 

 Gastrointestinalis vérzés 10 napon belül 

 Súlyos trauma 15 napon belül 

 Idegsebészeti, szemészeti műtét 1 hónapon belül 

 Kezeletlen hypertonia (szisztolés érték >180 Hgmm, diasztolés >110 Hgmm) 

 Cardiopulmonalis reanimáció* 

 Vérlemezkék száma <100000/µl, terápiás szintű antikoagulálás 

 Terhesség 

 Infektív endocarditis 

 Diabeteses haemorrhagiás retinopathia. 
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* Ha PE a klinikai halál oka, nem létezik kontraindikáció! 

Kezelési sémákat az alábbiakban foglaltuk össze: 

Hagyományos thrombolysis 

 250000 E Streptokináz 30 percen át (telítés), majd 100000 E/óra 24 órán át (fenntartó 
kezelés, részleges eredmény esetén tovább) 

 4400 E Urokináz/kg/30 perc alatt (telítés), majd 4400 E/kg/óra 12-24 órán át (fenntartó 
kezelés) 

Akcelerált thrombolysis 

 100 mg rt/PA (rekombináns szöveti plazminogén aktivátor) 2 órán át 

 1000000 E Urokináz 10 perc alatt, majd 2000000 E/110 perc alatt 

 1000000 E Streptokináz/30 perc alatt, majd 2.000.000 E/90 perc alatt 

Antikoaguláns kezelés 

A Na-heparint (nem frakcionált heparin, UFH) intravénásan alkalmazzuk. A Na-heparin-adagot a 
kezelés során szoros laborkontroll mellett lehet alkalmazni. A kezelést bolusban adott 5000-10000 IU 
heparinnal kezdjük, majd folyamatosan infúzióval folytatjuk: 1250 IU/óra dózissal (min. 32000, max. 
60000 IU/24 óra). 

A heparinhatást az APTI-vel, az aktív X-es faktor (aXa) vagy a trombin gátlásával ellenőrizzük. A 
mindennapi gyakorlatban az APTI meghatározása használatos. A javasolt terápiás tartomány a 
kiindulási érték 1,5-2,5-szeres megnyúlása. 

A kis molekulatömegű heparin (LMWH) tüneteket okozó, nem masszív PE-ben ajánlott. PE-ben is 
azonos hatású az iv. UFH-nál. Javasolt adagja 200 NE/kg/nap sc. (napi kétszer, 100 E/kg 12 óránként). 
A kezelést iv. 5-10000 NE UFH bolusszal kell indítani a sc. LMWH-val egy időben. A kumarinkezelés 
megkezdése PE-ben az LMWH-kezelés 1-3. napján javasolt. Úgy tűnik, hogy az LMWH a profilaxis 
után a terápiában is fokozatosan kiszorítja az UFH-t. Előnyei: biológiai hozzáférhetősége közel 100%-
os, kevésbé kötődik plazmefehérjékhez, így hatása kiszámítható, ellenőrzést nem igényel, csak 
kivételes esetekben, és sokkal kisebb arányban okoz thrombocytopeniát, osteoporosist és egyes 
vizsgálatok szerint vérzékenységet is. Több metaanalízis szerint az LMWH mellett kevesebb a 
rekurrencia, nagyobb arányú a thrombus oldódása. A 100 kg feletti betegek és a terhes nők esetében 
megváltozik az LMWH kinetikája, ezért érdemes laboratóriumi ellenőrzést bevezetni annak 
megállapítására, hogy a dózis elegendő-e, ami akkor optimális, ha az aXa-aktivitás 0,3-0,6 IU/ml 
között van-e. A LMWH terápiás dózisa minden készítménynél adott, melyet be kell tartani. A terápiás 
dózist testtömegkilogrammra adaptálják napi egyszeri vagy kétszeri sc. injekció formájában. 

A heparin javasolt minimális kezelési ideje 4-5 nap, és csak akkor hagyhatjuk el, ha a Syncumar 
hatására az INR egymás utáni 2 napon elérte a 2-3 közötti, kívánt értéket. Kontrollált vizsgálatok 
igazolták ugyanis, hogy a recidívák kivédésében a 4-5 napos heparinkezelés ugyanolyan hatékony, 
mint a 7-10 napos. Ha a trombózis beterjed a kismedencébe, vagy súlyos PE alakul ki, a heparinizálást 
hosszabb ideig, 7-10 napig ajánlják. A heparint ebben az esetben is csak akkor lehet elhagyni, ha az 
INR egymást követő 3 napon 2-3 közötti értéken volt. 
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Kumarinkezelés 

Hazánkban a Syncumar (acenocumarol, 1 és 2 mg-os kiszerelésben, féléletideje 9 óra) és a 
phenprocumon (Warfarin, féléletidő 42 óra) van forgalomban. 

A kumarin-derivátumok (Warfarin, acenokumarol = Syncumar) orálisan adható antikoaguláns szerek, 
melyek a K-vitamin-dependens II, VII, IX, X faktor szintézisét gátolják, ezért hatásuk lassan, kb. 5 nap 
alatt alakul ki. Ezalatt a kumarint heparinnal együtt kell adni. Alkalmazásuk kezdetén az ugyancsak K-
vitamin-dependens protein C- és S-szintjének gyors csökkentése folytán akár fokozhatják is a vér 
alvadékonyságát, ezért csak heparin-előkezelés után adhatók. A prothrombin idő (PI) INR-ben 
kifejezett értékét 2,0-3,0 közé kell beállítani. 

Antidotum: vérzés esetén a K-vitamin hatása csak 8-24 óra múlva jelentkezik, azonnali hatása a FFP-
nek vagy a prothrombin komplex koncentrátumnak (PCC) van. A kumarinok embriotoxikusak, 
terhesség alatt LMW-heparint kell adni. Szoptatás alatt kumarin szedhető. A kumarinkezelés 
időtartama tüdőembolia esetén minimum 3 hónap, azonban recidív embolisatio vagy folyamatosan 
fennálló kockázati tényezők esetén (pl. veleszületett thrombophylia, nem kontrollált tumor) korlátlan 
ideig kell adni. 

Sebészi kezelés 

Sebészi szempontból csak a jelentős klinikai tünetekkel járó, inkább centrális elzáródást okozó 
embóliák kezelése jöhet szóba, ha a thrombolysis kontraindikált, vagy paradox embóliás stroke után, 
illetve, ha lovagló thrombus. Cava inferior plicatiót (vagy filter felhelyezését) csak kiterjedt, aránylag 
friss MVT esetében ajánlanak. A perioperatív halálozás 30-40% közötti. 

A krónikus thromboemboliás pulmonalis hypertonia súlyos állapot, igen rossz prognózissal. A 
belgyógyászati kezelés (antikoaguláció, vasodilatatorok stb.) ritkán és csak átmenetileg hatásos. 
Amennyiben beigazolódik, hogy a krónikus pulmonalis hypertonia hátterében a tüdőérpálya PE 
eredetű részleges elzáródása áll, akkor pulmonalis thromboendarteriectomia indikált. Ha a beteg 
diffúz és csak perifériás embóliás lokalizáció miatt a thrombendarteriectomiára nem alkalmas, szóba 
jöhet tüdőtranszplantáció végzése is. 

Gondozás 

A tüdőembólia, vagy fokozott rizikótényező miatt orális antikoaguláns kumarin kezelésben részesülő 
betegek gondozását a háziorvos végzi. Rendszeresen, a kezelés első 6 hetében kéthetente, később, 
stabil INR esetén havonta laboratóriumi ellenőrzés szükséges. (Cél: 2-3 között lévő INR szint.) 

Az antikoaguláns kezelés időtartama mindig egyéni megítélést igényel. 

 Legalább 3 hónap: átmeneti rizikó esetén proximalis MVT-ben. 

 Legalább 6 vagy ennél több hónap: idiopátiás MVT-ben, heterozigóta (HZ) Leiden-
mutációban, FII 20210A-ban. 

 12 hónap vagy életen át tartó antikoagulálás: permanens rizikó esetén proximalis MVT-ben, 
recidív idiopátiás MVT-ben, AT-III-hiány, homozigóta Leiden-mutáció, antikardiolipin antitest, 
többes inhibitordefektus, továbbá PC-, PS-defektus, fiatalkori, szokatlan helyen kialakult 
kiterjedt MVT (agyi, hasi erek), súlyos postthromboticus szindrómában egyéni megítélés 
alapján. 
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Terápiás elégtelenség 

Terápiás elégtelenséget nem megfelelő gyógyszerszedési compliance, gyógyszerkölcsönhatások, 
diétás kiugrás okozhatk. Ezekre a beteg figyelmét fel kell hívni, megfelelő betegoktatás mellett a 
terápiás elégtelenség jelentősen csökkenthető. 

Primer prevenció 

Az alsó végtag thrombózisának megelőzése magas kockázat (különösen immobilitás) esetén az alsó 
végtag fáslizásával, intermittáló pneumatikus kompresszióval, vagy kompressziós harisnya 
viselésével, az alsó végtag aktív mozgatásával, korai mobilizációval lehetséges. A gyógyszeres 
profilaxis leggyakoribb módja a napi egyszer sc. adott LMW-heparin alkalmazása. További lehetőség 
az “illesztett dózisú”, vagyis az INR-értékhez igazított kumarinkezelés (főleg ortopédiai műtéteknél 
jön szóba, INR: 2,0-2,7) vagy dextrán adása (ha a heparin ellenjavallt). Magas rizikójú betegeknél (pl. 
ortopédiai és nőgyógyászati daganatok műtéte esetén) gyógyszeres és nem gyógyszeres prevenció 
együttesen alkalmazható. 

Irodalom 

Magyar P, Vastag E. Pulmonológiai betegségek. Semmelweis Kiadó (2005) 
Goldhaber SZ et al. Acute pulmonary embolism: clinical outcomes in the International Cooperative 
Pulmonary Embolism Registry (ICOPER). Lancet 353:1386. (1999) 
Keltai M, Keltai K. Új antikoagulánsok a vénás thromboembolia megelőzésében és kezelésében Orv. 
Hetil. 152: 983. (2011) 
http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/minosegfejlesztes/kardiologia 

Esetismertetés 

Tüdőembólia eshetőségére minden életkorban, minden mellkasi panasz esetén kell gondolnunk. 
Gyakorló háziorvosnak jelentős a szerepe abban, hogy betege minél hamarabb szakintézményben 
ellátásra kerüljön, ezáltal a mortalitás jelentősen csökkenjen. 

Egyéni és családi anamnézis: 41 éves férfi anamnézisében lényeges betegség, műtét, rendszeres 
gyógyszerszedés nem szerepelt. Jelenleg is dohányzik napi 1 doboz cigarettát szív el, anamnézisében 
mintegy 15 csomagév dohányzás szerepel. Láz, nagy mennyiségű, bűzös köpetürítés, bal oldali, 
légzéssel összefüggő mellkasi fájdalom miatt keresett fel az akkor már kb. 2 hetes panaszokkal. 
Előzőleg köptetőkkel, fájdalom és lázcsillapítókkal „gyógyította” magát. 

Fizikális vizsgálat: Sápadt, verejtékező fiatalember jelentkezett vizsgálatra. Kellemetlen foetor ex ore-
t lehetett érezni. Pulmo felett bal oldalon gyengült légzési hang, magasabb rekeszállás volt 
kopogtatható. Tüdőgyulladás, tüdőtályog gyanúja miatt tüdőgondozóba utaltam. 

Diagnózis, differenciáldiagnózis: A beteg kora, tünetek alapján elsősorban gyulladásos folyamatra, 
bronchopneumoniára gondoltam. A nagy mennyiségű köpetürítés miatt felmerült abscedáló 
folyamat lehetősége is. A légzéssel összefüggő mellkasi folyamat is mellhártya érintettségre utalt. 

Kezelési terv: Az elhúzódó (>2 hét), lázas állapot miatt antibiotikum adása mindenképp felmerült, 
valamint a lehetséges, már kialakult komplikációk (pl. tályog) miatt további szakvizsgálatot tartottam 
indokoltnak. 
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Beavatkozások: A tüdőgondozóban készült mellkas rtg. felvételen a bal rekeszfél magasabban állt, 
kitöltött laterális sinus, felette tenyérnyi infiltrátum látszott. Területileg illetékes pulmonológiára 
utalták. Laborleleteiben emelkedett gyulladásos paramétereket, magasabb D-dimer értéket észleltek, 
emiatt antibiotikum kezelést (levofloxacin) kezdtek. Lázas állapot alatt haemokultúra levételére 
került sor. Az antibiotikum kezelés ellenére nem regrediáló infiltrátum miatt bronchoscopos lavaget 
végeztek. A gyulladásos paraméterek rendeződtek, azonban a magas rekeszállás továbbra is fennállt, 
így mellkas CT vizsgálatra került sor, mely szervülő thrombus igazolt, LMW-Heparin kezelést 
indítottak, majd ölelkező módban orális antikoagulálásra tértek át. 

Rákérdezve a beteg elmondta, hogy betegségét megelőző 4 héttel bokaficam és szalaghúzódás miatt 
2 hétig „injekcióznia” kellett magát, majd a traumatológiai szakrendelésen további injekciót nem 
írtak fel. 

Gondozás és követés: 3 hónapos Syncumar szedést követően egyéb rizikófaktorok hiányában a 
kumarinkezelés folytatását nem tartottuk indokoltnak. Kontroll mellkas röntgen felvétele negatív lett. 

Összefoglalva, tüdőembólia bármely életkorban előfordulhat. Esetünkben a fontos anamnesztikus 
adat elhanyagolása okozott diagnosztikus késedelmet. Nem lehet elégszer kihangsúlyozni az 
anamnézis fontosságát, mely betegünknél hamarabb tüdőembólia gyanúja felé terelte volna a 
figyelmünket. 

Tesztkérdések 

1. Mi a thrombolítikus kezelés abszolút ellenjavallata? 
A. Terhesség 
B. Vérzékenység 
C. Testüregi vérzés 
D. Szemészeti műtét 1 hónapon belül 
E. Ischaemiás stroke 2 hónapon belül 
 
2. Melyik nem jellemző EKG eltérés tüdőembóliában 
A. Bal Tawara-szár blokk 
B. ST depresszió 
C. Sinus tachycardia  
D. Jobb Tawara-szár blokk 
E. SI, QIII, negatív TIII (McGinn-White-szindróma) 
 
3. Mit javasol 68 éves, jelentősebb belgyógyászati betegségektől mentes nőbetegének mielőtt 
tengerentúli repülőútra indul? 
A. Kompressziós harisnya viselését a repülőút alatt, LMW-Heparin injekciót szubkután 
B. Ne utazzon el 
C. Bő folyadékfogyasztást, kompressziós harisnya viselését. Gyakori lábtornát végezzen az út alatt 
 
4. 42 éves férfibeteg kulcscsonttörést követően 10 nap múlva hirtelen nehézlégzésre, megsemmisítő 
mellkasi fájdalomra panaszkodik. Kórházba szállítását követően bal főtörzs lovagló embóliájára és 
multiplex kisér thrombusokra derül fény. Milyen kezelést választana elsőként? 
A. Ágynyugalom 
B. Intravénás heparin 
C. Thrombolysis a szekunder pulmonális hypertonia elkerülése céljából 
D. Sebészi thrombus eltávolítás 
E. Vena cava filter felhelyezése 
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5. Meddig kell és mivel kezelni a 28 évesen mélyvénás thrombózist kapott nőbetegek, aminek 
hátterében Leiden mutáció igazolódott? 
A. 6 hónapi kumarinnal 
B. Élete végéig kumarinnal kell antikoagulálni 
C. 6 hónapig LMW-Heparinnal 
D. Élete végéig Aspirin protecttel 
 
6. 28 hetes gravida mélyvénás thrombózissal jelentkezik Önnél. Mivel kezelné? 
A. LMW-heparinnal 
B. Ágynyugalom, fáslizás 
C. Intravénás heparinnal 
D. Alsó végtagi thrombectomiával 
 
7. Melyik állapot, betegség nem rizikófaktora a mélyvénás thrombózisnak? 
A. Terhesség 
B. Nephrosis szindróma 
C. Orális antikoncipiens szedés 
D. Magasvérnyomás betegség 
E. Alszártörés 
 
8. Mely esetben ingadozhat a Syncumar tablettát szedő beteg INR szintje? 
A. Nagy mennyiségű paradicsomot, sóskát kezd fogyasztani 
B. Antibiotikum kezelésben részesül 
C. Nem veszi be a gyógyszert 
D. Alkohol abusus során 
E. Mind 
 
9. Milyen gyakran ellenőrzi Syncumart szedő betegének INR szintjét? 
A. Nem kell ellenőrizni, mivel a kórházban beállították 
B. Havonta 
C. Kezdetben kéthetente, majd stabil INR esetén havonta 
D. Kéthetente 
 
10. Melyik nem a tüdőembólia tünete az alábbiak közül? 
A. Cyanosis 
B. Tachycardia 
C. Tachypnoe 
D. Vérköpés 
E. Hideg tapintatú alsó végtag 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: A, 3: C, 4: C 5: B, 6: A, 7: D, 8: E, 9: C, 10: E 

Heveny légzési elégtelenség 
dr. Losonczy György 

Definíció, BNO tartomány 

Légzészavarról van szó, ha a légzőrendszer nem tudja biztosítani a szervezet számára a fiziológiás 
mértékű artériás oxigéntenziót (PaO2). Légzési elégtelenségről akkor beszélünk, ha a légzészavar 
olyan mértékű, hogy az artériás PaO2 60 Hgmm alá csökken, ugyanis ebben az esetben már a 
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hemoglobin O2 szaturációja is 90% alá esik és minden további O2 tenzió csökkenés a szállított O2 
mennyiség meredek csökkenését jelenti (ld. a PaO2-HbO2 összefüggés alakját). Amennyiben a 
hypoxaemiát a PaCO2 kóros emelkedése nem kíséri, akkor parciális légzési elégtelenség 
(oxigenizációs zavar) áll fenn, hypoventiláció nincs. Amennyiben azonban a PaCO2 46 Hgmm fölé 
emelkedik az artériás vérben, már globális légzési elégtelenségről, hypoventilációról beszélünk. A 
PaCO2 értékét az alábbi egyenlet segítségével kapjuk: 

PaCO2 = (VCO2 x k) / VA 

A fenti egyenletből kiolvasható, hogy az artériás PaCO2 akkor emelkedhet, ha az alveolaris ventiláció 
(VA) csökken, vagy ha a CO2 termelés (VCO2) fokozódik. A VA csökkenés egyik gyakori formája, amikor 
a totális ventiláció megtartott, de fokozódik a holttér ventiláció. Mivel a PaCO2 emelkedés által 
kiváltott pH csökkenést csak lassan kompenzálja a renalis HCO3

- generáció és ezáltal az extracelluláris 
HCO3

- koncentráció fokozódása, a pH csökken. A pH csökkenés (<7,36) leggyakrabban megbízhatóan 
jelzi, hogy a hypoventiláció akut. Krónikus, globális, de kompenzált légzési elégtelenségben a PaCO2 
tartósan fokozott, de a pH fiziológiás. Az eddigiek alapján tehát elmondható, hogy a légzési 
elégtelenség diagnózisának felállításához elengedhetetlen a fizikális vizsgálat és a vérgáz analízis (más 
vizsgálatok mellett). 

J9600 Heveny légzési elégtelenség 
J9610 Idült légzési elégtelenség 
J9690 Légzési elégtelenség, k.m.n. 
P2850 Az újszülött légzési elégtelensége 

 

Patofiziológia 

Hypoventiláció két fő okra vezethető vissza, vagy a légzési pumpafunkció, vagy a légzőmozgásokat 
fenntartó idegrendszeri stimuláció zavarára (1. ábra). 

 

1. ábra. Az akut légzési elégtelenség élettani mechanizmusai 

 Csökkent 
 idegi 

 stimuláció 

 Sérült 
 neuromucularis 

 funkció 

Kórosan nagy 
 mértékű 

ventillációs igény 

 Csökkent légzési 
 erőfeszítés 

 

 

 

A fokozott légzési erőfeszítés 
ellenére elégtelen ventilláció 

 

 

 Légzési elégtelenség 
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A pumpaelégtelenségben, illetve a csökkent légzési idegi stimulációban szenvedő légzési elégtelen 
betegek tünetei különbözők: míg előzőek fulladnak, tachypnoesak, és a fokozott szimpatikus idegi 
aktivitás nyomán számos vegetatív kompenzációs mechanizmus aktivitásának jeleit mutatják (pl. 
tachycardia, magasabb vérnyomás, nyugtalanság), addig a csökkent idegi stimulációban 
szenvedőknek nincs légszomja sem, sőt, légzésszámuk kórosan alacsony lehet (bradypnoe), vagy 
éppen apnoe is megfigyelhető. 

Ha a tüdő nem beteg, „csak” az VA csökken, a PaCO2 és PaO2 arányosan, fordított irányban változik 
(ld. alábbi egyenlet és 2. ábra). 

PAO2 = PiO2 - (PaCO2/R), 

ahol a PAO2 az alveolaris gáz pO2-je (kb. 100 Hgmm, ép tüdőszövet esetében artériás PaO2), a PiO2 
az inspirált levegő parciális O2 tenziója (150 Hgmm), az R pedig a respirációs quotiens (0.85 körüli 
érték). A 2. ábra szemlélteti, hogy alveolaris hypo- és hyperventiláció esetében (egészséges 
tüdőszövet) a két gáz artériás parciális tenziója ellentétes irányban és hasonló mértékben változik (a 
PaO2 változása nagyobb, ha az R értéke kisebb, mint 1). A fenti egyenlet segítségével számítható az 
alveolo-artériás pO2 differencia is (PA-aO2), mert az egyenlettel számítjuk az alveolaris értéket és 
közben mérjük vérgáz elemzéssel a PaO2-t. Ha az PA-aO2 fiziológiás (<15 Hgmm), akkor tisztán 
ventilációs változásról, a légzésszabályozás zavaráról, nem tüdőbetegségről van szó. Ha azonban a 
tüdő beteg, akkor azonnal sérül a ventiláció/perfúzió arányossága (V/Q egyenetlenség lép fel), vagy 
intrapulmonalis jobb-bal irányú shunt keringés is kialakul. Az ilyen - sokkal gyakoribb - esetekben a 
PaO2 jobban csökken, mint amennyivel a PaCO2 emelkedik és az PA-aO2 jellegzetesen kiszélesedik 
(>15 Hgmm). Gyakori, hogy a gázcserét megzavaró több mechanizmus egyszerre sújtja a beteg 
embert (pl. obesitas miatti krónikus, kompenzált hypoventiláció mellett akutan kialakulhat 
tüdőbetegség, ilyenkor kisebbek a tartalékok, vagyis a tartósan hypercapniás beteg akut CO2 
retenciója gyorsabban okoz súlyos respirációs acidózist). Ugyanígy, ha a tartós hypoventiláció miatt a 
„megszokott” PaO2 nem 95 Hgmm, hanem csak 75 Hgmm, akkor egy tüdőgyulladást kísérő V/Q 
aránytalanság gyorsabban csökkenti a PaO2-t a légzési elégtelenség szintjére (<60 Hgmm). 

 

2. ábra. Az artériás oxigén és széndioxid parciális nyomás alakulása a totalis alveolaris ventiláció 
csökkenésekor és fokozódásakor, amennyiben az alveolo-artériás pO2 grádiens nem szélesedik ki (a 
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V/Q 1) és a respirációs quociens 0.8. Ha a V/Q nem közelít az 1-hez, akkor az egyes PaCO2 
értékekhez kisebb PaO2 értékek tartoznak. 

Differenciál-diagnózis 

A cianózissal, valamint dyspnoeval járó állapotok elkülönítő kórisméje 

Az 1. táblázat összefoglalja a centrális és perifériás (acro-) cianózis legfontosabb okait. 

1. táblázat. A centrális és a perifériás cianózisok legfontosabb okai 

Centrális 
Cardialis 

 Intracardialis jobb-bal shunt (pl. foramen ovale megnyílása pulmonalis hypertoniában) 
Pulmonalis 

 Totális hypoventiláció 

 Ventiláció/perfúzió egyenetlenség 

 Intrapulmonalis jobb-bal shunt (pl. ARDS) 

 Diffúziós zavar 
Perifériás 

 Alacsony keringési perctérfogattal járó állapotok (pl. shock) 

 Vénás pangás 

 Artériás keringés zavara 
 

A dyspnoe fő okának tisztázását segíti, ha kialakulásának időbeli alakulását is számba vesszük (2. 
táblázat). 

2. táblázat. A dyspnoe kialakulásának időrendje és lehetséges okai 

Hirtelen fellépő dyspnoe 

 Spontán légmell 

 Akut asthmás roham 

 Idegentest-aspiráció 

 Tüdőödéma 

 Glottisgörcs 

 Croup 
Hetek, vagy hónapok alatt kialakuló dyspnoe 

 Cardialis pangás 

 Elhízás 

 Terhesség 

 Anaemia 

 Progredialó pneumonia 

 Pleuritis exudativa 

 Tumoros hörgőelzáródás 

 Gümős szórás 
Éveken át fokozódó dyspnoe 

 Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) 

 Tüdőfibrosis 

 Asthma bronchiale 
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 Szisztémás sclerosis 

 Pneumoconiosis 
 

A 2. táblázatban foglaltak alapján már döntően krónikus pulmonalis folyamatok merülnek fel, bár a 
cardialis pangás még kizárandó. Főként, miután a betegnek mindkét bokája körül ödéma volt 
tapintható. A dyspnoek egyéb szempontok szerint is osztályozhatók (3. táblázat) 

3. táblázat. A dyspnoek további osztályozása 

Ortopnoe 

 Fekvő helyzetben fellépő, vagy súlyosbodó dyspnoe, mely szívbetegségre, súlyos formája 
asthma cardiale-ra utal 

Platypnoe 

 Felüléskor, vagy felálláskor súlyosbodó dyspnoe (nem terhelési dyspnoe) 
Trepopnoe 

 Jobb, vagy bal oldalfekvésben fellépő dyspnoe 
Terhelésre fellépő dyspnoe (nyugalomban nincs légszomj) 

 Terhelésre fellépő asthmás roham 

 Diffúziós zavar 

 Pulmonalis hypertonia 
 

Klinikum 

A 4. táblázat összefoglalja az akut légzési elégtelenségek fő formáit, mechanizmusát és klinikai 
példákat is említ. 

4. táblázat. A légzési elégtelenség klinikai formái 

A sérülés helye vagy 
típusa 

Mechanizmus/kategória Példák 

Idegi stimuláció 
zavara 

Gyógyszer Opioid, szedatívum, alkohol túladagolás 
Veleszületett Primer alveolaris hypoventiláció (Ondine átka) 
Szerzett Stroke, daganat, carotis-test reszekció 

Neuromuscularis 
transzmisszió zavara 

Nyaki gerincvelő sérülés Trauma, tumor, vascularis sérülés 
Demyelinizáló perifériás 
neuropathia 

Guillain-Barré szindróma 

Elülső szarv betegség Poliomyelitis, amyotrophiás lateralsclerosis 
Rekeszideg lézió Trauma, szívműtét, mediastinalis tumor, 

idiopathias 
Légzőizom-betegség Gyógyszer Neuromuscularis blokkolók 

Primer izombetegség Dystrophia, polymyositis, dermatomyositis 
Neuromuscularis junctio Myathenia gravis, botulizmus, tetanus 
Elektrolit/metabolikus Hypophosphataemia, hypokalaemia, 

hypomagnesaemia, myxoedema 
Mellkasfal Csökkent mobilitás Kyphoscoliosis, traumás asphyxia, súlyos 

obesitas, spondylosis ankylopoetica 
Pleura betegség Extrapulmonalis restrictio Pneumothorax, pleuralis folyadék, callus, 

tumor 
Légúti obstrukció Felső légúti obstrukció Epiglottitis, idegentest, tumor, hangszalag-
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paralysis, tracheomalatia 
Alsó légúti obstrukció COPD, asthma 

Fokozott holttér Nagyon magas V/Q COPD 
Nagyon alacsony V/Q ARDS 
Jobb-bal shunt ARDS, hepatopulmonalis szindróma 
Általános pulmonalis 
hypoperfúzió 

Keringési shock, újraélesztés, a tüdő 
hyperinflációja (túlzottan magas nyomású gépi 
lélegeztetés) 

Lokális pulmonalis 
hypoperfúzió 

Pulmonalis thromboembolia, vénás légembolia 

Fokozott CO2 
termelés 

Gyulladás, 
hypermetabolizmus 

Láz, szepszis, égés, súlyos trauma 

Izom aktivitás Hidegrázás, tetania, görcsroham, malignus 
hypertermia 

Excesszív kalóriabevitel Nagy arányú szénhidrát bevitel 
CO2-inhaláció Fokozott PiCO2 Baleset, a kilégzett levegő terápiás célú 

visszalélegeztetése 
 

A légzési idegi stimulációjának akut zavarai 

Farmakológiai okok 

A centrális légzésdepresszió leggyakrabban narkotikumok (opioidok), szedatívumok, hypnotikumok 
és anxiolítikumok, vagy éppen az etilalkohol túladagolása miatt következik be. Ezek az anyagok 
egyaránt tompítják a hypoxia és a hypercapnia által keltett légzésstimulációt. Az akut respirációs 
acidózis azonban ilyenkor sem csak kizárólag az idegi szabályozás zavarára, hanem egyúttal a légutak 
tisztulásának zavarára, légúti váladékpangásra és ebből következő fokozott légzési munkára 
vezethető vissza. Ha a beteg gépi lélegeztetéssel életben tartható, a fenti vegyületek a szervezetből 
gyorsabban, vagy lassabban, de spontán kiürülnek. Rendelkezésre állnak különféle antidotumok is 
(pl. Naloxon), vagy szükség esetén dialysis is végezhető. A gépi lélegeztetés felfüggesztését 
késleltetheti a méreg lassúbb lebomlása, de ennél gyakoribb, hogy az intubált beteg szövődményes 
tüdőgyulladást, szepszist kap. Ha a légzésdepresszió ilyen szövődmény mellett szűnik, akkor a 
lélegeztető gépről leválasztott beteg dyspnoes és tachypnoes lesz. 

Veleszületett és szerzett centrális hypoventiláció 

Az akut globális légzési elégtelenség leggyakrabban a tüdő betegségeivel társuló veleszületett, vagy 
szerzett (nem farmakon által keltett) centrális hypoventiláció eseteiben lép fel. Ha ilyen centrális 
hypoventilációra hajlamos egyénben alakul ki pangásos szívelégtelenség, vagy tüdőbetegség, a 
következmény könnyen akut globális légzési elégtelenség lehet. Az obesitás-hypoventilációs 
szindrómában igazolták a hypoxia és a hypercapnia csökkent légzésstimuláló hatását. Ebben a 
kórképben a betegség első manifesztációja (az obesitason túl) éppen az akut globális légzési 
elégtelenség lehet. Ilyenkor az anamnézis feltárja, hogy a beteg az elmúlt hónapokban sokat hízott, 
cor pulmonale tünetei vannak (pl. alszár-oedema, nycturia, csökkent fizikai terhelhetőség). Az 
obesitas, a mellkasfal csökkent tágulékonysága okozta fokozott légzési munka, szívmegnagyobbodás, 
esetleg pangásos eredetű pleuralis folyadékgyülem együttesen vezet a légzőizmok kifáradásához, és 
következményes akut respirációs acidózishoz. A hypoventiláció meglehetősen gyakori a súlyosan 
elhízott, hospitalizált betegek között. Mivel az obesitas ma már pándémiaként tekintendő, várható, 
hogy az obesitas-hypoventilációs szindrómában szenvedő betegek száma növekedni fog. 
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Centrális légzésdepresszió kíséri a myxoedémát, a Prader-Willi szindrómát és a tesztoszteronnal 
kezelt hypogonadizmust. Ezeknél gyakoribb azonban az agyi vascularis katasztrófákat kísérő centrális 
légzésdepresszió. Az intubációt és gépi lélegeztetést igénylő állapotok prognózisa rossz. Különösen, 
ha az elzáródás az a. basilarist érinti. Ezekben a betegekben is döntő lehet azonban a légutak 
természetes tisztulásának elmaradása és a következményes bronchopneumonia és szepszis. 

Kezelés: Miután centrális hypoventilációban a csökkent légzési stimuláció a vezető ok és a tüdők 
feltehetően egészségesek, a kezelés középpontjában a fiziológiás mértékű ventiláció biztosítása áll. 
Erre a mechanikus lélegeztetés különféle módozatai alkalmazhatók, az utóbbi években egyre inkább 
az ún. pozitív nyomású neminvazív lélegeztetés (NIPPV). Bár a NIPPV centrális hypoventilációkban is 
terjed, alkalmazása egyelőre főként a légzési pumpafunkció zavaraiban megszokott. Centrális 
hypoventilációkban invazív gépi lélegeztetésre (intubációval biztosított légút) kerül sor, mert ennek 
terápiás hatása gyorsabb, és a légúti váladék leszívását is lehetővé teszi. (Meg kell jegyezni, hogy a 
NIPPV relatív kontraindikációi között szerepel a nagyobb mennyiségű légúti váladék és a tudatzavar, 
a kooperáció hiánya). A lélegeztetés térfogat-kontrollált módban és pozitív kilégzésvégi nyomás 
(PEEP) fenntartásával történjen. Cél a fiziológiás artériás pH, pCO2 és pO2. A lélegeztetés oxigén 
adásával egészíthető ki. A lélegeztetőgépről való leválasztás megkísérelhető, ha a spontán légzési 
stimuláció helyreállt. Valószínűleg sikeres lesz az extubálás, ha a beteg spontán köhög, a légutak 
spontán tisztulása tapasztalható, a váladék mennyisége mérsékelt. Ilyen esetben az extubálásnak az 
sem akadálya, ha a beteg tudata még nem tisztult fel teljesen. 

Neuromuscularis eredetű akut légzési elégtelenség 

A gerincvelő nyaki szakaszának sérülései 

A felső szegmentek sérülése az összes légzőizom bénulását kiválthatja, mert megszakad a neuralis 
összeköttetés a légzőközpontok és a rekesz, illetve az egyéb légzőizmok között. A n. diaphragmaticus 
a C3-C5 magasságban ered, ezen szegmentek sérülése a rekesz teljes kiesése miatt tartós gépi 
lélegeztetést igénylő légzésbénulást okoz. A C3-C4 sérültek - mivel a rekeszbénulás csak részleges - 
bizonyos mértékben, előbb-utóbb részlegesen ventilátor-függetlenül is lélegzőképessé válnak. A C5 
és attól distalisan sérültek rendszerint nem igényelnek mechanikus lélegeztetést, kivéve, ha a 
gerincvelő-sérülést egyéb légzőszervi szövődmény, vagy pl. megromlott mentális állapot is kíséri. 

A nyaki gerincvelő-sérüléseket, az első napokban és hetekben pulmonalis gázcserezavar is kíséri. A 
beteg nem képes mély levegőt venni, atelectasia lép fel. Jellemző a köhögési képtelenség, mely 
pneumonia kialakulásának kedvez, valamint elmarad a hypoxiás pulmonalis vasoconstrictios reflex, 
mely súlyos és oxigén-refrakter hypoxaemiába torkollhat. Mindezek magyarázzák, hogy bár a rövid 
távú túlélés a nyaki gerincvelő sérülésének magasságával függ össze (legrosszabb a C1-2 sérülések 
után), a cervicalis gerincvelő sérülések össz-mortalitása és az intenzív terápia hossza inkább a 
légzőszervi szövődményekkel, mint a gerincvelő sérülés pontos lokalizációjával mutat kapcsolatot. 

A NIPPV-t meg lehet kísérelni nyaki gerincvelő-sérültekben, de a sikeres kezelés aránya alacsony. 
Ezért - legalábbis kezdetben - az invazív lélegeztetés a választandó út. A n. phrenicus ingerlése 
hatékony lehet és megrövidítheti a gépi lélegeztetés idejét. Ha a beteg extubálható, az életkilátások 
és a hosszú távú életminőség lényegesen kedvezőbb. 

Rekeszideg sérülések és betegségek 

A féloldali rekeszideg sérülés egyik oka a szívműtétek során alkalmazott hideg cardioplegia, vagy az a. 
mammaria interna preparálása során okozott sérülés. Ennek ténye utólag röntgenvizsgálattal derül ki 
- leggyakrabban tünetmentes betegben. Ugyanígy előfordulhat olyan súlyos légzési elégtelenség is, 
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mely gépi lélegeztetést tesz szükségessé. Gyakori a féloldali rekeszbénulás daganatos betegekben, 
akikben mediastinalis nyirokcsomó áttét infiltrálja a nervus phrenicust. Bilateralis rekeszbénulás 
előfordulhat von Recklinghausen-kórban (neurofibromatosis) és a kétoldali rekeszizom súlyos 
gyengesége léphet fel myasthenia gravisban és amyotrophias lateralsclerosisban is. 

Légzőizom-betegség 

Neuromuscularis betegségek 

A leggyakoribb, légzőizmokat érintő neuromuscularis betegség a Guillain-Barré szindróma, a betegek 
1/3-a gépi lélegeztetést is igényel. A szindróma lefolyását a plazmaferezis és az immunglobulin 
kezelés javította, de még így is 3-8%-uk meghal és 5-10%-uk tartósan légzésbénult marad. A halál 
közvetlen oka rendszerint légzőszervi szövődmény (infekció). 

A myasthenia gravis ritkán vezet akut légzési elégtelenséghez. Egy értékes vizsgálat azt mutatta ki, 
hogy 9 év alatt 18 érintett betegben összesen 24 akut légzési elégtelenséggel szövődő állapot lépett 
fel. Ritkán előfordulhat, hogy csak a légzőizmok érintettek myasthenia gravisban. 

Az amyotrophiás lateral sclerosis (ALS) és más motoros neuron betegségek rendszerint progresszív 
jellegű légzőizom gyengeséget idéznek elő. A légzőizmok érintettsége általában késői, de ritkán az 
első tünet is lehet. A gépi lélegeztetés egyre inkább NIPPV formájában történik, kivéve, ha egyéb 
körülmények miatt nem kontraindikált (pl. nagy mennyiségű légúti váladék). 

Az akut légzési elégtelenség egyik fontos oka világszerte a botulizmus. Romlott étel fogyasztása, vagy 
például vidéki, talajjal szennyezett nagyobb sérülés nyomán lép fel. Az utóbbi években leírták a 
botulizmus egy új terjedési formáját, nevezetesen a „black tar” heroin iv. beadása után kialakuló 
betegséget. Ha az antibiotikum, illetve az antitoxin alkalmazása 12 óránál később történik, az 
érintettek 75%-ában több mint 30 napos lélegeztetés válhat szükségessé. Az ilyen betegekben még 2 
év elteltével is kimutatható a légző izom gyengeség. 

Dermatomyositisben is felléphet szövődményes, neuromuscularis eredetű akut légzési elégtelenség, 
mely immunszuppresszív terápiára rendszerint jól reagál. 

Kritikus állapotú betegek neuromuscularis eredetű akut légzési elégtelensége 

A súlyos állapotú és gépi lélegeztetést igénylő betegek gépi lélegeztetésének befejezését gyakran a 
szövődményes neuromuscularis diszfunkcióval kapcsolatos heveny légzési elégtelenség akadályozza 
meg. A kritikus állapotot kísérő neuromuscularis diszfunkciónak több formája ismert. 

A neuromuscularis jelátvitel elhúzódó gátlása 

Általános aneszteziában a szedatívum mellett gyakran alkalmaznak neuromuscularis blokkoló 
gyógyszereket is, mert hatásukra a lélegeztetett beteg jobban alkalmazkodik a lélegeztető géphez, 
csökken az oxigénfogyasztás és az intracranialis nyomás. A pancuronium és a vecuronium 
metabolizmusa és kiürülése lassú, különösen vese- és májbetegekben, akár heteket is igénybe vehet. 
Az atracurium és a cisatracurium metabolizmusa a plazmában lezajlik, alkalmazásukat nem kíséri 
elhúzódó izomgyengeség. Négyszög-áram (train-of-four) ingerléssel monitorizálni lehet a 
neuromuscularis blokád mélységét és ezzel a szer adagolását, mellyel elkerülhető a hosszantartó 
neuromuscularis diszfunkció. Minden módon minimalizálni kell a szerek alkalmazását a kritikus 
állapotú betegekben, például a paralysis naponta történő, átmeneti felfüggesztésével. 
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Intenzív osztályon szerzett gyengeség 

Intenzív osztályos ellátást igénylő betegben lép fel, még akkor is, ha sem szteroidot, sem paralitikus 
hatású szert nem kaptak. E betegek körében közös volt a szepszis, a szisztémás gyulladás szindróma. 
Ilyenkor mind a neuralis, mind a muscularis funkciók sérültek, az állapotot számos névvel illették, 
például „kritikus betegség myopathia”, „polyneuropathia”, „postparalytikus myopathia”, „intenzív 
osztályon szerzett paresis”, „akut quadriplegiás myopathia”, de a jelenleg elfogadott terminus a 
címben szereplő „intenzív osztályon szerzett gyengeség”. A betegség kórélettana kevéssé ismert, 
feltehetően szerepet játszik kialakulásában a szisztémás gyulladással súlyosbított, tartós 
neuromuscularis inaktivitás és gyors izomszöveti katabolizmus. Az EMG jelzi az akciós potenciál 
alakjának megváltozását, időtartamának meghosszabbodását, a spontán izomrost aktivitást 
(fibrilláció). A szövettani adatok szerint primer axon degeneráció, II-es típusú izomrost-atrophia, az 
izomsejtek myosin tartalmának csökkenése, sőt néha necrotizáló myopathia lép fel. 

Gyakori betegségről van szó, mert a 7 napnál hosszabb intenzív terápiát igénylő betegek negyede-
fele, és a szisztémás gyulladás szindrómában (szepszis) szenvedők több mint fele mutatja az intenzív 
osztályon szerzett gyengeség valamilyen súlyossági fokát. Az izomgyengeség főként a proximális 
izmokat érinti szimmetrikusan, az arcizmok megkímélése mellett. A légzőizmok is gyakran érintettek, 
a gépi lélegeztetés elhúzódhat. Mivel gyakori és súlyos szövődmény, a veszélyeztetett betegeket 
vizsgálni kell ilyen irányban, pl., ha lehetséges, a kéz szorítóerejének ismételt mérésével. A brit 
Medical Research Council pontrendszert javasol a gyengeség mértékének jelzésére. A 48 pontnál 
magasabb pontszám a szövődmény gyanúját kelti. Az érintett betegek egy része napok-hetek alatt 
gyógyul, mások gyengék maradnak hosszú hónapokig. Az intenzív osztályon szerzett gyengeség 
kialakulása megelőzhető intenzív inzulinkezeléssel (a vér glükóz koncentráció fiziológiás 
tartományban tartásával), a neuromuscularis blokkolók és szteroidok mellőzésével, és ha lehetséges, 
a fizioterápia korai megkezdésével. Kulcskérdés az intenzív terápia alatti infekciókontroll, a 
szövődményes szepszis megelőzése, mert minél súlyosabb a kezelt beteg állapota, minél hosszabban 
tartózkodik intenzív osztályon, minél inkább szenved többszervi elégtelenségben, annál inkább 
kialakul az intenzív osztályon szerzett gyengeség. 

Gépi lélegeztetés által keltett rekeszizom-diszfunkció 

Sok súlyos állapotú betegben kialakul a fent tárgyalt intenzív osztályon szerzett gyengeség, de meg 
kell különböztetni azokat a betegeket, akikben szepszis nem zajlott, de gépi lélegeztetés alatt álltak. A 
gépi lélegeztetés ugyanis maga is elegendő a légzőizom-gyengeség felléptéhez. A neuralis stimuláció 
és a rendszeres izomműködés kiesése a légző izom gyengeség kialakulásában szereppel bír, ugyanis a 
neurális ingerek és az izomkontrakciók terápiás jellegű kiváltása a diszfunkció fellépését meggátolja. 
A rekesz a legérzékenyebb a szövődmény kialakulása szempontjából, állatkísérletek szerint a 
rekeszizom gyengeség már a gépi lélegeztetés 1-3. napján megjelenik. A n. diaphragmaticus 
ingerlésével igazolták, hogy a lélegeztetett betegek transzdiaphragmatikus nyomása (mely arányos a 
diaphragma által kifejtett erő nagyságával) csökkent. A rekeszösszehúzódások ingerlésével lassítható 
a gyengeség előrehaladása. A jövő útja ezért feltehetően az lesz, hogy a lélegeztetés teljes kontrollja 
helyett a részleges kontroll terjed majd el, így csökkentve azt az időt, ami a lélegeztető gépről való 
leválasztásához szükséges. 

A gépi lélegeztetés szükségességének értékelése neuromuscularis gyengeségben 

A légzőizom-gyengeség gyanúja felmerül, ha mutatkoznak az általános izomgyengeség jelei, ha a 
beteg légszomja súlyos ahhoz képest, hogy a röntgen elváltozások mérsékeltek, valamint a megfelelő 
vérgáz értékek eléréséhez nem szükséges magas inspiratorikus, illetve expiratorikus nyomás. A légző 
izom gyengeséget a maximális inspiratorikus nyomás alacsony értéke igazolja, vagy bizonyos 
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esetekben a renyhe rekeszmozgás (UH vizsgálat). Mindemellett nem könnyű előre jelezni a gépi 
lélegeztetés szükségességét ilyen betegekben. Nagyon értékes, ha ismerjük a beteg vitálkapacitását 
és maximális inspiratorikus nyomását. Egy nagy tanulmányban igazolták, hogy Guillain-Barré 
szindrómás betegekben a gyors klinikai progresszióval, a bulbaris gyengeség jeleivel, a kétoldali 
facialis gyengeséggel és a dysautonomia korai kimutatásával előre jelezni lehetett az intubáció és a 
gépi lélegeztetés szükségességét. Más vizsgálatok igazolták, hogy a később szükségessé váló 
intubációt előre jelzi az, ha a vitálkapacitás kisebb, mint 20 ml/kg (kb. 1,4 l), a maximális 
inspiratorikus nyomás nem érte el a -30 H2Ocm-t, a maximális expiratorikus nyomás pedig alatta 
maradt a 40 H2Ocm-nek. 

Myasthenia gravisban is ismételt vitálkapacitás és maximális belégzési nyomásmérések végzendők és 
az intubációval nem szabad megvárni a kritikus hypoventiláció, a súlyos respirációs acidózis 
bekövetkeztét. Az ilyen betegeket intenzív osztályon kell monitorizálni. A 3. ábra összefoglalja a 
fenyegető légzésleállásra utaló jeleket. 

 

3. ábra. A légzésleállást megelőző klinikai jelek 

A gépi lélegeztetés alapelvei: Miután a neuromuscularis gyengeség miatti heveny légzési elégtelen 
beteg rendszerint nem tüdőbeteg is, helyes, ha a gépi lélegeztetést kb. 6 ml/kg légzéstérfogattal, az 
élettaninál nagyobb frekvenciával és mintegy 5-10 H2Ocm-es pozitív kilégzésvégi nyomással végzik. A 
nagyobb légzéstérfogatot esetleg indokolhatja az ilyen állapotban gyakori atelectasia. Fontos 
figyelembe venni, hogy milyen paraméterek mellett érzi a beteg „kényelmesen” magát. A gépi 

Progresszív tachypnoe 

Alternáló hasi 
és mellkasi légzés 

 

A hasfal paradox 

behúzódása belégzésben 

Hypercapnia 

 Bradypnoe 

 
Légzésleállás 



 709 

lélegeztetés megszüntetése megkísérelhető, ha a beteg - megfelelő erősségű köhögési készség 
visszaszerzésével - légútjait tisztán tudja tartani, miután extubálják. 

A mellkasfal és a tüdő restriktív folyamatai által okozott heveny légzési elégtelenség 

A mellkasfal és a tüdő restriktív folyamata rendszerint hónapok-évek alatt progrediál, akár a 
kompenzálatlan légzési elégtelenségig. Gyakoribb azonban, hogy a romló krónikus alapbetegséget 
akut megbetegedés súlyosbítja, pl. fertőzés, pneumothorax vagy tüdőembólia. 

Mellkasfali és pleura betegségek 

Súlyos kyphoscoliosis krónikus kompenzált, majd végül dekompenzált globális légzési elégtelenséget 
okoz. Élettani vizsgálatok szerint kyphoscoliosisban nemcsak a mellkasfal, hanem a tüdőszövet 
restriktív jellegű megbetegedése is fennáll. A pleura elsődleges betegségei, pl. azbeszt-indukált, vagy 
gyulladásos eredetű fibrothorax hasonló lefolyású lehet, de rendszerint a dyspnoe súlyosabb, mint 
kyphoscoliosisban. Ezért respirációs acidózis csak terminális állapotban jelentkezik, kivéve, ha a 
légzőközpont nem ép, vagy tüdőbetegség is fennáll. Pleuralis effúziók, és pneumothorax is akut 
légzési elégtelenséget idéz elő, igaz, ezek az állapotok gyakrabban fordulnak elő pulmonalis 
alapbetegség szövődményeként. Ismét említhető ezen kórképek között az obesitas-hypoventiláció 
szindróma, melyben a krónikus, kompenzált globális légzési elégtelenséget a mellkasfal restrikciója 
mellett a tüdő restriktív elváltozása is kísérheti. 

A NIPPV egyelőre főként obstruktív tüdőbetegségek kezelésében terjedt el, de alkalmazása 
megkísérlendő kyphoscoliosisban és más restriktív kórképekben fellépő hypercapniás légzési 
elégtelenségben is. Az intubáció utáni invazív gépi lélegeztetés azonban jobban biztosítja a restriktív 
betegségekben szükséges magasabb belégzési nyomásokat. Másrészt, a restriktív állapotokban 
jellemző alacsony tüdőtérfogat és rövid kilégzés nem biztosítja a szükséges köhögési nyomást és 
áramlást, vagyis a légutak tisztulását. 

A tüdőparenchyma restriktív betegségei 

Az idiopathias tüdőfibrosist és más irreverzibilis restriktív jellegű tüdőszöveti átépüléssel járó 
tüdőbetegségeket inkább kíséri hypocapnia, mint CO2 retenció. Ugyanakkor, az ilyen betegségek 
terminális stádiuma, vagy a közbejövő akut szövődmények, mint például pneumonia, vagy műtét, 
akut globális légzési elégtelenséget idézhet elő. Restriktív jellegű tüdőparenchyma betegségek 
terminális állapotában a tüdőszövet rendkívül merevvé válik, mely végül hypoventilációt és a beteg 
halálát okozza. 

Az előrehaladott tüdőfibrosisban szenvedő betegek akut légzési elégtelensége rendszerint 
irreverzibilis, alig kezelhető. Több tanulmány az ilyen betegek körében 90-100%-os letalitást 
tapasztalt, bizonyos esetekben a tüdő transzplantáció lehet az egyetlen megoldás. Egyébként a 
kimenetel egyaránt rossz, akár invazív, akár noninvazív úton folyik a gépi légzéstámogatás. 

A lélegeztetés alapelvei: A restriktív betegségekben alkalmazott NIPPV hatékonyságának határt szab 
a viszonylag nagyobb inspiratorikus nyomás által keltett nagyobb arányú levegőszökés és a gyomor 
felfújódása. Az invazív lélegeztetés másik gyakori javallata az ilyen betegekben az interkurrens légúti 
fertőzés és fokozott légúti váladékképződés. Tekintettel az alapbetegség restriktív jellegére és a 
barotrauma fokozott veszélyére, a lélegeztetés paramétereinek az ARDS kezelésnél leírtakhoz kell 
hasonlítaniuk. Tehát viszonylag alacsony légzéstérfogat (6 ml/kg), viszonylag nem magas 
posztinspiratorikus nyomás (<30 H2Ocm). A légzésfrekvencia magas lehet (alapállapotban is magas 
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restriktív betegekben), sőt, ha a leválasztást megkísérlik, a beteg tachypnoeja nem úgy értékelendő, 
mint a leválasztást kontraindikáló tünet. 

Légúti obstrukció által okozott heveny légzési elégtelenség 

Felső légúti obstrukciók 

Felső légúti obstrukció ritkán okoz akut légzési elégtelenséget. Életveszélyt jelenthet viszont az 
idegentest aspirációja és a glottisban való elakadása, vagy az akut epiglottitis által kiváltott ödéma. 
Egy trachea tumor viszont lassan, lappangva okoz egyre súlyosabb obstrukciót. A fokozatosan 
súlyosbodó felső légúti szűkületet a betegek - nyugalomban - hosszan tűrik, egészen addig, amíg a 
szűkület átmérője nem lesz rövidebb, mint 5-6 mm. 

A klinikai tünetek szempontjából meghatározó, hogy a szűkület extra-, vagy intrathoracalis. Variabilis 
extrathoracalis szűkület (pl. hangszalagbénulás) esetében a beteg légzése stridoros lesz (belégzés 
alatti sípolás, „húzás”), mert ilyenkor alacsonyabb az intraluminalis nyomás, mely a szűkületet 
súlyosbítja. A kilégzés sokáig szinte akadálytalan. A súlyos fixált extrathoracalis szűkület azonban 
akadályozza mind a ki-, mind pedig a belégzést. 

A felső légúti obstrukció akkor idéz már elő légzési elégtelenséget, amikor a légzőizmok nem képesek 
ellátni a fokozott légzési munkát, mely a fokozott ellenállás legyőzéséhez szükséges. Szerepe lehet 
még ilyenkor a nehéz belégzésnek, nagy transzpulmonalis nyomásnak, illetve eredeti nevén a negatív 
nyomású tüdőödémának is. Kísérletet kell tenni a felső légúti obstrukció megszűntetésére: 
idegentest eltávolítás, endotrachealis tumor lézerkezelése, trachea-stent behelyezés, tracheosomia a 
szűkület alatt. Átmenetileg meg lehet kísérelni a heliox inhalációt (hélium és oxigén keveréke, 
melynek viszkozitása sokkal kisebb, mint a levegőé), a folyamatos pozitív nyomású lélegeztetést 
(CPAP), illetve a NIPPV-t. De ilyenkor a beteg szorosan ellenőrizendő, mert légút biztosítás, vagy az 
obstrukció végleges megszűntetése nélkül a beteg bármikor megfulladhat. 

Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) 

A COPD az idő előtti halálozás negyedik leggyakoribb oka az Egyesült Államok felnőtt lakosságának 
körében. A COPD okozza az akut légzési elégtelenséggel járó állapotok nagy részét is. A COPD akut 
exacerbatioját leggyakrabban bakterialis és viralis fertőzés okozza, de a háttérben pneumonia, 
pangásos szívelégtelenség, tüdőembólia, pneumothorax, vagy valamilyen toxikus környezeti ártalom 
is meghúzódhat. 

Kórélettan: A COPD akut exacerbatioja az esetek körülbelül 1/3-ában akut légzési elégtelenséget okoz 
(pO2 <60 Hgmm - oxigénkezelés nélkül). Ez különösen az 50%-nál kisebb FEV1-gyel bíró, GOLD III-IV. 
stádiumú COPD-s betegcsoport állapotromlására jellemző. Az emphysemás beteg rekesze lelapul, 
görbületének hajlása kisebb, a rekeszkupolák által alkotott képzeletbeli kör sugara nő. Laplace 
törvénye szerint ilyenkor a rekesz, a rekeszizom rostok jobban megfeszül(nek), és a rekesz 
véráramlása a benne futó erek kompressziója miatt csökken. A rekesz nyugalmi kilégzési pozícióban 
is megfeszül, és amikor belégzésre kerül sor, a további összehúzódás lehetősége korlátozott. Az 
emphysemás rekesz eltávolodik a mellkasfaltól, megszűnik a rekesz lateralis szélének és a 
mellkasfalnak az összefekvése. Ezért, ha a rekesz összehúzódik, az alsó bordák befelé és nem felfelé 
mozdulnak el, paradox mellkasfali mozgás lép fel (Hoover-jel). Légzési segédizmok lépnek 
működésbe, a légzési munka emiatt is fokozottá válik. A kislégutak korai záródása miatt a kilégzés 
nem teljes, a csapdába esett levegőt tartalmazó alveolusokban pozitív nyomás alakul ki (intrinsic, 
vagy auto-PEEP, PEEP: positive end-expiratory pressure). A következő belégzésben ezek a területek 
csak akkor szellőznek, ha a belégzőmozgás elég intenzív ahhoz, hogy a kollabált kislégutakat kinyissa 
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és a pozitív alveolaris nyomást szubatmoszférássá tegye. Vagyis a belégzési erőfeszítés első 10-20%-a 
nem a ventilációt, hanem csak az intrinsic PEEP legyőzését szolgálja. A COPD akut exacerbatiojában 
ezek a veszélyes légzésmechanikai kórfolyamatok felerősödnek. A légutak gyulladása, a nyálkahártya 
ödémája, a nagyobb mértékű nyákszekréció, a hörgőizmok görcse egyre jobban megnehezíti a 
kilégzést, egyre inkább a mellkas felfújódását váltja ki, az intrinsic PEEP fokozódásával. A beteg kis 
légzéstérfogattal kapkod levegő után, belégzése gyors, kilégzése kínosan hosszú. A nagy tüdőtérfogat 
bizonyos mértékig segít a helyzeten, mert a szűk légutak egy részét a nagy transzpulmonalis nyomás 
nyitva tartja. A légzési munka azonban többszörösére fokozódik és a légzőizmok fokozatosan 
elfáradnak. A romló oxigenizáció az izomműködést tovább gyengíti, súlyosbodik a V/Q 
egyenetlenség, a beteg dyspnoeja egyre súlyosabb, tehát légző izmait egyre jobban terheli. E hibás 
kör végül oda vezet, hogy totális alveolaris hypoventiláció alakul ki. A PaCO2 fokozódni kezd, a 
légszomj csökken, a légzési erőfeszítés tovább csökken és a beteg a súlyos hypercapnia, 
respiratorikus acidosis és hypoxia miatt exitál. 

Klinikai értékelés: Ismerten COPD-s beteg fokozott dyspnoeja, cianózisa eseteiben az első nyilvánvaló 
ok az akut exacerbatio, de mindig gondolni kell más gyakori okok kizárására (pneumonia, embolia, 
pneumothorax). A dyspnoe számszerű értékelésének rutinszerű bevezetése célszerű lehet (pl. Borg 
skála), melyen a beteg rámutat a skála bizonyos pontjára, mellyel pontosan megmondja, hogy a 
fulladás milyen súlyos az ő számára és a korábbiakhoz (megszokotthoz) képest. Az akut 
exacerbatioban szenvedő COPD-s beteg tachypnoes, légzési segédizmait használja, paradox irányú 
hasfali kitérései vannak a légzések során, pozitív a Hoover-jel (belégzéskor a bordaív nem felfelé, 
hanem mediál felé mozdul), cianózis lép fel és romlik a mentális állapot. 

Emellett meg kell győződni a köpet jellegéről (purulens-e), meg kell vizsgálni a fehérvérsejt számot, 
balra tolt vérkép fennállását, a CRP szintjét, és főként artériás vérgáz elemzést kell végezni. A 
transzkután szaturáció mérés nagyon egyszerű és informatív, de a PaCO2 és a pH ismerete nélkül a 
légzési elégtelenség diagnózisa/kizárása nem lehetséges. A beteg kórházon belüli elhelyezését ezek 
alapján döntik el, mert a pH 7,3 alatti értéke inkább intenzív osztályos elhelyezést indokol. Krónikus 
légzési elégtelen betegek folyamatosan magas PaCO2 szinttel élnek, de a pH 7,36-7,44 közötti, sőt 
alkalikus lehet. A szérum HCO3

- koncentráció 30-40 mmol/l (élettani érték 24 mmol/l). Amikor a 
krónikus légzési elégtelenségre akut elégtelenség „rakódik rá”, akkor a PaCO2 tovább fokozódik, de a 
renalis kompenzáció ezt már nem követi és a pH csökken. 

Gyógyszeres kezelés: Bronchodilatator gyógyszereket ( 2-agonistát+anticholinergicumot) 
inhaláltatunk, iv. szteroidot adunk (pl. 40 mg Solu-Medrol) és antibiotikus terápiát kezdünk. 
Felmerülhet diureticum, ha cardialis pangás jelei állnak előtérben, és anticoaguláció ha a 
thromboembolizáció lehetősége fennáll. De mindenekelőtt oxigénterápiát kezdünk. Az O2-t 
rendszerint orrszondán át adjuk, ilyenkor 1-2 l/perc oxigénáramnál többet nem biztosítunk, mert bár 
az oxigén ellátás javul, oly mértékben csökkenhet a légszomj, hogy a beteg hypercapniássá válik, vagy 
meglévő hypercapniája súlyosbodik. Ezért a COPD akut exacerbatioja miatt hospitalizált betegben 
gyakran kell vérgáz vizsgálatot végezni (az első 2-3 napon naponta 2-3-szor). 

Neminvazív pozitív nyomású lélegeztetés (NIPPV): Gyakori, hogy a gyógyszeres terápia ellenére a 
COPD akut exacerbaciójában szenvedő beteg állapota fokozatosan tovább romlik, a totális 
hypoventiláció egyre súlyosabb, a beteg megfulladás közeli állapotba kerül. Ilyenkor 
légzéstámogatásra, vagy lélegeztetésre van szükség. Régebben (a 90-es évek elejéig) ilyenkor 
intubációra és gépi lélegeztetésre került sor, mely akutan meg is oldotta a beteg életben maradását. 
Mégis, az így kezelt COPD-s betegek közel fele meghalt az intenzív osztályon elsősorban nosocomialis 
infekciók sorozatában, felső légúti traumában, illetve a korábban tárgyalt intenzív osztályos 
neuromyopathiában (légzőizom gyengeség miatt nem lehetett a beteget a gépről leválasztani). 
Emiatt terjedt el a NIPPV. Ilyenkor a beteg légútjaiban orrmaszkon, szájmaszkon, vagy orr-
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szájmaszkon keresztül pozitív nyomás létesül, mely az intrinsic PEEP-et megszünteti (nyitva tartja az 
egyébként kollabált kislégutakat). A korábban alkalmazott CPAP-ot (folyamatos egyforma pozitív 
nyomás a légutakban, légsín) később felváltotta a BiPAP (kétfázisú pozitív légúti nyomás), amikor 
belégzésben magasabb, kilégzésben alacsonyabb pozitív nyomás áll fenn). Ezzel az üzemmóddal a 
COPD-s betegek légzéstámogatása jóval sikeresebb. A BiPAP lélegeztetéssel a fáradt rekeszizom 
megpihentethető, ugyanis a BiPAP lélegeztetés alatt a rekesz közel mozdulatlan marad (a 
transzdiaphragmatikus nyomásváltozások csökkennek). Ezért a BiPAP kezelés bizonyos időtartama 
után BiPAP nélkül is képessé válik a beteg megfelelő ventiláció fenntartására. 

Ha a gyógyszeres kezelést NIPPV-val egészítjük ki, a PaCO2 retenció gyorsabban megszűnik, a 
nehézlégzés hatékonyabban mérsékelhető, a tachypnoe és a tachycardia is jobban mérséklődnek, és 
a tudatállapot is gyorsabban javul. Az intubációigény 75%-ról 25%-ra, a mortalitás 30%-ról 10%-ra 
csökken. Számos más szövődmény kialakulása is mérséklődik. A NIPPV tehát a terápia szerves része 
már korán a COPD akut exacerbációja során. A NIPPV akkor is helyénvaló, ha a COPD-s betegnek 
tüdőgyulladás miatt alakul ki heveny légzési elégtelensége. Ugyanígy posztoperatív betegekben, 
például post-thoracotomiás betegekben is a szükséges légzéstámogatás biztosítható NIPPV-val is. Az 
invazív ventilációról való leválasztást is segíti a NIPPV. Sokszor csak hosszú napok-hetek után lehet 
lélegeztetett betegeket a gépről leválasztani. Az ilyen betegek teljesen kontrollált lélegeztetésének 
átmeneti felfüggesztése alatt NIPPV-val biztosítható a részleges légzéstámogatás, mely fokozatosan 
elősegíti a megfelelő erejű spontán légzés képességének helyreállását. A sikeresen extubált betegek 
egy részét reintubálni kell, melynek prognózisa különösen rossz. A sikertelen extubáció szintén 
csökkenthető a közben alkalmazott NIPPV-val. A legelőrehaladottabb stádiumú COPD-s betegek 
között számon tartunk olyan betegeket, akik maguk, vagy (ha a beteg maga döntésképtelen) 
családjuk döntése értelmében a nem intubálandók (gyógyíthatatlan, végstádiumú légzési 
elégtelenek) körébe tartoznak. Igazolódott, hogy NIPPV-val az ilyen állapotú COPD-s betegek közel 
fele újra otthonába bocsáthatóvá tehető. Vagy ha ezt nem is sikerül elérni, a beteg szenvedését 
mindenképpen csökkenteni, tudatállapotát javítani lehet annyira, hogy beszélhessen még családjával. 
Előre tisztázni kell a beteggel és a hozzátartozókkal ilyenkor, hogy a kezelés csak az átmeneti életben 
tartást szolgálja, bármikor abbahagyható. 

Heliox-szal kombinált NIPPV: Mivel a héliummal kevert oxigénnek (=heliox, O2-tartalom maximum 
40%) a viszkozitása sokkal alacsonyabb, mint a levegőé, a COPD-s beteg nagy légúti rezisztenciája (a 
turbulens áramlás okozta ellenállás fokozódás) heliox-szal azonnal csökkenthető. Ilyen állapotban a 
heliox adással kombinált NIPPV gyors, látványos javulást idéz elő. Az eddig rendelkezésre álló 
egyetlen randomizált, prospektív tanulmányban azonban a csak NIPPV betegek intubáció igényével, 
mortalitásával és kórházi kezelési igényével összehasonlítva a heliox+NIPPV betegek adatai nem 
voltak jobbak. 

Az akut NIPPV ventiláció sikerességét előre jelzi 1) a beteg kollaboráció készsége (a beteg a NIPPV-ral 
szinkron lélegzik, jó neurológiai állapot), 2) a légutak szabadon tarthatósága (nincs nagymennyiségű 
légúti váladék, mérsékelt a levegőszökés a maszk és az arc bőre között, ép fogazat) és 3) a beteg nem 
kritikusan súlyos állapotú (nincs pneumonia, alacsony APACHE acute physiology, age, and chronic 
health evaluation) pontszám, a kezdeti PaCO2 <92 Hgmm, a pH >7,10). A NIPPV 1-2. órájában már 
egyértelmű javulás lép fel: javul a pH, csökken a tachypnoe, csökken a PaCO2, javul a tudatállapot. 

A COPD akut exacerbatiojában szenvedő heveny légzési elégtelen betegek NIPPV-vel történő 
légzéstámogatása szükséges: mérsékelt, vagy súlyos légszomj, tachypnoe (> 24/perc), légzési 
segédizmok használata, paradox hasfali légző mozgás, kóros vérgáz-eredmények, pH <7,35, PaCO2 

>45 Hgmm, és az artériás PaO2/FiO2 <200. 
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Ellenjavallatok: légzésleállás, életveszélyes állapot (pl. szeptikus, vagy cardiogen shock, 
csillapíthatatlan felső gasztrointesztinális vérzés, akut myocardialis infarctus, melyben intervenciót 
terveznek, refrakter arrhythmia, a légutak szabadon tartása nem lehetséges, excesszív légúti 
váladékképződés, agitált állapot, a kollaboráció hiánya, a maszk nem illeszkedik (többféle maszk 
sem), a közelmúltban lezajlott felső légúti, vagy felső gastrointestinalis műtét. 

A NIPPV alkalmazásának gyakorlati kérdései COPD-s betegekben: Maszkválasztás: rendszerint 
oronasalis maszkkal kezdődik a kezelés, mert a kezelés e formáját nem ismerő betegben a nasalis 
maszk használata könnyen együtt jár a befújt levegőnek a nyitott szájon való távozásával. Hosszú 
távon az orrmaszk részesíthető előnyben. A maszknak a lehető legoptimálisabban illeszkedjen az 
archoz, mert a túl nagy maszkokat erősen kell az arcra szorítani, a kis maszk pedig mindenképpen 
kényelmetlen. Sokféle maszk van forgalomban, az orvos feladata kiválasztani minden egyes beteg 
számára a legjobban illeszkedőt. 

Ventilator választás és a kezelés elindítása: A NIPPV számára hordozható, nyomáskontrollált 
készülékek vannak forgalomban. A két nyomásszintű ventilátorok (BiPAP) oxigén csatlakozóval is fel 
vannak szerelve és a képernyőn követhető a légúti (maszk) nyomás váltakozása a légzés ciklusának 
megfelelően. A NIPPV elején a betegek szívesen szorítják maguk az arcukra a maszkot. Jobban tűrik a 
nyomás-, mint a volumenkontrollált beállítást. A belégzési pozitív nyomás (IPAP) a kezelés elején ne 
legyen magasabb, mint 8-12 H2Ocm, a kilégzési nyomás (EPAP, vagy PEEP) pedig 4-5 H2Ocm. Később, 
ha a beteg már alkalmazkodott a NIPPV-hoz, az IPAP 20 H2Ocm-ig, a PEEP 8 H2Ocm-ig emelhető. A 
magasabb nyomások biztosíthatják az intrinsic PEEP legyőzését és a légcsapdaként működő 
tüdőrészek átszellőzését. COPD-s betegek általában jól tűrik a magasabb IPAP értékeket is. A légző 
izmok pihenését szolgálja az IPAP és a PEEP közötti különbség megfelelő mértéke, valamint a 
belégzési nyomásemelkedés gyorsasága (pl. 0,1 s), a belégzési idő kellő rövidsége (pl. 1 s), a kilégzés 
kellő elnyújtottsága. 

Oxigénadagolás és párásítás: ha a légzéstámogatás önmagában nem biztosítja a 90% feletti 
szaturációt, oxigént kell adagolni. NIPPV mellett ez percenként akár 15 l lehet, mert a lélegeztetőgép 
által keltett nagy légáramlásban a hozzáadott oxigén nagyon felhígul. A párásításról mindig 
gondoskodni kell, mert csökkenti a légzési munkát, a betegnek kényelmes és ez által is a kezelés 
jobban tolerálttá válik. 

Az első néhány órában eldől a NIPPV sikeressége. Fontos a kezelő személyzet segítsége, melyre 
elsősorban a gép és a beteg légzése közötti szinkron elérése szempontjából van szükség. Hasznos, ha 
a beteg olyan javaslatokat hall, hogy „próbáljon lassabban és mélyebben belélegezni” (a beteg 
súlyosan dyspnoes!), vagy „hagyja, hogy a gép lélegezzen ön helyett”. A kezelés sikerességét 
elősegítheti az óvatos, meggondolt szedatívumadás. Amíg a beteg állapota nem stabilizálódik, az 
ellenőrzésnek szorosnak kell lennie. Mivel az állapotromlás hirtelen bármikor bekövetkezhet, helyes, 
ha a kezelés szubintenzív (step-down), vagy éppen intenzív osztályon történik. A beteg kényelme 
elsőrendű szempont. Ha csökken a légzésszám és már nem feszül meg a sternocleidomastoideus 
izom, a kezelés valószínűleg sikeres lesz. Ilyenkor lehet megkísérelni a nyomások emelését. A 
szaturáció folyamatosan kontrollálandó, az artériás vérgáz vizsgálat a kezelés elején, 1-2 óra 
elteltével legalább egyszer újra elvégzendő. 

Gyakori nehézségek: A maszk gyakran zavarja a betegeket, ilyenkor kicsit lazítani kell a kötés 
feszességén, vagy más méretű, alakú maszkkal próbálkozni. Az IPAP és a PEEP változtatásával, kis 
adagú nyugtatóval sokat lehet segíteni a kezdeti kényelmetlenségen. A nagy nyomású levegő arcüreg 
és fülfájdalmat okozhat. Ilyenkor átmenetileg csökkenteni kell a nyomásértékeket, majd ha a 
fájdalom elmúlt ismét lassan visszaemelni. A maszk széle a bőrön erythemát, fájdalmat, akár 
ulcerációt okozhat. Ezek a gondok ismét a kötés enyhítésével, különféle alátétekkel, vagy más alakú 
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maszkok felhelyezésével oldhatók meg. A gyomor is felfújódhat, érdekes módon főként akkor, ha az 
IPAP nem elég magas. Ha orrmaszkot használ a beteg, a szájon át elszökhet a levegő. A beteg 
udvarias figyelmeztetése, hogy száját tartsa csukva, eredményes lehet. Ha nem, akkor oronasalis 
maszkot kell felhelyezni. 

Az invazív gépi lélegeztetés indikációi COPD-ben: súlyos dyspnoe, melyet a légzési segédizmok 
használata és paradox hasfali mozgás kísér, 35/perc-nél magasabb légzésszám, 40 Hgmm-nél 
alacsonyabb artériás oxigénnyomás, vagy 200-nál kisebb PaO2/FiO2, súlyos acidózis (pH<7,25) és 
hypercapnia (PaCO2>60 Hgmm), légzésleállás,aluszékonyság, romló mentális állapot, cardiovascularis 
szövődmények (hypotonia, shock, szívelégtelenség), metabolikus szövődmények, szepszis, 
pneumonia, tüdőembolia, barotrauma, nagy mennyiségű pleuralis folyadékgyülem. 

COPD-s beteg invasiv lélegeztetésekor nem szabad nagy légzéstérfogatot és magas légzési 
frekvenciát alkalmazni. Nagy nyomásokat sem szabad beállítani, mert a tüdő és a mellkas 
abnormálisan felfújódhat, barotrauma, például pneumothorax alakulhat ki. A magas frekvencia 
gátolja a kilégzés teljességét, ami viszont az eleve magas intrinsic PEEP további emelkedéséhez 
vezethet. A magas nyomásokkal való lélegeztetés az intrathoracalis nyomást is kritikus szintre 
emelheti, mely gátolja a normális vénás visszaáramlást, a szív diastiles telődését. Mindezt a keringési 
perctérfogat és a vérnyomás csökkenését váltja ki. Az ilyen beteg klinikai jelei összetéveszthetőek a 
cardiogen shock klinikai jeleivel. Ha átmenetileg felfüggesztjük a lélegeztetést, a cardiogen shockos 
beteg vérnyomása tovább csökken, a COPD-s beteg vérnyomása normalizálódik. A magas intrinsic 
PEEP a beteg és a gép légzési ciklusának aszinkróniáját is kiváltja, ugyanis a beteg belégző mozgása 
nem eredményez légúti nyomáscsökkenést, tehát nem utasítja a gépet belégzésre, pedig a beteg már 
javában belégzik. 

Érdemes térfogat-kontrollált üzemmódban lélegeztetni a COPD-s beteget, ezzel biztosítva a kb. 5-7 
ml/kg-os légzéstérfogatot. El kell kerülni a tüdő hyperinflációját és az alkaliaemia kialakulását. A 
légzésfrekvenciát helyes úgy beállítani, hogy ne legyen alacsonyabb 10-14/percnél. Ha például az 
inspirációs idő 1 másodperc és a légzésszám 20/perc, akkor a kilégzésre fordítható idő csak 2 s. Ha a 
légzésszám csak 15/perc, akkor a kilégzési idő 3 s-ra nyúlhat. A belégzési áramlási sebesség fokozása 
a kilégzési idő megnyújtásának kevésbé ajánlatos módja. A COPD-s betegek rendszerint a 60 l/perces 
belégzési áramlást viselik legjobban, az ennél magasabb és alacsonyabb áramlásokat egyaránt 
kényelmetlennek érzékelik és ilyen beállítások mellett nehézlégzésük fokozódik. 

Az invazív lélegeztetés ideje legyen a lehető legrövidebb a súlyos szövődmények miatt (pl. ventilátor-
asszociált pneumonia). Ha a beteg pl. 40%-os FiO2 mellett 90%-nál magasabb szaturációt mutat, 
hemodinamikai szempontból stabil, és nincs mélyen altatva, spontán légzési próbák végezhetők. A 
beteg altatását átmeneti időre meg kell szüntetni és ekkor leállítani a lélegeztetést. Ez több napon 
keresztül végzendő, és ha a beteg 30-120 percen keresztül képes megfelelő mélységű spontán 
légzésre anélkül, hogy súlyos tachypnoeja, hypotoniája, vagy deszaturációja alakulna ki, az extubáció 
megkísérelhető. Ha a köhögés erőteljes és eredményes, akkor a fokozott légúti váladék sem akadálya 
az extubálásnak. Ha ezek a feltételek nem adottak, de a NIPPV feltételei már igen, akkor a 
légzéstámogatás így folytatható. 

Asthma bronchiale 

Az asthma bronchiale exacerbatioja a betegek nagy többségében elkerülhető a megfelelő inhalációs 
fenntartó kezelés folytatása mellett. Ennek ellenére az akut súlyos asthma most is fontos, viszonylag 
gyakori sürgősségi állapot, mert sok asthmás beteg nem követi a javasolt gyógyszeres fenntartó 
terápiát, alábecsüli saját tüneteit, nem ismeri fel állapotának romlását időben, és persze sok olyan 



 715 

asthmás beteg is van, akinek betegsége a számos jó gyógyszer bevitele ellenére is állandóan tünetes, 
szisztémás szteroidra szorul és gyakori a súlyos állapotromlás. 

Gyógyszeres kezelés: A gyors oxigénadás döntő a beteg számára. Súlyos asthmában az elsőként 

alkalmazandó gyógyszer a gyors hatású 2-agonista, melyet a beteg porlasztott, vagy más formában 

inhalál. A 2-agonista inhaláció 20 percenként ismételhető, vagy akár folyamatos is lehet. A 
gyógyszeres kezelés intravénás szteroidból áll még és esetleg más szerekből is, szükség szerint. 

Lélegeztetés asthmában. Súlyos asthmás rohamban rendszerint hypoxaemia áll fenn, esetleg a 
légzési elégtelenség definícióját elérő súlyosságú mértékben (PaO2 <60 Hgmm), de a totális alveolaris 
hypoventiláció ritka, sőt a PaCO2 tipikusan alacsonyabb, mint 40 Hgmm. Az asthmás beteg 
hypoxaemiáját a V/Q aránytalanság okozza, nem a totális alveolaris ventiláció csökkenése. Ha 
asthmás betegben a PaCO2 40-45 Hgmm közötti, azt súlyos állapotromlásra figyelmeztető jelként kell 
értékelni. Fáradnak a légzőizmok, egyre csökken a totális alveolaris ventiláció. Ha a parciális légzési 
elégtelenség globálisba megy át, mérlegelni kell a NIPPV-t annak érdekében is, hogy lehetőleg 
elkerülhető maradjon az invazív lélegeztetés. 

Folyamatos pozitív légúti nyomás biztosítása (CPAP, légsínterápia): a légutakban kialakított pozitív 
nyomású „légsín” nyitva tartja az elzárt légutak egy részét, igaz, ha a nyomás magasabb, előfordulhat, 
hogy a kevésbé szűkült légutakkal bíró régiók felfújódnak. Ezért CPAP kezeléskor a nyomás ne legyen 
magasabb, mint 5 H2Ocm. 

NIPPBV: asthmában is sikeres terápiás módozat, bár hatásosságáról viszonylag kevesebb prospektív 
randomizált tanulmány készült, mint COPD-ben. Ha a megfelelő gyógyszeres kezelés nem hoz gyors 
javulást és nem szünteti meg az akut globális légzési elégtelenséget, akkor BiPAP típusú NIPPV-val 
kell megpróbálni a ventilációt támogatni és a légutakat megnyitni. 

Ha az asthmás roham miatt a NIPPV-val lélegeztetett beteg állapota romlik, a beteg delirál, 
comatosus állapotú, vagy hypoton, invazív lélegeztetés indítandó. Az intenzív osztályra kerülő status 
asthmaticus-ban szenvedő betegek mintegy 1/3-a szorul invazív lélegeztetésre. Amennyire 
lehetséges az intubáció és a gépi lélegeztetés elkerülendő, mert a gyakori és súlyos szövődmények 
miatt a mortalitás 5-10% körüli. Ha mégis erre kerül sor, döntő, hogy sem a nyomásértékek, sem a 
légzésfrekvencia ne legyen a kívántnál magasabb értékre állítva. Az inspiratorikus plateau nyomás ne 
legyen magasabb, mint 30 H2Ocm. Nem baj, ha az így biztosított lélegeztetés nem szünteti meg a 
hypercapniát (permisszív hypercapnia). A lényeg, hogy ne alakuljon ki pneumothorax vagy 
mediastinalis emphysema. A PaCO2 emelkedhet akár 70 Hgmm-re, vagy még magasabbra is. A PaO2 
természetesen 60 Hgmm felett (szaturáció 90% felett) kell legyen - oxigénadással. A respirációs 
acidózis nem feltétlen kezelendő (valamilyen bázissal). A nehezen oxigenizálható betegeket 
megkísérelték heliox-szal lélegeztetni (igaz, sok forgalomban lévő lélegeztetőgép nem állítható át 
helioxra). Extrém terápiarezisztencia eseteiben próbálkozni lehet halotan narcosissal (a halotán 
bronchodilatator), vagy hypothermiával. 

Pulmonalis vascularis eredetű akut légzési elégtelenség 

A tüdőembolia nyomán fokozódik a holttér ventiláció, melyet a totális ventiláció nagymérvű 
fokozódása szokott kísérni, ezért a hypercapnia tüdőembolia után ritka. A hypoxaemia gyakori, mert 
tüdőembolia után V/Q aránytalanság lép fel. Az emboliák ugyanis rendszerint az alsó lebenyek 
területén jelentkeznek, ahol a véráramlás többszöröse a felső részek áramlásának szövettömeg 
egységre számítva is. A vér átterelődik a felső tüdőrégiók felé, ahol viszont a ventiláció töredéke az 
alsó részek ventilációjának. Így alakul ki tüdőemboliában a V/Q arány csökkenése és egyben 
egyenetlensége, mely hypoxaemiát és dyspnoet, kompenzatórikus hyperventilációt és hypocapniát 
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eredményez. A tüdőembolia után hypercapnia akkor alakul ki, ha a beteg nem képes ventilációját 
fokozni pl. előrehaladott COPD, vagy (bármilyen indikáció alapján végzett) gépi lélegeztetés miatt. 
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Esetleírás 

A mentők hordágyon 65 év körüli nőbeteget hoznak. A beteg mérsékelt fokú dyspnoeval küzd, arcán 
maszk, melyhez oxigénszonda csatlakozik. Nevének hallatán a beteg tekintetével az orvos felé fordul, 
de tisztán válaszolni nem tud, ügyetlen kísérletet tesz a maszk eltávolítására. Aluszékony, cianotikus, 
pulzusa szapora (120/min). A felvevő orvos a mentőktől tudja meg, hogy régi tüdőbeteg, állítólag 
egész életében dohányzott. Otthonában az éjjeli szekrényen inhalációs hörgőtágító gyógyszert 
találtak. A főként heteroanamnézis formájában megismert kórelőzményből még annyi kiderül, hogy 
régi tüdőbetegségével már többször volt kórházban és a beteg többször próbált, de nem sikerült 
leszoknia a dohányzásról. Fulladásról és tompa mellkasi fájdalomról panaszkodott. A mentők szerint 
elsősorban krónikus hörghurut akut exacerbatiojáról lehet szó, ezért Berodual spray formájában két 
puff adagban kapott hörgtágítót és intravénásan 40 mg Solu-Medrol injectiot az azonnal megindított 
oxigénterápia mellett. E beavatkozások után a beteg légszomja csökkent, megnyugodott, 
szállíthatóvá vált. A szállítás alatt erőtlen, hurutos köhögés hallatszott, mely jelezte, hogy a beteg 
légútjai váladékkal teltek. A kórházban végzett fizikális vizsgálat szerint a beteg túlsúlyos, ruhái 
dohányszagúak, ápolatlan, bőre száraz, nem lázas, tachycard, szívműködése ritmusos, vérnyomása 
140/95, légzésszáma 30/min, a perifériás artériákon a pulzus jól tapintható, a has puha, 
betapintható, máj a bordaív alatt 2 ujjnyival megnagyobbodott, egyéb kóros rezisztencia, vagy 
nyomásérzékenység nincs, a hólyag telt, a mellkasi kopogtatási hang hypersonor, a rekesz tompulata 
1 bordaközzel mélyebben észlelhető, a szív tompulat balra a mellkasfalig kopogtatható. Mellkas felett 
mindkét oldalon nagy- és kishólyagú szörtyzörejek hallhatóak, főként a megnyúlt kilégzés alatt. Az 
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artériás vérgáz vizsgálat eredményei: PaO2=56 Hgmm (FiO2=28%), hemoglobin O2 szaturáció: 82%, 
pO2/FiO2=200, pCO2=60 Hgmm, pH=7,25, BE=+5 mmol/l, szérum Na=140 mmol/l, K= 4,2 mmol/l, 
glukóz=8,2 mmol/l. A transzkután szaturáció mérés eredménye: 80%, egyezik az artériás O2 
szaturációval. Az EKG sinus tachycardiát jelez, a P hullám a standard II-III-ban magas, csúcsos, a QRS 
hullámok minden elvezetésben alacsonyak, kivéve a V5-6 elvezetéseket. Ezekben az ST szakasz kb. 3 
mm mélyen deprimált, horizontális lefutású, T hullám alig különböztethető meg. A QRS és a T 
elektromos tengelye 80°-os szöget zár be egymással. Vérvétel történik laboratóriumi vizsgálatra. A 
beteget lefektetve kiderül, hogy nem kell hátát, fejét jobban feltámasztani, mert vízszintesen fekve 
fulladása nem súlyosbodik. Közben azt is megtudják, hogy a beteg fő panasza a fulladás, mely napok 
alatt vált súlyossá. Hőemelkedése volt, láza nem. Ötven éve dohányzik, napi 1 dobozzal, „tablettás” 
cukorbeteg. Tompa mellkasi fájdalmon (és a fulladáson) kívül nagy gyengeségről, gyors kifáradásról 
panaszkodik. Gyakran köhög, a légutakban hallhatóan váladék halmozódik fel. Myocardialis infarctus 
az anamnézisben valószínűleg nem szerepel. A szájnyálkahártya, a nyelv megtekintése is a cianózisra 
hívja fel a figyelmet. A felvevő orvos elsősorban krónikus obstruktív tüdőbetegség akut 
exacerbációjára gondol. Ezért 1 l/perc O2 terápiát, 1:4 hígítású Berodual inhalációt porlasztógéppel 
óránként 4-szer, 2x500 ml Salsol és ezekben 2 x 40 mg Solu-Medrol lassú infúzióját és egyelőre 3x625 
mg Augmentin tablettát rendel el. A beteg 6 óra múlva ülve leszállítható röntgenvizsgálatra. A PA 
felvételen az emphysema jelei mellett fokozott bronchovascularis rajzolat, balra megnagyobbodott 
szívárnyék és kitöltöttebb hilusok látszanak. Folyadék a mellkasban nem látható. Pneumoniának 
megfelelő fedettség nem látszik. A felvétel után 48 órával a beteg állapota annyit javul, hogy 
légzésfunkciós vizsgálat is történhet, ennek eredménye szerint a FEV1: 40%, a FEV1/FVC: 60%, az össz-
légúti ellenállás 3-szorosára fokozódott, az áramlás-térfogat görbén a kilégzés alatti kislégúti 
obstrukció, a kislégutak dinamikus kompressziója és a mellkas tartós hyperinflációja látható. A 
laboreredmények között a következő értékek említhetők: vvt: 6,5 M, fvs: 12000/µl, quali:Se: 85%, Eo: 
3%, CRP: 25 mg/l, LDH: 500 IU/l, γGT: 70 IU/l. Mindezek alapján fenntartják az eredeti diagnózist és 
folytatják a megkezdett kezelést. 

A fenti esetben a krónikus, de akutan súlyosbodó dyspnoe, a hurutos köhögés, a cianózis, a romló 
tudatállapot (aluszékonyság) és a mellkasi fájdalom képezte a fő panaszokat és tüneteket. Az 
azonnali vizsgálatok közül a vérgáz adatok akut globális légzési elégtelenségre utaltak, a normális 
vérnyomás is a cianózisnak inkább pulmonalis, mint kardialis eredetére utalt. Az EKG eltérések nem 
utaltak egyértelműen akut coronaria eseményre (először a gyakori és azonnali teendőt igénylő 
betegségeket kell kizárni), ritmuszavart a sinus ritmus tett kevéssé valószínűvé. A cianózis centrális 
jellegű volt (nyelv cianózisa). 

Az 1. táblázatban foglalt okokat áttekintve a lent ismertetett eset döntően cardialis eredete ellen 
szólt a megtartott vérnyomás, az enyhe, nem specifikus EKG eltérés, a panaszok fokozatos romlása. A 
cianózis centrális voltára az is utalt, hogy az artériás vér (a „centrális” vér) és az ujjvégen, pulzus 
oximetriával mért HbO2 közel azonos volt. Ha a deszaturáció fő oka a keringés lelassulása, akkor az 
artériás HbO2 közel normális marad, miközben a perifériás érték egyértelműen csökken. 

A döntően cardialis eredetű fulladás fekvő testhelyzetben romlik. Ez a mi betegünk esetében nem 
igazolható, tehát minden anamnesztikus, fizikális vizsgálati és rtg., vérgáz- és egyéb adatok krónikus 
légúti betegségen alapuló krónikus légzési elégtelenségre, valamint ennek akut exacerbatiojára 
utalnak. A COPD akut exacerbatioja a krónikus légzési elégtelenséget akut légzési elégtelenséggel 
(respirációs acidózis, aluszékonyság) tette súlyosabbá. 

Egy hét múlva a beteg tudata tiszta, transzkután oxigénszaturációja 91% 1 liter/perc oxigénterápia 
mellett, CRP: 5 mg/l, P: 85/min, pulmo felett ritkultak a szörtyzörejek, a légzésfunkció szerint a FEV1 
50%-ra emelkedett, a légúti ellenállás mintegy 30%-kal csökkent, a hyperinfláció enyhén 
mérséklődött, bár tartósan fennmaradt. Segítséggel mosdik, önállóan tudja dolgát elvégezni. A beteg 
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elmondja, hogy jobban van, légzése és teherbírása körülbelül olyan, mint otthonában általában, 
„amikor jól van”. A megismételt részletes artériás vérgáz szerint továbbra is mérsékelten 
hypercapniás (PaCO2: 47 Hgmm), hypoxaemiás (oxigén nélkül PaO2: 53 Hgmm, 1 l/perc oxigénnel 65 
Hgmm, pO2/FiO2=271), pH= 7,40, BE=+7 mmol/l). A zárójelentésben a COPD (GOLD III) akut 
exacerbatioja akut globális légzési elégtelenséggel a fő diagnózisok, krónikus (kompenzált) globális 
légzési elégtelenség, szekundaer polycytaemia, 2-es típusú diabetes mellitus, obesitas. A 
zárójelentésben időpontot kap alvásvizsgálatra annak tisztázására, nem áll-e fenn alvás alatti 
hypoventilációs szindróma. Gyógyszerei: Tiotropium 1x1 puff, közepes dózisú kombinált inhalációs 

szteroid+ 2-agonista naponta 2-szer, Theospirex tabletta 150 mg 2x1, tartós otthoni O2 kezelés 
céljából oxigénkoncentrátor (16 óra/nap, 1 l/perc). Fél év múlva kontrollvizsgálat. Ha a panaszok nem 
újulnak ki, az állapot stabil, akkor influenza és pneumococcus vakcináció indokolt. A dohányzás 
abbahagyása erősen javasolt. Dohányzás leszokás ambulancia adatainak közlése. A beteg 
felvilágosítása betegsége várható lefolyásáról. 

Tesztkérdések 

1. Obes, decompenzált, cianotikus, aluszékony betegben: 
A. Érdemes alvásvizsgálatot (polysomnográfiát) végezni az obesitas-hypoventiláció szindróma 
kizárása érdekében 
B. A szervi betegségeknek megfelelő kombinált kezelés alkalmazandó 
C. Csak ritkán merülhet fel az obesitas-hypoventiláció szindróma diagnózisa 
D. A cardiopulmonalis betegségek megfelelő kezelése az aluszékonyságot is csökkenti. 
 
2. A nervus diaphragmaticus gerincvelői eredése: 
A. C3-C5 
B. C4-C6 
C. C2-C3 
D. C3-C4. 
 
3. Az intenzív osztályon szerzett gyengeség (légzőizom- gyengeség) okai: 
A. Elhúzódó altatás és neuromuscularis blokád 
B. Nosocomialis fertőzés 
C. Szisztémás szteroid terápia 
D. Hyperglycaemia 
E. Valamennyi 
 
4. Fenyegető légzésleállás jele: 
A. Súlyos tachycardia 
B. Súlyos hypercapnia 
C. 25-30/perc közötti légzésszám 
D. Cianózis 
 
5. Mi a Hoover-jel? 
A. Belégzés alatt (ha a rekesz összehúzódik), az alsó bordaszélek nem felfelé, hanem befelé (mediál 
felé) mozdulnak el 
B. Hasi légzés 
C. Működnek a légzési segédizmok 
D. A kilégzés több, mint kétszer olyan hosszú, mint a belégzés. 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: A, 3: E, 4: B, 5: A 
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Krónikus alsó légúti betegségek 
Asthma bronchiale 
dr.Gálffy Gabriella 

Definíció, BNO tartomány 

A nemzetközi ajánlás a Global Initiative for Asthma (GINA) 2010-es ajánlása szerint az asthma 
definíciója: Az asthma a légutak krónikus gyulladásos betegsége, amelynek kialakulásában számos 
gyulladásos sejt és sejtalkotó játszik szerepet A gyulladás következményes légúti hyperreaktivitással 
(BHR) jár, amely eredményeként visszatérő sípoló légzéssel, nehézlégzéssel, mellkasi feszüléssel, és 
köhögéssel járó epizódok alakulnak ki. A tünetek leginkább éjszaka, vagy kora reggel alakulnak ki és 
kiterjedt, de változó mértékű légúti obstrukcióval kapcsolatosak, amely spontán vagy gyógyszeres 
kezelés hatására gyakran reverzibilis [3]. 

Az asthma krónikus betegség, a panaszok kialakulása rendszeres gondozással, preventív gyógyszeres 
terápiával legtöbbször megelőzhető, a tünetek kezelhetőek, de a betegség nem gyógyítható. 

A tünetek legtöbbször rohamokban, időszakosan jelentkeznek, a légúti gyulladás azonban 
folyamatosan jelen van. A nappali és éjszakai tünetek, a korlátozott fizikai aktivitás megfelelő 
kezeléssel jól kontrollálhatóak. Ilyenkor a tünetek ritkán jelentkeznek, az exacerbációk is ritkábbak. 

J4500 Főként allergiás asthma 
J4510 Nem-allergiás asthma 
J4580 Kevert asthma 
J4590 Asthma, k.m.n. 
J46H0 Status asthmaticus 
Z8250 Asthma, más légúti betegség a családi anamnesisben 

 

Epidemiológia 

A valós asthma prevalencia megállapítása nehéz, mert a legtöbb epidemiológiai felmérés kérdőív 
alapján történik, és légúti obstrukcióval is járhatnak más kórképek is, mint az asthma. A becsült 
adatok alapján világszerte mintegy 300 millió embert érint. Európa legtöbb országában az átlagos 
asthma prevalencia 5-10% körüli [4]. Hazánkban a tüdőbeteg gondozó intézetek által gondozott 
asztmások száma 250000, ami 2,5%-os prevalenciának felel meg[5]. Az éves új megbetegedések 
száma (incidencia) az utóbbi 5 évben 15000-20000 között volt. Ez a szám nem tartalmazza a 
különböző tüdőgyógyászati fekvőbeteg intézmények ambulanciáin, gyermekpulmonológiai 
hálózatban, illetve a háziorvosi praxisokban gondozott betegeket, így feltehetően alulbecsüli az 
asztmások valódi előfordulási gyakoriságát. Hazai felmérések alapján a gyermekkori asthma 
előfordulási gyakorisága 2-3%. 

Az asthma mortalitása nem korrelál a betegség előfordulási gyakoriságával; évente világszerte 
250000 ember halálát okozza a betegség, a mortalitás alakulása Európában 5/100 000 asztmás/év 
körüli érték. 

Az asthma társadalmi jelentősége a betegek nagy száma illetve a döntően munkaképes korosztály 
megbetegedése folytán nagy. A direkt egészségügyi (gyógyszerelés, kórházi vagy sürgősségi ellátás 
stb.) és indirekt nem-egészségügyi (munkahelytől távol töltött napok stb.) kiadások egyértelmű 
összefüggést mutatnak az asthma súlyosságával és az asthma kontroll fokával. 
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2000-ben végzett hazai vizsgálatban (HUNAIR) a súlyos asztmásokra négyszer annyi a társadalom 
összköltsége, mint az enyhe asztmásokra. A szakmai irányelvek útmutatásai alapján végzett kezelés 
költségkímélő, a korszerű terápiával az asthma kontroll a betegek nagy részében elérhető és 
fenntartható. Ezzel csökkenthető a költséges ellátást igénylő asthma exacerbációk és sürgősségi 
vizitek száma. 

Pathogenezis 

Az asthma kialakulásának kockázati tényezői 

Az asthma oka komplex és multifaktoriális. A betegséget genetikai és környezeti tényezők 
befolyásolják. Az asthma kialakulását és megjelenését befolyásoló tényezőket az 1. táblázat mutatja. 

1. táblázat. Az asthma kialakulását és megjelenését befolyásoló tényezők 

Beteggel kapcsolatos tényezők 

 Genetikai (atópiás betegségre hajlamosít, légúti hyperreaktivitásra hajlamosít) 

 Elhízás 

 Nem 
Környezeti tényezők 

 Allergének (beltéri és kültéri 

 Infekciók (főleg vírusok) 

 Foglakozási allergének 

 Dohányfüst (aktív és passzív dohányzás) 

 Légszennyezés (kültéri és beltéri) 

 Táplálkozás 
 

Genetika 

Ma már ismert, hogy a genetikai tényezők is szerepet játszanak az asthma bronchiale kialakulásában. 
Nagy populáción végzett megfigyelés alapján ahol az egyik szülő asthmás, ott a gyermekek 15,8%-a, 
ahol mindkét szülő asthmás, ott 28,6%-a bizonyult asthmásnak, míg a nem asthmás szülők gyermekei 
között a vizsgált területen 8%-os volt az asthma bronchiale prevaleciája. 

Az elsőként publikált genetikai láncszem összefüggést mutatott ki az atópia és az 5-ös kromoszóma 
q31-es régiója (5q31) között. Számos citokin (IL-3, 4, 5, 9, 12, 13 és a granulocyta-monocyta kolónia 
stimuláló faktor is ide van kódolva. Később a 11-es kromoszóma q13-as régiójáról, majd a 12q24.3-as 
régióról is kimutatták, hogy összefüggést mutat az IgE termeléssel. 

Az 5q32 locuson található a glükokortikoid receptor (GcR) gén is. A GcR genetikai sokféleségéből 
adódik a szteroidok gyulladáscsökkentő hatása (fokozott vagy csökkent érzékenység). Ma már a 
kromoszómák többségén találtak olyan locusokat, melyek összefüggését mutattak az asthmával. 

Elhízás: Az obesitas mintegy 1,5-2-szeresére növeli az asthma kialakulásának rizikóját. Ezt főként a 
zsírszövet által is termelt IL-6, eotaxin és leptin fokozott szérum szintjével magyarázzák. 



 721 

Nem 

Az asthma gyermekkorban kb. kétszer gyakoribb fiúk, mint lányok esetében. A kor előrehaladtával ez 
a különbség megszűnik, majd felnőtt korban a nők esetében gyakoribb a betegség megjelenése. 

Allergének 

Az allergének szerepe az asthma állapotromlásában ismert, a betegség kialakulásával kapcsolatos 
szerepük mégis vitatott. Gyermekekben bizonyos környezeti allergének jelenléte és a kisgyermekkori 
asthma kialakulása között összefüggést találtak. A betegség gyakran társul allegiás rhinitissel, 
conjunctivitissel, gyógyszerérzékenységgel, valamint allergiás kórjelenségekkel. A nemzetközi 
vizsgálatok arra utalnak, hogy az allergiás rhinitisesek 25-40%-a előbb-utóbb asthmássá válik. 

Légszennyezés 

A légszennyeződés etiológiai szerepe asthmában kérdéses Az igazolt, hogy az ózon fokozza a 
hörgőrendszer hyperreaktivitását, a kéndioxid és a finom szemcsenagyságú, kislégutakba lejutó 
szulfátok képesek bronchospasmust provokálni. Nagy autóforgalommal járó légszennyezés mellett a 
pollen okozta expozíció jelentősebb tüneteket vált ki, mint anélkül. 

Infekciók 

Egyes gyermekkori vírus infekciók (RSV, parainfluenza) esetében, a fertőzés kapcsán kialakuló 
bronchiolitis után a későbbiekben bronchiális hyperreaktivitás vagy asthma kialakulását észlelték. 
Ezzel szemben ismert, hogy bizonyos gyermekkori, Th1 válasz kiváltásával járó infekciók átélése védő 
hatású a későbbi asthma kialakulásával szemben. Ezen alapul a ma még kutatások tárgyát képező ún. 
higiénia hipotézis, amely szerint az asthma megjelenési gyakoriságának növekedése az emberiséget 
korábban sújtó gyakori, nagy járványok visszaszorításával, a megváltozott, jobb lakóhelyi higiéniával, 
a védőoltások bevezetésével és az antibiotikumok használatával kapcsolatos. 

Dohányzás és étkezési szokások 

A dohányzás asthmában gyorsítja a légzésfunkció hanyatlásának ütemét, súlyosbítja a betegséget, 
rontja a kontroll fokát és csökkenti a betegség hátterében álló gyulladás szteroidérzékenységét. Az 
asztmások mintegy 20-25%-a dohányzik hazánkban és a dohányzó asztmás betegek esetében 
számolni kell a konkomittáló krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) megjelenésével. Az anya 
dohányzása a terhesség és a korai gyermekkor idején a tüdő fejlődésének az elmaradását, a 
tüdőfunkció károsodását eredményezi, ami hajlamosítja a gyermekeket az asthma kialakulására. 

Az anyatejes táplálás atópiával kapcsolatos preventív hatását - a tehéntejes és szója-alapú kisdedkori 
táplálással szemben - nagyszámú vizsgálat ellenőrizte. A későbbi életkorban az antioxidánsokban, 
mangánban, halban szegény étrend kedvez az asthma kialakulásának. 

Foglalkozási szenzitizáló ágensek 

Ma már több mint 300 foglalkozási asthma kialakulásával összefüggésbe hozható ágens ismert. Ezek 
két lényeges csoportját a nagy molekulatömegű szerves anyagok (állati és növényi eredetű ágensek, 
enzimek) és a kis molekulatömegű szerves és szervetlen vegyületek (fémek, gyógyszerek, 
diisocyanatok, gyanták stb.) képezik. Hatásukra kialakulhatnak IgE-mediált folyamatok, de 
okozhatnak direkt bronchialis hyperreaktivitást, vagy légúti irritációt. 



 722 

Pathomechanizmus 

Az asthma a légutak krónikus gyulladásos betegsége, amit bronchialis hyperreaktivitás (BHR) kísér. A 
klinikai tünetek e két kórélettani jellemző, a gyulladás és hyperreaktivitás következményei. A légúti 
áramlási korlátozottság a hörgő simaizom kontrakció, a nyálkahártya ödéma, a nyáktúltermelés 
következménye, amelyeket egyes esetekben légúti strukturális átépülés, ún. remodelling kísér. 

Az asthma klinikai megjelenése nagyon változó lehet, azonban a krónikus és perzisztáló légúti 
gyulladás jelenléte az asthma alapvető jellemvonása. A légúti gyulladás asthmában folyamatosan 
jelen van még akkor is, amikor a tünetek epizodikusak. A gyulladás a légutak egészében jelen van. 

Gyulladásos sejtek 

Az asztmás gyulladás jellege hasonló az asthma valamennyi klinikai megjelenési formájában. Aktivált 
hízósejtek, nagyszámú aktivált eosinophil sejt és T-helper (Th)2 lymphocyta jelenléte jellemzi. 
Emellett az immuntolerancia fő sejtes elemeként ismert regulatorikus T lymphocyták csökkent 
száma, és a Th17 sejtek emelkedett száma mutatható ki asztmás betegekben. A dendritikus sejtek 
antigén prezentáló sejtekként működnek. Az általuk prezentált allergének aktiválják a Th2-sejteket, 
amelyek specifikus citokintermelésükkel (IL-4, IL-5, IL-9 és az IL-13) Th2 dominanciájú specifikus 
immunválaszt hoznak létre, és irányítják az egész Th2 dominanciájú allergiás gyulladásos folyamat 
kialakulását és lezajlását. Asztmás egyénekben ezt a Th2 aktivációt a csökkent számú regulatorikus T 
sejt nem képes meggátolni. Ezek indukálják és tartják fenn a B-sejtek IgE-termelését és a szöveti 
eosinophilia kialakulását. A hízósejtek aktivációját klasszikus esetben a nagy affinitású IgE 
receptorokon keresztül allergének okozzák, de ozmotikus stimulusok hatására is degranulálódnak (pl. 
terhelés-indukálta asthmában). A hízósejtekből felszabaduló mediátoranyagok a hisztamin, cysteinyl 
leukotriének, prosztaglandin D2. Az eosinophil sejtek a légúti epitheliumot károsító toxikus 
proteineket, továbbá növekedési faktorokat termelnek és szerepük van a légúti remodelling 
folyamatában. Súlyos asthmában és dohányos asztmásokban a légúti gyulladásban neutrophil sejtek 
is involváltak, itt jelentősebb lehet az IL-17 termelő Th17 sejtek szerepe betegekben. 

Strukturális sejtek 

A légutak strukturális sejtjei, az epithelsejtek, légúti simaizomsejtek, az endothel sejtek, a 
fibroblasztok, illetve a légúti idegvégződések. Számukat tekintve a strukturális sejtek adják a 
gyulladásos sejtek döntő többségét, és a krónikus légúti gyulladást eredményező mediátorok fő 
forrását képezik. Az epitheliális sejtek állnak közvetlen kapcsolatban a környezettel, és valószínűleg 
kulcsszerepük van az inhalált ágensek (allergének, vírusok, légszennyezés) hatására kialakuló 
gyulladásos reakció szabályozásában. Számos gyulladásos mediátort termelnek (citokineket, lipid 
mediátorokat, chemokineket). A légúti simaizomsejtek az epithel sejtekhez hasonlóan részt vesznek a 
gyulladásos mediátor termelésben, a fibroblasztok és myofibroblasztok pedig kötőszöveti elemeket, 
kollagént és proteoglykánokat szekretálnak, amelyeknek a légúti remodelling kialakulásában van 
szerepük. A légúti cholinerg idegvégződések reflexes aktivációja hörgőgörcsöt és nyáktermelést 
indukálhat. 

Gyulladásos mediátorok 

A chemokinek szerepe a gyulladásos sejtek gyulladás helyére vonzása, toborzása. Leginkább a légúti 
epithelben termelődnek (pl. eotaxin, amely az eosinohpilek beáramlását indukálja). A cysteinil 
leukotrienek potens bronchocontrictor molekulák és gyulladásos mediátorok, jelenleg az egyetlen 
olyan mediátorcsoportot jelentik, amely szelektív blokkolása az asztmás tünetek javulását 
eredményezi. Az asztmás gyulladás szabályzásában legfontosabb szerepet a különböző cytokinek 



 723 

játszanak, legfőképpen a Th2 válaszra jellemző IL-4 (Th2 aktivátor), IL-5 (eosinohpil sejt differenciáció 
és túlélés biztosítása), IL-13 (IgE termelés induktora). A hisztamin leginkább a hízósejtek 
degranulációja során szabadul fel és a hörgőszűkület kialakításában vesz részt. A légúti gyulladás 
során a légúti hámsejtek jelentős mennyiségben termelnek nitrogén monoxidot (NO), amely 
mennyiségének kilélegzett levegőben történő mérésével információt nyerhetünk az asztmás 
gyulladás intenzitásáról. A prosztaglandin D2 erős bronchoconstrictor és Th2 aktiváló molekula, 
amely leginkább a hízósejtekből származik. 

A légutak strukturális átépülése 

A légúti gyulladás mellett az asztmások egy részében irreverzibilis strukturális változás, remodeling 
alakul ki. Jellemzői a subepithelialis fibrosis (a bazálmembrán alatt kollagén és proteoglikán 
felszaporodással), a légúti simaizom tömeg növekedése, következményes hörgőfal megvastagodás, 
az epiteliális kehelysejtek túltengése és fokozott nyáktermelése, a légúti erek emelkedett vascularis 
endothelialis növekedési faktor (VEGF) jelenlét okozta proliferációja. 

A légutak szűkületének mechanizmusa és a BHR 

A légúti áramlási korlátozottság a hörgő simaizom kontrakció, a nyálkahártya ödéma, a 
nyáktúltermelés következménye. A légúti simaizomkontrakció alapja a BHR. Az asztmát 
általánosságban jellemző BHR klinikai értelemben azt jelenti, hogy a betegek, - függetlenül attól, 
hogy betegségük allergiás eredetű vagy nem, - légúti obstrukcióval válaszolnak különböző nem 
specifikus (nem allergén természetű) stimulusokra. Ezek lehetnek farmakológiai ágensek (hisztamin, 
acetylcholin, adenosin, stb.), fizikokémiai faktorok (hideg, száraz levegő, SO2, ózon, hiper- és 
hipotoniás oldatok stb.), légzési manőverek (nevetés, erőltetett gyors kilégzés, köhögés). A BHR a 
légúti gyulladással, a bronchialis simaizom tömeg növekedésével és fokozott kontraktilitásával, 
valamint a légúti átépüléssel kapcsolatos; kialakulásának mechanizmusa nem tisztázott. 

V. Az asthma klinikai jellemzői 

Az asztmás rohamok gyakorisága és súlyossága számos tényezőtől függ, leginkább azonban a 
hörgőnyálkahártya gyulladás foka és a hörgő simaizomtömege által meghatározott bronchialis 
hiperreaktivitás (BHR) mértéke az, amely összefügg a tünetek súlyosságával, és befolyásolja a 
hörgőrendszer labilitását, különböző ingerekre a bronchospasmus kialakulását. Az asztmás rohamot 
kiváltó leggyakoribb okokat foglaljuk össze: 

 Allergének (pl. pollenek, állati szőrök, ételek egyes nehéz-fémsók) 

 Irritáló gázok (pl. SO2, O3, dohányfüst, nitrózus gázok, erős szagok) 

 Erős fizikai terhelés, hideg levegő belégzése 

 Sűrű köd 

 Légúti vírusfertőzések 

 Gastrooesophagealis reflux 

 Nem szteroid gyulladásgátlók (pl. aszpirin), ételtartósító szerek (pl. tartrazin) 

 Béta-blokkolók 

 Szulfitképző anyagok 

 Pszichés hatások 

Az asztmás tünetekre jellemző, hogy gyakran az éjszakai-hajnali órákban lép fel nehézlégzéses 
roham, illetve a meglévő légúti obstrukció következményeként a nehézlégzés ekkor fokozódik. Ez a 
légúti kaliber egészségesekben is észlelhető circadian ingadozásával magyarázható. 
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Akut súlyos asthma 

Az akut súlyos asthma, melyet korábban status asthmaticus-nak neveztek, életet veszélyeztető 
állapot, nyugalomban is órákig fennálló, súlyos légúti obstrukció mely a szokásos 
bronchospasmolyticumokra nem reagál. Oka elsősorban a légutak, főként a kislégutak magas 
viszkozitású hörgőváladékkal, nyákdugókkal való eltömeszelődése. A néma tüdő igen súlyos állapotot 
jelent, amikor jelentős mértékű a váladék a kislégutakban. A légzőizom kifáradásának a veszélye a 
leggyakoribb ebben az állapotban. A kifáradás jele, hogy a hypoxaemia mellett hypercapnia is 
megjelenik, és a beteget megfelelő (non invazív esetleg invazív) légzéstámogatásban kell 
biztosítanunk. 

Az akut súlyos asthma előfordulása leggyakrabban a gyógyszeresen nem megfelelően beállított, 
„alulkezelt” és jelentős hörgőrendszeri labilitást mutató asztmásoknál fordul elő. Leggyakrabban a 
kiváltó okként légúti infekció, nagymértékű allergén-expozíció, aszpirin, illetve nem-szteroid 
gyulladáscsökkentő és β-blokkoló adása szerepel. Akut súlyos asthma előfordulására főleg azoknál 
kell számítani, akik gyakran szorulnak szisztémás szteroid kezelésre, illetve akiknél korábban már 
fellépett ilyen állapot, különösen, ha gépi lélegeztetés is szükségessé vált. 

Az asthma osztályozása 

Az asthma osztályozása a légúti áramláskorlátozottság etiológiája, valamint súlyossága, kiváltási 
módja időbeli mintázata alapján történik. 

Allergiás, és nem allergiás asthma 

Az allergiás (extrinsic) asthma esetében bőrteszttel vagy a szérumból laboratóriumi módszerekkel 
kimutatható az asztmát kiváltó anyaggal szembeni specifikus IgE, míg intrinsic asthmában ezen 
módon nem tudjuk igazolni a specifikus IgE esetlegesen fennálló szerepét. 

Az extrinsic típusba tartozik az asztmások több mint kétharmada. Ha az anamnézis egy bizonyos 
antigén szerepére utal, és a cutan teszt is pozitív, akkor az oki kapcsolat nagymértékben 
valószínűsíthető. A specifikus IgE a valószínűséget tovább erősíti. Az asztmás betegeknek a két fő 
csoport valamelyikébe való besorolása nem mindig egyértelmű, különösen, ha az anamnézis kevésbé 
utal valamely antigén szerepére. 

Az asthma allergiás (extrinsic)- nem allergiás (intrinsic) típusa elkülönítésének elsősorban a szóbajövő 
specifikus immunterápia illetve anti-IgE terápia szempontjából van jelentősége. Mindkét típusban a 
preventív és tüneti kezelés lényegében azonos. Másrészt bizonyos ingerek, nem antigén természetű 
anyagok mindkét fő csoportban asztmás tüneteket provokálhatnak. 

A nem allergiás asthma klinikai lefolyása gyakran súlyosabb, mint az allergiásé, gyakoribb a 
szteroidfüggőség és a káros késői következmények, mint pl. emphysema vagy cor pulmonale. A 
kezelés alapelvei és gyógyszerei - az immuntherápiát és anti-IgE terápiát kivéve - lényegében 
azonosak az allergiás asztmáéval. 

Terheléssel kiváltott asthma 

A felnőtt asztmások mintegy 10-20%, az asztmás gyermekek 40-70%-ánál erős fizikai terhelést 
követően 5-15 perc múlva bronchospasmus lép fel. Az esetek egy kis hányadában 4-8 órával a 
terhelés után késői típusú reakció is fellép. Hideg, száraz levegő belégzése fokozza a terhelés 
hörgőgörcsöt kiváltó hatását, és előfordulási gyakoriságát. A hiperventilláció (köhögés, sőt erős 
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nevetés is) kiválthat bronchospasmust. A bronchospasmus terhelés utáni kiváltásában szerepet játszó 
tényezők közül leginkább a terheléssel együttjáró és a terhelés után is még néhány percig fennálló 
hyperventilláció okozta hörgőnyálkahártya lehűlést és folyadékveszteséget és ennek következményes 
hatásait tartják a legfontosabb mechanizmusnak. Terhelésre indukált bronchospasmus mind az 
extrinsic allergiás, mind a nem allergiás típusú asthmában előfordul. 

Aszpirin asthma 

Ezzel a gyűjtőfogalommal jelölik az aszpirin és más, nem szteroid antiinflammatios szerre (pl. 
indometacin, fenilbutazon, ibuprofen, diclofenac, naproxen stb.) kiváltott bronchospasmust. A 
túlérzékenység idiosyncrasiás eredetű. A betegek néhány %-ában észlelhető. Hasonló módon okoz 
asztmás rohamot az ételfestékként használt tartrazin vagy az ételtartósító benzoesav. Az aszpirin 
bevétele nem ritkán akut súlyos asthma kialakulását idézi elő. Hatásmechanizmusa teljes mértékben 
még ma sem tisztázott. Számos vizsgálat arra utal, hogy a ciklooxigenáz enzim gátlásával az 
arachidonsav metabolizmus a bronchoconstrictor leukotriének termelődésének irányába tolódik el. E 
betegeknél a trombociták aktivitását is fokozottnak találták. A betegek rendszerint 35 év felettiek, 
gyakran van orrpolipjuk, és a vérben magas az eosinophiliájuk. 

Foglalkozási asthma 

Foglalkozási asztmán inhalatív munkahelyi ágensek által kialakult asztmát értünk. Ez feltételezi: 

1) Az adott munkahelyi expozíció (foglalkoztatás) előtt a betegnek nem volt asthmája, 
2) Dokumentálható az összefüggés a munkahely és az asthmás tünetek kialakulása között, 
3) A munkahelyről való kiemelés, ill. attól való távollét (pl. szabadság vagy hosszú hétvége) alatt 

a tünetek megszűnnek, vagy legalábbis jelentősen csökkennek. 

Az asthma súlyossági foka szerinti besorolás 

Ez a besorolás ún. stabil asthma esetén független attól, hogy az adott betegnek milyen típusú 
asztmája van. A légzésfunkció és a tünetek az alapja a súlyossági besorolásnak. A súlyossági besorolás 
képezi az asthma tartós kezelésének megválasztását. A korábbi GINA (Global Initiative of Asthma) 
diagnosztikus és terápiás guideline a kezelés megkezdése előtti tünetek, a légúti 
áramláskorlátozottság a légzésfunkció variábilitása alapján négy csoportba, intermittáló, enyhe-, 
középsúlyos- és súlyos perzisztáló csoportba sorolta az asztmásokat (2. táblázat): 

3. táblázat. A asthma súlyosság szerinti besorolása 

Intermittáló (I) 

 Tünetek hetente <1-szer jelentkeznek 

 Rövid exacerbatiók 

 Éjszakai tünetek havonta legfeljebb kétszer jelentkeznek 

 FEV1 vagy PEF ≥80% 

 PEF vagy FEV1 variabilitás <20-30% 
Enyhe perzisztáló (II) 

 Tünetek hetente >1-szer, de naponta <1-szer jelentkeznek 

 Exacerbációk befolyásolhatják az aktivitást és alvást 

 Éjszakai tünetek havonta >2-szer jelentkeznek 

 FEV1 vagy PEF ≥80 

 PEF vagy FEV1 variabilitás <20-30% 
Középsúlyos perzisztáló (III) 
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 Tünetek naponta jelentkeznek 

 Exacerbációk befolyásolhatják az aktivitást és alvást 

 Naponta rövid hatású ß2-agonista használat 

 FEV1 vagy PEF 60-80 

 PEF vagy FEV1 variabilitás >30% 
Súlyos perzisztáló (IV) 

 Tünetek naponta jelentkeznek 

 Gyakori exacerbatiók 

 Gyakori éjszakai asthma tünetek 

 Fizikai aktivitás korlátozottság 

 FEV1 vagy PEF ≤ 60% 

 PEF vagy FEV1 variabilitás >30% 
 

Az asthma kontroll foka szerinti besorolás 

A 2006-os GINA guideline a már kezelés alatt lévő asztmásokat három csoportba sorolta: kontrollált, 
részben kontrollált és nem kontrollált asthma. Ismert, hogy az asztmás beteg életminőségét a 
tünetek jelentkezése jobban befolyásolja, mint az egyes légzésfunkciós paraméterek alakulása. Éppen 
ezért a betegség osztályzásának alapja a kontroll foka, kontroll szintje, a kezelés célja pedig a minél 
teljesebb tünetmentesség, a betegség kontrolljának elérése és tartós, biztonságos fenntartása. A 
kontrollált állapot eléréséhez a lehető legkisebb dózisban és lehető legkevesebb várható 
mellékhatással rendelkező fenntartó gyógyszeres kezelés alkalmazása javasolt. 

A fentiek alapján az asthma kontroll meghatározása során figyelembe kell venni részben a tüneteket 
(nappali és éjszakai tünetek, rohamoldó gyógyszerszükséglet, fizikai aktivitás korlátozottsága), 
részben a légzésfunkciót és a beteg jövőbeli rizikóját. A jövőbeli rizikó legfontosabb meghatározója a 
jelen asthma kontroll szintje, a rizikót emelő tényezők az alábbiak: 

 akut exacerbációk, 

 gyors légzésfunkció vesztés, 

 a gyógyszeres kezelés mellékhatásai. 

Az asthma tüneti kontroll fokának három szintje különböztethető meg: a kontrollált, a részlegesen 
kontrollált, valamint a nem kontrollált betegség szintje, ezt mutatja a 3. táblázat: 

3. táblázat. Az asthma tüneti kontroll fokának szintjei 

A. Az asthma klinikai kontrolljának meghatározása  
(lehetőség szerint 4 hetes periódusra vonatkoztatva) 
Jellemző Kontrollált 

(mindegyik igaz) 
Részlegesen 
kontrollált 
(bármelyik jellemző 
jelenléte bármely 
héten) 

Nem kontrollált 

Nappali tünetek Nincs (≤2 
alkalom/hét) 

Gyakrabban, mint 
heti 2-szer 

Bármely héten a 
részlegesen 
kontrollált 
asthma legalább 
három jellemzője 
jelen van*** 

Fizikai aktivitás 
korlátozottsága 

Nincs Van 

Éjszakai tünetek, ébredések Nincs Van 
Rohamoldó Nincs (≤2 Gyakrabban, mint 
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gyógyszerszükséglet alkalom/hét) heti 2-szer 
Légzésfunkció 
(PEF vagy FEV1)* 

normális  < a kívánt érték vagy 
személyes maximum 
80%-a 

Az asthma exacerbációja kimeríti a nem kontrollált asthma fogalmát és a fenntartó kezelés 
megfelelő voltának újraértékelését indokolja** 
B. Az asthma okozta jövőbeli rizikó felmérése: 

 Exacerbáció rizikója 

 Labilis asthma 

 Gyógyszer mellékhatások 

 Gyors légzésfunkció vesztés 
 

Az asthma kezelését ma már nem a kezelés előtti súlyossági szinthez, hanem a kontrolláltság 
szintjéhez igazítjuk a GINA (2006) guideline alapján. A különböző asthma kontroll szintek 
megállapításához validált asthma kontroll tesztek nyújtanak számszerűsített segítséget. Hazánkban 
leginkább az „Asthma Control Test” TM (http://www.asthmacontrol.com) használatos, amely az 
elmúlt 4 hét asthma miatti munkából/iskolából hiányzások a nehézlégzésre, éjszakai felébredésre, 
szükség szerinti hörgtágító használatra, az asthma kontrolláltsági szintjére tesz fel kérdéseket, és 5 
lehetséges válasz közül 1 megjelölését kéri. Minden válaszhoz egy megadott pontérték tartozik. Az 
Elérhető összpontszám 20. Az asthma teljesen kontrolláltnak számít, ha az elért pontérték 25 
részlegesen kontrollált ha a pontszám 20-24 közötti, és nem kontrollált ha a pontszám 20 alatt van. 

Hatáskör, kompetencia 

A status asthmaticus felismerése és helyszíni ellátása háziorvos sürgősségi feladatai közé tartozik. A 
légzésfunkciós vizsgálat csúcsáramlásmérővel, az alapszintű spirometria hordozható spirométerrel, a 
pulzoximetria és a kezeléssel elért asthma-kontroll mértékének követése az elvégezhető 
tevékenységek körébe tartozik. A dohányzás-leszoktató programok végigvitele is önállóan 
elvégezhető. Magának az asthmának a követése, ellátása a szakellátás irányításával történik. 

Klinikum 

Anamnézis 

Az asthma jellemzője a változékony lefolyás, epizodikusan jelentkező tünetek és stabil, tünetmentes 
időszakok követik egymást. A betegség családi halmozódást mutathat. A tünetek, amelyek gyakran 
hirtelen alakulnak ki, hosszabb-rövidebb ideig perzisztálnak, majd spontán vagy hörgtágító kezelésre 
reverzibilitást mutatnak. 

Nehézlégzés, fulladás, köhögés, gyakran éjszaka is, szárazon vagy viszkózus köpettel, visszatérő sípoló 
légzés (főként kilégzésben), mellkasi feszülés, esetleg nyomásérzés, a panaszok éjszakai romlása, 
kísérőbetegségként ekzema, rhinitis. 

Az asztmára a visszatérő tünetek - a mellkasi sípolás, nehézlégzés, mellkasi szorítás és/vagy köhögés 
jellemző. A tünetek hátterében a légúti obstrukció, illetve hörgőnyálkahártya gyulladás áll. A tünetek 
változatos kombinációban és intenzitásban fordulnak elő. Ezek a tünetek spontán vagy gyógyszeres 
kezelés hatására enyhülnek, illetve megszűnhetnek. 
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Az asthmában a leggyakoribb tünet a rohamokban fellépő, mellkasi sípolással jelentkező nehézlégzés. 
Ez általában mellkasi feszüléssel és gyakran köhögéssel társul. A rohamok közti időszakokban a beteg 
tünetmentes lehet. Ha a tünetek csak ritkán rövid ideig és enyhe formában jelentkeznek, akkor 
intermittáló asztmáról beszélünk. Az időszakosan jelentkező tünetek lehetnek szezonálisak is pl. 
pollenérzékeny asztmásoknál. Ilyenkor a tünetek várható időpontját a pollen előrejelzés alapján 
becsülhetjük meg. Tartósan tüneteket okozó asthma (perzisztáló asthma) ha egész évben a tüneteket 
kiváltó hatás fennáll. A nehézlégzés asthmában az obstrukciótól függően változó mértékű. 

A tüneteket súlyosbító illetve provokáló tényezők az alábbiak: fizikai terhelés, légúti vírusinfekció, 
allergénexpozíció (állati szőr, háziporatka, pollenek), légúti irritánsok (dohányfüst, vegyszerek, 
levegőszennyezettség), gyógyszerek (nem szteroid gyulladásgátlók, bétareceptor-blokkolók), 
ételtartósító és -színező anyagok, pszichés hatások, időjárási tényezők (hideg, száraz levegő). 

A mellkasi sípolás enyhe asthmában nyugalmi légzés mellett nem hallatszik. Erőltetett kilégzésre 
azonban, főként a kilégzés végén, észlelhető. Súlyos asthmában, és gyakran középsúlyosban is, 
nemcsak kilégzésben, hanem belégzésben is hallható sípolás. Nagyon súlyos asthmában (akut súlyos 
asthma esetén) a sípolás gyengül vagy teljesen megszűnhet. Ezt nevezzük „néma tüdő”-nek, 
amelynek oka a kis- és közepes átmérőjű légutak súlyos beszűkülése, váladékkal való 
eltömeszelődése. 

A köhögés gyakran az asthma első tünete, néha a beteg egyetlen panasza. Sokszor a köhögés az 
asztmás roham bevezető tünete. Ugyanazon betegnél is lehet a köhögés időnként száraz, máskor 
nehezen felszakadó, kevés, tapadós mucosus vagy éppen bőséges köpetürítéssel járó. 

Az asthmás rohamot, különösen, ha az súlyos, gyakran kíséri mellkasi szorító vagy nyomásérzés, mely 
myocardialis ischaemiára emlékeztethet. Verejtékezés, tachypone, tachycardia gyakori. A tüdő a 
légúti obstrukció következtében kompenzatorikusan „felfúvódott”. A beteg „kénytelen” igénybe 
venni légzési segédizmait, és gyakran ülő vagy álló testhelyzetben vállait megemelve, felső végtagjait 
kitámasztva lélegzik. 

Fizikális vizsgálat 

A tüdő hallgatózási lelete a beteg aktuális állapotától függ. Tünetmentes periódusban fizikális eltérést 
nem tapasztalunk, negatív hallgatózási status tehát nem zárja ki az asthma fennállását. Tünetes 
periódusban, légúti obstrukció esetén kilégzési sípolás, búgás (előfordul, hogy csak erőltetett 
kilégzésben hallható) a jellemző, amely súlyos obstrukció esetén a belégzés alatt is jelen van. Életet 
veszélyeztető akut súlyos asthma ideje alatt a tüdő néma lehet. 

A fentiek mellett keresni szükséges az asthma jellegzetes kísérőbetegségeinek tüneteit: allergiás 
rhinitis, atopiás dermatitis. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Nincs jellegzetes klinikai laboratóriumi paraméter, csak differenciál-diagnosztikai szempontból lehet 
jelentősége. A Specifikus vizsgálatokat ld. lejjebb. 
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Képalkotó vizsgálatok 

A differenciál diagnosztikát segítő kiegészítő vizsgálatok: mellkas röntgen és mellkas CT, 
orrmelléküreg felvétel, rhinoscopia, oesophagus pH mérés, bronchoscopia, echokardiografia, tüdő-
scintigrafia. 

Egyéb vizsgálatok 

Légzésfunkciós vizsgálat 

Az asthma diagnosztikája és a terápia kontrollja elsődlegesen légzésfunkciós vizsgálatokon alapul. Az 
egyszeri légzésfunkció a beteg adott időpontbani légzési státuszáról ad információt. Megmondja azt, 
hogy fennáll-e vagy sem a vizsgálat időpontjában légúti áramláskorlátozottság (obstruktív jellegű 
ventilációs zavar). Ha ez nem áll fenn, az nem zárja ki az asthma fennállását, hiszen az adott beteg 
lehet tünetmentes szakban is, és ilyenkor a légzésfunkciója akár teljesen normális lehet. 

Az asthma diagnosztika legfontosabb paramétereit erőltetett kilégzési manőver során mérjük. Ezek 
az erőltetett kilégzési másodperctérfogat (FEV1 - forced expiratory volume in 1 second; L), az 
erőltetett kilégzés során mért vitálkapacitás (FVC - forced vital capacity; L), FEV1/FVC aránya, és a 
kilégzési csúcsáramlás (PEF - peak expiratory flow; L/sec). Ezek kor, nem és testmagasság alapján 
számított normálértékei ismertek, a spirometriás berendezések az abszolút érték mellett a kívánt 
értékhez hasonlított százalékos értéket is megadják. Teljestest-pletizmográffal történő mérés során 
lehetőség van a légúti áramlási ellenállás (Raw - resistance of the airways) mérésére is, ennek 
normálértéke független a kortól, nemtől és testmagasságtól (0,22). 

Ha obstruktív jellegű ventilációs zavar fennáll (FEV1/FVC<70% ké. és FEV1<80% ké) az még nem 
bizonyít asztmát, hiszen légúti obstrukció esetén bizonyítani kell annak reverzibilitását, hiszen az 
asthma definíciójában a reverzibilis légúti obstrukció a legfontosabb kritérium. A légzésfunkciós 
vizsgálat célja: 

1. A légúti obstrukció jelenlétének és az obstrukció reverzibilitásának igazolása tünetes 
periódusban (farmakospirometria, reverzibilitási próba) 

2. Tünetmentes periódusban, normál tüdőfunkció esetén a bronchiális provokálhatóság (légúti 
hyperreaktivitás, BHR) igazolása vagy a csúcsáramlás (PEF) 20%-nál nagyobb napi 
variabilitásának kimutatása. 

Reverzibilitási próba (farmakospirometria) 

Reverzibilitási teszt az orvosi vizsgálat során tünetes és légúti obstrukcióval rendelkező (FEV1<80%; 
FEV1/FVC<75%) beteg esetében alkalmazandó. A teszt során a kiindulási légzésfunkció elkészítése 
után gyors hatású β2-agonista hörgőtágítót (salbutamol 200-400 µg adagoló aeroszolból, sz.e. 
toldalék, pl. nebuhaler közbeiktatásával) inhalál a beteg, majd 15-20 perc múlva ismételt 
spirometriára kerül sor. Reverzibilis a légúti obstrukció, amennyiben a kiindulási FEV1 értéket 12%-
kal meghaladó, vagy legalább 200 ml-es FEV1 növekedés alakul ki a gyors hatású hörgtágító 
alkalmazását követően. A reverzibilitás a legtöbb asztmás esetében nem mutatható ki minden 
időpontban, különösen nem a kezelés alatt álló betegeknél, így az alacsony szenzitivitás miatt 
ismételt vizsgálatok elvégzése javasolt. 

A gyors hatású hörgtágítóval végzett farmakospirometria mellett végezhető tartós reverzibilitási teszt 
is, amely inhalációs kortikoszteroid terápia napokig-hetekig történő alkalmazása után igazolható 
reverzibilitást mér. A százalékos reverzibilitás számítása: 
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[(FEV1 hörgőtágító után-FEV1 hörgőtágító előtt)/ FEV1 hörgőtágító előtt] x 100 

Csúcsáramlás monitorozás 

A csúcsáramlásmérő egyszerű, olcsó eszköz a tüdőfunkció otthoni ellenőrzéséhez, azonban vannak az 
alkalmazhatóságát korlátozó tényezők. A PEF monitorozása hasznos lehet az asthma diagnózisának 
felállításához, illetve az asthma kontroll, a tüdőfunkció otthoni ellenőrzéséhez. 

Az asthma diagnosztika előnyben részesítendő módszerei a farmakospirometria tünetes és a BHR 
vizsgálata tünetmentes betegnél, azonban elfogadható a PEF monitorozása is. A PEF monitorozás 2-4 
hetes megfigyelési időszakot jelent, amely során a PEF diurnális variabilitásának számításához 
használt leggyakoribb módszer az esti PEF érték (közvetlenül lefekvés előtt, de még az asthma 
gyógyszerek alkalmazása előtt mérve) és a reggeli PEF érték (közvetlenül ébredés után, a gyógyszerek 
alkalmazása előtt mérve) különbsége a napi átlagos PEF érték százalékában kifejezve. Egyszerűbb 
módszer az egy heti időszakban mért legkisebb reggeli PEF értéknek és a betegre jellemző ismert 
legjobb PEF értékének a hányadosa (%-ban megadva) - ekkor elegendő csak a reggeli PEF mérések 
végzése. Asztmára a PEF érték 20%-nál nagyobb napi variabilitása jellemző. 

Hasznos lehet a PEF monitorozása foglalkozási ágensek okozta tünetfokozódás igazolására is, a 
munkahelyen végzett mérések igazolhatják az adott ágens etiológiai szerepét. Betegkövetéskor a 
beteg stabil, jól kontrollált állapotában mért un. „legjobb” PEF értékhez kell az aktuálisan mérhető 
PEF értéket hasonlítani. 

Bronchiális hyperreaktivitás (BHR) igazolása 

Ha a tünetek asztmára jellemzőek, de az orvosi vizsgálat időpontjában fiziológiás légzésfunkció 
esetén az asthma diagnózisának alátámasztására az elsődlegesen választandó módszer a BHR 
igazolása. A BHR csaknem minden asztmás betegben kimutatható légúti abnormalitás, ami klinikai 
értelemben azt jelenti, hogy a betegek légúti obstrukcióval válaszolnak olyan stimulusokra, 
(hisztamin, acetilkolin, metacholin, hipertoniás KCl, adenosin, mannitol stb.) amelyek egészséges 
személyekben nem okoznak reakciót. 

A BHR vizsgálata során a beteg a hörgőrendszert aspecifikusan provokáló ágenset lélegez be, és az 
ezt követően mért légzésfunkcióból következtetünk a BHR meglétére, ugyanis az aspecifikus 
inhalációs provokáló anyag (metakolin, acetilkolin, mannitol, KCl 10%-os oldat) hatására kialakuló 
reakció a légutak „szenzitivitását” mutatja. 

Asztmára utaló klinikai panaszok, de a vizsgálat idején negatív spirometriás lelet esetében a 
provokációs vizsgálat - főként fiatal betegek esetében - terheléssel is történhet. A klinikai 
rutindiagnosztika céljára nem szükséges standardizált módszer, 8 perc szabad levegőn történő futás 
után kialakuló légúti spasmus (a terhelés után 10-15 perccel 15%-nál nagyobb FEV1 csökkenés) 
igazolhatja az asthma fennállását. 

Az inhalációs vagy terheléses provokációs vizsgálatra kizárólag tünetmentes betegben, normális 
tüdőfunkció esetén kerülhet sor. A tüdőfunkciót az életkortól, nemtől és testmagasságtól függő 
„kívánt” érték legalább 80%-os teljesülése esetében normálisnak véleményezzük. Pozitív bronchialis 
provokációs teszt esetén a vizsgálat után gyors-hatású hörgtágító inhalációjával a hörgőgörcs 
oldandó, így a reverzibilitás is igazolható. 
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Allergológiai diagnosztika 

Az asztmások több, mint 70%-a allergiás asztmás. Az asthma és szénanátha közös előfordulását 
epidemiológiai adatok, és a hasonló gyulladásos pathomechanizmus is alátámasztják. Emiatt a légúti 
tüneteket mutató allergiás rhinitises betegeknél asthma irányú kivizsgálás szükséges, és az asztmások 
esetében is a fennálló allergiás háttér igazolására vagy kizárása céljából javasolt elvégezni az allergia 
vizsgálatot (in vivo vagy in vitro). 

Az allergológiai diagnosztikában használt in vivo és in vitro próbák egyaránt az allergén specifikus IgE 
kimutatását célozzák. Az asztmás betegek 60-70%-a pozitív azonnali reakciót ad bőrpróbákkal egy 
vagy több környezeti inhalatív allergénre. Ha a kórelőzmény adatai nem erősítik meg a kérdéses 
allergén lehetséges szerepét az asztmás rohamok, exacerbációk kiváltásában, akkor a pozitív 
bőrpróbák (vagy az in vitro tesztek pozitív eredménye) nem tekinthetők relevánsnak. Az allergológiai 
diagnosztika asthmában használt módszerei: 

a) A kórelőzmény felvétele (pozitív családi allergiás anamnézis, allergiás rhinitis, atopiás 
dermatitis egyidejű vagy korábbi fennállása atópia mellett szól). 

b) Bőrpróba (prick-teszt). Egyszerű, olcsó, azonnal eredményt adó, szenzitív módszer az 
inhalatív allergének kimutatásához, ugyanakkor ál-pozitív és ál-negatív eredmények egyaránt 
előfordulhatnak. A rutin bőrpróba sor allergénjei: házipor atkák, toll, állati szőrök, pollenek 
(fák, pázsitfüvek, üröm, parlagfű), penészgombák. 

c) In vitro specifikus IgE meghatározás (RAST és RAST analóg technikák). Drága vizsgálatok, 
megbízhatóságuk nem múlja felül a bőrpróbáét. Csak akkor javasolt elvégzésük, ha a prick-
teszt nem végezhető el: ellenjavallt (kisgyermekkor, kiterjedt atopiás dermatitis, terhesség) 
vagy a bőrpróba értékelhetőségét korlátozó felfüggeszthetetlen gyógyszerszükséglete van a 
betegnek. 

d) Szérum össz-IgE meghatározás: az atopia igazolására mint diagnosztikus teszt nem javasolt. 

Diagnózis 

Az asthma a klinikai tünetek alapján, légzésfunkciós vizsgálatokkal diagnosztizálható. Igazolni kell: 

 A légúti obstrukció okozta nehézlégzéses panaszokat 

 Az obstruktív funkciózavar legalább részleges reverzibilitását 

 A differeciál-diagnosztikai szempontból egyéb kórképek kizárhatóságát 

Differenciál-diagnózis 

Differenciáldiagnosztikai szempontból minden légúti obstrukcióval járó betegség szóba jön. A 
leggyakoribb elkülönítendő kórképek felnőttkori asthmában: hiperventilációs szindróma, pánik 
roham, felsőlégúti obstrukció (jó és rosszindulatú daganatok, idegentest), hangszalag-diszfunkció, 
egyéb obstruktív tüdőbetegség, elsősorban COPD, congestiv szívbetegség, pulmonalis embolisatio, 
pulmonalis infiltratum eosinophiliával, interstíciális tüdőbetegségek (kötőszöveti 
megbetegedésekhez társuló formák is), gyógyszerek (β-blokkolók, ACE inhibitorok) indukálta 
köhögés, gastrooesophagealis reflux (GOR). 

A COPD 40 év felett okozhat differenciáldiagnosztikai problémát. COPD-ben, szemben az asztmával, a 
légúti obstrukció nem, vagy csak részben reverzibilis, a betegek stabil állapotában a FEV1 
reverzibilitás mértéke nem éri el a 12%-ot. Mindemellett ismert, hogy az asztmások kb. 15%-a 
egyidejű COPD-ben is szenved, erre asthmában az alábbiak hajlamosítanak: dohányzás, évek óta 
fennálló, nem kontrollált asthma, 45 éves kor feletti beteg. Idős betegekben a balszívfél elégtelenség 
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okozta éjszakai fulladásos rohamokkal járó „szív-asthma” elkülönítése lehet nehéz. A tüdőödémát 
okozó alapbetegség (hypertonia, coronaria betegség, aorta-vitium, stb.) felismerése az elsődleges. 

Kezelés 

Az asthma a légutak krónikus gyulladása által okozott betegség, sikeres kezelésének alapja a 
rendszeresen alkalmazott gyulladásgátló terápia. Változékony betegség, amely lefolyása során 
teljesen tünetmentes periódusok váltakoznak tünetes állapotokkal, esetlegesen akut 
állapotromlásokkal, ezért rendszeres ellenőrzést, tartós szakorvos-beteg kapcsolatot - igényel, és a 
kezelése az aktuális kontroll szinthez módosítandó. A változékonyság miatt fontos az, hogy a betegek 
is elsajátítsák a terápia módosításának lehetőségeit. Az asztmás betegek oktatása, a megfelelő 
önkezelés megtanítása elengedhetetlen a sikeres terápiához. A kezelés célja a tüneti kontroll elérése 
és fenntartása, a normális aktivitás szint fenntartása, beleértve a terhelhetőséget is, a lehetséges 
legjobb tüdőfunkció fenntartása, az exacerbációk megelőzése, a gyógyszerek által előidézhető 
mellékhatások elkerülése és az asthma általi mortalitás kivédése. 

Az asthma kezelésében használt gyógyszerek és a gyógyszerbevitel módja 

Az asthma kezelésében alkalmazott gyógyszerkészítmények két csoportba sorolhatók (4. táblázat) 

4. táblázat. Az antiasthmatikumok csoportosítása 

a) A fenntartó terápia gyógyszerei (kontrolláló szerek; megelőző szerek; folyamatos, napi 
rendszerességgel alkalmazandók): 

 inhalációs szteroidok (ICS) 

 antileukotriének/leukotrién receptor antagonisták 

 hosszú hatású β2-agonisták 

 hosszú hatású theophyllinek 

 anti-IgE 

 szisztémás hatású szteroidok 

 egyéb gyulladáscsökkentők 
b) tüneti szerek (rohamoldók) 

 gyors hatású β2-agonisták 

 szisztémás szteroidok 

 anticholinerg szerek 

 theophyllinek 
 

A gyógyszerbevitel eszközei asthmában 

Az asthma kezelésének gyógyszerbevitele lehet inhalációs, orális vagy parenterális bejuttatás. A 
legáltalánosabb gyógyszerbeviteli mód az inhaláció, ugyanis így a készítmény azonnal a hatás 
helyszínére kerül, a szisztémás mellékhatások valószínűsége pedig jelentősen csökken. Ehhez 
különböző technikával működő belégző eszközök állnak rendelkezésre: hajtógázzal, túlnyomással 
működő adagoló aeroszolok, amelyeket az angol név alapján adagolószelepes aeroszolnak nevezünk 
(MDI-metered dose inhaler), belégzéssel indítható MDI-k, száraz por belégzők (DPI- dry powder 
inhaler) és vizes gyógyszeroldatot porlasztó eszközök (gépi porlasztók). 

A kezelés sikeressége nagymértékben függ a megfelelő inhalációs eszköz kiválasztásától, és az 
inhalációs eszköz beteg által történő helyes alkalmazásától. Nem mindegy, hogy milyen inhalációs 
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eszközt alkalmaz a beteg. Fontos, hogy a készüléket elhagyó gyógyszer minél nagyobb hányada érje 
el a tüdőt (minél nagyobb legyen a pulmonalis depozíció), és minél kisebb mennyiség rakodjon le a 
száj-garat üregben. A tüdőbe kerülő rész esetében előnyös, ha a kislégutak területére is jut a 
gyógyszerből (az asztmás gyulladás egy része a kislégutakban zajlik). Emellett a sikeres kezelés 
nélkülözhetetlen eleme a megfelelő eszközhasználat és betegbarát eszköz. 

Az egyes belégzők között - még az azonos csoporton belül is, jelentős különbségek vannak a 
készülékek technikai felépítése, a kibocsátott gyógyszer szemcsenagysága, méreteloszlása között, a 
készülék alkalmazásának egyszerűsége, illetve a készülék által kibocsátott gyógyszer tüdőbe jutó 
hányadának mértéke között. Az optimális inhalált gyógyszer-részecske nagyság, amely megfelelő 
mértékű pulmonalis depozíciót eredményez, az 5 µ-nál kisebb átlagos részecske-nagyság, ez a 
gyógyszerszemcse nagyság alkalmas a tüdőgyógyászati gyógyszerbevitel céljára. A kis, un. finom (1-5 
µ) és extrafinom (0,5-1 µ) részecskéket kibocsátó eszközök alkalmazásával magas tüdőbeli, és ezen 
belül perifériás depozíció érhető el. A készüléket elhagyó gyógyszerködön belül a finom részecskék 
aránya és a gyógyszer tüdőben mérhető depozíciója egyenesen arányos egymással, vagyis a 
gyógyszernek annál nagyobb hányada jut le a kislégutakba (és annál kisebb hányada deponálódik a 
száj-garatban, onnan felszívódva a szisztémás keringésbe), minél több a finom részecske a 
gyógyszerködben. 

Kontrolláló szerek 

Inhalációs szteroidok 

Az inhalációs glucocorticosteroid (ICS) készítmények jelenleg a perzisztáló asthma bronchiale 
kezelésében használatos leghatékonyabb gyulladásellenes hatású gyógyszerek. Gyulladáscsökkentő 
hatásuk számos tényező befolyásolásán keresztül érvényesül. Mivel a asthma klinikai 
megjelenésének hátterében a hörgőrendszer nyálkahártyájának meghatározott gyulladásos 
elváltozása áll, ezért a gyulladás visszaszorításába leghatásosabb szerek - a tartósan adható ICS 
készítmények - jelentősen javítják a klinikai állapotot, életminőséget számos vizsgálat kimutatta hogy 
csökkentik az asthma tüneteket, javítják a légzésfunkciót, csökkentik a BHR-t, javítják az asthmával 
összefüggésbe hozható élet minőséget, csökkentik az exacerbációk számát és súlyosságát, csökkentik 
a mortalitást és kivédik a késői típusú allergiás reakciót. 

Adásuk felfüggesztése az asthmás betegek egy részénél hetek, hónapok múlva a klinikai kontrollszint 
csökkenését eredményezi. Az inhalációs szteroidok pozitív hatásai már viszonylag kis dózisok mellett 
kialakulnak. A kb. 400 µg/nap adagú budesonid (ill. azzal egyenértékű egyéb ICS) hatás) 
mellékhatásprofilja optimális. Az ICS kezelés hatékonysága dózisfüggő, azonban 800-1200 µg 
budesonidnak megfelelő napi adag felett a dózis-hatás görbe ellapul, tehát e feletti dózis alkalmazása 
már nem jár további előnnyel, a lokális és szisztémás mellékhatások viszont gyakoribbá válhatnak. 
Hosszú ideig alkalmazott nagy adagú ICS terápia (napi >800-1600 µg budesonidnak megfelelő dózis) 
bőr alatti bevérzéseket, mellékvesekéreg szuppressziót, csontritkulást, szürke- és zöldhályogot, 
csontritkulást okozhat. A leggyakrabban alkalmazott inhalációs kortikoszteroidok a következők: 
beclometason, budesonid, fluticason, ciclesonid. Az 5. táblázat a klinikai gyakorlatban használt ICS-ok 
megközelítő equivalens napi adagjait mutatja. 

5. táblázat. Inhalációs szteroidok becsült ekvivalens napi adagjai felnőttekben 

Hatóanyag Alacsony napi dózis 
(µg) 

Közepes napi dózis 
(µg) 

Magas napi dózis 
(µg)‡ 

Beclometason dipropionát CFC 
Beclometason dipropionát HFA 

200-500 
100-250 

>500-1000 
>250-500 

>1000-2000 
>500-1000 
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Budesonid* 200-400 >400-800 >800-1600 
Ciclesonid* 80-160 >160-320 >320-1280 
Fluticason 100-250 >250-500 >500-1000 
† Az összehasonlítás hatásossági adatokon alapszik. 
‡ Azokat a betegeket, akiknél nagy napi dózisok hosszú ideig történő adagolása szükséges, 
szakorvoshoz kell utalni, a fenntartó gyógyszerek valamilyen alternatív kombinációjának beállítása 
érdekében. A maximális ajánlott dózisok tartós alkalmazása a szisztémás mellékhatások fokozott 
kockázatával jár. 
*Enyhe asztmás betegeknél napi egyszeri adagolása engedélyezett. 

Megjegyzés: CFC (chlorofluorocarbon) - ezen hajtógázzal működő aeroszolokat kivonták a 
forgalomból, helyettük a HFA (hydrofluoroalkane) tartalmú aeroszolok kerülnek forgalomba. 

Leukotrién receptor antagonisták (LTRA) 

A leukotrién módosító antiasthmatikumok két fő csoportja ismert: 1) cysteinil-leukotrién-1 
antagonisták (montelukast, pranlukast, zafirlukast) és 2) 5 lipoxygenase gátló hatású zileuton. 
Közülük hazánkban a montelukast és a zafirlukast került törzskönyvezésre. 

A cysteinil leukotrién-1 (Cy1 LTR-1) receptor antagonisták bronchospasmolytius hatása mérsékelt 
messze alulmarad a β2-agonistákétól és a hatás is sokkal később alakul ki (1-3 órán belül.) Számos 
bronchokonstrikciót előidéző anyaggal szemben protektívek, gátolják az LTD4, LTE4, LTC4 és az 
aszpirin indukálta bronchospasmust. Csökkentik az allergén indukálta bronchospasmust mind a korai, 
mind a késői allergiás reakció során. Gátolják a terhelés és hideg levegő által előidézett 
bronchospasmust. Kivédik a az adenosin monophosphát (AMP) a trombocyta aktiváló faktor 
(„platelet activating factor” PAF) és a kéndioxid okozta bronchospasmust. 

Az asthma tartós kezelésében bronchoprotectiv antiinflammatiós és „remodeling”-et gátló hatásaik 
miatt használatosak. Klinikai jótékony hatásaikat számos vizsgálatban igazolták. Csökkentik az asthma 
tüneteket, beleértve a köhögést is, javítják a légzésfunkciót, csökkentik az exacerbációk számát. 
Enyhe perzisztáló asthmában alternatív terápiaként középsúlyos és súlyos asthmában hozzáadott 
terápiaként használatosak. Az előző esetben egymagában adva hatásuk az alacsony dózisú inhalációs 
szteroidétől általában valamivel gyengébb. Aszpirin szenzitív asthma jól reagál Cys-LTR-1 
antagonistára. Hozzáadott kezelésként középsúlyos és súlyos asthmában csökkenthetővé teszi az 
inhalációs szteroid dózist és javítja az asthma kontrollját azoknál, akiknél alacsony vagy magas 
inhalációs szteroid mellett az asthma nem kontrollált. Hozzáadott terápiaként hatásuk mérsékeltebb, 
mint a hosszú hatású β2-agonistáké. 

A leukotriénmódosítókat a betegek jól tolerálják, mellékhatás profiljuk kedvező. A zilexton 
kivételével, melynél máj toxicitás előfordulhat, a mellékhatások a placeboéval közel azonosak. A 
korábban felmerült Churg-Strauss szindrómát okozó hatás nem igazolódott. Valószínűsítik, hogy az 
asthmával együtt járó és ezért szteroid kezelt betegeknél a szteroid adagjának leukotrién-antagonista 
adását követő csökkentése vagy esetenként elhagyása miatt a hátteret képező betegség fellángolhat. 
A leukotriének által előidézett gyulladást a szteroidok nem befolyásolják. 

Hosszú hatású inhalációs β2-agonisták (LABA) 

A hosszú-hatású inhalált β2-agonista (LABA) formoterol és salmeterol monoterápiaként asthmában 
nem alkalmazhatók, mivel érdemi gyulladáscsökkentő hatásuk nincs! Az ICS hatóanyaggal 
kombinációban javasolt adagolásuk, amennyiben alacsony/közepes dózisú ICS monoterápiával az 
asthma nem megfelelően kontrollált (a 3. terápiás lépcsőn az ICS adagjának emelése helyett az 
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ICS+LABA kombináció a preferált terápiás alternatíva). LABA ICS kezeléshez való hozzáadása 
asthmában javítja a tüneteket, csökkenti a rohamoldó gyógyszerszükségletet és az akut exacerbációk 
gyakoriságát, valamint a betegek nagyobb arányában eredményez kontrollált betegséget, mint a 
magasabb dózisú ICS monoterápia. 

A LABA+ICS kombinációt egy eszközben tartalmazó, ún. fix kombinációk is rendelkezésre állnak: 
formoterol+budesonid, formoterol+beclometason, salmeterol+fluticason fix kombinációk érhetők el 
egy eszközben. Kontrollált vizsgálatok eredményei alapján külön és egy eszközből alkalmazott 
ICS+LABA kombináció hatékonysága megegyezik, azonban a fix kombináció alkalmazása 
kényelmesebb a beteg számára, ezáltal az asthma sikeres kezelésének egyik legnagyobb problémáját, 
a beteg-adherenciát javítja, illetve biztosítja azt, hogy a LABA-t ICS nélkül ne alkalmazzon az asztmás 
beteg. 

A salmeterol és a formoterol hörgőtágító hatásának időtartama hasonló, legalább 12 óra, de a 
formoterol hatása a gyorsan kialakul, ami alkalmassá teszi a formoterol tartalmú ICS+LABA fix 
kombinációt rohamoldásra és a tünetek prevenciójára is. A formoterol + budesonid kombináció a 
formoterol gyors hatáskezdete miatt a fenntartó kezelés mellett rohamoldóként is használható. 

A hosszú hatású β2-agonisták rendszeres használata, hasonlóan a rövid hatású szerekhez, részleges 
tolerancia kialakulásával járhat a receptorok deszenzitizációja révén, ami azt jelenti, hogy a szerek 
hörgőtágító hatása a kezelés során csökkenhet. A betegek egy kis csoportjában az ICS nélküli 
salmeterol használat fokozta az asthma mortalitás kockázatát, ezért több ország gyógyszerügyi 
hatósága felhívja a betegek figyelmét is arra, hogy a hosszú hatású β2-agonisták (formoterol, 
salmeterol) csak ICS-sel együtt használhatók. A β-adrenerg receptor fenotípusa nem befolyásolja a 
LABA terápia hatékonyságát és biztonságosságát asthmában, amennyiben a LABA ICS kezeléssel 
együtt került alkalmazásra. 

Mellékhatások: inhalációs adás mellett leginkább kardiovaszkuláris stimuláció (pl. szapora pulzus), 
vázizomzat tremor, - mely néhány hetes adás után csökken vagy teljesen meg is szűnhet, - és 
hypokalemia jelentkezhet. Az utóbbi általában klinikailag nem jelentős, de K-ürítést előidéző 
vízhajtóval együtt adva - káliumpótlás hiányában - problémát jelenthet. 

Theophyllin 

Hörgtágító hatása kisebb, mint az inhalációs bronchodilatátoroké, gyulladásgátló hatása pedig 
elmarad a szteroidokétól. N nyújtott hatású tablettás kiszerelési formája napi egyszeri vagy kétszeri 
adagolást tesznek lehetővé. A theophyllin hörgőtágító hatása a gyógyszer szérumkoncentrációjának a 
függvénye, az összefüggés lineáris, bár az individuális különbségek nagyok. Az asthma fenntartó 
kezelésében a nyújtott hatású theophyllinek csak másodvonalbeli szerek, ICS kiegészítőjeként 
kevésbé hatékonyak, mint az ICS+LABA kombináció. 

Mellékhatásai már 10 mg/kg dózis felett jelentkezhetnek, 15 mg/kg felett már gyakoriak. Hányinger, 
hányás a leggyakoribb korai tünet majd a szérum theophyllin szint növekedésével hasmenés, 
arrhythmiák, görcsök és halál is előfordulhat. A mellékhatások megjelenése egyéni érzékenységtől is 
függően a terápiás dózis mellett is megjelenthetnek. A szűk terápiás ablak miatt adásuk óvatosságot 
igényel. 

A theophyllinek metabolizmusát számos körülmény befolyásolja. Csökken a theophyllin clearance 
májbetegségekben, jobbszívfél- elégtelenségben, lázas állapotok kapcsán, enzim-inhibitor 
gyógyszerek (cimetidin, erythromycin, ciprofloxacin, ofloxacin, zileuton) hatására, idős korban, nagy 
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szénhidrát tartalmú diéták esetében. Nő a kiválasztása enzim-induktorok (rifampicin, fenobarbitál) 
hatására, dohányosokban, gyermekekben, magas fehérje, kis szénhidrát tartalmú diéta mellett. 

Szisztémás glukokortikoszteroidok 

A szisztémás glukokortikoszteroidok (GCS) 2 hétnél hosszabb adására rákényszerülhetünk olyan 
súlyos asthmás betegekben, akikben az asthma egyéb kontrolláló szerek adásával is jelentősen 
kontrollálatlan marad. A szisztémás szteroid adása azonban súlyos mellékhatásai miatt meglehetősen 
korlátozott. Az ICS-ek hatás/mellékhatás indexe asthmában hosszantartó, akár magas dózisban való 
adás mellett is kedvezőbb, mint a szisztémás szteroidoké. Ha hosszantartó adásukra rákényszerülünk, 
akkor az im/iv. adással szemben az orálist preferáljuk (szükség esetén megfelelő gyomorvédelem 
mellett), ez esetben is a metilpredmizolont, mert mineralokorticoid hatása, felezési ideje és 
harántcsíkolt izomzatra való hatása kisebb, mint az im. iv. adott készítményeké, és könnyebb a még 
legkisebb elfogadhatóan hatékony dózis kititrálása tablettás készítménnyel. A depo szteroid 
készítmények nem tartoznak az asthma kezeléséhez! 

A tartós szisztémás szteroid kezelés lehetséges mellékhatásai: osteoporosis, hypertonia, duodenalis 
ulcus, diabetes, mellékvese szuppresszió, obesitas, katarakta, glaukoma, a bőr elvékonyodása, striák 
és bőr alatti suffusiók képződése, szteroid myopathia, a harántcsíkolt izmok atrofiája, gyengülése. A 
folyamatosan szisztémás szteroidra szoruló asztmások osteoporosis profilaxisa ajánlott. Hosszas 
szisztémás szteroid kezelés után, a hormon elhagyása, vagy adagjának csökkentése után 
mellékvesekéreg elégtelenség manifesztálódhat, továbbá a szteroid kezeléssel tünetmentesen tartott 
egyéb betegség (rhinitis, Churg-Strauss szindróma) exacerbálódhat. Szisztémás szteroid kezelést 
igénylő asztmások esetében, akiknek aktív tuberkulózisa, diabetese, ulcusa, osteoporosisa, 
glaucomája, súlyos depressziója van kísérőbetegségként, szoros orvosi felügyelet szükséges. 

Anti immunglobulin-E kezelés 

Az anti-IgE (omalizumab) az allergiás etiológiájú asthmában jelent terápiás lehetőséget, magas 
szérum össz-IgE szint esetén. Jelenlegi indikációját a súlyos perzisztáló allergiás asthma jelenti, pozitív 
bőrteszt vagy in vitro vizsgálat által igazolt perenniális aeroallergénnel szembeni reaktivitás és nagy 
dózisú inhalációs kortikoszteroid tartalmú fenntartó kezelés ellenére 80% alatti FEV1 esetében, 
amennyiben az gyakoriak az akut, szteroid igényes exacerbációk. 

Az omalizumab súlyos perzisztáló asthmában javítja az asthma kontrollt, mérsékli a tüneteket, 
csökkenti az akut exacerábációk számát és a szisztémás kortikoszteroid igényt. Az eddigi 
vizsgálatokban ICS+LABA terápia mellett adva az omalizumab biztonságosnak bizonyult. 

Allergén specifikus immunterápia (ASIT) 

Az allergénspecifikus immunterápia szerepe a felnőtt asthmások kontrolláló kezelésében limitált. 
Általában jól körülhatárolt cutan teszttel és specifikus IgE meghatározással bizonyított monoallergiás 
asthma esetén lehet értelme. Számos klinikai vizsgálat igazolta, hogy csökkenti a tüneteket, a 
gyógyszerigényt és javítja az allergén specifikus és nem specifikus BHR-t. Hatása azonban összevetve 
más terápiás opciókkal szerény. 

Szublinguális és subcutan formában kivitelezhető. A sublinguális forma kényelmesebb a beteg 
számára, a subcutan kötöttebb, mert azt orvosi héttérrel lehet csak beadni. Figyelembe kell venni az 
injekciós terápia kényelmetlenségét, valamint az esetenként előforduló anaphylaxiás reakció rizikóját 
is. Több allergénnel való szenzitizáció esetén nincs értelme végezni. 
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A tünetoldó, rohamoldó kezelés és gyógyszerei 

A tünetoldó („reliever”) gyógyszerekre jellemző, hogy gyorsan hatnak oldják a bronchoconstrictiot és 
a hozzá társuló akut tüneteket. Ide tartoznak a gyorsan (rapidan) ható inhalációs β2-agonisták (RABA) 
rövid hatású inhalációs antikolinerg szerek, a szisztémás glukokortikoszteroidok, a rövid hatású 
theophyllinek. 

A gyorsan ható inhalációs β2-agonisták (RABA) 

A salbutamol, terbutalin, fenoterol, formoterol hatása gyorsan kifejlődik, (pár perc alatt már 
érzékelhető és általában 15-30 percen belül- a mintegy 12 órás hatású formoterolt kivéve - általában 
4-6 óráig tart. Ezért hívják őket rövid hatású β2-agonistáknak („short acting β2-agonists”, SABA). A 
RABÁ-k nemcsak a bronchoposmus oldására használatosak akut exacerbációk esetén, hanem 
közvetlenül (pár perccel) az elhatározott terhelés előtt adva jól kivédik a terhelés indukálta 
bronchospasmust. A RABA-kat csak szükség esetén használjuk, lehetőleg nem gyakran és nem nagy 
dózisban. A fokozott használat azt jelzi, hogy a beteg asthmája nem kontrollált, tehát nem 
megfelelően beállított. Hosszú hatású („long acting”) RABA (formoterol) ICS nélküli adása nem 
ajánlott. 

Rövid hatású inhalációs antikolinerg szerek 

Az ipratrópium bromid, oxitrópium bromid asthmában általában gyengébb tünetoldó szereknek 
bizonyult, mint a β2-agonisták, de alternatív görcsoldóként, vagy β2-agonistával kombinálva 
használható azokban az esetekben, ahol a β2-agonista mellékhatásait (tachycardia, tremor, 
arrhythmia) a beteg nehezen vagy nem tolerálja. A hazánkban forgalomban lévő ipratropium bromid 
mellékhatása szájszárazság és keserű szájíz. 

Theophyllin készítmények 

Tünetoldóként legfeljebb a rövid hatású készítmények jöhetnek szóba exacerbációk esetén, de 
adásuk nem preferált. Nem egyértelmű, hogy van-e egyáltalán additív hatása a RABA adása mellett. 

Az asthma gyógyszeres kezelésének lépcsői 

Az asthma kezelésének terápiás lépcsőit a 6. táblázat mutatja. 

6. táblázat. Az asthma kezelésének terápiás lépcsői 

1. lépcső 2. lépcső 3. lépcső 4. lépcső 5. lépcső 

Sz.e. gyors hatású 
β2-agonista 

Szükség szerint gyors hatású β2-agonista 

Kontrolláló 
(fenntartó) 
gyógyszerekre 
vonatkozó 
lehetőségek 

Egyet 
kiválasztani 

Egyet kiválasztani Egyet vagy 
többet adni 

Eggyel vagy 
mindkettővel 
kiegészíteni 

Alacsony dózisú 
ICS 

Alacsony dózisú 
ICS+LABA 

Közepes vagy 
magas dózisú 
ICS+LABA 

Orális 
kortikoszteroid (a 
legkisebb dózisban) 

Leukotrién-
antagonista 

Közepes vagy 
nagydózisú ICS 

Leukotrién-
antagonista 

Anti-IgE kezelés 

 Kisdózisú 
ICS+leukotrién-

Nyújtott 
felszívódású 
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antagonista  theophyllin 
 Kisdózisú 

ICS+nyújtott 
felszívódású 
theophyllin 

  

 

Az asthma kontrolláltsági szintjéhez igazodó kezelése 

Az asthma kezelésének korábbi koncepciója a kezelés előtti súlyossági fokozathoz igazított 
gyógyszerelés volt, amely azt jelentette, hogy mindegyik asthma súlyossági fokozathoz egy 
meghatározott kezelés, ill. terápiás opciók tartozott. A GINA 2006-os irányelve teljesen új koncepciót 
fogalmazott meg, amely szerint a betegség kontrolláltsági szintje határozza meg, hogy az 1-5. 
terápiás lépcső (6. táblázat) közül melyik gyógyszereit kapja a beteg. A kontrolláltság szintjének 
(kontrollált, részben kontrollált, nem kontrollált) meghatározásának kritériumait már említettük. 
Exacarbáció esetén felül kell vizsgálni a fenntartó kezelést. (A kezelés előtti súlyossági fokozatot a 
beteg első (vagy újonnan indított) gyógyszeres beállításánál vesszük figyelembe. Ilyenkor ajánlatos a 
beteg súlyossági lépcsőjénél eggyel magasabb fokozatú terápiás lépcsővel indítani. Egy újonnan 
felfedezett asthmánál, vagy hosszú kezelési szünetet követően a tünetek újra jelentkezésénél a GINA 
a 2. vagy súlyos kontrollálatlanság esetén a 3. terápiás lépcső gyógyszereivel való kezelés-indítást 
(újraindítást) ajánlja. Három hónapos kezelést követően, ha a beteg nem válik kontrollálttá, akkor 
addig lépünk felfelé a terápiás lépcsőn, amíg a beteg kontrollálttá nem válik. Ha a kezelés elkezdését 
követő három hónap utáni kontrollvizsgálat azt mutatja, hogy a beteg asthma kezelése jól beállított 
(azaz a beteg kontrollált), akkor további 3 hónapig fenntartjuk az adott kezelést, és ha a 6. hónapi 
vizsgálatnál is kontrollált a beteg, úgy a terápiás lépcsőn lejjebb léphetünk. A nem kontrollált 
állapotból a kontrolláltság eléréséhez ugyanis általában magasabb terápiás lépcsőre van szükség, 
mint a kontroll fenntartásához. Ha a visszalépéssel a kontrolláltság megszűnne, úgy felfelé lépünk a 
terápiás lépcsőn (vagyis vissza a kontrollszintet biztosító lépcsőre) és a továbbiakban nem érdemes a 
tartós kontroll mellett belátható időn belül a terápiás lépcsőn való ismételt visszalépéssel 
próbálkozni. Az asthmás beteg kezelésénél tehát a kontrolláltság szintjének megfelelően felfelé (nem 
kontrollált és részben kontrollált asthmánál), vagy lefelé (legalább 3 hónapja ismerten kontrollált 
azaz 6 hónapja a kontrolláltságot biztosító adott terápiás lépcsőn lévő asthmásnál) lépünk a terápiás 
lépcsőn. 

A betegek mindegyik terápiás lépcsőn kaphatnak szükség szerint gyors hatású β2-agonistát, de itt is 
érvényes, hogy gyorsan ható LABA-t (formoterol) ICS kezelés nélkül ne adjunk a korábbiakban már 
említett okok miatt. Ha a beteg formoterol+budesonid kombinációt kap kontrolláló terápiaként (vagy 
annak részeként), úgy e kombinációs készítmény rohamoldó (tünetoldó) kezelésre is használható. 

A 2. és 3. terápiás lépcsőben terápiás opciók közül az alacsony dózisú ICS (1. lépcső), illetve a LABA-
val való együttes adása (2. lépcső) a preferált terápia. A 3. lépcsőben az esetleg kontrollt nem 
biztosító közepes dózisban adott ICS dózisának emelése helyett inkább a kombinációs terápiás opciók 
közül válasszunk. A 2. terápiás lépcsőn alternatív terápiaként szereplő leukotrién-antagonista adása 
főként azon asthmásoknak ajánlott, akik képtelenek vagy nem akarják az ICS-t használni, vagy akik 
nem tolerálják az ICS okozta mellékhatásokat (pl. gyakori rekedtség). Preferálandó e terápiás lépcsőn 
a leukotrién antogonista akkor, ha a betegnek az asthmája mellett allergiás rhinitise is van, vagy 
NSAID-szenzitív asthma esetén. Terhelés indukálta asthmában is a leukotrién-antagonista a RABA-nak 
jó alternatívája lehet. 

A 4. lépcsőben és az ICS+LABA az elsőként választandó terápia, amelyet kontrollerként kiegészítünk 
leukotrién-antagonistával és/vagy nyújtott felszívódású theophyllinnel. Az 5. lépcsőben folytatjuk a 4. 



 739 

lépcső gyógyszereinek adását és a kontroll elérése céljából kiegészítésképpen orális GCS-t és/vagy az 
allergiás asthmában megfelelő feltételek fennállása esetén anti-IgE terápiát adunk. 

A tartósan kontrollált asthma esetében a terápiás lépcsőn való lefelé lépés GINA által ajánlott 
módszerei: 

 Ha csak ICS-t kap a beteg kontrolláló szerként közepes vagy magas dózisban, akkor 3 hónapos 
időközönként 50%-kal csökkenthetjük a dózist, ha a kontroll szint fennmarad. 

 Ha egymagában adott alacsony dózisú ICS mellett tartós a kontroll, akkor napi egyszeri 
adagolásra térhetünk át. 

 Ha ICS+LABA kombinációval tartós a kontroll, akkor először az ICS dózisát csökkentjük 50%-
kal. További csökkentést alacsony dózisú ICS szintig végzünk, majd a későbbiekben hagyjuk el 
a LABA-t. Alternatíva lehet, hogy az ICS-t+LABA-t napi egyszer adjuk. Másik alternatíva, hogy 
a LABA elhagyásával fenntartjuk a kombinációban eredetileg adott ICS dózist. 

 Ha a kombinációs terápiában az ICS mellett nem LABA szerepel, akkor először 50%-ig 
csökkentjük az ICS dózisát egészen alacsony dózisú szintig, majd ezután hagyjuk el a 
kombináló szert. 

 Ha a betegnél tünetmentesség áll fenn egy évig alacsony ICS dózis mellett, akkor 
felfüggeszthetjük a kontrolláló kezelést. 

A kontroll megszűnésekor az előzőleg adott ICS dózis duplázása helyett négyszeres dózis felel meg a 
„lökésszerűen” adott per os GCS terápiának az asthma akut rosszabbodása esetén. Ez utóbbi dózist 7-
14 napig kell fenntartanunk a kontrollszint eléréséig, majd a tartós kontrolláló kezelés 
megválasztásánál az exacerbáció előtti terápiás lépcsőnél eggyel magasabb lépcsőfokon ajánlott 
folytatni a kezelést. 

Az asthma exacerbáció (akut súlyos asthma) és kezelése 

Az asthma exacerbáció (asztmás roham) progresszíven fokozódó nehézlégzés, köhögés, sípoló légzés, 
mellkasi feszülés, illetve ezen tünetek kombinációja. A leggyakoribb okok: légúti vírus infekció, nagy 
allergén expozíció, fizikai terhelés, aspecifikus légúti irritánsok, gyógyszerek (β-blokkolók, nem-
szteroid gyulladáscsökkentők) nem kívánt hatása. Bármilyen súlyosságú asthmában, így enyhe 
intermittáló asthmában is előfordulhat akut súlyos asthma! Az alábbi tényezők hajlamosítják az 
asztmás beteget asthma okozta halálozásra (illetve akut súlyos asthma kialakulására), és a beteg 
szorosabb követését indokolják: 

 akut súlyos asthma az anamnézisben, amely intubációt tett szükségessé 

 az elmúlt egy év során sürgősségi osztályon vagy kórházban kezelés akut asztmás 
állapotromlás 

 szisztémás kortikoszteroid terápiát igénylő asthma 

 ICS terápia hiánya 

 nagymennyiségű rohamoldó gyógyszerfelhasználás 

 pszichés labilitás 

 rossz adherencia 

Az asthma akut állapotromlásának tünetei és osztályozása 

Az asthma exacerbáció (asztmás roham) tünetei a progresszíven fokozódó nehézlégzés, köhögés, 
sípoló légzés, mellkasi feszülés, majd a paradox pulzus, néma tüdő, légzési elégtelenség kialakulása. 
Enyhe, középsúlyos és súlyos formája, valamint légzésleállással fenyegető legsúlyosabb formája 
ismert, amelyek elkülönítése a tüneteken alapul. A súlyosság megítéléséhez a beteg fizikális 
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vizsgálata (légzésszám, belégzési segédizmok használata, pulzusszám), a ventilláció objektív mérése 
(csúcsáramlás meghatározás) és a vérgáz analízissel meghatározott PaO2, SaO2, PaCO2 értékek adnak 
támpontot. A pulzus paradoxus mérését újabban nem javasolják, tekintve hogy fenti paraméterek 
mellett nem szolgál plusz információval. Az asthma exacerbáció súlyossági fokozatait a 7. táblázat 
mutatja. 

7. táblázat. Az asthma exacerbáció súlyossági fokozatai 

Exacerbáció 
súlyosság 

Enyhe Középsúlyos Súlyos Fenyegető légzésleállás 

Nehézlégzés Járáskor Beszédkor Nyugalomban  
Testhelyzet Fekszik  Ül Kitámaszkodva 

ül 
 

Beszéd Folyamatos Szaggatott Csak szavakat 
képes mondani 

Zavart 

Éberség Mérsékelt 
izgatottság 

Izgatottság Erős 
nyugtalanság 

Zavartság, 
aluszékonyság 

Légzésszám Emelkedett Emelkedett >30/perc  
Légzési segédizmok Nem Igen Igen Paradox 
Sípolás Mérsékelt Hangos Hangos „néma tüdő” 
Pulzusszám <100/perc 100-120/perc >120/perc Bradycardia 
Pulzus paradoxus Nincs Legfeljebb10-

25 Hgmm 
>25 Hgmm Hiányzik, ami a 

légzőizmok 
kifáradásának jele 

Csúcsáramlás (a 
referenciaérték %-
ában) 

>80% 60-80% <60% Nem mérhető 

PaO2 Normális >60 Hgmm <60 Hgmm  
PaCO2 <45 Hgmm <45 Hgmm >45 Hgmm  
SaO2 >95% 91-95% <90%  
 

Az asthma akut állapotromlásának ellátása 

Az exacerbáció kezelésének célja a légúti obstrukció oldása, a hypoxaemia gyors megszüntetése és az 
ismételt exacerbációk prevenciója. Az enyhe exacerbáció területen kezelhető. A középsúlyos 
állapotromlás, ha a megkezdett terápia ellenére néhány órán belül nem javul, kórházi beutalást 
igényel. A súlyos exacerbáció minden esetben azonnali kórházi ellátást tesz szükségessé. Az akut, 
súlyos asthma olyan elhúzódó légúti obstrukciót jelent, amely nem befolyásolható a szokásos 
kezeléssel. 

A. Az asthma exacerbáció ellátása területen 

Az enyhe és közepesen súlyos exacerbáció otthon kezelhető. A megkezdett szisztémás szteroid 
terápiára a közepesen súlyos asthma exacerbáció jól reagál. 

Az enyhe exacerbáció rövid hatású β2-agonista ismételt használata mellett javulni kezd (2-4 puff 20 
percenként az első órában, majd 4 óráként ismételve az első 24 órában), és a szokásos fenntartó 
terápia emelését teszi szükségessé. 
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A közepesen súlyos exacerbációban rövid hatású β2-agonista ismételt használata mellett (6-10 puff 2 
óránként) p.os szteroid kúra indítása javasolt (metylprednisolon; 0,5-1 mg/kg napi adag 3-4 
részletben 4-5 napig, majd 10 napig csökkentett dózisban). Amennyiben a hörgtágító és szisztémás 
kortikoszteronid bevezetése után néhány órával a beteg állapota nem javul, intézeti beutalás 
szükséges. 

B. Az asthma exacerbáció kórházi kezelése 

A területen kezelésre nem reagáló középsúlyos exacerbáció és az akut súlyos asthma kórházi kezelést 
indokol. Az akut súlyos asthma kialakulása, esetleges letális végződése csaknem minden esetben 
elkerülhető, ha a beteg és az orvos időben felismeri az asthma exacerbáció kialakulását, az állapot 
súlyosságát, a beteg gépi lélegeztetésre is felkészült intézetbe kerül, ahol az állapotfelmérést 
követően megkezdik az megfelelő kezelést. Az akut súlyos asthma és a kezelésre nem reagáló asthma 
exacerbáció terápiás algoritmusa: 

 Adagolószelepes aeroszolból (szükség esetén toldalékkal) vagy gépi porlasztóból inhalált β2-
agonista, amely 20 percenként ismételhető (A evidencia) 

 Orr- vagy garatszondán, esetleg orrmaszk segítségével adagolt oxigénnel az artériás oxigén 
szaturációt 90% fölé kell emelni. Gyakran 4-6 l/perc oxigénre van szükség, hypercapnia nem 
fenyeget konkomittáló COPD vagy súlyos remodelling hiányában. 

 Kortikoszteroid (felnőtt: 120-180 mg/nap iv. 3-4 adagban elosztva 48 órán át, majd 60-80 
mg/nap, majd tovább csökkentve, A evidencia), és ha nincs javulás, mérlegelendők a 
továbbiak: 

 Ipratropium bromid β-agonistával együtt inhalációs oldatból gépi porlasztóval porlasztva 
jelentősebb légzésfunkciós javulást eredményez, mint a β-agonista önmagában (B evidencia) 

 Amennyiben előzetesen theophyllin kezelés nem történt, iv. aminophyllin (5 mg/kg 30 perces 
cseppinfúzióban telítő dózisként, majd 0,2-0,4 mg/kg/óra fenntartó adagként) 

 terbutalin vagy adrenalin 0,2-0,3 mg sc. 

 2 g iv. magnézium 20 perces infúzióban javasolt 25-30% közötti, alacsony kiindulási FEV1 
esetén (A evidencia) 

 Intenzív osztályra helyezés, gépi lélegeztetés mérlegelése (pO2 <60 Hgmm, pCO2>45 Hgmm, 
p<7,3) 

Antihisztaminok, antidepresszánsok, szedatívumok, altatók alkalmazása akut asthmában nem 
javasolt. Az adekvát gyógyszeres terápia, valamint oxigénpótlás ellenére súlyosbodó asztmás roham 
gépi lélegeztetést tehet szükségessé. A keringés-, légzésleállás, a befolyásolhatatlan respiratorikus 
acidózis az invazív gépi lélegeztetés abszolút indikációi. Fokozódó kimerültség, a farmakoterápia 
nyilvánvaló hatástalansága, tudatzavar szintén gépi lélegeztetést indokol. 

Az asthmás exacerbáció miatt hospitalizált beteg akkor bocsájtható otthoni kezelésre, ha a kórházi 
kezelés eredményeképpen a FEV1, vagy PEF érték eléri vagy meghaladja a referencia érték vagy az 
egyéni legjobb érték 60%-át. 

Gondozás 

Az asthma hatékony kontrollálása magába foglalja az asthma tüneteinek, patológiai hátterét képező 
hörgőnyálkahártya gyulladás és tünetek visszaszorítását, a hörgőspasmust és hörgőnyálkahártya 
gyulladást elősegítő, illetve fokozó kockázati tényezők lehetséges kiküszöbölését, az asthma 
exacerbációk megelőzését. 
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Az asthma nem meggyógyítható betegség, de megfelelő kezeléssel a beteg asthmája kontroll alatt 
tartható. Ez akár tartós tünet- és panaszmentességet is jelenthet, amikor a beteg a napi életvitelében 
nincs korlátozva betegsége által és nem különbözik állapotát illetően a nem asztmás, illetve 
egészséges személyektől. Az ilyen mértékű kontroll elérésére törekednünk kell, azonban ez nem 
minden betegnél érhető el. A sikeres asthma-kezeléshez az orvos-beteg kapcsolat kialakítása 
elengedhetetlen. 

Betegoktatás 

Mivel krónikus betegségről van szó, mely kialakulása egész életen át kezelést igényelhet fontos, hogy 
a beteg tisztában legyen betegsége lényegével, természetével, a kezelés lehetőségeivel, 
gyógyszereinek ismeretével, az inhalációs eszközök használatával, az asthmás attakot előidéző 
tényezőkkel, valamint azzal, hogy mikor kell a napi rendszerességgel alkalmazott gyógyszerei mellett 
szükség szerinti gyógyszert használnia és mikor kérjen orvosától segítséget, vagy hívjon mentőket. 
Fontos hogy a betegnek lehetőleg írásos tervet adjon kezelőorvosa, hogy ilyen esetben mi a 
teendője. Szükséges, hogy az orvos kövesse a beteg asthmájának állapotát, ellenőrizze a gyógyszerek 
rendszeres használatának betartását, amelyet ma már számos gyógyszerkiszerelésen 
gyógyszerfogyás indikátor segíthet. 

A sikeres kezelést segíti a beteg családjának együttműködő támogatása és a társadalomnak az 
asthma betegséghez való hozzáállása, így a médiákon keresztüli ismeretterjesztés a rizikófaktorok 
megjelenésének jelzése, eliminálására tett intézkedések (pollen előrejelzés, parlagfűirtás stb.), 
valamint az asthmás gyógyszerek kedvezményes támogatása. 

Primer prevenció 

Az asthma és atópia kialakulásának prevenciója 

Az asthma primer prevenciója alatt az allergizálódás, azaz az atopia kialakulásának a megelőzését 
értjük, a szekunder prevenció a szenzitizálódott személyben az asthma megelőzését jelenti. Sajnos 
nem ismertek hatékony prevenciós módszerek. Kizárólag az anyai dohányzásról igazolódott, hogy 
elhagyása a terhesség idején illetve a szülés után preventív hatású az asthma kialakulására (B 
evidencia). 

A kizárólagos anyatejes táplálás az első hónapokban néhány vizsgálat szerint csökkenti a gyermekkori 
asthma megjelenésének a valószínűségét, míg a macska expozíció az atopia kialakulására lehet 
preventív hatású. Ha elfogadjuk a higiénia hipotézist a betegség kialakulásának a magyarázatára, a 
korai életkorban a Th1 irányú immunizáció elérése lenne a cél, de ehhez egyenlőre nem állnak 
rendelkezésre hatékony eszközök. A probiotikumok szerepe az allergia és asthma kialakulásában 
bizonytalan. 

A szekunder prevenció, a szenzitizálódott személyben az asthma megelőzésének elvi módja az 
allergén specifikus immunterápia, amelynek hatékonysága e tekintetben további vizsgálatokat 
igényel, és csakúgy, mint a H1-antagonista antihisztaminok ilyen indikációval a klinikai gyakorlatban 
jelenleg nem javasoltak. 

Az asthma tüneteinek, exacerbációinak prevenciója 

Az asthma tüneteinek exacerbációját számos tényező okozhatja.(allergének, vírus infekciók, 
légszennyezők, gyógyszerek, emocionális tényezők, fizikai terhelés, reflux, gyógyszerek, nem-szteroid 
gyulladáscsökkentők, ACE gátlók, tartósítószerek, szulfitok stb.) Ezeknek a tényezők expozíciójának 
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lehetséges elkerülése, kiküszöbölése vagy mérséklése csökkentheti az asthma tünetek előfordulását, 
azok súlyosságát és így a beteg antiasthmatikus kezelésének dózisát, amely szükséges a betegség 
kontrollálásához. A legtöbb asztmás esetében azonban számos tényező játszik szerepet az asthma 
tünetek kiváltásában és egy-egy tényező eliminálása (pl. háziporatka allergének, háziállatokról 
származó allergének, passzív dohányzás vagy külső légszennyezés) bonyolult, költséges vagy teljes 
mértékben nem is lehetséges. A szulfitok, ételtartósítószerek (mint pl. tartrazin, benzoát, Na-
glutamát megfelelő odafigyeléssel, diétával kiküszöbölhetők az étrendből. 

Az asztmás exacerbációt előidézni képes ACE gátlók, NSAID gyógyszerek és a β-blokkolók szedésének 
kerülése többnyire könnyebben betartható, bár néha problémát jelent alternatív gyógyszerek adása. 

Az elhízás asthma kialakulást növelő rizikója a már asthmássá vált beteg légzésfunkciót rontó hatása 
a testsúly fokozatos csökkentésével javítható. A pánik által kiváltott hörgőgörcs megfelelő 
felvilágosítással pszichoterápiával esetleg gyógyszeresen megelőzhető. A GERD által kiváltott, ill. 
súlyosbított asthma megfelelő diétával és protonpumpa-gátlóval esetleg műtéti megoldással 
befolyásolható. 

Az asthma tüneteinek, exacerbációjának prevencióját illetően azonban ma már az asthma 
kontrollálását lehetővé tevő gyógyszereknek van meghatározó szerepe. A kontrollált asthmás beteg 
esetében kisebb szerepet játszanak az asthmás rohamot, tüneti rosszabbodást kiváltó tényezők 
elkerülésének módszerei. A légúti vírusfertőzés súlyos exacerbációt okozhat. Az influenza 
kialakulásának rizikóját az évenkénti influenza vaccináció csökkentheti. 
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Esetismertetés 

Anamnézis 

20 éves nőbeteg. 3 évvel ezelőtt igazoltak nála allergiás asztmát. Az utóbbi három évben gyakran volt 
kórházban asthma exacerbáció miatt. Évente 5-6 alkalommal volt szüksége szisztémás szteroidra 
exacerbáció miatt. A családban édesanyjának is van allergiás rhinitise. Asthma nem volt a családban. 
A beteg nem dohányzik és nincs más betegsége. Az asthma terápián kívül más terápiát nem használ. 

Jelen panaszok: A fiatal beteget azért küldik konzíliumba, hogy a meglevő asthma terápián kívül nem 
kell e változtatni a gyakori exacerbációk miatt. 

Fizikális vizsgálat 

Bőr normál turgorú, cyanosis nem látható. Szív normál határú, zörej nem hallható. Pulmok felett 
sípolás-bugás hallható. Hasban kóros eltérés nem tapintható. 

Vizsgálatok 

Klinikai kémiai leletekben kóros értéke nem igazolható. Össz-IgE: 352 kU/l. 

Mellkas rtg. Kóros eltérés nem igazolható. Légzésfunkció: FVC: 2,09 l (58%) FEV1: 1,8 l (58%) FEF 25-
75: 2,17 l (53%). Allergiás bőrpróba: poratka, penészgomba, fapollen, fűpollen, parlagfű allergia. 

Asthma kontroll teszt pontszáma (ACT): 16 pont (max. 25 pont) - nem kontrollált asthma. 

Jelenlegi terápia 

Symbicort TBH forte 2x1 puff, Ventolin spray szükség esetén 2-2 puff, Singulair este 10 mg, Aerius 
1x1 tbl, Avamys orrspray 1x2-2 puff. 

Javaslat a fenti vizsgálatok alapján 

A fenti betegnél súlyos extrinsic (allergiás) asthma igazolható. Nagy dózisú ICS és LABA-t ( Symbicort 
THB ) használ, ami jelenleg ki van egészítve leukotrién-antagonista ( Singulair) kezeléssel. Emellett az 
asztmája kontrollálatlan ACT pontszáma 16 pont. Gyakori exacerbációi vannak, amelyek szteroid-
igényesek, több mint 4 volt belőle az elmúlt évben. A meglevő terápiát javaslom kiegészíteni anti IgE 
kezeléssel (omalizumab) Xolair sc. injekciós terápiával. 

Mikor jöhet szóba a Xolair (omalizumab) terápia? 

 Ha a beteg súlyos allergiás asztmás 

 Legalább egy perenniális allergénje legyen, ami egész évben okoz panaszokat 

 Az elmúlt évben minimum 4 szteroid igényes exacerbációja legyen 

 Össz-IgE szint 76-1500 kU/l között legyen 

 Magas dózisú inhalációs szteroid és hosszú hatású β2-agonista kombináció mellett nem 
kontrollált 
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Tesztkérdések 

1. Melyik gyógyszercsoport tartozik a hörgtágítókhoz? 
A. Inhalációs szteroid 
B. Leukotrién-antagonisták 
C. Hosszú hatású β2-agonista kezelés 
D. Oxigén terápia 
 
2. Melyik súlyossági stádiumban jön szóba az anti-IgE kezelés mint kiegészítő gyógyszeres terápia? 
A. Enyhe, II. stádiumú asthmában 
B. Középsúlyos, III. stádiumú asthmában 
C. Intermittáló, I. stádiumú asthmában 
D. Súlyos asthmában 
 
3. Mi nem igaz az inhalációs szteroidokra asthmában? 
A. Csökkentik az asthma tüneteket 
B. Javítják a légzésfunkciót 
C. Csökkentik az asztmával összefüggésbe hozható életminőséget 
D. Csökkentik az exacerbációk számát és súlyosságát 
E. Csökkentik a mortalitást 
 
4. Melyik nem az asthma kezelés célja? 
A. A tüneti kontroll elérése és fenntartása 
B. Az asthma exacerbációk megelőzése 
C. Az asthma általi mortalitás kivédése 
D. A nyugalom fenntartása, mindenféle terheléstől óvni kell a beteget 
E. A lehetséges legjobb tüdőfunkció elérése 
F. Az asthma gyógyszerek mellékhatásának elkerülése 
 
5. Mi nem igaz a kontrollált asztmára? 
A. Nem korlátozott a fizikai aktivitás 
B. Nincsenek éjszakai tünetek 
C. A rohamoldószerét kevesebb, mint 4 alkalommal használja hetente 
D. Nem volt exacerbáció 
E. A légzésfunkció normál értéket mutat 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: D, 3: C, 4: D, 5: C 

Krónikus obstruktív tüdőbetegség (Chronic obstructive pulmonary 
disease, COPD) 
dr. Vastag Endre 

Definíció, BNO tartomány 

A GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Diseae, 2009.) meghatározása szerint, a 
COPD „megelőzhető és kezelhető betegség, amelyet nem teljesen reverzibilis légúti 
áramláskorlátozottság (légúti obstrukció) jellemez. Az áramláskorlátozottság általában progresszív és 
a tüdő idült, abnormálisan fokozott gyulladásos reakciójával kapcsolatos, melyet toxikus 
partikulumok és gázok (főleg dohányfüst) krónikus belégzése vált ki. Kórlefolyását szignifikáns 
extrapulmonális hatások (ko-morbiditások) súlyosbíthatják”. 
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A meghatározásból kitűnik, hogy a COPD nem önálló betegség entitás, nem kizárólag a tüdőre 
korlátozódó súlyos gyulladásos betegség, hanem a szervezetben zajló „alacsony intenzitású” 
szisztémás gyulladás is kíséri, szignifikáns extrapulmonális manifesztációkkal (ko-morbiditásokkal). A 
betegség akut exacerbációja alatt mind a lokális-, mind a szisztémás gyulladás intenzitása fokozódik, 
és bakteriális patogének alsó légúti kolonizációja esetén tovább súlyosbodik. Ezt a koncepciót klinikai 
megfigyelések és kísérleti bizonyítékok támogatják. 

A COPD komplex, többkomponensű, heterogén szindróma. Eltérő kórfejlődésű, egymással 
átfedésben lévő, gyulladásos pulmonalis (krónikus bronchitis, obstruktív bronchiolitis, emphysema) 
és szisztémás elemei (cardiovasculáris betegségek, osteoporosis, vázizompusztulás, diabetes, 
atherosclerosis, metabólikus szindróma, stb.), súlyosságuktól függően, jelentős interindividuális 
különbségekkel járulnak hozzá a COPD súlyosságához és prognózisához (1. ábra.) 

 

1. ábra. A COPD pulmonalis és szisztémás gyulladásos komponensei 

Hasonló fokú kilégzési áramláskorlátozottság ellenére, a COPD számos aspektusa (klinikai 
megjelenése, fiziológiája, radiológiája, a kezelésre adott válasza, az exacerbációk gyakorisága, a légúti 
funkcióvsztés gyorsasága, túlélése, stb.) tekintetében, jelentős heterogenitás, azaz interindividuális 
különbségek áll fenn. A betegségnek az áramláskorlátozottság súlyosságán alapuló GOLD 
klasszifikációja, csak szegényes prediktora a COPD más jellemzőinek, végpontjainak. Jelenleg 
konszenzus van abban, hogy a forszírozott kilégzési másodperctéfogat (FEV1) önmagában nem 
tükrözi adekvátan a betegség heterogenitását és nem használható izoláltan a COPD súlyosságának és 
a kezelése eredményességének megítélésére. A betegség fő klinikai, funkcionális és radiológiai 
manifesztációinak, ezek prevalenciájának, disztribúciójának és kölcsönös kapcsolatának longitudinális 
elemzése azonban, jól jellemzett és kontrollált populációkban még hiányzik. 

A COPD-s betegekben a társbetegségek sokkal gyakoribbak, mint a kontrollokban. Jelenlétük 
független a GOLD súlyossági stádiumaitól. Jelenleg azonban nem világos, hogy milyen 
mechanizmusok tartják fenn a szisztémás gyulladást és az sem, hogy a lokális gyulladást csökkentő és 
a tüdőfunkciót optimalizáló kezelések, javulást eredményeznek-e a szisztémás gyulladásban is, vagy, 
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hogy a szisztémás gyulladás direkt megcélzása befolyásolná-e a COPD természetes lefolyását és 
prognózisát. 

A COPD jelenlegi definíciója nem használja a krónikus bronchitis és emphysema terminusokat és 
kizárja az asthmát (reverzibilis légúti obstrukció). COPD-ben az áramláskorlátozottság 
manifesztálódását általában évekkel köhögés és köpetürítés előzi meg, de nem minden krónikusan 
köhögő és köpetet ürítő dohányosban alakul ki COPD. Az olyan állapot jelölésére, amelyben a 
krónikus produktív köhögés nem jár együtt manifeszt áramláskorlátozottsággal, az „egyszerű 
krónikus bronchitis”(vagy csak krónikus bronchitis) elnevezést használjuk, amit a WHO olyan 
kórállapotként definiál, melyet „köhögés és köpetürítés jellemez, ami legalább két egymást követő 
évben, évente legkevesebb 3 hónapon át áll fenn, és más ismert okkal (pl. szívbetegség, 
bronchiectasia stb.) nem kapcsolatos”. Az egyszerű krónikus bronchitis a dohányosok mintegy 30-
40%-ában alakul ki és identifikálja a COPD kialakulásának magas rizikójával rendelkező dohányosok 
alcsoportját. 

Hasonlóan nem sorolhatók a COPD körébe az emphysema légúti áramlási zavarral nem járó formái, 
és a tüdő destrukció nélküli túltágulása („overinflation”, „volumen pulmonum auctum akutum”) sem 
tekinthető emphysemának. Az emphysema definiciója a tüdő anatomiai károsodására fókuszál. 
Emphysema alatt „a terminalis bronchiolusoktól distalisan lévő légterek permanens, kóros 
megnagyobbodását értjük, az alveoláris falak destrukciójával”. 

J4100 Egyszerű idült bronchitis 
J4110 Mucopurulens idült bronchitis 
J4180 Kevert egyszerű és mucopurulens idült bronchitis 
J42H0 Nem meghatározott idült bronchitis 
J4310 Panlobaris emphysema 
J4320 Centrilobularis emphysema 
J4380 Egyéb emphysema 
J4390 Emphysema, k.m.n. 
J4400 Idült obstructiv tüdőbetegség heveny alsó légúti fertőzéssel 
J4410 Idült obstructiv tüdőbetegség heveny fellángolással, k.m.n. 
J4480 Egyéb meghatározott idült obstructiv tüdőbetegség 
J4490 Idült obstructiv tüdőbetegség, k.m.n. 

 

Epidemiológia 

A COPD prevalenciáját a klinikai tünetek kérdőíves rögzítésén alapuló felmérések felül-, míg az orvosi 
diagnózison, azaz konkrét klinikai vizsgálatokon (beleértve a spirometriát is) alapuló felmérések 
alulbecsülik. A COPD a morbiditás egyik fő oka világszerte. A 40 évnél idősebb általános populációban 
a mérsékelten súlyos- nagyon súlyos (GOLD II-IV. stádiumú) COPD-sek prevalenciája ~ 9-10%, a csak 
mérsékekelten súlyos (GOLD II. stádiumú) nőknél 5,1-16,7%-, a férfiaknál 8,5-22,2% közötti, de 
prevalenciája az erős dohányosok körében elérheti az 50%-ot is. Előrejelzések 2020-ra 
prevalenciájában a 3.helyre várják. 

Ez a kedvezőtlen tendencia a dohányzás világméretű terjedésével (főleg a világ fejlődő régióiban, 
valamint a tizenévesek és a fiatal felnőtt nők körében), demográfiai változásokkal (a 60 év felettiek 
száma a következő 50 évben megkétszereződik), valamint az inkonzisztens terminológiával és a széles 
körben elfogadott diagnosztikus standardok hiányával kapcsolatos. 
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A WHO/Világbank által szervezett „Global Burden of Disease Study”, a Föld különböző országaiban és 
régióiban felbecsülte a különböző betegségek prevalenciáját. Ahol információ nem állt rendelkezésre, 
ott egy hasonló epidemiológiai mintát mutató más ország vagy régió adatait használtak fel a 
prevalencia becslésére. A felmérés a COPD prevalenciát 1990-ben világméretekben a férfiaknál 
9,34/1000-re, a nőknél 7,33/1000-re becsülte. Mivel a felmérés minden életkort magába foglalt, a 
COPD valós prevalenciáját az idősebb felnőtteknél alulbecsülte. 

Életkor, nem 

A COPD-vel kapcsolatos morbiditás az életkorral nő. Férfiaknál gyakoribb, mint nőknél. Az Egyesült 
Királyságban az általános praxisban a COPD miatti konzultációk száma egy év alatt 4,17/1000 volt a 
45-64 éves-, 8,86/1000 a 65-74 éves – és 10,32/1000 a 74-84 éves korcsoportokban. Ezek az arányok 
az ischaemiás szívbetegséggel kapcsolatos mellkasi fájdalom miatti konzultációk arányának 2-4-
szeresét teszik ki. 

Magyarországon a COPD prevalenciát illetően nincsenek megbízható adatok. A tüdőgyógyászati 
hálózatban nyilvántartott betegek száma 2009-ben 138000 volt. Ez mélyen alatta van a valós 
prevalenciának, mivel az esetek többségében a már súlyos, az akut exacerbációk miatt időnként 
intézeti kezelésre szoruló betegeket tartalmazza. A hazai valós prevalencia a becslések szerint 4-500 
ezer, és a 65-69 évesek körében közel ötszöröse a 40-44 é közötti korcsoporténak. A felnőtt lakosság 
34%-a dohányzik rendszeresen a férfiak 41, a nők 28%-a. Különösen aggasztó a dohányzók arányának 
meredek emelkedése a tizenévesek és a fiatal nők körében, jelenleg 40%-uk dohányzik. 

Morbiditás, mortalitás 

A COPD 1990-ben a 6.-, 2005-ben az 5. vezető halálok volt a világon, és előrejelzések szerint 2020-ra 
a 3. vezető halálozási ok lesz. Az iparosodott világban a vezető halálokok közül egyedül a COPD 
mortalitási aránya nő folyamatosan (1979 és 1993 között az USA-ban a férfiak körében 17,1%-kal, a 
nőknél 126,1%-kal), miközben a myocardialis infarctus és a stroke miatti halálozás egyes fejlett 
országokban már tartósan csökkent. Az USA-ban az utóbbi 30 évben a korra standardizélt össz-
mortalitás rátája 32%-kal csökkent, míg ugyanezen periódus alatt a korra standardizált COPD miatti 
mortalitás 102%-kal nőtt. A COPD hazánkban 25,9/100000 körüli mortalitási rátával 1995-ben az 5. 
vezető halálok volt. Mivel a mortalitási statisztikák a halotti bizonyítványokon megjelölt halálozási 
okon alapulnak, és ezeken a COPD-t sokkal inkább járulékos, mint fő halálokként tüntetik fel, ezért 
ezek a statisztikák alulbecsülik a betegség súlyát. 

Gazdasági és szociális terhek 

A COPD gazdasági terhei mind a társadalom, mind az egyén számára a világon mindenütt jelentősek, 
és a jövőben a terhek további növekedésével kell számolni. Egy WHO/Világbank által szervezett 
komplex betegségfelmérés adatai szerint a COPD 2020-ra az 5. legnagyobb gazdasági terhet jelentő 
betegség lesz. A National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) 1998-ban közölt adatai szerint az 
USA-ban a COPD-s betegekre fordított éves egészségügyi kiadások 25 milliárd dollárra rúgtak. Ennek 
52%-át a direkt, 48%-át az indirekt költségek tették ki. Direkt költségen a beteg orvosi (ambuláns, 
kórházi, intenzív) ellátásával és kezelésével kapcsolatos, míg indirekten a munkakieséssel, a 
rokkantsággal járó produktivitás-vesztéssel, a korai halálozás miatti keresetkieséssel, és a beteg 
családjának a betegséggel kapcsolatos költségvonzatait értjük. Összehasonlításul az asthmára 
fordított éves költségek 11,3 milliárd dollárt tettek ki, aminek csupán 1/3-a volt indirekt költség. A 
COPD jelentősen nagyobb indirekt költségei magasabb mortalitási rátájával és a betegek koraibb 
rokkanttá válásával kapcsolatosak. Több fejlett országban elvégzett elemzés szerint, a COPD 
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költségeinek egy lakosra jutó éves összege átlagosan 60-90 dollár között mozog, ami az asthma 
költségigényének 2,5-3,0-szorosa. 

A COPD miatti kórházi felvételek száma az utóbbi két évtizedben világszerte növekedett, az USA-ban 
1995-ben 21,2/10000 volt, és ezek több mint 2/3-a a 65 év feletti korosztályból került ki. A direkt 
költségek 15%-át az ambuláns vizitek, 73%-át a kórházi kezelések, 12%-át a gyógyszerköltségek tették 
ki. A költségek a betegség súlyossági fokozataival arányosan nőttek, és az esetek 
legsúlyosabb,kórházi ellátást igénylő 10%-a, a költségek több mint 70%-át emésztette fel. Az Egyesült 
Királyságban a férfiak, illetve nők körében a keresőképtelen napok 56, illetve 24%-áért a COPD 
felelős. 

Etiológia 

A COPD kialakulásában környezeti (exogén) és szervezeti (endogén) faktorok kölcsönhatása játszik 
szerepet (1. táblázat). 

1. táblázat. A COPD rizikófaktorai 

Környezeti (exogén) faktorok Szervezeti (endogén) faktorok 

Bizonyítottak 
Dohányfüst-expozíció (aktív, passzív, anyai) 
Foglalkozási expozíciók (porok,gázok,gőzök, 
kemikáliák) 

Genetikai faktorok (öröklött α1-antitripszin-
hiány, TNF2 polimorfizmus a TNF-α génben 

További bizonyításra szorulók 
Levegőszenyeződés (bel/kültéri) 
Rossz szocio-ökonómiai helyzet 
Gyakori légúti infekciók 
gyermekkorban(adenovírus infekció) 

Családi halmozódás 
Magas életkor 
Légúti hiperreaktivitás 
„A” vércsoport 

 

Exogén faktorok 

Az exogen faktorok közül az aktív és passzív dohányfüst expozíción kívül egyes foglalkozási expozíciók 
(porok, füstök, gőzök,kemikáliák) és a beltéri légszennyezettség (dohányfüst,a fejlődő országokban 
biomassza-égéstermékek), az endogen faktorok közül az öröklött alfa-1-antitripszin (α1-AT)-hiány 
kóroki szerepe bizonyított. További exogén és endogén faktorok etiológiai szerepe még bizonyításra 
szorul. 

Aktív és passzív dohányzás. A COPD kialakulásában a dohányfüst a fő rizikófaktor (≈90%-ban), de 
számos fejlődő országokban a főzéshez használt biomassza égéstermékek is a betegség gyakori okát 
képezik. 

A progresszív légúti funkciózavar (azaz a COPD) manifesztálódását általában 25-35 csomagévnyi (1 
csomagév = 20 cigaretta/nap/év) dohányfüst-expozíció előzi meg. A dohányfüst organikus és 
anorganikus gázok keverékében szuszpendált, belélegezhető méretű (aerodinamikus átmérő <10 µ) 
szilárd és cseppfolyós részecskékből áll. Több ezer kémiai komponenst (magas koncentrációban 
szabadgyököket és oxidáló ágenseket) tartalmaz, amelyek képesek interakcióba lépni a sejtek 
alkotóelemeivel. A gázfázis erősen oxidáló, rövid felezési idejű organikus szén- és oxigyököket (1017 
szabad gyök/szippantás), valamint anorganikus oxidokat (NOx, nitritek) tartalmaz, amelyek 
koncentrációjukkal arányosan károsítják a légzőtraktus hámsejtjeit. A részecskefázis főleg nikotint és 
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kátránygyököket tartalmaz, amelyek a molekuláris oxigént reaktív szuperoxiddá (O2-), 
hidrogénperoxiddá (H2O2) és hidroxilgyökké (OH-) redukálják. 

A reaktív szabad gyökök és oxigén metabolitok a sejtkárosodás fontos mediátorai gyulladásos 
folyamatokban. Hatásaikat a sejtek lipid-, DNS és fehérjemolekuláinak a károsításán keresztül fejtik 
ki. Extracellulárisan pedig kulcsfontosságú enzimeket (α1-AT, lizil-oxidáz) inaktiválnak,ami szöveti 
destrukcióhoz és a reparáció (elasztin reszintézis) megszakadásához vezet. A dohányfüst epigenetikus 
faktorok - mint a kromatin-acetiláció - befolyásolásán keresztül szintén segíti a COPD kórfejlődését. 

Passzív dohányosokban a dohányfüst toxikus anyagai, az égő cigarettavégből a zárt légtérbe jutó 
füsttel szennyezett levegő inhalálásával jutnak le a légzőtraktusba. Passzív dohányfüst-expozíciónak 
kitett egyénekben mind a légzőszervi tünetek, mind a tüdőfunkciós eltérések előfordulása gyakoribb. 
Az intrauterin elszenvedett expozíció a magzati tüdő prenatalis fejlődését és növekedését károsítva, 
jelentős rizikót jelent a későbbiekben, a COPD-vel szembeni fogékonyság tekintetében. 

Foglalkozási porok, kemikáliák. Egyes foglalkozási porok (kvarc, cement, gabona, gyapot), gázok (SO2, 
NOx, O3), füstök (kadmium, fémek) és gőzök (izocianát) krónikus expozíciójának  szerepét a krónikus 
bronchitis és a COPD kialakulásában számos vizsgálat megerősítette. Ezen kívül több ipari (bányászat, 
kohó-, fém-, faipar) és mezőgazdasági ágazat is (gabona, gyapot) a COPD fokozott kockázatával jár 
együtt. Ezt támogatják azok az epidemiológiai felmérések is, amelyek a fejlődő országokban a COPD 
gyakori előfordulását mutatták ki nemdohányosok között. 

Levegőszennyezettség: kül-és beltéri. A szennyezett légköri levegő a COPD lehetséges rizikófaktora, 
de az ezzel kapcsolatos vélemények még nem tekinthetők lezártnak. Számos felmérés szerint a 
fokozott légszennyezettségű városokban a légzőszervi tünetek prevalenciája magasabb és a COPD 
kialakulásának rizikója a légszennyezettség jellegével is kapcsolatos. Több szerző is a légköri 
szennyezés ún. ”keleti”, kéndioxid-dominanciát mutató variánsát teszi felelőssé a magas COPD 
prevalenciáért. E tényezők jelentőségére különösen a nagyvárosi füstköd katasztrófák hívták fel a 
figyelmet, melyek közül az 1952 decemberében 4-5 napon át tartó londoni füstköd (magas részecske 
és SO2 koncentráció) különösen súlyos volt. A szmog idején 2700-zal több,főként krónikus légzőszervi 
beteg halt meg, mint az előző év hasonló időszakában. A legtöbb fejlett országban a kültéri 
légszennyezettség szintje már érzékelhetően csökken, a fejlődő országok városaiban azonban még 
mindig magas és jelentősen szennyezettek a belső légterek is, elsősorban a korszerűtlen fűtési 
technikák (biomasszafüst magas SO2 koncentráció) miatt, ami nem dohányosokban is növeli a COPD 
prevalenciát. A légszennyezettség is elsősorban gyermekekben növeli a légzőszervi tünetek gyakoribb 
előfordulását. 

Légúti infekciók. Főleg az első életévben és a gyermekkorban fellépő gyakori légúti infekciók 
jelentenek. Adatok vannak arra is, hogy a humán alveolaris epithelsejtekben intracellularisan 
latensen perzisztáló adenovirus (valószínűleg az adaptív immunrendszer aktiválásán keresztül), az 
emphysema súlyosságával párhuzamosan, szignifikánsan fokozza a gyulladást a perifériás tüdőben. 

Valószínű, hogy dohányosokban az alsó respiratorikus traktus bakteriális kolonizációi is, hasonló 
mechanizmussal fokozzák a légúti gyulladást és gyorsítják a funkcióvesztés ütemét. A HIV szeropozitív 
dohányosok fogékonysága emphysema kialakulására szintén fokozott. 

Endogén faktorok 

Az a tény, hogy COPD a dohányosok csak kisebb hányadában ~15-20%-ában - alakul ki, a betegség 
genetikai meghatározottságára utal, ami prediszpozíciót jelent a dohányfüst vagy más külső 
inzultusok károsító hatásaival szembeni „fokozott érzékenység” kialakulásában. 
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Az α1-AT a májban és mononukleáris fagocitákban termelődő glikoprotein. A legjelentősebb proteáz-
inhibitor, amely a szerin proteázokat (neutrofil elasztáz, NE, katepszin-G, CG, proteináz, PR-3), azok 
aktív centrumában gátolja. A proteázok (főleg az NE) hidrolizálják a kötöszöveti proteineket (elasztin, 
kollagén, proteoglikánok, stb.). Az α1-AT hiánya vagy funkcionális inaktivációja esetén a proteáz-
antiproteáz egyensúly felborul, és a masszív proteolízis szöveti destrukcióhoz vezet. 

Az α1-AT veleszületett hiánya bizonyított, de ritka (az emphysemások kevesebb, mint 1%-ában 
előforduló) genetikai defektus, amely panlobularis emphysema kialakulására és a tüdőfunkció 
progresszív romlására hajlamosít már fiatal korban, különösen dohányosoknál. Az α1-AT-t a 14. 
kromoszomán lévő Pi (proteáz inhibitor) lókusz határozza meg, amely polimorfizmust mutat. A súlyos 
α1-AT hiányos egyének több mint 95%-a a Z-allélra homozigóta (PiZZ). Ezek α1-AT szérumszintje 
átlagosan alacsonyabb a normál szint 16%-ánál. A kodominánsan öröklődő mutáns gének biztos 
betegséget csak a PiZZ homozigóta kombinációban okoznak. Ezen gének többsége azonban 
heterozigóta állapotban van és nem biztos, hogy manifeszt betegséget okoznak. A heterozigóták 
(PiMZ, MS, SS, SZ, FS) szérum α1-AT szintje a normál szint 40-60%-át éri el, és a népesség mintegy 
12%-a tartozik az intermedier α1-AT-hiányos fenotípusba. Súlyos, öröklött α1-AT hiányban rövid távú 
α1-AT subsztitúció csökkenti a sputum leukotrién B4 (LTB4) szintjét, míg hosszú távú szubsztitúció 
lassítja a légúti funkcióvesztés ütemét. 

További genetikai tényezők szerepére utal az emphysema halmozott családi előfordulása α1-AT-
hiány nélkül is, valamint a különböző fajok és etnikai csoportok COPD-vel szembeni érzékenységében 
fennálló különbségek is. A keringő CD4+/CD8+ T-sejtek aránya genetikailag szabályozott, és az 
egészséges felnőtt populáció egy kisebb hányadánál (~ 5%-ánál) ez az arány alacsony (<1,0). Még 
bizonyításra szorul az a hipotézis, hogy a dohányfüst károsítő hatásaival szemben azok az egyének 
lennének fokozottan „érzékenyek”, akiknél a CD4+/CD8+ T-sejtarány már eleve, genetikailag 
meghatározottan alacsony Az eddigi kutatások során felmerült, de még további bizonyításra szoruló 
genetikai defektus a TNF2 polimorfizmus a TNF-α génben, ami a COPD-ben megfigyelt fokozott TNF-
α-szintézis oka lehet. Bizonyítottnak tekinthető még az α1-kimotripszin és az α2-macroglobulin gének 
érintettsége is, ami csökkent szintézisükkel jár együtt. 

Az atopia és a légúti hyperreaktivitás szerepe a COPD kialakulásában vitatott. A hisztaminal és 
metakolinnal szembeni fokozott légúti válasz geometriai faktorokkal és a fixált légúti obstrukcióval is 
magyarázható. 

A COPD rizikófaktorai közül a nemek szerepe még nem tisztázott A COPD prevalenciája a fejlett 
országokban férfiaknál és nőknél közel azonos, a közölt tünetek és az egészségi állapot is hasonló. A 
tüdőfunkció romlása nőkben hasonló mértékű dohányfüst expozíció esetén súlyosabb lehet, mint a 
féfiakban. 

Patogenezis 

Jelenlegi patogenetikai teóriája azon a hipotézisen alapul, hogy a COPD-t toxikus anyagokkal 
szennyezett levegő krónikus belégzése által kiváltott abnormálisan fokozott légúti és tüdőszöveti-, 
valamint alacsony intenzitású szisztémás gyulladás tartja fenn. Bizonyítékok támogatják azt a 
feltételezést, hogy a gyulladást a természetes- és adaptív immunrendszer sejtjei, proinflammatorikus 
citokinek, abnormálisan fokozott proteáz-aktivitás és oxidatív stressz mediálja (2. ábra). 
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2. ábra. A COPD patogenezise 
Kezdeti, nem specifikus légúti gyulladás dohányosokban 

A dohányfüst toxikus anyagai már korán, a COPD manifesztálódása előtt a légzőtraktust bélelő hám 
károsodását váltják ki, ami minden dohányosban egy nem specifikus immunválaszt 
(neutrophil/macrophag sejtes gyulladásos reakciót) vált ki. Az immunválasz a dohányosok többségét 
kitevő, a dohányfüst károsító hatásaival szemben „rezisztens” egyedekben korlátozott, azaz a 
gyulladás alacsony szinten perzisztál, nem progrediál az adaptív immunitás felé, és a betegség 
lefékeződik, vagy megáll. Ezeknél a dohányosoknál légúti áramlási zavar nem áll fenn és COPD soha 
nem fog kialakulni náluk. Jelenleg bizonyítékok utalnak arra, hogy a dohányfüst károsító hatásaira 
örökletesen „érzékeny” egyedekben (a dohányosok ~15-20%-a), a kezdeti gyulladás intenzitása 
fokozott, a neutrophilek száma jelentősen magasabb, az interstitium destrukciója és reparációja 
közötti egyensúly a destrukció irányába tolódik el, és a szövetkárosodásból származó antigén 
anyagok képződése is fokozódik. 

A „kezdeti” gyulladás kialakulásának pontos mechanizmusa nem ismert. A dohányfüst hatására 
károsodó légúti epithelsejtekből származó anyagok („veszély-jelek”) az epithel toll-like receptorainak 
(TLR2 és TLR4) ligandjaiként szolgálnak, és keresztkötést képezve a megfelelő ligandokkal, a 
receptorok aktiválják a nukleáris faktor-kappaB (NF-κB)-t, melynek hatására az epithelsejtek 
kemokineket, citokineket, adhéziós molekulákat (IL-8, IL-1β, TNF-α, granulocyta macrophag-kolónia 
stimuláló faktor, GM-CSF, macrophag kemotaktikus protein-1, MCP, ICAM intercelluláris adhéziós 
molekula-1, ICAM-1) termelnek, amelyek aktiválják a macrophagokat és neutrophil sejteket. Ezek 
produktumai (proteázok, reaktív oxigén gyökök) károsítják az extracelluláris matrixot, ami tovább 
növeli a gyulladást, a szövetkárosodást és az antigén anyagok termelődését. Ezek az események a 
dentritikus sejtek érését és a nyirokcsomókba történő vándorlását okozzák, ahol, ha a körülmények 
kedvezőek, a T sejtek aktiválódnak és a betegség progrediál. 

Ezt a koncepciót támogatja, hogy dohányos COPD-s betegek légúti és tüdőszöveti hisztológia leleteit 
(hasonló expozíciót elszenvedő normál tüdőfunkciójú dohányosok leletével összehasonlítva), az 
adaptív immunrendszer részét képező főleg CD8+-,kisebb mértékben CD4+ T sejtek és B lymphocyták 
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számának szignifikáns növekedését mutatták. Nagyobb volt továbbá a macrophagok száma, és a 
luminális neutrophil sejtek relatív aránya is. Számos vizsgálat bizonyította, hogy COPD-ben a légúti 
funkció progresszív romlása és az emhysemás destrukció súlyossága szignifikánsan összefügg a 
citolitikus CD8+ T sejtek számának növekedésével, ami kritikus szerepükre utal a COPD 
patogenezisében. 

A T-sejtek proliferációja 

Az előző fokozat befejeződése után érett dentritikus sejtek migrának a lokális nyirokszervekbe, ahol a 
TLR-ek általi stimuláció a CD80-CD86 és citokinek expressziójához vezet, létrehozva egy kedvező 
miliőt a T sejt antigén prezentáció és az 1-es típusú CD4+ (Th1) és a citolitikus CD8+ (Tc1) T sejtek 
proliferációja számára. A naiv T-sejtek egy eddig még nem azonosított antigén (virális-, bakteriális 
infekcióból, vagy a tüdőszövet valamelyik alkotóelemének módosulásából eredő autoantigén) 
hatására aktiválódnak majd polarizálódnak, és ezt követően halmozódnak fel az antigént expresszáló 
szövetekben. Fontos megfigyelés az is, hogy egy tüdő-eredetű autoantigén felismerése a T-
lymphocyták által, más stimulusok (mint pl. vírusinfekció) hiányában is, adaptív immunválaszt képes 
beindítani önmagában. 

A dentritikus sejtek által termelt IL-6 a regulátoros T (Treg) sejtekből jövő szignálok elnyomásával, 
segíti az effektor T-sejtek képződését. Aktivációra az effektor T sejtek szövetspecifikus kemokin 
receptorokat expresszálnak. Immunregulátoros vagy tolerancia mechanizmusk fogják ezen a 
fokozaton meghatározni a T sejt effektorok proliferációjának fokát, elszállásolását és tulajdonképpen 
a betegség súlyosságát. Tolerancia hiánya a GOLD III-IV -, mérsékelt tolerancia a GOLD II-, míg teljes 
tolerancia a GOLD I stádiummal függ össze. A kezdeti nem specifikus immun-gyulladásra rárakódó 
adaptív immungyulladás teljes kifejlődése akkor következik be, amikor a dohányfüst expozíció 
kumulatív mértéke már meghalad egy „küszöbértéket”, kb. 30-35 csomag-évet (GOLD III-IV. 
stádiumok) (3. ábra). 

 

3. ábra. A FEV1 életkorral összefüggő csökkenése a dohányfüst károsító hatásaival szemben 
„rezisztens” és „érzékeny” személyekben: a „veleszületett”- és „adaptív” immunválasz teljes 
kifejlődése a COPD súlyossági fokozataiban (GOLD I-IV). 

A légúti obstrukció fő helye COPD-ben a kis légutakban van. A tüdő ezen régiójában a gyulladás 
minden részletre kiterjedő vizsgálatát, a COPD valamennyi súlyossági fokozatában Hogg és mtsai 
végezték el. Kimutatták, hogy a COPD súlyosbodásával arányosan a kis légutak fala, a gyulladásos 
sejtek felhalmozódása és falszerkezetük átépülése, fibrosisa következtében (remodeling) 
megvastagodik, lumenük pedig a túlzott mennyiségben termelődő mucus tartalmú exsudátum 



 754 

következtében csökken. A kis légutak falában subepithelialisan főleg a CD8+, kisebb mértékben a 
CD4+ T- és B-lymphocyták számát jelentősen magasabbnak-, a CD4+/CD8+ sejtarányt alacsonyabbnak 
találták. Súlyos és nagyon súlyos (GOLD III-IV stádiumú) COPD-ben következetes lelet volt. A kis 
légutak környezetében a lymphocyták follikulusokba történő rendeződése, és a COPD 
súlyosbodásával a számuk növekedése, ami a tüdőben zajló adaptív immunválasz kifejlődésének 
egyértelmű morfológiai markere. 

A COPD progressziójában a CD8+ sejtek kritikus jelentőségére utal, hogy számuk erős szignifikáns 
összefüggést mutat a légúti funkciózavar és az emphysemás destrukció súlyosságával.  Az aktivált 
CD8+ és CD4+ T-sejtek, interferon-γ-t (IFN-γ) termelő 1-es fenotípusú (Tc1 és Th1) sejtek. 
Polarizálódásuk Tc1 és Th1 típusú irányultságát támogatja, hogy hörgőbiopsziás anyagokban a 
macrophagok antigénprezentáló képességének és IL-12 termelésének fokozódása mutatható ki, a T 
sejtekben a STAT-4 transzkripciós faktor aktiválódásával. A Tc1 és Th1 sejtek CXCR3 kemokin 
receptorokat expresszálnak és IFN-γ-t termelnek, amely a légúti macrophagokat, epithel- és 
neutrophil sejteket CXCR3 ligandok (CXCL9-,10-,11) expresszálására készteti. A CXCR3/CXCL9, -10, -11 
közötti interakció az aktivált T sejtek folytonos szöveti beáramlását tartja fenn. Ílymódon a T sejtes 
gyulladás önfenntartóvá válik. 

Adaptív immunreakció 

Tolerancia vagy immunreguláció hiányával, az előző fokozatban adaptív immungyulladás 
(autoimmun) fejlődik ki a tüdőben, amely főleg 1-es típusú citolítikus (CD8+), kisebb mértékben 
helper (CD4+) T sejtekből, valamint IgG-t termelő B sejtekből áll. A Treg sejtek és a γδCD8+ T-sejtek 
képesek modulálni az adaptív immungyulladás súlyosságát. A CD4+ (Th1) T-sejtek és az aktivált 
veleszületett immunsejtek által kiváltott immungyulladás, oxidatív stresszhez és proteázok 
termeléséhez vezet, ami a citolítikus CD8+ T- és B-sejtekkel együtt sejtnekrózishoz, apoptózishoz, 
immun-és komplement depozícióhoz, szövetpusztuláshoz, emphysemához, valamint további antigén 
anyagok keletkezéséhez vezet. 

Ezen a fokozaton a teljes autoimmun folyamat kifejlődik, a legsúlyosabb betegséget (GOLD III-IV 
stádiumok) létrehozva. A kórosan meredek légúti funkcióvesztés és parenchymapusztulás tovább 
folytatódik, és a dohányzás felfüggesztése már nem csökkenti érdemlegesen a gyulladást. 

 



 755 

4. ábra. Gyulladásos sejtek és mechanizmusok COPD-ben. Rövidítések: TNF: tumornecrosis faktor, 
IFN: interferon, IL: interleukin, GRO: növekedésfüggő onkogén, LT: leukotrién, NE: neutrophil 
elasztáz, CG: katepszin G, PR-3: proteináz-3, MPO: myeloperoxidáz, MMP: mátrix metalloproteáz, 
TGF: transzformáló növekedési faktor, RANTES: regulated in activation normal cell expressed and 
secreted, CXCL: CXCR3 ligand. 

A neutrophil granulocyták szerepe alapvető a COPD patogenezisében. Az aktivált neutrophil sejtek 
száma a betegek indukált sputumában és BAL-folyadékában a kontrollokéhoz képest magas, és a 
légúti obstrukció súlyosságával párhuzamosan, szignifikánsan emelkedik. Ehhez hasonlóan nő a 
neutrophil eredetű proteinek (MPO, IL-8, NE) koncentrációja is. Számuk a légutak és alveolusok 
falában a COPD súlyosabb formáiban szintén szignifikánsan nő. 

Az aktivált neutrophilek több szerin (NE, PR3, katepszin G) és matrix-metalloproteázt (MMP-8,-9), 
valamint oxigén szabadgyököt választanak el, ami az interstitium destrukciójához és mucus 
hypersecretióhoz vezet. A COPD-s betegek neutrophil sejtjei nagyobb mennyiségű kötőszövetet 
képesek destruálni. A szövetkárosodás oka, a proteázok fokozott és/vagy az antiproteázok csökkent 
termelése (pl. az α1-AT öröklött hiánya), vagy oxidatív inaktiválása (funkcionális α1-AT-hiány) lehet. 
Az oxidatív stressz az elasztin-reszintézist mediáló lizil-oxidázt inaktiválva szintén a szöveti destrukció 
irányában hat. Az NE degradálja a metallo-proteázok szöveti inhibitorait (TIMP). 

COPD-ben a neutrophilek száma a bronchialis submucosa mirigyeiben is nő. Ez a lokalizáció fontos a 
mucus hypersecretio kialakulásában, mivel a szerin proteázok (NE, PR3, CG) a mucussecretio 
hatékony stimulálói. A fokozott köpettermelődés az exacerbációk gyakoriságát növelve felgyorsítja a 
légúti funkcióromlást és súlyos COPD-ben növeli a mortalitást, ami a terminális infekciók 
megnövekedett rizikóját tükrözi. A mucin-szintézist az epidermal growth factor receptor (EGFR) 
rendszer szabályozza, melyet a dohányfüst aktivál (felülszabályozza az EGFR mRNA expressziót és 
aktiválja az EGFR-specifikus tirozinfoszforillációt), ami a MUC5ACmRNA és protein-termelés 
felülszabályozásával, fokozza a mucintermelést a mirigyekből és a kehelysejtekből. 

A neutrophilekből peroxidáz hatására citotoxikus szabad gyökök (szuperoxid anion, hidrogén-peroxid, 
hipoklórsav) szabadulnak fel, amelyek direkt sejtkárosító hatásukon kívül fokozzák a proteázok 
hatását és a mucussecrretiót. 

COPD-ben a macrophagok számának növekedése a légutak lumenében és falában következetes lelet. 
Centrilobuláris emphysemában a szöveti destrukció helyein - az acinusok centrumában - halmozottan 
fordulnak elő, és számuk szignifikánsan összefügg a légúti obstrukció és a parenchyma destrukció 
súlyosságával. A tüdő macrophagok kemokinek (MCP-1, IL-8, GRO-α, CXCL9-,10-,11), valamint matrix-
metalloproteinázok (MMP-12, MMP-1, MMP-9) és cisztein-proteázok (CL,CS) elválasztásával 
kontrollálják a gyulladást és destruálják az extracelluláris matrix komponenseit. 

Az MMP-12-deficiens állatmodellben tartós dohányfüst-expozícióra sem alakul ki emphysema, azaz 
az MMP-12 szükséges az emphysemás destrukció kialakulásához. Emphysemás betegek BAL 
folyadékából kinyert alveolaris makrophagok több MMP-9-et és MMP-1-et expresszálnak, mint a 
kontrollok. A szerin és metallo-proteázok között interakció áll fenn: az α1-AT-t a metalloproteázok 
degradálják, míg az NE a metallo-proteázok szöveti inhibitorait (TIMP) degradálja, ami a proteáz 
aktivitás fokozódásához vezet. 

Az aktivált macrophagokból felszabaduló proinflammatorikus citokinek (TNF-α, IL-8, IL-13) hatására 
nő az epidermalis növekedési faktor receptor (EGF-R) mennyisége, ami kehelysejt proliferációt vált ki, 
és fokozza a kehelysejtek mucintermelését. Az IL-13 fokozza a mucussecretiót, az MMP-termelődést 
és súlyos emphysemás destrukciót okoz. A bronchialis epithel által termelt SLPI (secretory leukocyte 
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protease inhibítor) a legjelentősebb antiproteáz a légutakban, lokális védelmet nyújt a proteázokkal 
szemben. 

A T (CD8+ és CD4+)- és B- lymphocyták száma COPD-s betegek légutainak és alveolusainak falában a 
kontrollokhoz képest szignifikánsan magasabb, a CD4+/CD8+ T-sejt arány alacsonyabb. A CD8+ T 
sejteknek a COPD patogenezisében játszott fontos szerepére utal, hogy nemcsak a számuk nő a tüdő 
különböző részeiben, hanem szignifikáns összefüggést mutatnak a légúti obstrukció és az 
emphysemás destrukció súlyosságával. Érdekes módon, a betegek perifériás vérében a CD8+ T-sejtek 
száma a kontrollokhoz képest alacsonyabb, de többségük erős citotoxicitással bíró Tc1 fenotípusú 
sejt, és a CD4+/CD8+ T-sejt arány magasabb. A légúti secretumból kinyerhető T-sejtek totális száma 
szintén csekély, de a CD4+/CD8+ T-sejt arány (a szövetekben előfordulóhoz hasonlóan) alacsonyabb. 

A T-sejtek antigén hatására aktiválódnak (a CD8+ T-sejt citotoxikussá válik, ha felismeri az MHC I 
osztállyal kapcsolatos virális peptideket vagy a szöveti károsodásból származó autoantigéneket az 
antigént prezentáló sejteken), majd ezt követően erősen polarizálódnak a Tc1 és Th1 fenotípusú 
sejtek javára. Ezek e sejtek spontán is több IFN-γ-t termelnek, amely a CXCR3-ligandjainak (CXCL9-, -
10, -11) fokozott expresszióját váltják ki. A CXCR3/CXCL9-, -10,- 11 interakció hatására a T sejtek 
beáramlása a károsodott szövetekbe állandósul. A CD25+ (IL-2R+) és a VLA-1+ sejtek számának 
szignifikáns növekedése a légúti mucosában, az aktiváció különböző stádiumában lévő lymphocytákra 
utal. Az aktivált T sejtek (Tc1 és Th1) felhalmozódása az antigént prezentáló légúti szövetekben és a 
parenchymában adaptív immunválasz kialakulására utal. 

A Tc1 (CD8+) sejteknek központi szerepe van a dohányfüst okozta kezdeti, nem specifikus légúti 
gyulladás COPD irányába történő módosításában, károsítják a vírussal fertőzött sejteket és a 
strukturális sejtek (I-típusú pneumocyták, endothelsejtek) apoptózisát okozzák. Az IFN-γ fokozza a 
macrophagok IL-12 termelését, és a TGF-β-t felülregulálva, fokozza a myofibroblastok extracelluláris 
matrix-termelését. 

COPD-s betegek többségében - stabil állapotban - csak kevés eosinophilsejt identifikálható a 
légutakban, de ezek nem degranuláltak és nem kapcsolatosak az IL-5 fokozott expressziójával. Más 
vizsgálatok viszont arra utalnak, hogy a stabil állapotú betegek egy a korábbi becsléseknél (~10%) 
jelentősen nagyobb csoportjánál mutatható ki légúti eosinophilia (a sputum eosinophilek aránya 
>3%), amelynek mértéke szignifikánsan összefügg a szteroidokkal elérhető terápiás válasz 
nagyságával. 

Gyulladásos sejtek és mediátorok akut exacerbációban A COPD akut exacerbációjában a légúti és 
szisztémás gyulladás fokozódik. A stabil állapothoz képest szignifikánsan emelkedik a szérum CRP, 
fibrinogén, IL-6 és a sputum IL-6 koncentrációja. 

Vírusok által kiváltott exacerbációkban a légutak falában masszív neutro- és eosinophilia alakul ki (a 
submucosában az aktivált EG2+ sejtek akár 30-szoros növekedésével), és tovább nő a citokinek (TNF-
α, LTB4, IL-8) már stabil állapotban is magasabb koncentrációja. 

Purulens exacerbációkban a mucoid exacerbációkhoz képest a légutak falában a masszív neutrophilia 
mellett fokozódik az NE felhalmozódása, és a betegek sputumában is szignifikánsan magasabbak az 
MPO, IL-8, IL-6 és LTB4, valamint az NE és az MMP-9 szintje, alacsonyabb a TIMP-1 (az MMP-9 
inhibitora) koncentrációja,és a betegek szignifikánsan nagyobb hányadában (~90%-ában) mutathatók 
ki pozitív sputum baktérium-kultúrák (>107 cfu/ml). Szignifikánsan csökken a CD4+/CD8+ és a 
Tc1/Tc2 sejtarány, ami Tc2-típusú immunválasz dominanciáját valószínűsíti. A szérumban jelentősen 
magasabb IL-6 és CRP szintje, ami a szisztémás gyulladás fokozódására utal. A kilégzett levegőben az 
IL-6 és a NO szintje szintén emelkedik. 
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Alsó légúti bakteriális terhelés COPD-ben 

Perzisztáló intracelluláris patogének is képesek fokozni a dohányfüst indukálta gyulladást humán 
tüdőben. Szignifikáns összefüggést mutattak ki a gyulladás és az emphysemás destrukció fokozódása, 
valamint az adenovírus E1A-gént latensen expresszáló alveolaris epithelsejtek számának növekedés 
között. 

A dohányfüst a légúti epithelialis barriert károsítva, elősegíti a felső légutakban kolonizálódó 
baktériumok (H. influenzae, Stre. pneumoniae, M. catarrhalis) lejutását és megtapadását az alsó 
légutakban. Az alsó légúti kolonizáció azt jelzi, hogy a légutak károsodott védekező mechanizmusai 
még képesek korlátozni a baktériumok számát, de azok eradikálására képtelenek. 

Baktériumok jelenléte az alsó légutakban citokinek felszabadításával neutrophilek toborzását váltja 
ki, fokozzák a mucussecretiót, károsítják a légúti epithelt és a mucociliaris öntisztulást (a nem 
tipizálható H. influenzae és a C. pneumoniae ciliostatikusak is). 

Klinikailag stabil COPD-s betegek többségének alsó légutaiból szignifikáns számú baktériumot lehet 
izolálni. A nagyobb bakteriális terhelés, intenzívebb légúti gyulladással (a sputum neutrophilek 
nagyobb számával, magasabb IL-8 - és TNF-α koncentrációjával) jár együtt. 

Stabil COPD-ben a FEV1 csökkenése (%/év) szignifikáns (p< 0,001) összefüggést mutat az alsó légúti 
bakteriális terhelés növekedésével és species-változással is. A változó (versus perzisztáló) baktérium-
izolátumot mutató betegekben a légúti funkcióromlás szignifikánsan gyorsabb. Újabb megfigyelések 
szerint, az exacerbációt és a kolonizációt nem ugyanaz a baktériumtörzs okozza. Új baktériumtörzs 
által okozott exacerbációkban, a neutrophil sejtes légúti és szisztémás gyulladás intenzívebb (a 
bazális értékekhez képest szignifikánsan nő a sputum TNF-α-,IL-8- és NE-, a szérum CRP és fibrinogén 
szintjei), mint a pre-exisztáló baktériumok által okozott, vagy nem patogén eredetű exacerbációkban. 
A BAL folyadékban a neutrophilek száma és az IL-8 szintje, az exacerbációt okozó H. influenzae 
törzsek esetében szignifikánsan magasabb, mint a kolonizáló törzsek esetében. 

A bakteriális kolonizáció stabil állapotú betegekben növeli az akut exacerbációk gyakoriságát. A 
gyakran exacerbálók (>3/év) BAL folyadékában már stabil állapotban is több gyulladásos marker (IL-6, 
IL-8) szintje magasabb, mint a ritkábban exacerbáló (<3/év) betegekben, ami a stabil állapotra 
jellemző bakteriális terhelés és az exacerbációk gyakorisága közötti összefüggésre utal. 

Középsúlyos és súlyos COPD-ben az alsó légúti bakteriális kolonizáció és infekció, jelentős faktora a 
betegség progressziójának. Valószínűleg adaptív immunválasz kiváltása révén fokozzák a légúti 
gyulladást és szövetkárosodást. A CD4+ helper T-sejtek, az antigént bemutató sejtek memránján 
megjelenő MHC II-molekula és a bakteriális antigénből származó peptid komplexet felismerve 
aktiválódnak, majd a Th1 fenotípus irányába polarizálódnak, ami fokozza az adaptív immunválaszt. 

Proteáz-antiproteáz egyensúlyeltolódás 

Laurell és Eriksson 1963-ban ismerte fel, hogy az α1-AT öröklött hiánya az emphysema korai 
kialakulásának rizikófaktora, különösen dohányosokban. Később in vivo állatmodellekben is 
kimutatták, hogy több elasztolítikus humán proteáz (NE, PR-3, CG) endotracheális instillatiójával a 
légutakban gyulladásos, a tüdőparenchymában emphysemás laesiók válthatók ki. 

COPD-ben a gyulladásos folyamatot a protáz-antiproteáz egyensúlyeltolódás felerősíti. Ennek oka a 
proteázok gyulladással kapcsolatos fokozott és/vagy az antiproteázok csökkent termelésével (pl. 
öröklött α1-AT-hiányban), vagy oxidatív inaktiválásával (funkcionális α1-AT-hiány) kapcsolatos. A 



 758 

neutrophil-, macrophag- és epithelsejt eredetű proteázok szinergisztikusan hatva, az alveolaris falak 
vázát képező kötőszöveti proteineket (elasztin, kollagén, fibronektin, laminin, stb.) hidrolizálják. Az 
így képződő kemotaktikus aktivitással is rendelkező elasztin-fragmentumok, tovább fokozzák a 
gyulladást. A proteázok az NF-κB transzkripciós faktort aktiválva, növelik a proinflammatorikus citokin 
(pl. IL-8, TNF-α) gének expresszióját is. Kísérleti állatokban a neutrophil proteázok a légúti hám 
diszrupcióját, a mucosus mirigyek és kehelysejtek hyperplasiáját, a nyákszekréció markáns 
fokozódását váltják ki. Károsítják a bakteriális opszonizációt is, a komplement-kaszkád C3-
komponensének és az immunglobulinoknak (IgG, IgA) proteolítikus hasításával. Feltételezhető, hogy 
humán légutakban in vivo a szabad proteázok hasonló károsodásokat képesek létrehozni, amelyek 
végül is szöveti destrukcióhoz, mucus hypersecretióhoz, a mucociliaris clearence csökkenéséhez 
vezetnek, és elősegítik baktériumok kolonizációját és proliferációját az alsó légutakban. 

Oxidatív stressz 

A légzőtraktus oxidánsokban gazdag környezet álladó expozíciójának van kitéve. A dohányfüst és más 
környezeti ágensek (O3, NO2 stb.) inhalációja, valamint az aktivált gyulladásos sejtek növelik a tüdők 
oxidáns terhelését. A fokozott oxidatív stressz, illetve a reaktív oxigén gyökök (ROS) káros hatások 
sokaságát (az epithel-és endothelsejtek károsodását,a gyulladásos sejtek influxját, az antiproteázok 
inaktiválását, a proinfammatorikus citokin-gének felülszabályozását, stb.) váltják ki COPD-ben. Egy 
szippantásnyi cigarettafüst 1017 ROS molekulát tartalmaz. 

A reaktív szabadgyökök (szuperoxid-anion, O2-, hidroxilgyök, OH-) és oxigén metabolitok (hidrogén-
peroxid, H2O2, halid-anion, HOCl-), valamint a peroxinitrit (ONOO-)] biológiai molekulák sokaságával 
(proteineket, lipideket, nukleinsavakat) lép reakcióba, ami a sejtek diszfunkciójához, sejthalálhoz, 
valamint az extracelluláris matrix pusztulásához vezet. Az oxidánsok közvetlen károsító hatásukon 
kívül a matrix-metalloproteázok aktiválásával és az antiproteázok (α1-AT, secretoros leukoproteáz 
inhibitor, SLPI) inaktiválásával is hozzájárulnak a proteáz-antiproteáz egyensúly eltolódásához. A 
proinflammatorikus transzkripciós faktorok közül aktiválják az NF-κB-t, az aktivátor protein-1 (AP-1)-
et, ami több proinflammatorikus gén (IL-8, TNF-α) expresszióját növelve,fokozza a gyulladás. Az 
oxidatív stressz reverzibilis légúti szűkületet válthat ki, ugyanis a H2O2 in vitro kontrahálja a légúti 
simaizmokat, míg az izoprosztán F2α-III erős constrictoros választ vált ki humán légutakban. Az 
oxidánsok a macrophagok hiszton-deacetiláz2 (HDAC2)-aktivitását csökkentve, hozzájárulnak a 
COPD-ben észlelhető szteroid-rezisztenciához. A szteroidok szupresszív hatása a gyulladásos 
citokinindukcióra ugyanis, csak megfelelő HDAC2 aktivitás esetén érvényesül. 

Az oxidatív stressz markerei kimutathatók az epithelt fedő folyadékban, a kilégzett levegőben, 
valamint a betegek vizeletében. A H2O2 és a NO a cigarettafüst által generált és a gyulladásos és 
epithelsejtekből felszabaduló oxidánsok direkt mértéke. Stabil COPD-ben a H2O2, akut 
exacerbációkban a H2O2 és az NO szintje a betegek kilégzett levegőjében emelkedik. A prosztaglandin 
izomér izoprosztán F2α-III - amely az arachidonsav szabadgyök-peroxidációjával képződik, és az 
oxidatív stressz in vivo biomarkerének tekinthető - szintje az egészséges kontrollokhoz képest stabil 
COPD-ben szenvedők kilégzett levegőjében és vizeletében magasabb, és akut exacerbációkban 
tovább emelkedik. Az izoprosztánoknak számos hatása (bronchoconstrictio, fokozott plazma-
áteresztés, mucus hypersecretio) van a légúti funkcióra. COPD-s betegekben az antioxidáns védelem 
csökkent, ami tovább növeli az oxidatív stresszt. A ROS-t normálisan endogén (glutathion, bilirubin 
stb.) és exogén antioxidánsok (C- és E-vitamin) közömbösítik. 

Szisztémás gyulladásos hatások 

A COPD nemcsak a tüdő idült gyulladásos betegsége, hanem egy alacsony intezitású szisztémás 
gyulladással is járó betegség. Ennek eredetével kapcsolatos egyik hipotézis, hogy a szisztémás 
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gyulladás a tüdőből ered, a kóros gyulladásos válasz során nagy mennyisében képződő mediátorok 
„túlcsorgása”(spillover) révén (2. ábra). Emellett szól, hogy a direkt összefüggés a légúti és szisztémás 
gyulladás súlyossága között stabil COPD-ben nem következetes lelet, és, hogy a légúti gyulladás a 
szisztémás gyulladás előtt alakul ki. Egy másik elképzelés, hogy a dohányfüst más szövetekre - pl. a 
vascularis endothelre - kifejtett hatásaiból ered. A COPD kialakulásának kockázata azonban nem 
nagyobb a magasabb CRP-koncentrációt eredményező CRP gén polimorfizmust mutató betegek 
között, ami ellene szól annak, hogy a szisztémás gyulladás okozná a gyulladást a tüdőben (ld. 3. ábra). 
A szisztémás gyulladás hozzájárul a COPD extrapulmonalis hatásaihoz és a betegség jelentős klinikai 
végpontjai az intra- és extrapulmonalis gyulladás közötti kölcsönhatások eredői. 

Stabil COPD-ben mind a leukocyták száma, mind az akut fázis proteinek (CRP, fibrinogén) és citokinek 
(IL-6, TNF-α) koncentrációi a szérumban magasabb, ami alacsony intenzitású szisztémás gyulladás 
fennállására utal. Érdekes módon más krónikus állapotok (szívelégtelenség, obesitás, diabetes), vagy 
az életkorral kapcsolatos normál folyamatok szintén kapcsolatosak egy hasonlóan alacsony 
intenzitású szisztémás gyulladással. Fontos azonban megjegyezni, hogy nem minden COPD-s betegnél 
van jelen szisztémás gyulladás. 

COPD-ben a perifériás vér gyulladásos sejtjeinek több funkciójában is különbségeket mutattak ki, 
egészségesekhez viszonyítva. Így pl. a neutrophil granulocyták reaktív oxigéngyök-termelése, in vitro 
kemotaktikus- és proteolyticus aktivitása fokozott. A COPD-sekből izolált monocytákból is 
szignifikánsan több MMP-9, IL-8 és IL-6 szabadul fel stimuláció hatására. Az akut fázis proteinek (CRP, 
fibrinogén) szérumszintje is magasabb, amiben az emelkedett IL-6 és TNF-α szinteknek van szerepe. A 
COPD extrapulmonalis komorbiditásainak kialakulásában és hozzájárul a progressziójához. 

Cardiovasculáris társbetegségek 

A dohányzás COPD hiányában is a cardiovascularis betegségek egyik kockázati tényezője, de 
dohányosokban a COPD fennállása, növeli a cardiovascularis és összmortalitást. Minden 10%-nyi 
FEV1 csökkenés, 14% össz- és 28% cardiovascularis mortalitás-emelkedést okoz és 20%-kal növeli a 
nem fatális coronaria eseményeket is. A tüdőfunkció romlása a mortalitás jobb prediktorának 
mutatkozik, mint a szívbetegség jól ismert rizikófaktora, a magas CRP-szint. 

Enyhe/középsúlyos (I-II. stádium) COPD-ben az össz-mortalitás 22%-áért, súlyos/nagyon súlyos (III-
IV.stádium) COPD-ben pedig 15-20%-áért cardiovascularis betegség felelős. A szérum CRP 
emelkedett COPD-ben, valamint a COPD valamennyi komorbiditásában, és szignifikáns összefüggést 
mutat a cardiovascularis történésekkel. Akut exacebációban nemcsak a légúti gyulladás fokozódik a 
stabil állapothoz képest, hanem az IL-8-szérumszintje is tovább emelkedik, és a növekedés a 
gyakrabban exacerbálóknál szignifikánsan nagyobb. Ehhez társul még exacerbációban a 
fibrinogénszint emelkedése, amely növeli a thrombosis-rizikót. 

Az atherogenesis során a CRP lerakódhat az artéria falában, és - mivel a macrophagoknak van CRP 
receptoruk - elősegíti a monocyták adherentiáját az MCP-1 (macrophag kemotaktikus protein-1) 
kemokin segítségével. A CRP serkenti a habossejt-képződést is alacsony denzitású lipoproteinek 
jelenlétében, és ezek a sejtek az atheroscleroticus plakkok építőelemei. A fentiekből következik, hogy 
a COPD korai felismerése és megelőzése fontos eszköze a cardiovascularis betegségek 
megelőzésének. 

Testsúlyvesztés, cachexia 

Testsúlyvesztés (BMI <20 kg/m2) COPD-s betegeknél gyakran figyelhető meg, és emphysema 
kialakulásának fokozott rizikójával jár együtt. A súlyos, dominálóan emphysemás típúsú COPD-s 
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betegek 30-40%-ában, és az enyhe, közepesen súlyos betegek is mintegy 10-15%-ában fordul elő és 
rossz prognózist jelent. Az ilyen betegek mononucleáris sejtjeiből normál stimulusokra felszabaduló 
TNF-α mennyisége szignifikánsan nagyobb, mint az egészséges kontrolloké. Az átlagosnál 
alacsonyabb súlyú (a nomál 81%-a) COPD-s betegek TNF-α szinjét tízszer magasabbnak találták, mint 
az átlagosnál magasabb súlyú (a normál 121%-a) betegeknél. A súlyvesztés a vázizomzat 
atrophiájával, tömegének csökkenésével kapcsolatos és a megmaradó izomtömeg is gyakran 
diszfunkcionális. Ez a kombináció jelentősen csökkenti a terhelési kapacitást COPD-ben. 

A kóros testsúlyvesztésben a szisztémás gyulladás szerepe valószínűsíthető. COPD-ben a zsírmentes 
testtömegre számitott nyugalmi energiafelhasználás nagyobb az emelkedett, mint a normál CRP-vel 
rendelkező betegekben. A testsúlyvesztés COPD-ben, elsősorban a felgyorsult anyagcsere nagyobb 
energiafogyasztása miatt következik be. A magas TNF-α-szint és a testsúlycsökkenés közötti 
összefüggés is bizonyított. Az energia-egyensúly és a testtömeg szabályozásában a zsírszövetben 
szintetizálódó leptinnek is szerepet tulajdonítanak, mivel szérumszintjei a kisebb testtömeg-indexet 
és teljestest-zsírtartalmat mutató emphysemásokban alacsonyabb, mint a kontrollokban. Szignifikáns 
összefüggést mutattak ki a TNF-α receptor és a leptin plazmaszintjei között is. Utóbbit a hypoxia 
növeli. Ezek az adatok interakció fennállására utalnak a gyulladás, a leptin-szint, a testtömeg-index 
csökkenése, illetve a COPD-ben gyakori súlyvesztés között. 

Vázizom-diszfukció 

A hagyományos szemlélet a COPD-re jellemző vázizom-diszfunkciót, főleg a terhelésre fulladó beteg 
mozgásszegénységével vagy a gyakran alkalmazott szteroid-kezelés okozta myopathiával hozta 
összefüggésbe. Az utóbbi időben azonban tisztázódott, hogy különbség van a nem COPD-s 
dekondicionált beteg és a COPD-s beteg izomrosttípusának összetételében. Mozgásszegény 
egészségesek és középsúlyos/súlyos COPD-s betegek vastus medialisának vizsgálatával az I-es típusú 
izomrostok arányát mozgásszegény égészségeseknél 44%-nak, míg COPD-ben 23%-nak találták, 
szemben a nagyon aktív egészségesek 60-65%-os arányával. Az I-es típusú izomrostarány 
csökkenésével párhuzamosan a II-es típusú alacsony oxidatív kapacitású rostok aránya  nő és 
szelektív atrophiájuk is megfigyelhező. Ez intrinsic izombetegség (myopathia) fennállására utal COPD-
ben, melynek kialakulásában a szisztémás gyulladásnak, az oxidatív stressznek és a hypoxaemiának 
tulajdonítanak jelentőséget. A szisztémás gyulladás egyrészt növeli az akut fázis proteinek 
szintéziséhez szükséges aminosav-igényt (csökkentve ilymódon az izomfehérje-raktárakat), másrészt 
a TNF-α aktiválja az ATP-ubiquitin-dependens proteolyticus rendszert, amely az izomfehérjék 
degradációja, a reparáció gátlása és az apoptosis stimulálása révén az izomsorvadás irányába hat. 

Az egészségesekhez képest a COPD-s betegek izomszövete kevésbé képes feldolgozni metabolikus 
prekurzorokat és végtermékeket, következésképpen sokkal hajlamosabbak metabolikus oxidatív 
stresszre terhelés alatt. Más adatok a CRP, a gyulladásos citokinek (TNF-α, IL-8,IL-6) és a hypoxaemia 
szerepére utalnak. A TNF-α gátló hatású a myofilamentumokra. Az IL-6 szint növekedése például a 
szisztémás tesztoszteron-, az inzulin-növekedési faktor (IGF-1) - és a dehydroepiandroszteron szintek 
csökkentésével, a katabolikus/anabolikus folyamatokat növelve, hozzájárul a COPD-s beteg perifériás 
myopathiájához, izomrostjainak apoptozisához és izomsorvadásához,  az I-es típusú izomrostok 
csökket aránya pedig jól korrelál a PaO2-vel. 

Osteoporosis 

A szteroiddal még sohasem kezelt COPD-s betegekben, a korosztályukénál sokkal nagyobb arányban 
fordul elő csigolyatörés. Szteroid-naív COPD-s betegekben összefüggést mutattak ki az osteopenia és 
a proinflammatorikus citokinek (TNF-α, IL-8) magas szérumszintje között. A TNF-α, az IL-6 és az IL-1 
elősegíti az osteoclastogenesist. A TNFα-transzkripciót csökkentő raloxifen növeli a csontsűrűséget. 
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Ezek a leletek arra utalnak, hogy a proinflammatorikus citikinek által fokozott osteoclast-kéződés 
növeli az osteoporosis kialakulásának rizikóját COPD-ben. 

Diabetes mellitus 

COPD-ben a 2-es típusú diabetes kialakulásának a rizikója közel kétszerese az átlagpopulációénak. A 
2-es típusú disbetesben a TNF-α, az IL-6- és a CRP koncenrációja magas. A TNF-α által aktivált NF-κB, 
a cikinek és adhéziós molekulák felülregulációjához és oxidatív stresszhez vezet, és ez a hatás 
interferál a glükoz-metabolizmussal és az inzulin-szenzitivitással. Ezt a folyamatot a TNF-α 
antagonista adiponectin gátolni képes és ennek csökkent szintje inzulinrezisztenciát és 
hyperinzulinaemiát eredményez kövér egyénekben melyet a TNF-α gátlása javít. A gyulladásos 
markerek (TNF-α, CRP, MIP-1) és az ICAM-1 termelésének gátlása thiazolidindionokkal javítja az 
inzulinhatást is. Ezek a leletek a szisztémás gyulladásos markerek szerepét támogatja a 2-es típusú 
diabétes kialakulásának rizikójában COPD-ben. 

Alvászavar 

Alvási apnoe a COPD-s betegek 10-15%-ánál fordul elő, nem gyakrabban, mint a normál 
populációban. COPD-ben az alvással kapcsolatos gázcserezavarok a betegség következményei, és 
alvási apnoe fennállása nélkül is előfordulhatnak. Egészségeseknél a REM fázis alatt, elsősorban 
hypoventiláció következményeként csökken a PaO2. COPD-ben ez sokkal kifejezettebb lehet, mivel a 
légúti obstrukció, hyperinfláció, légzőizom diszfunkció, V’/Q’ aránytalanság, egyes gyógyszerek stb. 
hozzájárulhatnak a hypoventilációhoz. A REM fázis alatt az intercostalis izmomaktivitás csökken, -
szemben a diaphragmával, - ezért COPD-ben a hyperinfláció miatt csökkent és a szteroidok által is 
negatívan befolyásolt rekeszkitérések, felerősítik a REM alatti hypoventilációt és PaO2-csökkenést. Az 
éjszakai hypoventiláció okozta PaO2-csökkenés COPD-ben nagyobb, ezért az alvászar alvási apnoe 
fennállása nélkül is szerepet játszik a nappali fáradékonyságban, életminőség-romlásban és 
prediszpozíciót jelent pulmonalis hyprtensio kialakulására. COPD-ben az alvási apnoe nagyobb O2-
deszaturációhoz vezet. A betegek már az apnoés időszakok kezdetén hypoxaemiássá válnak,ezért 
különösen hajlamosak a krónikus hypoxaemia komplikációira,igy cor pulmonaléra és polycytaemiára. 
Az éjszakai alvászavar is szerepet játszik abban, hogy a 2-es típusú, globális légzési elégtelenségben 
szenvedő COPD-s betegek gyakrabban halnak meg éjszaka. 

Patológia 

Nagy (centrális) légutak 

COPD-ben a nagy légutak is gyulladásosak, és a mucus hypersecretio fő helyét képezik. A bronchusok 
falában T (főleg CD8+, kisebb mértékben a CD4+) és B-lymphocyták valamint macrophagok, a légutak 
lumenében és a submucosa mirigyeiben neutrophil sejtek halmozódnak fel. A bronchialis mucosa a 
sejtes infiltratio, oedema, plazma exsudatio és hyperaemia miatt duzzadttá válik, és a gyulladás a 
szövetek szerkezeti átépüléséhez vezet. A felszíni hámban atrophiás és fokális laphám-metaplasiás 
területek alakulnak ki, csökken a csillós sejtek száma, a csillók megrövidülnek, deformálódnak és 
helyenként „letarolttá” válnak. A submucosa mirigyállományának a tömege nő, és nő a kehelysejtek 
száma is a felszíni hámban. A mirigyek serosus acinusainak aránytalan csökkenése több, a légutak 
védelmében szerepet játszó faktor (lizozim, laktoferrin, bronchialis leukoproteáz inhibitor-SLPI) 
szintézisének csökkenéséhez, kevésbé savanyú, viszkózusabb nyák termelődéséhez vezet. 
Előrehaladott stádiumban a hörgők falában fibrosis, enyhe simaizom hyperplasia, a kis erekben 
muscularisatio és az intima megvastagodása alakul ki. 
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Kis (perifériás) légutak 

A kis légutakat (belső átmérő <2mm) bélelő hám fő sejttípusai a csillókat nem tartalmazó secretoros 
Clara-sejtek és a kisebb számban előforduló csillószőrös-, kehely- és bazális sejtek. A Clara-sejtek egy 
surfactant hipofázis protein (SP-D) és egy antileukoproteáz (secretoros leukoproteáz inhibitor, SLPI) 
termelésével fontos szerepet játszanak a kis légutak falának stabilitásában, és antiproteáz 
védelmében. Krónikus bronchitisben és COPD-ben a Clara-sejtek mucosus transzformációja 
(kehelysejt metaplasia) a légutakat fedő folyadékfilmben surfactantvesztéshez vezet a felületi 
feszültség következményes növekedésével, ami a kis légutak falának kilégzés alatti korai 
elzáródásához vezet. A Clara-sejtek mucosus transzformációja a mucustermelés abnormális 
fokozódáshoz vezet a kis légutakban (ahonnan a mucus eltávolítása köhögéssel kevésbé hatékony), 
ami bakteriális kolonizációra hajlamosít. 

Hasonlóan a nagy légutahoz, a kis légutak falát és lumenét infiltráló fő gyulladásos sejtek a T (főleg 
CD8+ és CD4+) és B-lymphocyták és macrophagok, a COPD előrehaladott formáiban neutrophilek. A 
COPD-s dohányosok kis légutaiban a patológiás elváltozások (gyulladásos sejtes infiltráció, muralis 
oedema, plazma exsudatio, a Clara-sejtek mucosus transzformációja), simaizom hyperplasia, 
peribronchiolaris fibrosis, a 400 µ-nál kisebb átmérőjű bronhiolusok relatív arányának növekedése 
teljesen nyilvánvalók. Ezek a laesiók a COPD kórlefolyása során a gyulladás progressziójával az 
enyhén beteg dohányosoktól a COPD-ben elhunyt dohányosokig szignifikánsan progrediálnak. A 
patológiás elváltozások végül is a kis légutak falának megvastagodásához, lumenük nyákkal való 
okklúziójához, fixált szűkületéhez, deformálódásához, vezet. A légutak COPD-ben a kilégzési 
áramláskorlátozottság fő helyévé válnak. 

Tüdőparenchyma 

Az emphysemát a tüdők szerkezeti vázát képező interstitialis, extracellularis matrix (elasztin, 
kollagen, proteoglikánok, etc.) és a parenchyma sejtes komponenseinek a destrukciója jellemzi. A 
korai emphysemás laesiókat az elasztikus rostok finom disruptiója jellemzi a tüdők elasztikus 
összehúzó erejének (Pel) korai csökkenésével, növekvő fenestratiók kialakulásával. A destrukció 
fokozódása nagyobb fenestratiók (>1 mm) kialakulásához, az alveolaris septumok eltűnéséhez vezet. 
COPD-s betegekben az emphysemának két típusa alakulhat ki attól függően, hogy a destrukció a tüdő 
acinusainak (secunder lobulus) melyik régióját károsítja (5. ábra). 
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5. ábra. Az emphysema centrilobularis (A, B) és panlobularis (C, D) típusainak sémás rajza (A és C) és 
makroszkópos képe inflációban fixált tüdőben. Rövidítések: BT: bronchiolus terminalis, BR1, BR2, 
BR3: a respiratoricus bronchiolusok három generatiója, DA: ductus alveolaris, SA: saccus alveolaris, A: 
alveolus. 

A centrilobularis (centriacinaris) emphysemát (CLE) az acinusok centrumában a respiratoricus 
bronchiolusok destruktív tágulata jellemzi, a határoló falak megvastagodásával. A tágult, deformált 
üregekhez gyulladásos, vastag falú, beszűkült lumenű, nyákkal részlegesen eltömeszelt 
bronchchiolusok vezetnek. A fokális destruktív laesiókat éles határral intakt alveolusok övezik. CLE-
ben a kis légutak gyulladása, és a nyitvatartásukat biztosító alveolaris „kötődéseik” (alveolar 
attachments) pusztulása állandó lelet. A centrilobularis laesiók a felső lebenyekre lokalizálódnak, de a 
kórlefolyás során kiterjedhetnek az egész tüdőre és a pulmonalis capillaris ágyra is. Dohányos COPD-s 
betegekben tipikusan CLE alakul ki, amelynek súlyossága szignifikáns összefüggést mutat a kislégúti 
gyulladás súlyosságával, ami a két kórállapot között okozati összefüggésre utal. CLE-ben a tüdőszövet 
tágulékonyságának (Cst) fokozódása, az elasztikus erő (Pel) és a diffúziós felület csökkenése nem túl 
jelentős. A kilégzési áramláskorlátozottság döntően a kis légutak áramlási ellenállásának 
növekedésével kapcsolatos. 

A panlobularis (panacinaris) emphysemát (PLE) a terminalis bronchiolusoktól distalisan lévő 
alveolusok és alveolaris ductusok diffúz, az acinusok egészére kiterjedő destrukciója jellemzi, a kis 
légterek egybeolvadásával nagyobb üregekké. Az interstitialis elasztin - és kollagénhálózat elpusztul, 
az alveolaris septumokban növekvő fenestratiók jelennek meg. Feltűnő a capillaris ágy pusztulása is, 
és az egységnyi tüdőtérfogatra vonatkoztatott parenchymatömeg és alveolaris felület jelentősen 
csökken. A PLE súlyosabb az alsó lebenyekben, és „tiszta” formában öröklött α1-AT hiányos 
betegekben alakul ki. PLE-ben a kis légúti gyulladás nem jelentős, a tüdő mechnikai tulajdonságai 
típusosak emphysemára (jelentősen fokozott szöveti tágulékonyság (Cst), csökkent elasztikus erő 
(Pel) és diffúziós felület. PLE-ben az áramláskorlátozottság fő oka a kilégzési áramlást szolgáltató 
elasztikus összehúzó erő (Pel) elvesztése. 
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Pulmonalis vasculatura 

COPD-ben a pulmonalis vascularis elváltozásokat a véredények falának megvastagodása jellemzi, ami 
a betegség már korai stádiumában elkezdődik. Az érfalat főleg CD8+ T-sejtek és macrophagok 
infiltrálják, az intima megvastagodott, a simaizomzat tömegének növekedése feltűnő. 

Patofiziológia 

Mucus hypersecretio és ciliaris diszfunkció. COPD-ben a mucus hypersecretio jól korrelál a léguti 
gyulladás súlyosságával. A felszaporodott nyákmirigyeket és kehelysejteket gyulladásos mediátorok, 
proteázok, oxigén szabad gyökök stimulálják, ami nagymennyiségű, a normálnál sokkal viszkózusabb 
(kevésbé transzportábilis) nyák termelődéséhez vezet. Ennek eltávolítása a légutakból a csillós hám 
károsodása következtében lassul, és a felhalmozódó nyák különösen a kis légutakban (ahol a 
köhögési clearance sem hatékony) luminális okklúzióhoz vezet, és elősegíti a mikroorganizmusok alsó 
légúti kolonizációját. 

A bronhialis mirigyek serosus acinusainak relatív csökkenése és a kis légutak Clara-sejtjeinek mucosus 
transzformációja következtében csökken a légutak védelmében (lizozim, laktoferrin, SLP-I), a kis 
légutak falának stabilitásában és a mucus transzportábilitásában szerepet játszó faktorok (SP-D) 
szintézise. Mindez mucociliaris diszfunkcióhoz, a légúti secretum antibakteriális-, antiporteáz- és 
transzport kapacitásának a csökkenéséhez vezet (6. ábra). 

 

6. ábra. A légutak „természetes” protektív mechanizmusainak sérülése COPD-ben: mucociliaris 
diszfunkció 

A ciliaris diszfunkció korai funkcionális rendellenesség COPD-ben. Általában messze megelőzi az 
áramláskorlátozottság manifesztálódását, de produktív köhögéshez vezet (krónikus bronchitis). 
COPD-ben a mucus hypersecretio az exacerbációk gyakoriságának növelésével, a gyorsult légúti 
funkcióvesztés és életminőség-romlás potenciális rizikófaktora és prediktora. Súlyos COPD-ben a 
terminális infekciók rizikóját növelve, növeli a COPD miatti mortalitást. 
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Légúti áramláskorlátozottság és hiperinfláció 

A COPD alapvető patofiziológiai jellemzője a progresszív, nem teljesen reverzibilis légúti 
áramláskorlátozottság. Számos, főleg a kis légutakat és a tüdőparenchymát érintő patológiás 
elváltozás járul hozzá az áramláskorlátozottsághoz és változtatja meg a pulmonalis mechanikát 
COPD-ben (7. ábra). 

 

7. ábra. A kilégzési áramláskorlátozottság mechanizmusai COPD-ben 

COPD-ben a kilégzési áramláskorlátozottság döntően a kis légutak áramlási ellenállásának 
növekedésével (obstruktív bronchiolitis) és a tüdőparenchyma degeneratív pusztulásával 
(emphysema) kapcsolatos. A kis légutak gyulladásos strukturális átépülése (remodeling) az áramlási 
ellenállás progresszív növekedéséhez vezet (kislégúti obstrukció). A bronchiolusok falvastagsága 
(gyulladásos sejtes infiltráció, oedema, simaizom hyperplasia és aktív constrictio, masszív 
peribronchiolaris fibrosis) a lumenük rovására jelentősen nő, és mucusban gazdag exsudatum a 
lumenük részleges okklúziójához vezet. A peribronchiolaris fibrosis, a hegesen deformált kis légutak 
és heges stenosisok kialakulása dominálóan fixált légúti obstrukcióhoz vezet. 

A kislégutak gyulladása ráterjed a környező alveolusokra (peribronchiolitis) és faluk elvékonyodását, 
diszrupcióját okozza a bronhiolusok falához történő kötődési pontjaikon. Ezáltal a kis légutak 
rugalmas alveolaris „kipányvázottsága”, faluk stabilitása csökken, és a kilégzés alatt generálódó 
pozitív intrathoracalis nyomás hatására már korán elzáródhatnak. Ezt a hatást a gyulladás 
következtében kialakuló surfactant-vesztés, a lument bélelő folyadékfilm felületi feszültségének 
növelésével tovább erősíti. A kilégzési áramlás hajtónyomását szolgáltató és a kis légutak mechanikai 
hatásokkal (pozitív intrathoracalis nyomás kilégzés alatt) szembeni stabilitását biztosító elasztikus erő 
elvesztése - különösen a parenchyma panlobularis típusú destrukciójának dominenciája esetén- 
irreverzibilis komponense a kilégzési áramláskorlátozottságnak. COPD-ben főleg a fokozott cholinerg 
tónus és a gyulladás egyes komponensei (pl. oedema, plazma exsudatio) képezik az 
áramláskorlátozottság reverzibilis elemeit. 

COPD-ben a kilégzési áramlás progresszív csökkenésével a tüdők kiürülése folyamatosan lassul, és ha 
egy kritikus érték alá csökken, akkor a kilégzés inkompletté válik, azaz a tüdők nem képesek a 
kilégzési fázis alatt teljesen, a respiratorikus rendszer (mellkasfal-tüdő) nyugalmi, relaxációs 
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térfogatszintjéig (normál TGV szintje) kiürülni, aminek eredményeként a belégzett levegő egy része 
„fogva marad” a tüdőkben. Ez a fenomen „air trapping”-ként ismert (8. ábra). Már nyugalmi légzés 
mellett a kilégzésvégi tüdőtérfogat (TGV szintje) lassan kialakuló, nem teljesen reverzibilis 
növekedéséhez vezet (krónikus dinamikus hiperinfláció). Ha a légzési frekvencia pl. terhelés vagy 
exacerbáció alatt nő, akkor a kilégzési fázis további gyors rövidülése miatt az air trapping felerősödik, 
és a „fogva tartott” levegőmennyiség akut és dominálóan reverzibilis növekedéséhez vezet (akut 
dinamikus hyperinfláció). 

 

8. ábra. Air trapping és dinamikus hiperinfláció COPD-ben 

A COPD kórlefolyása során, a tüdőparenchyma progresszív pusztulása következtében a tüdő 
tágulékonyságának (Cst) növekedése és rugalmasság (Pel)-vesztése következtében a respiratorikus 
rendszer (mellkasfal-tüdő) statikus (relaxációs) 0-nyomáspontja magasabb térfogatok felé tolódik 
(statikus hyperinfláció). Ennek hatása az áramláskorlátozottságra és a hiperinflációra azonban kisebb 
jelentőségű, mint a kis légutak áramlási ellenállásának a növekedése). 

Az air trapping kialakulásával a belégzés, a kilégzés befejeződése előtt, azaz olyan térfogatnál 
kezdődik, melynél a respiratorikus rendszer a dependens tüdőrégiókban még pozitív rugalmas 
nyomást fejt ki (intrinsic pozitív endexspiratorikus nyomás: PEEPi). A PEEPi jelentős elasztikus 
küszöbterhelést jelent, amit a belégző izmoknak kell legyőzni ahhoz, hogy negatív alveolaris nyomást 
generáljanak a belégzés megkezdődésére. Ezen kívül a hiperinfláció a légzőizmokat magasabb 
tüdőtérfogatokon történő működésre kényszeríti, ahol a szöveti tágulékonyság már alacsonyabb, 
miáltal az elasztikus belégzési munka extrém fokban nő és hatásfoka csökken. 

Bár a hiperinfláció optimalizálja (csökkenti) a súlyos kilégzési áramláskorlátozottságot, az egyre 
magasabb térfogatokról induló, a belégző izmok egyre nagyobb erőfeszítését igénylő belégzés 
restriktív mechanikai deficitet eredményez, ami korlátozza a beteget légzési térfogatának szükség 
szerinti növelésében. A hiperinfláció ilymódon jelentősen megnehezíti a belégzést, dyspnoe érzetet 
vált ki, ami csökkenti a beteg terhelési állóképességét, aktuális aktivitását, és rontja az életminőségét 
és a prognózist. 

A hiperinfláció szintje a tüdőtérfogatok mérésével felbecsülhető. A jelentősen megnövekedett TGV a 
hiperinfláció funkcionális merkere, de jól tükröződik az IC- és az IVC csökkenésében és az RV 
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növekedésében is. A tüdőtérfogatok közül az IC növekedése mutatja a legszorosabb összefüggést a 
hiperinfláció csökkenésével és a dyspnoe enyhülésével. Hörgőtágítókkal a COPD tüneti végpontjaiban 
elérhető javulás (dyspnoe enyhülése, terhelési állóképesség és életminőség javulás) szorosabb 
összefüggést mutat a hiperperifláció funkcionális markereinek javulásával (IC növekedése, TGV 
csökkenése), mint a FEV1 változásával. 

Gázcsere zavar 

COPD-ben a patológiás elváltozások súlyosbodása a tüdő gázcserélő kapacitásának fokozatos 
romlásához, hypoxaemia és hypercapnia kialakuláshoz vezet. A rutin tüdőfunkciós tesztek és az 
artériás vérgázok közötti összefüggések szegényesek, és szignifikáns hypoxaemia ritka addig, amíg a 
FEV1 >1 l. A hypoxaemia eleinte terhelés alatt alakul ki, de a betegség progressziójával már 
nyugalomban is fennáll. A gázcsere fő károsító mechanizmusa az alveolaris ventiláció (V’A) és a 
capillaris átáramlás (Q’) normális illeszkedésének (V’A /Q’)eltolódása, alacsony és magas V’A/Q’ 
rátájú alveolaris egységek kialakulása felé. Az alacsony V’A/Q rátájú (<0,8) alveolaris egységek olyan 
régiókat reprezentálnak, melyek a periferiás légutak obstrukciója miatt szegényesen ventiláltak, de 
perfúziójuk megtartott (a pulmonalis arteriák remodelling-je következtében az alveolaris hypoxia 
által kiváltott reflexes vasoconstrictoros válasz kiesik), miáltal a vénás vér ezeket az alveolaris 
egységeket változatlan összetételben hagyja el (funkcionális shunt), és keveredik a jól szellőzött 
alveolaris egységek vérével. Az illeszkedési zavar egy másik mintáját magas V’A/Q rátájú alveolaris 
egységek túlsúlya jellemzi (melyeknél a ventiláció főként alulperfundált regiók felé terelődik), 
hozzájárulva némileg a gázcsere zavarhoz. Ez a minta gyakoribb a COPD emphysemás típusában. 

COPD-ben az alveolaris falak és az érhálózatpusztulás a diffúziós felszín csökkenéséhez vezet, ami jól 
tükröződik a CO-transzferfaktor/alveolaris volumen hányados, azaz a CO- transzfer koefficiens (KCO) 
csökkenésében, - következményes hypoxaemiával. A krónikus hypercapnia jelentős mechanizmusa a 
belégző izmok diszfunkciója következtében kialakuló alveolaris hypoventiláció. 

Pulmonalis hypertensio és cor pulmonale 

Pulmonalis hypertensio általában a COPD késői stádiumában (III.-IV.) alakul ki, rendszerint súlyosabb 
hypoxaemia (PaO2 <60Hgmm) tartós fennállása után. A COPD legjelentősebb komplikációja, amely 
cor pulmonaléhoz vezet, rossz prognózissal. Kialakulásához több tényező járul hozzá (vasoconstrictio, 
a pulmonalis artériák gyulladásos remodellingje, ami csökkenti a lument, a capillaris ágy pusztulása). 
A vasoconstrictiónak több oka lehet, pl. a hypoxia, vasoconstrictoros peptidek (ET-1) felszabadulása 
az endothelből, vagy az NO-szintáz csökkent elválasztása. A pulmonalis hypertensio és a vascularis 
ágy csökkenése jobb kamra hypertrophiához és elégtelenséghez vezet. A cor pulmonalet a jobb 
kamra hypertrophiájaként definiáljuk, amely a tüdők strukturáját és/vagy funkcióját károsító 
betegségből ered. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A COPD-s betegek kórelőzményében szereplő rizikófaktorokat (dohányzás, munkahelyi és környezeti 
légszennyezeződés) és ezek expozíciós jellemzőit (expozíció kezdete, tartama intenzitása, esetleges 
eliminálása) rögzíteni kell. A kórelőzmény lényeges elemei a klinikai tünetek jellemzőinek (tünetek 
kezdete, gyakorisága, jellege, súlyossága), a betegség szövődményeinek, társbetegségeinek, az 
előzetes gyógyszeres kezelésnek a rögzítése. Tisztázni kell a betegségnek a beteg életére gyakorolt 
hatását,a rizikófaktorok eliminálási lehetőségeit. 
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A COPD tünetei általában hosszú (>10-15 év) és intenzív dohányzási (20-30 csomagévnyi), ritkábban 
foglalkozási vagy környezeti expozíciós előzmény után lépnek fel. Vezető tünetei (krónikus köhögés, 
köpetürítés, effort vagy nyugalmi dyspnoe) nem specifikusak, diagnosztikus értékük önmagukban 
nincs. A légúti gyulladás és a tünetek akut fokozódásával járó elhúzódó események (exacerbációk), 
eltekintve a COPD „tisztán emphysemás” típusától, a kórlefolyás jellemzői. 

Krónikus köhögés 

A köhögés elsősorban a „bronchitises” típusú COPD-re jellemző, „tiszta” emphysemában teljesen 
hiányozhat. Általában a COPD első tünete, amely gyakran elkerüli az orvos és a beteg figyelmét, mivel 
azt a dohányzás természetes velejárójának tartják. A köhögés fellépése rendszerint évekkel megelőzi 
a légúti áramláskorlátozottság manifesztálódását. Kezdetben intermittálva, főként ébredés után a 
reggeli órákban jelentkezik, amikor a beteg az éjszaka során felszaporodott váladékot üríti ki , de 
inproduktív is lehet. Felléphet terhelésre is, és a betegség progressziójával állandósulhat. Izolált 
éjszakai előfordulása ritka. A köhögésnek negatív mellkasi röntgenlelet esetén számos oka lehet (pl. 
bronchiectasia, bronchuscarcinoma, asthma stb.). 

Krónikus köpetürítés 

A COPD-s beteg rendszerint szívós, tapadós köpet kis mennyiségét köhögi fel, köhögési rohamok 
után, főleg ébredéskor a reggeli órákban (bronchustoalett). Fokozott nyáktermelés elsősorban a 
„bronchitises” (B- típusú) COPD vezető tünete, ilyenkor gyakran hallhatók bronchialis szörtyzörejek. 
Alsó légúti bakteriális infekcióra utal, ha a köpet mennyisége nő és a serosus, mucosus vagy 
serumucosus köpet purulenssé válik, vagy purulentiája fokozódik. Ilyenkor nem ritka a láz vagy 
leukocytosis kialakulása sem, a CRP- szint emelkedésével. Az akut exacerbációk a téli hónapokban és 
a COPD súlyosbodásával gyakoribbak. Vércsíkos köpet alternatív betegség gyanúját veti fel, míg 
nagymennyiségű krónikus köpetürítés (>100 ml/nap), különösen ha purulens, bronchiectasiára utal. 

Progresszív dyspnoe 

A COPD fő tünete a terhelésre fellépő nehézlégzés, ami miatt a betegek sokszor már orvoshoz 
fordulnak. A dyspnoe a rokkanttá válás fő oka. A típikus COPD-s betegek dyspnoéjukat fokozott 
légzési erőfeszítés, vagy nehezítettségként, máskor levegőhiányként, vagy levegő utáni kapkodásként 
írják le. A használt terminusok elemzésével a COPD-s légszomjat gyakran el lehet különíteni a más 
okokkal kapcsolatos légszomjtól. COPD-ben a dyspnoe jellegzetesen progresszív és perzisztáló, a 
beteg még a „jó napokon” is, már a terhelés alacsony szintjén légszomjat érez, hasonló korú, normál 
egyedekhez képest. Kezdetben a légszomj csak szokatlan terhelésre (pl. lépcsőjárás) lép fel, amit a 
beteg igyekszik elkerülni (pl. lift használata). 

A tüdőfunkció romlásával azonban a légszomj egyre behatóbbá válik. A betegben egyre inkább 
tudatosul, hogy képtelen ugyanolyan intenzitású terhelésre, mint a hasonló korú normál egyedek. 
Ezért elkerüli az olyan aktivitásokat, melyek a járulékos légzőizmok használatát teszik szükségessé. 
Végül a légszomj megjelenik a mindennapi aktivitás során (pl. fürdés, öltözködés stb.) majd 
nyugalomban is és arra készteti a beteget, hogy ne hagyja el otthonát. 

Sípoló légzés, zihálás és mellkasi feszülés 

Nem specifikus tünetek, amelyek napról-napra, vagy a nap folyamán is jelentősen változhatnak. 
Epizódikus „sipoló” légzési hang vagy ziháló légzés, jelentősen megnyúlt (akár 10-12 s-nél hosszabb) 
erőltetett kilégzéssel, a COPD súlyosabb formáiban vagy akut exacerbacióiban észlelhető, és 
különösen jellemző lelet asthmában. A COPD „tisztán” emphysemás fenotípusában (pl. panlobularis 
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emphysema dominanciája esetén) a légúti gyulladás nem kifejezett. Ilyenkor fínom sípolás inkább 
csak bazálisan az eröltetett kilégzés végén hallható és ziháló légzés előfordulása nem jellemző. 

Súlyvesztés és étvágytalanság 

A súlyos, dominálóan „emphysemás” típusú COPD tünetei. Köhögéses syncope az intrathoracalis 
nyomás gyors növekedése miatt fordulhat elő köhögési rohamok alatt, és a köhögés következménye 
bordafractura is lehet. A psychiátriai tünetek, mint pl. depresszió és szorongás az előrehaladott COPD 
tünetei. 

Fizikális vizsgálat 

A fizikális vizsgálat COPD-ben ritkán diagnosztikus értékű. Bár a fizikális jelek száma nagy, 
szenzitivitásuk és specificitásuk csekély, reprodukálhatóságuk bizonytalan, általában a tüdők súlyos 
funkciókárosodása esetén manifesztálódnak, de hiányuk nem zárja ki a COPD diagnózisát. 

Előrehaladott COPD-ben a bronchitises („blue bloater” - kék, azaz cyanoticus és felfújt, azaz kövér) B-
típusra a korpulens alkat, nedves bronchialis szörtyzörejek (föleg a fokozott nyáktermeléssel járó 
akut légúti infekciók esetén), centrális cyanosis, plethorás arc, végstádiumban perifériás oedema, 
fokozott jugularis vénás nyomás, orthopnoe előfordulása jellemző. 

Ezzel szemben a dominálóan emphysemás („pink puffer” - rózsaszín, azaz nem cyanoticus és pöfögő, 
azaz ajakfékkel légző) A-típusra az astheniás alkat, a belégzési helyzetben fixált „hordó-alakú” 
mellkas, a vízszintes lefutású bordák tág közökkel, az alsó bordaközök és a supraclaviculáris árkok 
belégzés alatti behúzódása (különösen panlobularis emphysema dominanciája esetén), a csökkent 
kitérésű mélyen álló rekesz miatti paradox légzési kitérés (a mellkas alsó apertúrájának két oldala 
belégzésben egymás felé közelít) jellemző. A légzési segédizmok (sternocleidomasteoideus, scalanus) 
fokozott igénybevételére utal, hogy a beteg megtámasztott karral légzik és a hiperinfláció 
mérséklésére gyakran ajakcsücsörítéssel, szűkített szájrésen keresztül (ajakfék) légzik ki, pozitív légúti 
nyomást („auto-peep”) létrehozva a kollapszusra hajlamos kis légutakban. Súlyos emphysemában 
jellemző továbbá a hypersonor kopogtatási hang, a gyengült alaplégzés, a halk szívhangok és a kis 
szívtompulat. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Rutin klinikai kémiai vizsgálat nem releváns. A sputum bakteriológiai vizsgálata tartós purulens 
köpetürítés, és különösen légzési elégtelenséhez vezető akut exacerbáció esetén indokolt. 

Képalkotó vizsgálatok 

Mellkasröntgen 

A mellkas rtg-t valamennyi betegnél el kell végezni. COPD-ben gyakran negatív, nem szenzitív lelet, 
ami a hasonló tüneteket okozó és röntgenárnyékot adó betegségek (pneumonia, carcinoma, 
congestív szívbetegség, bullosus elváltozás, ptxstb.) kizárásához szükséges. A COPD bronchitises 
típusában jellemző a tág pulmonalis érrajzolat, a peribronchialis infiltráció enyhe fibrosissal, de ezek 
a jelek nem specifikusak. Pulmonalis hypertensio valószínűsíthető, ha a jobb pulmonalis artéria 
leszálló ágának átmérője >16 mm-nél. Súlyos emphysemában a vízszintes lefutású hátsó bordaívek, a 
tág bordaközök, a mélyen álló lelapult rekesz, oldalfelvételen a kiszélesedett pre- és retrocardialis tér 
hiperinflatióra utal. A fokozott irreguláris sugáráteresztés (parenchymatömeg /tüdővolumen arány 
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csökkenése) és bullák, valamint a centro-perifériás érkaliber- diszkrepancia és a keskeny szívárnyék, 
az emphysema dominálóan panlobularis típusára specifikus radiológiai markerek. 

HRCT 

A HRCTszenzitív módszer az emphysema típusainak (centrilobulais, panlobularis, bullosus) és 
sulyosságának kimutatásában, és kiegészítő információt nyújt műtéti beavatkozások (bullectomia, 
volumen-redukció) indikációjához. 

Egyéb vizsgálatok 

Spirometria 

COPD-ben a diagnózis arany standardja a spirometria, amely a légúti áramláskorlátozottság 
mérésének objektív, egyszerű, jól reprodukálható, standardizált módszere. A spirometriát minden 
COPD-re gyanús (40 év feletti, krónikusan köhögő, köpetet ürítő, effort vagy nyugalmi dyspnoés, 
aktív dohányos és volt dohányos) betegnél el kell végezni. A betegség alapvető patofiziológiai 
jellemzője a nem teljesen reverzibilis vagy irreverziibilis kilégzési áramláskorlátozottság csak 
spirometrival igazolható (9. ábra), és spirometriával határozható meg az áramláskorlátozottság 
reverzibilitásának foka a betegség súlyossági besorolásához, és monitorozható a progressziója. 

 

9. ábra. A COPD diagnózisa és súlyossági besorolása: arany standard a spirometria. A GOLD ajanlása 
szerint a nem teljesen reverzibilis légúti obstrukció kritikus értéke fix: a post-bronchodilatátor 
FEV1/FVC hányados ≤70%. Az obstrukció súlyossági foka a post-bronchodilatátor FEV1 
referenciaértékhez viszonyított értéke alapján, az obstrukció nem teljes reverzibilitása a 
hörgőtágítóval elérhető FEV1-növekedés (<12% és <200 ml) alapján becsülhető. 

Kibővített légzésfunkciós vizsgálat 

Közepesen súlyos, súlyos COPD-ben kibővített légzésfunkciós vizsgálat - elsősorban a 
testpletizmográffal mért paraméterek (TGV, RV, TLC, Raw) és a spirometriával mérhető áramlás-
térfogat (V‘/V)-görbe meghatározása szükséges. Ezek a paraméterek információt adnak a légúti 
szűkülethez hozzájáruló endo- (légúti falvastagság növekedése, luminalis okklúzió) és exobronchialis 
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tényezők (emphysemás szövetpusztulás, a kilégzési hajtónyomást generáló elasztikus összehúzó erő 
csökkenése) hozzávetőleges arányáról. Enyhén vagy közepesen emelkedett Raw, igen alacsony FEV1 
és közel normál FIV1, az emphysemás komponens dominanciájára utal. 

Bár a FEV1 a kilégzési áramláskorlátozottság súlyosságának és progressziójának jó markere, de 
összefüggése a COPD predomináns tüneteinek (effort és nyugalmi dyspnoe, terhelési 
kapacitáscsökkenés, életminőségromlás) súlyosságával gyenge. Ebből következik, hogy a légúti 
funkció javulása nem abszolút feltétele a tünetek javulásának (pl.hosszú távú oxygén-kezelés légzési 
elégtelenséggel járó COPD-ben javítja a betegek életkilátását anélkül, hogy hatással lenne a légúti 
áramlási zavarra). A dinamikus hiperinfláció csökkenése hörgőtágítók adása után sokkal sorosabb 
összefüggést mutat a tüneti végpontokban (dyspnoe, terhelési tolerancia, életminőség) fellépő 
javulással és a mortalitással, mint a FEV1 növekedése. 

A hiperinfláció szintje a tüdőtérfogatok mérésével becsülhető fel. A jelentősen megnövekedett TGV a 
hiperinfláció funkcionális markere, de súlyossága jól tükröződik az IC, az IVC és az IC/TLC arány 
csökkenésében, és az RV növekedésében. A TLC növekedése főleg a tüdő elasztikus ereje 
elvesztésének, az RV növekedése a szűkült légutak korai elzárodásának a következménye. Az RV 
növekedése általában nagyobb, mint a TLC-jé, ezáltal az RV/TLC arány növekedése, sokkal 
jelentősebb. A tüdőtérfogatok közül az IC változása mutatja a legszorosabb ősszefüggést a 
hiperinfláció és a tünetek változásával (súlyosbodásával illetve javulásával). 

Transzfer-koefficines (KCO), vérgázanalízis, α1-antitripszin meghatározás, EKG 

A COPD dominálóan emphysemás fenotípusában a tüdő transzfer-koefficiensének(KCO)csökkenése a 
parenchymadestrukció súlyossának érzékeny markere. 

Végázanalízis végzése a hypoxaemia és hypercapnia megítéléséhez szüséges súlyos COPD-ben, ha a 
FEV1 < a referencia-érték 40%-ánál. Légzési -és jobbszífél elégtelenség gyanúja esetén kötelező 
elvégezni, és az otthoni oxigénkezelés ellenőrzésében is nélkülözhetetlen. 

Az α1-AT meghatározása szükséges fiatalkori emphysemában és a COPD családi halmozódása esetén. 
A COPD-s betegek kevesebb, mint 1%-ában fordul elő. Ezeknek a betegeknek α1-AT 
szérumkoncentrációja alacsonyabb a normál szint 15-20%-ánál. 

EKG-vizsgálat a COPD-ben nem ritkán előforduló ritmuszavarok és cor pulmonale miatt indokolt. 
Jobbszívfél terhelés jelei (P-pulmonale, mély S-hullám a V6-ban, magas R-hullám a V1-ben stb.) 
általában későn alakulnak ki, és szenzitivitásuk alacsony. 

Diagnózis 

COPD-ben diagnosztikusnak tekinthető (azaz nem teljesen reverzibilis kilégzési áramláskorlátozottság 
fennállását bizonyítja) ha a post-bronchodilatátor FEV1 / FVC arány <70%-nál, és a post-
bronchodilatátor FEV1 < a referenciaérték 80%-ánál. 

A reverzibilitási tesztet adagoló porlasztóból (toldalékkal) 400 µg β2-agonista vagy 80 µg 
anticholinerg hörgőtágító (esetleg kombináltan) inhalációjával végezzük el, és a spirometriát az 
inhaláció után 30-45 perc múlva megismételjük. Ha a hörgőtágító belégzése után a kiindulási FEV1 
növekedése nem éri el a nemzetközi diagnosztikus ajánlásokban javasolt (és a mérési hibahatáron 
kívűl eső) reverzibilitási küszöbértéket (azaz β2-agonista belégzése után a FEV1 12%-os és legalább 
200 mL-es javulását), akkor a légúti áramláskorlátozottság irreverzibilisnek tekinthető. 
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Súlyossági besorolás 

A COPD súlyosságának megítélése a betegek tünetein, a spirometriás eltérések súlyosságán és a 
komplikációk és társbetegségek fennállásán alapul. A spirometriás súlyossági fokozatok (GOLD I-
IV.stádiumok) a post-bronchodilatátor FEV1 (ré.%) értéke alapján határozhatók meg: 

I. stádium (enyhe COPD): a post-bronchodilatátor FEV1 (ré.%) ≥ 80 

II. stádium (közepesen súlyos COPD): a post-bronchodilatátor FEV1 (ré.%) 50-79 közötti 

III. stádium (súlyos COPD): a post-bronchodilatátor FEV1(ré.%) 30-49 közötti 

IV. stádium (nagyon súlyos COPD): a post-bronchodilatátor FEV1 (ré.%) <30 

Bár a FEV1 jó markere a kilégzési áramláskorlátozottság súlyosságának, és a post-bronchodilatátor 
FEV1-alapú súlyossági besorolás használhatónak bizonyult az egészségi állapot előrejelzésében, az 
egészséggondozás forrásainak felhasználásában, valamint az exacerbációk éa a mortalitás 
előrejelzésében, de mint egyedüli fiziológiai mérték, nem reprezentálja a COPD heterogenitását, 
komplex klinikai következményényeit és nem helyettesíti a klinikai döntést. 

A COPD meghatározásának egyszerűsítése vezetett a diagnózis és a súlyossági besorolás csupán 
légzésfunkciós alapokra történő helyezéséhez. Azok az újabb indexek (pl. a BODE-index), amelyek a 
légúti funkcióvesztés mértékén kívül a kórlefolyást befolyásoló további jellemzőket is (mint a BMI, 
dyspnoe foka, terhelési kapacitás) figyelembe vesznek, jobban kifejezik a COPD súlyosságát, 
heterogenitását és prognózisát, mint a FEV1 önmagában. 

A kilégzési áramlási zavar következtében kialakuló dinamikus hiperinfláció alapvető fiziológiai 
abnormalitás COPD-ben, és jelentős oka az effort dyspnoénak, terhelési intoleranciának és összefügg 
a nagyobb mortalitással is. COPD-ben a tüneti végpontokban elérhető javulás (dyspnoe csökkenése, 
terhelési tolerancia és életminőség javulása) mértéke sokkal szorosabb összefüggést mutat a 
hiperinfláció csökkenésével, mint a kilégzési áramlás (FEV1) javulásával. Ezért a hiperinfláció 
markereinek javulása (az IC, IVC, IC/TGV (%) növekedése, a TGV és RV csökkenése) a tüneti javulás 
precízebb markere, mint a FEV1 javulása önmagában. 

A progresszió monitorozásának prognosztikus értéke 

A FEV1 fiziológiás csökkenése a harmadik évtized után <30mL/év, míg a dohányfüs károsító 
hatásaival szemben fokozottan érzékeny dohányosokban az évenkénti FEV1-csökkenés ennél 
nagyobb, akár 60-80 ml-t is meghaladja. A légúti funkcióvesztés (a post-bronchodilatátor FEV1-
csökkenés) hosszú távú (>3 év) monitorozásával, a „veszélyeztetett” gyorsult légúti fukcióvesztő 
dohányosok kiemelhetők, és a gyors progressziót mutató COPD-s betegek is identifikálhatók, akiknél 
a tünetek monitorozával együtt meghatározható a kezelés módosításának esetleges szükségessége. 

Differenciál-diagnózis 

A COPD differenciál-diagnosztikájában minden krónikus köhögéssel, köpetürítéssel és légúti 
obstrukcióval járó kórképet (pl. cysticus fibrosis, bronchiectasia, stb.) figyelembe kell venni. A COPD 
elkülönítése az asthmától, a jellemző különbségek ellenére, a klinikai esetek egy részében 
bizonytalan. Bár a COPD és az asthma krónikus obstruktív légúti betegségek és hátterükben a 
légzőtraktus idült gyulladásos folyamata áll, de a gyulladás típusa, a gyulladásos sejtek és mediátorok 
mintázata a két betegségben jelentősen különbözik (2. táblázat). A gyulladás profilját is különböző 
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immunsejtek részvétele határozza meg, amelyek a gyulladásos sejtek toborzását és aktivációját 
szabályozva, a strukturális elváltozások eltérő mintáját hozzák létre ezekben a betegségekben. 

2. táblázat. A gyulladás jellemzői (mintázat, mediátorok, lokalizáció, gyulladásos és terápiás hatások) 
COPD-ben és asthmában. 

 COPD Asthma bronchiale 

Gyulladásos 
sejtek 

Neutrophilek +++ 
Macrophagok +++ 
Tc1 (CD8+) T-sejtek ++ 
Th1 (CD4+) T-sejtek + 
B-lymphocyták + 

Eosinophilek +++ 
Macrophagok+ 
Hízósejtek 
Th2 (CD4+) T-sejtek 

Mediátorok IL-8, TNF-α, GRO-α, IL-6, IL-1β, NO, 
LTB4, oxidatív stressz +++ 

IL-4, IL-5, IL-13, Eotaxin, RANTES, LTB4, NO 
+++ 
Oxidatív stressz + 

Gyulladás 
helye 

Perifériás légutak, parenchyma, 
tüdőerek 

Főleg a nagy légutak 

Gyulladásos 
hatások 

Laphám-metaplasia 
Nyákpangás 
Kislégúti fibrosis 
Parenchymapusztulás 
Vascularis remodeling 

Epithel denudatio 
Bazális membrán megvastagodás 

Terápiás 
válasz 

Gyenge hörgőtágító és 
kortikoszteroid-hatás 

Kifejezett hörgőtágító és kortikoszteroid 
hatás 

 

Ugyanakkor nem kétséges, hogy a két betegség közötti különbségek különösen súlyos asthmában, 
dohányzó asthmások többségében és a két betegség akut exacerbációiban elmosódhatnak. Az 
asthma súlyosbodásával a gyulladás egyre inkább a COPD-re jellemző mintát és lokalizációt mutatja, 
a kislégúti obstrukció masszív fokozódásával és részleges reverzibilitásával. A dohányzó asthmások 
többségénél (hasonlóan a COPD-hez) a kortikoszteroid hatás gyenge, gyakoriak az exacerbációk, a 
légúti obstrukció részlegesen reverzibilis, a légúti funkcióvesztés progresszív. Mindez arra utal, hogy a 
COPD és az asthma egymást részben fedő szindromát jelent, valószínűleg közös genetikai 
prediszpozícióval. 

A reverzibilitási teszt célja az asthmás és COPD-s betegek elkülönítése és a post-bronchodilatátor 
FEV1 (ré.%) meghatározása a súlyossági besoroláshoz. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a fent 
közölt revezibilitási küszöbértéket használva, az asthma azonosításának szenzitivitása 44%, a COPD-
től való elkülönítésének specificitása ~72%, azaz a két betegség csak a tüdőfunkciós tesztek alapján 
nem különíthető el egyértelműen egymástól. Az asthmások mintegy 30%-a egyébként is nem 
reverzibilis, míg a COPD-s betegek jelentősebb hányada, ~30%-a) reverzibilis légúti funkciózavart 
mutat. Ilyenkor a kórelőzmény és a klinikai kép segíthet az elkülönítésben. Minél nagyobb azonban 
hörgőtágítók után a kiindulási FEV1 javulása és minél kisebb a reziduális áramlási zavar, annál 
nagyobb az asthma valószínűsége. 

Ha a hörgőtágítókkal végzett reverzibilitási teszt alapján az asthma nem különíthető el biztonsággal a 
COPD-től, akkor per os metilprednizolont (32-40 mg/nap 10-14 napon át), vagy inhalatív szteroidot 
(800-1200 µg/nap 2-3 hónapon át) adunk, és ezt követően ismételjük meg a spirometriát. A 
reverzibilitás kritériumai a hörgőtágítókéval azonos. 

Akut exacerbáció. 
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Eltekintve a COPD „tisztán” emphysemás típusától az akut exacerbációk a természetes kórlefolyás 
jellemzői, a morbiditás, mortalitás, a romló életminőség és a beteség progressziójának jelentős 
tényezői. Az exacerbációk a légúti és szisztémás gyulladás, valamint a tünetek és a légúti áramlási 
zavar akut fokozódásával járó, általában súlyos, elhúzódó epizódok, amelyek a fenntartó kezelés 
módosítását teszik szükségessé.  A COPD progressziójával és az életkorral az exacerbatiók gyakorisága 
nő, súlyosságuk fokozódik. Az átlagos gyakoriság 3 (1-8 epizód) exacerbáció évenként, tartamuk 
általában 7-10 nap, de lényegesen hosszabb (>35 nap) is lehet. A COPD-s betegek >30%-a hajlamos 
ismételt exacerbációkra. A gyakran exacerbálók egészségi állapota rosszabb, FEV1-vesztésük és 
mortalitásuk nagyobb, mint a ritkán exacerbálóké. Számos beteg állapota a felépülés után nem tér 
vissza a kiindulási, stabil állapotra jellemző szintre. 

Anthonisen és mtsai a jellemző 3 major (fokozodó dyspnoe, fokozódó köpetmennyiség, köpet 
purulencia megjelenése,fokozódása) és minor tünetek (torokfájdalom a előző 5 napban, láz, 
leukocytosis, fokozódó zihálás, mellkasi feszülés,új rtg.-eltérés,a légzésszám vagy szívfrekvencia 
>20%-os emelkedése) alapján, az exacerbációk három súlyossági típusát a következőképpen 
határozták meg: 1. típus: a 3 major tünet fennállása, 2. típus: 2 major tünet fennállása; 3. típus: 1 
major és legalább 1 minor tünet fennállása. A definíciót viszonylag széles körben alkalmazták, 
elsősorban a kezelés hatékonyságának meghatározására bizonyult alkalmasnak. A tünet-alapú 
súlyossági besorolást a későbbiekben tovább pontosították a terápia/beavatkozás három szintjének 
szükségessége alapján. 

A GOLD (2009), a COPD exacerbációját „a betegség természetes lefolyását megszakító, elhúzódó 
eseményként definiálja, amelyet a beteg bazális tüneteiben bekövetkező olyan mértékű változás 
jellemez, amely meghaladja az egyébként előforduló ”normál” napi ingadozások mértékét, akutan 
lép fel, és változtatást igényel a beteg szokványos kezelésében ”. A defínició tünet- és esemény alapú. 

A COPD exacerbációinak 80%-a infekciós (csak virális, virális és bakteriális, csak bakteriális) eredetű. 
Az exacerbációkat 40-50%-ban baktériumok (H. influenzae, M. catarrhalis, Stre. pneumoniae), 30%-
ban vírusok (rhinovirus, adenovirus, RSV, influenza, parainfluensae), 5-10%-ban atípusos baktériumok 
(C. pneumoniae, M. pneumoniae) és 5-10%-ban egynél több patogén okozza, de nem fertőző 
stimulusok is (mint pl. a levegőszennyezettség fokozódása : NO2, SO2, O3, fokozott porbelégzés) 
okozhatják. Kétféle kórokozóval történő egyidejű fertőződés fokozza az exacerbatió súlyosságát. 

A dominálóan „bronchitises” típusú COPD-ben szenvedők fogékonyabbak az infekciókkal szemben. A 
súlyos exacerbációk ~30%-ában a kiváltó ok azonban nem identifikálható. 

Az exacerbáció súlyosságának megítélésében a megelőző kórtörténetet (korábbi légzésfunkciós- és 
vérgázértékek, újonnan megjelent panaszok romlásának tartama, korábbi exacerbációk gyakorisága, 
társbetegségek fennállása stb.), és a tünetek súlyosságát (a dyspnoe, köhögés és köpetürítés 
fokozódása, a köpet elszíneződése sűrűbbé válása, mellkasi sipolás és szorítás, láz fellépése, 
tachycardia, tachypnoe, romló tudatállapot, stb.) kell figyelembe venni. 

Légzési elégtelenséget jelez a 60 Hgmm (8,0 kPa) alatti PaO2 és/vagy 90%-nál alacsonyabb szaturáció, 
50 Hgmm (6,7 kPa) feletti PaCO2-szinttel, de annak hiányában is. Idős, kis légzési tartalékkal 
rendelkező, társbetegségekben(pangásos szívbetegség, hypertonia, vesebetegség stb.) szenvedő 
betegeknél az akut exacerbáció gyakran okoz akut légzési elégtenséget (ezek 10-30%-a intenzív 
légzéstámogatásra szorul). 

Differenciál-diagnosztikai problémát, az akut exacerbáció tüneteit utánzó betegségek (pneumonia, 
tüdőembolia, congestív szívbetegség, pneumothorax, pleuralis folyadékgyülem, arrythmiák) 
jelentenek. 
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Kezelés 

A betegség megállapítását követően a kockázati tényezők csökkentése a stabil állapotban lévő COPD 
és az exacerbációk kezelése a betegség monitorozásával együtt, részét képezi a COPD komplex 
kezelésének. 

A stabil COPD kezelése 

A stabil COPD kezelésének célja, a betegség progressziójának megelőzése, a tünetek csökkentése, a 
terhelési tolerancia és az egészségi állapot javítása, a komplikációk és az exacerbációk megelőzése és 
kezelése, valamint a mortalitás csökkentése kell, hogy legyen. Ezeket a célokat a komorbiditások 
figyelembe vételével, a kezelés okozta minimális mellékhatások mellett kell elérni. Ha a tüneti 
kontrollt a COPD tartós kezelésével sikerül elérni, a kezelés redukciója (a terápia lépcsőn való lefelé 
lépés) nem jön szóba. A kezelés egyénre szabottnak kell lennie, melyhez a kilégzési 
áramláskorlátozottság mértékén alapuló súlyossági fokozatok (GOLD I-IV) csak általános útmutatásul 
szolgálnak, ugyanis az egyes betegek COPD súlyosságát számos más tényező, így a tünetek 
súlyossága, az exacerbációk gyakorisága és súlyossága, a komplikációk és társbetegségek, a légzési 
elégtelenség, az általános egészségi állapot és a betegség megfelelő kontrollálásához szükséges 
gyógyszerek száma is jelentősen befolyásolja. 

Farmakoterápia 

A 2008-ban közölt TORCH és UPLIFT vizsgálatok eredményei azt bizonyították, hogy nemcsak a 
dohányzás felfüggesztésével, hanem gyógyszeresen is lassítani lehet a FEV1 csökkenés éves ütemét 
inhalációs kortikoszterod (ICS)- és hosszú hatású inhalációs β2-agonista (LABA) kezeléssel, valamint a 
GOLD középsúlyos csoportjában (GOLD II. stádium) inhalációs, hosszú hatású anticholinerg (LAMA) 
szerrel. Az utóbbival szignifikáns mortalitás csökkenés is kimutatható volt. A gyógyszeres kezelés 
hatása tehát nemcsak tüneti, hanem hatással van a COPD természetes lefolyására is. A 
farmakoterápia a panaszokat enyhíti és a szövődmények kialakulásának valószínűségét is csökkenti. A 
COPD farmakoterápiájának általános irányelvei a GOLD (2009) ajánlása szerint: 

 A klinikai tünetek súlyosságához illeszkedő lépcsőzetesen bővülő kezelés 

 Rendszeres, folyamatosan azonos gyógyszerhatást biztosító terápia mindaddig, amíg a 
mellékhatások vagy a betegség súlyosbodása a „fenntartó” kezelés megváltoztatását nem 
teszik szükségessé 

 A „terápiás válasz” és a mellékhatások előfordulása betegenként igen eltérő lehet: ennek a 
beteg gondos monitorizálása során való észlelése, a gyógyszeradagok ehhez igazított szükség 
szerinti módosítása szükséges. 

A COPD-ben alkalmazott hörgőtágító és gyulladáscsökkentő gyógyszereket és kiszerelési formáikat a 
3. táblázat mutatja. 

3. táblázat. A COPD tartós kezelésében alkalmazott hörgőtágító és gyulladáscsökkentő gyógyszerek 
és kiszerelési formáik 

Gyógyszer Inhalátor Oldat 
porlasztásra 

Orális Infúzió 
(mg) 

Hatástar-
tam (óra) 

β2-agonisták 

Rövid hatású 
Fenoterol 100,200 (MDI) 1 0,05%  4-6 
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(szirup) 
Salbutamol (albuterol) 100, 200 (MDI, 

DPI) 
5 5 mg tabl., 

szirup 
0,024% 

0,1, 0,5 4-6 

Terbutalin 400, 500 (DPI)  2,5 mg, 5 
mg tabl. 

0,2, 0,25 4-6 

Hosszú hatású 
Formoterol 4,5-12 (MDI, 

DPI) 
   12+ 

Salmeterol 25-50 
(MDI&DPI) 

   12+ 

Anticholinergikum 
Rövid hatású 
Ipratropium bromid 20, 40 (MDI) 0,25-0,5   6-8 
Hosszú hatású 
Tiotropium 18 (DPI)    24+ 
Rövid hatású β2-agonista + anticholinergikum kombinációja egy inhalációs eszközben 
Fenoterol/Ipratropium 200/80 (MDI) 1,25/0,5   6-8 
Methylxanthinok 
Aminophyllin   200-600 mg 

tabl 
240 mg 24 

Theophyllin (SR)   100-600 mg 
tabl 

 24 

Inhalációs glükokortikoszteroidok 
Beclomethasone 50-400 (MDI, 

DPI) 
0,2-0,4    

Budesonide 100,200,400 
(DPI) 

0,20, 0,25    

Fluticasone 50-500 (MDI, 
DPI) 

    

Hosszú hatású β2-agonista + glükokortikoszteroid egy inhalációs eszközben 
Formoterol/Budesonide 4,5/160, 9/320 

(DPI) 
    

Salmeterol/Fluticasone 50/100,250,500 
(DPI), 
25/50,125, 250 
(MDI) 

    

Szisztémás glukokortikoszteroidok 
Prednisone   5-60 mg 

tabl. 
  

Methylprednisolone   4, 8, 16 mg 
tabl. 

  

MDI: adagolós kéziporlasztó, DPI: szárazpor inhalátor, SR: nyújtott felszívódású 

Az anticholinerg szerek közül a hosszú (24 órás) hatású tiotropiumbromid kizárólag a COPD 
kezelésére regisztrált gyógyszer, ezért részletes ismertetésére ebben a fejezetben kerül sor. 

Hörgőtágítók 

A hörgő simaizomtónust csökkentve tágítják a légutakat, és csökkentik a dinamikus híperinflációt 
nyugalomban és terhelés alatt, javítják a terhelhetőséget. A hörgtágító kezelés központi szerepet 
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játszik a COPD tüneti rosszabbodásának kezelésében, a tünetek csökkentésében mind szükség 
szerint, mind pedig tartósan adva. Inhalációs alkalmazásukat a mellékhatások előfordulásának kisebb 
esélye miatt előnyben kell részesíteni a szisztémás adással szemben. A bronchodilatátorok mindegyik 
csoportjának lapos a FEV1 javulásra vonatkoztatott dózis-hatás görbéje COPD-ben. Toxicitásuk is 
dózisfüggő. Mindegyik hörgőtágító csoportra érvényes, hogy javítják COPD-ben a terhelési kapacitást 
a FEV1 szignifikáns javulása nélkül is. Hosszú hatású hörgőtágítókkal történő rendszeres kezelés 
hatásosabb és kényelmesebb, mint a rövidhatásúakkal történő. A hörgtágítók komibnációban való 
adása javíthatja a hatást, és az egymagában adott bronchodilatátor dózisának emelésével való 
összehasonlításban csökkenti a mellékhatások kockázatát. 

β2-agonista és anticholinerg hörgőtágítók 

Inhalált hörgőtágítók jelentik a COPD farmakoterápiájának alapját. A β2-szimpatikomimetikumok és 
az anticholinerg hörgőtágítók különböző, ill. egymást kiegészítő hatásmódjuk, valamint 
farmakokinetikájuk eredményeként kombinációban hatásosabbak, mint külön-külön. 

A rövid hatású β2-agonisták a COPD bármely súlyossági lépcsőjében használhatók szükség szerint a 
tünetek enyhítésére. Hörgőtágító hatásuk kezdete lassúbb COPD-ben, mint asthmások esetében. 
Maximális broncholízis 15-30 perc alatt alakul ki, amely átlagosan 4-6 órán át tart. 

A hosszú hatású β2-agonisták (salmeterol, formoterol hatástartama ≥12 óra. Mellékhatásként 
tachycardia, vázizom tremor, hypokalaemia (különösen thiazid diureticum adása mellett) előfordul. 
Ritmuszavart inhalációban adva ritkán elő idéznek elő. 

Az anticholinerg hörgtágítók (ipratropiumbomid, oxitrpiumbomid és tiotropiumbromid) az atropin 
guaterner ammónium származékai. Inhalációjukat követően csak minimális mennyiségben (~ 1%) 
jutnak be a szisztémás keringésbe. Elsődleges hatásuk az M3 receptorok kompetitív gátlása, mely 
révén megakadályozzák a cholinerg idegvégződéseken felszabaduló acetilcholin muszkarin 3-as 
receptorhoz való kötődését és a hörgősimaizom spazmusának kialakulását. A rövid hatású 
anticholinerg szerek az M2 receptorokat is gátolják, így megakadályozzák azt, hogy e receptorok 
érzékelve a fokozott acetilcholin felszabadulást, mintegy „feed-back” mechanizmussal leállítsák a 
fokozott acetilcholin felszabadulást. (Megjegyzendő, hogy a gyulladásos mediatorok, proteolitikus 
enzimek vírusinfekciók is károsíthatják az M2 receptorok említett funkcióját.) A több, mint 24 órás 
hatású tiotropium M1 és M3 szelektivitással rendelkezik és az M2 receptorokhoz csak lazán, 
átmenetileg kötődik. 

Az antikolinerg szerek hörgőtágító hatáserőssége asthmában kisebb, mint a β2-agonistáké,  COPD-
ben azonban hatásuk eléri és esetenként meg is haladhatja a β2-agonistákét. A légúti secretum 
mennyiségét enyhén csökkentik. Maximális hatásuk kialakulása a rövid hatásúak esetében ≈ 1 óra, a 
hosszú hatású tiotropium esetében 2-3 óra. A hatástartam a rövid hatású ipratropiumbromid 
esetében meghaladja a rövid hatású β2-agonistákét (>6 óra). Tolerancia tartós adásuk mellett sem 
alakul ki. Az anticholinerg inhalációs hörgtágítóknál mellékhatás - szájszárazság, keserű, fémes íz 
(főként a triotropiumnál)- előfordul. Helyes használat mellett egyéb mellékhatás (pl. glaucomásoknál 
szemtünetek) nem fordul elő, vagy csak rendkívül ritkán. Vizelési zavar fokozódása prostata 
hypertrophia esetén nem bizonyított mellékhatás tiotropiumnál (inhalációs használat! esetén). Az 
ipratropium és a rövid hatású β2-agonista aeroszol a szokásos adagban COPD-ben egyenértékű 
hörgtágító. A rövid hatású anticholinerg hörgtágítók a rövid hatású β2-szimpatikomimetikumokhoz 
hasonlóan a COPD bármely súlyossági fokozatában alkalmazhatók szükség szerint. 

Az elhúzódó hatású quaterner antikolinerg hörgtágító tiotopium több mint 24 órán át mérsékeli a 
tüneteket és placeboval, valamint ipratropiummal összehasonlítva szignifikánsan javítja a FEV1 és 
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FVC értékét, a fizikai terhelhetőséget, mérsékeli a hiperinflációt és a panaszokat, valamint ritkítja az 
akut bronchitises exacerbációk gyakoriságát, csökkenti a betegség mortalitását. COPD-ben a légúti 
obstukció reverzibilis komponense főként a fokozott cholinerg simaizomtónussal kapcsolatos, 
amelyet az anticholinergikumok az acetil-kolin kompetetív gátlásával csökkentenek, míg a β2-
szimpatikomimetikumok broncholitikus hatásukat a β2-adrenerg receptorok stimulálásával, ill. az 
intracelluláris cAMP-szint emelésével érik el. 

A COPD II. súlyossági lépcsőjétől kezdve a hosszú hatású inhalációs hörgőtágító (β2-
agonisták/anticholinerg szer) fenntartó kezelésre ajánlottak. Hosszú hatású inhalációs hörgőtágító 
kúraszerű alkalmazása ajánlott, ha a FEV1 nem éri el a referenciaérték 60%-át még akkor is, ha a 
beteg panaszmentes. Ilyen mértékű légúti funkciócsökkenés ugyanis általában légzészavart okoz, de a 
betegek egy része fokozatosan alkalmazkodik az obstrukcióhoz. Természetesnek veszi a légszomjat a 
fizikai erőfeszítés adott szintjén. A hörgőtágító kúra elindítását tehát ne a beteg panasza, hanem az 
obstrukció objektív súlyossága vezesse. A gyógyszerhatás lemérése azonban nem alapulhat kizárólag 
a FEV1 vagy FVC változásának megfigyelésén. Az erőltetett kilégzési manőver ugyanis 
hörgőkollapszust, a bronchiális áramlási ellenállás igen kifejezett emelkedését okozza, amely elfedi a 
nyugalmi légzés mellett megnyilvánuló farmakoterápiás hatásokat. Az inspiratorikus kapacitás (IC) 
vagy vitálkapacitás (IVC) érzékenyebben jelzi a légúti funkciójavulást a FEV1-nél COPD-ben. 

A hörgőtágítók tüneti hatásai szorosan összefüggnek a hiperinfláció, ill. a „légcsapdák” változásával. 
(Az IC és IVC alakulása a tüdők túltágulásának mértékéről is tájékoztat.) A beteg panaszainak 
csökkenése, a fizikai terhelhetőség fokozódása általában fontosabb adat COPD-ben, mint a 
spirometria eredménye. Az utóbbi változások különböző módszerekkel (pl. betegnaplók, életminőség 
kérdőívek, 6 perces séta) objektivizálható. 

Methilxantinok 

A theophyllin közepes hörgőtágító hatása mellett javítja a mucociliáris clearance-t, csökkenti a légúti 
gyulladást, bronchiális hiperreaktivitást és a nehézlégzést, javítja a légzőizmok kontraktilitását, a jobb 
és bal kamrai ejekciós frakcióját, a fizikai terhelhetőséget, valamint csökkenti a pulmonális arteriális 
nyomást is. A nyújtott felszívódású theophillinek hatásosak COPD-ben de potenciális toxicitásuk miatt 
az inhalációs hörgtágítók preferáltak. Az alacsony dózisban adott theophyllin csökkenti az 
exacerbatiók számát COPD-ben, de nem növeli a post-bronchodilator légzésfunkciót. A terápiás ablak 
szűk, és a kedvező hatások gyakran közel toxikus dózisok mellett jelentkeznek. A többi 
bronchodilatátorral szemben a túladagolás veszélye fokozott, mely enyhébb esetben fejfájást, 
hányingert, súlyos esetben pitvari és kamrai arrhythmiákat „grand mal” konvulsiót okozhat. Ezek a 
mellékhatások azonban már akár a terápiás tartományban is megjelenhetnek. Számos tényező és 
gyógyszer (idős kor, hypoxaemia, respiratorikus acidosis, congestív szívelégtelenség, májcirrhosis, 
erythromycin, quinolon antibiotikumok, cimetidin, vírus infekciók) csökkentik a theophyllin 
metaboloizmusát, így növelik a szérum theophyllin szintjét. Dóziscsökkentéssel a mellékhatások 
rizikója csökkenthető. A szérumszint ellenőrzése szükséges a dózis beállításához. 

Glükokortikoszteroidok 

A szisztémás hatású orális glükokortikoszteroidokat 8-12 napos kúrában régóta és sikerrel 
alkalmazzák a COPD akut exacerbációiban (ld. később). Tartós adásuk ismert súlyos mellékhatásaik 
miatt stabil COPD-ben nem ajánlott. Az inhalációs glükokortikoszteroidok (ICS) rendszeres adása 
olyan tünetes COPD-s betegeknél indokolt, akiknek a FEV1 értékük a referenciaérték <50%-a (GOLD 
III. és IV. súlyossági csoport) és ismétlődő exacerbációik vannak (pl. legalább 3 exacerbáció az utóbbi 
3 évben). A rendszeresen adott ICS terápia csökkenti az exacerbációk számát, és ezáltal javítja az 
egészségi állapotot.  Az ICS kezelés visszavonása a betegek egy részénél exacerbációt 
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eredményezhet. Több hosszantartó klinikai vizsgálat adatainak összesített eredménye alapján az ICS 
kezelés csökkenti a COPD-s beteg összes okra vonatkoztatott mortalitását. 

Az ICS elhúzódó hatású β2-agonistával való kombinációban COPD-ben sokkal hatásosabb, mint az 
egyedi komponensek az exacerbációk csökkentését, a légzésfunkció és az egészségi állapot javítását 
illetően, de nincs statisztikailag szignifikáns hatása a mortalitásra. Az ICS-el való tartós kezelés lassítja 
a COPD-s betegek hosszú távú FEV1 csökknésének ütemét. Mellékhatásaik nem súlyosak, elsősorban 
lokálisak (rekedtség, száj candidiasis), de nagyobb dózisok tartós használata mellett szisztémás 
steroid mellékhatások is előfordulhatnak. 

Mukolitikumok 

A fokozott légúti váladéktermelés a COPD egyik vezető tünete, ezért számos vegyület hatását 
vizsgálták acélból, hogy a köpetürítést megkönnyítsék és így a légúti vezetőképességet javítsák: 

 A dohányzás abbahagyása a hypersecretio csökkentésének leghatékonyabb módszere. 

 Az anticholinerg hatású és β2-agonista hörgtágítók, valamint a xantin-készítmények is 
jelentősen javítják a tüdő öntisztulását. 

 Az N-acetilcisztein, karbocisztein, bromhexal, ambroxol in vitro csökkenti a nyák 
viszkozitását, de klinikai hatásukat nem támogatják egyértelmű bizonyítékok. Ugyanakkor az 
N-acetilcisztein erős antioxidánsként ritkítja a COPD akut exacerbációinak jelentkezését és a 
lefolyás súlyosságát is mérsékli. Újabban kimutatták, hogy ez a hatás az ICS-el nem 
kezelteken érvényesül. 

A COPD súlyossága szerinti farmakoterápia 

A 10. ábra összefoglalóan mutatja a COPD I-IV. súlyossági fokozataiban ajánlott kezelést. A 
rizikótényezők mérséklése mindegyik, a rehabilitáció a II-IV. súlyossági fokozatban ajánlott. Az I. 
súlyossági fokozatban, ahol kevés a tünet vagy intermittálóan jelentkezik, a szükség szerint adott 
rövid hatású inhalációs hörgőtágító elegendő a dyspnoe kontrollálására. A II-IV. súlyossági 
fokozatban, ahol a rövid hatású hörgőtágítók szükség szerinti adása nem elegendő a napi aktivitás 
melletti nehézlégzés kontrollálására, hosszú hatású inhalációs hörgőtágító rendszeres adása ajánlott. 
Egyelőre nincs elegendő adat arra, hogy mely betegeknél melyik gyógyszert favorizáljuk. Ha a hosszú 
hatású inhalációs készítmények nem elegendőek a megfelelő tüneti kontroll eléréséhez, akkor 
nyújtott felszívódású theophyllin hozzáadása jön szóba, amellyel további javulás várható. Nincs 
meggyőző bizonyíték arra, hogy a gépi porlasztásos gyógyszerbejuttatást ajánljuk a COPD tartós 
kezelésében, hacsak az adott betegnél nem bizonyult jobbnak, mint a konvencionális MDI- vagy DPI-
vel végzett kezelés. Inhalációs szteroid adása a III-IV. súlyossági lépcsőn ismétlődő exacerbációk 
esetén ajánlott. A IV. stádiumban - légzési elégtelenség esetén - tartós oxigénkezelés szükséges, 
felsőlebenyi dominanciájú súlyos emphysémában pedig megfontolandó a sebészi volumenredukció. 
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10. ábra. A COPD I-IV súlyossági fokozataiban ajánlott fenntartó kezelés (GOLD, 2009) 

Oxigénterápia 

Az oxigénkezelés az elsődleges nem farmakológiai terápia a IV. stádiumú (igen súlyos) COPD okozta 
hypoxaemia esetén. Adásának három módja van: 1) folyamatos (tartós) O2-kezelés, 2) terhelés alatti 
O2 kezelés, 3) az akut dyspnoe mérséklése céljából adott O2 kezelés. Az oxigén kezelés elsődleges 
célja a PaO2 legalább 8,0 kPa-ra (60 Hgmm) és/vagy az SaO2 legalább 90%-ra való megemelése, mely 
elegendő O2-t biztosít a vitális szervek funkciójának megőrzésére. 

A tartós otthoni oxigénkezelés (mely naponta >15 órás O2 adást jelent) előrehaladott COPD okozta 
hypoxia esetén átlagosan 6-7 évvel megnyújtja az élettartamot. Javítja a haemodinamikát (gátolja a 
pulmonalis hypertensió progresszióját), javítja a hypoxia okozta polycythaemiát, a tüdő mechanikát, 
a mentális és pszichés állapotot, és összességében a beteg életminőségét. 

A tartós otthoni oxigén-kezelést - általában a COPD IV. súlyossági fokozatában - intézeti megfigyelést 
követően akkor javasolhatják, ha a beteg klinikai szempontból kiegyensúlyozott állapotában, 
optimális farmakoterápia mellett, a dohányzás abbahagyása után ezt a PaO2 és SaO2 értéke 
szükségessé teszi. Tartós otthoni oxigén-kezelés indokolt, ha a PaO2 7,3 kPa-nál (55 Hgmm-nél) vagy a 
SaO2 nyugalomban 88%-nál alacsonyabb. Az otthoni oxigén-kezelés javallatát nem elég egy mérés 
eredményére alapozni, hanem legalább 2-3 hét időkülönbséggel végzett vizsgálat eredményét kell 
tekintetbe venni. Jóllehet a pulzusoximetria alkalmas arra, hogy a hypoxaemia fennállását kizárjuk, a 
tartós oxigénterápia csak a nyugalmi PaO2 mérésén alapulhat, miután 30 percen át, nyugalomban 
szobalevegőt légzett a beteg. A pulzus-oximetria később az oxigén-adagolás korrekciójában segíthet. 
Az olyan betegek akár felénél, akiknél az oxigénpótlást hibásan, dekompenzált állapotukban 
kezdeményeztük, az otthoni oxigénterápia néhány hét után feleslegessé válhat. 

A dohányzás folytatása nagy biztonsági kockázatot jelent otthoni oxigénkezelés esetén, emellett a 
terápia előnyei általában nem érvényesülnek, ha a beteg folytatja a dohányzást és a 
carboxyhemoglobin-szint emelkedett marad. 
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Amennyiben a PaO2 magasabb ugyan (7,3-8,0 kPa vagy 55-60 Hgmm között), de emellett 
dekompenzált pulmonalis hypertensio tüneteit észleljük, tartós otthoni oxigénkezelés mérlegelendő. 
Ilyenkor a kép hátterében a COPD-ben gyakori alvási légzészavar, köztük az átlagpopulációénál nem 
gyakoribb, obstruktív alvási apnoe-okozta éjszakai deszaturáció gyanúja is fel kell merüljön. Az 
éjszakai pulzusoximetriás mérés általában elegendő, hogy az alvás alatti artériás oxigén-deszaturációs 
epizódokat kimutassuk (bizonytalan esetben poliszomnográfiás vizsgálat is szükségessé válhat). 

Az általában orrszondán keresztül adagolt (oxigénpalackból percenként kb. 1-3 l, 
oxigénkoncentrátorból 2-4 l) oxigén-terápiát naponta legalább 15 órán át kell folytatni, hogy a klinikai 
tünetekre, túlélésre kifejtett előnyös hatások érvényesüljenek. Oxigénpótlás mellett a 
vérgáznyomásokat gondosan ellenőrizni kell. A rotamétert úgy kell beállítani, hogy a PaO2 8 kPa (60-
65 Hgmm), a SaO2 90% fölé emelkedjen anélkül, hogy a PaCO2 növekedése meghaladná a 2,0 kPa-t 
(15 Hgmm-t). Javasolt, hogy a tartós otthoni oxigénkezelés hatását félévente a terápiát 
kezdeményező orvos ambuláns vizsgálattal ellenőrizze. 

A legolcsóbb oxigénforrás az oxigénkoncentrátor, amelyhez az OKTPI engedélyével lehet hozzájutni. 
(Meghosszabbítását a regionális szakfőorvos is engedélyezheti.) Az oxigénpalackok bérlete olcsó 
ugyan és a gyors palackcsere Budapesten és a nagyobb vidéki városokban megoldott, de a 
nagyméretű (3 m3-es) palack is, napi 15 órán át tartó oxigénadagolás mellett, 2-3 nap alatt kiürül, így 
a koncentrátornál elsősorban a gyakori szállítás miatt sokkal drágább. A regionális szakfőorvos 
engedélyével hozzáférhető cseppfolyós oxigénellátó rendszerek lehetővé teszik a beteg lakáson kívüli 
mozgását és rehabilitációját. 

A terhelés alatti oxigénadás alkalmas arra is, hogy fizikai terhelés alatt mérsékeljük a dinamikus 
hiperinflációt, a légzésszámot és ezzel a dyspnoe-t, a rehabilitáció során növelhessük a tréning-
intenzitást, amely a beteg mozgásképességének, életminőségének jelentős javulását eredményezi. A 
terhelés alatt adott oxigén növeli a terhelhetőséget, egy adott terhelési szint tolerálhatóságának 
idejét (endurance) és/vagy csökkenti a terhelés utáni nehézlégzés intenzitását. A súlyos dyspnoe 
(mint pl. a lépcsőzés után fellépő dyspnoe) kontrollálása céljából terhelés előtt vagy után rövid ideig 
adott (short burst) oxigénnek nincs kedvező hatása nem hypoxaemiás COPD-s betegeken. 

Oxigénhasználat légi utazásnál 

Jóllehet általában biztonságos a légi utazás, a krónikus légzési elégtelenségben szenvedő, 
folyamatosan oxigénkezelésben részesülők számára mégis ajánlatos, hogy a repülés ideje alatt 1-2 
l/min-nel megemeljék az oxigén adagját. Azon COPD-sek esetében, ahol 9,3 kPa (70 Hgmm) a 
nyugalmi PaO2, tengerszinten általában nem szükséges O2 adás, de nem kizárt súlyos szöveti 
oxigénellátás károsodás előfordulása, pl. sétáláskor, komorbiditás mint pl. anaemia és szívkárosodás 
esetén. Az ilyen COPD-s betegek esetében tehát légi utazásnál hordozható oxigéntartály biztosítása 
szükséges. 

A COPD-s beteg rehabilitációja 

A rehabilitáció a COPD-s betegek II-IV. súlyossági fokozatában a nem gyógyszeres terápia integráns 
része. A főként terhelésre dyspnoes COPD-s beteg terhelhetősége, így mobilitása is csökken, kerüli a 
fizikai terhelést, mely dekondicionálódáshoz, szociális izolációhoz, anxietáshoz, depresszióhoz 
vezethet. Mind a dekondicionálódás, mind a depresszió fokozza a dyspnoe percepciót. A 
légzésmechanika alig romlik ugyan, de egyre kisebb terhelés okoz nehézlésgzést. Ezt a circulus 
viciosust segít megszakítani a rehabilitáció. A rehabilitációs kúra elsősorban olyan légzéskárosodott 
COPD-ben szenvedő betegek esetében indokolt, akik az optimális gyógyszeres kezelés ellenére 
fulladnak fizikai terhelhetőségük erősen korlátozott. A pulmonalis rehabilitáció komplex 
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folyamatában (állapotfelmérés, farmakoterápia, légzőtorna, expektorációs és inhalációs technikák, 
mellkasi fizioterápia, terhelési tréning, diétás tanácsadás, pszichoszociális támogatás, betegoktatás) a 
rendszeres dinamikus tréning csak az egyik fontos komponens, de hatásosságát illetően a 
bizonyítékok egyértelműek. 

A terheléses tréning két formáját alkalmazzák: az állóképességet (endurance) fejlesztő és az 
erőfejlesztő edzést. Az előbbi során nagyobb izomcsoportok közepes intenzitású, hosszabb ideig 
tartó, míg az utóbbi formánál kisebb izomtömeg nagyobb intenzív, rövid ideig tartó terhelését végzik. 
Mindkét módszer enyhíti a panaszokat, javítja a fizikai terhelhetőséget és az életminőséget. Az edzési 
program megtervezésének és a cardiális kockázat pontos becslésének előfeltétele az, hogy először 
cardiopulmonális terheléses vizsgálat történjen. Ezután a kondicionáló tréning, ellenőrzött feltételek 
mellett, akár egy tüdőgyógyászati járóbeteg rendelésen is folyhat. Már 6-8 hetes, hetente 3-5 
alkalommal végzett, 30-45 perces kerékpár-ergométeres vagy járószalag tréning jelentősen javíthatja 
a fizikai terhelhetőséget anélkül, hogy a nyugalmi légzésfunkciós értékek változnának. 

Ma már egyértelmű, hogy COPD-ben a pulmonális rehabilitáció javítja a terhelési kapacitást, 
csökkenti a nehézlégzés érzetet, javítja az egészséggel kapcsolatos életminőséget, csökkenti a 
hospitalizációk számát és a kórházban töltött napok számát, csökkenti a COPD-vel kapcsolatos 
anxietast és depressziót. A felső végtagi erőfejlesztő és „állóképességi” tréning javítja a kar 
funkcióját. A pulmonális rehabilitáció kedvező hatása a tréning befejezését messze meghaladja és 
növeli a túlélés esélyét. A légzőizmok tréningjének hatása különösen akkor kedvező, ha általános 
terhelési tréning is társul hozzá. A pszichoszociális intervenció kedvező hatású. 

Sebészi kezelés 

A tüdő volumenredukciós műtéteit és a tüdőtranszplantációt külön fejezet (23. fejezet) tárgyalja. Itt 
röviden csak a COPD-vel kapcsolatos legfontosabb vonatkozások kerülnek megemlítésre. 

Bullectomia. Gondosan válogatott esetekben a bullectomia javítja a tüdőfunkciót, és csökkenti a 
tüneteket. Leginkább olyan nagy bullák esetében indikált bullectomia végzése és várható kedvező 
hatás, ahol a diffúziós kapacitás normális, vagy legfeljebb minimálisan csökkent, nincs jelentős 
hypoxaemia és a megmaradó tüdő perfúziója jó. A pulmonális hypertensio, hypercapnia és a súlyos 
emphysema nem jelent abszolút kontraindikációt. 

Tüdő volumen-redukciós műtét. A túltágult emphysemás tüdő egy részének sebészi eltávolítása (a 
maradék tüdő rugalmas elemei feszítettségének fokozása) növeli a tüdő rugalmas összehúzó erejét 
és ezáltal javítja a kilégzési áramlásokat. A National Emphysema Treatment Trial igazolta, hogy a 
felsőlebeny dominanciájú, alacsony terhelési kapacitású emphysemás betegekben optimális 
farmakoterápia és légzésrehabilitáció mellett a volumen redukciós műtét jelentősen javítja a fizikai 
terhelhetőséget, az egészséggel kapcsolatos életminőséget és a túlélés esélyeit. A palliatív műtét 
elvégzése a komplikációk előfordulása miatt csak gondosan válogatott esetekben ajánlott. 

Tüdőtraszplantáció. Megfelelően szelektált végstádiumban lévő (emphysemás dominanciájú) COPD-s 
betegeken a tüdőtraszplantáció (egyoldali is) javította az életminőséget és a funkcionális kapacitást, 
de a túlélést befolyásoló hatás bizonytalan. 

A COPD akut exacerbációjának kezelése 

A COPD exacerbációját, súlyossági fokozatait az előzőekben ismertettük. Említésre került, hogy a 
COPD exacerbációja a betegség természetes lefolyását megszakító esemény, amely az addigi tartós 
(szokványos) kezelés megváltoztatását teszi szükségessé. A kezelésben történő változtatás függ attól, 



 783 

hogy mi okozta az exacerbációt és milyen súlyos az exacerbáció. Nyilvánvaló, hogy ha az ok 
bakteriális légúti infekció, mely purulens köpetürítést okoz, akkor indokolt az antibakteriális kezelés, 
míg ha az exacerbációt fokozott mikro- vagy makrokörnyezeti légszennyeződés okozta és a fokozott 
köpet csak mucosus, akkor antibiotikus kezelésre nincs szükség. Súlyos exacerbációban (különösen ha 
a FEV1 a kívánt érték 50%-a alá csökken) szteroid kezelés indokolt, míg enyhe esetben a szteroid 
kezelés nem szükséges. 

Fontos, hogy a beteg terápiáját mindig egyénileg (betegre szabottan) az esetlegesen meglévő 
komorbiditásokat is figyelembevéve határozzuk meg. A terápiás protokoll, jelen esetben a 2009-es 
GOLD, illetve a Magyar Tüdőgyógyász Szakmai Kollégium által 2008-ban kiadott protokoll, ehhez 
hasznos „mankóul” szolgálhatk. 

Az exacerbáció megfelelő kezelési szintjének (otthoni, kórházi, intenzív osztály) eldöntéséhez 
szükséges az exacerbatio súlyossági szintjének az anamnézis, a tünetek és az iniciális kezelésre való 
reagálás alapján való megállapítása (4. táblázat). 

4. táblázat. Az exacerbáció súlyosságának megállapítása 

Anamnézis Súlyossági jelek 

FEV1 csökkenés súlyossága 
A rosszabbodás időtartama, ill. új tünetek 
Korábbi exacerbációk, hospitalizációk száma 
Társbetegségek 
Aktuális terápia 

Kisegítő légzőizmok használata 
Paradox mellkasfali mozgás 
Cyanosis fellépte vagy rosszabbodása 
Perifériás oedema kialakulása 
Haemodynamikai instabilitás 
Jobb szívfél elégtelenség 
Éberség csökkenés 
Iniciális kezelésre való reagálás 

 

Az I-es súlyossági szint esetében a COPD enyhe vagy középsúlyos, az anamnézisben nincs gyakori 
exacerbáció és komorbiditás. Haemodinamikai állapota stabil, nem használja kisegítő légzési 
segédizmait, exacerbációnál jelentkező tünetei a kezdeti terápiára megszűnnek. 

A II-es súlyossági szint esetében a COPD „stabil” állapotában is középsúlyos/súlyos, anamnézisben 
gyakori exacerbációk és komorbiditások szerepelnek. Légzési segédizmait a beteg használja és az 
exacerbációnál fellépő tüntetei a kezdeti terápiára legfeljebb mérséklődnek, de nem szűnnek meg. 

A III. súlyossági szint a II-estől abban különbözik, hogy már „stabil” állapotban is súlyos a beteg COPD-
je, a légzési segédizmait kifejezetten igénybe veszi, az esetek egy részében már haemodinamikai 
instabilitás megjelenhet, valamint a kezdeti kezelésre alig reagál, az exacerbáció kapcsán fellépő 
tünetei tovább is fennmaradnak. 

Az I-es súlyossági szint esetében a beteg otthon kezelhető, de a fenntartó kezelésének módosítása 
(adag/adagolás gyakoriság növelése) szükséges. A II-es súlyossági szint kórházi ellátást igényel, 
antibiotikum és/vagy kortikoszteroid alkalmazása szükséges, míg a III. súlyossági szint intenzív ellátást 
igényel (légzési elégtelenség áll fenn). 

A COPD akut exacerbációjának otthoni kezelése (I. szint) 

Az akut exacerbáció kezelését többnyire a betegséget elsőként észlelő háziorvos, vagy a tüdőgondozó 
szakorvosa kezdi el azzal, hogy növeli vagy elkezdi a hörgőtágító kezelést és megfontolja az 
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antibiotikus kezelést. Ezután órákon belül felméri a beteg állapotát, és ha nincs tüneti oldódás vagy 
javulás, akkor oralis glükokortikoid (metilprednisolon) kezelést kezd. Ha ennek ellenére a beteg 
tünetei, állapota órákon belül nem javul, a beteget kórházba utalja. Ha a beteg tünetei, állapota az 
iniciális kezelés, illetve annak per os szteroiddal való kiegészítése után órákkal követően végzett 
állapotfelméréskor javulást mutat, ill. tünetei oldódtak, akkor folytatni kell a kezelést és a 
gyógyszerek, ill. adagjuk lehetséges csökkentésével be kell állítani a beteg tartós kezelését. 

Fontos a beteg szoros monitorozása, amelyet a háziorvos végez és a beteg, ill. hozzátartozójának 
alapos felvilágosítása, hogy mit kell tenni a beteg állapota rosszabbodását jelző tünetek, jelek 
észlelésekor. Az orvos azonban nem nélkülözheti a beteg ismételt állapotfelmérését. 

Az otthoni kezelésnél a már korábban is szükség szerint használt rövid hatású hörgtágító(k) dózisát, 
adásának gyakoriságát kell növelni. (Elsősorban a β2-agonistáét, de ha korábban nem kapott volna a 
beteg rövid hatású anticholinerg szert, akkor azt érdemes hozzáadni, mert a kombináltan adott rövid 
hatású hörgőtágítók addicionális javulást eredményezhetnek. Megjegyzendő, hogy a korábbi 
felfogással ellentétben a klinikai választ illetően nem találtak különbséget a holttérelőtéttel (spacer) 
használt adagolós kézi porlasztó (MDI) és a gépi porlasztó között. 

A szisztémás glükokortikoszteroidok (GCS) a COPD akut exacerbációjában rövidítik az exacerbáció 
időtartamát, javítják a légzésfunkciót (pl. a FEV1-et) a hypoxaemiát, valamint csökkenthetik a korai 
relapszus eséjét, a hospitalizáció időtartamát. Adásuk minden olyan esetben megfontolandó, -
természetesen a bronchodilatátor(ok) adása mellett, - amikor a beteg bazális FEV1 értéke <50%-a a 
kívánt (referencia) értéknek. Inhalált GCS mint alternatíva akkor megfontolandó, ha korábbi 
tapasztalat alapján a szisztémás szteroid hyperglycaemiát okozott. A megelőzően inhalációs GCS-t 
kapó betegek esetében az ICS dózisának jelentős (akár 4-szeres) növelése többé-kevésbé 
helyettesítheti a per os szteroid kezelést, jóllehet költségesebb annál. 

Antibiotikum adásának a COPD akut exacerbációra való hatását kedvezőnek találták, különösen 
azokban az esetekben, ahol a bazális FEV1 érték alacsony volt. Jóllehet a COPD akut exacerbációját az 
esetek egy jelentős részében nem infekció okozza, és az utóbbi esetben is jelentős a vírusos eredet 
aránya, mégis gyakori a 7-14 napos antibiotikum kezelés nem bakteriális, virális eredetű infekció 
okozta exacerbációban is, nem kórházi körülmények között. Kétségtelen viszont, hogy a virális 
infekciót nem ritkán bakteriális infekció követheti. A kedvező hatás antibiotikum adása mellett 
azonban akkor volt igazán jelentős, ha a három kardinális tünet, a dyspnoe, a megnövekedett 
köpetürítés és gennyes köpet együttesen fennállt. Bizonyos mértékű kedvező hatás akkor is volt 
észlelhető, ha a három tünet közül csak kettő volt jelen. 

Széles spektrumú antibiotikum amoxicillin+clavulansav, tetracyclin, vagy erythromycin, illetve 
cephalosporin adása ajánlott. Az ezeknél potensebb antibiotikumok adását a kórházi kezelés számára 
tartjuk fenn. Mindig figyelembe kell venni a helyi bakteriális gyógyszerrezisztencia viszonyokat. 

Mucolyticumok és antioxidánsok adása mellett nincs megfelelő evidencia. Megjegyzendő azonban, 
hogy az esetek egy kisebb hányadában, ahol nehezen felköhöghető tapadós a hörgőváladék (köpet) 
ott adásuk kedvező lehet. 

Oxigén terápia. Ha a beteg tartós otthoni O2 kezelés (LTOT) alatt állt, akkor folytatható a megfelelő 
O2-igény figyelembe vételével, mely rendszerint a percenként - többnyire hazánkban orrszondán 
keresztül - adott mennyiség növelését jelenti. Helyesebb azonban, ha a krónikus légzési 
elégtelenségre rárakódó akut légzési elégtelenség kezelésével nem otthoni körülmények között 
próbálkozunk, hanem a beteget kórházba utaljuk. Ha a beteg korábban otthoni oxigénkezelésben 
nem részesült, akkor ne kísérletezzünk otthoni oxigénkezelésre való beállítással a CO2 retenció, ill. 
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annak növekedése veszélyei miatt. A súlyosan cyanotikus beteg O2 ellátását azonban a kórházba 
szállítás ideje alatt biztosítani szükséges. A kórházi felvétel indikációit az 5. táblázat mutatja. 

5. táblázat. A kórházi felvétel indikációja a COPD akut exacerbációjában 

Kifejezett tüneti rosszabbodás, mint pl. a nyugalmi dyspnoe hirtelen kialakulása 
A háttérben súlyos COPD 
Új fizikális jelek (pl. cyanosis, perifériás oedema) fellépése 
A kezdeti terápia utáni javulás hiánya 
Jelentős comorbiditások 

Gyakori exacerbációk 
Újonnan megjelenő arrhythmiák 

Diagnosztikus bizonytalanság 
Idős kor 

Nem megfelelő otthoni ellátás 

 

A COPD akut exacerbatiójának kórházi kezelése 

Az 5. táblázatban feltüntetett indikációk alapján a COPD akut exacerbációjával kórházba került beteg 
esetében általánosságban a 6. táblázatban feltüntetett célok megvalósítását kell figyelembe veni, 
illetve megvalósítani. A súlyos, de nem életveszélyes COPD exacerbáció kórházi kezeléséhez a 7. 
táblázatban leírtak nyújtanak segítséget. 

6. táblázat. A COPD exacerbációja, kórházi kezelésének fő céljai 

A súlyossági fokozat helyes meghatározása 
Megállapítani, hogy az exacerbáció életet veszélyeztető-e? 
Az exacerbációt előidéző ok megállapítása és ennek megfelelő kezelés nyújtása 
Kontrollált O2-adás 
Szükség esetén asszisztált mechanikus lélegeztetés biztosítása 
A beteg exacerbációt megelőző „stabil” állapotának visszaállítása 
A kezelés okozta mellékhatások elkerülése, vagy monitorozása 

 

7. táblázat. A súlyos, de nem életveszélyes COPD exacerbáció kórházi kezelése 

Tüneti súlyosság felmérés, vérgáz, mellkas rtg. 
Kontrollált O2 adás, majd 30-60 perc múlva vérgázkontroll (PaO2 >60 Hgmm, 8 kPa vagy SaO2 >90% 
elérése nem komplikált exacerbációban) 
Bronchodilatátorok: 

 Növelni a dózist és/vagy adagolás gyakoriságát 

 Kombinálni β2-agonistát és anticholinerg szert 

 iv. methilxantin adása, ha szükséges 
Oralis v. iv. GCS hozzáadása 
Antibiotikum p.os (vagy esetenként iv.) bakteriális infekció jelei esetén 
Megfontolandó nem invazív mechanikus ventilláció 
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Minden esetben: 

 ügyelni a folyadék egyensúlyra és táplálásra 

 megfontolni sc. heparin készítmény adását 

 felismerni és kezelni a társuló állapotokat (szívelégtelenség, arrhythmiák) 

 a beteg állapotának szoros monitorozása 
 
Az antibiotikus kezelés megválasztása általban empirikus alapon történik, a tenyésztési, illetve 
rezisztencia eredmények alapján a kezdetben adott antibiotikus kezelés módosítható. Az empírikus 
antibiotikum választásnál figyelembe kell venni, hogy az exacerbáció előidézésében szóbajövő 
kórokozók bizonyos fokú összefüggést mutatnak az exacerbáció súlyosságával (8. táblázat). 

8. táblázat. A leggyakrabban előforduló mikroorganizmusok a COPD exacerbatio súlyosságának 
függvényében 

Csoport Mikroorganizmus 

A. Enyhe exacerbáció kimeneteli rizikó* nélkül H. Influensae, S. pneumoniae, M. catarrhalis, 
Chlamydia pneumoniae, vírusok 

B. Középsúlyos exacerbáció kimeneteli rizikóval. Az „A” csoport mikroorganizmusai + 
β-laktamázt termelő penicillinrezisztens 
baktériumok 
Enterobacteriaceaek (E. coli, K. pneumoniae, 
Proteus etc.) 

C. Súlyos exacerbáció, P. aeruginosara való 
rizikóval 

A „B” csoport mikroorganizmusai + 
P. aeruginosa 

* A COPD akut exacerbációjának kimenetel szempontjából rizikót jelent a súlyos COPD komorbiditás 
és antimikrobiális kezelés az exacerbációt megelőző 3 hónapon belül. 

A 9. táblázat a súlyossági csoportoknak megfelelően választandó antibiotikumokat tünteti fel. A 
csoportokon (A-C) belül a gyógyszerek sorrendje nem jelent különösebb preferenciális sorrendet. Az 
orális készítmények közül lehetőleg az első oszlopban feltüntetetteket használjuk, de természetesen 
az alternatívként feltüntetett gyógyszereket is választhatjuk a lokális rezisztencia viszonyoknak, 
illetve a beteg korábbi exacerbációinál tapasztaltaknak megfelelően. Középsúlyos-súlyos esetben, 
illetve ha az orális kezelés nehezen kivitelezhető, vagy várhatóan nem éri el a célját (hányás, 
felszívódási zavar etc.) akkor parenterális antibiotikum adás jön szóba. Respiratorikus stimuláns 
adása COPD akut exacerbációjában nem ajánlott, mert ilyenkor a centrális respiratorikus „hajtóerő” 
amúgy is fokozott. 

9. táblázat. A COPD akut exacerbációja súlyossági fokozatai szerint ajánlott antibiotikus kezelés 
(GOLD 2006.) 

Súlyossági 
csoport 

Orális kezelés Alternatív orális kezelés Parenterális kezelés 

A A csak egy kardinális* tünet 
esetén antibiotikum adása nem 
szükséges. Ha mégis indikált, 
akkor: 

 β-lactam 

 Tetracyclin 

 Trimetoprim/Sulfametyazol 

 β-laktám/β-laktamáz-
inhibitor(Coamoxiclav) 

 Makrolidek 

 Cephalosporinok (2. v. 
3. generációs) 

 Ketolidek (Telitromycin) 

 

B  β-laktám/β-laktamáz 
inhibitor (Co-amoxiclav) 

 Respirációs 
fluorokinolonok 

 β-laktám/β 
laktamáz inhibitor 
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(Co-amoxclav, 
ampicillin/sulbacta
m) 

 Cephalosporinok 
(2. v.3. generációs) 

 Fluorokindonok 
(Levo-, 
Moxifloxacin) 

C Pseudomonas infekció 
kockázata esetén: 

 Fluorokinolonok 
(Ciprofloxacin, Levafloxacin 
nagy (750 mg) dózisban 

  Fluorokinolonok 
(Ciprofloxacin, 
Levofloxacin) 
magas dózisban, 
vagy β-laktám Ps. 
aeruginosa 
aktivitással 

* Kardinális tünetek: fokozott dyspnoe, köpet mennyiség és purulencia 

A nem invazív mechanikus ventiláció akkor indikált, ha a légzésszám > 25/perc, a dyspnoe 
középsúlyos- súlyos, a beteg légzési segédizmait használja, paradox légzőmozgása van, a pH ≤7,35 
és/vagy hypercapnia (PaCO2 >6,0 kPa, 45 Hgmm) áll fenn. 

A kórházi kezelés alatt ügyelni kell a beteg folyadék- és elektrolitháztartására, megfelelő táplálására, 
a thrombosis kialakulás veszélyének csökkentésére (mobilizálás, gyógyszeres prevenció) és a fokozott 
hörgőváladék eltávolítás elősegítésére. 

A COPD exacerbációban szenvedő beteg, ha az I-es és II-es szintű (kórházi nem intenzív osztályos) 
kezelés mellett nem javul, vagy állapota tovább romlik, akkor intenzív osztályra kell áthelyezni. Az 
áthelyezés kritériumai: a kezdeti sürgősségi terápiára nem megfelelően reagáló súlyos dyspnoe, 
mentális állapotváltozás (confusio, letargia, coma), perzisztáló vagy romló hypoxaemia (PaO2<5 kPa, 
40 Hgmm) és/vagy súlyos/romló hypercapnia (PaCO2>8 kPa, 60 Hgmm), az O2-adás nem invazív 
ventilláció ellenére súlyos/romló respiratorikus acidosis (pH <7,25), ha invazív mechanikus ventilláció 
szükséges, vagy ha hamodinamikai instabilitás áll fenn (vasopressorok adásának szükségessége). A 
COPD akut exacerbációjával kórházi kezelésben részesült beteg akkor bocsájtható otthonába, ha a 
10. táblázatban feltüntetett feltételek biztosítottak. 

10. táblázat. A kórházból való elbocsáthatóság kritériumai COPD exacerbációja esetén 

Inhalációs hörgőtágító legfeljebb napi 4-szeri használata 

A korábban ambuláns beteg járóképes 
A beteg képes enni és aludni gyakori - dyspnoe miatti - felébredés nélkül 
Ha a klinikai állapot és a vérgázértékek legalább 24 órája stabilak 
Ha a beteg vagy az őt otthon ápoló személy pontosan tudja a gyógyszerek megfelelő használatát. 
Ha otthoni ellátása, - beleértve a háziorvosi ellátását is, - megfelelően biztosított (ha szükséges az 
oxigén is). 

 

A végállapotú COPD-s beteg kezelése 

A végállapotú („end stage”) COPD-s beteg egy komoly egészségügyi problémát jelent nemcsak a 
szenvedő beteg és családtagjai számára, hanem indirekt módon az egészségügyi ellátásra az ellátó 
kapacitás lekötése miatt. A kérdéssel még a legújabb GOLD „guideline” sem foglalkozik, és nincs is 
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általánosan elfogadott meghatározása a végállapotú COPD-nek. Leginkább úgy definiálják, mint 
nagyon súlyos COPD (FEV1 < 30(%pred)), amelyhez súlyosan korlátozott és romló „performance” 
státusz, plusz az alábbi három kritérium (1. előrehaladt életkor, 2. több komorbiditás és 3. a COPD 
súlyos szisztémás manifesztációinak/komplikációinak fennállása) közül legalább egy jelen van. 

Ezen három tényező szerepe additív. Minél nagyobb számban vannak jelen és minél súlyosabb a 
manifesztációjuk, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a súlyos COPD-s beteg terminális fázisba 
kerül. A fő tünetek a progresszívan fokozódó dyspnoe, már a normális napi életvitel mellett, majd 
nyugalomban is. A betegeket egyéb panaszok, tünetek (köhögés, váladékretenció, fájdalom, 
fáradékonyság, gyengeség, testsúlycsökkenés, „rosszul” alvás) emocionális tényezők (pánik, aggódás, 
depresszió, feledékenység, desorientáció), melyek jelentősen befolyásolják a beteg életminőségét. E 
betegek gyakran szorulnak hospitalizációra és túlélésük, haláluk idejét nehéz megjósolni. Leginkább 
COPD-jük akut exacerbációja, vagy egy intercurrens betegség okozza halálukat. 

A végállapotú COPD-s betegek kezelésére nincs specifikus protokoll. Kezelésükre ugyanazokat a 
terápiás elveket alkalmazzuk, mint általában a COPD tartós kezelése igen súlyos fokozatában, azzal a 
különbséggel, hogy itt az alacsony dózisban adott po szteroid (4-20 mg metilprednisolon) fontos 
segítséget jelenthet a beteg számára, és így nem ellenjavallt „tartós” adása sem. Ugyanakkor 
pontosan dokumentálni kell hatásosságát, mielőtt fenntartó kezelésként indikáljuk. 

A novinvazív mechanikus ventillació (NIMV) akut exacerbáció esetén ugyanolyan opció, mint a nem 
végstádiumú COPD-sek esetében. Ugyanakkor nem ajánlott általánosan ennek folyamatos 
alkalmazása exacerbációmentes időszakban (gondosan szelektált eseteket kivéve), ugyanis az LTOT-
hoz képest a noninvasív pozitív nyomású ventiláció (NPPV) additionális előnye nem egyértelműen 
igazolt. 

A végállapotú COPD-s beteget leginkább a súlyos dyspnoe kínozza, ezért többen a porlasztott ópiátok 
használatát javasolják, mivel szisztémás adásuk súlyos mellékhatásokkal, légzésdepresszióval és 
következményes hypercapniával jár. Ugyanakkor a porlasztott ópiátok használatát illetően nincsenek 
megfelelő kontrollált nagy betegszámon végzett vizsgálatok. 

A végstádiumú COPD-s betegeknél számos egyéb problémával is szembesülünk: étvágytalanság, 
cachexia, izomsorvadás, gyengeség, gastroenterológiai tünetek, decubitus. Delírium sem ritka, mely 
általában jól reagál haloperidol kezelésre. 

Fontos, hogy a beteggel és hozzátartozóival megbeszéljük a beteg állapotát, és a teendőket illetően a 
beteg értelmi képességének és beszámíthatóságának megfelelő konszenzusra jussunk. 

Számos etikai kérdés, probléma merül fel végstádiumú COPD esetén részben más krónikus 
betegségekhez hasonlóan. Az egyik legfontosabb kérdés a végstádiumú beteg „meghalni akarás”-
ához való orvosi viszonyulás, mely ellentmondó etikai kérdéseket, dilemmákat vethet fel, így a 
végstádiumú beteg szenvedéseivel együtt életéért minden áron való orvosi erőfeszítések megtétele 
és a passzív eutanasia határát súroló „hagyjanak békében meghalni és ne élesszenek újra” közti 
dilemma. Az orvos esküje és hazai törvényeink nem az utóbbit támogatják. Nehéz ugyanis 
megjósolni, hogy mikor kerül a végstádiumú COPD-s beteg olyan stádiumba, ahonnan már nincs 
visszaút. Nem ritka, hogy a végstádiumosnak ítélt beteg, akinél maximum 6 hónapra becsülhető a 
várható túlélési időtartam még 1-2 évet számára nem elviselhetetlen életminőségben élhet. Ilyen 
saját gyakorlatunkban is többször előfordult, jóllehet az ezen betegekre fordított költségek gyakran 
extrém magasak, és a betegek minden áron való életben tartása az inhumanitás határát súrolhatja. 
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Gondozás 

A COPD, mint krónikus, így folyamatos kezelésre szoruló betegség kezelésének integráns részét kell 
képenie a betegoktatásnak, beleértve a dohányzás leszoktatás elősegítését célzó tevékenységet is. A 
beteg informálása a rizikótényezők csökkentéséről, a COPD természetéről, az inhalációs eszközök 
használatáról, az exacerbációk felismeréséről, a nehézlégzés minimalizálásának stratégiáiról, fontos 
részei a betegoktatásnak. Az igen súlyos COPD-ben a beteg/hozzátartozó tájékoztatását ki kell 
terjeszteni a komplikációkra a folyamatos oxigénterápiával és a végstádiummal kapcsolatos 
ismeretekre, teendőkre. 

Primer prevenció 

A COPD nem gyógyítható, de kezelhető és rizikófaktorai ismeretében megelőzhtő betegségnek 
tekinthető. Exogén okok esetében ez elsősorban a dohányzásra való rászokás elkerülését, illetve a 
dohányzás mint a legfontosabb rizikótényező felfüggesztését jelenti. 

A COPD akut exacerbációjának prevenciója 

A COPD exacerbációja megelőzésének legjobb módszere a kockázati tényezők, így elsősorban a 
dohányzás, környezeti légszennyeződés elkerülése, a dohányzás abbahagyása és a stabil COPD 
megfelelő, rendszeres kezelése. Jól ismert, hogy a hosszú hatású inhalációs hörgőtágítók, illetve az 
inhalatív glükokortikoidok csökkentik az exacerbációk rizikóját. 

Az infekciók lehetőségének elkerülése rendszerint nem, vagy csak részben megoldható (pl. járványok 
esetén közösségekbe járás elkerülése), de bizonyos fokú védelmet, az infekciók előfordulásának 
mérséklését jelentheti a már korábbiakban a COPD stabil kezelésénél említett influenza, illetve 
pneumococcus ellenes vakcináció. Az előbbit évente 1 vagy 2 alkalommal (ősszel-télen, illetve kora 
tavasszal), az utóbbit 3-5 évente 1 alkalommal ajánlatos adni. 

Az immunmoduláns kezelés (pl. az OM 85BV. Broncho-Vaxom, 8 baktérium liofilizált kivonatával) az 
esetek mintegy harmadában-felében csökkentheti az exacerbációk gyakoriságát (hazai vizsgálatok is 
erre utalnak), ugyanakkor nincsenek erre vonatkozóan egyértelmű nagy esetszámmal végzett 
placebo kontrollált vizsgálatokkal alátámasztott bizonyítékok. 

A hosszú távú antibiotikus kezelésnek nincs bizonyított exacerbációt megelőző hatása, így ez nem 
javasolt, jóllehet súlyos NYHA III-as és IV-es stádiumú krónikus szívbetegségben, a téli időszakban 
havonta 5 napig antibiotikum adását profilaktikus célból megfontolandónak tartják. Az antioxidáns 
kezelés (N-acetylcystein 2x600 mg/nap) csökkentheti az exacerbációk gyakoriságát. A 
légzésrehabilitáció, így a fizikoterápia, felvilágosítás a betegség természetéről és az exacerbáció rizikó 
faktorairól, a megfelelő táplálkozás, kondicionáló torna, munkaterápia áttételesen szintén csökkenti 
az exacerbáció rizikóját. 
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Esetismertetés 

Anamnézis: 71 éves férfibeteg. 40 éves korában Billroth II. resectiója volt ulcus duodeni miatt. 1984-
ben hasfali sérv műtét. 19 éve ismert COPD-je és hypertoniája. IV.es stádiumu COPD-je van, ezzel 
rendszeres, 3-6 havonta jár kontroll vizsgálatra pulmonológushoz. Rendszeresen használ fenntartó 
terápiaként hosszú hatású hörgőtágítót (antikolinerg és β2-agonistát) és inhalációs szteroidot. 
Többször kezeltük pneumónia, COPD exacerbáció miatt. Már öt éve nem dohányzik, előtte 30Py a 
dohányzási státusa. Jelen panaszok: Három napos lázas állapot, nehézlégzés, színes köpetürítés. 
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Fizikális vizsgálat: Kp. táplált férfi beteg. Enyhe ajakcyonosis volt igazolható. Tüdők felett 
szörtyzörejek voltak hallhatóak. Tensó rendben: 130/80 Hgmm. P. 90/min. 

Laboratóriumi leletek: CRP: 83 mg/l, a többi klinikai kémiai laborérték rendben volt. Vérgáz: PO2: 55 
Hgmm, PCO2: 32 Hgmm, pH: 7,48 Sat: 90%. Hypoxiát igazoltunk, de hypercapniája nem volt. Mellkas 
rtg felvételén kóros parenchymás eltérés nem volt látható. Emphysema röntgen jelei. Légzésfunkció: 
FVC: 46%, FEV1: 27%, RAW: 0,52. Köpet vizsgálatot küldtünk tenyésztésre. 

Diagnózis: COPD exacerbáció. Differenciál diagnózis: Pneumonia felmerült a panaszok alapján, 
azonban a mellkas rtg. felvételén nem volt igazolható parenchymás eltérés. A színes köpetürítés 
miatt atypusos pneumoniára nem gondoltunk. 

Kezelés: A beteg széles spektrumu antibiotikus terápiát, szteroid lökésterápiát, oxigént kapott a 
meglevő kombinált bronchodilatátor kezelés mellett. Ennek hatására dyspnoeja enyhült, hypoxiája 
rendeződött, CRP értéke hat nap alatt normál értékre csökkent. 

Eset összefoglalása: A nagyon súlyos COPD-s betegnél (IV-es stádium) az exacerbáció könnyen légzési 
elégtelenségbe torkollhat, ha nem fordul időben szakorvoshoz. A mi esetünkben részleges légzési 
elégtelensége volt csak a betegnek (csak az oxigén szintje voltalacsony, a szén-dioxid normál volt) 
emiatt oxigén adásával ezt tudtuk rendezni. Exacerbáció esetén súlyos COPD és társbetegségek miatt 
széles spektrumú antibiotikus terápiát javaslunk. Exacerbációs esetén, ha nehézlégzése is van, 
parenterális szteroid lökésterápiát javaslunk 7-10 napig maximum napi 40 mg metilprednisolonnal. 

Tesztkérdések 

1. Mi az emphysema leggyakoribb oka? 
A. Alfa-1 antitripszin hiány 
B. Tartós köhögés 
C. Dohányzás 
D: Légszennyeződés 
E. Tartósan fennálló asztma 
 
2. Melyik a stabil állapotban lévő COPD-s beteg prognózisát leginkább befolyásoló tényező? 
A. A dohányzás folytatása 
B. Az obstrukció per os szteroidra való reverzibilitása 
C. A hypoxémia foka 
D. A FEV1 érték%-ban kifejezett mértéke és csökkenési üteme 
E. A hypercapnia jelenléte 
 
3. Melyik a krónikus onstruktív tüdőbetegség gyanúja esetén a diagnózist igazoló legfontosabb 
vizsgálat? 
A. A köpet napi mennyiségének meghatározása 
B. Fizikális vizsgálat 
C. Mellkas röntgen 
D. Légzésfunkciós vizsgálat 
E. Vérgáz vizsgálat 
 
4. Hány%-ban vesz részt a dohányzás a krónikus bronchitis kialakulásának rizikójában? 
A. 90-100% 
B. 80-90% 
C. 70-80% 
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D. 60-70% 
E. 50-60% 
 
5. A következők mindegyike a COPD komplikációja lehet, kivéve: 
A. Cor pulmonale 
B. Polycytemia 
C. Légzési elégtelenség 
D. Bal kamrai elégtelenség 
E. Bronchogén carcinoma 
 
6. A következő klinikai jellemzők közül melyik közös a COPD emphysemás és bronchitises típusaiban? 
A. Polycytemia 
B. Bronchodilatátorokkal javuló légáramlás 
C. Dyspnoe 
D. Idült köhögés 
E. Hypercapnia 
 
7. A felsoroltak közül melyik rehabilitációs eljárás javítja leginkább a COPD-s beteg terhelhetőségét és 
csökkenti a dyspnoe érzését? 
A. Hidroterápia 
B. Diéta 
C. Mellkasi vibrációs masszázs 
D. Terhelési tréning 
E. Expectoráns technikák megtanítása 
F. megfelelő légzéstechnikák begyakorlása 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: D, 3: D, 4: B, 5: D, 6: C, 7: D 

Tuberkulózis 
dr. Máthé Csaba 

Bevezetés 

A tüdő és más szervek gümős megbetegedése már nagyon rég ismert. Erre utalnak a földkerekség 
számos részéről előkerülő emberi csontmaradványok, amelyekben a tbc-t ki tudták mutatni. Ezt 
igazolja az olaszországi Arma dell’ Aquila in Liguria-i neolitikus korból származó barlangban talált 
hölgy csontváza, amelyik a Kr.e. 5900-5700-as évekből származik, és amelyből paleopatológiai 
vizsgálattal tbc-t igazoltak. Ezen kívül említésre méltó a kb. Kr.e. 4500-ból, Egyiptomban talált, tbc- re 
utaló elváltozást tartalmazó múmia, valamint a Kr.e. 1000 körüli, az egyiptomi Thébában fellelt ún. 
Nespereban múmia, amelyben tbc-s psoas abscessust észleltek. Az 1900-as évek elején Ibn Sina orvos 
Avicennaban a pulmonaris tbc-t tanulmányozta és eredményeit 1920-ban közölte, amelyben 
kijelentette, hogy a betegség fertőzés útján terjed és sokszor a talaj és a víz közvetíti. 

A gümőkórt előidéző kórokozót Robert Koch mutatta ki és 1882-ben a Berlini Élettani Társaság előtt 
tartott előadásban mutatta be. Demonstrálta, hogy minden olyan szövetben, ahol a tuberkulózis 
kialakult, kimutatható egy bacilus, amelyet tuberkulózisbacilusnak nevezett el. 
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Definíció, BNO tartomány 

A tuberkulózis krónikus, progressziv lefolyású fertőző megbetegedés, mely a primer infekciót követő 
bizonyos lappangási idő után alakul ki. Leggyakrabban a tüdőben fordul elő. Az emberi 
tuberkulózisért a Mycobacterium tubeculosis tagjai közül leggyakrabban a M. tuberculosis és a M. 
bovis felelős. 

A15* Bakteriológiailag és szövettanilag igazolt légúti gümőkór 
A16* Tüdőgümőkór, negatív bakteriológiai és szövettani vizsgálati eredménnyel 
A17* Az idegrendszer gümőkórja 
A18* Egyéb szervek gümőkórja 
A1900 Heveny miliaris gümőkór egy meghatározott helyen 
A1901 Heveny miliaris tüdő gümőkór 
A1910 Heveny miliaris gümőkór több helyen 
A1920 Heveny miliaris gümőkór, k.m.n. 
A1980 Egyéb miliaris gümőkór 
A1990 Miliaris gümőkór, k.m.n. 
A199A Miliáris gümőkór, k.m.n. - polirezisztens kórókozóval 
J6530 Silicotuberculosis 
M4900 Gerinc-tuberculosis (A18.0+) 

* Az alcsoportokat terjedelmi okokból nem részleteztük 

Epidemiológia 

A tuberkulózis igen gyakori megbetegedés, kb. 1,7 milliárdra tehető a tuberkulin pozitívak, azaz a 
megbetegedésen átesettek száma a világon. Ez a világ lakosságának az egyharmada. Az aktív betegek 
száma a világon egy adott időpontban kb. 15 millióra tehető és 2009-ben kb. 1,7 millióan haltk meg 
ebben a megbetegedésben. A halálesetek túlnyomórészt Afrikában fordult elő. Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) becsült adatai szerint a világ 22 országából kerül ki a betegek 80%-a. A betegek 
számában vezető helyen Délkelet-Ázsia, összesen több mint 3 millió beteggel áll, ezt követi Csendes- 
Óceánia és Afrika. Legmagasabb az incidencia Kambodzsában és Zimbabwéban. A kedvezőtlen adatok 
a HIV-fertőzés terjedésével, valamint a fiatal korosztály létszámának emelkedésével és az urbanizáció 
emelkedésével magyarázható. Ehhez hozzáadódik a helyi háborúk hatása, valamint az éhínség. A 
WHO adatai szerint egy tbc-s beteg minden hónapban megfertőz egy másik személyt. Míg egy 
megfertőzött normális immunitású személynek 10% esélye van arra, hogy a tbc kifejlődjön az élete 
során, addig egy tbc-vel fertőzött immundeficiens személynek 10% esélye van arra, hogy egy éven 
belül kialakuljon nála a betegség. Európában 2009-ben az új esetek száma a WHO szerint 420000 
volt, ami a Föld összes tbc-s betegeinek a 4,5-át képezi. A meghaltak száma meg hozzávetőlegesen 
62000 volt. 

Magyarországon a tbc- incidencia 1996 óta tartó egyenletes csökkenése 2010-ben megállt, amikor az 
incidencia 18%000 volt, ami szám szerint 1811 beteget, a praevalencia viszont 12,5%000, ami 1256 
beteget jelent. Az észlelt incidencia-emelkedés hátterében az elszegényedett, egészségtelen 
életmódot elő, rossz szociális körülmények között levő társadalmi rétegek kiszélesedése, valamint a 
rosszul kooperáló, betegségtudattal nem rendelkező betegek kezelésből való „elvesztődése” áll. 
Magyarországban 2010-ben kb. 150 olyan tbc-s fertőző beteg volt, akinek ismeretlen a tartózkodása 
helye, ezáltal nem ellenőrizhető és valószínűleg a gyógyszereket sem szedi. 
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Mortalitás/morbiditás 

A mortalitás egy naptári év alatt a tuberkulózisban meghaltak száma. Az incidencia egy naptári év 
folyamán diagnosztizált tuberkulótikus betegek száma. Ezen belül megkülönböztetjük a Koch-pozitív 
incidenciát, ami azon betegeket jelenti, akik egy adott évben direktben pozitívak, azaz mikroszkópos 
vizsgálattal köpetükben saválló pálcák mutathatók ki. Ezen betegek jelentik a legnagyobb fertőzési 
veszélyt, köpetükben ml-ként kb. 10000 bacilus mutatható ki. A Koch- negatív incidencia felveti azt, 
hogy ezek a betegek nem is tuberkulózisban szenvednek. Magyarországon 2010-ben 921 beteg 
bizonyult bakteriológiailag pozitívnak, ami az előző, 2009-es évhez képest emelkedést mutat, ugyanis 
akkor ez a szám 763 volt. A tbc miatt meghaltak száma 2010-ben Magyarországon a tüdőgondozók 
adatai szerint 48 volt. 

A prevalencia egy adott időpontban, legtöbbször az év utolsó napján nyilvántartásban levő aktív tbc-s 
betegek száma. A prevalencia tartalmazza a krónikussá vált betegek is. Megfelelő, gyors gyógyulás 
esetén a prevalencia akár kisebb is lehet az éves incidenciánál. 

A recidíva a kezelés kudarcát jelenti, hiszen a már gyógyult betegnél ismét fellángol a tbc. 2010-ben 
hazánkban 160 beteget vettek ismételten nyilvántartásba a pulmonalis tbc reaktivációja miatt. 
Álrecídiváról beszélünk, amikor nem tbc kiújulásáról van szó, de kezdetben annak gondoltuk, tbc-
ként kezeltük. 

Nem 

A tbc mindkét nemet megbetegítheti, de a betegek többsége férfi. Magyarországon 2010-ben 1163 
férfi és 648 nő tbc-s új beteget vettek nyilvántartásba. 

Életkor 

A tuberkulózis szempontjából 6 éves kor alatt a legveszélyeztetettebbek a gyerekek. A magas 
incidenciájú országokban, így hazánkban is az ötvenes években a miliáris tbc és a meningitis basilaris 
esetek többsége ebből a korosztályból került ki. Napjainkban az évente előforduló néhány meningitis 
basilaris esetek kb. ¼-e gyermek. A kedvező változás részben a BCG oltással, részben a fertőző 
betegségek számának a csökkenésével magyarázható. Szintén fokozottabb kockázatnak van kitéve az 
idősebb korosztály, ahol az incidencia magasabb. A fentieket támasztja alá az, hogy míg 2010-ben 14 
éves korig 12 új beteg volt Magyarországon, addig 50-59 éves korosztálynál 521, 70 év felett pedig 
310 beteget jelentettek. 

Társadalmi háttér 

A rossz szociális helyzetben levőknél az incidencia magasabb. Magyarországban a tbc-s betegek nagy 
százaléka a hajléktalanok közül kerül ki. Ezen kívül kimondottan magasabban az incidencia az 
alkoholistáknál, munkanélkülieknél, valamint az immunszupprimáltaknál, így a 
szervtranszplantáltaknál és a HIV pozitív betegeknél, valamint a cukorbeteg között is az incidencia 
magasabb. De ugyanakkor itt kell megemlíteni azt is, hogy minden társadalmi réteg, a jó szociális 
körülmények között élők is, ki vannak téve a tbc-s fertőzés veszélyének, ezért minden beteg esetén 
gondolni kell rá. A fentieket támasztja alá, hogy 2010-ben a betegek 17,2%-a alkoholfüggő, 11%-a 
hajléktalan, 4,8%-a immunszuprimált, 4,0%-a diabeteses volt. A börtönben levők a betegek 1,0%-át 
tették ki, drogfüggő 6 beteg (0,3%) és HIV-fertőzőtt 1 beteg (0,1%) volt. Az agglomerációs 
központokban a tbc-s betegek száma magasabb. A Magyarországon diagnosztizált új tbc-sek kb. ¼-e 
budapesti volt. 
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Pathophysiológia 

Azoknál a betegekben, akiknek korábban nem volt tbc fertőzésük és nincs specifikus immunitásuk 
primer infekció alakul ki a kórokozó hatására. Bár a tuberkulózis fertőző megbetegedés, a 
kórokozóval való találkozás után az egyének csak igen csekély részében alakul ki megbetegedés, 
ugyanis nem tartozik a magas infektivitású megbetegedések közé. A betegség többnyire 
cseppfertőzéssel terjed, azaz a tüdőgümőkóros beteg tüsszentéssel, köhögéssel, ritkábban 
beszédével kerül aerosol formájában a levegőbe, innen pedig egy másik egyén légútjába. A fertőzést 
leggyakrabban a M. tuberculosis okozza, ilyenkor a behatolási kapu a tüdő. Ritkábban a 
bélrendszeren keresztül is történhet fertőzés, ilyenkor a kórokozó a M. bovis, illetve akár a bőr is 
lehet a behatolási kapu. Cseppfertőzés esetén a 2-10 µ átmérőjű cseppek közül a nagyobbak a 
hörgőrendszer felső szakaszán csapódnak le. Ezek a csillók mechanikus tisztító tevékenysége hatására 
kiürülnek a légutakból. A kisebb szemcsék a respiratoricus bronchiolusokig és az alveolusokig jutnak 
be. A baktériumok oda bejutva bizonyos esetekben megbetegedést okoznak, ennek gyakorisága több 
mindentől függ. Így pl. minél nagyobb a baktériumok száma, illetve minél kisebb a szervezet ellenálló 
képessége, annál nagyobb a megbetegedés kialakulásának a kockázata. A bronchiolus 
respiratoricusba bejutott baktériumok körül macrophag akkumuláció és exsudatio alakul ki. A 
macrophagok phagocitálják a baktériumokat. A macrophagon belüli túlélését a baktériumoknak a 
baktérium lysosomális funkciója segíti elő. Az aktivált baktériumokból toxikus anyagok szabadulnak 
fel, aspecifikus gyulladást okozva. Kialakul egy nodularis laesio, melyet a kialakuló epitheloid sejtek és 
a Langhans típusú óriássejtek képeznek. Ezek aggregációjával granulomák jönnek létre, melyek 
központi részén elsajtosodás és elfolyósodás alakul ki. Később a T-szupresszor sejtek száma is nő és 
körülveszik a paliszádszerűen elhelyezkedő epitheloid sejtes gyűrűt. Néhány óra után a bacilusok a 
nyirokutakon keresztül a regionális nyirokutakba, majd a nyirokcsomókba kerülnek. Itt a gümős 
csomók gyors elfolyósodási hajlamot mutatnak, a nyirokcsomók meg megnagyobbodnak. A jelentős 
mennyiségű elfolyósodó, sajtos anyagot tartalmazó nyirokcsomó sajtos területét gyulladásos gyűrű 
veszi körül, amely granulomákat tartalmaz. A tüdőben kialakuló elsődleges gócot Ghon-gócnak 
nevezzük, az ebből elvezető tbc-s nyirokutak és megnagyobbodott nyirokcsomó a primer komplexust 
alkotja. A primer komplexus laesiói kb. 6-12 hét múlva meggyógyulnak, a perifériás tüdő laesio pedig 
a következő néhány hónapban felszívódik, esetleg kisebb meszes vagy fibroticus heget hagy maga 
után. A regionális nyirokcsomó sajtos anyaga is felszívódik és meszesedve gyógyul. Kialakul a 
specifikus immunitás, mely sejt mediálta, késői típusú, IV-es reakció. Az immunválasz elmaradása 
esetén a baktériumok tovább szaporodnak és a következő komplikációk alakulhatnak ki: 

1. Tuberkuloma kialakulása, mely gyakran nem különíthető a röntgen képen a daganattól. Ez 
úgy alakul ki, hogy a granulomás laesio lassan progrediálva körülírt kerek fibrosissal körülvett, 
gyakran meszet tartalmazó terimévé alakul. 

2. Viszonylag ritkán alakul ki kavitáció, azaz üreg, mely a primer pulmonális laesio progressziója 
során jön létre. 

3. Lymphogén vagy haematogén úton szóródik, ezáltal elkerülnek a baktériumok a szervezet 
bármely részébe. A M. tuberculosis leginkább ott okoz megbetegedést, ahol számára a 
feltételek a legkedvezőbbek, ahol a szöveti oxygenizáció magas, így a tüdőcsúcsokban, a 
csontok metaphysiseben, a központi idegrendszerben. Haematogén szórással főként 
gyerekekben és fiatal felnőttekben milliaris tuberculosis is kialakulhat. 

4. Direkt úton ráterjedhet a pleurára, ezáltal pleuritis tuberculosa alakul ki. Hasonló módon a 
pericardiumra is ráterjedhet. 

5. A megnagyobbodott nyirokcsomók a mellettük levő hörgőt komprimálhatják és időleges 
atelectasiat, epituberculosist okozhatnak. Ez leggyakrabban a középsőlebenyben fordulhat 
elő, ilyenkor középsőlebeny szindrómáról beszélünk. Az elzáródott hörgő mögötti területen 
általában bronchiectasia alakul ki, ritkán ún. elzárószelepes, „check valve” obstrukció jön 
létre. 
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6. A megnagyobbodott nyirokcsomó erodálhatja és perforálhatja a hörgőt is. 

A primer infekció után maradhatnak baktériumok, melyek nem pusztulnak el, dormans állapotban 
éveken át perzisztálhatnak. A szervezet ellenállóképességének a csökkenése esetén ezek 
reaktiválódnak, azaz posztprimer tuberkulózis alakul ki. Ez általában 3-5 évvel a primer tbc után 
alakul ki a tüdőben a magas oxigenizációja és filterfunkciója miatt, valamint szintén gyakori a 
csontokban, nyirokcsomókban, de előfordulhat bárhol a szervezetben. A posztpirmer tbc kórokozói 
azok a baktériumok, amelyek a primer infekció idején haematogén úton szóródtak szét a 
szervezetben. Sokkal ritkább az exogen reinfekció, mivel az immunválasz nem öli meg a primer 
infekció során bejutott kórokozókat, viszont szinte azonnal elöli a reinfekció során bejutottakat. 
Ismert az is, hogy az immunszupresszív állapotban (pl. HIV pozitív egyéneknél), illetve csökkent 
immunitásúaknál a posztprimer tuberkulózis az esetek kb. 2/3-ban exogén szuperinfekcióból alakul 
ki. A posztprimer tuberkulózis általában pneumoniára emlékeztető gyulladással kezdődik. Akinek az 
immunitása nagyon jó, ezek az elváltozások meggyógyulnak, illetve más okból készült mellkasfelvétel 
kapcsán kerülnek felfedezésre. A betegek másik részében nagyon gyorsan progrediálnak, majd 
üregeket képeznek. Az elsajtosodás ebben az esetben ritkább. A fibrosis és zsugorosodás gyakran 
észlelhető, gyakori a tuberkulotikus endobronchitis is. Az elfolyósodott elsajtosodott területek 
gyakran a hörgőkön keresztül kiürülhetnek, ezáltal caverna alakul ki. Ezeknek az üregeknek a falában 
tovább szaporodnak a baktériumok. Később a hegesedések, zsugorodások következtében 
bronchiectasia, hörgődisztorzió alakulhat ki, vérzés jelentkezhet. A nagyobb vérzések a nem 
tökéletesen obliterált bronchovascularis kötegek eroziójából, a kisebb vérzések a gyulladt falú 
hörgőkből származnak. 

Az antituberkulotikumok megjelenése előtt a kórkép igen változó volt. A gyorsan progrediáló, fatális 
kimenetelű formáktól, a lassú lefolyású, krónikus lefolyású, egész életen át tartó formákig mindenféle 
formát észleltek. A relapszusok létrejöttét többnyire az immunitást csökkentő tényezők váltják ki. 
Ilyenek a diabetes mellitus, alultápláltság, alkoholizmus, daganatellenes terápia, immunszupresszív 
terápia, HIV fertőzés, gastrectomia utáni állapot. Napjainkban a kezelés lefolyása megváltozott. A 
gyerekkori megbetegedések száma a BCG oltás miatt jelentősen csökkent, a tbc egyre inkább a 30 év 
felettiek megbetegedése. Jelenleg igen sokféle formában jelentkezhet, gyakori a nem pneumoniához 
társuló pleuritis tuberculosa. A primer infectiók felléphetnek felnőtt és idős korban, ez azzal 
magyarázható, hogy idősebb kórban a M. tuberculosis elleni természetes ellenállás kisebb, mint 
fiatalkorban. 

Hatáskör/kompetencia 

A háziorvosnak a tbc elleni küzdelemben jelentős szerepe van. 

1. A tbc-re suspect betegek tüdőgondozóba, adott esetben pulmonológiai osztályokra való 
beutalásában. 

2. A kontakt személyek tájékoztatása a betegségről, szűrésre küldése. 
3. Az otthon kezelt betegek ellenőrzése, illetve tüdőgondozóba irányítása. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Tekintettel arra, hogy a tuberkulózis fertőző megbetegedés, a családban előforduló tuberkulózis 
esetén a családtagokat szűrni kell, illetve a későbbiekben mindig gondolni kell adott tünetek esetén a 
tbc kialakulására. Amennyiben a beteg anamnézisében tuberkulózis szerepel, mindig gondolni kell a 
reaktiváció lehetőségére. Bizonyos foglalkozások esetén, (pl. hajléktalanszállón, állomáson dolgozók) 
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gyakrabban fordulhat elő a tbc, hiszen jobban ki vannak téve a fertőzés veszélyének, ezért fontos 
mindig a beteg foglalkozására is rákérdezni. Fontos ismerni a beteg szociális és lakáshelyzetét, hiszen 
hajléktanoknál, menekülteknél, rossz szociális körülmények között élőknél gyakoribb a tbc 
előfordulása. Bizonyos káros szenvedélyek (pl. alkohol, kábítószer) szintén fokozzák a tbc 
kialakulásának a veszélyét. Immunszuprimáltaknál, HIV fertőzötteknél, transzplantáltaknál, 
diabetesben szenvedőknél is jelentősen magasabb a tbc incidenciája. 

Patogenezis 

Az emberi tuberkulózis kialakulásban a Mycobacterium tuberculosis komplex tagjai közül elsősorban 
a M. tuberculosis és M. bovis a felelős, de a többi is előfordulhat. A M. bovis fertőzések napjainkban 
ritkák. A fertőzött tehéntejből az emberei szervezetbe bejutó kórokozó bél tuberkulózist okoz. A M. 
africanum hazánkban alig fordul elő, többnyire az Afrika egyenlítői környékéről bevándoroltak között 
fordul többnyire elő. A M. microti mezei egereken okoz megbetegedést, emberre csekély 
patogenitású. A komplex többi tagjai (M. canetti, M. caprae) ritkábabn okoznak megbetegedést. 

Az ún. nem tuberkulózist okozó Mycobaktériumok vagy ubiquitaer csoport tagjai a következők: M. 
kansasii, M. xenopi, M. malmoensae melyek főleg tüdő infekciót, M. avium-intracellulare-
scrofulaceum melyek tüdő, nyelőcső és disseminált infectiókat, M. fortuitum, M. chelonei, M. 
marinum, melyek főleg sebfertőzéseket és a M. ulcerans, mely főleg bőrfertőzést okoz. Ezek 
jelentősége csekély, előfordulásuk viszonylag ritka. 

Fizikális vizsgálat és klinikai tünetek 

A tuberkulózis klinika tünetei nem specifikusak. Nagyon gyakran a tbc semmilyen tünetet nem okoz, 
illetve fizikális vizsgálattal kezdetben semmilyen kóros eltérést nem észlelünk. A kiterjedt infiltratum, 
hegesedés fölött tompulatot kopogtathatunk. Széteső folyamatnál elsősorban köhögéskor 
bronchialis szörtyzörejeket, a mellkasfalhoz közeli caverna felett amforás hangot hallhatunk. A 
féloldali kiterjedt zsugorodás a középárnyék áthúzását, az azonos oldali mellkasfél retractioját 
okozhatja. Pleurális fluidum esetén tompulatot kopogtathatunk. 

A pulmonális tuberkulózis általános és légzőszervi tüneteket okozhat. Az általános tünetek a 
következők: fogyás, hőemelkedés, láz, izzadás, fáradékonyság, étvágytalanság, a légzőszervi tünetek 
pedig köhögés, köpetürítés, véres vagy vércsíkos köpet, mellkasi fájdalom, nehézlégzés, sípolás, 
„megfázás tünetei”. Ezek bármelyike előfordulhat, vagy akár egyiket sem észlelhetjük, hiszen a kis 
kiterjedésű, de akár már fertőző tbc teljesen tünetmentes lehet. Máskor meg az észlelt tünetek a 
társbetegségek (COPD, asthma, pneumonia) tünetei. Léteznek viszont gyorsan progrediáló formák is, 
amikor a betegnek magas láza, toxikus tünetei vannak, és kezelés nélkül gyorsan fatális kimenetelűek 
lehetnek. Általában viszont a két extrém variáns között található a betegség. 

A tbc-s beteg köhögése a hiedelemmel ellentétben nem jellegzetes, köpete lehet mucosus, de 
purulens is. Ez utóbbi caverna esetén illetve fibrosissal társult tuberkulózisnál jellemző. A véres köpet 
viszonylag ritkább, főleg a carcinomára, emóliára vagy akár vírusinfekcióra jellemző. A mellkasi 
fájdalom főleg a pleuritis tuberculosa esetén észlelhető. Nehézlégzés csak kétoldali, kiterjedt tbc 
esetén alakul ki, de a hegesedés és a jelentős mennyiségű pleurális fluidum esetén lép fel. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

A rutin laborvizsgálatoknak nincs nagy szerepe a tbc diagnózisában. Kiterjedt, aktív elváltozásoknál, 
pleuritis tuberculosaban a vvt-süllyedés általában magas, de kisebb elváltozások esetén normális 
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lehet. Egyébként a laboratóriumi vizsgálat teljesen fiziológiás értékeket mutathat. A tbc-s pleurális 
fluidumban a lymphocyták száma emelkedett, a glükózszint viszont csökkent. 

Képalkotó vizsgálatok 

A tuberkulózis diagnózisában a legfontosabb vizsgálati módszer a mellkas röntgen, mely a változatos 
patológiai és anatómiai képnek megfelelően igen változatos lehet. Kizárólag a tbc-re jellemző 
radiológiai kép nem létezik, ezért minden tüdőben levő röntgeneltérés esetén tbc-re is gondolni kell. 
Ezért a radiológiai kép alapján csak a diagnózis gyanúját lehet felállítani. A radiológiai kép gyakran 
nem korrelál a megbetegedés súlyosságával, hiszen egy igen kiterjedt, kétoldali megbetegedést 
mutató elváltozás esetén a beteg akár panaszmentes lehet. Különösen az idős, cavernás tbc-sek közt 
találhatunk panaszmentest, míg a fiatalok esetén egy kisebb kiterjedésű elváltozás rossz általános 
állapottal járhat. A radiológiai elváltozás leggyakrabban a tüdőcsúcsban látható. Az alsó 
tüdőmezőkben viszonylag ritkábban fordul elő (1. ábra). 

 

1. ábra. Jobb tüdőcsúcsi tbc. 
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A leggyakoribb röntgen elváltozások a következők: 

1. Infiltratum, mely általában fátyolos, elmosódott szélű, többnyire inhomogén árnyék (2. ábra) 

 

2. ábra. Infiltratum, kiterjedt kétoldali tüdőtuberkulózis 

2. Foltos árnyékok, melyek közül a legkisebbek köles vagy rizsszem nagyságúak, és amennyiben 
beszórják mindkét tüdőt miliaris tbc-ről beszélünk (3. ábra). 
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3. ábra. Miliaris tbc 

3. Kerekárnyékok, melyek kerek vagy kerekded alakúak és átmérőjük legalább 1 cm. Ezek azonban 
nagyobbak is lehetnek és mellettük szatellita árnyékok jelenhetnek meg (4. ábra). 
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4. ábra. Kerekárnyék, tuberculoma 

4. Vastag csíkárnyékok, melyek általában zsugorodó, hegesedő folyamatra utalnak és gyakran 
közöttük aktív területek is láthatók (5. ábra). 
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5. ábra. Csíkárnyékok, régi tbc 

5. Caverna, mely egy zárt üregárnyék. Néha a drainaló bronchus is látható a röntgenen (6. ábra). 
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6. ábra. Tbc-s caverna 

6. Pleuritis tuberculosaban a radiológiai kép megegyezik bármelyik másik pleuritisével (7. ábra). 
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7. ábra. Pleuritis tuberculosa 

CT vizsgálatot az egyértelmű radiológiai kép után csak ritkán szoktunk kérni, mert általában 
jelentősen több információt nem ad. Hasznos lehet viszont akkor, amikor a PA-felvételen nem 
egyértelműen látható pl. a miliaris tbc-s elváltozás, illetve csúcsi elváltozások esetén, ahol a szokásos 
rtg-n nehezen ítélhető meg az elváltozás kiterjedése, jellege. Mellkas rtg-el lehet és szoktuk általában 
követni a folyamat aktivitását, a progressziót és a regressziót is. 

Egyéb vizsgálatok 

Tuberculin- teszt (Mantoux próba) 

A tuberculin-próbát a baktérium testfehérjéit tartalmazó tisztított készítménnyel (PPD = purified 
protein derivate) végezzük. A liofilezett, tisztított tuberculint miután feloldjuk (0,1 ml 5 tuberculin-
egységet [TE] tartalmaz), valamelyik alkar belső felére intracutan adjuk be, ezáltal egy bőrből 
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kiemelkedő lencse nagyságú domborulat alakul ki. A próbát általában 72 óra múlva olvassuk le, azaz a 
tapintott induráció legnagyobb haránt átmérőjét mérjük. A teszt értékelése: 

 ha maximum 5 mm nagyságú, negatívnak tekinthető 

 5-10 mm között a BCG oltás reakciójának megfelelhet 

 10-15 mm között tuberkulózis fertőzésre utalhat 

 15 mm-nél nagyobb hyperergiás reakció, melynek közepén gyakran egy vesicula is van, mely aktív 
tbc-re utalhat. 

Fontos megemlíteni azt is, hogy reakció nagysága és a tbc-s folyamat aktivitása, illetve kiterjedése 
között nincs egyértelmű összefüggés. Fals negatív lehet a reakció pl. gyorsan progrediáló, rossz 
immunitású egyéneknél, de ilyent látunk akár Syncumar kezelés mellett is. 

Bakteriológiai vizsgálat 

A tbc fennállását a pozitív bakteriológiai vizsgálat igazolja. Gyakorlatban viszont Magyarországon 
közel a betegek felénél nem sikerül bakteriológiailag is igazolni a betegség meglétét. A bakteriológiai 
vizsgálat eredményességét a mintanyerés, szállítás és előkészítés befolyásolja. A mintákat steril 
edényekben kell gyűjteni, a kontamináció megakadályozására megfelelő helyen és módon kell 
tárolni. A leggyakrabban vizsgált minta a köpet, de bármilyen más váladékot lehet vizsgálni. Mivel a 
beteg baktérium ürítése naponta változhat, legalább 3 napig a reggeli köpet vétele javasolt. 
Amennyiben a betegnek spontán köpete nincs, aerosol és köptető segítségével is hozzásegíthetjük, 
illetve gyomormosó folyadék tenyésztését is végezhetjük. 

A mintákat mikroszkópos vizsgálatnak vetik alá, Ziehl-Nielsen festés után. Hozzávetőlegesen 6-10 
ezer baktérium/ml szükséges ahhoz, hogy a köpetből saválló pálcát tudjunk kimutatni. Ilyenkor a 
beteg „saválló pozitív, azaz direktben pozitív”, egyszóval fertőz, ezért pulmonológiai osztályos 
felvétele és kezelése kötelező. 

A mycobakterium tenyésztését leggyakrabban Löwenstein-Jensen táptalajon végzik, de történhet ez 
Middlebrook 7H10 és 11, melyek szilárdak, valamint folyékony táptalajokon is. Az inokulált 37 c fokon 
inkubált, 5-10% CO2-ot tartalmazó levegőn levő táptalajok ellenőrzése hetente történik. A negatív 
eredményt 8 hét után adják ki. A BACTEC 407TB radioaktív respirometriás félautomata tenyésztési 
rendszerrel a tenyésztési idő 2-3 hétre rövidül le. 

A baktérium identifikálása a molekuláris biológiai módszerekkel gyorsabb és specifikusabb. A 
hibridizációs nukelinsav-próbák olyan mesterségesen szintetizált DNS- vagy RNS-oligonukleotidok, 
amelyek csak az adott fajra jellemző DNS-, vagy RNS- szakaszt ismerik fel. Hátrányuk, hogy 
pozitívitásukhoz nagyszámú bacilus jelenléte szükséges. A polimeráz-láncreakció (PCR) segítségével 
már egyetlen DNS- vagy RNS- molekula célszakasz rövid időn belül akár tízszeresére is sokszorozható. 
Hátránya a költségessége, illetve az ál-pozitív és álnegatív leletek lehetősége. A mikroszkóposan 
pozitív esetekben 95%-ban pozitív, míg a mikroszkóposan negatív, de tenyésztéssel pozitív esetekben 
kb. 60-75%-ban használható. Főleg olyan esetben használjuk, ahol a tenyésztés eredményessége 
nagyon alacsony (pl. pleurális fluidum), vagy amikor mikroszkóposan negatív, de a klinikai kép és a 
radiomorfológiai jelek alapján pulmonalis tbc gyanúja alakul ki. 

Az antibiotikum-rezisztencia meghatározása direkt és indirekt módszerrel történik. A 
primorezisztencia esetén a beteg megfertőzését egy már rezisztens kórokozó okozta. Ha beteg nem 
rezisztens bacilussal fertőződik meg és a rezisztencia a megbetegített egyénben alakul ki, szerzett 
vagy szekunder rezisztenciáról beszélünk. A direkt módszernél a beteg mikroszkóposan pozitív 
mintáját oldják le. Szilárd táptalajon az eredmény 2-3 hét múlva készül el. Az indirekt 
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rezisztenciavizsgálat során a primer izolálásánál kitenyészett mycobactériumokból készített 
megfelelő sejtszámra hígított inokulumok tovább oltása történik. Ennek az eredménye biztosabb és 
3-4 hetet vesz igénybe. Ezekkel szemben a folyékony táptalajt alkalmazó BACTEC 460TB, illetve a 
MGIT-rendszer 8-10 múlva eredményt hoz. A DNS fingerprint azaz restrikciós fragmenthossz-
polimorfizmus teszt segítségével a fertőzés nyomon követése lehetséges. 

Diagnózis 

A diagnózis a klinikai kép, röntgenelváltozások, Mantoux próba, de elsősorban a köpet vizsgálata 
alapján állítható fel. Bizonyos esetekben (pl. műtét után) a szövettani mintából is ki lehet mutatni a 
Mycobacteriumot, mely biztos diagnózis. 

Differenciál- diagnózis 

A tapasztalt pulmonológus a klinikai és radiomorfológiai kép alapján ritkán téveszti össze a tbc-t más 
elváltozásokkal. A tbc-s kerekárnyékot (tuberculoma) a tüdődaganattól, az üregárnyékot a 
tüdődaganattól vagy tályogtól, az infiltratumot és a foltos árnyékot egyéb aspecifikus gyulladásoktól 
kell elkülöníteni. 

Kezelés 

Megfelelő kezelés nélkül az elmúlt századokban a betegek mintegy fele 2 éven belül meghalt, ¼-e 
gyógyult, ¼-e pedig krónikus baktérium ürítővé vált. Napjainkban a megfelelő kezelés mellett a 
betegek meggyógyulnak. A kezelés tulajdonképpen gyógyszeres kezelésből áll. A kezelés alapelvei a 
következők: a hatásos gyógyszerek megfelelő dózisban, megfelelő kombinációban, folyamatosan, 
megszakítás nélkül, hosszú ideig (minimum 6 hónap) adása és a kezelés megfelelő, rendszeres 
ellenőrzése. A kezelés célja a fertőzőképesség gyors megszüntetése, azaz a köpet saválló bacilus 
pozitivitásának mielőbbi megszüntetése, a rezisztens törzsek szelekciójának a megelőzése és a beteg 
recidívamenetes gyógyítása, azaz a sterilitás mielőbbi elérése. Léteznek az elsődleges 
antituberkulotikumok, melyek az izonikotinsav-hidrazid (INH), rifampicin (RAMP), pirazinamid (PZA), 
ethambutol (EMB) és a streptomycin (STM). Ez utóbbit általában nem alkalmazzuk az ototoxicitása 
miatt. A többi valamilyen kombinációját adjuk lehetőség szerint, amennyiben valamelyik gyógyszerrel 
szemben nem rezisztens a kórokozó. Figyelembe kell ugyanakkor vegyük a beteg társbetegségeit, 
illetve a gyógyszerek mellékhatásait is. A kezelés beállítása tüdőgyógyász szakorvos feladata, 
kezdetben egy fekvőbeteg intézetben, majd a területi tüdőgondozóban. A beteg rendszeres 
ellenőrzése, gyógyszerrel ellátása is a tüdőgondozó feladata, ezáltal a háziorvos csak valamilyen 
váratlan esemény kapcsán vesz részt a betegek kezelésében. 

Rezisztens kórokozók vagy atípusos Mycobacteriumok esetén a fenti gyógyszerek mellé adhatunk 
rifabutint, para-amino-szalicilsavat (PAS), cycloserint, amikacint, kanamycint, capreomycint, 
ethionamidot, fluorokinolonokat, clarithromycint, sulphametoxazolt vagy amoxicillin-clavulánsavat is. 
Kiegészítő kezelésként ritkán, főleg meningitis tuberculosaban, miliaris tbc-ben, súlyos, toxikus 
pulmonalis tbc-ben, constrictiv pericarditisben, nagy mennyiségű pleurális vagy pericardiális fluidum 
esetén adhatunk kis dózisban szteroidot is. A gyógyszerek többsége májkárosodást (INH, RAMP, PZA), 
retrobulbaris neuritist (EMB), neuropathiat (INH), halláskárosodást (STM) okozhat, ezért a kezelés 
kiválasztásánál, illetve az ellenőrzések során ezekre is figyelemmel kell lenni. 

Itt kell említést tenni a sebészi kezelésről is. Ilyen jellegű műtétet hazánkban évente kb. 200-at 
végeznek. Ezek indikációi a következők: masszív vérzés, amikor sürgős beavatkozásra van szükség, 
továbbá sikertelen gyógyszeres kezelés, differenciáldiagnosztikai probléma (tuberculoma, tumor, 
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bizonytalan kerekárnyék a tüdőben), tuberkulotikus roncslebeny, féloldali roncstüdő, tbc-s 
emphysema, bronchopulmonalis fistula, posttuberculoticus hörgő- vagy tüdőelváltozás. 

Gondozás 

A betegek gondozása, ellenőrzése a tüdőgondozó intézetek feladata, illetve a háziorvos is 
rendszeresen ellenőrzi őket. Minden kezelés alatt álló vagy gyógyult beteg nyilvántartásba van véve. 
A betegeket több nyilvántartási csoportba sorolják I-III-ig, az aktív állapottól a már gyógyult állapotig. 
A háziorvos feladata, amikor tbc vagy reaktiváció gyanúja felmerül, mielőbb a tüdőgondozóba 
küldeni a beteget. 

Az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet keretében működik a Tbc Surveilance Központ 
(TSK), ahová a 98/1998-as NM rendelet alapján kötelező a felfedezéstől számítva legkésőbb 48 órán 
belül jelenteni kell ezeket a betegeket. Jelenleg online lehetőség van a tüdőgondozókban, a 
fekvőbeteg osztályokon és a mikobakteriológiai laboratóriumokban az adatok szolgáltatására, ezáltal 
lehetőség van a beteg követésére, a kontaktok gyors kiszűrésére. 

Terápiás elégtelenség 

Amennyiben a betegek nem megfelelő dózisban és ideig vagy rezisztencia esetén nem megfelelő 
gyógyszert szednek, a betegség nem gyógyul, rezisztens kórokozók alakulnak ki. Ezért fontos mindig a 
megfelelő szakorvosi ellenőrzés. Lehetséges az, hogy a betegség bizonyos idő után kiújul, melynek 
oka az immunitás csökkenése (pl. daganatos betegség, cukorbetegség, szervtranszplantáció utáni 
gyógyszeres kezelés, HIV fertőzés,) vagy akár a beteg életvitelében változás (hajléktalanság, 
alkoholizmus, stressz), amikor a régebben tbc miatt kezelt és már gyógyult tbc kiújul. Ilyenkor a beteg 
ismételt kivizsgálása és az újabb kezelés beállítása jön szóba. 

Komoly gondot okoznak azok a fertőző hajléktalan tbc-s betegek, akik az egészségügyi intézményeket 
elhagyják, ezáltal tovább fertőzik a lakosságot. Jelenleg a kényszergyógykezelés nem érvényes ezekre 
a betegekre, ezért ezek meggyógyítás nehézségekbe ütközik. Szükséges lenne mielőbb a megfelelő 
jogszabályi háttér és a megfelelő intézmény létrehozása, ahol ezeket a betegeket kényszerrel 
meggyógyíthatjuk. 

Primer és szekunder prevenció 

A primer prevenció a BCG oltást és a kontaktvédelmet jelenti. Az oltás a Calmette és Guerin által 
epesavat tartalmazó táptalajon passzált, nem patogén, attenuált, stabil törzzsel történik. Hazánkban 
az összes újszülöttet beoltják még a szülészeteken. Ennek hatása kb. 12-14 éves korig tart. A 
védőoltás viszonylag jó védelmet biztosít a gyermekkori miliáris tbc és a meningitis basilarissal 
szemben. A BCG-oltás hátrányos következménye, hogy a tuberculin-teszt alkalmatlanná válik a 
szűrővizsgálat végzésére. Azonban az előzőleg negatív teszt pozitívvá válása friss fertőzésre utal. Az 
alacsony preavalenciájú nyugat-európai országokban BCG-oltást nem végeznek. 

A kontaktvédelem magába foglalja a beteg környezetében levő közeli és távoli kontaktok szűrését, 
szükség esetén a preventív INH vagy rifampicin kezelését. Ezt szintén a tüdőgondozók végzik. 

A szekunder prevenció a beteg korai kiemelését jelenti, hiszen a fertőző beteg korai kiszűrése, 
kiemelése és gyógykezelése csökkenti a fertőzés terjedésének a lehetőségét. Tömeges kötelező 
röntgenszűrés a volt szocialista országokban terjedt el. Napjainkban a szűrések kötelezővé tétele csak 
bizonyos epidemiológiai adatok esetén, bizonyos régióban jön szóba, illetve bizonyos rizikócsoportok 
(pl. hajléktalanok, börtönben levők) esetén javasolt. A költség- haszon elemzések a tbc-re nézve 
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időnként a szűrés leállítása mellett szólnak, viszont azt is figyelembe kell venni, hogy ezekkel a 
szűrésekkel a tüdődaganatot is a korai stádiumban ki lehet szűrni, illetve amennyiben egy 
belgyógyászati vizsgálattal is társul, akkor a cukorbetegség, magas vérnyomás, COPD, asthma 
szűrésére is alkalmas, vagy a dohányzás leszoktatását is segítheti. Hazánkban 2010-ben összesen 
2172685 tüdőszűrést végeztek. A szűrés hatékonyságát jelzi az, hogy az 1811 új betegből 2010-ben 
472-et (26,1%) szűréssel emeltek ki, és 716 beteget (39,5%) orvos, többnyire a háziorvos küldött 
vizsgálatra. Ez utóbbi a háziorvos szerepét is kiemeli a tbc elleni küzdelemben. 

Irodalom 

Bungeroth U. Pulmonologie. Elsevier GmbH, München (2005) 
http:/www.who.int/mediacentre 
Korányi Bulletin, 2011 évi 1. szám. (2011) 
Lorenz J. Pneumonologie. Georg Thieme Verlag Stuttgart (2004) 
Magyar P. Hutás I, Vastag E. Pulmonológia. Medicina, Budapest (2002) 
Magyar P, Somoskövi Á. Pulmonális és extrapulmonális tuberkulózis. Medicina, Budapest (2007) 
Magyar P, Vastag E. Pulmonológiai betegségek. Semmelweis Kiadó Budapest (2005) 

Esetismertetés 

A 33 éves férfibeteg anamnézisében megbetegedés nem szerepel. Háziorvosához kb. két hete 
kezdődő subfebrilitás, köhögés, köpetürítés miatt jelentkezett vizsgálatra. Köpete felszakadt, fehér 
színű volt. Éjszakánként izzadt, fáradékonyabb volt, mely utóbbit a több munkával magyarázta. Az 
utóbbi időben 1-2 kg-ot fogyott, étvágya nem változott. Építőtelepen dolgozott kőművesként. 
Naponta 1 doboz cigarettát szívott el (PY 15), naponta kb. 2 sört és 1-2 dl töményet fogyasztott. Nős, 
feleségével és két kiskorú gyerekével lakott egy családi házban. Környezetében fertőző betegről nem 
tudott. Szüleinek, testvérének tbc-je nem volt. Gyógyszert rendszeresen nem szedett, 
gyógyszerallergiáról nem tudott. 

Háziorvosa megvizsgálta. Fizikális vizsgálattal kóros eltérést nem észlelt, vérnyomása 120/80 Hgmm, 
P: 74/min., láztalan volt. Háziorvosa előbb vírus infekcióra gondolt, ezért köptetőt, C vitamint adott 
neki, majd 3 nap múlva, amikor ismételten a rendelésen jelentkezett azért, mert panaszai nem 
változtak, antibiotikummal látta el. 

Öt nap múlva ismételten jelentkezett háziorvosánál, mert állapota nem változott. Ekkor a 
tüdőgondozóba utalták be, ahová másnap jelentkezett. Az ott elkészült mellkas rtg-n a bal csúcsban 
egy 3x4 cm-es üregárnyékot, valamint a jobb csúcsban inhomogén infiltratumot láttak. A radiológiai 
kép alapján tüdő tbc gyanúja merült fel, ezért a területileg illetékes pulmonológiai osztályra utalták 
be. 

Az ott felrakott Mantoux próba hyperergiás volt, köpetei direktben saválló pozitívak voltak. A később 
megérkezett tenyésztések is Koch pozitívak voltak. Laborparaméterei közül gyorsult süllyedése (35 
mm/h) említendő. 

Négyes kombinációban (INH, PZA, Rifamed, Sural) antituberkuloticus kezelést kezdtek el, mely 
mellett három hét után köpetei direktben saválló negatívvá váltak. Négy hét után a beteget a 
tüdőosztályáról emittálták. 

A későbbiekben rendszeresen a tüdőgondozóban ellenőrizték, havonta laborvizsgálat (májfunkció, 
vérkép, süllyedés), mellkas röntgen készült, illetve köpetet adott le (alkalmanként 3 mintát). A 
kezelés kezdete után 6 hónappal jelentős regressziót láttak, köpetei direktben és tenyésztéssel is 
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Koch negatívak voltak. Ekkor 2-es kombinációban folytatták (INH, Rifamed) a kezelést. 9 hónappal a 
betegség kezdete után a beteg meggyógyult, mellkasfelvételén csak residuumokat láttak. Ekkor ismét 
munkaképessé vált, ezért visszament dolgozni. A későbbiekben rendszeres ellenőrzésekre járt illetve 
jelenleg is jár a tüdőgondozóba. 

Tesztkérdések 

1. A tuberkulózis kialakulása gyakoribb: 
A. Immunszuprimált betegeknél 
B. Hajléktalanok között 
C. Krónikus alkoholistáknál 
D. Mindegyik válasz helyes 
 
2. A tbc jellemző tünetei lehetnek: 
A. Láz, hőemelkedés 
B. Fogyás 
C. Fáradékonyság 
D. Mindegyik válasz helyes 
 
3. A laboratóriumi vizsgálat során jellemző: 
A. A gyorsult süllyedés 
B. A leucocytózis 
C. Bármilyen laborérték lehet, akár fiziológiás értékek is 
D. Magas CRP 
 
4. A radiológiai kép alapján tbc-re kell gondolni: 
A. Minden röntgen eltérés esetén, amennyiben a klinikai kép felveti tbc gyanúját 
B. Üregárnyék esetén 
C. Infiltratum vagy csíkárnyék esetén 
D. Multiplex kerekárnyékok esetén 
 
5. A tbc- s beteg fertőz, ha: 
A. Mindig fertőz 
B. Ha köpetében mikroszkópos vizsgálattal saválló pálcák vannak 
C. Ha köpete tenyésztéssel Koch pozitív 
D. Csak a cavernás tbc- s beteg fertőz 
 
6. A tbc kezelésére jellemző: 
A. Több gyógyszert adunk hosszú ideig, tartósan 
B. A köpet negatívvá válása után a kezelést leállítjuk 
C. Maximum 3 gyógyszert adunk a betegnek 
D. A kezelés időtartama általában 2-4 hónap 
 
7. A tüdőszűrés Magyarországon: 
A. Kötelező 
B. A beteg kérésére történik 
C. Bizonyos epidemiológiai adatoknál, az adott térségben kötelező 
D. Jelenleg nincs tüdőszűrés 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: D, 3: C, 4: A, 5: B, 6: A, 7: C 
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Cysticus fibrosis (mucoviscidosis) 
dr. Csiszér Eszter 

Bevezetés 

A cysticus fibrosis (cisztás fibrózis, fibrosis cystica) a leggyakoribb, életkilátásokat befolyásoló, több 
szervet is érintő betegség a kaukázusi népcsoportban. A légzőszervi érintettség a morbiditás és 
mortalitás szempontjából a legfontosabb. A betegek a serdülőkoron túl ma egyre nagyobb számban 
elérik a felnőttkort a bővülő terápiás eredmények következtében. Az ő gondozásuk tette szükségessé 
felnőtt centrumok létrehozását. Ez hazánkban elsőként 1987-ben az Országos Korányi Tbc és 
Pulmonológiai Intézetben valósult meg. Felnőtt korra a betegség hosszantartó fennállásával 
összefüggő komplikációk válnak egyre gyakoribbá, mint légmell, haemoptoe, diabetes mellitus, 
osteoporosis. A felnőtt ellátás feladatai közé tartoznak a fertilitási nehézségek, terhesség, szülés, 
valamint pályaválasztás, munkahelyi elhelyezkedés is. 

A betegség 1938-ban, a diagnosztikus verejték elektrolit vizsgálat 1953-ban került leírásra, a kóros 
gén felfedezése 50 évet váratott magára, 1989-ben történt meg. 

Definíció, BNO tartomány 

A ritka genetikai betegségek közé sorolt cysticus, cisztás fibrózis (CF) vagy mucoviscidosis 
autoszomális, recesszív öröklődésű, leggyakoribb veleszületett anyagcsere betegség, mely több 
szervet érint. 100000 lakosra jutó 5 előfordulási arányú megbetegedések tartoznak a ritka 
betegségek kategóriájába. A CF lényege a klorid-ion epithel sejten keresztüli transzportjának 
genetikai zavara. Ezt a 7-es kromoszóma produktuma, a klorid transzportját befolyásoló CFTR fehérje 
(cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) kóros működése okozza. Következménye az 
exocrin mirigyek kóros nyáktermelése. Ma már 1700 feletti mutáció ismert. A magyar lakosságban a 
leggyakoribb, 70% körüli előfordulású, a ΔF508 mutáció. A géndefektus a CFTR funkció változása 
alapján súlyossági kategóriákba osztályozható, ami kihatással van a szervi funkcióváltozásokra. A 
betegség krónikus, s minden terápiás erőfeszítés ellenére progresszív lefolyású. 

E8400 Fibrosis cystica tüdő manifesztációval 
E8410 Fibrosis cystica intestinalis manifesztációval 
E8480 Fibrosis cystica egyéb szervi manifesztációval 
E8490 Fibrosis cystica külön megnevezés nélkül 

 

Epidemiológia 

Hazánkban 3500-4000 újszülöttre jut egy megbetegedés. Az Észak-Amerikai kontinensen és 
Angliában a leggyakoribb a megbetegedés. A gyermekkoriból fiatal felnőttkorivá vált a betegség, a 
fokozatos élettartam hosszabbodás magyarázata. Ez a következőknek köszönhető: 

 hatásos antibiotikumok révén a légúti infekció hatásos kezelési stratégiája 

 betegség patofiziológiájának jobb megismerése 

 szervezett, centrumokban, team-munkában történő multidiszciplináris beteggondozás 

 kalóriadús étkezés, hatásos pancreas enzimszubsztitúció 

Az átlagéletkor már több országban elérte a 30-35 évet, s a felnőttek aránya a 40-50%-ot. Az 
életkilátások rohamos javulásának köszönhetően a ma születőknek az USA-ban már 5-6 évtizedes 



 811 

túlélés prognosztizálható. Hazánkban 2010. január 1-én a regisztráltak száma 543, közülük 201 a 18 
éven felüli. Az utóbbiak ellátása szükségessé tette a felnőtt CF betegek gondozását felvállaló 
centrumok kialakítását is. Mivel a legtöbb problémát a légúti érintettség jelenti, ezek pulmonológiai 
osztályokon történtek. Természetesen az érintettek a felnőtt család-, háziorvosi ellátását is igénybe 
veszik. Célunk az ő tájékoztatásuk, információinkkal az ő munkájuk megkönnyítése. 

Patofiziológia 

A betegség több szervet érint, a kórjelző fehérje ezek nyálkahártyáján expresszálódik: légutak, 
pancreas, vékonybél, hepatobiliaris traktus, vas deferens, verejtékmirigyek. A CFTR a Cl- 
transepithelialis mozgását szabályozza, a külső elválasztású mirigyekben a klorid csatorna 
impermeabilitását okozza. Csökken a Cl- kiválasztás, ugyanakkor fokozódik a Na+ és víz lumenből 
történő visszaszívása, ami a nyák viszkozitásának növekedését eredményezi. A viszkózus váladék 
transzportja lelassul, a sűrű váladék a kivezető csatornák eltömeszelődését, obstructióját okozza, 
nyákdugók keletkeznek, mögöttük tágulatok alakulnak ki. A váladékpangás bakteriális fertőzésre, 
krónikus gyulladásra, következményes fibrózisra hajlamosít. Mindezek az érintett szerv(ek) 
parenchymás károsodásához vezetnek. A kóros nyáktermelés miatt mucoviscidosisként, a 
kórbonctani jellemzők alapján cysticus-, cisztás fibrózisként ismert. 

Morbiditás, mortalitás 

A morbiditást a kóros nyáktermelés miatti progrediáló obstructív légzészavar, a gyakori légúti 
infekció, a bronchiectasia, a tüdőfibrózis, a fiatal életkorban kialakuló légzési elégtelenség és a 
pancreas exocrin elégtelenségéből adódó felszívódási zavar és a következményes malnutritio 
határozza meg. A betegek 90%-ban a légzési elégtelenség következtében exitálnak, illetve 
tüdőtranszplantációs várólistára kerülve szervátültetésben részesülnek. 

Klinikum 

Légzőszervi érintettség 

Legkifejezettebbek a tünetek a légzőrendszer részéről. A produktív, purulens köhögés, az ismétlődő 
bronchitis, pneumonia vezet már korai életkorban a diagnózishoz. Felnőtt korúvá válva már a 
progresszív állapottal és a betegség szövődményeivel állunk szemben. Az ürített légúti váladék 
rendkívül viszkózus, színe a bakteriális colonisatiótól függően sárga, zöld, időnként véres. A váladék 
retenció okozta hyperinfláció jellegzetes, hordószerű mellkasdeformitást, fokozott háti kyphosist 
okoz. Mellkasfelvételen gyakori a segment-, lebeny atelectasia. A felső tüdőlebenyekben észlelt, 
„hópehelyszerű” radiológiai eltérést az ún. „mucoid impactation” okozza. Felnőtt korra a progrediáló 
folyamat következményeként bronchiectasia, fibrózis alakul ki. Fizikális vizsgálattal ez crepitatio, 
nedves szörtyzörejek formájában hallható is változó intenzitással és lokalizációban. A sűrű légúti nyák 
révén csökken a mucociliaris clearance. A pangó légúti váladékban már korai életkorban jellemző 
baktériumok telepszenek meg. Eleinte Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, s az életkor 
előrehaladtával, így felnőtt korra a Pseudomonas aeruginosa válik dominálóvá. Nem ritkák azonban 
az agresszívabb kórokozók, mint a Burkholderia cepacea, Stenotrophomonas maltophilia, MRSA, 
Aspergillus fumigatus. Gyakori a Mycobacteriosis. A kórokozók kiirtása szinte lehetetlen, ezért 
megtelepedésük megelőzése a cél. Colonisatio bekövetkezte esetén a gyulladás mértékének a 
lehetőség szerinti csökkentése a terápia célja. A krónikus gyulladás következtében szövetdestrukciót 
eredményező mediátorok szabadulnak fel. A gyulladás helyén felszaporodó, védekező mechanizmust 
képviselő neutrophil granulocyták széteséséből származó törmelék tovább növeli a nyák 
viszkozitását. A krónikus obstructiv bronchitis sajátos formájáról van szó, amelyben az obstructiót a 
nyákdugók képezik. A progresszív folyamat már fiatal felnőtt korra légzési elégtelenséget 
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eredményezhet következményes jobb szívfél terheléssel. A súlyos obstructív légzészavarral 
érintetteknél a légúti infekció exacerbatiója nagyvérköri decompensatiot okozhat. A 
bronchiectasiából gyakori a kisebb-nagyobb haemoptoe, valamint légmell kialakulása. Utóbbira az 
ismert, előrehaladott stádiumú CF-es beteg akut légzési elégtelensége esetén gondolni kell. 
Mellkasfelvételen és mellkasi CT-n kiterjedt bronchiectasia, nyákdugók, tágult, vastag falú hörgők 
ábrázolódnak olykor atelectasiával. Súlyos, előrehaladott állapotban roncslebenynek vagy tüdőknek 
megfelelő „lépesméz” rajzolat véleményezhető. 

 

1. ábra. A CF szerény klinikai tüneteit mutató mellkasfelvétele. A felső tüdőmezőkre lokalizálódó 
gócos rajzolat, helyenként gyűrűszerű ectasiával. Évekig tbc-vel, sarcoidosissal kezelték a 36 éves 
beteget. A CF diagnózis ebben az életkorban született. 
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2. A ábra. Mellkasfelvétel 
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2. B ábra. Mellkasi CT 

2. A és B ábra. Mellkasfelvételen és mellkasi CT-n kiterjedt bronchiectasia, fibrosis, nyákdugók, tágult, 
vastag falú hörgők ábrázolódnak Súlyos, előrehaladott állapot: ún. „lépesméz” rajzolat. A bordák 
vízszintes lefutásúak, ami a tüdő „felfújtságára” utal, rekeszek mélyen állnak. A végállapotú légzési 
elégtelenség miatt tüdőtranszplantációs várólistára került a betegről készült felvételek. 

A légzésfunkciós értékek kis- és nagylégúti obstructiót jeleznek, a betegség előrehaladásának 
megfelelően progresszív formában. Terápiánknak a progresszió lassítására, a funkcióvesztés 
mértékének csökkentésére kell irányulnia. Előbb parciális, később globális légzési elégtelenség 
alakulhat ki. 

A paranasalis sinusokban zajló krónikus gyulladás a nyálkahártya polyposus burjánzását eredményezi. 
Az üregek légtartósága megszűnik. Rtg. felvételen a melléküregek fedettek, ezért információt csak a 
CT szolgáltat. A sinusokban is krónikus bakteriális infekció zajlik jellemző colonisatióval, az innen 
történt micro-aspiráció az alsó légutakra is átterjed. 
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Különféle elméletek születtek a légúti infekció-, inflammáció sorrendjére vonatkozóan. A lelassult és 
károsodott mucociliaris clearance miatt az inhalált baktériumok eliminációja zavart szenved. A vírus 
infekciók lehetőséget teremtenek a bakteriális „felül” fertőzésre, illetve a colonizált baktérium okozta 
krónikus gyulladás exacerbatiójára. A progrediáló, krónikus gyulladás a Pseudomonas aeruginosa 
(Ps.ae.) megtelepedésével válik még kifejezettebbé, felgyorsul a parenchyma károsodás. A Ps.ae. 
mucoid formát kialakítva az antibiotikumok számára való hozzáférést nehezíti. A hosszantartó, 
krónikus fennállás alatt a gyakori antibiotikumos kezelés hatására fokozódik a gyógyszerrezisztencia, 
ami a terápiát tovább nehezíti. Részben ugyancsak a terápia következménye az Aspergillus 
colonisatio, s a betegek 10-16%-ában allergiás bronchopulmonaris aspergillosist (ABPA) okoz. 

Emésztőszervi érintettség 

A hasnyálmirigy által termelt enzimek transzportzavara miatt elsősorban a zsíremésztés és a 
felszívódás károsodik. A fehérje, szénhidrát, vitaminok elégtelen felszívódása is hozzájárul a 
malnutrícióhoz. Jellemző a nagymennyiségű, emésztetlen, bűzös, zsírfényű székürítés, 
súlygyarapodásbeli elmaradás. A pancreasban zajló krónikus gyulladás annak cisztikus átalakulását, a 
szerv fibrótikus zsugorodását eredményezi. Akut pancreatitisek is előfordulnak. 10-15%-ban azonban 
normál pancreas funkció áll fenn, ami jó prognosztikai tényezőt jelent. A felnőtt korban diagnosztizált 
eseteknél is többnyire normális hasnyálmirigy funkció áll fenn. 

A vékonybélben a béltartalom besűrűsödése révén kialakult újszülöttkori meconium ileus 
diagnosztikus értékű CF-re. Későbbi életkorban hasonló mechanizmussal a distalis ileumban jöhet 
létre széklet impaktáció (DIOS = distalis intestinalis obstructiv syndroma) okozta ileus. Erre hajlamosít 
az elégtelen rost-, folyadékbevitel, bélmotilitast lassító medikáció (pl. immunszuppresszív szerek). 

Az epekiválasztás zavara obstructív biliaris cirrhosist okoz, 10-15%-ban hepato-splenomegaliával, 
portalis hypertoniával, nyelőcső-varicositással. Gyakori az epekőképződés. Hasi UH- CT vizsgálattal 
inhomogén, gócos májszerkezet, a pancreas megkisebbedése, zsíros, cysticus átalakulása 
detektálható. Az emelkedett alkalikus foszfatáz és γGT utal az epeúti obstructióra. A COPD-hez 
hasonló okokból adódóan gyakori a gastro-oesophagealis reflux. 

Egyéb szervi manifesztációk 

A hasnyálmirigyben zajló fibrózis az inzulintermelést biztosító szigetsejt állományt is előbb-utóbb 
károsítja. Az életkor növekedésével arányosan emelkedik a diabetes mellitus megjelenésének 
gyakorisága, felnőtteknél 30-40%-ban fordul elő. A szénhidrát anyagcserezavar magán viseli mind az 
I-es, mind a II-es típusú diabetes mellitus jellemzőit, az irodalom CF-sal összefüggő diabetesként 
említi („cystic fibrosis related diabetes”, CFRD). A progrediáló fibrózis eredménye a csökkent és 
késleltetett inzulinszekréció, míg a krónikus gyulladásos folyamat következménye a változó mértékű 
inzulin-rezisztencia. Mivel alacsony szintű inzulin-szekréció mindig megmarad, ritka a ketoacidosis. 
Testsúlyvesztés, indokolatlan légzésfunkciós romlás esetén - főleg nőknél - gondoljunk diabetesre. 
Ritka a polyuria, polydipsia, leginkább a megfelelő terápia bevezetésére csökkenő folyadékigény utal 
rájuk retrospektíve. Évenként végzett oralis glukóz terheléssel korai stádiumban felfedezhető, és 
adequat terápia bevezetésével súlygyarapodás érhető el. 

A diabeteshez hasonlóan beszélünk cisztás fibrózissal összefüggő osteoporosisról („cystic fibrosis 
related bone disease”, CFRBD). Ennek jelentősége a spontán vagy kis traumára is bekövetkező 
csonttörés - bordákat, csigolyákat érinti leggyakrabban - veszélyében rejlik. A zsírban oldódó 
vitaminok, elsősorban a D-vitamin csökkent felszívódása, a malnutríció okozta gátolt csontmátrix 
kalcifikáció, a fizikai inaktivitás, a pubertás késése, a krónikus infekcióban megemelkedő cytokinek 
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(interleukin-6, TNF-α, interferon-β), a szteroid terápia tehető felelőssé kialakulásában. 
Osteodensitometria végzésével kontrollálható. 

A vas deferens hiánya, elzáródása miatt a CF-es férfiak közel 100%-ban infertilisek. Enyhe 
funkciókárosodással járó mutáció kizárólag ezt a tünetet is okozhatja, ezért infertilis férfiak CF 
irányába történő kivizsgálása indokolt. 

Diagnózis 

A CF alapvetően klinikai diagnózis és már csecsemő-, kisdedkorban megtörténik. Nagyon ritka az 
óvodás, iskoláskori, még inkább a felnőttkori diagnózis. A családorvos tehát diagnosztizált eseteket 
vesz át a gyerekellátásból. A felnőttkorban diagnosztizált esetek a pulmonológiai hálózatban okoznak 
sokszor évekig tartó differenciál-diagnosztikai problémát (tbc, sarcoidosis, „csak” pneumonia, 
bronchitis, bronchiectsia), s a betegek inadequat, eredménytelen terápiában részesülnek, míg 
valakiben felmerül e ritka megbetegedés gyanúja. 

A jellemző klinikai tünetek és esetleg a pozitív családi anamnézis (CF-es testvér, unokatestvér, 
tisztázatlan csecsemőkori haláleset) alapján felmerülő diagnózist a verejték elektrolit vizsgálat 
támaszthatja alá. A pilocarpin-iontophoresissel provokált verejték ionszelektív elektróddal történt 
vizsgálata esetén 60 maeq/l feletti Cl- koncentrációja diagnosztikus CF-re, de mindig ismételt 
vizsgálat szükséges a megerősítéshez. Felnőttek vonatkozásában inkább a 80 maeq/l feletti értéknél 
bizonyított a diagnózis. Vezetőképesség-mérés estén - s hazai készülékeink többsége erre alkalmas – 
a 90 maeq/l feletti érték diagnosztikus. Az esetek mintegy 5%-ában azonban a verejtékteszt nem 
kóros. Ezekben az esetekben az a gyakorlat alakult ki, hogy túldiagnosztizálva, CF-ként történik a 
kezelés, s a szoros betegkövetés, a tünetek alakulása segíti a későbbiekben a diagnózis végleges 
felállítását vagy elvetését. Ez a felnőtt gondozásba kerülésnél szokott aktuálissá válni. 

A CF-re jellemző két mutáció kimutatása ugyancsak diagnosztikus értékű. Heterozygotaság - mivel az 
ismert mutációk csak egy része vizsgálható - csak a klinikai jellemzők és a kóros verejtékérték 
együttes megléte alapján jelent megbetegedést. 

Ritkán ugyan, főleg felnőtt korban, de előfordulnak enyhe tünetekkel járó esetek (1. ábra). Ilyenkor 
az egyéb szervi érintettségeket kell keresni a fő szervi manifesztációk mellett. Ezekben az ún. 
atípusos vagy minor esetekben általában a genetikai vizsgálattal sem mutatható ki kóros mutáció, 
mivel a vizsgálóhely lehetőségétől függően 18-36 mutáció vizsgálható. A klinikai tünetek alapján 
krónikus, purulens bronchitisként, krónikus sinobronchitisként, bronchiectasiaként kezelt betegekről 
derülhet ki, hogy cisztás fibrózisban szenvednek. Radiomorfológiailag a specifikus tüdőfolyamat 
okozhat elkülönítési nehézséget a szerény tünetekkel járó, felnőttkori esetekben. 

1. táblázat. A CF diagnózisának gyanújelei és klinikai jellemzői 

Légzőszervi tünetek Produktív, purulens köhögés 
 CF-re jellemző baktériumflóra 
 Perzisztáló mellkasi rtg-eltérés 
 Obstructív légzészavar 
 Orrpolyposis 
 Pansinusitis 
Gasztrointesztinális tünetek Pancreas exocrin elégtelenség 
 Ismétlődő akut pancreatitis 
 Meconium ileus, DIOS 
 Malnutritio, hypoproteinaemia 
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 Vitaminhiány 
 Biliaris cirrhosis, portalis hypertonia 
 Cholelithiasis 
Sóvesztés Metabolicus alkalosis 
Infertilitas Azoospermia 
 Dobverőujjak 

 

Terápia 

A kis esetszámú betegségek kezelése, gondozása centrumokban a legeredményesebb. Itt halmozódik 
fel az a tudásmennyiség és alakíthatók ki a személyi és tárgyi feltételek, amik ehhez szükségesek. A 
gyermekcentrumokban folyó 15-20 éves eredményes munka következtében a betegek megérték a 
felnőtt kort. Az eredményt hozó terápia három pilléren alapult: a légúti obstrukció csökkentése; a 
légúti infekció és gyulladás kezelése; a tápláltság fokozása. Ennek következetes, folyamatos végzése 
drámai javulást eredményezett a betegek életminőségében és élettartam növekedésében. Ehhez a 
terápiás stratégiához kapcsolódott későbbiekben a génterápia és a szervátültetés. A génterápiát 
kivéve a betegség kezelése tüneti, célja a szövődmények kialakulásának megelőzése, a betegség 
progressziójának késleltetése, az életminőség javítása. 

Légúti infekció és gyulladás kezelése 

A gondozás során rendszeresen történik köpet-, hörgőváladék tenyésztés, hogy tudjuk az aktuális 
colonisatiot. Ennek eredményének megfelelően célzott, az átlagosnál hosszabb időtartamú (14-21 
nap) antibiotikus kezelés szükséges a gyulladás exacerbatioja esetén. A krónikus gyulladás akut 
exacerbatiójának tünetei: 

 Köhögés jellegének megváltozása 

 Köpet színének, mennyiségének megváltozása 

 Véres köpetürítés jelentkezése 

 Borzongás, hőemelkedés, láz 

 Kedvetlenné válás 

 Étvágytalanság, fogyás 

 Légszomj, terhelhetőség csökkenése 

 Kimutatható (10%-ot meghaladó) légzésfunkció csökkenés 

 Gyulladásos laboreltérések (CRP, fvs-szám) 

 Előzetes vírusinfekció 

 Orrmelléküregi fájdalom 

 Tüdők feletti hallgatózás megváltozása 

 Radiológiai változás a mellkasfelvételen 

Staphylococcus, Haemophilus esetén orális kezelésre van lehetőség. A Ps.ae. első megjelenésekor 
agresszív kezelés szükséges eradikációs céllal, mert ilyenkor a colonisatio elkerülése a cél. Ez 
érzékenységtől függően orális és inhalatív szer kombinációját jelenti. Már kialakult Pseudomonas 
(Ps.ae.) colonisatio esetén két hatásos antibiotikum kombinációja javasolt, s erre legtöbbször csak 
intravénásan adható szerek állnak rendelkezésre. Kialakult colonisatio esetén a kolóniaszám, a 
gyulladás, az akut exacerbatiók, a hospitalizácziók csökkenése, a tüdőfunkció javulása érhető el 
önmagában inhalatív antibiotikummal (pl. tobramycin, colistin). 
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A krónikus gyulladás kedvezően befolyásolható non-szteroid gyulladáscsökkentőkkel (ibuprofennel 
van a legtöbb tapasztalat). A szteroiddal való próbálkozások a súlyos mellékhatások miatt feladásra 
kerültek. Akut esetben természetesen indokolt lehet szteroid adása. 

A légúti obstrukció kezelése 

A légúti obstructiót okozó és fenntartó sűrű nyák és gennyes váladék viszkozitásának csökkentésére 
és kiürítésének megkönnyítésére gyógyszerek, fizioterápiás módszerek és eszközök szolgálnak. Az 
életkilátások és életminőség drámai javulásában a korábban említett gyógyszeres kezelési stratégia 
mellett döntő jelentősége volt a CF-re kialakított fizioterápiának. Ezt a team kulcsfontosságú tagja, a 
gyógytornász végzi, irányítja, ellenőrzi. Célja az önállóan végezhető légúti váladékürítés, a légzőizmok 
mozgásának tudatos irányítása (pl. „rekeszi légzés”), erősítése, az állóképesség növelése, aktív 
mozgásra, sportolásra serkentés. 

Fiziológiás vagy hypertoniás (5-7%-os) sóoldatok (saját gyakorlatunkban Salvus-víz), mucoliticumok 
(Fluimucil) önmagukban vagy hörgtágítóval (Berodual cseppek), rekombináns human DNA-se 
(Pulmozyme) inhalációja elősegíti a váladék elfolyósítását. Ezt követi a váladékürítés. Ez a 
tevékenység napi akár 2-4 órás, több részletre tagozódó önkezelést is jelent. A szájon át alkalmazott 
mucoliticum (N-acetyl-cystein) valamennyi szervben termelődő nyák viszkozitására kedvezően hat. A 
külső segítséggel végzett váladékürítő technikákat felnőtt betegeknél már csak kórházi körülmények 
között alkalmazzuk exacerbatio esetén (klopfolás, vibrálás). 

 

 

3. A ábra. Mellkasi klopfolás 
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3. B ábra. Mellkasi vibrálás 

Serdülőknél, felnőtteknél fontos az önállóan végezhető váladékürítés: az autogen drenázs, KS-pipa-, 
PEP-maszk használata. Rezegtető mellény csak kevés helyen hozzáférhető 
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4. A ábra. Fizioterápia a gyakorlatban: inhalálás 
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4. B ábra. Fizioterápia a gyakorlatban: PEP-maszk 
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4. C ábra. Fizioterápia a gyakorlatban: KS-pipa (C) 

Az autogén drenázs és a segédeszközök betanítása, gyakorlatának ellenőrzése, a légzőtorna 
gyógytornász irányításával történik. Cél, hogy a beteg tisztában legyen a mellkasában zajló 
történésekkel, megérezze, hogy honnan szükséges a megrekedő váladék „felhozatalára”, kiürítésére 
figyelmet fordítania. 

A COPD-ben bevált inhalatív hörgtágítók és szteroid effektivitása CF-ben kevésbé kifejezett, de 
használatuk mégis javasolt, mivel megkönnyítik a váladékürítést, javítják a terhelhetőséget. 

A tápláltság fokozása, gasztrointesztinális érintettség terápiája 

A betegek 85-90%-a hasnyálmirigy-elégtelenségben szenved. Bélben oldódó enzimkészítményekkel a 
felszívódási zavar korrigálható. Ezek napi dózisa mindig az elfogyasztott étel zsírtartalmához 
alkalmazandó. Főétkezésenként 500 NE/testsúlykg lipáz tartalmú készítmény javasolt, kisebb 
volumenű köztes étkezésnél ennek fele, harmada. Ennek megítélésére a betegek kiképezhetők. 
Másik figyelembe veendő szempont, hogy napi 1-2 székürítésre kell törekedni, a széklet ne legyen 
zsírfényű, s a beteg ne panaszkodjon hasi dyscomfortra. Az enzimpótlás napi mértéke ne haladja meg 
a napi 10000 NE lipáz/testsúlykg-ot. Egyéni különbségek előfordulnak, a pótlás mértékét mindig a 
klinikai állapothoz kell alakítani. A zsírban oldódó vitaminok - A, D, E vitamin - pótlása az enzim 
szubsztitúció mellett is szükséges. A krónikus légúti gyulladás és a felgyorsult anyagcsere miatt az 
életkornak megfelelő 130-150%-os energia bevitel szükséges. A plusz kalóriát magas energiatartalmú 
kiegészítő tápszerek fogyasztása biztosítja. Az alultápláltság negatív hatású a tüdőfunkciókra. A 
betegek általában étvágytalanok, így a fokozott kalória bevitel sokszor nehézségek árán sem sikerül. 
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Nagyfokú testsúlyvesztés, cachexia esetén éjszakai táplálásra nasogastricus szonda vagy PEG 
(percutan endoscopos gastrostomia) jön szóba. 

Az epekiválasztás a primer biliaris cirrhosisban bevált ursodeoxycholsavval és mucoliticummal 
kedvezően befolyásolható. Megjelenésére az emelkedett alkalikus foszfatáz hívja fel a figyelmet, 
később a hasi UH vizsgálat során észlelt inhomogenitas már a májszerkezet átalakulását jelenti. 

A DIOS-szal családorvos, sebész is találkozhat a gondozó orvoson kívül. Legnehezebb appendicitis-től, 
periappendicularis tályogtól való elkülönítése, de krónikus obstipatio, bélösszenövés, Crohn-
betegség, sőt akár malignus folyamat gyanúja is felmerülhet. Akut sebészi beavatkozásra ritkán van 
szükség. Rehydrálás, osmoticus hashajtó - laktulóz (Laevolac) és nagy adag Fluimucil rendszerint 
eredménnyel jár, utóbbi beöntés formájában is javasolt. Krónikus formájában fenti szerek preventív 
céllal is adandók. 

Génterápia 

A betegség oki terápiájára a CFTR fehérjét kódoló gén működésének korrekciójával lenne lehetőség. 
A célsejtbe történő adenovírusok, vírus particulumok és különféle konjugált molekulák inhalációjával 
folynak klinikai vizsgálatok. Emellett kísérletek folynak a CFTR működését serkentő, korrigáló, a klorid 
kiválasztást alternatív úton fokozó készítményekkel. A klorid transzport helyreállításával a kóros 
nyákképződés még a szervi károsodások, következmények kialakulása előtt megakadályozhatóvá 
válna. A részeredmények ellenére a génterápia hatékony, klinikai alkalmazása azonban még a közel 
jövőben nem várható. 

Szervátültetés 

A tüdőátültetés lehetősége előtt CF-sal érintettek 90-95%-a kialakuló légzési elégtelenségben halt 
meg. Ez ma azokra a betegekre érvényes, akiknél befolyásolhatatlan akut exacerbatio során hirtelen 
alakul ki életet veszélyeztető légzési elégtelenség vagy együttműködési képtelenség miatt nem jutnak 
el a tüdőátültetés lehetőségéig. 1981. óta a nagy mellkassebészeti centrumokban már rutinszerűen 
végzik a tüdőátültetést, ami minden terápiás lehetőség kimerítése esetén indikált. A 
tüdőtranszplantációs várólistára helyezés indikációi CF-ben: 

 FEV1 <30% vagy gyors légzésfunkció romlás 

 Hypoxaemia, pO2 <50 Hgmm (6,65 kP) 

 Hypercapnia, pCO2 >55 Hgmm (7,3 kP) 

 Exacerbatiók gyakoribbá (évi 3-4), súlyosabbá válása 

 Masszív haemoptoe 

 Kórházi kezelések gyakoribbá válása 

 Intenzív osztályos ellátás szükségessége 

 Befolyásolhatatlan testsúlyvesztés 

 A női nem siettető szempontként értékelendő 

CF-ban eleinte ez a beavatkozás együttes szív-, tüdőátültetést jelentett, majd ezt a kétoldali 
tüdőtranszplantáció követte. Napjainkban a kétoldali, szekvenciális technika - ami lényegében két, 
egymás után végzett „egyoldali” átültetést jelent - a standard technika. A transzplantációk 
műtéttechnikájának fejlődésével lobáris és ún. split-lung - szervet felező, szétválasztó - átültetés is 
történik. Nagyon válogatott esetben, elsősorban a kistermetű CF-eseknél, élő donorból - leginkább 
szülőkből - származó lebenyátültetés is lehetséges. Infekcióforrást jelentő mindkét tüdő eltávolítása 
szükséges. A beültetett új szervben az alapbetegség kiújulásával nem kell számolni. 
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Magyar beteg jelenleg külföldi gyógykezelésként jut ehhez a terápiás lehetőséghez az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár támogatásával. A bécsi transzplantációs centrumban történnek a 
műtétek. A nemzetközi gyakorlattól eltérően a cisztás fibrózis a magyar tüdőátültetettek között az 
első helyen szerepel az indikációs listán. A könyv szerkesztésének időpontjáig a 98 beteg közül 40 
szenvedett CF-ban, közülük 27 felnőtt életkorú volt. A Kaplan-Mayer szerinti 50%-os túlélés 85% 
feletti. A műtétre való felkészítés és utógondozás hazai centrumokban történik. A betegek életét 5-
10%-ban májelégtelenség veszélyezteti. Ennek megoldását jelentheti az izolált májátültetés, 
előrehaladott légzési elégtelenséggel való szövődés esetén a kombinált tüdő- és májátültetés. 

Rehabilitáció 

A rehabilitáció - megfogalmazói szerint - aktív folyamat, mely segíti a fogyatékos személyt abban, 
hogy megszerezze azokat a képességeket, amelyekkel maximalizálhatja fizikai, pszichés és szociális 
funkcióit. A Rehabilitációs Szakmai Kollégium definíciója szerint a rehabilitáció az egészségkárosodás 
miatt fogyatékos személyek funkcióképességének optimalizálására irányul. A CF tipikusan az a 
betegség, amiben a rehabilitáció látványos eredményt ért el, s hozzájárult a betegek életkilátásainak 
és életminőségük javulásához. A betegség patofiziológiájának jobb megismerése tette lehetővé egy 
speciális, CF-ben alkalmazott mellkasi fizioterápia kialakítását. Ennek alapján épült be a betegek napi 
tevékenységébe a légúti váladékürítő technika. Ezt a technikát alkalmazzák ma már a COPD-ben, 
bronchiestasiában is. Eleinte gyógytornász végzi, majd szerepét a szülők veszik át, illetve bizonyos 
részeit a beteg saját maga hajtja végre (5. ábra). Az életkor növekedésével ebben is mielőbbi 
önállóságra kell törekedni. Célja a légúti váladék ürítésének megkönnyítése, a mellkas mobilitásának 
fokozása, az általános izomerő növelése és a kardiopulmonális állóképesség javítása. A megtanult 
fizioterápia ellenőrzése és a rendszeres állapotfelmérés elengedhetetlen. A megtanult gyakorlatok 
végzése szükség szerint oxigénpótlás mellett történik, mind a kórházi bennfekvés, mind otthoni 
körülmények között (6. ábra). 
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5. A ábra. 
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5. B ábra. 
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5. C ábra. 
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5. D ábra. 

5. A-D. ábra. Gyógytornász irányításával folyik a rekeszi légzés betanítása 
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6. A ábra. 
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6. B ábra. 
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6. C ábra. 

6. A-C. ábra. Oxigénpótlás mellett végzett izomerősítés a kórházban és otthon 

A rehablitációs team tagja a dietetikus, az ő irányítása szükséges a megfelelő kalória bevitelhez. A 
beteg életkorát, tápláltsági állapotát, a növekedés ütemét, a légúti betegség súlyosságát figyelembe 
véve állít össze étrendet és étkezési tanácsokat ad. 

A krónikus betegség, a súlyos diagnózis nemcsak az érintettnél vált ki pszichés problémákat, de a 
gyógyíthatatlan betegség terhét viselő család számára is szükséges ezek feltárása és a támogatás. 
Mindez a pszichológus feladata, kezelés szükségessége esetén pszichiáter igénybe vételére kerülhet 
sor. Az anyagi támogatási lehetőségekben, a bonyolult jogszabályokban való eligazodásban, 
pályaválasztásban, munkahelykeresésben, a munkaképesség-, munkaalkalmasság megítélését 
kezdeményező kérvényezésben a szociális munkás nyújt segítséget. 

Gondozás 

A diagnózis felállításától kezdődően a betegek gondozásra szorulnak. Ez olyan centrumokban folyik, 
ahol mind a fekvőbeteg, mind az ambuláns betegellátás, valamint a rehabilitáció biztosított (7. ábra). 
Ez gyerekosztályokat és felnőtt pulmonológiai osztályokat és ambulanciájukat jelenti, melyeket az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár is elfogadott intézményenként tart számon (2. táblázat). 
Állapottól függően a felnőtt betegek ambuláns ellenőrzése legalább 3 havonta javasolt, illetve 
szükség szerint gyakrabban. Kórházi felvételre szükség szerint kerül sor. 
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7. ábra. Gyermek (sárga) és felnőtt (rózsaszín) CF centrumok hazánkban 

 

2. táblázat. A felnőtt CF betegek ellátására, az OEP által is megjelölt intézetek 

Intézmények neve, címe Osztályos 
felvétel 

Ambuláns 
ellátás 

Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, Budapest + + 
Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika, Budapest + + 
Heim Pál Gyermekkórház, Budapest  + 
Debreceni Egyetem Tüdőklinika, Debrecen + + 
Szegedi Egyetem Tüdőklinika, Deszk + + 
Kaposi Mór Kórház Tüdőgyógyintézete, Mosdós + + 
Győr Megyei Kórház Tüdőosztálya, Győr + + 
 

Ritka betegségről csak így gyűjthető össze a legtöbb tapasztalat, a kellő betegszámú centrumokban 
alakulnak ki a betegellátáshoz szükséges szakmai kapcsolatok, amelyek a diagnosztikában és 
terápiában elengedhetetlenek. A CF gondozó centrum infrastruktúrája az Európai Cisztás Fibrózis 
Társaság (ECFS) konszenzus dokumentuma alapján, minimálisan 50 gondozottra vonatkozóan: 

 Állandóan elérhető: 2 orvos, CF nővér, dietetikus, gyógytornász, szociális munkás, 
pszichológus, gyógyszerész, mikrobiológus 

 Konzultánsok: infektológus, intenzív terápiás lehetőség, genetikus, radiológus, kardiológus, 
orr-fül-gégész, hasi- mellkas sebész, transzplantációs sebész, gasztoenterológus, 
hepatológus, endokrinológus, diabetológus, szülész-, nőgyógyász, andrológus, reumatológus, 
nefrológus, szemész 
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Sajnos hazai viszonylatban a fenti feltételek részben személyi okok, szokásgyakorlat, részben 
szervezési nehézségek miatt még nem valósultak meg. 1977-ben a gyerekcentrumok kialakítása 
koncepción alapult (egyetemi klinikák, megyei kórházak egyenletes elosztásban), de azóta leginkább 
egyéni elkötelezettség az alapja a centrumokban dolgozó kollégák munkájának. Az ECFS elvárásaitól 
még messze állunk. Felnőtt kort elérve megfelelő előkészítés után, - amit már serdülőkorban el kell 
kezdeni, - szükséges a gyermek átirányítása a felnőtt ellátórendszerbe, ami ugyancsak centrumszerű 
működésen kell, hogy alapuljon. Mivel mind a morbiditásban, mind a mortalitásban a légzőszervi 
érintettség a vezető, magától értetődő, hogy elsősorban a pulmonológusoknak kell ismerni a 
betegséget, s irányítani, koordinálni a társszakmákkal való kapcsolatot. Nem elegendő azonban csak 
a tüdőgyógyászati ismeret, a betegség holisztikus szemléletet igényel a kezelő orvos, személyzet 
részéről. 

A CF-es beteg ellátásában kulcsszereplő a családorvos. Hisz a gondozó centrum javaslata alapján ő 
gondoskodik a rendszeres gyógyszerellátásról. A szükséges gyógyszerek nagyobb része a 100%-osan 
támogatott kategóriában (EÜ. Rend. 9/a pont) az E8400 BNO alapján írható fel egy évre szóló 
gondozó orvosi javaslatra. Ezek a pancreas működését pótló enzimkészítmények, az oralis 
mucoliticum, és antibiotikumként a ciprofloxacin készítmények. Az enzimkészítményre vonatkozó 
napi dózis nem „kőbe vésett”, hisz az étrend függvénye, ezért a családorvosnak túldozírozás javasolt 
a receptfelírásnál. Az inhalatív antibiotikumot és enzimkészítményt csak a gondozó orvos írhatja fel!!! 
Akut eseménnyel is a családorvoshoz fordulnak a betegek. Itt a légúti bakteriális colonizációjuk 
ismeretére hívnám fel a figyelmet, amit az antibiotikum megválasztásánál figyelembe kell venni. Ezen 
kívül a szükséges antibiotikum adása a megszokott legalább duplája legyen. Az infekciós problémán 
túl a betegség késői szövődményeivel kell a családorvosnak tisztában lennie. 

Felnőttkori problémák 

A CF-eseket gondozó munkatársaknak a felnőtt korral járó sajátos problémák megoldását is fel kell 
vállalni, mint terhesség, gyermekvállalás, de a munkaképesség felülbírálásában is véleményt kell 
mondani, tanácsot kell adni, sőt a pályaválasztásban, munkahely szerzésében is segítséget kell 
nyújtani. 

A nők a viszkózus cervixnyák, az alultápláltság és a krónikus légúti infekció miatt kevésbé fertilisek 
kortársaiknál. A fogamzóképes nők terhesség vállalása jó tüdőfunkció (FEV1 50% felett) és normál 
testsúly mellett nem jelent veszélyt az anya számára, s nem jár magzati károsodással, bár gyakoribb a 
koraszülés. A terhesség sikeres kiviseléséhez a gondozó tüdőgyógyász, szülész, anaesteziológus, 
kardiológus szoros együttműködése szükséges. Családtervezés előtt szükséges a partner genetikai 
vizsgálata. Genetikailag kockázatos terhesség esetén prenatalis vagy preimplantációs genetikai 
vizsgálat végzése jön szóba. 

A férfiak a vas deferens hiánya miatt közel 100%-ban infertilisek. Mellékheréből, heréből aspiráció 
segítségével nyert spermiumokkal történt in vitro megtermékenyítéssel azonban saját gyermeket 
nemzhetnek. Emellett idegen donor spermával történő megtermékenyítés is szóba jön. Az 
örökbefogadás is alternatív lehetőség. 

A születendő gyermek mutáció hordozóvá, - de nem beteggé - válik, ami a betegség továbbvitelében 
szerepet játszik. 

Prognózis 

A rendkívül változatos és súlyos tünetekkel járó betegség a sokirányú terápia ellenére is progresszív. 
Az időben elkezdett terápia késlelteti a progressziót. Ezért fontos a mielőbbi diagnózis. Az 
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újszülöttkori szűrés (immunreaktív tripszin meghatározás), ezt a célt szolgálná. A magas mutációszám 
a genetikai szűrést nem teszi lehetővé. Csak a genetikailag magas kockázatú egyének, családok 
szűrése indokolt. Az életkilátások rohamos javulása a centrumokban folyó agresszív tüneti terápiának 
köszönhető. A gén felfedezése óta a kutatás a szekréciós zavar mielőbbi korrekciójára irányul, hogy a 
szervi károsodások megelőzhetők legyenek. 
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Esettanulmány 

Anamnézis: 21 éves, ismert cisztás fibrózisos, fiatal nő keresett fel a rendelőben. Ezúttal nem a 
rendszeresen szedett gyógyszereinek felírása miatt jelentkezett. Néhány nappal ezelőtt köhögést 
követően szúró mellkasi fájdalmat érzett jobb oldalon, azóta légzése nehezítetté vált. Köpete nem 
változott, véres köpetürítést nem észlelt, láztalan. Fogamzásgátlót nem szed. Bokái enyhén dagadnak 
az esemény óta. 

Fizikális vizsgálattal a magasságához (152 cm) képesti rendkívül soványsága (33 kg) tűnt fel, beszéd 
közben dyspnoésnak tűnt, légzési segédizmait használta, de nem volt cyanoticus. Fokozott háti 
kyphosist, mély rekeszállást észleltem, hypersonor kopogtatási hang mellett. Mindkét tüdőfél felett 
crepitatio volt hallható a basisokon, de jobb oldalon halkabban. 120/min tachycardia mellett a 
pulmonalis II. hang ékeltebbnek tűnt. Hasban nyomásérzékenységet nem jelzett, hepar elérhető volt. 
Bokák körül enyhe anasarca volt észlelhető. Kifejezett dobverő ujjai voltak, de ez ismert volt 
korábbról. 

Légmell és tüdőembolia gyanúja merült fel bennem, ezért mellkasfelvételt kértem. Ez jobb oldali, 
csúcsi, 2 ujjnyi levegősávot jelzett. A rendelőben készült EKG-n meredek tengelyállás, P pulmonale 
volt látható sinus tachycardia mellett. 

Diagnózis: A légmell alapján, ennek ellátása céljából az ügyeletes mellkassebészetre irányítottam, ami 
nem az őt gondozó CF centrumban volt. 

Kórlefolyás: 3 hét múlva zárójelentéssel jelentkezett. Az epicrisisből megtudtam, hogy 6 napig tartó 
drenálásra szorult, a tüdő nehezen tágult. A gondozó orvosa (őt a család értesítette a váratlan 
eseményről) tanácsára a bakteriológiai lelet ismeretében antibiotikus védelemben részesült. 
Távozásakor készült mellkasfelvételén légmell nem volt látható a radiológiai véleményben. Az enyhe 
nagyvérköri decompensatiora utaló boka oedemája láthatólag megszűnt. 

Újabb 6 hét elteltével láttam viszont, újabb zárójelentéssel. Ennek epicrisiséből derült ki, hogy a 
gondozó centrumban történt kontroll vizsgálat során, mivel ismételten jobb oldali mellkasi 
fájdalmakat panaszolt, mellkasfelvétel készült, amelyen a légmell recidíváját észlelték. 
Mellkassebészhez irányították műtéti megoldás céljából, mivel újabb drenálást nem tartottak 
eredményesnek. A műtét előtt készült mellkas CT csúcsi bullákat jelzett mindkét tüdőben, ezekből 
származtatták a légmell keletkezését, a légáteresztést. Műtét során csúcsi, atípusos resectio történt. 
A tüdő kitágult. A műtét antibiotikumos védelemben történt, s a nagyon beszűkült légzésfunkció 
ellenére a beteg a beavatkozást jól viselte. A peri- és posztoperatív szakban gyógytornászi segítséggel 
folyt a kíméletes mellkasi fizioterápia. A gondozó osztályon történt a műtét utáni rehabilitációja. Itt - 
tekintettel a légmellel együtt járó cardialis decompensatiora és a 30%-os FEV1-re, felmerült a 
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tüdőátültetés szükségessége. A kardiológiai vizsgálat során becsült pulmonalis nyomás nem volt 
emelkedett (29 Hgmm). Góckutató kivizsgálásában kérték segítségemet. A Tüdőtranszplantációs 
Várólista Bizottság előtti bemutatását tervezték. 

Két hónap múlva értesültem arról, hogy az eredményes rehabilitáció utáni légzésfunkciós értékei, a 
fokozott kalóriabevitellel elért testsúlynövekedés (35 kg), a megfelelő oxigénpótlás - cseppfolyós 
oxigén - alapján a Bizottság még korainak tartotta várólistára helyezését. Nagyon szoros gondozó 
orvosi ellenőrzést tartott szükségesnek. 

Összefoglalás, tanulság: első mellkassebészeti ellátása miatt érdemesebb lett volna felvennem a 
kapcsolatot gondozó orvosával. Minden valószínűség szerint akkor a helyben történő ellátásra került 
volna sor. Az antibiotikum kezelés indikációjával is itt volt nagyobb tapasztalat. A cardiorespiratoricus 
állapot együttes megítélése kiemelt jelentőségű a felnőtt CF betegeknél. A fiatal, légzési elégtelen 
lánynál a szakszerű rehabilitációval elért eredmény figyelemre méltó volt számomra, hisz ezzel a 
szervátültetés, mint a betegség kimenetelében a végső megoldás halaszthatóvá vált. A gondozó 
centrummal, orvossal való személyes – magától értetődően telefonos - együttműködés fontosságát a 
jövőben még szorosabbá kívánom tenni. 

Tesztkérdések 

1. Melyik állítás igaz? 
A. A CF szerzett betegség 
B. A CF megfelelő gyógyszeres kezelés mellett gyógyítható 
C. CF-ben csak a légzőszervek betegek 
D. A CF veleszületett, genetikai, örökíthető megbetegedés 
 
2. Az alábbiak közül mely kórokozók a legkevésbé leggyakoribbak CF-ben? 
A. Streptococcus, Klebsiella pneumoniae 
B. Staphylococcus aureus 
C. Pseudomonas aeruginosa 
D. Haemophilus influenzae 
 
3. Mely kórcsoportot érinti a CF? 
A. Gyermekeket 
B. Felnőtteket 
C. Gyerekeket és felnőtteket egyaránt 
 
4. Mely szervek nem érintettek CF-ből kifolyólag a mai ismereteink alapján? 
A. Légzőszervek 
B. Hasnyálmirigy 
C. Máj 
D. Vesék 
E. Csontrendszer 
 
5. Vállalhat-e terhességet CF-es nő? 
A. Nem 
B. Igen, minden nő vállalhat 
C. Igen, de csak jó légzésfunkció esetén 
D. Igen, tápláltsági állapottól függetlenül 
E. Igen, de csak jó légzésfunkció és jó tápláltsági állapot esetén 
 



 837 

Helyes válaszok: 1: D, 2: A, 3: C, 4: D, 5: E 

Tüdőcarcinoma 
dr. Gálffy Gabriella, dr. Szondy Klára 

Definíció, BNO kód 

A tüdő szöveteiből kiinduló rosszindulatú daganat. 

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 

Epidemiológia 

A tüdőrák a világon és Magyarországon is a vezető daganatos halálok. A világon évente több mint 1,2 
millió új tüdőrákos esetet regisztrálnak. Ez a betegség felelős a daganatos halálozás kb. 20%-áért. 
Hazánkban vezető helyen áll a malignus daganatok incidenciája vonatkozásában, és mind a férfiaknál, 
mind pedig a nőknél vezeti a daganatos mortalitási statisztikát. Az Országos Korányi TBC és 
Pulmonológiai Intézet 1980. és 2010. évi adatait összehasonlítva megfigyelhető, hogy az incidencia 
3960-ról 5699-re emelkedett és a prevalencia növekedése is hasonló tendenciát mutat (1980-ban 
5508; 51,4/100000, 2010-ban 18 754; 183/100000). Figyelemre méltó a tüdőrák gyakoriságának 
növekedése a nők körében, aminek hátterében döntően az áll, hogy a nők egyre többen és nagyobb 
mértékben dohányoznak. Míg 1980-ban a betegek 18%-a volt nő, addig ez az arány 2010-ban 34%-ra 
emelkedett. A nők esetében fiatalabb korban kezdődik a betegség és a szövettani típus szerint az 
adenocarcinomák magasabb aránya figyelhető meg. A tüdőrákos betegeknek kevesebb, mint a 10%-a 
fiatalabb 45 évesnél. A leggyakoribb előfordulását 50-70 év között észleljük. Jelenleg teljes gyógyulás 
csak az igen korai stádiumában elvégzett radikális sebészi reszekciótól várható. Sajnos azonban a 
daganat felfedezésekor a betegeknek csak mindössze 20%-a operálható. A modern képalkotó 
eljárások és egyéb diagnosztikus módszerek gyors fejlődése, továbbá a kombinált daganatellenes 
kezelés alkalmazása ellenére a betegség ötéves túlélése napjainkban még mindig 15% alatt van és ez 
az arány még a korai stádiumban történő felfedezés esetén sem éri el a 75%-ot. A daganatok 20%-át 
a kissejtes tüdőkarcinóma okozza. A statisztikák alapján ez a szövettani típus már felfedezéskor 60-
70%-a távoli áttétet ad. A tüdőrákok másik fő csoportjának, a jobb prognózissal bíró nem-kissejtes 
tüdőrákoknak 30%-a reszekábilis, az operált betegek ötéves túlélése kb. 30%. 

Etiológia 

A tüdőrákok 80-90%-ában a dohányzás áll a kórkép hátterében. A tüdőrák gyakorisága nagyobb és 
progressziója kedvezőtlenebb a dohányosok, mint a soha nem dohányzottak körében. A soha nem 
dohányzott tüdőrákosok körében gyakoribb a fiatalok és a nők aránya. A dohányzás, különösen a 
cigarettafüstben található policiklikus aromás szénhidrogének és nitrózaminok 15-szörösére fokozzák 
a tüdőrák kialakulásának kockázatát. A cigarettafüstben lévő kémiai karcinogének, elsősorban a DNS 
károsítása révén, génhibák felhalmozódásával vezetnek daganatelőtti állapotokhoz, majd lokális és 
invazív daganatokhoz. Dohányosok és nem dohányosok vizsgálata során a hörgőnyálkahártya 
többszörös biopsziás mintáiban a dohányosok 80%-ában találtak génhibát, míg a nem dohányosoknál 
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ilyen eltérést nem észleltek. Emellett foglalkozási ártalmak és környezeti tényezők is elősegítik a 
daganat kifejlődését (pl. azbeszt). Tekintettel arra, hogy a tüdőrákok 85-90%-áért a dohányzás a 
felelős, ugyanakkor „csak” kb. minden hetedik erős dohányos lesz tüdőrákos, feltételezhető, hogy 
bizonyos genetikai tényezők is szerepet játszanak a betegség kialakulásában. 

Patológiai eltérések 

A primer malignus tüdődaganatok szövettani felosztása a WHO 1999-ben kiadott klasszifikációján 
alapul. A tüdőrák diagnózisának felállítását minden esetben meg kell előznie a daganat 
patomorfológiai igazolásának, citológiai és/vagy hisztológiai verifikálásának (1. táblázat). A 
tüdőrákokat alapvetően két fő csoportra osztjuk, melyek különböznek a daganat szövettani és 
molekuláris biológiai szerkezetében, a betegség klinikai lefolyásában, a prognózisban és bizonyos 
mértékig az etiológiában is. Így beszélünk kissejtes tüdőrákról (SCLC = small cell lung cancer), 
melynek gyakorisága kb. 20%, valamint nem kissejtes tüdőrákról (NSCLC = non-small cell lung 
cancer). Az utóbbi csoportba három főbb altípus tartozik: a laphámrák, a mirigyhámrák 
(adenocarcinoma) és a nagysejtes, rosszul differenciált carcinoma. A különböző tüdőrák típusok 
gyakorisága változott az elmúlt évtizedekben. A laphámrákoké csökkent, míg a mirigyhámrákoké 
emelkedett, és ez utóbbi különösen feltűnően a fiatal nők körében. A ritkábban előforduló 
tüdődaganatok közé tartoznak az alábbiak: 

 Típusos és atípusos carcinoid. Jól differenciált neuroendocrin carcinomák, melyek döntően 
(90%) centrális elhelyezkedésűek. Az atípusos carcinoidot a carcinoidtól a nagyobb fokú 
atípia, a gyakoribb sejtoszlások, a necrosisok jelenléte, valamint a kifejezettebb 
metasztatizáló hajlam jellemzi. Egyesek átmeneti formának tartják a carcinoid és a kissejtes 
tüdőrák között. 

 Bronchusmirigy carcinomák. Ide tartozik az adenoid cystikus carcinoma (régebbi nevén 
cylindroma) és a mucoepidermoid carcinoma. 

 Adenosquamosus carcinoma: Az új WHO/IASLC kritériumok szerint a tumor legalább 10-10%-
ban kell, hogy tartalmazzon adenocarcinoma és laphámrák komponenseket. Egyesek laphám 
irányú differenciációt mutató adenocarcinomának tartják. 

 Pleomorf, sarcomatoid, vagy sarcomatosus elemeket tartalmazó carcinoma. Epithelialis és 
mesenchymalis komponenst is tartalmazó, rossz prognózisú daganatok. E csoportba tartozik 
többek között az óriássejtes carcinoma, a carcinosarcoma és a pulmonaris blastoma. 

A korrekt szövettani meghatározás döntő szerepet játszik a tüdőrák diagnosztizálásában, a pontos 
stádium meghatározásban, valamint a daganat sebészi eltávolítása esetén a műtéti preparátum 
(műtéti szél, hörgő reszekciós vonal stb.) megítélésében. Ideális esetben tumor miatti 
tüdőreszekcióra a daganat preoperativ citológiai és/vagy hisztológiai verifikációja után kerül sor. 
Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a műtét alatt biztosítani kell fagyasztott szövettani vizsgálat 
elvégzésének feltételeit. 

A patológiai stádiumbeosztás számos nyirokcsomó régió átvizsgálását jelenti. A mikrometasztázisok 
detektálása néha rendkívül nehéz, ilyenkor az immunhisztokémiai vizsgálat nyújthat segítséget. 
Annak ellenére, hogy a tüdőrák számos szövettani altípusát ismerjük, terápiás döntésünket 
alapvetően a kissejtes-nem-kissejtes tüdőrák elkülönítés határozza meg. 
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1. ábra. Széteső abscesszust utánzó planocelluláris carcinoma. 

1. táblázat. A tüdőrákok szövettani felosztása 

Laphámsejtes carcinoma. 

 Variánsok: papilláris, világos sejtes, kissejtes, basaloid sejtes forma 
Kissejtes carcinoma 

 Variáns: kombinált kissejtes carcinoma 
Adenocarcinoma 
Acináris, papilláris, bronchioloalveoláris (nem mucinosus (Clara sejtes/ II. pneumocyta típusú/), 
mucinosus (kehelysejtes), kevert mucinosus és nem mucinosus vagy meghatározatlan, solid 
adenocarcinoma kevert altípusokkal 

 Variánsok: jól differenciált embrionalis adenocarcinoma, mucinosus („colloid”) 
adenocarcinoma, mucinosus cystadenocarcinoma, pecsétgyűrű sejtes adenocarcinoma, 
világossejtes adenocarcinoma 
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Nagysejtes carcinoma 

 Variánsok: nagysejtes neuroendokrin carcinoma, kombinált nagysejtes neuroendokrin 
carcinoma, basaloid carcinoma, lymphoepithelioma-szerű carcinoma, világossejtes 
carcinoma, nagysejtes carcinoma rhabdoid fenotípussal 

Adenosquamosus carcinoma 
Carcinomák pleomorf sarcomatoid vagy sarcomatosus elemekkel 

 Carcinomák orsó-, vagy óriássejtekkel (pleomorf carcinoma, orsósejtes carcinoma, 
világossejtes carcinoma), carcinosarcoma, pulmonaris blastoma 

Carcinoid tumor 

 Típusos carcinoid, atípusos carcinoid 
Nyálmirigy típusú carcinomák 

 Mucoepidermoid carcinoma, adenoid cystikus carcinoma, egyéb 
Nem osztályozott carcinoma 

 

Klinikum 

Anamnézis, fizikális vizsgálat 

A tüdőrák többnyire tünetekkel kerül felfedezésre annak ellenére, hogy a tüdőben idegvégződések 
nincsenek. Véletlen felfedezése ernyőszűréssel lehetséges, illetve újabban forszírozzák a válogatott 
populációban (erős dohányos, 50 év feletti kor, stb.) szűrésre alkalmazott módszer, az alacsony 
dózisterheléssel járó mellkasi CT vizsgálat végzését éves gyakorisággal (LDCT, azaz low-dose 
computer tomography). A tüneteket okozhatja maga a tumor növekedése, elhelyezkedése, 
szétesése, vérzése. Lehet a metasztázis következtében kialakuló tünetek vezető tünetek, és nem 
ritkán a paraneopláziás szindrómák hívják fel a figyelmet a daganat létére. Fentiek alapján a tüdőrák 
tüneteit 4 csoportba oszthatjuk: 1. a tumor okozta lokális és kompressziós tünetekre, 2. a metasztázis 
okozta tünetekre 3. paraneoplasztikus szindrómákra, 4. általános daganatos tünetekre. 

Lokális és kompressziós tünetek 

Köhögés alapos rákérdezésnél a betegek kb. 2/3-ánál kideríthető. COPD-s betegnél a köhögés 
megváltozása, gyakorisága, helyzetváltozással összefüggő köhögés nagyhörgők kompresszióját 
jelentheti. Étkezés után fellépő köhögési roham esetlegesen fennálló broncho-oesophagealis 
fisztulára utalhat. A bronchioloalveolaris carcinoma mellett fellépő nagy mennyiségű mucosus 
váladék jelenhet meg. Purulens váladék alakulhat ki hosszas váladékpangást követően a hörgőkben 
és nagy, széteső tumor mellett jelentkezhet hasonló. Ugyanakkor köhögéses panaszt okoz a nagy 
mennyiségű pleuralis folyadékgyülem, a rekesz közeli, esetleg azt infiltráló tumor vagy 
folyadékgyülem is. 

Mellkasi fájdalom. Általában perifériás, a mellkasfalat vagy a gerincet, az intercostalis idegeket elérő 
tumor tünete, de ha a centrálisan elhelyezkedő daganat eléri a nagyereket, a mediasztinalis pleurát 
vagy a pericardiumot, szintén kifejezett mellkasi fájdalom léphet fel. Kifejezetten figyelni kell az 
ismeretlen vállövi fájdalomra, amely mögött nem ritkán Pancoast tumor (tüdőcsúcsi tumor) áll, 
előrehaladott esetben Pancoast-szindrómával. A Pancoast-szindróma típusos tünetcsoportja a 
Horner-triász: a ptosis, enophthalmus és miosis, amelyhez a vállövi brachialgiás fájdalom társul. 
Rheumatológiai kezelés mellett nem múló háti és/vagy vállövi fájdalom esetén mindig gondolni kell 
mellkasi elváltozásra, esetleg tüdőtumorra is. 



 841 

Stridor. Jellegzetes légzési hang, amely elsősorban nagylégutakat szűkítő folyamatnál hallható, de 
előfordulhat gégecarcinoma, hangrés-szűkítő folyamatoknál is. Ilyenkor a daganat többnyire 
endobronchialisan, magasan terjed, de extrabronchialis kompresszió, postintubációs sztenosis, nagy 
váladékpangás és dugó is képes hasonló tünetekre. Ez a felső légutak szűkítéséből eredő hang a 
periféria felé vezetődik, emiatt gyakran a betegeket asthmaként kezelik. Ugyanakkor a 
légzésfunkción, az áramlás-térfogat görbén un. plato jelenik meg az inspiratorikus szakaszon. 

Nehézlégzés. Okozhatja maga a daganat kiterjedése (a nagylégutak elzárása, atelectasia, részleges 
atelektázia), de lehet interstitialisan terjedő BAC (bronchioloalveolaris carcinoma), lehet mögötte 
lymphangiitis carcinomatosa, és pleurális folyadékgyülem. 

Vérköpés alakulhat ki vérző centrális, vagy széteső perifériás tumor megléte esetén, de embolia 
kísérője is lehet, amely mucin termelő tumorok mellett, paraneopláziás alvadási zavarok kíséretében 
előfordulhat gyakran. Véresen festenyzett, véres csíkos köpet nem súlyos tünet, de a napi 100 ml-t 
meghaladó, élénk véres köpetürítés súlyos vérzést takar a tüdőben. Sugárvérzést elsősorban bal 
oldali centrális tumoroknál látunk, ekkor a nagyerek arrodálása következtében néhány perc esetleg 
néhány óra alatt elvérzik a beteg, befolyásolni ebben a helyzetben sokszor nem is lehetséges a 
vérzést. Ugyancsak ellenjavallt a nagyméretű, széteső tumor sugárkezelése hasonló vérzésveszély 
miatt. 

Metasztázis okozta tünetek 

Rekedtség és rekeszbénulás. A n. recurrens és a n. phrenicus lefutása mentén fellépő metasztatikus 
nyirokcsomók okozhatják azáltal, hogy az idegen tartós kompressziót okozva annak innervációja 
megszűnik. A bal oldali hangszalagbénulás gyakoribb. Általában relatív műtéti kontraindikációt jelent. 
Kétoldali n. recurrens bénulás a hangrés olyan súlyos fokú szűkületét eredményezheti, hogy vagy a 
hangszalag fixáló műtéte, vagy tracheostomia végzése válhat indokolttá. 

Fulladás metasztatikus eredettel pleuritis carcinomatosa, lymphangiitis carcinomatosa, n. phrenicus 
és recurrens-bénulás (ld.fent) kiterjedt májmetasztázis és/vagy ascites következménye lehet. 

Csontfájdalmak, patológiás törések. Kissejtes tüdőrák elsősorban osteoplasztikus, az adenocarcinoma 
elsősorban osteolytikus metasztázist ad. Mindkét típusú metasztázisnál a csontszerkezet 
meggyengül, spontán pathológiás fraktúra léphet fel a fájdalom mellett. A szérum alkalikus foszfatáz 
emelkedése és a fájdalom jellege hívhatja fel a figyelmet a csontáttét meglétére. 

Csuklás áttétes tüdődaganat mellett a n. phrenicus lefutása mentén fellépő nyirokcsomó-
metasztázisra utal, illetve gyakran a bal oldali rekeszi felszín metasztázisa mellett fordul elő. A tünet 
kellemetlen, csillapítása nehéz, gyakori kis adagú atropin és pharingealis stimulálás (jeges vízzel) 
segíthet. 

Vena cava superior szindróma. Oka a v. cava superior leginkább metasztatikus nyirokcsomó által 
bekövetkezett kompressziója. Nem ritkán előfordulhat, hogy emögött a kompresszió mögött (a 
pangásos áramlás következtében) thrombus alakul ki. Jellegzetes tünetegyüttes a nyaki és mellkasi 
erek tágulatával, fejfájással, plethorás küllemmel, a felső mellkas oedemás pangásával. Súlyos, agyi 
keringészavar miatt akár életveszélyes állapotot is idézhet elő, gyors megoldása, akár szövettani 
verifikáció előtt is szükséges. Korábban ez volt az egyetlen indikációs lehetőség a diagnózis nélküli 
sürgős sugárkezeléshez, de ma már a cava stent behelyezése felváltotta ezt a kezelési lehetőséget. 



 842 

Nyelési nehézség főleg bal oldali centrális tumor és/illetve mediasztinalis nyirokcsomó metasztázis 
következményeként alakul ki. Ritkábban a garatív beidegzési zavara okozza. Súlyos esetben nyelőcső 
stent behelyezése segíthet enyhíteni a tüneteket. 

Kardiális tünetek, panaszok. Kiterjedt tüdődaganat, centrális elhelyezkedésű tumor direkt 
perikardiális terjedéssel is tud panaszt okozni, akár szívizomelhalást a koszorúserekre, 
koszorúserekbe történő terjedéssel. Pericardialis fluidum nehézlégzést, rhythmuszavart, tachycardiát 
idézhet elő. Tamponád veszély esetén pericardiocentesis sűrgős elvégzése javasolt. 

Mellékvese metasztázis és tünetei. Bár ismeretes, hogy a tüdőrák melletti mellékvese-metasztázis 25-
40% gyakorisággal fordul elő, még igazolt esetben is ritkán látunk endokrinológiai tüneteket. PET/CT 
pozitivitás esetén a metasztázis elfogadható, CT nem szenzitív vizsgálat mellékvese metasztázis 
kimutatására. 

Icterus. Bár a májáttétek nem ritkák tüdőcarcinoma mellett, icterust, májenzim-eltérést sokszor 
extrém mértékű metasztázis esetén sem észlelünk. Az LDH emelkedés sokkal inkább 
tumormarkernek tekinthető, mint máj-szétesésnek. Parenchymát érintő elváltozások, kardiális 
pangás következtében kialakuló májtokfeszülés inkább okoz panaszt és problémát. Kimondottan 
icterust a ductus choledochus környéki nyirokcsomók okozhatnak. 

Neurológiai tünetek, viselkedési zavarok agyi metasztázis következtében alakulhatnak ki. Attól 
függően, hogy hol van a metasztázis, mozgászavar vagy viselkedési zavar léphet fel. Ugyanakkor nem 
szabad elfelejteni, hogy tüdőtumor paraneopláziás tünetegyüttesei közül az egyik leggyakoribb a 
SIADH szindróma, amely súlyos elektrolitzavarral, olykor súlyos hiponatrémiával jár. Ez 
agyoedemához, következményes hányáshoz, viselkedési zavarhoz vezethet. Koponya MRI tisztázhatja 
a metasztázis meglétét, de elektrolit-kontroll mindenképp szükséges. Gerinc metasztázis gyanúja 
esetén minden esetben MRI tisztázza a diagnózist. Az elváltozás magasságától, gerincvelői 
kompressziótól függne a tünetek és azok kezelési lehetőségei. Amennyiben magas gerincszakaszt 
érint a gerincvelőt komprimáló metasztázis, légzőizmok innervációja is sérül, a beteg tartósan 
hypoxaemiássá válhat. 

Alsó végtagi oedema. Amennyiben szimmetrikus, leginkább végstádiumhoz közeli hypoproteinémia 
okozhatja. Előfordulhat jobb szívfél-elégtelenség következtében kialakult májpangás miatt, de 
észlelhetjük metasztatikus máj mellett is, amennyiben a vena cava inferior komprimált. Egyoldali alsó 
végtagi lábduzzanat mellett mindig gondolnunk kell mélyvénás trombózisra is. 

Paraneoplasztikus szindrómák, tünetek 

Azon tünetek összefoglaló nevét takarja, amely a daganat valamennyi stádiumában felléphet, 
közvetlenül nem a tumor növekedés okozza a panaszt, hanem az általa secretált hormon, vagy 
hormonszerű, fehérje-természetű anyagok. Csoportosításuk általában az okozott tünetek szerint 
történik. 

Neurológiai paraneopláziás tünetek: Lambert-Eaton myasthenia, neuropátiák, encephalopátia, 
demencia, cerebelláris degeneráció, polymyositis. A fenti neurológiai tünetek elsősorban az anti-hu 
antineuronális antinukleáris antitestek következményei. Általában kevert formájú (szenzoros és 
motoros) neuropátiát okoznak. Következményes végtagi izomgyengeséggel, areflexiával, amelyet a 
liquorban emelkedett fehérjeszint kísér. Retinopathia ritkább, de szintén lehet paraneoláziás tünet. A 
Lambert-Eaton myasthenia két szerzőjéről kapta a nevet. Elsősorban a medenceöv izmaira terjedő 
izomgyengeség , de nem ritka a végtaggyengeség sem. Elvétve jelentkezik ugyanakkor ptosis. 
Gyakoribb nőkben és a tüdőrák detektálhatósága előtt évekkel felhívhatja a figyelmet annak 
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meglétére. Egyes szerzők szerint tüdődaganat mellett fellépő neurológiai tünetek megléte jó 
prognosztikai marker. 

Mozgásszervi paraneoplasztikus tünetek: hypertrophiás osteoarthropathia, polymyosistis, 
osteomalácia, myopathia. A fentiek közül leggyakoribb a hypertrophiás osteoarthropathia, amely 
dobverőujjak kialakulásához, fájdalmas kis- és nagyízületi gyulladáshoz, ízületi deformitáshoz 
vezethet. Hátterében olyan humoralis tényező fennállását tartják valószínűnek, amely periostealisan 
új csontképződéshez, osteoblast aktivációhoz vezet. Elsősorban széteső laphámcarcinomákban és 
nagysejtes tumorokban találkozunk vele. 

Endokrinológiai paraneopláziás tünetek: SIADH szindróma, Cushing szindróma, hyperkalcémia, 
gynecomastia, hypo- vagy hyperglycaemia, növekedési hormon túltengés. Ectopiás ADH termelés 
különösen kissejtes tüdőrákban gyakori, de carcinoid, és más neuroendokrin tumornál is előfordul. Az 
esetek egy részében az ectopiás ADH termelés a felelős, de nem ritkán a hipophysis 
kemoreceptorainak a zavara felelős a szindrómáért. Következményei: fokozott vizelet nátriumürítés, 
szérum ozmolaritás csökkenése, csökken a plazma kreatinin az urea és az összfehérjeszint. Tünetei 
közül kiemelendő a hányinger, gyakori hányás, súlyosabb esetben a súlyos hyponatremia 
következtében agyoedema alakul ki pszichotikus állapot, tudatzavar, eszméletvesztés kíséretében. 
Paradox módon terápiája kacsdiuretikum adása és az alapbetegség kezelése. Súlyos hyponatraemia 
esetén a nátriumpótlás csak óvatosan adható, 10%-os NaCl formájában. Fenti tünetek a kemoterápia 
mellett is kialakulhatnak, annak megszűnésével javulhat a SIADH szindróma. A Cushing szindrómáért 
az ectopiás ACTH termelés tehető felelőssé, amely szintén többnyire neuroendokrin tüdőcarcinomák 
mellett fordul elő. Tünete megegyezik a primer ACTH túltermelés tünetével: hasra lokalizálódó 
elhízás, végtaggyengeség mellett, valamint holdvilágarc, fogyás, osteoporosis, diabetes mellitus és 
hypertensio. Gynecomastia ritka tüdőrák mellett, de hCG túltermelődés mellett fájdalmas 
emlőduzzanat léphet fel. Adenocarcinoma és nagysejtes carcinoma paraneoplasztikus 
tünetegyüttese. 

Hypercalcaemia elsősorban osteolyticus metasztázis mellett jelentkezik, de ectopiás parathormon 
termelés is előidézheti. Ilyenkor az osteoclast tevékenységgel párhuzamosan emelkedik a szérum 
calcium szint fokozott calcium resorpció mellett. Tünetei: neurológiai, EKG és gastrointestinalis 
eltérést okozhatnak. Eleinte csak kisebb problémát, somnolens, fáradékony lesz az izomgyenge 
beteg, majd koma, esetleg súlyos esetben eszméletvesztés léphet fel. EKG-n megnyúlt QT, ritmus és 
más vezetési zavar jelentkezik. GI tünetek közül a hányinger, hányás, következményes exsiccosis 
kiemelendő. 

Bőrgyógyászati tünetek: dobverőujj, dermatomyositis, erythema gyratum et multiforme, 
hyperpigmentáció, hyperkeratózis, urticaria. Tüdőrák mellett leggyakoribb bőrelváltozás az 
erythemák különböző formái, leginkább az erythema gyratum és az erythema multiforme. Mindkettő 
elsősorban a végtagokra lokalizálódik, összefolyó bőrpír, a gyratumnál ahogy nevében is benne van, 
széli részeken gyűrű alakú piros foltokkal. Urticaria és a fenti elváltozások egy része is elsősorban 
széteső nagyra növő daganatoknál fordul elő, gyakrabban a laphámcarcinomáknál. 

Hematológiai paraneoplasztikus tünetek: anaemia, leukemoid reakció, thrombocytosis, 
thrombocytopenia, coagulopathiák, steril endocarditis. Anaemia akár általános tünet is lehet 
tüdőtumor mellett, nem feltétlenül paraneopláziás jelenség. A hosszas, elhúzódó vashiány, 
kemoterápia okozta csontvelő elégtelenség, a folyamatos gyengeség, étvágytalanság állhat mögötte. 
Kivételes esetben DIC, amely már egy paraneoplasztikus tünetegyüttes. Leukemoid reakciót okozhat 
a daganat csontvelő infiltrációja, de a tumor által termelt növekedési faktorok is okozhatják (G-CSF). 
Ugyanezen növekedési faktorok vezethetnek thrombocytosis kialakulásához, amely elsősorban 
malignus pleurális mesotheliomában magas, de tüdő adenocarcinomában sem ritka jelenség. 
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Coagulopathia nem ritka mucintermelő tumorok, így tüdő adeniocarcinoma mellett sem. A 
daganatból származó thromboplasztin tehető felelőssé az alig befolyásolható visszatérő 
thrombopathiákért, hatalmas pulmonális embóliákért. A cumarin resistens koagulopathiát 
elnevezőjéről Trousseau-szindrómának is nevezzük. 

Képalkotó vizsgálatok 

Noninvazív képalkotó diagnosztikai vizsgálatok 

Szummációs mellkasfelvétel: a legáltalánosabban alkalmazott vizsgálati módszer a tüdődaganatok 
kimutatására (2. ábra). Kedvező elhelyezkedés esetén az 1 cm-es perifériás tüdőgóc már jól látható. A 
mediastinalis képletek analízisére a röntgenfelvétel alig alkalmas, mivel sokszor 3 cm-nél nagyobb az 
a terime, ami kiszélesítve a mediastinumot a malignitás gyanúját kelti. 

 

2. ábra. Jobb alsó lebenyi adenocarcinoma rtg. képe azonos oldali pulmonális metasztázisokkal 

Kiegészítő mellkas-átvilágítás: a daganat térbeli elhelyezkedését a rekesz-és cardiorespiratoricus 
mozgások elemzését segíti. 
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Mellkasi CT-vizsgálat (MSCT, multislice CT): több mint 20-szor érzékenyebben mutatja a denzitás 
különbségeket, mint a hagyományos mellkas felvétel, több gócot mutat ki, 1 mm átmérőjű léziók is 
detektálhatók (3. ábra). A CT-vizsgálat során információt kapunk a mellkas egész területéről, a 
parenchyma, a hörgőrendszer, a mediastinum, a pleura, a pericardium, a szív, a mellkasfal régiójáról 
és a percutan tűbiopszia pontosan vezérelhető általa. 

 

3. ábra. Többgócú kissejtes tüdőcarcinoma és nyirokcsomó-metastasis CT képe 

MR-vizsgálat: a parenchyma és hörgők tekintetében az MR térbeli felbontása a CT-nél alacsonyabb. 
MR-rel átlagosan csak 10 mm-es vagy annál nagyobb pulmonalis gócok láthatóak biztonsággal. Az MR 
viszont a CT-nél jobban mutatja ki a sulcus superior (Pancoast) tumorokat, a daganat mellkasfali 
infiltrációját és a mediastinalis struktúrákat, érképleteket, pericardium, szív, csontvelő, 
gerinccsatorna, myelon és idegek érintettségét. 

18F-FDG PET-CT-vizsgálat: a 18F-FDG PET molekuláris szintű metabolikus képalkotás, amely a 
különböző szövetek tumor glükóz metabolizmusáról kvantitatív és kvalitatív információt nyújt. A 
módszer diagnosztikai pontosságát a CT tovább javítja. A magas szenzitivitású és specificitású bioaktív 
PET, valamint a magas térbeli felbontású morfológiát nyújtó CT együttes alkalmazása megbízható és 
kiváló anato-metabolikus információt nyújt a tüdőrákok kimutatásában, diagnosztikájában. 

A PET-CT onkológiai diagnosztikai indikációja tüdőrákban: 

 Újonnan felfedezett, nem meghatározott tüdőgóc elemzése (R91H0) 
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 Staging (C34), restaging (C34) vizsgálatokban, különösen fontos, ha az anatómiai képalkotás 
és/vagy a biopszia eredménytelen, ellentmondásos vagy kontraindikált. 

 Az FDG felvétel mérése alapján nagy pontossággal tudunk különbséget tenni az FDG-pozitív 
és FDG-negatív góc között, de az elváltozás eredetéről, primer malignus vagy metasztatikus 
voltáról, csak a szövettani vizsgálatok alapján tudunk nyilatkozni. 

 Fontos: fals pozitív eredményt kaphatunk gyulladásos elváltozások fennállása esetén (tbc, 
sarcoidosis stb.) 

 

4. ábra. Többgócú kissejtes tüdőcarcinoma és nyirokcsomó-metasztázis PET/CT képe. 

Noninvazív képalkotó staging vizsgálatok 

Mellkasi, felhasi CT-vizsgálat (MSCT): a tüdődaganatok stádium-besorolásában a natív és 
kontrasztanyagos mellkasi és felhasi CT-vizsgálatoknak alapvető szerepe van. A primer tumor 
reszekábilitásának megítélésében, az N2 régiók szűrésében és a leggyakoribb M1-metastasisok 
kimutatásában (mellékvesék, máj). 

MR-vizsgálat: kétirányú mellkasfelvétel után akkor következik, ha a beteg szerves jódos 
kontrasztanyagra érzékeny. Egyebekben az MR-vizsgálat a tüdő-tumorok kivizsgálásában jó 
lágyrészfelbontó képessége alapján csak kiegészítő, problémamegoldó (sulcus superior tumorok, 
pericardium, bal pitvar, szívizom, csontok, gerinccsatorna, idegek érintettsége stb.) feladatot lát el, 
illetve kiegészítő szerepe van a perfúziós és ventilációs paraméterek megítélésében megfelelő 
software segítségével. A kontrasztanyagos MR-vizsgálat az agyi áttétek (micrometastasisok, 
arachnoidealis tumoros infiltrációk) megjelenítésére a legalkalmasabb és akut vizsgálatként 
alkalmazandó gerincvelői harántlézió esetén. 

Az UH-vizsgálatok: csupán kiegészítő vizsgálatok lehetnek a staging során, a mellkasfal, a hasi 
parenchymás szervek (májgócok, lép, a nyirokcsomóláncok stb.) megítélésére. Alapjában véve a 
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negyedéves kontroll mellkasi röntgenvizsgálatok mellett csak kiegészítő szerepe van e technikának, 
szűrőjelleggel. Mellkashoz közeli, mellkasfallal összefüggő elváltozások esetében segítség lehet 
biopsziás vizsgálatokban. Ugyancsak segítség lehet cután metasztázis szúrása esetén az UH vezérlés. 

Csontrendszer nukleáris medicina képalkotás 

Bizonyos szövettanú daganatok (adenocarcinoma, kissejtes tüdőrák stb.) esetén preoperatíve 
csontmetastasisok keresése szükséges. Napjainkban a speciális csont PET-CT és SPECT-CT-vizsgálatok 
bírnak a legmagasabb szenzitivitással. Csontfelvételek és célzott CT/MR-vizsgálatok: pozitív 
csontszcintigráfia vagy lokalizált fájdalom esetén (emelkedett alkalikus foszfatáz mellett) szükségesek 
csontáttétek megítélésére, a beteg régiók célzott vizsgálatára. 

18F-FDG PET-CT-vizsgálat: Onkológiai indikációs területe NSCLC esetén: 

1. Staging (elsősorban, ha a klinikum alapján III. és IV. tumor stádiumra van gyanú vagy ennek 
diagnózisa szükséges) (A evidencia) 

2. Terápiás válasz értékelése (B evidencia) 
3. Recidiva kimutatása (A evidencia) 
4. Restaging (A evidencia) 
5. Multiplex gócok (másik tüdőlebenyben, másik tüdőben) esetén biopszia kijelölésében (A 

evidencia) 

A költséghatékonyságot figyelembe véve, a diagnosztikus algoritmus szerint, ha NSCLC igazolódik és a 
kivizsgálás során III-IV tumor stádium felmerül, fontos a PET-CT elvégzése. Korai stádiumú kissejtes 
tüdőrák esetén PET-CT elvégzése ajánlott a tervezett reszekciós műtét előtt. Ha tumor recidíva 
gyanúja van restagingnél, és az MSCT-vizsgálat eredménye nem egyértelmű a terápia előtt, szükséges 
a PET-CT-vizsgálat. Tüdőperfúzió és ventiláció: a pulmonalis funkciók vizsgálatára a modern CT- és 
MR-technikák rohamos fejlődése figyelhető meg, amelyek kiválthatják megfelelő szoftver program 
alkalmazásával a hagyományos izotópvizsgálatokat. 

Egyéb vizsgálatok 

Invazív, nem sebészeti mintavételi formák 

Bronchoszkópia: a tüdődaganatok verifikálásának és stádiumba sorolásának nélkülözhetetlen eszköze 
a bronchoszkóp. Tüdődaganat miatt tervezett műtét előtt a hörgők endoszkópos vizsgálata 
kötelezőnek tekintendő. A hajlékony bronchofiberoszkóppal a másod-harmadrendű hörgőkig tudunk 
mintát venni excisorral, lavage segítségével, illetve transbronchialis punkcióval. A nyálkahártya alatt, 
illetve a peribronchialisan terjedő malignus folyamatok is elérhetőek bronchoszkópos módszerekkel. 
Ilyen esetekben a transbronchialis punctio az alkalmazható technika. A mediastinalis staging 
vizsgálatok (a nyirokcsomó nagyságától függően) 25-70%-os eredményességről számolnak be akkor, 
ha kiszélesedett carinán áthaladva végzik a biopsiát. A daganatok korai felismerését segíti a 
fluorescens bronchoszkópos vizsgálat, mellyel a hagyományos (fehérfényes) endoszkóppal nem 
látható rákmegelőző állapotok is felismerhetők. A perifériás (bronchoszkóppal nem látható) 
elváltozásokat röntgen-képerősítő alatt, vagy endobronchialis ultrahangkészülék segítségével 
lokalizáljuk. A tüdőfolyamat természetének igazolása mellett a bronchoszkópia másik alapvető 
feladata az endoszkópos staging vizsgálatok elvégzése. 

Perthoracalis biopszia: a perthoracalis tűbiopszia indikációi azok az elváltozások (kerekárnyékok, 
infiltrátumok), amelyek bronchoszkópos vizsgálattal nem érhetők el (rendszerint perifériás 
árnyékok). A mellkasi elváltozások biopsziájában az átvilágító rendszerrel irányított beavatkozás 
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marad az elsődleges az 1,5 cm-nél nagyobb kerekárnyékok azonosítására. Ilyen esetben citológiai 
mintavétel történik. Ritkán a nagy, mellkasfalat érintő vagy a fali pleurára terjedő elváltozásnál 
vastagtű-biopsziás mintavétel lehetséges, ekkor szövettani anyagot nyerhetünk. 

CT-vezérelt mellkasi tűbiopszia indokolt, ha: 

 a hagyományos felvételeken az elváltozás nem jól látható vagy lokalizálható, 

 tűvezetés pontos ellenőrzése szükséges, hogy a szomszédos képletek ne sérüljenek, 

 a góc 2 cm-nél kisebb vagy nekrózist, üregképződést tartalmaz, 

 a tüdőtumorok stádiummeghatározásához hilusi, mediastinalis, pleuralis, mellkasfali 
elváltozások tisztázására van szükség, 

 a képerősítő alatt végzett perthoracalis vagy transbronchialis biopszia sikertelen, 

Egyéb biopsziás eljárások. Ha a képalkotó módszerek segítségével a feltételezett primer daganat 
mellett egyéb (mintavétel szempontjából egyszerűbben megközelíthető helyen; mellkasi 
folyadékgyülem, supraclavicularis nyirokcsomó stb.) lokalizációban kóros elváltozás észlelhető, akkor 
e helyekről kell megpróbálni a betegséget igazolni. Ugyanezen meggondolások alapján, ha 
extrathoracalis szoliter metastasis gyanúja merül fel, akkor pl. vékonytű-biopszia segítségével e 
helyről ajánlott a megbetegedést igazolni. 

Sebészi anyagvételi technikák 

Mediastinoszkópia: a felső elülső mediastinum, a paratrachealis, subcarinalis és tracheobronchialis 
nyirokcsomók érintettségének (N2 N3) vizsgálatára alkalmas, magas diagnosztikus értékű műtéti 
módszer. Indikációja: 

 műtét előtt, ha N3, azaz ellenoldali nyirokcsomó metasztázis gyanúja merül fel 

 neoadjuvans kemo- és radioterápia indikációjakor, ha a cTNM felveti N2 lehetőségét (N2 
szövettani igazolása vagy kizárása) 

 kissejtes tüdőrákban, tervezetten műtéti kezelés algoritmusának eldöntése előtt (a klinikai 
staging vizsgálatok függvényében mérlegelhető)  

 bizonyos esetekben szükséges onkológiai staging elvégzése, nyirokcsomó sampling az 
onkológiai reszekábilitás megítéléséhez és/vagy a szövettani verifikációhoz 

A CT, MRI és PET/CT által leírt patológiás méretet elért, halmozó nyirokcsomók esetében 
adenokarcinománál és anaplasztikus carcinomáknál minden esetben ajánlott, míg laphám rákoknál 
opcionális. 

Video-Thoracoszkópia (VATS): segíthet mind a diagnózis, mind a stádium megállapításában. A T és az 
N meghatározására alkalmas, amelyeket más diagnosztikus értékű, invazív sebészi beavatkozással 
nem lehet elérni. Elsősorban a pleura, a hilaris, subcarinális, mediastinalis (elsősorban hátsó) és 
subaortikus nyirokcsomók biopsiája végezhető el, továbbá a tumor pericardialis és egyéb szervi 
inváziója is megítélhető. 

Thoracotomia: az invazív sebészi diagnosztika utolsó, de legbiztosabb módja. Ma már a hazai 
gyakorlatban is 10% alatti az exploratív thoracotomiák aránya. Az egész mellkas szem ellenőrzése 
mellett, tapintással és tetszőleges biopsziával végzett feltárása során a legpontosabb információt 
nyerhetjük mind a technikai reszekálhatóságról (T faktor), mind az onkológiai operábilitásról (N és M 
faktor). A fenti, stádiumot is meghatározó vizsgálatokat követően lehet felállítani a betegség pontos 
stádiumát. Ez a 2009-ben megújított beosztás alapján egy TNM klasszifikáció, ahol T a tumor 
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méretét, N a nyirokcsomók érintettségét, M a metasztázis meglétét és helyét takarja az alábbiak 
szerint. 

A tüdőrákok stádiumbesorolása (staging) 

TNM klasszifikáció (7-es verzió), ld. 2. táblázatot is. 

T primer tumor 

TX A primer tumor nem ítélhető meg, vagy kimutathatók malignus sejtek a köpetben, vagy a 
bronchusmosó folyadékban, anélkül, hogy akár bronchoszkópiával, akár radiológiai vizsgálattal 
látható volna a tumor. 

T0 Primer tumor nem igazolható. 

Tis Carcinoma in situ. 

T1 A tumor legnagyobb kiterjedése átmérője 3 cm, vagy annál kisebb, tüdőszövet vagy visceralis 
pleura fogja körül, bronchoszkópos vizsgálattal nem mutatható ki daganatos infiltráció a 
lebenyhörgőtől proximalisan (főhörgő szabad) vagy felületi terjedésű bármekkora tumor a centrális 
légutak falában. 

T1a A tumor legnagyobb kiterjedése 2 cm, vagy annál kisebb 

T1b A tumor legnagyobb kiterjedése 2 cm-nél nagyobb, de kisebb/egyenlő, mint 3 cm. 

T2 A tumor legnagyobb kiterjedése 3 cm-nél nagyobb, de kisebb/egyenlő, mint 7 cm; vagy a 
következők közül bármelyik igaz: 

 a tumor befogja a főhörgőt, 2 cm-re, vagy annál távolabb a carinától 

 a tumor infiltrálja a visceralis pleurát 

 kísérő atelectasia, vagy a hilusig terjedő obstruktív gyulladás, mely azonban nem terjed ki az 
egész tüdőre 

T2a A tumor legnagyobb kiterjedése meghaladja a 3 cm-t, de kisebb/egyenlő, mint 5 cm 

T2b A tumor legnagyobb kiterjedése meghaladja az 5 cm-t, de kisebb/egyenlő, mint 7 cm 

T3 A tumor 7 cm-nél nagyobb, vagy közvetlenül ráterjed a következő struktúrák egyikére: 

 mellkasfal (beleértve a sulcus superior tumorait), 

 rekeszizom, nervus phrenicus, mediastinalis pleura, parietalis 

 pericardium; vagy főbronchusban elhelyezkedő tumor, mely 2 cm-nél kisebb távolságban 
helyezkedik el a carinától distalisan, vagy a tumor az egész tüdő atelectasiáját vagy obstruktív 
gyulladását okozza, vagy különálló daganatfészkek vannak az azonos tüdőlebenyben 

T4 Bármekkora nagyságú tumor, mely infiltrálja a következő struktúrák egyikét: mediastinum, szív, 
nagy erek, trachea, nervus laryngeus recurrens, oesophagus, csigolyatest, tracheacarina, vagy 
különálló daganatfészkek vannak azonos oldali, de másik lebenyben 
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N nyirokcsomók 

Nx Regionális nyirokcsomók nem megítélhetők. 

N0 Nincs regionális nyirokcsomó-metasztázis. 

N1 Metasztázisok az ipsilateralis peribronchialis nyirokcsomókban, és/vagy az ipsilateralis hilusi és 
intrapulmonaris nyirokcsomókban (ideértve a primer tumor közvetlen ráterjedését is) 

N2 Metasztázisok az ipsilateralis mediastinalis és/vagy a subcarinalis nyirokcsomókban 

N3 Metastasisok a ellenoldali mediastinalis, hilusi, ipsi- vagy contralateralis scalenus- vagy 
supraclavicularis nyirokcsomókban, ill. az alsó nyaki szakaszon, a cartilago crycoidea alsó szélétől 
distalisan lévő metastasisok 

M Metasztázisok 

Mx A metastasisok jelenléte nem ítélhető meg 

M0 Nincs távoli metastasis 

M1 Távoli áttétek kimutathatók 

M1a Különálló daganatfészkek valamelyik kontralateralis tüdőlebenyben; pleurális szórás, vagy 
malignus pleurális, vagy pericardiális folyadékgyülem 

M1b Távoli (extrapulmonalis) áttét 

2. táblázat. A tüdőrák stádium-besorolása (IASLC-2009.) 

Stádium T N M 

Occult carcinoma Tx N0 M0 
0 Stádium Tis N0 M0 
I/A Stádium T1a,b N0 M0 
I/B Stádium T2a N0 M0 
II/A Stádium T1a,b N1 M0 

T2a N1 M0 
T2b N0 M0 

II/B Stádium T2b N1 M0 
T3 N0 M0 

III/A Stádium T1-3 N2 M0 
T3 N1 M0 
T4 N0, 1 M0 

III/B Stádium T4 N2 M0 
T1-4 N3 M0 

IV Stádium bármely T bármely N M1a,b 
 



 851 

Kezelés 

A terápiás terv kidolgozásánál a következőket kell figyelembe venni a primer tumor lokalizációját, a 
daganat patológiai típusát, biomarkereit, a daganatos megbetegedés kiterjedtségét, ezen belül a 
primer tumor terjedésének irányát, a nyirokcsomók érintettségét, áttétek jelenlétét vagy hiányát. 
Emiatt elvárható legalább a típusos daganat terjedési irányokban lévő nyirokcsomókból mintát venni. 
Figyelembe kell venni a beteg általános állapotát, a tervezett kezelés elvégezhetőségét (pl. műtéti 
teherbíróképesség és a tervezett neoadjuvans-adjuvans kezelés tolerálhatóságát!). 

Sebészi kezelés 

A nemkissejtes tüdőrák sebészi kezelése 

Az új TNM-besorolás révén a nem kissejtes és a kissejtes tüdőrák némileg módosított algoritmus 
szerint operálható, másrészt az operálhatóság kritériumai is változtak. Az alapvető szemléleti változás 
megerősíti azt a tényt, hogy ma a tüdőrák kezelésében, az esetek többségében komplex és kombinált 
onkoterápia javasolt. Ez részben azt jelenti, hogy kemo/radioterápiával a beteget onkológiailag 
műtétre alkalmassá tehetjük, másrészt a műtétet gyakran adjuváns kezelés követi. Új gyógyszerek 
birtokában a reszekció utáni gyógyulás esélyeit növelni lehet. Mai ismereteink szerint az 
adenocarcinoma gyógyszeres kezelésében több hatásos, célzott kezelési lehetőség is alkalmazható. 
Ugyanakkor a laphám tumorok esetében, az onkológia alapelvek figyelembevétele mellett érdemes 
nagyobb műtéti kiterjesztést is végezni sajátos biológiai viselkedésük, és alacsonyabb 
kemoszenzitivitásuk miatt. 

Abszolút inoperábilitás: hematogen disseminatio a tüdőben, pleuritis carcinomatosa bármely formája 
(IV. stádium), III/B- stádium (kivéve egyes esetekben a carina-érintettség), távoli áttétek (kivételek 
később). 

Relatív inoperábilitás: n. recurrens paresis, n. phrenicus infiltratió, szoliter agyi metastasis sebészi 
vagy sugársebészeti kezelése után, szoliter ellenoldali tüdőáttét, szelektált esetekben szoliter 
mellékvese, ill. májáttét, a v. cava superior infiltratiója 

A tüdőreszekció vezető alapelve az anatómiai egység, lobectomia, ill. pulmonectomia végzése, 
minden tumoros szövet komplett eltávolításával. Jóllehet mérlegelhető a T1a daganatok atípusos 
és/vagy segment reszekciója, ha részletes sebészi staging N0-t igazol. 

„0” stádiumú tüdőrák (in situ carcinoma) esetén a tervezett reszekció lobektomia, de onkológiailag az 
izolált hörgőreszekció is elfogadható módszer. A sebészi beavatkozás a legkedvezőbb késői 
eredménnyel jár. A I. és II. stádiumban a komplett reszekció jó esélyt ad a gyógyulásra, az öt éves 
túlélés az I. stádiumban 50-80%-os lehet, míg a II.-ban 30-50% körüli. Azokban az esetekben, ahol a 
szövettan tumor pozitív reszekciós szintet állapít meg, a sebészi re-reszekció, követés vagy 
sugárkezelés a választandó lépés. Ez utóbbi stádiumban vagy lokális recidíva (elsősorban laphám cc.), 
vagy nyirokrendszeri propagáció (főleg adenocc.-nál) jelenhet meg. A klinikai és sebészi stagingben az 
N2-t kell kizárni, vagy megerősíteni, ezért a pontos stádium meghatározás szerepe jelentős. A III/A. 
stádiumban lokálisan előrehaladott daganat áll fenn. Elsősorban az operabilitás és reszekábilitás 
eldöntése pontos klinikai, majd sebészi és patológiai stádium-meghatározást kíván. N2 gyanú esetén 
a nyirokcsomó-státusz patológiai megítéléséhez leggyakrabban mediastinoszkópia szükséges, 
egyúttal kizárva az N3-t. Intracapsuláris nyirokcsomó áttét esetén napjainkban legelfogadottabb 
sebészi kezelési taktika a preoperatív (neoadjuváns vagy indukciós) kezelés, amely leginkább kemo-
radioterápiát jelent. Az ún. “downstaging” mindig az N-státuszra vonatkozik, a T változása 
(regressziója) mai álláspontunk szerint az eredetileg tervezett reszekciós szintet nem befolyásolhatja. 
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A várhatóan 50% feletti remisszió, esetleg változatlan állapot mellett thoracotomiás exploráció 
következhet. A súlyos vérköpés, nagy, lokális fájdalom, szeptikus állapotot okozó tumor-tályog 
inkomplett eltávolítása (palliatív műtét) nemcsak az életminőséget javítja, hanem a beteg életét is 
meghosszabbítja. 

Különleges helyet foglal el e kezelési csoportban a sulcus superior tumorok (Pancoast) sebészete, 
különösen, ha tumormentes reszekciós szintet lehet elérni. A daganat az első bordákat destruálja, a 
plexus, ill. nagyerek érintettségével járhat, de egyéb környéki strukturákat is beszűrhet. A kezelés 
algoritmusa ma még legelfogadottabban preoperatív radioterápia (vagy radio-kemoterápia), sebészi 
reszekció (elsősorban lobektomia, amelyet a patológiai lelettől függően leginkább radioterápia követ. 
Az öt éves túlélés elérheti a 30-40%-ot. Lényegesen rontja a túlélést a nyirokcsomó érintettség, 
illetve a csigolyatest destrukciója. 

Az új III/B. stádiumba sorolható esetekben mai álláspontunk szerint kuratív sebészi reszekció nem 
végezhető, legfeljebb jól szelektált betegeknél palliatív beavatkozás jöhet szóba. Az N3 betegség 
eredményes neoadjuvans kezelést követő reszekciójának onkológiai értéke vitatott. 

A IV. stádiumú tüdőrák alapvetően nem sebészileg kezelendő. Ugyanakkor bizonyos, jól válogatott 
esetekben az interdiszciplináris gyógyításba a tüdőreszekció is beilleszthető. A tüdőrák szoliter agyi 
metasztázisa esetén egyéb szervi propagáció kizárása mellett a primer tumor reszekálható, az 5 éves 
túlélés megközelítheti a 20%-ot (az agyi metasztázis radio-sebészi kezelésével kombinálva és/vagy 
nyitott műtéttel!). Ugyancsak helye lehet a sebészi terápiának a tüdőrák szoliter mellékvese és ritkán 
májmetasztázisok megjelenése mellett is. A tüdőreszekció(k) után a várható 5-éves túlélés 20-25%! 
Az alapelv, hogy a tüdőrák szoliter metasztázisa mellett a reszekciótól csak akkor várható kedvező 
késői eredmény, ha a primer daganatot komplett (radikális) műtéttel lehet(ett) eltávolítani. 

A szinkron tüdőtumorok előfordulása 1% körül van. Sokszor nehéz elkülöníteni a szinkron kettős 
megjelenést a szoliter metasztázistól. Az onkológiai kiterjesztésnek ebben az esetben sincs értelme. 
Emiatt mérlegelendő, akár kétoldali lokalizáció esetében is, az egy ülésben végzett reszekció. 

A kissejtes tüdőrák sebészi kezelése 

Ma az új TNM rendszer a kissejtes tüdőrákok besorolására is érvényes. Alapelv az, hogy az onkológiai 
operábilitást elsősorban az N-státusz határozza meg. A kedvező eredmények N0-nál várhatóak, de 
N1-nél sem kell kategorikusan elvetni a reszekció lehetőségét. N2-nél azonban a műtét értelmetlen, a 
beteg sorsát akár kedvezőtlenül is befolyásolhatja. A daganat tipizálása után a pontos sebészi 
staging-gel az N-státuszt kell meghatározni (patológiai értékeléssel), illetőleg részletes staging 
vizsgálatokat (koponya CT/MR, csontszcintigráfia, hasi UH/CT, PET/CT és sz.e. mediasztinoszkópia) 
követően kerülhet sor a thoracotomiára. A posztoperatív kezelés (kemo-radiotherapia) a komplex 
terápia része. A fenti protokoll után az I-II. stádiumba sorolható és sebészileg is kezelt betegeknél 15-
20%-os, vagy kedvezőbb 5-éves túlélést remélhetünk 

Sugárkezelés 

A tüdődaganatok sugárterápiájának klinikai feltétele a lokális, ill. locoregionális kiterjedés pontos 
ismerete, az ismert szövettan (ritka kivételektől eltekintve) és a megfelelő általános állapot 
(Karnofsky ≥70 ECOG 0-1). 

Kontraindikációk: távoli metastasis, empyema, mellkasi izzadmány, aktív tbc, széteső daganat, 
3000/µl alatti fvs-szám, 100000/µl alatti thrombocytaszám (relatív kontraindikáció), súlyos anaemia 
és a kezelési testhelyzet tartásának akadálya. 
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A kissejtes tüdőrák sugárkezelése 

A mellkasra lokalizált kissejtes tüdőrákok esetében, azaz IIIA stádiumig és kivételes esetben a III B 
stádiumig a kemoterápia között, vagy azzal egyidejűleg sugárkezelést kell alkalmazni. Ez 
összességében 50 Gy összdózist jelent. Nagyon jó általános állapotú betegeknél konkurrens, azaz a 
kemoterápiával együtt adott sugárkezelés a választandó. Ebben az esetben van esély arra, hogy a 
betegek akár komplett remisszióba is kerülhetnek, de mindenképp javasolt a preventív koponya-
besugárzás az agyi metasztázisok megelőzése végett. A kissejtes tüdőrák egy nagyon osztódó 
daganatféleség, emiatt azonban kifejezetten sugár- és kemoterápia érzékeny. A komplex kezelésnek 
és a kezelés alapjának a kemoradioterápiát kell tekinteni még akkor is, ha a beteg egy nagyon korai 
stádiumban műtétre került. Áttétes, távoli metasztázis esetén csak palliatív céllal alkalmazunk 
sugárterápiát. Egyes közlemények szerint ilyenkor is csökken az agyi metasztázisok kialakulásának 
valószínűsége, ha a beteg a preventív koponya-besugárzást ebben az esetben is megkapja. 

A nem kissejtes tüdőrák sugárkezelése 

Operált esetben, amennyiben a műtéti szél nem tumormentes, ha a daganat elérte a mellkasfalat ha 
a reszekció során a nyirokcsomó pozitív a mediasztinumban adjuváns céllal a kemoterápia mellé adva 
a sugárkezelést, javíthatja a túlélést, de mindenképp csökkenti a lokális recidívát. A belgyógyászati 
szempontból inoperabilis betegeknél sugárkezelés indokolt korai stádiumokban is, főleg korai 
stádiumban szűkített volumennel, pl. 4D-CT alapján tervezve, ill. sztereotaxiás besugárzással 
(Magyarországon bevezetés alatt). A III/B stádiumú nem kissejtes tüdőrák esetén a kemoterápia 
mellé szinkron vagy szendvicskezelés formájában alkalmazott sugárterápia a választandó. A IV. 
stádiumú NSCLC sugárkezelése palliatív céllal, leginkább fájdalomcsillapítás végett történik. 

Endobronchialis sugárkezelés, afterloading kezelés: intraluminális terjedés mellett, amennyiben a 
tumor terjedése 1 cm-től nem mélyebb, endobronchialis sugárkezelést tudunk alkalmazni nagyon jó 
eredménnyel. Ez kb. 0,5-1 cm mélységben képes a szöveteket roncsolni, ezáltal az endobronchialis 
szűkületet tágítani. 

Kemoterápia 

A kissejtes tüdőrák kemoterápiára jelentősen, míg a nem kissejtes tüdőrák citotoxikus kemoterápiára 
kevésbé érzékeny daganat. A kissejtes tüdőrák esetén stádiumtól függetlenül a citotoxikus 
kemoterápia indikációja abszolút, az előrehaladott nem kissejtes tüdőrák esetében relatív az 
indikáció, az az általános állapottól függ. 

A kissejtes tüdőrák kemoterápiája 

A kissejtes tüdőrák jellemzője a gyors lefolyás, korai disseminatio. Gyakran jár együtt paraneoplasiás 
szindrómával. Kezelés nélkül nagyon rövid a túlélés: lokalizált stádiumú betegeknél általában 3 
hónap, disszeminált betegeknél 6-8 hét. Helyi kezelési módokkal (műtét, radioterápia) csak ritkán 
gyógyítható és jelentős érzékenységet mutat kemoterápiára és sugárkezelésre. 

A kezelés alapja a kombinált kemoterápia. A 2-3 gyógyszerből álló kombinációk a 
legeredményesebbek. A standard kemoterápiás kombináció a platina-etoposid kezelés 4-6 ciklus. A 
keresztrezisztenciát nem adó alternatív kombinációk növelik a terápiás válaszadási arányt, de nem 
befolyásolják a túlélést. A nagydózisú cisplatin kezelés alkalmazása gyakran indokolt, így a 
nephrotoxicitás megelőzésére megfelelő szupportív kezelést szükséges alkalmazni. Első választásként 
6 ciklus kemoterápiánál többet nem érdemes adni, mivel ennél több kemoterápiás ciklus alkalmazása 
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esetén a hatékonyság nem növekedett, de a toxicitás igen. Másodvonalban is indokolt kemoterápia 
alkalmazása. A kissejtes tüdőrákban leggyakrabban alkalmazott kombinációkat a 3. táblázat mutatja. 

3. táblázat. A leggyakrabban alkalmazott kombinációk kissejtes tüdőrákban 

Kombináció Dózis mg/m2 Adagolás 

Cisplatin 
Etoposid 

70-100 
50-100 

1. nap 
1-3 nap q: 21-28 nap 

Cyclophosphamid 
Epirubicin 
Vincristin 

600-1000 
40-60 
1,4 (max. 2 mg összdózisban) 

1. nap 
1. nap q: 21-28 nap 
1. nap 

Etoposid 
Carboplatin 

100 
AUC 6 

1. nap 
1. nap q: 21-28 nap 

Etoposid 
Cisplatin 

50 iv. 
50 iv. 

1-5. 29-33. nap 
1. 8. 29. 36 nap, konkurrens 
sugárterápiával 

Topotecan (iv.) 
Topotecan (per os) 

1,5 
2,3 

1-5 nap q: 21 nap 
1-5 nap q: 21 nap 

Rövidítés: q: ciklusok közötti intervallum 

A korlátozott betegség (mellkasra lokalizálódó forma, I-III/a stádium) kezelése. A kemoterápia 4-6 
ciklusban és a sugárkezelés kombinálása tekinthető a standard kezelési metódusnak szekvenciális, 
illetőleg konkurrens formában. A konkurrens kezelési forma jó általános állapotú betegeknél 
indokolt. A fenntartó (maintenance) kemoterápia nem javította a teljes túlélést. A komplex terápia 
hatására a terápiás válasz 90% körüli, kb. 60%-os komplett remissziós aránnyal. Korai stádiumban 
(T1-2), főként regionális nyirokcsomó érintettség hiányában (N0, esetleg N1) a komplex kezelés 
részeként resectiós tüdőműtét végezhető, adjuváns kemoterápia kombinációjával. A központi 
idegrendszer (agykoponya) profilaktikus besugárzása minden remisszióba került betegeknél indokolt, 
függeltlenül a betegség felfedezésekor észlelt onkológiai stádiumtól. Csökkenti a klinikailag 
nyilvánvaló központi idegrendszeri relapsusok számát, ezáltal a betegek életminőségét is kedvezően 
befolyásolja. A profilaktikus agyi besugárzás esetleges késői mellékhatása klinikai relevanciával nem 
bír (általában nem jelentős fokú, illetőleg ennek kialakulását a betegek legtöbbször nem érik meg). Az 
I-IIIA stádium esetén egyes adatok szerint a két éves várható túlélés 32%, az öt éves 12%. 

A kiterjedt betegség (III/B-IV. stádium) kezelése. Alapvető a kombinált citotoxikus kemoterápia 
alkalmazása. A jelenlegi terápiás standard a 4-6 ciklus platina-etoposid kezelés. Az eredmények 
rosszabbak, mint a korlátozott betegségeknél elérhetők: a javulási arány 60%, a teljes remissziók 
aránya 15-30%. Az átlagos túlélés 8-10 hónap, a 2 éves túlélés 10% körüli, 5 éves túlélés anekdotikus. 
A parcialis vagy komplett remissziót mutató betegeknél a profilaktikus agyi besugárzás alkalmazása 
javasolt a kemoterápia befejezését követően. A PCI alkalmazása 73%-kal csökkentette az agyi áttét 
kialakulásának kockázatát és javította a teljes túlélést. 

Recidíva, progresszió. Ha a remisszió három hónapig, vagy annál tovább tart (kemoterápiára 
érzékeny daganat), az eredeti hatékony kombináció visszaadása szükséges. Amennyiben az első 
választásként adott kemoterápia közben progressziót észlelünk, illetőleg a daganat a kemoterápia 
befejezése után 3 hónapon belül progrediál (kemoterápiára rezisztens daganat), akkor a jó általános 
állapotú betegeknek másodvonalbeli kezelés adása növeli a teljes túlélést. Második választásként CEV 
kezelés vagy topotecan monoterápia választandó. A topotecan kezelés platina-rezisztens esetekben, 
agyi metastasis kialakulásakor preferálható. A parenterálisan adott, illetőleg a per os alkalmazott 
topotecan hatákonysága és toxicitási profilja azonos. Jó általános állapotú betegeknél (PS 0-1) 
harmadik választásként is adható a topotecan monoterápia. 
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A nem kissejtes tüdőrák kemoterápiája 

A nem kissejtes tüdőrák jellemzői: lassabb lefolyású, mint a kissejtes tüdőrák, korai stádiumban 
sebészi kezeléssel a betegek egy részénél gyógyulás érhető el. A reszekált betegeknél az I. stádium 
kivételével posztoperatív adjuváns kemoterápia alkalmazása minden stádiumban indokolt. A 
patológiai altípusok alapján eltérő terápiás lehetőségek kínálkoznak. Mind kemoterápiára, mind 
sugárkezelésre kevésbé érzékeny, mint a kissejtes tüdőrák. 

Igazolt EGFR aktiváló mutáció esetén első vonalban gefitinib vagy erlotinib monoterápia 
alkalmazható. Első vonalban kettős kombinációjú, platinabázisú citotoxikus kemoterápia alkalmazása 
jó általános állapotú betegeknél (PS 0-1) igazoltan növeli a túlélést, javítja a beteg életminőségét és 
enyhíti a tüneteket. Megfelelő kritériumok (nem laphám szövettan, a daganat nincs nagyerek 
közvetlen közelében, gr. 2. haemoptoe nincs az anamnézisben, normotensio vagy kontrollált 
hypertensio, kompenzált szívelégtelenség, PS 0-1) teljesülése esetén célzott terápiával (bevacizumab) 
kiegészítve. Platina bázisú harmadik generációs citotoxikus kemoterápiás szerekkel való kombinált 
kemoterápia alkalmazása a standard kezelési metódus, amennyiben EGFR aktiváló mutáció nem 
igazolódott vagy nem meghatározható. A cisplatin alapú kombinációk magasabb válaszadási arányt 
eredményeztek a carboplatinnal összehasonlítva. Egy metaanalízis alapján pedig a cisplatin és 
valamely harmadik generációs készítmény kombinációja szignifikánsan jobb teljes túlélést 
eredményezett a nem-laphámsejtes szövettanú alcsoportban. A nagydózisú cisplatin kezelés 
alkalmazása gyakran indokolt, így a nephrotoxicitás megelőzésére megfeleő szupportív kezelést 
szükséges alkalmazni. A harmadik generációs kemoterápiás szerek platinával való kettős 
kombinációjú kemoterápiás protokolljai között a patológiai altípusok alapján hatékonyságbeli 
különbség van. A pemetrexed a nem-laphámsejtes szövettani típusú betegek esetén hatékonyabbnak 
bizonyult, mint a gemcitabin, cisplatinnal kombinálva, egy nagy randomizált klinikai vizsgálat előre 
tervezett szövettan szerinti alcsoport elemzése alapján. Ez első választásként javasolt kemoterápiás 
kezelések száma négy (a kemoterápiára reagálók esetén maximálisan hat ciklus adható). Amennyiben 
első vonalban adott kemoterápiát célzott kezeléssel (bevacizumab) kombináltuk, a maximum 6 ciklus 
kemoterápiát követően a célzott kezelés monoterápiaként progresszióig adandó. A másodvonalban 
alkalmazott kezelés enyhíti a betegséggel összefüggő tüneteket és növeli a túlélést (A evidencia). 
Kemoterápia alkalmazása monoterápia (docetaxel, pemetrexed) formájában javasolt, utóbbi csak a 
nem-laphámsejtes daganatok esetén (A evidencia) Másodvonalbeli kezelésként célzott biológiai 
terápia - erlotinib, illetve igazolt EGFR aktiváló mutáció esetén gefitinib – alkalmazható. A 
másodvonalbeli kezelések megválasztása a patológiai altípusok, biológiai markerek alapján történik. 
A pemetrexed mind a folyamatos, mind pedig a váltott fenntartó kemoterápia esetén hatékonynak 
bizonyult nem laphámsejtes túlsúlyú nem kissejtes tüdőrák esetében. Az erlotinib váltott fenntartó 
kezelésben szignifikánsan javította a teljes túlélést, a citotoxikus kemoterápiára kialakult 
betegségstabilizáció esetén (B evidencia). 

A nemzetközi ajánlások a harmadik generációs szerek platinával kombinált adását preferálják. 
Hatékonynak bizonyult harmadik generációs citototoxikus szerek: docetaxel, paclitaxel, vinorelbine, 
gemcitabine, pemetrexed (utóbbi csak a nem-laphámsejtes daganatok esetében). A monoterápiában 
alkalmazott kezelésre javulók aránya (response rate) 5-20% között van. 

Számos tanulmány bizonyítja a kombinált kemoterápia kedvező hatását előrehaladott betegségben. 
A kezelésre javulók aránya (reponse rate) 30-50% között van. Legjobb eredmény a kedvező 
prognózisú, jó általános állapotú betegeknél figyelhető meg. Teljes remisszió ritkán érhető el. A 
kombinált citotoxikus kemoterápiával a kezelés nélküli várható 3-4 hónapos túlélés 8-10 hónapra 
növelhető, egyes szövettani altípusokban a pemetrexed-cisplatin kombinációval a medián túlélés 
meghaladta a 12 hónapot. Bevacizumabbal kombinált kemoterápiával a megfelelően kiválasztott 
adenocarcinomás betegek esetében a teljes túlélés meghaladta a 14 hónapot. 
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Neoadjuváns kemoterápia 

Az I-es és II-es stádiumban neoadjuváns kemoterápia adása a klinikai gyakorlatban nem indokolt. A 
III/A (N2) stádiumban alkalmazott három ciklus platinabázisú harmadik generációs szerrel kombinált 
kemoterápia után 50% feletti remissziót lehet elérni, javult a reszekciós ráta és növekedett az átlagos 
túlélési idő, így ebben a stádiumban két-három ciklus neoadjuváns kemoterápia alkalmazandó. 

Adjuváns kemoterápia 

Az ablasztikus resection átesett I/A stádiumú betegeknél adjuváns kemoterápia alkalmazása nem 
indokolt I/B stádiumban az adjuváns kemoterápia túlélésre gyakorolt pozitív hatása nem bizonyított. 
A II-es és a neoadjuváns kemoterápiában nem részesült III-as stádiumú, ablasztikus resection átesett 
betegeknél a klinikai vizsgálatok eredményei alapján három-négy ciklus platina bázisú kemoterápia 
adása indokolt, figyelembe véve a beteg általános állapotát, életkorát, társbetegségeit. Adjuváns 
kemoterápia neoadjuváns kemoterápia után is adható, ill. szükség esetén sugárkezeléssel 
kiegészíthető (pl. pN2 esetén). 

Kombinált radiokemoterápia 

A lokálisan kiterjedt nem reszekábilis (III/A bulky N2, III/B stádium) betegek esetén a komplex 
daganatellenes kezelés megvalósítása a cél. A III/B (lokoregionális irradiációra nem alkalmas) és IV-es 
stádiumú betegek kemoterápiájában az EGFR aktiváló mutációt hordozó betegek esetén gefitinib 
vagy erlotinib monoterápia alkalmazható a betegség progressziójáig. Az EGFR aktiváló mutáció 
hiányában, illetve, ha nincs mód a kimutatására, harmadik generációs citotoxikus kemoterápiás 
szerek platina bázisú kettős kombinációjú kemoterápiája tekinthető a standard kezelési metódusnak. 
Újabb klinikai vizsgálatok alapján a pemetrexed/cisplatin kombinációs kezelés hatékonyabbnak 
bizonyult a gemcitabine/cisplatin kombinációnál nem laphámsejtes nem kissejtes tüdőrák esetén, 
csakúgy mint a platina-bázisú kemoterápia bevacizumabbal való kombinációja ugyanezen 
betegcsoportban. A citotoxikus kemoterápia befejezése után a bevacizumab monoterápiában 
alkalmazva a betegség progressziójáig tovább adandó. 
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Esetismertetés 

Anamnézis: 37 éves, nem dohányzó nőbeteg. Jelentős megbetegedése nem volt. 2006 tavaszán jobb 
oldali tüdőgyulladás miatt kezelték. 2006 augusztusában lázas állapot, bal oldali infiltrátum miatt 
antibiotikum kezelést kapott. Az infiltrátum szanálódása után kétoldali szolid képletek maradtak. 

Vizsgálatok: Bronchoszkópia: Bal 9-es szegmentumban idegenszövet. Hasi ultrahang: negatív. PET-CT: 
Multiplex kétoldali intrapulmonális, bal hiláris, jobb oldali cervikális malignitásnak megfelelő kép. A 
bronchus exindátumból végzett szövettani vizsgálat malignus tumort igazolt (Vimentin pozitív, TTF-1, 
Chromogranin-A negatív, CK, NSE technikai okból nem megítélhető). 

Kórlefolyás: 2006 szeptemberében a bal alsó tüdőlebeny eltávolítás történt a rekesz egy kis 
darabjával együtt. Szövettan: atípusos carcinoid, nyirokcsomó metasztázissal, érinvázióval, TNM: T2 
N1 Mx. Immunhisztokémia: CK: negatív, NSE: pozitív, chromogranin: fokálisan pozitív, synaptophisin: 
pozitív. 

Az atípusos carcinoidot a műtét után a kissejtes carcinomának megfelelően kezeljük kemoterápiás 
protokoll szerint, emiatt kombinált radio-, kemoterápiában részesült a beteg. 2006 októberétől 3 
ciklus Cisplatin+ iv. Etoposid kezelést kapott. 2006 novemberétől perkután mediastinum irradiáció 
történt kissejtes karcinómának megfelelően; kombinált radio-, kemoterápia. Közben a nyakon 
nyirokcsomó konglomerátum alakult ki, ami metasztatikus volt a cytológiai alapján. 2007 januárjában 
9x300 cGy irradiaciót kapott a nyaki nyirokcsomó konglomerátumra. Állapotrosszabbodás és a 
folyamatosan fennálló anaemia a kemoterápia folytatását kontraindikálta. 2007. februárában akut 
felvétel koponyaűri nyomásfokozódás tüneteivel. Koponya CT: 38x42x55 mm nagyságú térfoglalást, 
metasztázist igazolt. 2007 februárjában a beteg exitált. 

Az eset összefoglalása: A karcinoid daganat, annak ellenére, hogy az irodalmi adatok alapján az 
alacsony malignitású daganatok közé sorolható, esetünkben kifejezetten gyors progressziót mutatott 
a kemo- és radioterápia mellett. 

Tesztkérdések 

1. A WHO beosztás szerint melyik tüdődaganat-csoportba tartozik a bronchoalveoláris carcinoma? 
A. Adenocarcinoma 
B. Kissejtes carcinoma 
C. Nagysejtes carcinoma 
D. Planocelluláris carinoma 
E. Carcinoid 
 
2. Vena cava superoir tüneteit mutató daganatos betegnél melyik terápiát alkalmazzuk legelőször? 
A. Műtéti megoldás 
B. Kemoterápia 
C. Szupportív terápia 
D. Sugárterápia 
E. „Szendvics terápia” 
 
3. Melyek sorolhatók a tüdőrák rizikófaktorai közé? 
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A. Aktív több éves dohányzás 
B. Magas koleszterin szint 
C. Magas vérnyomás 
D. Rostszegény táplálkozás 
E. Elhízás 
 
4. A bronchuscarcinomás esetek hány százalékát okozza a dohányzás? 
A. 30% 
B. 40% 
C. 50% 
D. 70% 
E. 85% 
 
5. Mi a teendő a kemoterápia alatt fellépő lázas állapotban? 
A. Lázcsillapítás, obszerváció 
B. Klaritromycin per os 
C. Diflucan+Cyprofloxacin per os 
D. Lehetőleg hospitalizáció, kivizsgálás 
E. Itraconosol 
 
6. Mi a teendő jó állapotú beteg izolált fájdalmas nem kissejtes carcinoma csigolya-metasztázisa 
esetén? 
A. Lehetőleg műtét, irradiáció, kemoterápia, biszfoszfonát 
B. Szteroid+ópiát 
C. Irradiáció 
D. Műtét 
E. Epidurális kanülbe ópiát 
 
7. Melyik készítmény nem alkalmas bronchus-tumoros beteg köhögésének csillapítására? 
A. Libexin 
B. Sinecod 
C. DHC 
D. Contramal 
E. Paxirasol 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: D, 3: A, 4: E, 5: D, 6: A, 7: E 
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12. GASZTROENTEROLÓGIAI BETEGSÉGEK A PRAXISBAN 

Az akut hasi fájdalom differenciál-diagnosztikája 
dr. Nagy Lajos 

Definíció, BNO tartomány 

Az akut hasi fájdalom (AHF) időtartama nem hosszabb, mint 1 hét. Keletkezése szerint 2 csoportja 
van: „traumás” vagy „nem-traumás” eredetű AHF. 

R1000 Akut has 
R1010 A felső hasra lokalizált fájdalom 
R1020 Medence és gáttáji fájdalom 
R1030 Az alhas egyéb részeire lokalizált fájdalom 
R1040 Egyéb és k.m.n. hasi fájdalom 

 

Epidemiológia 

A belgyógyászati jellegű sürgősségi betegosztályokon (SBO) vagy sürgősségi betegfogadóhelyeken 
(SBF) vizsgált betegek között az AHF éves incidenciája meglehetősen magas: 50-60/1000 fő. Ezen 
betegek 30-40%-a azonnali intézeti felvételre szorul, de a 65 év feletti betegek esetében ez az arány 
eléri a 60%-ot. 

Nemi, életkor, társadalmi háttér 

Nincs különbség a férfiak és nők között. Az életkr előrehaladtával gyakoribb. A társadalmi háttér 
lényegesen nem befolyásolja az AHF gyakoriságát. 

Pathofiziológia 

Négyféle kórélettani folyamat idézhet elő AHF-et: gyulladás, ischaemia, az izomrostok disztenziója 
vagy megfeszülése és a direkt érzőideg-sérülés (pl. neoplasia). Hagyományosan három kategóriába 
sorolható: viscerális (zsigeri), parietális (szomatikus) és az ún. kisugárzó akut hasi fájdalom. 

Zsigeri fájdalom 
Az üreges hasi szervek (pl. bél, epeutak) falának erőteljes összehúzódásával vagy disztenziójával 
kapcsolatban alakul ki. Rendszerint nagyobb kiterjedésű, diffúz mivel az érintett szervek innervációja 
multiszegmentális. Qualitása eltérő lehet: szurkálás, görcs, égés. Súlyos esetben a fájdalom gyakran 
társul vegetatív idegi tünetekkel, mint pl. izzadás, sápadság, nyugtalanság, hányinger és hányás, 
bradycardia vagy tachycardia, hasmenés, vérnyomás csökkenés, hasfali rigiditás. Számos 
gasztrointesztinális megbetegedés vezető tünete lehet a viscerális fájdalom. Jellegzetes példa: 
mechanikus vékonybél ileus. 

Parietális fájdalom 
Oka az elülső hasfalat borító parietális peritoneum gyulladása. Minősége: rendszerint erős, állandó, 
kis kiterjedésű (körülírt). A köhögés és mozgás fokozza intenzitását, ezért a beteg rendszerint 
mozdulatlanul fekszik. Jellegzetes példák: akut appendicitis, cholecystitis, adnexitis, peritonitis. 



 860 

Kisugárzó fájdalom 
A megbetegedés helyétől távoli ponton jelentkező fájdalom, amelyet ugyanazon gerincvelői 
szegment innervál, mint a megbetegedett hasi szervet. Jellemző rá, hogy az egyre intenzívebb helyi 
fájdalom átvándorol az adott helyre. Jellemző példa: a rekeszizom hasi felszínének irritációja (pl. 
subphrenikus tályog, akut pancreatitis, laparoscopos cholecystectomia utáni epecsorgás) vállba 
sugárzó fájdalommal jár. Más esetben fordított irányú a kisugárzó fájdalom: nem hasi szervekből 
(szívizom, csigolya, medence) sugárzik a hasba. El kell különíteni az ún. rebound-fájdalomtól (pl. 
Blumberg-tünet appendicitisben). Itt ugyanis appendicitis esetén a bal oldali fossa iliaca óvatos mély 
betapintása után a kezünket hirtelen felemelve az ileocoecalis tájon erős szúró fájdalom lép fel. Ez a 
tünet a „sebészi has” egyik jellemzője. 

A hasi szervek megbetegedéseivel kapcsolatos fájdalom jellegzetességeit táblázatban tüntettük fel (1. 
táblázat). 

1. táblázat. A hasi szervek betegségeivel járó akut fájdalom jellegzetességei 

SZERV ZSIGERI FÁJDALOM PARIETÁLIS 
FÁJDALOM 

KISUGÁRZÓ 
FÁJDALOM 

Féregnyúlvány periumbilikális jobb alhasi jobb alsó quadráns 
Epehólyag/epeutak epigastrium jobb 

oldala 
jobb felső quadráns jobb lapocka 

Pancreas epigastrium epigastrium és bal 
felső quadráns 

hát, bal lapocka 

Vékonybél periumbilikális  érintett régió hát közepe 
Distalis colon/rectum hypogastrium/sacralis 

terület 
érintett régió bal alsó quadráns  

Ureter  lumbális régió érintett régió külső nemiszervek, 
comb 

 

Hatáskör, kompetencia 

A családorvosnak jártasnak kell lennie az AHF-el járó a sürgősségi betegek felismerésében, a 
kórképek differenciál diagnosztikájában, elsődleges helyszíni ellátásában. Feladata a szakintézetbe 
történő azonnali beutalás, az állapottól függő megfelelő szintű szállítás megszervezése és orvosi 
felügyelet biztosítása. Elvégzendő sürgősségi beavatkozások: 

 Általános állapotfelmérés, a vitális jelek (légzés, vérnyomás, pulzusszám, tudatállapot) 
megítélése. 

 Diagnosztikai vizsgálatok (anamnézis, a has fizikális vizsgálata, elérhető eszközök alkalmazása 
(vénabiztosítás, EKG, rektális digitális vizsgálat). 

Klinikum 

Általános szempontok. Az AHF keletkezési hely szerinti osztályozását és a gyakoribb kórképeket a 2. 
táblázat sorolja fel. 

2. táblázat. Az akut hasi fájdalom keletkezési hely szerinti felosztása 
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A. Intraabdominális 

 Gasztrointesztinális (GI): appendicitis, akut cholecystitis, vékonybél obstructió, akut 
pancreatitis, diverticulitis 

 Genitourinalis (GU): vesecolica, akut vizeletretenció 

 Gynecologiai (GYN): akut kismedencei gyulladás, méhen kívüli terhesség 

 Vascularis (VAS): mesenteriális ischaemia (véna trombózis, artéria occlusio), ischemiás 
colitis, hasi aorta aneurysma, Henoch-Schönlein purpura, vasculitisek 

B. Extraabdominális 

 Cardiopulmonális: PTX, tüdőinfarctus, pneumonia, akut myocardiális infarctus, aorta 
aneurysma 

 Hasfali: kizárt sérv, hasfali sérülés, zoster 

 Toxikus/metabolikus: fertőzések, mérgezések (állati, nehézfém, gomba), ketoacidózis, 
endokrin kórképek, hypoglykémia, akut porphyria, 

 Neurogén: daganatos betegség, neuropathiák, zoster 

C. Nem specifikus 
 

Topográfia 
A fájdalom helyének pontos lokalizációja nélkülözhetetlen a differenciál diagnosztikában. A 
gyakorlatban több módszer ismeretes. Ezek egyike az, hogy a köldököt metsző vízszintes és 
függőleges képzeletbeli vonalak révén a has régióját 4 területre oszthatjuk fel. Így beszélünk jobb 
felső és bal felső quadránsról valamint jobb alsó és bal alsó quadránsról. Beszélhetünk továbbá 
epigastrialis, umbilikális és hypogastriális régióról is. 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Az AHF jellemzői 
Az akut hasi fájdalom esetén annak 7 jellegzetessége tisztázandó az anamnézis felvétele során. Az 
AHF tulajdonságai és az azokat tisztázó kérdések: 

 A fájdalom helye (mutassa meg, hol érzi a fájdalmat? hol kezdődött? kisugárzik-e valahova?) 

 Minősége (állandó-e vagy visszatérő? görcsöl-e?) 

 Súlyossága (elviselhető-e? tud-e mellette valamit csinálni? muszáj feküdnie?) 

 Ideje (mikor kezdődött? hirtelen vagy fokozatosan alakult-e ki? meddig tartott? milyen 
gyakran tér vissza?) 

 Kiváltó oka (étkezés? gyógyszerbevétel? székürítés? vizelés?) 

 Súlyosbító vagy enyhítő faktorok (mozgás, köhögés) 

 Kísérő tünetek (étvágytalanság? hányinger, hányás? csuklás? vizelési panasz?) 

Az AHF kísérő tünetei 
A hasi fájdalommal kísérő tünetek járhatnak. Ezek felderítése és figyelembe vétele nagymértékben 
hozzájárul a helyes diagnózis felállításához. 

 GI tünetek: Étvágytalanság, hányinger, hányás, hasmenés, obstipáció, teltségérzés, véres 
széklet vagy gyomornedv. A hányinger a kismedencei gyulladás esetén 40%-ban, veseköves 
görcsnél több mint 60%-ban fordul elő. 

 GU tünetek: Gyakori vagy fájdalmas vizelés, sürgető érzés, vérvizelés, inkontinencia. 

 GYN tünetek: Menstruációs zavar, vaginális folyás. 
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A GYN és GI eredetű hasi fájdalom elkülönítése gyakran komoly kihívást jelent. A pozitív 
nőgyógyászati anamnézis (dysmenorrhea, megelőző nőgyógyászati kezelés, szexuális élet zavara) 
nőgyógyászati betegség irányába terelheti a figyelmet. 

VAS tünetek: Szívritmus-zavar, angina pectoris, perifériás keringési zavar, ismert perifériás 
érbetegség. Gyakori, hogy myocardiális infarctus, egyéb ischaemiás szívbetegség, cardiomyopathia, 
pitvarfibrilláció, pangásos szívelégtelenség, akut hasi fájdalommal járnak. Ilyen esetekben a 
diagnosztika - különösen idős egyénekben - nagyfokú körültekintést igényel. 

Megelőző betegségek és kóros állapotok 
Az anamnézis felvétele során tisztázni szükséges az előzetes hasi műtéteket, kórházi kezeléseket, a 
diabetes mellitus fennállását, a dohányzás és az alkoholfogyasztás mértékét és az alkalmazott 
gyógyszereket. Egyes gyógyszerek - köztük OTC szerek - akut GI fájdalmat, vérzést, egyéb 
komplikációt idézhetnek elő. 

Fizikális vizsgálat 

Általános vizsgálat. Fontos megfigyelnünk a beteg általános állapotát, az arc beesettségét, a 
sápadtságot, a verítékezést, az izgatottságot (zsigeri fájdalomnál) vagy fordítva a nyugodt és 
mozdulatlan fekvést diffúz peritonitis esetén. Jellemző a beteg mozdulatlan oldalfekvése, felhúzott 
térdekkel és az epigastriumra helyezett tenyerekkel perforáció esetében. A levertség, letargia, 
ásítozás vérzésre utalnak. A beteg igen súlyos általános állapota, zavartsága a szeptikus állapot, diffúz 
peritonitis jele lehet. 

Vitális jelek 
A légzés mélységének és gyakoriságának vizsgálata tachypnoet, hyperpnoet vagy periodikus légzést 
igazolhat. 

A hypovolaemia tünetei: szapora pulzus, alacsony artériás vérnyomás, orthostatikus hypotonia 
(Shellong tesz), sápadt, hideg verítékes bőr, zavartság, origura vagy anuria. Súlyos állapotú betegnél a 
lázat csak maghőmérsékletként mérhetjük. Fontos a tudatállapot, beszédkészség megítélése. 

A has vizsgálata 

Megfigyelés 
A puffadt, disztendált has a mellkas szintjéből előemelkedik. Benne folyadék vagy intraluminálisan 
levegő szaporodhat fel (meteorizmus), amelyek peritonitist, mesenteriális trombózist, vékonybél 
ileust jelezhetnek. Keresnünk kell a műtéti hegeket, a hasfali értágulatokat, hematomát, a kizárt 
hasfali sérvet. 

Hallgatózás 
Hallgatjuk a bélhangokat és a páratlan hasi artériákat, utóbbiakat szűkület okozta szisztolés zörej 
lehetősége miatt angina abdominális esetén. A has hallgatózására, a bélhangok detektálására 
minimálisan 2 perc időt kell szánni. Hyperperistaltikus bélhangok vannak gastroenteritisben, 
mechanikus ileus vagy subileus esetén, ahol a bélhangok hangosak, metallikus, csengő színezetűek, 
erőlködőek. Műtét nélkül ilyen betegeknél is paralitikussá vállnak a belek (néma has). 
Hypoperistaltika (ritka bélmozgás vagy néma has) jellemzi a diffúz peritonitist, a súlyos akut 
pancreatitist, a vesekólikát, az ischaemiás bélelhalást. Loccsanást válthatunk ki bélelzáródás esetében 
a gyomor és a vékonybél felett. 
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Tapintás 
A vizsgálatot hanyatt fekvő betegen felhúzott lábakkal, ellazított hasfalon, a fájdalmas régiótól távoli 
ponttól indulva óvatos tapintással végezzük. Tájékozódunk a hasfal körülírt vagy diffúz 
nyomásérzékenységéről és a hasfali izomtónus feszességéről (rigiditás). A körülírt 
nyomásérzékenység és hasfali feszesség lokális peritonitis jele (appendicitis, adnexitis, cholecystitis, 
diverticulitis). Az egész hasra kiterjedő nyomásérzékenység és rigiditás a diffúz peritonitis tünete. Az 
ún. rebound fájdalomról már az 1.5. pontnál esett szó. Az ilyen fájdalom illetve hasfali érzékenység a 
lokális peritonitis jele. Ezt a tünetet erőltetett köhögéssel is provokálni lehet. Tapintással un. indirekt 
tünetek is meghatározhatók, amelyek segítik a diagnózis felállítását ilyen pl. a psoas-tünet 
(retrocoecalis appendicitisnél), Rovsing-tünet és Blumberg-tünet (appendicitisnél), Herczel-tünet 
(adnexitisnél). A máj,- illetve lépnagyobbodás detektálása is fontos célja a has tapintásának. 
Hepatomegaliánál jellemezzük a máj felszínét, szélét, érzékenységét, konzisztenciáját és 
természetesen a megnagyobbodás mértékét. Állapítsuk meg a telt húgyhólyag fundusának helyzetét, 
a kizárt hasfali sérveket, az epehólyag hydropsát, a bél konglomerátumokat, az esetleges tumorokat. 

A rektális digitális vizsgálat nélkülözhetetlen része AHF esetén a betegvizsgálatnak. Felismerhetjük 
appendicitisben a rectum jobb oldalának érzékenységét, peritonitisben a Douglas érzékeny 
bedomborodását, a melénát és székletmintát nyerhetünk az okkult vérzés kimutatásához. Szelektált 
esetekben szükség van a bimanuális nőgyógyászati vizsgálat elvégzésére, amely elősegíti az adnexitis, 
a kismedencei peritonitis vagy tumorok felismerését. 

A lumbális régió ütögetési fájdalma ureter-elzáródást, perirenális abscessust vagy más vesével 
kapcsolatos gyulladásos folyamatot jelezhet. 

Kopogtatás: A megfelelő intenzitással végzett kopogtatás révén vizsgálhatjuk a máj és lép 
nagyobbodást, perforáció esetén a májtompulat eltűnését, az ascites határait illetve annak 
elmozdulását. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Teljes vérkép. Az emelkedett fehérvérsejt szám akut gyulladás, illetve necrosis jele. A csökkent 
hemoglobin érték manifeszt vagy még nem manifeszt GI vérzés tünete (lépruptura, exrauterin 
graviditás, pancreas bevérzés, hematemezis, melaena). Óvatosnak kell lennünk a vérkép változások 
értékelésével: idős egyénekben, társbetegségek esetén a vérkép adatai nem korrelálnak a 
megbetegedéssel. A szérum amyláz és lipáz emelkedése akut pancreatitist igazolhat, de a betegség 
recidívája valamint igen súlyos formája esetén az enzimek aktivitása a normál tartományban marad 
illetve csökkenhet. A vizelet rutin vizsgálata igen fontos a proteinuria, a mikrószkópos hematuria, 
pyuria, valamint a ketonuria kimutatása. A CN kreatitintól független emelkedése a melaena jele 
lehet. Az elektrolitok szintjének változása a só-vízháztartás zavarának mértékét jelzi pl. ileus 
esetében. 

Szükség lehet arra, hogy a sötét színű székletben igazoljuk a vér jelenlétét illetve normál székletben 
az okkult vérzést. Erre a széklet vértesztek (Weber-vizsgálat, hemoteszt) alkalmas módszerek. 

Képalkotó vizsgálatok 

A natív has röntgen vizsgálat nélkülözhetetlen a perforáció és az ileus diagnózisához. Ezzel a 
módszerrel pozitív kőárnyékok illetve idegen test is kimutathatók. a hasi UH vizsgálat felderítheti a 
szabad hasűri folyadékot, a vese- vagy epekövet, az epeúti illetve ureter tágulatot, a bélfal 
vastagodást, az abcessusokat. A hasi CT vizsgálat a legérzékenyebb vizsgáló eljárás. Jól kiegészítheti a 
hasi UH és röntgen vizsgálatot. 
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AHF az idős korban 
Az AHF differenciál-diagnosztikája az idős korosztályban az egyik legnehezebb gyakorló orvosi 
feladat. A sürgősségi osztályokra kerülő 65 év feletti betegek 15%-a hasi fájdalom tüneteivel kerül 
beszállításra. A sürgősségi osztályon vizsgált idős AHF-ben szenvedő betegek 60%-a kórházi felvételre 
szorul, 30%-ukat megoperálják. A betegek halálozási aránya 13-15%. Ez megduplázódik, ha az első 
diagnózis pontatlan. A leggyakoribb kockázati tényezőket a 2. táblázatban tüntettük fel. 

2. táblázat: Az idős kor hatása az akut hasi fájdalom (kórképek) kialakulására 

Fokozott kockázat Következmény 

Cholelithiasis Vékonybél ileus 
Előzetes hasi műtét Fekélybetegség, GI vérzés, perforáció 
Gyógyszerszedés Vastagbél obstrukció 
Daganat Akut vizeletretenció 
Prostata betegség Mesenteriális ischaemia, colitis 
Arteriosclerosis Vastagbél volvulus, mesenteriális trombózis 
Immobilitás Pancreatitis, cholecystitis, epekő ileus 
 

Terápia 

A kezelés általános szempontjai 
Volumenpótlás 

Fontos és korai feladat a hypovolémiás shock megelőzése illetve kezelése. Mindig tisztázandó, hogy 
fennáll-e nemmanifeszt GI vérzés. A volumenpótlást minden esetben izotoniás sóoldat infúziójával 
indíthatjuk. Kívánatos, hogy már az elsődleges ellátást nyújtó családorvos biztosítsa a perifériás vénát 
és kösse be az infúziót. Szeptikus állapotban széles spektrumú antibiotikum adás mellett gyakran 
nagy dózisú dopamin illetve noradrenalin adása is szükséges lehet a keringés fenntartásához. Ha a 
beteg pangásos szívelégtelenségben szenved pozitív inotróp hatású készítmények (digoxin, 
dolbutamin) adására is szükség lehet. 

Fájdalomcsillapítás 

Általános követelmény hogy tisztázatlan eredetű akut hasi fájdalom diagnózisának felállítása előtt, 
illetve mielőtt sebész látná a beteget lehetőleg kerüljük a fájdalomcsillapító - különösképpen az 
opioidok - adását. 

Prokinetikumok/antiemetikumok. Az iv. adott metoclopramid igen hatékony a hányinger és a hányás 
csillapításában. Célszerű lassan adni, mert extrapyramidális mellékhatások léphetnek fel. A 
nasogastrikus szonda levezetése is megbízható eljárás a hányás leküzdésében pl. ileus vagy 
pancreatitis esetében. 

Antibiotikumok 

Gyulladásos kórképekben szükség van széles spektrumú antibiotikumok gyakran kombinációban 
történő adására. Ilyenek pl. a korszerű cefalosporinok, aminoglykozidák, metronidazol, ampycillin, 
clindamycin. 
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Megelőzés 

Az ismert GI, GU, stb. kórképek felismerése és racionális kezelése, a betegek gondozása, ellenőrzése 
magakadályozhatja az AHF-el járó szövődmények kialakulását. Ilyen pl. az epekövesség 
megszüntetése, a nagy volumenű zsíros étkezések kerülése, a fekélybetegség hatékony ellátása, a 
divertikulózisos beteg székürítésének rendezése, a vastagbél rákelőző állapotainak ellátása, 
monitorozása, trombózis profilaxis szívbetegekben, idős immobilis egyénekben. 

A gyakori akut hasi kórképek tünetei és terápiája 

Appendicitis acuta 
Anamnézis: Hányinger/hányás, epigastriális fájdalom, amely pár óra múlva elvándorol az ileocoecalis 
tájékra. A fájdalmat köhögés, járás fokozza. Gyakori az obstipáció, de hasmenés is előfordulhat. 
Húgyhólyag közeli appendix esetében dysuria. 

Fizikális és egyéb vizsgálatok: Ileoceocalis nyomásérzékenység, hasfali feszesség, indirekt jelek 
(Blumberg, Psoas, Rowsing tünetek) pozitivitása. Pozitív rektális digitális vizsgálat, Hőemelkedés, 
tachycardia, leucocytosis, időnként pozitív UH lelet. 

Terápia: azonnali műtét. 

Szövődmények: Perforáció és diffúz peritonitis, perforáció és tályog, periappendiculáris infiltrátum. 

Szövődmények terápiája: műtét, onkotomia és drenage. 

Akut cholecystitis 
Anamnézis: Kezdetben intermitálló, görcsös fájdalom, amely állandósul a jobb felső quadránsban, 
amely kisugározhat a jobb lapockatájra. Hányinger, hányás, hidegrázás, láz. 

Fizikális és egyéb vizsgálatok: Hasfali nyomásérzékenység és rigiditás, hydrops, renyhe bélhangok, 
leukocytosis, pozitív UH lelet. 

Terápia: Konzervatív kezelés és/vagy műtét, előtérbe került az akut cholecystectomia. 

Szövődmények: Perforáció, peritonitis, choledochus elzáródás, epekőileus, akut pancreatitis. 

Szövődmények terápiája: Műtét. Pancreatitisnél kezdetben konzervatív kezelés. 

Akut pancreatitis 
Anamnézis: Bőséges zsíros étkezés és alkoholfogyasztás utáni erős epigastriális hátba sugárzó 
fájdalom, az anamnézisben epekövesség, hányinger, hányás, széklet és a szelek leállása. 

Fizikális és egyéb vizsgálatok: Meteoristikus has, epigastriális nyomásérzékenység, ugyanitt hasfali 
rigiditás, néma has, láz, tachycardia, hypotensio, ritmuszavarok, nagyfokú elesettség. Hasi UH 
pozitivitás (epekő, ödémás pancreas, hasüri folyadék) leucocytosis, magas amiláz vagy lipáz aktivitás. 

Terápia: Belgyógyászati vagy intenzív osztályos konzervatív kezelés, szövődmény esetén műtét. 

Hasüregi perforáció 
Anamnézis: Hirtelen kezdődő, éles epigastriális fájdalom, hányinger, hányás. 
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Fizikális és egyéb vizsgálatok: Mozdulatlan oldalfekvés, defensus, diffúz hasi nyomásérzékenység, 
néma has, hiányzó májtompulat, nagyfokú elesettség, tachycardia, hypotonia, láz. Röntgen vizsgálat: 
szabad levegő a hasüregben. 

Terápia: Azonnali műtét. 

Mechanikus vékonybél ileus 
Anamnézis: Intermittáló, görcsös hasi fájdalom, hányinger, hányás, hasi feszülésérzés. 

Fizikális és egyéb vizsgálatok: Disztendált has, erőlködő hangos bélkorgások, később néma has, 
hasfali nyomásérzékenység, obstipáció, hypovolémiás állapot. 

Terápia: Azonnali műtét. 

Extrauterin graviditás 
Anamnézis: Hirtelen kezdődő erő, éles fájdalom a hypogastrium területén, hüvelyi vérzés, hányinger, 
hányás, elesettség. 

Fizikális és egyéb vizsgálatok. Preshock/shock, hasfali nyomásérzékenyég, defensus, hüvelyi vérzés, a 
vérképben anémia, pozitív UH lelet. 

Terápia: Azonnali műtét 

Irodalom 
Balogh Á. Akut has. In: Differenciál-diagnosztikai kalauz. (Szerk. Szarvas F.) Medicina, pp. 123. (1998) 
Bathes B. A guide to physical examination and history taking, Lippincott Co. Philadelphia (1983) 
Hay WD. Gastrointestinal and liver disease, Blackwell’s Primary Care Essentials Series (2002) 
Gallagher EJ. Acute abdominal pain. In: Emergency Medicine. (Ed. Tintinally JE) McGraw-Hill pp. 487. 
(2004) 

Tesztkérdések 

1. A méhen kívüli terhesség tünetei, kivéve: 
A. Amenorrhea 
B. Erős hasi fájdalom 
C. Májnagyobbodás 
D. Collapsus 
E. Fokozódó gyengeség, elesettség 
 
2. Metallikus, csengő, erőlködő bélhangokkal járhat, kivéve: 
A. Rectum carcinoma 
B. Diverticulitis 
C. Előzetes hasi műtét 
D. Perianális abcessus 
E. Pancreas carcinoma 
 
3. Jellegzetes zsigeri hasi fájdalommal jár, kivéve: 
A. Epeköves roham 
B. Akut májnagyobbodás szívelégtelenségben 
C. Ureter occlusio 
D. Periappendiculáris tályog 
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E. Vékonybél stranguláció 
 
4. Akut pancreatitis-okozta hasi fájdalom sajátosságai, kivéve: 
A. Epigastriumban jelentkezik 
B. Bal lapockatájra sugárzik 
C. Hányingerrel-hányással járhat 
D. Hematuriát okoz 
E. Kamrai extrasystoleval járhat 
 
5. Az appendicitis tünetei, kivéve: 
A. Motoros nyugtalanság 
B. Epigastriális fájdalom 
C. Hányinger 
D. Láz 
E. Néha dysuriás panaszok 
 
6. A fekély perforáció előzményei és tünetei, kivéve: 
A. Epigastriális fájdalom 
B. Korábbi hyperacid panaszok 
C. Aszpirin szedése 
D. A tartós PPI szedés hirtelen abbahagyása 
E. Megnagyobbodott májtompulat 
 
7. A rectális-digitális vizsgálat pozitív lehet, kivéve: 
A. Appendicitis 
B. Gasztrointesztinális vérzés 
C. Cholangiohepatitis acuta 
D. Mesenteriális trombózis 
E. Peritonitis 
 
8. Hemoglobin csökkenéssel járó akut hasi kórképek, kivéve: 
A. Subphrenikus abcessus 
B. Lépruptura 
C. Eroziv gastritis 
D. Extrauterin graviditás 
E. Bélelhalás 
 
9. „Néma has” tünetét okozza, kivéve: 
A. Ureter occlusio 
B. Diffúz peritonitis 
C. Előrehaladott vékonybél obstrukció 
D. Vírusfertőzés 
E. Akut hemorrhagiás pancreatitis 
 
10. Tapintással hasi terime verifikálható, kivéve: 
A. Köves epehólyag 
B. Peritonitis carcinomatosa 
C. Crohn-betegség 
D. Bakteriális peritonitis 
E. Colon tumor 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: E, 3: D, 4: D, 5: A, 6: E, 7: C, 8: A, 9: D, 10: D 
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Krónikus hasi fájdalom 
dr. Ádám Ágnes 

Definíció 

Krónikus a hasi fájdalom, ha 3-6 hónapja fennáll, és zavarja a beteg közérzetét. A hasi fájdalom 
tárgyalásakor praktikus felosztani a hasat régiókra. Anatómiailag és klinikailag 9 régiót 
különböztetünk meg: 

 jobb és bal hypochondrium 

 epigastrium 

 jobb és bal oldali lumbális 

 umbilicalis 

 jobb és bal oldali iliacalis 

 hypogastricus területet. 

A jobb hypochondriumban az epehólyag, a máj, a jobb vese, a balban a lép, a gyomor és bal vese, a 
lumbalis régiókban vesék, az epigastriumban: nyelőcső, gyomor, epehólyag, pancreas, duodenum, 
szív, a köldök körül: vékonybél, coecum, appendix, jobb oldali colon, a obb oldali iliacalis régióban az 
ileum, jobb oldali ovarium, appendix, coecum, jobb oldali ureter, a bal oldali iliacalis régióban a 
sigma, bal oldali ovarium, bal oldali ureter, az alhasi vagy hypogastricus régióban a húgyhólyag, az 
uterus és a sigma foglal helyet. 

A krónikus hasi fájdalom okai 
Hasi fájdalmat a hasban lévő különböző struktúrák károsodása okozhat. Fájdalmas a zsigerek falának 
vagy a peritoneumnak a feszülése, nyújtása, vongálása, az üreges szervek simaizom görcse, a zsigeri 
kimenetek elzáródása. A szolid hasi zsigerek, így a máj, lép, vesék tokjának feszülése, hírtelen 
kialakuló ischemiája, gyulladása, necrosisa. A peritoneum, mesenterium, szalagok, erek 
kompressziója, csavarodása, húzódása. Vannak kisugárzó fájdalmak, így a has területére sugározhat a 
mellkas, a gerinc, a medence fájdalma is. A krónikus hasi fájdalom csoportosítását az 1. táblázat 
mutatja. 

1. táblázat. A krónikus hasi fájdalom típusai a kiváltó ok alapján 

1. Zsigeri fájdalom 
Nem kisugárzott valódi zsigeri fájdalom. Jellege: tompa, nehezen lokalizálható, görcsös, maró 
jellegű, hányinger, hányás, verejtékezés, izzadás, sápadtság kísérheti. 

A. Kisugárzott zsigeri fájdalom. Jellege: jobban lokalizált, kisugározhat hasfalba, derékba, 
dermatoma határokat követi. Egyik leggyakoribb hasi fájdalomforma. 

B. Nem kisugárzott lokális parietális fájdalom A peritoneum gyulladása a hasfalban jól 
lokalizálható fájdalmat jelez. 

C. Kisugárzott parietális fájdalom. A fájdalom noniceptív stimulus helyének megfelelően 
jelentkezik (pl.: az alhasban zajló gyulladás a vállba sugárzik) 

2. Neuropathiás eredet 
A gerincvelőben zajló gyulladások, sérvek, daganatok kisugárzó hasi fájdalmat okozhatnak 

3. Mozgásszervi eredet 
A gerinc reumatológiai betegségei (spondylosis, csigolya-kompresszió, stb.) a hasba kisugárzó a 
dermatomának megfelelő fájdalmat okoz 
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4.) Más betegségeket kísérő hasi fájdalmak 

 Porphiria 

 Toxinok (ólom, nehézfémek) 

 Uraemia 

 Diabetes 

 Haemolyticus anaemia 

 Vasculitisek (polyarteritis nodosa, Takayasu-arteritis), SLE 

 Pszichogén (depresszió, IBS, skizfrénia) 

 Emocionális reakciók (hisztéria, hypochondria) 

 Érbetegségek (aneurysma, occlusió, angina) 

 

Anamnézis 
Kérdések, melyeket fel kell tennünk: Milyen jellegű a fájdalom, sugárzik-e valahova, mióta áll fenn, 
volt-e korábban már hasonló? Összefügg-e étkezéssel, mozgással, van-e napszaki ingadozása? 
Állandó vagy időszakos, van-e összefüggése székeléssel, vizeléssel? Kíséri-e hányinger, hányás, 
hasmenés, székrekedés? Milyen a széklete? Milyen az étvágya, változott-e testsúlya amióta a 
fájdalom fennáll? Volt-e hasi műtéte, ha igen, mi és mikor? Milyen az életmódja, munkája, stressz 
érte-e mostanában? 

A jellegzetes kísérő tüneteket a 2. táblázat foglalja össze. 

2. táblázat. A hasi fájdalom jellegzetességei és kísérő tünetei 

Hasi fájdalom: jellege, helye, kisugárzási irány, időbeli sajátosság, a fájdalom és az étkezés viszonya, 
a fájdalom befolyásolhatósága, kísérő tünetek 

3 féle hasi fájdalom: szegmentális (gyöki fájdalom), splanchnikus (zsigerekből kiinduló), kisugárzó 
(visceralis eredetű a Head- zónáknak megfelelő) 
Étvágytalanság: nemcsak a gyomor-bél rendszer betegségeiben lép fel (proximálisak), hanem lázban, 
fertőző betegségben, pszichés okból 
Hányinger: émelygés, sápadtság, vérnyomásesés, gyengeség, hideg verejtékezés 
Hányás: („hányóközpont”) izgalomba jöhet: reflektorikusan, közvetlen ingerlés következtében, 
agykéreg felől. Miserere: bélsárhányás, haematemesis (vérhányás), melaena: fekete szurokszéklet, 
okkult vérzés: kismennyiségű vér (Weber-próba) 

Nyelési nehézség (dysphagia) 

Gyomorégés (pyrosis) 

Csuklás (singultus): a rekesz akaratunktól független hirtelen összehúzódása. A csuklás a peritonealis 
érintettség fontos jele 

Puffadás (meteorizmus) a belek gáztartalmának felszaporodása, 3 féle mechanizmus: több gáz jut a 
bél lumenbe, a gázok a bélfalon keresztül kevésbé szívódnak fel, a bélgázok távozása akadályozott 

Székrekedés (obstipatio): nem betegség, hanem tünet, amely azonban minden betegségtől 
függetlenül néha önállóan is jelentkezik. Bélmotilitás lassulás. 
Hasmenés (diarrhoea): híg széklet ürítése, bélmotilitás gyorsul Okai: ideges alapon, bélfal 
károsodása, hashajtók, egész szervezetre ható betegségek, avitaminosis (pellagra, sprue), 
pseudohasmenés. Diarrhoea spuria: időseken széklet impactatio következménye. 
Fájdalmas székelés (dyschezia): proctitis, periproctitis, anusitis 

Véres széklet (haematochezia): infectio, aranyér, daganat 
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Fizikális vizsgálat 

Részletes fizikális vizsgálat a hasi fájdalmak tekintetében kiemelt jelentőségű. A műszeres vizsgálatok 
nem pótolják a has alapos átnyomkodását, kopogtatását, hallgatózását (3. táblázat). 

3. táblázat. A has fizikális vizsgálata 

Megtekintés 
Tapintás célja: izomvédekezés és egyéb hasfali eltérések megítélése, nyomásérzékenység 
megítélése, hasi rezisztenciák keresése 
Defense musculaire: a hasfal izomzat reflektorikus megfeszülése akkor jön létre és ott, ahol a hasban 
gyulladásos (peritonitis) folyamat van. 
Kopogtatás: általában dobos hang. Kóros, ha ülő helyzetben kopogtatva a májtompulat 
megkisebbedik vagy eltűnik - szabad levegő a hasban! Lép, ascites (haspunkció) 
Hallgatózás: csengő vagy spriccelő: bélszűkület, néma has: paralytikus ileus, loccsanás szintén 

 

Az anamnézis és fizikális vizsgálat végén már iránydiagnózist kell felállítanunk, amit a műszeres 
vizsgálatok igazolnak. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Gyulladásos folyamatokra utalhat a magasabb süllyedés, fvs. szám, CRP. A máj betegségeire a se-
bilirubin,GOT, GPT, alkalikus foszfatase,gamma-GT emelkedés, a pancreas gyulladására az 
emelkedett amiláz és lipáz érték (krónikusban hiányozhat) jellemző. Az anaemia, különösen a 
vashiány, vérzésre, esetleg daganatra utalhat. 

Képalkotó vizsgálatok 

Hasi UH: máj,epe, epeutak, lép, hasnyálmirigy, vesék, uterus, ovarium (ez utóbbi kettő telt hólyag 
mellett), prostata szerkezetét és kóros elváltozásait mutatja. 

Endoszkópia (gasztro-, colono,-recto-,) az üreges szervek pontos képéről, szövettanáról (célzott 
biopsziák) ad tájékoztatást a beavatkozás, mintavétel lehetőségével. 

CT, MRI, PET, angiographia. 

Egyéb vizsgálatok 

Vizelet, epetenyésztés, amennyiben szükséges a diagnózis felállításához 

Diagnózis és differenciál-diagnózis 

A jobb felső hypochondriumban a máj betegségei: krónikus hepatitisek, cirrhosis, cholecystitis 
crohnica, májdaganatok, jobb oldali vesegyulladás, vesekő, tumor. 

A bal felső hypochondriumban a léptok feszülése, nagyobb lép miatt haematologiai betegség gyanúja 
merül fel. Szóba jönnek a bal vese betegségei, tumorok. 
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Az epigastriumban: nyelőcső és gyomorfekély, refluxbetegség, gyomor daganat, epekő, crohnikus 
gyulladás, crohnikus pancreatitis, pancreas cysta, tumor; duodenalis fekély; angína, szívinfarktus. 

A köldök körül a vékonybél Crohn betegsége; coecum táji diverticulosis-diverticulitise; jobb oldali 
colon mentén tumorok, diverticulomok. 

A jobb oldali iliacalis regioban az ileum diverticuluma, gyulladása, jobb oldali ovarium cysta, 
petefészek daganata; gyulladása, coecum daganat, jobb oldali ureterben kő (inkább akut fájdalom!) 

A bal oldali iliacalis régióban a sigma tájék colitis ulcerosa - véres, nyákos széklettel; irritabilis bél 
szindróma - spasztikus colon tapintható, bal oldali ovarium cysta vagy gyulladás, bal oldali ureter-kő; 
tumorok. 

Az alhasi vagy hypogastricus regióban: húgyhólyag gyulladása, köve, daganata; uterus gyulladása, 
myomája, daganata; sigma gyulladása (colitis ulcerosa, diverticulitis), daganata. 

Kezelés 

Lehetőleg oki terápiát kell alkalmazni. El kell dönteni, hogy gyógyszeres kezelést vagy műtétet 
választunk. Akut hasi kórkép gyanújakor fájdalomcsillapító adása elfedheti az igazi tüneteket, ezért 
ezek adása a diagnózis felállításáig tilos. A terápiás döntés során azt is el kell dönteni, hogy háziorvos 
kezelheti-e, vagy más szakterület szakorvosára bízza. 

Gyógyszeres kezelés 
Gyulladásoknál pl.: colitis ulcerosa, Crohn betgség a gastroenterologus által javasolt terápiát 
folytatjuk. Reflux betegség kezelését a családorvos is elkezdheti, de nem megfelelő gyógyulás esetén 
mindenképpen endoszkópos vizsgálat szükséges. Vese vagy nőgyógyászati probléma esetén 
specialista segítsége szükséges. Tumorok gyanújakor kórházi körülmények között onko-team 
véleménye dönt a kezelés fajtájáról. 

Műtét 
A felmerülő műtét szükségessége mindig az operáló orvos véleménye. Ő hozza meg azt a döntést, 
hogy meg kell operálni a beteget. A sebész döntésében lehet kételkedni és ismételt konzíliumot, 
szakvéleményt kérni. 

A továbbiakban a krónikus hasi fájdalmat okozó leggyakoribb kórképeket ismertetjük. 

Cholelithiasis, choledocholithiasis 

K8000 Epehólyag-kövesség heveny epehólyag-gyulladással 
K8010 Epehólyag-kövesség egyéb epehólyag-gyulladással 
K8020 Epehólyag-kövesség epehólyag-gyulladás nélkül 
K8030 Epeútkő epeútgyulladással 
K8040 Epeútkő epehólyag-gyulladással 
K8050 Epeútkő epeút- és epehólyag-gyulladás nélkül 
K8080 Egyéb cholelithiasis 
K8342 Epekólika 

 

Gyakorisága: 15% a populációban. Főbb kockázati tényezők: pozitív családi anamnézis, női nem, 
kövérség, többszörös terhesség, szülés, idősebb életkor, gyors fogyás, táplálkozási szokások. Gyakran 
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tünetmentes, azonban komplikációk oka lehet. Lokalizáció szerint epehólyag- és epeút-kövességet 
különítünk el. 

Tünetek: Legtöbbször zsíros étkezés után jobb bordaív alatti intenzív hátba vagy lapockába sugárzó 
órákig tartó. Atípusosan diszpepsziás tüneteket okoz. Szövődmények: epehólyag gyulladás, epeút 
gyulladás, elzáródásos sárgaság, pacreatitis, szepszis, májtályog, epehólyagrák. 

Terápia: A tüneteket okozó köves epehólyagot minél előbb el kell távolítani. A tünetmentes 
kőhordozás esetében, ha nincs ellenjavallat, szintén a műtéti megoldás választandó (a kövesség 
szövődményeinek, az epehólyag-gyulladásnak és az epehólyag rák megelőzésére). Amennyiben nem 
lehetséges a műtét, úgy diéta, spasmolytikumok, gyulladás esetén antibiotikum adása otthoni 
körülmények között. 

Az epeúti kövesség 

Oka: legtöbbször epeút felől migráló egy vagy több kő. 

Szövődmények: elzáródásos sárgaság, cholangitis, biliaris pancreatitis, sepsis. 

Terápia: endoszkópos eljárásal (ERCP) kőeltávolítás, stent beültetéssel az epeelfolyás biztosítása 
kórházi körülmények között. 

Oddi-spincter diszfunkció és epehólyag- diszfunkció 

K8310 Epevezeték-elzáródás 
K8320 Epevezeték-átfúródás 
K8330 Epevezeték sipoly 
K8341 A sphincter Oddi görcse 
K8342 Epekólika 
K8350 Epeút cysta 
K8380 Az epeutak egyéb meghatározott betegségei 
K8390 Az epeutak betegsége, k.m.n. 

 

Tünetei hasonlóak az epekövesség tüneteihez, gyakran társul a fájdalomhoz hányinger, hányás. 

Terápia: diéta, spasmolyticumok, fájdalomcsillapítók, óvatosan NSAID, nitrátok, Ca-csatorna-
blokkolók - étkezések előtt fél órával. 

Krónikus pancreatitis 

K8600 Alkoholos idült hasnyálmirigy-gyulladás 
K8610 Egyéb idült hasnyálmirigy-gyulladás 
K8620 Hasnyálmirigy cysta 
K8630 Hasnyálmirigy pseudocysta 
K8640 A hasnyálmirigy egyéb meghatározott betegségei 
K8690 Pancreas vezetékkövesség 

 

Oka: recidiváló akut pancreatitisek, epekövesség, alkoholizmus. 
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Tünetek: étkezések után epigastriális, hátba sugárzó fájdalom, zsírszéklet, cukorbetegség kialakulása, 
fogyás. 

Terápia: diéta, enzimpótlás, fájdalomcsillapítók, savcsökkentő szerek, antioxidans kezelés, D 
vitaminpótlás, szövődmények esetén (szűkület, kő) ERCP vagy műtét. 

Gastroeosophagialis reflux betegség (GERD) 

K2100 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitissel 
K2190 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitis nélkül 

 

Gyakoriság: Csak becsülni lehet, mivel nem minden beteg fordul orvoshoz. A lakosság 20-40%-nál 
jelentkeznek tünetek. A populáció minden rétegét érinti. 

Oka: a nyelőcső primer motilitászavara, az alsó oesophagus spincter funkció károsodása, perisztaltika 
gyengülése, következményes gyomortartalom regurgitációval. 

Tünetek: gyomorégés, savas regurgitáció, retrosternalis égő fájdalom, hányinger, böfögés, fokozott 
nyálképződés, melkasi fájdalom, légúti panaszok, torokfájás, rekedtség, korai atipusos 
fogkárosodások, köhögés, alvászavarok, horkolás, apnoe, csuklás. 

Diagnózis: pontos anamnesis a jellemző tünetek alapján. Sem a fizikális vizsgálat, sem a labor 
vizsgálat nem releváns értékű. Itt megengedett a terápiás teszt: H2RA 2-4 hétig vagy PPI 1-2 hétig. 
Erős panaszok, vagy sikertelen terápia esetén, mindenképpen eszközös vizsgálat szükséges. 

Az endoszkópia lehetőséget ad a stádium megítélésére, segítség a szövődmények felismerésében, 
differenciáldiagnosztikában, szövettani mintavételben. 

Terápia: A kezelés a betegség súlyosságától függ. 

I. stádium: prokinetikum, H2RA, kis dósisú PPI, sucralfate) 

II. stádium: alapdózisú PPI+prokinetikum 

III-IV. stádium: emelt dózisú PPI+ prokinetikum 

A kezelést 3-6 hónapig mindenképpen fenn kell tartani. Abbahagyása lépcsőzetes leépítéssel 
lehetséges. Amennyiben a kezelés sikertelen, a diagnózist felül kell vizsgálni, lehetséges, hogy más 
betegség is társul, például biliaris reflux, epebetegség, hasnyálmirigy betegség. Ilyenkor az eddigi 
terápiát ki kell egészíteni. Savszekréció-gátló szerek: 

 H2 receptor antagonisták: famotidin, nizatidin, ranitidin 

 Protonpumpa-gátlók: lansoprazol, omeprazol,pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol 

Sikertelen gyógyszeres terápia esetén mérlegelendő az ant-ireflux műtét. 

Gondozás: A háziorvos és gasztroentrológus feladata. 
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Idiopáthás gyulladásos bélbetegség (IBD) 

K5000 A vékonybél Crohn-betegsége 
K5001 Terápia rezisztens vékonybél Crohn-betegség 
K5002 Vékonybél Crohn-betegség fisztulával 
K5010 A vastagbél Crohn-betegsége 
K5011 Terápia rezisztens vastagbél Crohn-betegség 
K5012 Vastagbél Crohn betegség fisztulával 
K5080 Crohn-betegség, egyéb 
K5081 Terápia rezisztens vastag és vékonybél Crohn-betegség 
K5082 Vékony és vastagbél Crohn betegség fisztulával 
K5090 Crohn-betegség, k.m.n. 
K5100 Enterocolitis ulcerosa (crohnica) 
K5110 Ileocolitis ulcerosa (crohnica) 
K5120 Proctitis ulcerosa (crohnica) 
K5130 Rectosigmoiditis ulcerosa (crohnica) 
K5140 Pseudopolyposis intestini crassi 
K5150 Proctocolitis mucosa 
K5180 Colitis ulcerosa egyéb 
K5190 Colitis ulcerosa k.m.n. 
K5200 Irradiáció utáni gastroenteritis és colitis 
K5210 Toxikus gastroenteritis és colitis 
K5220 Allergiás és nutritionalis gastroenteritis és colitis 
K5280 Egyéb meghatározott nem-fertőzéses gastroenteritis és colitis 
K5290 Nem fertőzéses k.m.n. gastroenteritis és colitis 

 

Definíció: Ide tartozik colitis ulcerosa és Crohn-betegség. Ismeretlen eredetű multifaktoriális 
megbetegedések. Általában fiatalkorban jelentkeznek, aktiválásában környezeti faktorok, pszichés 
tényezők, fertőzések, stressz helyzetek, gyógyszerek, pld. antibiotikumok, játszanak szerepet. 

A Crohn-betegség a gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel disease, IBD) közé tartozik. 
Krónikus betegség, amelynek során aktív és remissziós szakaszok váltják egymást. A Crohn betegség 
granulomatosus, transmuralis gyulladásos folyamat, amely a gastrointestinális traktus bármely 
szakaszát érintheti. A betegség szegmentális, azaz az érintett bélszakaszok között ép bélszakaszok is 
elhelyezkedhetnek. Érintheti egyidejűleg a vékony és vastagbelet. Etiológiai tényezők között 
együttesen jelentősek a családi/genetikai, infekciós, immunológiai, gyulladásos, valamint a környezeti 
tényezők. 

Epidemiologia: Földrajzi megoszlása eltérő. Életmód, társadalmi helyzet, népcsoportbeli különbségek 
befolyásolhatják előfordulását. Magyarországon évente 1000-2000 új megbetegedéssel kell számolni. 
Az elmúlt évtizedekben a colitis ulcerosa gyakorisága megduplázódott, a Crohn betegségé 
nyolcszorosára nőtt. A két kórforma egymáshoz viszonyított gyakorisága 2:1 

Klinikai jellemzők: A colitis ulcerosa a vastagbél nyálkahártya gyulladásos betegsége, véres-nyákos 
hasmenéssel. A Crohn-betegség a bélrendszer bármely szakaszán előfordulhat, de leggyakoribb 
érintettségű a terminális ileum kacs, jellemző sipolyképződéssel (entero-enteralis, entero-cutan, 
entero-vesicalis, entero-vaginalis fistula). Kórlefolyása alatt kialakulhat gyulladás, tályog, sipoly, 
sztenosis, perforáció. Vezető tünet a sürgető hasmenés, legtöbbször fájdalommal. Sokszor tapintható 
rezisztencia, abszcedáló hasi folyamat részeként. Sokszor kíséri felszívódási zavar. A klinikai kép az 
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enyhe remisszióra formától a súlyos életet is veszélyeztető septicotoxicosisig terjed. Visszatérő 
perianális fistula hátterében mindig gondolni kell Crohn-betegségre! 

Extraintestinális tünetek is felléphetnek, úm.: uveitis, iritis, izületi megbetegedések (spondilitis 
ankylopoetica, sacroileitis, arthritis), erythema nodosum, pyoderma gangrenosum, primer 
sclerotizáló cholangitis. 

Diagnosztika: A pontos anamnézisfelvétel, a hasmenés jellegének tisztázása, laboratóriumi és 
széklettenyésztéses vizsgálat, a háziorvos kompetenciája. Utána, a további vizsgálatok 
gasztroenterologiai szakambulanciákon történnek. Itt megállapítják a bélgyulladás jellegét, 
kiterjedését, súlyosságát, választandó kezelési módokat. 

Differenciáldiagnosztikai szempontból véres hasmenés esetén mindig ki kell zárni a heveny fertőzéses 
kórképeket (salmonellosis, shigellosis, EHEC, féregpete, parazitafertőzés, Clostridium difficile okozta 
pseudomembranosus colitis), colorectalis carcinomát, ischaemiás colitist. NSAID gyulladáscsökkentők 
is okozhatnak vékony és vastagbél fekélyeket. 

Morfológiai jellemzők: Colitis ulcerosa esetén a folyamat a rectumot mindig érinti. Endoszkópos 
vizsgálattal erre jellemző nyálkahártyaképet láthatunk. Alkalom nyílik szövettani vizsgálat elvégzésére 
is. 

Crohn-betegségben az összes bélszakasz érintett lehet, ezért felső és alsó endoszkópia is szükséges. 
Láthatók a jellemző nyálkahártya elváltozások, sipolyok, hegek. Itt kiegészítő radiologiai vizsgálatokra 
is szükség lehet. 

Kezelés: Klinikai tapasztalatokon alapszik. Empirikus, lépcsőzetes, egyénre szabott, hosszan tartó. A 
kezelés célja: az akut tünetek eliminálása, relapsusok kivédése, életminőség javítása, szinten tartása. 
Alapja: Salasopyrin (Salicyl-azo-sulfapyridin). Utóbbi időben gyógyszermelléhatások miatt 
szulfonamid komponensek nélkül. Súlyosabb esetekben szteroid, antibiotikum adására is szükség 
lehet. A megfelelő terápia kiválasztása gasztroenterológiai szakambulancia feladata. 

A betegek gondozását belgyógyász, gasztroenterológus, háziorvos, sebész együttese jelenti. A 
gondozás mindkét betegségben folyamatosan szükséges, időszakos endoszkópia, ha indokolt 
kiegészítő vizsgálatokkal. 

Diverticulosis, diverticulitis 

Definíció: A vastagbél falának kiboltosulása, tasakok képződése, melynek száma akár több száz is 
lehet. 

K5700 A vékonybél diverticulosisa átfúródással és tályoggal 
K5710 A vékonybél diverticulosisa átfúródás vagy tályog nélkül 
K5720 Vastagbél diverticulosis, átfúródással és tályoggal 
K5730 Vastagbél diverticulosis, átfúródás vagy tályog nélkül 
K5740 Vékony- és vastagbél diverticulosis, átfúródással és tályoggal 
K5750 Vékony- és vastagbél diverticulosis átfúródás vagy tályog nélkül 
K5780 A bél k.m.n. részének diverticulosisa, átfúródással és tályoggal 
K5790 A bél k.m.n. részének diverticulosisa, átfúródás vagy tályog nélkül 
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Panaszok, tünetek: Enyhe, intermittáló hasi fájdalom, diszkomfort érzése, életveszélyes 
szövődmények is (perforáció, peritonitis, tályog, vérzés). 

Incidencia: Gyakoriságát nehéz megítélni, mert sok esetben nem okoz panaszt. Az életkorral 
gyakoribbá válik, így 40 év alatt 10%-nál kevesebb, míg 80 év felett 50-60% lehet. 

Patogenesis: Genetikai tényezők, a colon felépítése, motilitása, diétás tényezők szerepet játszanak. A 
rost szegény táplálkozás biztosan segíti kialakulását. Enyhe bélgyulladás mindig jelen van. 

Diagnózis: Változó intenzitású bal oldali alhasi fájdalom, mely étkezésre fokozódik. Székelés, gázok 
távozása könnyülést hoz. Székrekedés, puffadás, hányinger, hányás, étvágytalanság kísérheti. A 
gyulladt diverticum erős fájdalmat, székelési szokások változását, hőemelkedést, lázat okozhat. 

Fizikális vizsgálat: súlyos estben fájdalmas terime tapintható. 

Laboratóriumi leletek: Gyulladás esetén leukocytosis, gyorsult süllyedés. 

Képalkotó vizsgálatok: UH, nativ hasi rtg. Régebben irrigoszkópia, ma már colonoscopia, CT (virtuális). 

Diffrenciál-diagnosztika: Hasonló fájdalmat okoz a petefészek gyulladás, levonuló vesekő, IBD, 
appendicitis acuta, tumor. 

Terápia: Diéta: sok növényi rostot tartalmazzon (zöldségek, gyümölcsök), bő folyadékfogyasztás, 
mozgás. Akut gyulladás esetén átmenetileg pépes étrend. Gyógyszeresen: rifamixin időszakos adása, 
vastagbélre ható kalcium-antagonista szerek. Műtét: ma már a második,- különösen fiataloknál, -
divertuculitis után, elektív vastagbél-resectio indikált. 

Funkcionális dyspepsia 

K30H0 Dyspepsia 
 

Definíció: Étkezést követő epigastrialis fájdalom, puffadás, teltségérzet, émelygés. Hátterében 
organikus betegség nem mutatható ki. 

Epidemiológia: Rendkívül gyakori kórkép, pontos adatok nem állnak rendelkezésre. Egy hazai 
felmérés szerint a panaszok alapján a betegek fele dyspepsiásnak mondható, kivizsgálás után 31% 
bizonyult csupán funkcionális dyspepsiának. 

Diagnózis: Tekintettel arra, hogy a dyspepsia hátterében az esetek jelentős részében organikus ok 
nem mutatható ki, ezért a betegét jól ismerő orvos (családorvos!) megteheti azt, hogy pontos 
anamnesis és fizikális vizsgálat után, eltekint a műszeres vizsgálatoktól. Ez különösen érvényes 45 év 
alatt gyakorlatilag panaszmentes egyénen, ahol a jellegzetes dyspepsiás panaszokon kívül egyéb 
panasz nincsen. Így 1 hónapos empirikus terápia kezdeményezhető. Organikus eredet mellett szól: 

 45 év feletti életkor 

 étvágytalanság, ételundor 

 fogyás 

 vérzés, anaemia 

 széklethabitus változás 
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 tapintható hasi rezisztencia 

 családban pozitív anamnesis 

 sárgaság 

Empirikus terápia: Elsősorban H2 receptor blokkolók, másodsorban: PPI-k, prokinetikumok. 
Amennyiben Helicobacter pozitivitás áll fenn, úgy eradikáció indokolt. 

Esettanulmány 

Háziorvosi rendelés (2005.02.03.): A 23 éves nőbeteg előző betegségei: tonsillo-adenotomia szerepel. 
Gyógyszert rendszeresen nem szed, gyógyszertúlérzékenységről nem tud. Jelen panaszok: Körülbelül 
1 éve hasmenése van, görcsöl, hányingere van. Status: Has puha, betapintható, rezistencia, 
nyomásérzékenység nincs, kp. Élénk bélhangok. Beutalás: gastroenterologiai szakrendelésre 
kivizsgálás céljából. 

1. Kórházi Gasztroenterológiai Osztály: Egy éve hasmenése van, 15 kg-t fogyott. Hidrogén kilégzési 
teszt pozitív. Diagnózis: Laktóz-intolerancia Terápia: Laktózmentes diéta. 

Kontrollvizsgálat (2006.09.28.): hgb: 93 g/L, htc: 0,324 MCV: 61,5 fl, MCHC: 28,7, vércukor: 3,6 
mmol/l, cholesterin: 3,23 mmol/l, HDL-chol: 0,86 mmol/l, LDL-chol: 1,97 mmol/l, Fe: 3.4 µmol/l, Sol. 
transzferrin receptor: 2,65, Helicobater pylori antitest: pozitív, vércsoport „A” Rh pozitív (+). 
Diagnózis: Vashiányos anaemia. 

Háziorvosi ellátás (2006.10.09.): 2 éve hasmenése van, gyakran hőemelkedéssel társul, tejes ételek 
fogyasztása esetén fokozódik. Laktóz érzékenysége bizonyított. Jelen panasza: köhög. Státusz: Garat 
mérsékelten belövellt, tüdő tiszta, egyéb fizikális eltérés nincs. Diagnózis: Heveny garatgyulladás. 
Terápia: tüneti. 

Háziorvosi ellátás (2006.10.24.): Laktózmentes diéta ellenére is fennálló hasmenéses panaszai, 
vashiányos anaemia miatt beutaló egy 2. kórház gasztroenterológiai osztályára. Diagnózis: Laktóz 
intolerancia. Feltételezett diagnózisok: IBD Crohn-betegség? Colitis ulcerosa? Coeliakia? 

2. kórház Gasztroenterológiai Osztály (2006. 11. 03–15.): 

Jelen panaszok: 2 éve kezdődtek panaszai: tejtermék fogyasztása után görcsös felhasi fájdalom. H2 
kilégzési teszt laktóz érzékenységet igazolt. Laktózmentes diéta ellenére hasmenése van, gyakran van 
hányingere, hőemelkedése Korábban akár napi 20-szor is volt széklete. Nyákos széklete több 
alkalommal volt. 15 kg-t fogyott 2,5 év alatt. Jobb alhasi fájdalmai is szoktak lenni. Aranyerek miatt 
sebészek kezelik. 

Colonoscopia: Az eszközt kb. 60 cm-ig vezethettük fel, ahol a lumen ceruzányira beszűkült, a 
szűkületben felszínes fekély Crohn morfológiát mutatva, biopszia. A bal colonfélben több helyütt ép 
nyh. Környezetben felszínes fekélyek, biopszia rectum. A rectum megkímélt. Szövettani feldolgozás: 
M. Crohn, szükület az anusgyűrűtől 60 cm-re. 

Duodenoscopia CT enteroclysishez: A duodenumban, a bulbus és a leszálló szár területén is 2-4 mm-
es apró, fibrines alapú fekélyek a redőkőn, biopszia. A papilla ép. Tápszonda Treitz alá. Szövettan: M. 
Crohn duodenalis érintettsége 

Hasi UH: Kóros eltérés nem látható. 
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Mellkas rtg: Kóros eltérés nem látható. 

Hasi CT: A terminális ileum kb. 20-22 cm-es szakaszára kiterjedő bélfal körkörösen megvastagodott. 
Az utolsó 5 cm-en a falvastagság néhol eléri a 2 cm-et is, itt a lumen cérnaszálnyira összeszűkült. Ezen 
a szakaszon a bélfalban több 2-5 mm-es levegőbuborék is látható. Kontrasztanyag adása után 
azonban kóros, tályogképződésre utaló halmozás nem jött létre. Az ezt követő kb. 15-17 mm-es 
bélszakaszon a lumen egyenetlenül mérsékelten beszűkült. A vastagbél területén kóros nem látható. 
Vélemény: Ileitis termiális képe, aktív gyulladásos jelekkel. 

Diagnózis: Crohn-betegség, Anaemia, Malnutríció. 

Terápia: Kombinált szteroid-azathioprin-mesalazine kezelés 

Terápiás javaslat: Colitises diéta, 40 mg metilprednisolon (Medrol) TB 90 % tám., fokozatos 
csökkentése, 1x100 mg azathioprim (Imuran) TB 90 % tám., 3x2 mesalazine (Pentase) TB 90 % tám., 
2x1 Iron-folic acid (Tardiferon Fol.), 1x40 mg pantoprazole (Controloc), napi 200 ml Nutridrink (TB 
90% tám.), Ca pezsgőtabletta 

Háziorvosi rendelés (2008.06.23.): Feltételezett diagnózisok: Abscessus? Conglomeratum? 
Appendicitis acuta?-perforáció? A beteget sebészeti osztályra irányítottam volna, de beteg 
ragaszkodott az őt gondozó gasztoenterológushoz való utaláshoz. Telefonon beszélt 
gasztroenterológusával, aki szabadságon volt. A beteg tájékoztatás ellenére is fenntartotta ama 
igényét, hogy először gasztroenterológusával konzultáljon. A beteg kérését köteles vagyok 
tiszteletben tartani, Cifran 2x500 mg-os recepttel elláttam, s kértem, hogy állapotrosszabbodás 
esetén mindenképp jelentkezzen. 

2. kórház Gasztroenterológiai Osztály (2008.06.24.-06.28.): A beteg panaszainak fokozódása miatt 23-
án éjjel ÁEK Sürgősségi Osztályára ment, ahonnan kérésére a Gasztroenterológiára irányították. 
Hasfájás, láz, emelkedett CRP miatt akut hasi CT-t végeztek. 

Hasi CT (2008.06.25.): A colon jobb és bal flexuráján, valamint a terminalis ileumon Crohn-betegségre 
utaló eltérések mellett, az ileocoecalis régió és a hasfal között nagy kiterjedésű, vastag falú abscessus 
ábrázolódik, melynek pontos kapcsolata a belekkel nem tisztázható. 

2. kórház Intenzív Osztály (2008. 06. 28.-07.23.): Gasztroenterológia kéri felvételét ileocoecalis 
régióban hasűri tályog igazolódott, melyet percutan drenáltak. Hasi nyomásérzékenység, láz nem 
szűnt, CRP fokozatosan emelkedett, ezért akut műtét mellett döntöttek. 

2008.06.29-én exploráció, melynek során, mely során a kiürült tályog szomszédságában gyulladt 
féregnyúlványt, ill. a terminális ileum rövid szakaszán lumenszűkületet nem okozó bélfal 
megvastagodást találtak, appendectomiát végeztek. 2008.07.23-án hazabocsátották. 

Háziorvosi ellátás (2008.07.28): Panasz: Láz, hidegrázás. Status: Has puha, betapintható ileocoecalis 
régióban tojásnyi rezisztencia, mely nyomásérzékeny. Feltételezett dg.: Tályog-recidíva. Beutalás: 2. 
kórház Sürgősségi osztály 

2. kórház Sebészeti Osztály (2008.07.28.-08.01.): Laboratóriumi leletek: CRP:130 mg/l, htc:0,27, 
hgb:89 f/l, fvs: 7120/µl. CT (2008.07.29): Hepato-splenomegalia, Abscesus az ileocoecalis régióban, 
megnagyobbodott mesenterialis nyirokcsomók. CT: Hasfalban discret fistulák. Dg.: Abscessus 
abdominopelvicus. Septicaemia. 
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Műtét: során terminalis ileum s a hasfal között kb. 50 ml sűrű pust tartalmazó abscessus találtunk, 
evakuáltuk, draináltuk. Post op. fejfájás, anaemia, hypotonia, általános állapot romlása miatt urgens 
hasi-CT-t végeztek, mely sebészi teendőt kizárt. Sepsis további kezelésére Intenzív Osztályra 
helyezték. 

2. kórház Intenzív Osztály (2008.08.01.): Felvételkor RR:70/40 Hgmm, keringés labilis. Central vénát 
biztosítottak, folyadékpótlás, keringéstámogatás, kombinált antibiotikus th, transzfúziót végeztek. 
Hasüregbe vezetett drainen keresztül pus és béltartalom ürül. 2008.08.05-én Sebészeti osztályra 
visszahelyezték. 

2. kórház Sebészeti Osztály (2008. 08.05-09.08): CT (2008.08.14): Appendectomia utáni fistulák, 
melyek regressziót mutatnak. Tályog nem volt látható. Láz fokozatosan megszűnt, hasüregi draineken 
sebváladéka feltisztult, kontroll CT vizsgálat tályog lehetőségét kizárta. Hasi draineket eltávolították, 
per os. táplálást kezdtek, passage rendeződött. Pentasa 3x1000 mg-ot kezdtek. Otthonába 
bocsátották. 

Háziorvosi ellátások: Kötéscserék, rendszeres kontroll, pszichés támogatás. Otthonában mindvégig 
láztalan volt, általános állapota, kedélye sokat javult. 

Az eset tanulsága: A Crohn-betegség incidenciája egyre növekszik. Fiatal felnőtt betegünk hosszú 
időn keresztül fennálló hasmenéses panaszai esetén, melyhez gyakran hőemelkedés társul, gondolni 
kell ileitis terminalis lehetőségére, nem szabad megelégedni egy felállított diagnózissal, mely egy 
betegség következménye is lehet (szekunder laktóz intolerancia). Figyelemfelkeltő lehet a 
malabszorpció megjelenése, laborvizsgálat során is felvetődhet Crohn-betegség gyanúja (vashiányos 
anaemia, leukocytosis, gyorsult süllyedés, emelkedett CRP). A háziorvosnak fontos szerepe van a 
betegség felismerésében, szakorvoshoz irányításában, gondozásában. A Crohn-beteg ileocoecalis 
régiójában fellépő tapintható terime, láz, CRP emelkedés, elesett állapot esetén szintén nem szabad 
megelégednünk azzal a felvetéssel, hogy pusztán csak egy bél-conglomerátumról van szó, a beteg 
mindenképpen sebészeti osztályra utalandó. (Még ott is előfordulhat, hogy csak több hét után 
vetődik fel egyéb probléma lehetősége.) 

Irodalom 

A belgyógyászat alapjai. (szerk. Tulassay Zs.) Medicina Kiadó (2007) 

Tesztkérdések 

1. Melyik tünet nem jellemző a krónikus hasi fájdalomban? 
A. Hányinger, hányás 
B. Nyelési nehézség 
C. Puffadás 
D. Eszméletvesztés 
E. Csuklás 
F. Hasmenés 
G. Székrekedés 
 
2. Melyek az epekövesség leggyakoribb szövődményei? 
A. Elzáródásos sárgaság 
B. Cholangitis 
C. Pancreatitis 
D. Sepsis 
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E. Cholecystitis 
F. Ulcus duodeni 
 
3. Melyik nem a reflux-betegség jellemző tünete? 
A. Csuklás 
B. Köhögés 
C. Székrekedés 
D. Retrosternalis égő fájdalom 
E. Fokozott nyálképződés 
F. Torokfájás, rekedtség 
G. Korai atípusos fogkárosodások 
H. Alvási apnoe - OSAS 
 
4. Milyen krónikus betegségre kell gondolni, ha sürgető hasmenés jelentkezik hasi fájdalommal? 
A. Epekövesség 
B. Vírusos fertőzés 
C. Colitis ulcerosa vagy Crohn-betegség 
D. Reflux betegség 
E. Diverticulosis 
 
5. Diverticulitis differenciál-diagnosztikájában melyikre ne gondoljunk? 
A. Petefészekgyulladás 
B. Levonuló vesekő 
C. IBD 
D. Prostatitis 
E. Appendicitis acuta 
F. Tumor 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: F, 3: C, 4: C, 5: D 

A dyspepsia kivizsgálása a családorvosi gyakorlatban 
dr. Torzsa Péter 

Bevezetés 

A dyspepsia szó ógörögül kóros emésztést jelent. A szóalkotást Eraszisztratosznak (Kr. e. 340–257) 
tulajdonítják, de a kifejezés Hippokratész könyveiben és aforizmáiban is megtalálható. A magyar 
szakirodalomban a kifejezést először Markusovszky Lajos használta először. Magyar Imre a kórképet 
a gyomor neurózisának tartotta. 

Az epidemiológiai adatok felmérését nehezíti a dyspepsia fogalmának igencsak különböző 
értelmezése s a fogalom átfedése más kórképekkel, pl. a reflux-betegséggel (GERD) és az irritabilis 
bél szindrómával (IBS). 

Definíció, BNO tartomány 

A dyspepsia perzisztáló vagy visszatérő hasi fájdalom, diszkomfortérzés, amely a has felső részére 
lokalizálható, gyakran áll összefüggésben az étkezéssel, intermittáló vagy folyamatos lehet, társulhat 
más tünetekkel. 
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K30H0 Dyspepsia 
 

Mortalitás/morbiditás 

A dyspepsia gyakori tünetegyüttes. Prevalenciája az USA-ban 26%, Angliában 41%. Ez utóbbi 
országban a dyspepsiások 20-25%-a fordul orvoshoz panaszaival, ők a háziorvosi rendelőben 
megfordulók 5%-át teszik ki. Ezek az adatok a magyar alapellátásra vonatkoztatva azt jelentik, hogy 
egy átlagos magyar háziorvosi rendelőben évente 100-150 dyspepsiás beteg jelentkezik. Ugyanakkor 
más tanulmányok szerint a hazai gasztroenterológiai szakrendeléseken megjelent betegek 52%-a 
számol be dyspepsiás tünetekről, s ezek 31%-a funkcionális dyspepsiás betegnek tartható. 

Nem 

Nőknél gyakrabban fordul elő a betegség. Svédországban a férfiak között 50,2%-ban, nőknél pedig 
68,6%-ban észleltek dyspepsiás tüneteket. 

Életkor 

A dyspepsiás beteg kivizsgálásának menete attól függ, hogy a beteg betöltötte-e a 45 éves kort. Ez 
alatt kisebb valószínűséggel találunk daganatot a dyspepsia hátterében, de a 45 év természetesen 
nem tekintendő merev határnak. 

Hatáskör, kompetencia 

A dyspepsiás beteg első és leggyakrabban definitív ellátását a családorvos végzi, ismeri betege 
kórelőzményét, rizikóit, szociális körülményeit. A háziorvosnak pontosan kell felvennie az 
anamnézist, és alaposan át kell gondolnia a dyspepsiás beteg kivizsgálásának menetét ahhoz, hogy a 
gyógyítás költéghatékony legyen, ugyanakkor ne maradjon felfedezetlen súlyos kórok a dyspepsiás 
tünetek hátterében. 

Patogenezis 

A funkcionális dyspepsia patogenezise nem tisztázott, egyértelmű genetikai háttérről nincs 
tudomásunk. Fontos a gyomorsav-szekréció, a gastrointestinalis motilitászavar, a visceralis 
hiperszenzitivitás, valamint pszichológiai tényezők szerepe. 

A motilitás zavarai között első helyen a gyomor meglassult ürülését kell megemlíteni, ami a betegek 
mintegy 50%-ában mutatható ki. Az ürülés sebessége az elfogyasztott étel minőségétől is 
nagymértékben függ. Lassult gyomorürülés lázas betegségben, diabetesben és veseelégtelenségben 
is előfordul. A tünetek létrejöttében a gyomor kóros akkomodációja és hiperszenzitivitása is fontos 
szerepet játszik. Az akkomodáció az étkezés során létrejövő tágulékonyságot jelöli. A 
hiperszenzitivitás kialakulásában elsősorban az afferens idegrostok kóros működése játszik oki 
szerepet. 

Újabban hangsúlyozzák (csakúgy, mint IBS-ben) a fertőzések provokáló szerepét, de az újabb irodalmi 
adatok szerint a Heliabecter pylori egyáltalán nem vagy csak alig játszik szerepet a funkcionális 
dyspepsia kialakulásában. A mindennapi gyakorlatból ismert tény, hogy a szövettanilag súlyos 
gastritises betegek sokszor teljesen tünet- és panaszmentesek. 
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Egy koreai tanulmány szerint az is fontos, mennyire gyorsan eszünk. A túl gyors evés önmagában is 
dyspepsiás tüneteket eredményezhet. 

A szorongás és a depresszió vagy az ezekre való hajlam fontos megbetegítő tényező. Egyes 
tanulmányok a gyermekkorban elszenvedett szexuális bántalmazás szerepét hangsúlyozzák, csakúgy, 
mint IBS esetében. Az ún. fontos életesemények (mint egy társ halála, állás elvesztése vagy akár a 
gyermekek felnőtté válása) szintén olyan tényezők, melyek sok esetben okolhatók a tünetek 
létrejöttéért. 

Klasszifikáció 
A dyspepsiát már a XIX. században csoportosította M. Chomel és W. Fox. Korunkban a Római II. 
jelölésű definíciók alapján csoportosítjuk. Eszerint megkülönböztethetünk „fekélyszerű", 
„refluxszerű", dysmotilitás típusú" és „kevert típusú" dyspepsia-formákat. Ide sorolható az ún. „non-
ulcer dyspepsia” elnevezés is, amely a 80-as évek végén hazánkban is elterjedt fogalom volt. 

Az azóta megjelent Római III. jelölésű osztályozás a gyakorlat számára kevésbé használható, 
tudományosan azonban értékesebb beosztás. Több szakértő és több száz beteg éveken át folytatott 
megfigyelésén alapul. A funkcionális dyspepsia csoportba itt a postprandialis stressz szindróma és az 
epigastrialis fájdalom szindróma tartozik. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A panaszok alapos, minden körülményre kiterjedő kikérdezése a diagnosztika kulcsa. A fizikális 
vizsgálat fő jelentősége az alarmírozó tünetek megítélésében és az organikus betegségek kizárásában 
van. A háziorvos ismeri a beteg személyiségét, szomatizáló hajlamát, anamnézisét, családi 
anamnézisét, életkörülményeit, környezetét, munkáját, napi stresszhelyzeteit. 

A pontos anamnézis felvétele időigényes: a tünetek, a panaszok minősége, dinamikája, fennállásának 
ideje, tartama, kiváltó oka (étel, gyógyszer, stressz stb.), összevetése a megelőző tünetekkel. Ezek és 
a fizikális vizsgálat segíthet a dyspepsiás panaszok mögött meghúzódó esetleges organikus betegség 
kiderítésében, és az életveszélyes állapot (pl. hasi aorta aneurysma) felismerésében. 

Fizikális vizsgálat 

A beteg fizikális vizsgálatának tartalmaznia kell az egész test fizikális vizsgálatát és a páciens 
személyiségének, magatartásának a feltérképezését. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Rutin laborvizsgálat (májműködés, vérkép, vas, vesefunkció, széklet Weber vizsgálat 45 év felett). 

Képalkotó vizsgálatok 

A 45 éves kor felett jelentkező panaszokat alarmjeleknek kell tekinteni, és a betegnél a panaszok 
alapján célzott vizsgálatokat kell végezni (felső panendoszkópia, hasi ultrahang, indokolt esetben hasi 
CT) elvégzése javasolt a háttérben meghúzódó rosszindulatú betegség kizárása végett. 
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A hazánkban funkcionális dyspepsiában szenvedő fiatalokon, huszonéveseken is oly gyakran elvégzett 
felső panendoszkópos vizsgálat csaknem minden esetben felesleges, információtartalma minimális. 

A fent részletezett alarmtünetek esetén természetesen az invazív vizsgálatoknak is helyük van. Egy 
brit tanulmány szerint azonban a korán elvégzett endoszkópos vizsgálat csökkenti a betegek 
szorongását, súlyos betegségtől való félelmét, s így gyógyító hatású. 

Egyéb vizsgálatok 

A Hp diagnosztika elsősorban kilégzési teszt, elvégzése leginkább akkor helyes, ha a beteget utána 
kezelni is akarjuk (ún. „test and treat” elmélet). Hasznossága azonban funkcionális dyspepsia esetén 
kérdéses. 

Diagnózis 

Funkcionális dyspepsiásnak tekintjük a beteget akkor, ha a bármely életkorban elvégzett kivizsgálás 
(klinikai tünetek, fizikális vizsgálat, endoszkópia, hasi ultrahangvizsgálat és laborkémia) nem derít ki 
organikus betegséget. A dyspepsiás panaszok 60%-ának az oka funkcionális dyspepsia. 

A diagnosztikai munkában fontos, hogy egyénre szabottan, tapasztalatunkat is igénybe véve állítsunk 
fel megfelelő diagnosztikai tervet. Ne kizárásos alapon mondjuk ki a funkcionális dyspepsia 
diagnózisát, hanem már az első pillanattól fogva vegyük figyelembe a beteg életkorát, személyiségét, 
valamint a panaszok jellegét és előadási módját. 

Differenciál-diagnosztika 

A dyspepsiás beteg kivizsgálásában az első lépés a dyspepsia típusának eldöntése, amely lehet 
organikus vagy funkcionális. Organikus betegséget a dyspepsiás betegek 40%-ánál lehet találni (1. 
ábra). 

 

1. ábra. A dyspepsia kivizsgálásának menete 45 éves életkor felett. 



 884 

Az organikus hátterű dyspepsiás panaszok bármely életkorban jelentkezhetnek. Dyspepsiát okozó 
organikus betegségek jelentkezhetnek akutan, de legtöbbször hosszabb előzmény deríthető ki a 
beteg panaszai alapján. Amennyiben az alábbiak alapján organikus betegség gyanúja merül fel, 
elengedhetetlen a részletes kivizsgálás: 

 45 év feletti életkor 

 organikus betegség valószínűsége („vészjósló”, „alarmírozó” tünetek”) 

 a családban előforduló halmozott daganatos megbetegedés („cancer family syndrome”) 

 nem megfelelő terápiás válasz vagy gyors relapszus egy adekvát empirikus kezelési kísérlet 
után. 

Ha az endoszkópos vizsgálat során organikus betegség (malignitás, fekély) igazolódik, a biopsziás 
minták gyors ureáz tesztjével a H. pylori-fertőzést is ki kell zárni. A H. pylori-pozitivitás esetén a 
kórokozót eradikálni kell. Ha a gyors ureáz teszt eredménye negatív, a H. pylori-státus a biopsziával 
nyert szövettani vizsgálattal, karbamid-kilégzési teszttel, vagy antitestvizsgálattal is megerősíthető. 

Gyógyszerek is okozhatnak dyspepsiát, ezek kerülésével, gyógyszerváltással a dyspepsiás panaszok 
megszüntethetők. 

Ha a kivizsgálások negatív eredményűek, akkor a beteget funkcionális dyspepsiás betegként kell 
kezelni. 

Diétahibák szintén fokozzák a dyspepsiás panaszokat. Ha 45 évesnél fiatalabb a dyspepsiás beteg, 
akkor a fizikális vizsgálat fő jelentősége az alarmírozó tünetek megítélésében és az organikus 
betegségek kizárásában van. Az alarmtünetek, ill. alarmírozó körülmények súlyos betegség 
fennállását valószínűsítik. Ilyenkor nincs helye a tüneti kezelés melletti várakozásnak, azonnali 
kivizsgálás szükséges. 

Kezelés 

A funkcionális dyspepsiás betegek kezelésében a következő kezelési módokat tanácsos együttesen 
alkalmazni: 

 Életmód-változtatási tanácsadás 

 A dyspepsia tüneteinek megfelelő gyógyszeres kezelés 

 A dyspepsiához társuló tünetek kezelése, pl.: hasmenés: Imodium, Smecta, hányinger, 
hányás: Cerucal, Torecan, hasi görcs: No-Spa, Dicetel, Meteospasmyl, Ceolat. 

Funkcionális dyspepsia gyanúja esetén nem hiba az ún. ex juvantibus kezelés igénybevétele. Igazolja 
a feltételezett kórismét, ha a beteg panaszai egy-két héten belül megszűnnek savszekréció-gátló 
kezelés mellett. 

Helyes első lépésként a gyomor savasságát csökkenteni. Az antacidumok hatása nem különbözik a 
placebóétól. A H2-receptor-blokkolók (famotidin, ranitidin, nizatidin) hatása a placebóénál 
mindenképpen jobb. Hatásuk folyamatos, különösen időnként megszakított kezelés mellett csökken. 
Ez azért is fontos adat, mert beszerzésük ma már recept nélkül is lehetséges. A protonpumpagátlók 
(PPI-k) (omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, rabeprazol) szintén hatásosabbak a 
placebónál. Sőt, hatásuk statisztikai elemzések szerint jobb a H2-receptor-blokkolókénál. Folyamatos 
adagolásuk elfedheti az ún. alarmtüneteket, ezért a beteg követése során endoszkópos vizsgálatot is 
kell végezni. 
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A prokinetikumok is eredménnyel használhatók funkcionális dyspepsiában. A metoclopramid és a 
domperidon használhatóságát kedvezőtlen mellékhatások korlátozzák. Az előbbinél a központi 
idegrendszer eltérései (álmosság, depresszió, nyakmerevség), az utóbbinál endokrin 
rendellenességek (laktáció, mastodynia) okozhatnak kellemetlenségeket. 

A H. pylori-eradikáció hatásossága kérdéses. Egy tanulmány szerint 15 beteg közül egynél 
eredményezi a tünetek enyhülését. A pancreas-kivonatok adása sem javítja bizonyíthatóan a 
dyspepsia tüneteit, hatásuk nem tér el szignifikáns mértékben a placebóétól. 

A szintetikus gyógyszerek mellett a növényi termékeknek (pl. Iberogast) is helyük lehet a dyspepsia 
kezelésében. A növényi készítmények mellett szól jó tolerálhatóságuk, és mivel nincsenek ismert 
interakcióik a gyógyszerekkel, ezért a szintetikumokkal együttesen is alkalmazhatók. 

A funkcionális dyspepsia multifaktoriális patogenezisében a sósavszekréció és a motilitás primer 
zavarai mellett jelentős szerepet játszhat a központi idegrendszer visceralis percepciós eltérése. A 
funkcionális gastrointestinalis betegségek bio-psycho-szociális interakciói miatt a szindróma komplex 
etiológiájának felderítése individuális, diagnosztikus és terapiás megközelítést igényel. A funkcionális 
dyspepsiás betegek kezelésében ezért nagyon fontos a jó orvos-beteg kapcsolat kialakítása. Sok 
esetben a beteggel folytatott empátiás beszélgetés is terápiás hatású. Megszűnhet a súlyos 
betegségtől való félelem, a beteg személyes konfliktusai javulhatnak azáltal, hogy hagyjuk 
problémáiról beszélni. 

A pszichotrop drogok közül a szerotonin-reuptake-gátlók alkalmazása a legkézenfekvőbb; bár 
semmilyen adat nem bizonyítja hatásosságukat funkcionális dyspepsiában. 

Gondozás 

A tartósan tünetmentes dyspepsiás beteget 1/2-1 év múlva kell ellenőrizni. Nem teljesen 
panaszmentes, negatív endoszkópos vizsgálati eredményű betegnél gyakori orvos-beteg kapcsolat 
szükséges, amely nemcsak a gyógyszerfelírást jelenti, hanem a beteg pszichés vezetését. Panaszok 
intenzitásának, jellegének megváltozása, alarmtünetek jelentkezése vagy a 45. életév betöltése után 
ismételt kivizsgálás indokolt. 

A beteggel történő további teendőket és az ellenőrzés módját az empirikus terápia hatékonysága 
szabja meg. Jól reagáló esetekben az empirikus kezelés a családorvos ellenőrzése mellett folytatható. 
A kezdeti empirikus kezelésre nem reagáló esetekben a diagnózis felülvizsgálatára van szükség, 
ilyenkor a gasztroenterológus szakorvos bevonása elengedhetetlen. 

Terápiás elégtelenség 

A diagnózis felállítása után 2-4 hétig az empirikus savszekréció-gátló kezelés elfogadható, hacsak 
egyéb ok (pl. a beteg vagy hozzátartozó ragaszkodik a kivizsgáláshoz) miatt nem történik meg a 
kivizsgálás. Bár általános érvényű szabály nem adható és a kezelés individuális, ajánlható, hogy az 
empirikus gyógyszeres kezelés ne tartson tovább, mint 4 hét, ezután – sikertelenség esetén – 
értékeljük újra a beteg panaszait és kezdjük meg célzott kivizsgálását. 

A kezelőorvosnak mérlegelnie kell az empirikus teszt-terápia előnyeit és hátrányait. Az első kezelési 
periódus(ok) után ismételten visszaeső betegekben a funkcionális betegségek multidimenziós 
kezelésében járatos szakértők segítségének igénybevétele indokolt. 



 886 

Primer prevenció 

Életmód-változtatási tanácsadás (fűszeres, csípős ételek kerülése; kávé- és alkoholfogyasztás 
csökkentése; dohányzás elhagyása) segítenek megelőzni a betegség kialakulását. A pszichoterápia, a 
stresszkezelő tréningek szintén megakadályozhatják a funkcionális dyspepsia megjelenését. 
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Betegtájékoztató 

A dyspepsia 
Az emésztőrendszer egészére jellemző, hogy működése rendkívül bonyolult és összetett folyamat, 
amelynek bármely pontján károsodhatnak a normál emésztési funkciók. Bárhol következik be 
rendellenesség az emésztőrendszer működésében, azt jellegzetes (típusos), illetve megtévesztő 
(atípusos) tünetek egyaránt jelezhetik. Az emésztéssel összefüggő működési zavarokat a 
szakirodalom dyspepsia elnevezéssel illeti. 

Mi a dyspepsia? 
A dyspepsia kifejezés emésztési zavart jelent, azaz az emésztéssel kapcsolatos rendellenességek, 
betegségek összefoglaló neve. A dyspepsia eredetét illetően megkülönböztetnek szervi eredetű 
(organikus) és szervi okra nem visszavezethető (funkcionális) formát. 



 887 

Organikus dyspepsia 
Szervi eredetű dyspepsiás panaszok esetén mindig alapos kivizsgálás szükséges a kiváltó ok 
tisztázásához. Organikus dyspepsia bármely életkorban jelentkezhet, 45 éves kor után jelentkező 
panaszok esetén azonban jóval nagyobb a szervi eredet lehetősége, mint fiatal korban. Ezért ebben 
az esetben első lépésben célzott vizsgálatok (tükrözés, hasi ultrahang, májműködés, vérkép, 
vesefunkció-vizsgálat) elvégzése javasolt a háttérben meghúzódó daganatos betegség kizárása 
érdekében. Dyspepsiát okozó szervi betegségek jelentkezhetnek hirtelen, de legtöbbször hosszabb 
előzmény deríthető ki a beteg panaszai alapján. 

A szervi eredetű emésztési zavarok hátterében nagyon sokféle betegség állhat. Az emésztési zavarok 
összetettségét mutatja, hogy gyakran egyáltalán nem biztos, hogy az emésztőrendszer működésében 
van a baj, lehet, hogy a probléma egészen más eredetű. Az emésztőrendszeri okok között szerepelhet 
fertőzés, gyulladás, daganat, táplálékallergia, az adott szerv sérülése vagy műtét, de bizonyos 
gyógyszerek is előidézhetik a működés zavarokat. A nem emésztőrendszeri okok között olyan 
kórképek szerepelhetnek, mint például keringési betegségek, cukorbetegség, immunrendszert érintő 
betegségek, hormonális zavarok, idegrendszeri és pszchiátriai betegségek, vagy akár terhesség is. 
Helytelen étkezési szokások (fűszeres, csípős ételek, túlzott kávé- és alkoholfogyasztás, dohányzás) 
szintén fokozhatják a dyspepsiás panaszokat. 

Ha az említett kivizsgálások nem mutatnak ki semmilyen szervi eltérést, akkor a beteg valószínűleg 
funkcionális dyspepsiában szenved. 

Refluxról akkor beszélünk, amikor a savas gyomortartalom visszaáramlik a nyelőcsőbe. A reflux 
egészséges embernél, természetes körülmények között is előfordul, panaszt azonban nem okoz 
mindaddig, amíg a nyelőcső-nyálkahártyát károsító és védő tényezők egyensúlyban vannak. Ha ez az 
egyensúly felborul, és a folyamat állandósul, előbb-utóbb jelentkeznek annak következményei, vagyis 
kialakulnak a reflux betegség tünetei. A reflux következtében jelentkező panaszok, tünetek, esetleg 
szövődmények összessége a refluxbetegség, amelyet az angol elnevezés (Gastro-Oesophageal Reflux 
Disease) alapján GERD-nek is neveznek a szakirodalomban. 

Tesztkérdések 

1. Milyen gyakori a dyspepsia előfordulása Angliában? 
A. 25% 
B. 41% 
C. 10% 
D. 70% 
E. 50% 
 
2. Milyen tünetek nem jellemzőek a dyspepsiára? 
A. Perzisztáló vagy visszatérő hasi fájdalom 
B. Diszkomfortérzés, amely a has felső részére lokalizálható 
C. A panaszok nem állnak összefüggésben az étkezéssel 
D. Intermittáló lehet a fájdalom 
E. Folyamatos lehet a fájdalom 
 
3. A Római III. jelölésű osztályozás milyen funkcionális dyspepsia csoportokat határozott meg? 
A. Postprandialis stressz 
B. Fekély jellegű dyspepsia 
C. Az epigastrialis fájdalom szindróma 
D. Dysmotilitás jellegű dyspepsia 
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E. Kevert jellegű dyspepsia 
F A és C 
 
4. Melyik az az életmódbeli változtatás, amelyet nem feltétlenül kell javasolni a dyspepsiás betegnek? 
A. Fűszeres-, csípős ételek kerülése 
B. Kávéfogyasztás csökkentése 
C. Dohányzásról történő leszokás 
D. Sós ételek fogyasztása 
E. Alkoholfogyasztás csökkentése 
 
5. Organikus betegség gyanúja merül fel a dyspepsiás tünetek hátterében ha: 
A. A páciens 45 év feletti 
B. „Alarm” tünetek megjelenése 
C. A családban előforduló halmozott daganatos megbetegedés 
D. Nem megfelelő terápiás válasz egy adekvát empirikus kezelési kísérlet után 
E. Mindegyik 
 
Helyes válasz: 1: B, 2: C, 3: F, 4: D, 5: E 

Dysphagia 
dr. Magyar Anna 

Bevezetés 

A nyelészavar gyakori panasz. Hátterében számos ok húzódhat meg. A kivizsgálás és kezelés 
folyamatának koordinálása a szakellátással a háziorvos feladata. 

Definíció, BNO tartomány 

Tágabb értelemben akkor beszélünk dysphagiáról, ha a táplálék szájból gyomorba történő 
transzportja valahol zavart szenved. A dysphagia kezdődhet az étel megrágásának, nyelvvel, rágó- és 
garatizmokkal történő továbbításának elégtelenségével, a nyáltermelés csökkenésével, a táplálék 
nyelőcsőbe juttatásának akadályozottságával. A nyelőcsőbe jutott táplálék is elakadhat a nyelőcső 
organikus vagy funkcionális szűkülete, merevsége, a beidegzés zavara, kóros peristaltica vagy a 
nyálkahártya szárazsága miatt. A dysphagiának sokféle oka lehet. A gyakorlatban dysphagiát 
leggyakrabban idegrendszeri betegségek (stroke, Parkinson kór, sclerosis multiplex, neuromuscularis 
betegségek) és a nyelőcső elváltozásai (GERD, hiatus hernia, diverticulum, tumor, külső kompresszió) 
okoznak. A dysphagia oka fájdalom is lehet, ez az odynophagia, melynek hétköznapi oka a tonsillitis, 
pharyngitis, reflux oesophagitis, ritkábban nyelőcső fekély. 

R13H Dysphagia 
 

Pathophysiologia 

A nyelés fázisai a bolus garat felé történő továbbítása, a nyelési reflex kiváltása a garatba jutott 
táplálék által, majd az étel oesophagusba kerülése az ellazult felső (harántcsíkolt) nyelőcsőzáróizmon 
keresztül, ahonnan a lenyelt ételt a persitaltica továbbítja a gyomor felé. Az alsó (simaizom) 
nyelőcső-sphincter megnyílik, és a bolus a gyomorba kerül. Ehhez a néhány másodperces 
folyamathoz, mely tudatosan indul, majd a nyúltvelői központ irányításával akaratlanul folytatódik, 
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számos szerv intakt működése szükséges: jó nyálmirigyműködés, használható fogazat, ép szájüregi 
struktúrák, az V-, VII-, IX-, X-, XII-es agyideg és a központi idegrendszer megfelelő központjainak jó 
működése, ép és jó beidegzésű nyelőcső, akadálymentes mediastinum. Ha a mechanizmus bármelyik 
része sérül, az nyelési zavart, dysphagiát eredményezhet. A dysphagia lehetséges okait az 1. táblázat 
foglalja össze. 

1. táblázat. Dysphagiát okozó betegségek, állapotok 

A száj és garat szintjén létrejövő nyelési zavar 
Neurológiai okok Stroke 

Parkinson kór 
Agytumor 
Amyotrophiás lateralsclerosis 
Guillain-Barré betegség 
Perifériás neuropathiák 
Myasthenia 

Muscularis okok Izomdystrophiák 
Polymyositis 
Amyloidosis 
Metabolikus myopathiák 

Lokális 
mechanikai okok 

Szájüregi és garat gyulladások 
Szájüregi és garat tumorok 
Farkastorok 
Sebészi resectio utáni állapot 
Nyáltermelés csökkenése: Sjögren szindróma, gyógyszer-mellékhatás, 
exsiccosis 
Pummer-Vinson betegség 
Külső kompresszió (struma, spondylarthrosisos csőr ventralisan) 

A felső nyelőcső 
sphincter (UES) 
betegségei 

Fokozott vagy csökkent UES tónus 
Abnormis UES relaxatio (Zenker diverticulum, cricopharyngealis achalasa) 

A nyelőcső eredetű dysphagia 
A nyelőcső 
motilitás zavarai 

Achalasia 
Diffúz nyelőcső spasmus 
Hyperkontraktilitás („nutcracker” nyelőcső) 
Hypokontraktilitás 
Másodlagos nyelőcső motilitási zavarok (scleroderma, diabeteses 
neuropathia, Chagas kór, GERD, eosinophil oesophagitis) 

Mechanikai 
akadályok a 
nyelőcsőben 

Strictura (GERD, lúgmérgezés, irradiatio) 
Tumor 
Idegentest 
Diverticulum 
Schatzki gyűrű 

Külső mechanikai 
akadályok 

Mediastinalis tumorok 
Aneurysma, szívtágulat 
Substernalis struma 
Hiatus hernia 
Spondylarthrosisos deformitások 
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Hatáskör, kompetencia 

A nyelési zavar miatt a beteg többnyire háziorvosát keresi fel először. A kivizsgálás a praxisban 
kezdődik, de a gyanított ok alapján a vizsgálatokba sokszor be kell vonni, gasztroenterológust, 
neurológust, szájsebészt, fül-orr-gégészt, néha pulmonológust. A kezelés többnyire gyógyszeres, de 
előfordul, hogy csak endoscopos beavatkozás vagy a sebészi megoldás hoz gyógyulást vagy enyhít a 
beteg tünetein. 

Klinikum 

Anamnézis 

A dysphagiával jelentkező betegtől az anamnézist gondosan és aprólékosan érdemes kikérdezni. 
Akutan kezdődő tünetek gyulladásra, idegentestre, ér-aneurysmára, centralis cardiovascularis 
eseményre, esetleg neuroinfekcióra utalhatnak. Az esetek többségében azonban a nyelési zavar 
krónikus, és az egyre sűrűbb előfordulás vagy az egyre súlyosbodó dysphagia hozza a beteget a 
rendelőbe. Ha a dysphagiához nyelési fájdalom is társul, torok- vagy garatgyulladásra, aphtára, reflux 
oesophagitisre, nyelőcsőgyulladásra, fekélyre, esetleg kifekélyesedett tumorra gondoljunk. 
Fájdalommal járhat a gyulladt nyaki osteophyták okozta nyelési nehézség is. 

Ha csak a szilárd táplálékok nyelése nehéz, elsősorban organikus szűkületre kell gyanakodnunk, ha a 
folyadék is elakad, achalasia, idegrendszeri betegség vagy funkcionális nyelőcső motilitási zavar 
vethető fel. Ha a falat a garatban akad el, az ok legtöbbször neurológiai betegség, esetleg 
cricopharyngealis dysfunctio vagy külső kompresszió. Ilyenkor gyakori a félrenyelés, csuklás, köhögés, 
esetleg az étel az orrba megy. Ha az elakadás helyét a beteg az epigastriumnál jelzi, a cardia 
organikus vagy funkcionális szűkülete valószínű. A dysphagiával társuló gyomorégés mögött GERD 
okozta oesophagitis, strictura lehet. Ha a táplálék emésztetlenül regurgitál, organikus vagy 
funkcionális szűkület, pl. cardia tumor vagy achalasia lehetséges. Zenker-diverticulumra is 
gondoljunk, főként, ha a beteg - gyakrabban hozzátartozója - foetor ex ore-t panaszol. Ha a 
dysphagiás beteg jelentősen fogy, az tumor vagy achalasia mellett szól. A dysphagiát kísérő mellkasi 
fájdalmak oka a nyelőcső fekélyén, tumoros szűkületén kívül diffúz nyelőcsőspasmus vagy 
„nutcracker” (diótörő) oesophagus is lehet. Nyelvégéshez társuló nyelési zavar idős, sápadt 
nőbetegben Plummer-Vinson szindrómára utal. Szájszárazság miatti nyelési nehézség esetén 
gondoljunk sicca szindrómára vagy gyógyszermellékhatásra (oxybutinin, amitryptilin, furosemid, 
stb.). A nyelési reflex károsodása (bulbaris vagy pseudobulbaris paralysis, ALS) esetén, valamint 
organikus szűkület vagy achalasia okozta regurgitatio esetén aspirációról, étkezés közbeni vagy 
éjszakai rohamszerű köhögésekről számol be a beteg. Az egyéni anamnézisből ismert alapbetegségek 
(GERD, Parkinson betegség, post-stroke állapot, scleroderma, myasthenia gravis, diabetes mellitus, 
súlyos nyaki spondylarthrosis) is magyarázatot adhatnak a dysphagia eredetére. 

Fizikális vizsgálat 

Az általános betegvizsgálat mellett kiemelt fontosságú a szájüreg alapos áttekintése, a nyaki szervek 
áttapintása, megnagyobbodott nyirokcsomó, struma, esetleg tapintható Zenker diverticulum 
keresése és a nyakcsigolyák vizsgálata, valamint a szív és tüdő fizikális vizsgálata. A neurológiai 
státusz részletes felmérése elengedhetetlen, beleértve a nyelésben résztvevő agyidegek 
működésének vizsgálatát, a garatreflex és a nyelvmozgások megítélését, izomerő vizsgálatot. 
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Laboratóriumi vizsgálatok 

A rutin laborvizsgálatok, fényt deríthetnek vashiányos vérszegénységre (Plummer-Vinson, 
nyelőcsőtumor), illetve számos alapbetegségre (diabetes mellitus, immunbetegségek), de a 
dysphagiára specifikus laborvizsgálat nem ismert. 

Egyéb vizsgálatok 

A garat és gége fül-orr-gégész által végzett tükrözéses áttekintése az oropharyngealis dysphagia 
okának, a hangszalagok és gégefő működésének felderítésében segít. A báriumos kontrasztanyaggal 
történő nyelési próba során követhető a nyelési folyamat minden mozzanata, a peristaltica 
minősége, a felső és alsó sphincter megnyílása, a spasmusok és organikus szűkületek, bár ezek 
elkülönítése néha nehéz (pl. achalasia és cardia tumor). Jól kirajzolódnak a diverticulumok, 
nyálkahártya egyenetlenségek, varixok, hiatus hernia. A nyelőcsőnyálkahártya pontos megítéléséhez, 
oesophagitis, Barrett oesophagus, in situ carcinoma, eosinophil oesophagitis, mycosis stb. 
diagnosztikájához, illetve szövettani mintavétel céljaira alkalmasabb az oesophagoscopia. 
Funkcionális nyelési zavarok diagnosztikájában a nyelőcső-manometria lehet segítségünkre. A 
nyelőcső falának infiltratív betegségeiben, oesophagus daganat stádiumának megállapításában 
rendelkezésre áll az endoscopos ultrasonographia. A mellkasi képletek képalkotó vizsgálatai (röntgen, 
CT, MR, echocardiographia) is igénybe vehetők, ha a nyelési zavar hátterében külső compressiót 
gyanítunk. 

Terápia 

Ha ismerjük a dysphagia okát, mindig az oki kezelés választandó. A szűkületeket konzervatív 
módszerekkel, ballontágítással, bougienage-zsal vagy sebészi myotomiával, adott esetben resectioval 
lehet megoldani. Szűkítő nyelőcsőtumor palliatív kezelésében nyelőcsőtágítás, öntáguló stent lehet 
átmeneti megoldás. Ha ismert az alapbetegség, annak kezelésével enyhülhet vagy gyógyulhat a 
dysphagia (pl. GERD-ben protonpumpa gátló, Parkinson kór esetén dopamin pótlás, Plummer-Vinson 
syndromában vasterápia, myasthenia gravis esetén cholinerg szerek, neuropathiákban B-vitamin, a 
diabetes anyagcsere kontrollja, spondylarthrosis esetén fizikoterápia). 

A dysphagia tünetei kezelésének első lépése a diéta. A gyakori, kis étkezések, folyékony vagy pépes 
étrend, minden falat után víz kortyolgatása, lassú étkezés kinyújtott nyakkal már sokat jelenthet az 
organikus szűkület okozta dysphagiák esetén. Hypertónusos nyelőcső vagy spasticus sphincter 
esetében lehet próbálkozni sublingualis nitráttal, calcium antagonistákkal, teophyllinnel. 
Achalasiában botulin-toxin injekció adhat átmeneti megoldást, néha elegendő a LES bougie-val vagy 
ballonnal történő tágítása, de legígéretesebb a laparoscopos myotomia eredménye. A dysphagia 
miatt fogyó beteg tüneti kezeléseként mesterséges táplálás is szóbajön. 

Gondozás 

A dysphagiás betegek gondozása során ügyelni kell a szövődmények elkerülésére. A leggyakoribb 
szövődmény az aspiráció, étkezés közbeni köhögés, tüsszögés, nem ritka az aspirációs pneumonia. A 
beteg gondozása team-munka, az alapbetegségtől függően a háziorvos mellett részt vesz benne a 
sebész, gasztroenterológus, fül-orr-gégész, neurológus, pulmonológus. 
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Esetismertetés 

1. beteg. 73 éves férfi 
A 73 éves hypertoniás férfibeteg nyelési panaszok miatt keres fel. Két-három éve észleli már a 
dysphagiát, de eddig nem tulajdonított neki jelentőséget, mostanában azonban már zavaróan 
gyakorivá vált nyelési panasza. Evés közben az étel, főként a szilárd falatok az epigastrium szintjén 
elakadnak, kis várakozás vagy néhány korty folyadék fogyasztása után a falat lejut a gyomorba. A 
beteg fájdalmat nem érez, gyomorégést nem panaszol, étvágya jó, nem fogyott, széklet rendszeres. 
Egyéb panasza nincs. ACE-gátlót, béta blokkolót és tiazid diuretikum kis adagját szedi hypertoniája 
miatt. 

A fizikális vizsgálat során és a rutin laborvizsgálatok elvégzésekor kóros eltérést nem észlelek. A 
betegnek endoscopia végzését ajánlom, de tiltakozik a vizsgálat ellen, ezért kontrasztanyagos nyelési 
vizsgálatra küldöm: „Diónyi axialis típusú hiatus hernia. A nyelőcső distalis részének nyálkahártya 
redőzete vaskos, irritált. Trendelenburg helyzetben mérsékelt reflux.” Nyelőcsőszűkület nincs, de a 
redőkép alapján a gyulladás mellett tumor sem zárható ki. A leletre hivatkozva a beteget sikerül 
meggyőznöm az oesophago-gastroscopia szükségességéről. Az endoscopos szakorvos is észleli a 
diónyi hitaus herniát, heges junctiot véleményez, és a nyelőcső alsó szakaszán körkörösen 
elhelyezkedő, elszórt apró fekélyeket és hosszanti erosiokat talál, valamint vörös, gyulladt 
nyálkahártyát az antrumban és a duodenum bulbusában. Az innen történt mintavétel hyperaemián 
kívül kórosat nem mutat, Helicobacter pylori negatív. Vélemény: Hiatus hernia. GERD. Reflux 
oesophagitis, mely heges és erosiv. Antritis és bulbitis. 

A beteg emelt dózisú omeprazolt (2x20mg) szed 6 héten át, majd folytatólag 1x20 mg-ot reggel. 
Nyelési panasza enyhül, majd kb. egy hónap elteltével maradéktalanul elmúlik. Miután teljesen 
panaszmentes, az endoscopos kontroll vizsgálatot elutasítja. Az azóta eltelt 8 év alatt nyelési panaszai 
nem tértek vissza. 

Az eset tanulsága, hogy súlyos reflux oesophagitis, különösen idős betegben, atípusos panaszokkal is 
jelentkezhet, gyomorégés, fájdalom nélkül. GERD esetén a nyelési zavar mindig szövődményre, 
súlyos reflux oesophagitisre, hegesedésre utal, de nem feltétlenül jár fájdalommal. Dysphagia 
esetében mindig zárjuk ki az egyik leggyakoribb okot, a reflux betegséget. 

2. beteg. 52 éves nő 
52 éves, két gyermekes, több diplomás, magas beosztású közgazdásznő az elmúlt évek során 
többször keresett fel funkcionálisnak tűnő panaszegyüttes miatt: alvászavar, szorongás, 
izzadékonyság, mellkasi szúrások, gyomorgörcs, gombócérzés a torokban. Organikus betegséget soha 
nem találtam, de férje súlyos, gyógyíthatatlan betegsége, majd halála, konfliktusai két kamasz 
lányával, idős édesanyjával és beteg, 100 év felé közelgő nagyanyjával, felelősségteljes beosztása, 
valamint anyagi nehézségei megözvegyülésekor, és maximalista személyisége bőven indokolta 
pszichoszomatikus tüneteit. Ezúttal azonban új tünet miatt keres fel. Elmondja, hogy 2 éve nyelési 
nehézségei vannak, de 6 hónapja már történt endoscopia, melynek során megállapították, hogy nincs 
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organikus betegsége. „Most azonban állandó, habos nyálzást észlel, gyomra ég, ilyenkor háta és füle 
fáj, úgy érzi, sok a sava, még az izzadsága is savanyúnak tűnik. Ha fáradt, egyre nehezebben nyel, 
sokszor visszajön a lenyelt étel, de a víz is, a nyelési zavart folyadékfogyasztásnál még inkább érzi. 2-3 
kg-t fogyott, de agyonhajszolt, rengeteget dolgozik, keveset alszik.” 

Fizikális vizsgálata során kóros eltérést nem észlelek, de szeme karikás, „nyúzottnak”, fáradtnak 
tűnik. 

Laboratóriumi vizsgálati eredményei kórosat nem mutatnak. Kontrasztanyagos nyelési vizsgálat 
történik: „A nyelőcső alsó szakaszán spasmus, mely dyskinetikus elváltozásnak látszik. A nyelőcsőben 
folyadéknívó. Precardialisan tölcsérszerű szűkület. Nyelőcső hyper- és antiperistaltica.” A lelet 
alapján a gasztroenterológus felveti az achalasia lehetőségét, de egyelőre prokinetikum (az eset 
idején még forgalomban volt a cisparid, hatékony prokinetikum, melyet azóta cardialis mellékhatásai 
miatt bevontak) és PPI szedését és a beteg megfigyelését javasolja. 

Három hónap elteltével a panaszok változatlanok, a beteg további 2 kg-t fogyott. A nyelési vizsgálat 
megismétlése egyértelműen megerősíti az achalasia diagnózisát: „A nyelőcső a cardia felett conusos 
szűkületel végződik. Fél órával később vizsgálva kevés kontrasztanyag passage a gyomorban.” A 
megismételt endoscopia során a nyelőcsövet épnek írják le, a cardia átjárható, de a nyelőcsőben 
ételmaradék van a 8 órás éhezés ellenére. 

A beteget az achalasia dg. alapján sebészetre irányítjuk. Az ott elvégzett nyelőcső manometria 
megerősíti az achalasia diagnózisát, és a betegnél oesophago-cardiomyotomiát és laparoscopos 
antireflux plasztikát végeznek. A műtét után a beteg elvesztett súlyát hamar (és bánatára) 
visszahízza, az azóta eltelt 7 évben végig panaszmentes, nyelése kifogástalan, gyomorégése, nyálzása, 
mellkasi fájdalmai elmúltak. Nagymamája meghalt, lányai komoly felnőtté váltak, anyagi helyzete 
rendeződött, funkcionális panaszai is gyakorlatilag megszűntek. 

Az eset tanulsága, hogy a funkcionális panaszokkal küszködő betegnek is lehet organikus betegsége. 
Nyelési zavar esetén, ha az konzekvens, fogyással jár, a folyadék nyelése is nehéz, az étel-ital 
visszabüfögésével jár, negatív endoscopia ellenére is keressük az okot, és gondoljunk az achalasiára, 
mely gyógyítható betegség. 

3. beteg. 20 éves férfi 
A 20 éves, csintalan egyetemista fiú rendelés alatt hív fel, hogy meg van ijedve, mert nem tud 
reggelizni. Sem a kiflit, sem a kakaót nem tudja lenyelni. A mindig idétlenül tréfálkozó fiatalember 
panasza alapján először azt gondolom, viccelődik. De mikor azt kéri, feltétlenül látogassam meg, mert 
gyengének érzi magát, nehezen jár reggel óta, nem tud bejönni, és a hangja megszeppentnek tűnik, 
akkor megijedek, kiszaladok lakására. A ház kapuját pizsamában jön kinyitni, de lassan jár, mindkét 
lábát furcsán húzza. Nevetve közli, hogy reggel óta nem sikerült egy falatot sem lenyelni. Megkérem, 
próbálkozzon a jelenlétemben. Egy kis falat kiflit a szájába vesz, és valóban öklendezni, fulladozni 
kezd, kézzel húzza ki a falatot torkából. Nagyon ijesztőnek tűnik a jelenség. Kérem, feküdjön le az 
ágyra neurológiai vizsgálathoz. Feltűnik, hogy alsó végtagjait kezével emeli az ágyra. Mindkét alsó 
végtagon periferiás paresis jeleit észleltem. Általános izomgyengeség jellemző. Végtagokon areflexia. 
Garatreflexet sem tudom kiváltani. Beszéde tiszta, bár nyálzása fokozott. Egyéb kóros neurológiai 
jelet nem észlelek. Rákérdezéskor kiderül, hogy kb. egy hete, lázzal és hasmenéssel járó, spontán 
gyógyuló infekció zajlott le. Most láztalan. A beteget sürgősséggel neuroinfektológiára szállíttatom, 
ahol Guillain-Barré betegséget véleményeznek. Állapota átmenetileg progrediál, de nem szorul gépi 
lélegeztetésre. Nagy adag iv. szteroid, plazmapheresis, intravenás immunglobulin, valamint E és B 
vitaminok adása mellett lassan, de hetek alatt tökéletesen gyógyul. 
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Fiatal beteg hirtelen kialakuló dysphagiája esetén gondoljunk Guillain-Barré szindrómára, különösen, 
ha az anamnézisben megelőző infekció (Camplyobacter jejuni, influenza), esetleg a közelmúltban 
kapott influenza elleni védőoltás szerepel, és a dysphagia izomgyengeséggel, paresissel társul. 

Betegtájékoztató 

A nyelés néhány másodperces folyamatát a központi idegrendszer, az agyidegek és számtalan 
simaizom és harántcsíkolt izom összehangolt működése szabályozza. A folyamat több szinten 
sérülhet, és nyelési nehézség, dysphagia jöhet létre, a táplálék különböző szinten elakadhat. 

Nyelési zavart okozhat a garat vagy nyelőcső gyulladásos, daganatos vagy heges szűkülete, görcse, 
valamint minden olyan idegműködési zavar, mely károsítja a központi idegrendszer nyelésben 
résztvevő elemeit. A nyelési zavar oka lehet banális betegség, de súlyos, életet veszélyeztető 
kórképek is okozhatnak dysphagiát. A nyelési zavar fogyást, alultápláltságot okozhat, bizonyos 
esetekben félrenyeléshez, köhögéshez vezethet, a gyakori félrenyelés tüdőgyulladást 
eredményezhet. 

Nyelési nehézség esetén mindig orvoshoz kell fordulni. A kivizsgálás része a beteg alapos kikérdezése, 
fizikális vizsgálata, kontrasztanyagos nyelési vizsgálat, esetleg nyelőcső-tükrözés és a nyelőcső 
nyomásvizsgálata (manometria), de gyakran sor kerül az idegrendszer és a mellkasi szervek részletes 
átvizsgálására is. 

A nyelési zavarok kezelése attól függ, hogy mi okozza a dysphagiát. Az ok kiderítéséig segíthet a diéta. 
A gyakori, kis étkezések, folyékony vagy pépes étrend, minden falat után víz kortyolgatása, lassú 
étkezés kinyújtott nyakkal már sokat jelenthet a szűkület okozta nyelési nehézségek esetén. Bizonyos 
esetekben gyógyszeresen is el lehet lazítani a nyelőcsőzáróizmot, vagy javítani lehet a nyelőcső 
mozgását. Máskor csak a műtét vagy egyéb endoscopos megoldások hoznak javulást. 

A legfontosabb, hogy a nyelési zavar legenyhébb formáiban is mielőbb forduljunk orvoshoz. 

Tesztkérdések 

1. Melyik agyideg nem vesz részt a nyelési folyamatban? 
A. V. 
B. VII. 
C. X. 
D. XI. 
E. XII. 
 
2. Melyik betegségre gondolunk, ha betegünk nyelési zavara inkább szilárd étel fogyasztásakor 
jelentkezik? 
A. Nyelőcsőrák 
B. Myasthenia gravis 
C. Parkinson kór 
D. Stroke 
E. Achalasia 
 
3. Evéskor jelentkező félrenyelés, csuklás, köhögés, tüsszögés melyik dysphagiára NEM jellemző? 
A. Bulbaris paralysis 
B. Stroke-ot követő dysphagia 
C. Guillain-Barré syndroma 
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D. Diótörő oesophagus 
E. Cricopharyngealis dysfunctio 
 
4. Melyik tünet nem jellemző Zenker-diverticulumra? 
A. Foetor ex ore 
B. Dysphagia 
C. Fogyás 
D. Tapintható nyaki terime 
E. Emésztetlen táplálék regurgitációja 
 
5. Az alábbi állítások közül melyik NEM igaz achalasia esetében? 
A. Dysphagiával jár 
B. Előfordul a táplálék regurgitációja emésztetlen állapotban 
C. A nyelési röntgen során jellegzetes madárcsőrszerű kép látható 
D. Myotoniával gyógyítható 
E. Legbiztosabb terápia az endoscopos mucosectomia 
 
6. Mi NEM jellemző Plummer-Vinson betegségre? 
A. Fiatal férfiakban gyakori 
B. Dysphagiával jár 
C. Glossitis gyakori velejárója 
D. Szájszéli rhagadok gyakran előfordulnak 
E. Vaspótlásra javulhat 
 
7. A dysphagia melyik típusára NEM jellemző a fájdalom? 
A. GERD okozta dysphagia 
B. Scleroderma 
C. Nyelőcsőfekély 
D. Diótörő oesophagus 
E. Pharyngitis 
 
8. Az achalasia diagnosztikájában segítségünkre van (egy kivétel) 
A. A pontos anamnézis 
B. Az endoscopia 
C. A báriumos kontrasztanyagos nyelési vizsgálat 
D. A nyelőcső manometria 
E. A nyelőcső endoscopos ultrahang vizsgálata 
 
9. Az alsó nyelőcső sphincter (LES) nyomását csökkenti (egy kivétel) 
A. Calcium antagonisták 
B. Nitroglycerin 
C. Teophyllin 
D. Béta-blokkolók 
E. Botulotoxin injekció 
 
10. A dysphagiák melyik fajtájánál alkalmazható a botulin toxin kezelés? 
A. Cardia-táji nyelőcsőtumor 
B. Achalasia 
C. Nutcracker oesophagus 
D. Myasthenia gravis 
E. Parkinsonos nyelési zavar 
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Helyes válaszok: 1: D, 2: A, 3: D, 4: C, 5: E, 6: A, 7: B, 8: E, 9: D, 10: B 

Étvágytalanság, hányás 
dr. Margittay Erzsébet 

Emésztőszervi betegségeknél többször van a két tünet együtt, mégis indokolt a két klinikai jelenség 
egyenkénti tárgyalása, minthogy sok betegségnél csak az egyiket észleljük, és diagnosztikus, terápiás 
konzekvenciájuk is eltérő lehet. 

Étvágytalanság 

Bevezetés 
Hazánkra (mint több más országra is) ez nem jellemző tünet. Inkább túltápláltságról, túlsúlyról, 
folyamatos és reménytelen fogyókúrákról számolnak be betegeink. Éppen ezért, ha valaki arról 
panaszkodik, hogy nem kíván enni, semmi nem esik jól, vagy inkább a szülők, hozzátartozók 
számolnak be erről, ezt komolyan kell venni. 

Definíció, BNO tartomány 

Ha a személy nem kíván enni, étvágytalanságról beszélünk. Az étvágytalanság nem betegség, hanem 
tünet, de a mindennapi gyakorlatnak része lehet. 

F5000 Anorexia nervosa 
F5010 Atípusos anorexia nervosa 
R6300 Anorexia 

 

Irodalmi megállapítások szerint az igazi étvágytalanságok gyakran nem kerülnek a háziorvoshoz, mert 
a háttérben a beteg szerint szégyellendő esemény van, vagy a ráktól való félelem szerepel, és inkább 
nem mennek orvoshoz. Éppen ezért van óriási jelentősége a szűrővizsgálatnak, az egzakt 
testsúlymérésnek. A háziorvosi rendelésen megjelenő beteget először is meg kell nézni, ha ismerjük, 
rögtön feltűnik, hogy soványabb, lóg rajta a ruha, arca melankolikus, gyakran sápadt, néha kissé ijedt. 

Epidemiológia, életkor, nem 

Nehéz megítélni, bár az élettartam-prevalencia valószínűleg 100%. A nemi hovatartozás nem 
releváns. 

Társadalmi háttér, szociális helyzet 

Szenvedélybetegségek és alultápláltságból eredő étvágytalanság gyakoribb a rossz szociális 
helyzetben élők között. 

Hatáskör, kompetencia 

A háziorvos feladata megállapítani, hogy az étvágytalanság alkalmi, valami akut pszichés háttérrel - 
ekkor türelemmel kikérdezzük, és vezetjük táplálásváltoztatási tanácsainkkal Laboratórium, 
szakkonzílium segítségével felderítjük, hogy nincs-e a háttérben kezdődő krónikus betegség. 
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Klinikum 

Anamnézis (egyéni családi) 
Ha a leggyakoribb okokat nézzük: akut gyomorrontás, vírusfertőzés miatti étvágytalanság, A beteg 
szociális helyzete, „éhezés”, kezdődő betegség miatt csökkent táplálékfelvétel, stresszhelyzet, 
nikotin-, alkoholabúzus. Egyszerű, de sokszor célravezető kérdések: 

 Bizonyos ételt nem kíván csak? 

 Napszakokhoz kötődik az étvágytalansága? 

 A körülmények (piszkos környezet, tömeges, gyors táplálkozás) veszi el az étvágyát? 

 Nem gondolja, hogy túlzott munkatempója miatt nincs ideje rendesen étkezni? 

A beteget hagyni kell beszélni! Nem szed-e gyógyszert, esetleg divatos fogyasztószert, dohányzik-e, 
alkoholizál-e. 

Valami történt? Valami változott az életében, amit nehezen visel? Szereti-e munkáját, családját? 
Észreveszi az életben, ami szép? Szeret valakit? Szereti magát valaki? 

Bár a szakkönyvek ilyen mértékben nem taglalják, mint családorvos, mégis megemlíteném, hogy 
„hányás, étvágytalanság” vagy „hányinger, étvágytalanság” panaszával igen sok beteg roskadt le a 
rendelőben, és hosszas, türelmes beszélgetés után derült ki a valódi ok. A beteg nem független a 
környezettől, s mivel nem azonnal mondja el panaszát, csak hosszas beszélgetés után derül ki 
gyakran, hogy a háttérben „idegesítő” stresszek, munkahelyi problémák, családi konfliktusok vannak, 
és mivel a háziorvosi rendelő ingyen van, esetleg nincs, aki meghallgassa, öntudatlanul is betegségbe 
menekül, és a háziorvosnál keres menedéket. Nagyon vigyázni kell arra, hogy ne menjünk be a beteg 
„zsákutcájába”, ugyanakkor ne is nézzünk el komoly betegséget. 

Saját, ötvenéves gyakorlatomban egy alkalommal a rendelésen felmértem, hogy a betegek 7%-a 
pusztán lelkibeteg volt, és nagyon nehéz volt rávenni őket az életmódváltozásra. Közülük sokra illik rá 
a „crux medicorum” kifejezés. 

Fizikális vizsgálat 
Hosszabb étvágytalanságnak jelei lehetnek: haj, körmök megváltozása, A-vitamin-hiány miatt 
papilláris keratózis, C-vitamin-hiány miatt vérzés, hyperpigmentáció, hosszabb malnutritio esetében 
anémia kialakulása is lehetséges. Észre kell venni a bőrön, mellen, nyirokcsomókon, hason, stb. lévő 
elváltozást. Malnutritio említése esetén mérjünk, főként a nem mindig szavahihető, alkoholista 
betegeknél. A tartós étvágytalanság fogyáshoz vezethet. 

Laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 
Tekintve a szerteágazó etiológiára, a vizsgálatok teljes skálája jön szóba. Igénybe kell vennünk a 
megfelelő szakkonzíliumokat, emésztőszervi, kardiovaszkuláris, hormonális, endokrinológiai 
betegségek irányában. Tudni kell azt, hogy az étvágytalanság a legegyszerűbb betegségektől kezdve 
egészen a halálos kimenetelű anorexia nervosáig sok mindennek lehet bevezető tünete. 

Több betegemnél az étvágytalanság rohamos étkezési vággyal párosult, alaposabb anamnézis és 
vizsgálat után 2-es típusú diabetes mellitus kerület felismerésre. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
Gyermekeknél különösképpen fel kell figyelni az étvágytalanságra, elkülöníteni a betegséget a 
pillanatnyi hangulattól. A fogyás okait az 1. táblázat sorolja fel 
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1. táblázat. Az étvágytalanság okai 

Rosszindulatú daganatok 
Endokrin és anyagcsere-betegségek 

 Hyperthyreosis 

 Cukorbetegség 

 Pheochromocytoma 

 Mellékvesekéreg-elégtelenség 
Gastrointestinalis betegségek 

 Malabsorptio 

 szűkülettel, obstrukcióval járó betegségek 

 Anaemia perniciosa 

 Emésztőszervi betegség része, gyomorrontás, hurut, fekély 

 Epekő, epehólyag-gyulladás, májgyulladás, hasnyálmirigy-problémák, sérv 

 Krónikus hepatitis, májcirrhosis 

 Élelmiszer-intolerancia, ételallergia 
Szív-érrendszeri betegségek 

 Ischaemiás szívbetegség 

 Szívelégtelenség 
Légzőrendszeri betegségek 

 Emphyema 

 COPD 
Veseelégtelenség 
Rheumatológiai betegségek 

 Rheumatoid arthritis 

 Egyéb autoimmun betegségek 
Fertőzések 

 HIV 

 Tuberculosis 

 Parazitózisok 

 Infectiv endocarditis 
Gyógyszerek 

 Antibiotikumok, NSAID-ok, SSRI-gátlók, metformin, levodopa, ACE-gátlók, L-thyroxin stb. 
Szájüregi és fogbetegségek 
Neurológiai okok 

 Stroke 

 Parkinson-betegség 

 Neuromoscularis betegségek 
Pszichiátriai betegségek 

 Depresszió 

 Szorongás 

 Hozzátartozók elvesztése 

 Szenvedélybetegségek (alkoholizmus) 

 Dementia 

 Evészavarok (anorexia nervosa) 
Fokozott fizikai aktivitás, megerőltetés 
Szociális okok 

 Elszigetelődés 

 Rossz anyagi helyzet 
Öregedéssel járó elváltozások 
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 Fiziológiás változások 

 A szaglás és ízlelés csökkenése 
Ismeretlen eredetű 

 

Kezelés 
A kezelés természetesen oki. Társadalmunk jelentős részének nincsenek helyes elképzelései az 
egészséges táplálkozásról. Ezért az egészség és betegség határán dolgozó háziorvosnak gyakran nem 
gyógyszeresen, hanem pszichológiailag, a beteg felfogóképességét figyelembe véve kell orvosi 
tanácsot adnia. Többször alkalmaztam családterápiaként a dolgozók és gyermekek helyes étkezéséről 
beszélgetéseket. Főként az egyszerűbb, műveletlenebb emberek ezt hálásan fogadták, és a „kezelés” 
eredményes volt. Ugyanúgy, ahogy a diabeteses beteggel közölni kell a szénhidrát fogalmát és 
számolását, vagy az elhízottal a kalória-felvétel és -leadás jelentőségét, ugyanúgy a helytelen 
életmódból kialakuló étvágytalanságot is neveléssel kell megpróbálni befolyásolni. A „morcosan 
étvágytalan” beteget is tájékoztatni kell arról, hogy mit, mennyit egyen, hogy testben és lélekben 
erős, egészséges és teherbíró legyen, céljai legyenek, és örömmel étkezzen. 

Hányás 

Definíció, BNO tartomány 
Hányásról akkor beszélünk, ha a normális körülmények között megevett étel vagy annak egy része (a 
szokásos száj-nyelőcső-gyomor-belek emésztési folyamat, mely részben felszívódással, részben 
székletürítéssel végződik) rendellenes módon nem kerül a gyomorból tovább, hanem 
robbanásszerűen visszakerül a szájba, és kikerül a szájból a külvilágba. 

F5050 Hányás, ami más pszichés zavarhoz társul 
K9100 Hányás gastrointestinalis műtét után 
K9200 Vérhányás 
O2100 Terhességi vészeshányás 
O2120 Hányás a terhesség második felében 
O2180 Egyéb a terhességet komplikáló hányás 
O2190 Terhességi hányás, k.m.n. 
P5400 Újszülöttkori vérhányás 
P7820 Újszülöttkori vérhányás és vérszékelés a lenyelt anyai vér miatt 
P9200 Újszülöttkori hányás 
R11H0 Hányinger és hányás 

 

Általában émelygés vezeti be, amely egy kellemetlen érzés, amikor az ember úgy érzi, hogy közel áll a 
hányáshoz. A nyúltvelői hányásközpontba befutó ingerek tudatosulnak, és a gyomor 
hypomobilitásához megnövekedett parasympaticus tónus társul. A gyomor-fundus és az alsó 
oesophagus sphincter elernyedt állapota mellett a gyomortartalomnak a hasizom akaratlan 
összehúzódása által kiváltott, orális irányú kiáramlása következik be. (Nem tévesztendő össze a reflux 
és a regurgitatio jelenségével, mikor is a gyomortartalom hányinger vagy erőteljes hasizom-
összehúzódás nélkül távozik, illetve köpi ki a beteg az ételt.) 

A jelenség mechanizmusa. A hányásszabályozás központja az agytörzsben található, a pontos 
mechanizmus nem tisztázott. Létrejöttében a gyomor-bél rendszer, a torok és a hasi mellkasfali 
izomzat vesz részt. Mivel hányinger csak éber állapotban alakulhat ki, keletkezése agykérgi működést 
feltételez. Elektroenkefalográfia alapján hányinger kiváltásakor a temporofrontalis lebenyben 
mutatható ki aktiválódás. 
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Korábbi állatkísérletek alapján egyetlen körülírt központot tartottak felelősnek a hányás 
koordinálásáért, amely a formatio reticularis területén található. Későbbi vizsgálatok emberben 
azonban több agytörzsi mag szerepét igazolták: a nucleus tractus solitarius, a hátsó vagus és 
phrenicus magok, a légzés szabályozásában is szereplő egyes nyúltvelői magok, illetve a garat-, 
arckoponya- és nyelvmozgásokat szabályozó magok. Nem pontosan ismertek a jelátvitelért felelős 
neurotranszmitterek; neurokinin NK1, szerotonin és vazopresszin mediációt feltételezünk. 

Szabályos körülmények között a gyomortartalmat lassú hullámok továbbítják a vékonybél felé, 
percenként háromszor. Hasonló lassú hullámok segítik a béltartalom haladását a duodenumban is, 
percenként tizenegyszer. Hányás során a lassú hullámokat retrográd összehúzódást létrehozó, 
ismétlődő, szabálytalan aktiváció váltja fel. Ez a nyombél és a gyomor tartalmának szájon át történő 
kiürüléséhez vezet. Hányáskor a szomatikus és visceralis izomzat összehúzódik, megnő a hasűri 
nyomás, a gyomortartalom a nyelőcső felé préselődik, a gyomorcardia a rekeszizom fölé csúszik, a 
gége fölfelé mozdul el, segítve a hányadék száj felé történő továbbítását. 

A hányás kiváltása. Kellemetlen élmények, szagok az agykéreg felől indíthatnak hányást. A 
tengeribetegség és a belső fül betegségei a labyrinthus rendszeren keresztül, míg a gyomrot irritáló 
anyagok és egyes, hányást okozó citosztatikumok gastroduodenalis vagus reflex útján aktiválják a 
hányás mechanizmusát. A vékony- és vastagbél-elzáródás, valamint a mesenterialis ischaemia nem 
gyomoreredetű viscelaris afferenseket aktivál. Különböző metabolikus hatások (ureamia, 
ketoacidosis, hypoxia), valamint hányást okozó gyógyszerek és bakteriális toxinok a nyúltvelői area 
postrema területén, az úgynevezett kemoreceptor trigger zónát aktiválva váltanak ki hányást. 

Epidemiológia 
Nehéz megítélni, bár az élettartam-prevalencia 100%-ra becsülhető. Ismeretes, hogy a 
gastroenteritises betegek 35-40%-ánál sem megbízható a kórisme felállítása, még inkább áll ez a 
hányás gyakoriságára, melynek oka szerteágazó lehet. A hányás panaszával megjelenő betegbél 
legfontosabb tényezőket az 1. ábra foglalja össze. 

 

1. ábra. A praxisban hányás panaszával megjelenő betegnél legfontosabb tényezők 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Rövid távú hányásnak tarjuk a praxisban a két leggyakoribb, szinte élettani okot, a túlzott vagy nem 
megfelelő étel bevitelét és a terhességet. 

A túlzott vagy zsíros ételek leggyakrabban vendégség, lakodalom stb. alkalmával következnek be, 
alaposan rákérdezve ez az anamnézisből kiderül. Ilyenkor a beteg elmondja, hogy miből mennyit 
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evett, rendszerint ezt dobja ki a gyomra, a hányást megelőzi a teltségérzés, puffadás, kíséri gyakran 
izzadás, gyomortáji feszülés, és a hányás után megkönnyebbül, gyengeség marad vissza. „Akut 
gastroenteritis” diagnózissal szoktuk 2-3 napra táppénzbe venni az ilyen beteget, szigorú diétát 
javaslunk, 2-3 napos koplalás (kétszersült, főtt krumpli sok tea fogyasztását javasolva), igen sokan 
kamillát javasolnak. Gyakran ilyennel nem is fordul a beteg az orvoshoz. 

Fontos ilyenkor tájékoztatni, hogy a legkisebb panasz vagy elhúzódó, ismétlődő hányás esetén a 
beteget feltétlenül meg kell vizsgálni. „Telefonon” emiatt betegállományban tartani a beteget nem 
bölcs dolog. Ugyanis lehet hosszabb betegség bevezető tünete is mint „első hányás”, a kísérő 
fejfájást, szédülést, leizzadást a beteg alkatának megfelelően „szokásos lényegtelen” vagy „drámai” 
történésként adhatja elő. Az előzmények pontos felvétele mellett alapos megfontolás tárgya: 

Ha lehetséges, a hányadékot mindig meg kell vizsgálni. Ha egyértelműen a megevett csirkepörköltet 
vagy kocsonyát stb. „látta viszont”, és megkönnyebbült a túlzott táplálékbeviteltől, még mindig meg 
kell kérdeznünk, hogy nem volt-e véres, esetleg zöld, savanyú vagy fekete a hányadék színe, ezek 
természetszerűen további vizsgálatot igényelnek. 

Véres lehet, ha előzőleg is volt gastritise, fekélye, szélsőséges esetben gyomorperforáció gyanúja is 
felmerül. Ha „savas” és általában „máskor is hányt savat”, vizsgálatunk ulcus irányába terelődik. Ha 
fekete volt a hányadék (ritka!) egyértelműen régebbi folyamat lehetősége is felmerül, haematemesis. 

Mindezekhez tisztázni kell a beteg étkezési szokásait. Rendszertelenül, időnként „éhező”, máskor 
„farkaséhes” beteg gyakrabban hány - gyakran megdöbbentően természetesen tudják elmondani a 
hányásról panaszkodó betegek, hogy „olyan a munkám, hogy össze-vissza tudok csak étkezni, és 
gyakran kihányom, ha ideges vagyok, ezt már így megszoktam”. 

Előnyben van a betegét jól ismerő háziorvos, de célszerű az egyszeri „közönséges” gyomorrontásos 
hányásnál a fentieket végiggondolni, mert nem zárható ki, hogy a sápadt, kimerült, megviselt arcú 
beteg, kinek nyelve rendszerint fehéres-száraz, több figyelmet igényel, mint amit gondolunk. 

A táplálék mellett gyógyszerek hatása is szóba jöhet, különösen érvényes ez a digitáliszra, az 
ópiátokra, valamint a reumás gyógyszerek, non-szteroid fájdalomcsillapítók mértéktelen 
használatakor fellépő hányásra. Összefoglalva: 

Mit kérdezünk a hányás panaszával először jelentkező betegtől? 

 Mit és mennyit evett? 

 Megelőzte-e a hányást egyéb panasz, hányinger? 

 Milyenek az étkezési szokásai? 

 Milyen volt a hányadék? Mennyisége? 

 Széklete volt-e, mikor, milyen? 

Mit vizsgálunk? 

 Általános állapot, sápadtság, ájulási hajlam, fejfájás 

 Nyelv szárazsága, színe 

 Gyomor tapintása. Érzékeny? Fájdalmas? 

 Nem feszes-e a gyomortáj? (epe, máj, alhas) 

Azonnali javaslat 
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 Diéta 

 Itatás 

 Megfigyelés 

 Lehetőleg azonnal ne gyógyszerezzük (esetleg tüneti) 

A hányás, hányinger sok egyéb betegségre jellemző (2. táblázat). Elsősorban a háziorvos feladata 
annak pontos eredetét az anamnézis alapján eldönteni, hogy hova küldje a beteget, és szoros 
observatio alatt tartsa, későbbiekben is rákérdezzen hányingerre, hányásra, és szükség esetén 
bekérje az egyéb szakrendelésre adott beutalók leletét. Ha döntésünk organikus eredetű hányásnak 
ítéli a jelenséget, itt is két csoportra oszthatjuk az ennek megfelelő folytatást: gastrointestinalis 
betegségek és egyéb betegségek. 

2. táblázat. A hányás okai 

I. Gastrointestinalis betegségek 
Szűkülettel járó betegségek 

 Nyelőcső-atresia 

 Pylorus stenosis 

 Vékony- és vastagbél-atresia és szerzett elzáródás (tumorok) 

 Arteria mesenterica superior szindróma 

 Sérvek 

 Egyéb mechanikus okok: adhézió, strangulatio, intususseptio 

 Gyulladásos szűkület. marószer, Crohn-betegség 
Fertőzések 

 Vírusos, bakteriális 

 Gyulladások 

 Cholecystitis 

 Pantcreatitis 

 Appendicitis 

 Hepatitis 

 Peritonitis 
Megváltozott szenzomotoros működés 

 Gastroparesis 

 A bél pseudo-obstructiója 

 Funkcionális dyspepsia 

 Krónikus idiopathiás émelygés 

 Funkcionális hányás 

 Ciklikus hányás szindróma 
Epekő-kólika 
Hasi besugárzás 
Veseköves roham 
Salpyngitis 
Nem gastrointestinalis betegségek 

 Cardiomyopathia 

 Myocardialis infarctus (főleg inferior) 
Labyrintus betegségek 

 Mozgásbetegség, kinetosis 

 Labyrinthitis 

 Vesztibuláris tumorok 
Intracranialis nyomásfokozódás: 
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 Daganat 

 Vérzés 

 Tályog 

 Hydrocephalus 
Reflexes 

 Migrén 
Szemészeti betegségek 

 Glaukoma 
Psychiatriai betegségek 

 Anorexia és bulimia nervosa 

 Depresszió 

 Posztoperatív hányás 
Gyógyszer- és anyagcsere-eredetű okok 
Gyógyszerek 

 Daganatellenes kemoterápia, antibiotikumok, antiarrhythmiás szerek, digoxin, orális 
antidiabetikumok, fogamzásgátlók 

Endokrin/anyagcsere-állapotok, betegségek 

 Terhesség 

 Krónikus veseelégtelenség 

 Ketoacidosis 

 Pajzsmirigy és mellékpajzsmirigy-betegségek 

 Mellékvesekéreg-elégtelenség 
Toxinok 

 Májelégtelenség 

 Alkohol 

 Egyéb mérgek 
[Forrás: Tulassay Zs. (szerk.) A belgyógyászat alapjai. (2007)] 

A cholecystitis vagy epeköves roham felfedezése leggyakrabban az ügyeleten történik. Ha a beteg 
nem tud róla, hogy epeköve van, „jó vacsora” után, éjjel érez görcsös fájdalmat a jobb bordaív alatt. 
Görcsoldót kap, és másnap reggel bejön a rendelőbe vagy hívja a háziorvost, főleg, ha hányást is 
észlelt. Első teendőnk az „akut has” kizárása, ha lázas, antibiotikumot és görcsoldót kap, aztán 
következnek a vizsgálatok. Gyakran láz, hidegrázás, hasi fájdalom, labornál gyulladásos jelek 
(süllyedés, vérkép, esetleg enzimemelkedés, sz. bilirubin-emelkedés), ha rosszabbodik, kórházi 
elhelyezés, ambulanter hasi UH, gastroenterológiai szakvélemény, volumenpótlás, megfelelő 
eredmények esetén az epekő eltávolítása műtéti úton. Sok beteg konzervatív kezelés mellett dönt - 
ha ismétlődnek a görcsös-hányásos panaszok, célszerű nem megvárni az elzáródást, esetleges 
peritonitist, hanem szoros observatio mellett CT, MRI „bizonyítékaival” sebészeti osztályt forszírozni. 

A krónikus gastritis és ulcus majdnem fokozott savelválasztást jelent. Általában ezek a betegek 
„savanyúak”, rendezetlen életűek, gyakran munkamániásak és rendszertelenül étkeznek. A hányás 
mintegy „melléktünet”, nikotin, alkohol, non-szteroid gyulladásgátlók fokozzák a panaszokat. Ilyenkor 
gastroscopia feltétlenül szükséges, savkötők, H2-antagonisták, protonpumpa-gátlók jönnek szóba. 
Bár egyértelműen organikus betegség, gyakran felfedezhető a psychosomatikus háttér is. 

A hepatitises betegek hányingere, hányása mellett a fizikális vizsgálat, a megnagyobbodott hepar, a 
laboratóriumi leletek a perdöntőek. A további kezelésnél nem a hányás az elsődleges szempont. 
Érdemes visszanézni a pozitív eseteknél a szedett gyógyszerekre. Úgyszólván minden gyógyszer 
mellékhatásai közt szerepel a májártalom lehetősége, melyet a beteg elsősorban hányinger, hányás, 
rossz közérzet panaszaként észlel és jön rendelőnkbe. 
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Az appendicitises beteg gyakran hányás és hasmenés panaszával jelentkezik. A fizikális vizsgálat akut 
has, Hedri-tünet alapján a beteget sürgősséggel sebészeti osztályra küldjük. 

A heveny pancreatitis sokszor nem kerül felfedezésre, mert a beteg a vállba sugárzó fájdalomról, 
hányásról, rossz közérzetről panaszkodik. Ha felmerül ennek a gyanúja, és súlyosan elesett, lázas a 
beteg, nem érdemes laborral húzni az időt; a beteget azonnal kórházba kell küldeni. A colitis nem 
jellemző tünete a hányás. Vastag, ill. vékonybél-ileusban viszont előfordul. A betegséget itt nem 
részletezzük, de gondolni kell rá és gastroenterológus kezébe áttenni, lehetőleg kórházba. Ilyenkor a 
beteg már ránézésre súlyos beteg látszatát kelti, általában fekvőbeteg. Ugyanez áll a különféle hasfali 
sérvekre, vastagbél-betegségekre. A háziorvosnak tudnia kell a kompetenciáját, és felvenni a 
kapcsolatot gastroenterológussal (UH, CT, kórházi elhelyezés, megítélés szerint sebészeti osztály is 
szóba jön, személyes konzílium). 

A daganatok gyakran hányással kezdődnek. Ez az a betegség, amit a háziorvosnak folyton észben 
kellene tartani, mert kezdeti stádiumban gyógyítható. És nem ritka, hogy a beteg későn jelentkezik, 
elbagatellizálja panaszait. A duodenális ulcus soha, viszont a gyomorfekély gyakran észrevétlenül 
megy át gyomorrákba. Folyamatos megfigyelést, lehetőleg eltávolítást igényel a polypus észlelése is. 

Myocardialis infarctus, hypertonia, depresszió, gyógyszerek (antibiotikumok, digitalis, orális 
fogamzásgátlók, antiaritmiás szerek) mellékhatásai, veseelégtelenség, acidózissal járó állapotok (szív- 
és májelégtelenség, diabeteses ketoacidosis, laktát-acidosis, melyet biguanidok válthatnak ki), 
hypadrenia, koponyaűri nyomásfokozódás, alkohol, gomba, egyéb mérgek. A hányást mindenkor 
tünetként kell felfogni, és az alapbetegséget keresni. 

A terhességi hányás felismerése általában egyszerű, mert a beteg már előre mondja, hogy gravid, de 
több beteget láttam, aki gastroscopiát, UH-t, MRI-t „követelt”, és csak hosszas, barátságos 
beszélgetés után sikerült megértetni vele hányása valódi okát. Így türelemmel kell étrendjét 
megbeszélni: gyakran, keveset és könnyen emészthető ételeket egyen. Ajánlatos reggel, a felkelés 
előtt könnyű étel fogyasztása. A terhességi hányás gyógyszeres kezelésére B6 vitamint javasolnak. Ha 
várandós asszony sokat hány, folyadékpótlásról kell gondoskodnunk. 

Hányáscsillapító gyógyszerek teratogének is lehetnek. A kivizsgálás általános belgyógyászati vizsgálat, 
a terhességi diabetes és hypertonia irányába menjen, és a terhesgondozóval gyakran konzultáljunk, 
ha a kismama panaszai jelentősnek látszanak. Általában az első trimeszterben szoktat hányni, és 
elfogadják tanácsainkat, de ritkán előfordul hosszabb hányásos periódus is. 

Ha gyakoribb, visszatérő hányásról panaszkodik a beteg, akkor kezdünk betegségfogalmakban 
gondolkodni. Mielőtt sorra vennénk a gyakoribb hányást okozó betegségeket, beszélnünk kell a 
psychogen hányásról. Érzékenyebb emberek - főleg nők - bizonyos látványra, szagra, helyzetre 
hányással reagálnak, gyakori a „nem bírom megemészteni” kifejezés, és a háttérben túlzott munka, 
rossz családi helyzet, rendszertelen étkezés, alkoholizmus vagy egyéb munkahelyi stressz áll. Ezek 
nagy türelmet igényelnek, általában tudatosítani kell a helyzetet, elfogadtatni, amin nem tud 
változtatni, és az egész beteget, nem pedig izoláltan a hányást kezelni. 

Kezelés 
A hányás kezelése akut gastroenteritis esetén részben diéta, részben az elveszett folyadék pótlása, ha 
itatás nem lehetséges, infúzió formájában. Ha a kiváltó ok kiderül, annak kezelése, - a máj- és 
vesefunkció ellenőrzése mellett, - súlyosabb esetben a hospitalizáció célszerű, Centrálisan ható 
antiemetikumok közül antihiszatminokat használunk, vagy dopamin-antagonistákat. A D2 dopamin 
receptor-antagonista fenotiazinok mérgezés, gyógyszer-mellékhatások okozta hányánál hatékonyak 
(Coerucal, Domperidon). A családorvosi gyakorlatban biztosan kizárt egyéb betegség esetén, 



 905 

funkcionális pszichiátriai hányásnál tricitrikus antidepresszánsok, diazepam-készítmények adására 
kerülhet sor, súlyosabb vagy hosszabban fennálló hányás esetén mind a beteg, mind az orvos 
érdekében a hospitalizáció a célszerű. 

Irodalom 

MSD orvosi kézikönyv. Melania, (1994) 
Herold G. Belgyógyászat. B+V Kiadó, (2000) 
Petrányi Gy. Belgyógyászat, diagnosztika, Medicina (1978) 
Tulassay Zs. A belgyógyászat alapjai. Medicina (2007) 

Esetismertetések 

1. eset. 32 éves férfi 
Harminckét éves férfihez hívtak lakásra. Korábban nem volt említésre méltó betegsége. Feleségével 
egybehangzóan arról számolt be, hogy előző este kínai vendéglőben „valami furcsát” ettek, ennek 
egy részét éjszaka kihányta, de azóta is gyomortáji fájdalma, émelygős érzése van, gyenge, és reggel 
is hányt, enyhe fejfájása is van. 

Fizikális vizsgálattal a megviselt arcú, verejtékes férfinél normális szívműködést, puhasejtes légzést 
észleltem. Nyelve enyhén lepedékes, kifejezett epigastriális fájdalmat jelzett, de inkább középen. A 
dg. egyszerűnek látszott, akut gastritisként koplalást, bőséges teafogyasztást rendeltem el, mivel 
széklete is rendezett volt, enyhe görcsoldó injekciót (Papaverin volt a szokásos) adtam, táppénzbe 
vettem, és másnapra felhívtam a rendelőbe. 

A másnapi sürgedelemben másnap nem észleltem meg nem jelenését, harmadnap bejött felesége és 
elmondta, hogy előző éjjel kihívták az ügyeletet. Az ügyeletes orvos sürgősséggel kórházba küldte, 
onnan az idegsebészetre került, ahol agyi aneurysmát találtak, megoperálták. Műtétnél több 
aneurysma is látható volt, néhány megrepedt, s a beteget nem lehetett megmenteni, meghalt. 
Ledöbbentem, bár úgy éreztem, nem kellett volna erre gondolni, mégis, azóta is keresem azokat az 
idegrendszeri tüneteket, melyekre talán kellett volna figyelnem. Bár akkor sem lett volna a beteg 
megmenthető, mégis diagnosztikai kudarcom volt, az elmondott anamnézis és a hányás 
félrevezetett. A család mindezt belátta, de bocsánatkérések közepette elkérték magukat tőlem a 
szomszéd kollégához. (Későbbiekben is hozzám jöttek ugyan, de nem én voltam a hivatalos 
háziorvosuk.) Ezután jobban rákérdeztem a „sugárzó” hányásra. 

2. eset. 15 éves nő 
15 éves kislány jött aggódó arccal, hogy elrontotta a gyomrát töltött káposztával, és hány, napok óta 
hányingere van. Státusa: jól fejlett, parasztszülők életkoránál jobban fejlett leánygyermeke, a szív, 
tüdő és vérnyomás vizsgálata normális, semmiféle eltérést nem tapasztaltam ijedt arckifejezésén 
kívül. Alaposabb kikérdezésre kiderült, hogy mensese három hete késik. Sikerült rávenni, hogy hozza 
be az édesanyját, és hosszas beszélgetés után a dühödt mama elvitte a terhes kislányt a 
nőgyógyászhoz. A nőgyógyászati vizsgálat igazolta a terhességet, ami sejthető volt. Érdekes volt a 
mama reakciója: „Többször ehhez az orvoshoz ne küldjön senkit, ez rögtön azt kérdezte, mikor legyen 
az abortusz. Mit gondol ez, kutya van a kislányom hasában?” Nem tudni, mi módon, de nagy 
örömömre esküvő lett a vége, s jelenleg három gyermekük van, lakást is kaptak az akkori tanácstól. 

3. eset. 20 éves nő 
„Csillapíthatatlan hányása van a kislányomnak” - ez volt a hívás. A 20 éves csinos tanárnő valóban 
megállíthatatlanul hányt, a hányadék piros vért tartalmazott. Státusából a szenvedő, fájdalmas arc, 
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sápadt, verejtékes bőr, 110/60-as vérnyomás, tachycardia, tüdő felett puhasejtes légzés mellett 
egyéb említendő nem volt. Kiderült, hogy rendezetlen étkezés mellett a feszült életet élő nőbeteg 
már korábban is érzett gyomorpanaszokat, s vérzése volt, reggeli hányingere, és ujjal mutatott rá a 
fájdalmas helyre. Ulcus doudeni alakult ki, mely egy megfeszített vizsgaidőszakban vérzésnek indult, 
a megoldás azonnali hospitalizálás volt. A kórházban sikerült konzervatív kezeléssel megelőzni a 
resectiót, megpróbáltam rendezettebb, kiegyensúlyozottabb életvitelre rábeszélni. 

4. eset. 40 éves férfi 
Negyven éves férfibeteg anamnéziséből korábbi ulcust, alkoholos szokását, dohányzását emelném ki, 
enyhe hypertonia miatt vettük gondozásba. Beléptekor elmondja, hogy napok óta hányingere van, 
hány, „doktornő, most alig ittam, de ez a rosszullét nem a szokásos” - mondja. Státusában a balra egy 
ujjal nagyobb szív, emphysemás mellkas, basalisan mindkét oldalt egy-egy szörcszörej, 150/90 Hgmm 
vérnyomás mellett kiemelendő a háromujjnyi, nagyon érzékeny máj, enyhén icterusos szem. 
Kórházról hallani sem akar, de az azonnal levett vérből a magas májenzim-értékek érték és a 
hyperbilinuraemia, vizeletének sötét színe s benne epefesték, egyértelműen hepatitis mellett szól. 
Amikor ennek fertőző voltáról meggyőztük, unokáira való tekintettel sikerült a László Kórházba 
küldeni, ahol verifikálták a hepatitis epidemica diagnózisát. Gyógyulásakor nemcsak a hányás, egyéb 
panasza szűnt meg, de az alkoholizmust is sikerült befolyásolni, remélhetőleg nem csak átmenetileg. 

Mindezek „közönséges” esetek, nem egyediek, de felhívják figyelmünket a hányás észlelésekor az 
anamnézis fontosságára és a hányadék megfigyelésének jelentőségére. Ha nem kerül orvosi kézbe, és 
elhúzódik a hányás, az hypoholaemiához, exiccosishoz vezethet. Fel kell figyelni fejfájás, szédülés 
jelenlétére, mely központi idegrendszeri vagy labirintus érintettség jele is lehet. A rossz közérzet 
mértéke elesettség, sápadtság, hypotonia, szapora pulzus, tudatállapot-változás, látászavar, azonnali 
beavatkozást igényel, szakorvosi konzíliumot, esetleg kórházi beutalást. 

5. eset. 17 éves nő 
Tizenhét éves lánybetegem étvágytalanságra panaszkodott. Feltűnő fogyása gondolataimat betegség 
irányába terelte. Nagyfokú anaemiát találtam, melynek hátterében a mellkasröntgen a sajnos, ma 
sem ritka tbc-s elváltozást igazolt. 

6. eset.41 éves nő 
A korábban 100 kg közeli nőbetegem mindig fogyókúrával küzdött. Hosszú ideig eltűnt szemem elől, 
majd hyperthyreosis fizikális jeleivel, 60 kg-osan láttam újra. Tachycard, vérnyomása 160/70, Hgmm 
volt. A tapintható struma mellett kiderült, hogy divatos fogyasztószert szedett, majd az 
endokrinológus szakkonzílium tudott állapotába sikeresen beavatkozni. 

Tesztkérdések 
1. Milyen bevezető tünetei lehetnek a hányásnak? 
A. Láz 
B. Derékfájás 
C. Viszketés 
D. Hányinger 
E. Mindegyik 
 
2. Mi a legfontosabb a háziorvos részéről a hányás okának megállapításához? 
A. Türelmes kikérdezés 
B. A hányás időtartama 
C. Gyakorisága 
D. A hányadék vizsgálata 
E. A és D 
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3. Milyen hányadék alarmírozza az orvost hospitalizáció irányába? 
A. Megevett bőséges étkezés kihányása 
B. Savas hányás 
C. Fekete hányadék vas szedése mellett 
D. Véres hányadék 
 
4. Közönséges hányásnál milyen kezelési alapelvet helyeslünk? 
A. Koplalással és itatással observatio 
B. Görcsoldó adása 
C. Antibiotikum 
D. Lázcsillapító adása 
 
5. Étvágytalanság panaszával mi az első tisztázandó kérdés? 
A. Volt-e a betegnek gyomorrontása? 
B. Szokott-e rendszeresen táplálkozni? 
C. Alkalmilag vagy tartósan étvágytalan? 
D. Vannak-e fizikális jelei a tartós étvágytalanságnak? 
E. Mindegyik 
 
6. Milyen tünet alakulhat tartós étvágytalanságnál? 
A. Fogyás 
B. Sápadtság 
C. Kifejezetten jó általános állapot 
 
7. Milyen betegség okozhatnak fogyást? 
A. Parkinsonismus 
B. Veseelégtelenség 
C. Tumorok 
D. Pszichogén étvágytalanság 
E. Mindegyik 
 
8. Étvágytalanságnál mire terjedjen ki az orvos figyelme? 
A. Pontos anamnesis felvétele az életmódról 
B. Depresszió, szorongás, hisztéria felderítése 
C. Szívbetegség 
D. Mindegyik 
 
9. Hogyan gyógyítsa az orvos az étvágytalanságot? 
A. Tünetként kezelje, és derítse fel az okot 
B. Adjon vitaminokat 
C. Küldje a reumára, fizikoterápiára 
D. Rendeljen neki hajnövesztő szert 
 
Helyes válaszok: 1: E, 2: E, 3: D, 4: A, 5: E, 6: C, 7: E, 8: D, 9: A 
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Gastrooesophagealis reflux betegség 
dr. Magyar Anna 

Bevezetés 
A gastroesophagealis reflux betegség (GERD) az egyik leggyakrabban előforduló gyomor-bélrendszeri 
megbetegedés, mely sokszor a beteget egy életen át elkíséri. Jelentőségét nem annyira súlyossága, 
mint a magas morbiditás és a betegség okozta rossz életminőség adja. 

Definíció, BNO tartomány 
K21 Gastrooesophagealis reflux 
K2100 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitissel 
K2190 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitis nélkül 

 

A (GERD) olyan állapot, amikor a gyomortartalom visszafolyása a nyelőcsőbe (reflux) kellemetlen 
tüneteket és/vagy szövődményeket okoz. A GERD tünetei és szövődményei létrejöhetnek a 
nyelőcsőben, de a torokba, szájba jutó, vagy légutakba aspirált gyomorbennék közvetlenül vagy 
reflexes úton nyelőcsőn kívüli, extra-oesophagealis tünetekhez is vezethet. A nyelőcsőben létrejött 
tünetek (1. táblázat) közül leggyakoribb a gyomorégés (tűzmell), mely valójában a sternum mögé és a 
torokba, néha nyelvre lokalizált, kellemetlen égő érzés, valamint a gyomortartalom visszabukása a 
torokba. Jelentkezhet a reflux kellemetlen epigastrialis fájdalommal is. Gyakori tünet az émelygés, 
büfögés, csuklás, de lehet a reflux – főként idős betegekben - néma, tünetmentes. A nyelőcsőben 
létrejött tünet a mellkasi fájdalom is, mely néha megtévesztésig hasonlít az angina pectorisra. 

1. táblázat. A reflux nyelőcsőben létrejött tünetei 

Gyomorégés, retrosternalis égés, torokégés, nyelv-égés 
A gyomorbennék visszabukása a torokba 
Epigastrialis fájdalom 

Böfögés 
Nyelési nehézség, nyelési fájdalom 

Csuklás, nyálzás 
Émelygés, hányinger, teltségérzés 

Globus (gombóc) érzés a torokban 
Nem szív-eredetű mellkasi fájdalom (NCCP-non cardiac chest pain) 

 

Az extra-oesophagealis tünetek közül meglévő evidenciák alapján egyértelmű a reflux oki szerepe 
krónikus köhögés, krónikus laryngitis, asthma és fog-erosiók bizonyos eseteiben, ugyanakkor 
krónikus pharyngitis, sinusitis, tüdőfibrosis és recidív otitis oka is lehet sav-expozíció, bár ez nem 
nyert egyértelmű igazolást. A reflux betegség gyakran vezet alvászavarhoz. A GERD extra-
oesophagealis tüneteit a 2. táblázat foglalja össze. 

2. táblázat. A reflux igazolt és feltételezett extra-oeseophagealis tünetei 

Krónikus köhögés, fulladás, éjszakai köhögési roham 
Krónikus laryngitis: krákogás, rekedtség, gégefájdalom 
Asthma 
Fog-erosiok 
Rossz szájíz, nyelv-égés 
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Krónikus pharyngitis, torokfájás, nyákos torok, torokszáradás 
Postnasalis váladékcsorgás 
Krónikus otitis, tuba hurut, sinusitis 
Aspiratios pneumonia 
Tüdőfibrosis 
Alvászavar 

 

A refluxbetegek 30-40%-ában az endoszkópia során a nyelőcsőben anatómiai eltérés látható, 
gyulladás, erosio. Ez a reflux oesophagitis. A reflux oesophagitis szövődményei az ulcus, vérzés, 
strictura és a Barrett oesophagus, valamint az ebből kialakuló adenocarcinoma. A refluxbetegek 
többségében (60-70%) a meglévő, akár súlyos tünetek ellenére sem látható anatómiai eltérés, őket 
tüneti vagy nem erosiv refluxbetegeknek nevezzük (NERD). A nem erosiv formák az élet folyamán 
ritkán alakulnak át erosiv oesophagitissé. 

Epidemiológia 
A GERD gyakori betegség. Pontos epidemiológiai adatok nem állnak rendelkezésünkre, mert a 
refluxbetegek jelentős részéről nincsenek információk, hiszen sokan nem fordulnak orvoshoz. A 
nyugati világban végzett felmérések szerint a felnőtt lakosság 20%-ának legalább hetente, 50%-ának 
pedig havonta van reflux-tünete. A GERD előfordulását a nyugati civilizációban 10-20%-ra, 
incidenciáját évi 5‰-re becsülik. Az ázsiai országokban a GERD előfordulása alacsonyabb, 2,5-7,1 %-
os. A súlyos GERD 40 éves kor felett és férfiakban valamivel gyakoribb. Ebben az igen gyakori 
betegségben a súlyos szövődmények előfordulása szerencsére ritka, közülük leggyakoribb a Barrett 
oesophagus, mely praecancerosis. Praevalenciája az endoszkóppal vizsgált GERD betegek között 10% 
alatti, és a Barrett metaplasiás betegeknél a carcinoma éves incidenciája is alacsony, évi 0,2-2,1%. A 
GERD mortalitása elenyészően alacsony (<0,5/100000/év). 

Patofiziológia 
A gastro-oesophagealis reflux betegség döntő oka motilitási zavar, az alsó nyelőcső záróizom 
működészavara, mely miatt a sphincter gyakran elernyed, és ilyenkor a nyomáscsökkenés miatt a 
savas gyomortartalom a nyelőcsőbe kerül. Onnan tovább juthat a garatba, szájba, majd a légutakba 
is. A nyelőcső laphámmal fedett nyálkahártyája, hasonlóan a légutak nyálkahártyájához, érzékeny a 
sósav-pepsin károsító hatására. Emiatt kóros szenzációk, égésérzés, fájdalom, irritatív tünetek mellett 
gyulladás, fekély, hegesedés alakulhat ki (1. ábra). Genetikai hajlam esetén a sav (és epés reflux) 
expozíció folyományaként keletkezik a Barrett-oseophagus (2. ábra), a nyelőcsőben megjelenik a 
gyomor hengerhámja, illetve ezen belül intestinalis metaplasia képződhet, és ez dysplasiás 
átalakulást követően nyelőcsőcarcinomához vezethet. 
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1. ábra. Reflux oesophagitis (Dr. Papp János felvétele) 

 



 911 

 

2. ábra. Barrett-oesophagus (Dr. Papp János felvétele) 

Refluxra hajlamosít az idős kor, elhízás, rekeszsérv, dohányzás, alkoholfogyasztás. Számos gyógyszer 
szedése is rontja a refluxot az alsó nyelőcső záróizom ellazításával, ilyenek a nitrátok, teophyllin, â-
izgatók, anticholinerg szerek, calcium antagonisták, szedatívumok, morphin származékok. Az asthma 
hajlamosít refluxra, a reflux pedig ronthatja az asthma tüneteit. Súlyosbítják a GERD tüneteit a túl 
bőséges étkezések, túlfűszerezett, zsíros ételek, nagy mennyiségű alkohol, puffasztó étrend, a telt 
gyomorral felvett vízszintes helyzet, szoros öv viselése, valamint a terhesség. Minden stressz helyzet 
fokozhatja a reflux okozta tüneteket az ingerküszöb csökkentésével. Erős fizikai terhelés is 
provokálhat refluxot. 

A NERD az elmúlt években definiált kórkép. NERD-ről beszélünk, ha a reflux-tüneteket panaszoló 
kezeletlen betegben a konvencionális endoszkópia során nem található látható nyálkahártya 
elváltozás. A refluxbetegek többsége a NERD kategóriába sorolható. Az NERD kezelése többnyire 2-4 
hét alatt sikeres protonpumpa gátlókkal, ritkábban előfordulhat, hogy akár három hónap is eltelik, 
mire a protonpumpa gátló kezelés tünetmentessé teszi a beteget. Antireflux műtétre NERD esetében 
ritkán van szükség. Nem NERD-ben szenvednek azok a gyomorégést panaszoló endoszkóposan 
negatív betegek, akiknél a protonpumpa gátló kezelés teljesen hatástalan, és nincs időbeli 
összefüggés a panaszok és a nyelőcső sav-expozíciója között. Ezeknek a betegeknek funkcionális 
gyomorégésük van, kezelésük nehéz feladat, gyakran pszichotrop szerekhez kell fordulnunk. 

Hatáskör, kompetencia 
A családorvos GERD gyanúja esetén, ha a beteg fiatal, tünetei típusosak, és nem áll fenn semmilyen 
alarmírozó tünet vagy körülmény, protonpumpa gátlóra adott pozitív válasz alapján felállíthatja a 
GERD diagnózisát. Nyelőcső tünetek esetén alap dózisú protonpumpa gátló adása után 1-2 héten 
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belül várható a tünetek megszűnése, extra-oesophagealis tünetek esetén azonban emelt dózisú 
protonpumpa gátlót kell adni, és csak 2-3 hónap elteltével értékelhető az eredmény. Minden egyéb 
esetben (45 évesnél idősebb beteg újkeletű tünetekkel, halmozott tumor előfordulás a családban, 
fogyás, hányás, vérzés jelei, láz, nem szűnő fájdalom, étvágytalanság, tapintható rezisztencia, icterus, 
stb.) a diagnózist a gasztroenterológus állítja fel endoszkópiával. 

Diagnosztizált GERD esetén a háziorvos irányíthathatja a beteg kezelését tünetekhez illesztett 
savgátlással. Kezelés mellett kiújuló panaszok vagy antireflux műtét lehetőségének felvetése esetén a 
beteget a szakorvoshoz kell irányítani. Ugyancsak indokolt éveken át tartó folyamatos protonpumpa-
gátló szedés mellett, még panaszmentes betegnél is időszakos gasztroenterológiai kontroll, ahol a 
szakorvos eldönti, hogy szükséges-e az endoszkópia megismétlése. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
A reflux betegség klinikuma rendkívül változatos. A beteg jelentkezhet típusos nyelőcsőtünetekkel 
vagy nem igazán jellegzetes emésztőszervi panaszokkal (ld. 1. táblázat). Előfordul, hogy légúti 
betegnek álcázva jelenik meg a refluxos páciens a praxisban (ld. 2. táblázat), és gyakran 
koszorúérbetegnek gondoljuk mellkasi fájdalmai miatt. A gombócérzést sokszor szorongásos 
tünetnek véljük, a fog-erosióval pedig nem is hozzánk fordul a beteg, hanem fogorvosához. A tünetek 
gyakran keverednek, és az is előfordul, hogy a teljesen panaszmentes betegben más miatt végzett 
endoszkópia deríti ki a Barrett oesophagust. Tudnunk kell, hogy a reflux tünetek súlyosságából nem 
lehet következtetni az anatómiai eltérések fokára. Rendkívül súlyos, életminőséget rontó tünetek 
mellett az endoszkópia lehet negatív, és enyhe tünetek esetén előfordul, hogy súlyos oesophagitist 
vagy Barrett-oesophagust találunk. 

A beteg kikérdezése során fontos kideríteni: mióta vannak tünetei, hányadszor fordulnak elő, mi a 
tünetek triggere, van-e napszaki ingadozás, van-e összefüggés testhelyzettel, fizikai munkával, 
stresszhelyzettel, mire szűnik meg a reflux (vízivás, alkália, stb.). Rá kell kérdezni a refluxra 
hajlamosító tényezőkre (dohányzás, evési szokások, életmód, stb.), betegségekre. Elengedhetetlen az 
alarmtünetek követése (testsúly, széklet színe, látható vérzés, stb.). A nehéz és fájdalmas nyelés 
mindig komoly kivizsgálást igényel, mert organikus okra, szűkületre utalhat. Nyelőcsőtünetek esetén 
keressünk társuló légúti tünetet, és fordítva. Ki kell derítenünk a társbetegségeket, regisztrálnunk a 
szedett gyógyszereket. 

A családi anamnézis felvétele rendkívül fontos. A családban halmozott tumor előfordulás gondosabb 
kivizsgálást követel. 

Fizikális vizsgálat 
A fizikális vizsgálat minden beteg esetében elengedhetetlen. A relfuxbetegségnek talán egyetlen 
fizikális jele lehet a fog-erosio, mégis segít bennünket a vizsgálat a differenciáldiagnosztikában és a 
beteg testi és lelki állapotának felmérésében. Vérzés legcsekélyebb gyanúja esetén rectalis digitális 
vizsgálatot kell végezni. Az obesitást is regisztrálnunk kell, mint refluxra hajlamosító tényezőt. 
Mellkasi fájdalmakkal érkező beteg esetében, amikor nem tudjuk biztosan eldönteni, hogy égő 
retrosternalis érzését reflux okozza-e vagy angina pectoris, az EKG az elsődleges vizsgálat. (Egy pohár 
víz elfogyasztásának azonnali panaszmentességet okozó hatása inkább reflux mellett szól.) 

Laboratóriumi vizsgálatok 
Nincsenek a refluxbetegségre kórjelző laboratóriumi vizsgálatok, de a vérkép és laborkémia, valamint 
a széklet occult vérzés vizsgálata segíthetnek bennünket a differenciáldiagnosztikában. A 
Helicobacter pylori keresésének a diagnózis szempontjából nincs értelme, hiszen a baktérium nem 
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kóroki tényező a refluxban. Ha azonban betegünk tartós protonpumpa-gátló kezelésre szorul, 
megfontolandó a Helicobacter pylori kilégzési tesztet elvégezni (2 hét protonpumpa gátló szedési 
szünet után!), és a kórokozót eradikálni. 

Képalkotó vizsgálatok 
A reflux betegség diagnosztikájában képalkotó vizsgálatokat ritkán alkalmazunk. Kettős kontrasztos 
gyomorvizsgálat akkor ajánlható, ha nagy hiatus herniára gyanakszunk, vagy ha gyomor motilitási 
zavart is gyanítunk a reflux tünetek hátterében. A nyelőcső bariumpasszázs vizsgálata szövődményes 
vagy atípusos GERD esetén segíti a diagnózist, illetve antireflux műtét előtt mérlegelhető. A hasi 
ultrahang elvégzése minden hasi betegségben hasznos a differenciáldiagnosztika szempontjából. 

Egyéb vizsgálatok 
A fentebb vázolt, protonpumpa gátlóval végzett terápiás teszt jó lehetőség a háziorvos kezében, mely 
nagy érzékenységgel bizonyítja a refluxbetegséget, ha kellő körültekintéssel végezzük. 

Az endoszkópia a reflux betegek 30-40%-ában, amikor gyulladás, erosio, ulceratio vagy heg látható a 
nyelőcsőben, diagnosztikus értékű. NERD betegek esetében azonban csak kizáró értéke van. Az 
erosio mértékét kétféle osztályozással írja le az endoszkópos szakorvos (3. és 4. táblázat, 3. ábra). 

3. táblázat. A reflux oesophagitis Savary-Miller beosztása 

0. Ép, legfeljebb oedemás nyálkahártya 
I. Hámhyperaemia, pötty- vagy vonalszerű erosiók 
II. Confluáló, de nem körkörös laesiók 
III. Confluáló, körkörös laesiók 
IV. Ulcus, stenosis, barrett, bradyoesophagus 

 

4. táblázat. A reflux oesophagitis Los-Angeles beosztása 

A A cardia felett 5 mm-en belül 1 vagy több mucosa hiány (mucosal break) a redők között 
B Hámhiányok 5 mm-nél magasabbra terjedően is 
C Hámhiányok a redők felszínén is, de a körfogat 75%-án belül 
D Kiterjedt, magasra terjedő hámhiányok, a körfogat 75%-án túlterjedően 
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3. ábra. Súlyos reflux oesophagitis (Savary-Miller III; Los-Angeles C) (Dr. Papp János felvétele) 

A patológiás savas reflux kimutatásának legérzékenyebb módszere a 24 órás pH monitorozás. 
Orrszondán keresztül a nyelőcsőbe a junkció fölé rögzítenek egy pH-mérőt, és a mérési 
eredményeket 24 órás görbén rögzítik. Létezik „drótnélküli” pH-monitorozás is, a Bravo rendszerrel a 
nyelőcsőbe ragasztják a pH-mérőt, mely telemetriásan közvetíti ki a pH-értékeket egy hordozható 
rádióvevőbe. A készülékkel nem csupán a pH viszonyok tisztázhatóak, de a betegnapló vezetésével 
összevetve elemezni lehet a panaszok és a reflux jelenségek összefüggését is. A 24 órás pH-
monitorozást atípusos tünetek és negatív endoszkópos lelet, teráparezisztencia, valamint műtéti 
javallat szükségessége esetén ajánlott elvégezni. Ritkábban alkalmazott diagnosztikus módszerek: 

A 24 órás bilirubin monitorozás (bilitec spektrofotometria) Barrett oesophagus esetén fontos 
vizsgálat, mert a Barrett metaplasia kóroki tényezői között nagy jelentőséget tulajdonítanak az 
alkáliás, epés refluxnak. 

Az impedancia monitorozás lehetőség a nem savas, volumen-reflux kimutatására, pH-méréssel is 
kombinálható. 

A nyelőcső manometriás vizsgálatára antireflux műtét előtt van szükség a meggyengült 
sphincterműködés vagy nyelőcső dysmotilitás biztos kimutatására. 
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A Bernstein-teszt érzékeny módszer a sav okozta mellkasi fájdalom bizonyítására. Ebben a 
vizsgálatban szondán keresztül híg sósavat csepegtetnek az oesophagusba, és ha a beteg mellkasi 
fájdalmat jelez, a sav provokáló hatása bizonyítottnak tekinthető. Nem rutinvizsgálat. 

Diagnózis 
A GERD diagnózisa típusos esetben könnyű. Atípusos tünetek esetén a háziorvos találékonyságán és 
éberségén is múlik, hogy felismeri-e a reflux betegséget a légúti, kardiális vagy nem jellegzetes 
nyelőcső panaszok alapján. Hangsúlyozni kell, hogy létezik olyan forma, amikor a betegnek nincs 
semmilyen nyelőcső-tünete, csupán extra-oaesophagealis GERD okozta panaszai. A legnagyobb 
diagnosztikus kihívás a retrosternalis fájdalom elkülönítő diagnózisa. Az elkülönítésben segít az 
anamnézis igen pontos, mindenre kiterjedő felvétele, a beteg kardiovaszkuláris rizikóbecslése, az EKG 
elemzése. Ha még így is bizonytalanok vagyunk, kisebb baj a beteget reflux-szal kardiológiai őrzőbe 
küldeni, mint akut koronária szindrómával endoszkópiára. Típusos tünetek esetén, alarm-tünetek 
híján, fiatal betegnél nagy segítség a protonpumpa-gátló teszt. Ha azonban bizonytalanok vagyunk a 
diagnózisban, és gasztroszkópiára irányítjuk betegünket, lehetőleg ne kezdjük el a protonpumpa-
gátló adását, mert az meghamisíthatja a gasztroszkópia eredményét. Ezt az elvet felülírja a beteg 
állapota, ha tünetei kibírhatatlanok, meg kell kezdeni kezelését. 

Differenciál-diagnózis 
A gyomorégést, epigastriális fájdalmat leggyakrabban savas reflux okozza. A GERD okozta 
gyomorégés legtöbbször postprandiális, nagy volumenű étkezés után erősebb, éjszaka rosszabb, 
gyakran álmából ébreszti fel a beteget. Stressz-állapotokban kellemetlenebb. Fizikai terhelésre, 
emelésre, előrehajlásra fokozódhat. Víz ivására, alkália fogyasztására, savgátlóra többnyire enyhül. 

Az angina pectoris is gyakran retrosternalis égés formájában jeletkezik, de rossz közérzettel, 
halálfélelemmel, vegetatív tünetekkel, hányingerrel, verejtékezéssel, sápadtsággal járhat. Fizikai 
terhelésre fokozódik, nitroglycerin adására prompt enyhül. 

Retrosternalis égő érzést okozhat kezdődő tracheitis is, ilyenkor a beteg köhécsel, egyéb hurutos 
tünetei is lehetnek. A nyelőcső egyéb eredetű gyulladása, fekélye is járhat hasonló tünetekkel, a 
gyakorlatban legtöbbször a nyelőcsőben elakadt capsulák (doxycyclin, C-vitamin, alendronat) 
okoznak fájdalmas nyelőcső erosiót. Égő fájdalommal jelentkezhet a Tietze syndroma, de jellemző rá 
a nyomásra romló, lokalizálható fájdalom. Nehéz a funkcionális gyomorégés diagnosztikája, ez a 
refluxosnak tűnő kellemetlen fájdalom a nyelőcsőben keletkezik, de nincs összefüggésben a sav-
viszonyokkal, és protonpumpa gátlóra nem javul. A differenciál diagnosztikában legfontosabb az 
alapos anamnézisfelvétel és gondos betegvizsgálat. Ha nem jutunk előbbre, forduljunk 
gasztroenterológus szakorvoshoz. 

Kezelés 
Napjainkban nincs ideális oki terápia a GERD kezelésére. Az ideális kezelés olyan gyógyszer lenne, 
mely a motilitási zavart gyógyítaná, a nyelőcső alsó záróizmának működését javítva. Ehelyett a reflux 
kezelésre jelenleg egyetlen hatékony gyógyszeres lehetőség a savelválasztás csökkentése, a gyomor 
pH emelése. Az optimális gyógyszerek a protonpumpa-gátlók. A H2-receptor blokkolók kevésbé 
hatékonyak, de enyhébb esetben használhatóak. A kezelés lehetőségeit az 5. táblázat mutatja. 

5. táblázat. A GERD kezelésének lehetőségei 

Diétás és életmódi változtatások 
Savlekötők 

Gyógyszeres savgátlás: protonpumpa gátlók, H2-receptor blokkolók 
Prokinetikumok 
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Műtéti kezelés: fundoplikáció 

Endoszkópos eljárások 

 

Mindenekelőtt fel kell világosítanunk a beteget, hogy hogyan változtasson életmódján a reflux 
enyhítése céljából. Az alábbi tanácsokkal érdemes ellátnunk (6. táblázat): 

6. táblázat. Életmódi tanácsok reflux-betegeknek 

Gyakori, kis étkezések előnyösek, nem ajánlott „pukkadásig” jóllakni 

Étkezés után 2 órán belül nem tanácsos lefeküdni, korai vacsora előnyös 
Éjszaka megemelt felsőtesttel javasolt aludni (magas párnák, tégla az ágyvég alá) 

Kerülni kell mindazon ételeket, melyek refluxot okoznak az adott beteg esetében 
Zsíros étkezések kerülendők, kiváltképp este 
Túlzott fűszerezés, csípős, erősen hagymás, fokhagymás ételek, szénsavas italok kerülése 
ajánlott 
Tömény szesz, savas borok fogyasztásának mérséklése javasolt 
Túl gyakori erős kávé, erős tea fogyasztása nem javasolt 
Sok csokoládé fogyasztása nem előnyös 

Fogyókúra javasolt elhízott betegeknek 

Dohányzás elhagyása ajánlott 
Étkezés után fizikai munka kerülendő 
Derékban szoros ruházat előnytelen 

 

Az életmód megváltoztatása az refluxbetegség tüneteit enyhítheti, de súlyos GERD esetén magában 
nem elég a gyógyuláshoz. Az életmód megváltoztatása nélkül azonban a gyógyszeres kezelés esélyei 
rosszabbak. Tanácsainkat egyénre szabottan alkalmazzuk (pl. éjszakai reflux esetén korai vacsora, 
magas párna, postprandiális reflux esetén szigorúbb diétás tanácsok)! 

A savlekötők a gyomorégés enyhítésében használhatóak, de erre egy pohár víz is alkalmas lehet. A 
reflux-tünetek megelőzésére csak a protonpumpa gátlók és H2-receptor blokkolók alkalmasak. 

A refluxbetegség kezelésében az első választandó szerek a protonpumpa gátlók. Az omeprazol volt az 
első, ezt követte a gyorsabb hatáskezdetű lansoprazol és a kevesebb gyógyszerinterakciót okozó 
pantoprazol. A protonpumpa gátlók második generációjának képviselői, az esomeprazol és 
rabeprazol gyors hatáskezdetűek, és hatásuk tartósabb. Valamennyi protonpumpa gátló egyformán 
hatékony a GERD kezelésében. 

Reflux betegségben a protonpumpa gátlók standard dózisa (7. táblázat) napi 1-szer vagy 2-szer adva, 
lehetőleg étkezés előtt fél-egy órával az esetek nagy részében napok alatt enyhíti a tüneteket. Ha 1-2 
hét alatt nem érünk el eredményt, az adagot meg lehet emelni, bár nincs egyértelmű evidencia az 
emelt dózis jelentősebb hatékonyságára. 

7. táblázat. A protonpumpa gátlók standard dózisai 

omeprazol 20 mg 
lanzoprazol 30 mg 
pantoprazol 40 mg 
esomeprazol 40 mg 
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rabeprazol 20 mg 
 

Súlyos reflux oesophagitisben a kezelés minimális ideje a nyelőcső gyulladás gyógyulása, ami legalább 
6 hetet vesz igénybe. Ezután a kezelés a tünetek és a szövődmények súlyosságának mérlegelésével 
folytatható, a minimális szükséges protonpumpa gátló dózissal. GERD okozta mellkasi fájdalmak 
esetén a kardiális eredet kizárása az elsődleges, ezután adható 4 héten át naponta 2-szer 
protonpumpa gátló empirikusan. Súlyos extra-oesophageális tünetek esetén a protonpumpa gátlót 2 
hónapon át tanácsos adni, akár emelt dózisban, ha a krónikus köhögés vagy rosszabbodó asthma 
bronchiale mellett egyértemű nyelőcső tünetek is fennállnak. Szükség esetén ilyenkor is a 
protonpumpa gátló kezelés fenntartása szükséges a minimális, tünetmentességet biztosító adaggal. 
Ha tartós, emelt dózisú protonpumpa gátló szedésével sem tudjuk GERD-ben szenvedő betegünket 
tünetmentessé tenni, a kezelést meg szoktuk próbálni prokinetikumokkal (domperidon vagy 
metoclopramide) kiegészíteni, bár nem állnak rendelkezésre egyértelmű evidenciák a 
prokinetikumok előnyös hatásairól. 

Enyhe refluxbetegség és/vagy NERD esetén a kezelést a tünetek megszűntéig adjuk, és aztán lehet a 
protonpumpa gátló dózisát fokozatosan csökkenteni „step-down” formában, esetleg H2-receptor 
blokkolóra váltani, vagy a savgátlást a tünetekhez illesztve igény szerint („on-demand”) folytatni. 

A H2-receptor blokkolók (cimetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin) a refluxbetegség tüneteit enyhítik, 
de hatásuk gyengébb a protonpumpa gátlókénál, és tartós alkalmazás esetén hatásukat veszthetik. 
Enyhe refluxos tünetek esetén azonban jól alkalmazhatóak, a savgátlás gyorsan kialakul. Egyes 
betegeknél az éjszakai saváttörés kivédésére nem elegendő a protonpumpa gátló szedése, ilyenkor 
kiegészíthetjük a kezelést lefekvéskor bevett H2-receptor blokkolóval, bár ennek hatékonyságára 
nincsenek egyértelmű evidenciák. 

A protonpumpa gátlók közvetlen mellékhatásai (fejfájás, hasmenés, hasfájás, obstipatio) rendkívül 
ritkák. Tartós szedésük esetén azonban a savhiány miatt ronthatják egyes vitaminok és ásványi sók 
felszívódását, bizonyos gyógyszerek biohasznosulását, bakteriális túlnövekedést és 
hypergastrinaemiát okozhatnak. PPI-t a haszon és kockázat mérlegelésével, csak abszolút indikáció 
esetén adjunk, a legkisebb szükséges dózisban és a legrövidebb szükséges ideig, vagy ha lehet, „on 
demand” alkalmazásban. A tartós protonpumpa gátló kezelés potenciális mellékhatásait a 8. táblázat 
mutatja. 

8. táblázat. A tartós PPI szedés potenciális mellékhatásai 

B12- vagy vashiányos anaemia 
Ca hiány, osteoporosis hajlam 

Helicobacter pylori jelenlétében az atrophiás gastritis fokozott progressioja 
Vékonybél bakteriális túlnövekedés 

Clostridium difficile colitis gyakoribb 
Közösségben szerzett pneumonia gyakoribb 

Gyógyszerinterakciók (CYP 450: clopidogrel, warfarin, digoxin, phenytoin) 
Akut interstitialis nephritis, pancreatitis, anaphylaxiás reakció (rendkívül ritkán) 

 

A refluxbetegség kezelésében néhány éve próbálkoznak különböző endoszkópos technikákkal javítani 
a sphincter funkciót (Stretta radiofrekvenciás koaguláció, Enteryx technika, plicator és egyéb varratos 
szűkítések, stb.), azonban nem áll rendelkezésre elég evidencia ezen módszerek biztonságos 
alkalmazásáról. 
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A reflux kezelésének legjobb műtéti lehetősége a laparoscopos fundoplicatio (Nissen), gyomorszáj-
szűkítő műtét. A sikeres fundoplikáció hosszútávú eredményei felülmúlják a tartós protonpumpa 
gátló szedés hatását, de a műtét csak gyakorlott sebész kezében, evvel foglalkozó centrumban 
végzendő. Nem javasolt a műtét protonpumpa gátlóval tünetmentesen tartható betegnek. Műtét 
ajánlott azonban, ha a betegnek oesophagitise van és a protonpumpa gátlót nem tolerálja, vagy az 
nem szünteti hatékonyan a tüneteket, valamint súlyos volumen reflux esetén. Extra-oesophagealis 
GERD-ben is szóbajön a fundoplikáció, ha jelentős reflux igazolható, és a klinikai kép PPI-vel nem 
uralható. Barrett oesophagus fennállásakor is mérlegelhető a műtét, valamint jelentős méretű hiatus 
herniához társuló GERD-ben. 

Gondozás 
A refluxbetegek gondozását a háziorvos végzi. Tartós protonpumpa gátló szedés esetén tisztázni kell 
a beteg Helicobacter pylori statusát, és pozitivitás esetén eradikáció szükséges. (Ne feledjük, hogy az 
urea kilégzési teszt csak legalább két hetes PPI szünet után végezhető, mert PPI szedés közben 
álnegatív eredményt adhat!) Endoszkóppal igazolt GERD esetén, ha beteg PPI-vel tünetmentesen 
tartható, fölösleges a rendszeres ellenőrző endoszkópia. Ha a klinikai kép változik, a 
gasztroenterológus dönt az endoszkópos kontrollról. 

Külön figyelmet érdemelnek az Barrett-oesophagitises betegek. A Barrett-nyálkahártya a nyelőcső 
alsó szakaszának metaplasiája, mely szövettanilag lehet hengerhám és bélhám, méretében lehet 
rövid és hosszú (3 cm-nél rövidebb és hosszabb) szegmens Barrett. A Barrett oesophagus diagnózisa 
endoszkópos szövettani diagnózis. A hosszú szegmens Barrett intestinalis metaplasiával 
praecancerosis (4., 5., 6. ábra). Rendszeres, szoros endoszkópos, histologiai követés szükséges 
többszörös szövettani mintavétellel. A Barrett nyálkahártyás betegeknek tartósan kell szedniük 
protonpumpa gátlót. A háziorvos feladata ezt biztosítani, valamint kontrollálni a beteg szigorú 
kapcsolat-tartását a gasztroenterológus szakorvossal. 
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4. ábra. Barrett oesophagus (Dr. Papp János felvétele) 
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5. ábra. Barrett-carcinoma (Dr. Papp János felvétele) 
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6. ábra. Nyelőcsőrák (Dr. Papp János felvétele) 
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Esetismertetés 
A GERD kísértetiesen tudja utánozni az angina pectorist, és sokszor megtéveszti az orvost. Az első 
észlelő orvos feladata mindig az akut koronária szindróma biztos kizárása. Az anamnézis felvétele 
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során külön nehézséget okoz az, hogy mind a refluxnak, mind az anginás fájdalomnak hasonló 
triggerei lehetnek. Nehéz étkezést követően gyakori a reflux, de ritkán angina pectorist is provokálhat 
egy dús lakoma. Az angina pectoris gyakran jelentkezik fizikai terhelésre, de a fizikai munka kóros 
refluxot is eredményezhet. Segítség a diagnózisban a beteg kardiovaszkuláris rizikófaktorainak 
feltérképezése. Az alábbi esettanulmányban ilyen, komoly diagnosztikus dilemmát okozó 
tünetegyüttest ismertetek. 

Egyéni és családi anamnézis 
Negyvennyolc éves sovány, agyonhajszolt orvoskolléga jön a praxisba mellkasi égő fájdalmak miatt. 
Családi anamnézisében nem szerepel kardiovaszkuláris terhelő adat. Ő egészségesnek tudja magát, 
vérnyomása, vércukra mindig normális, utolsó koleszterin értéke mérsékelten emelkedett, 5,7 
mmol/l. Nem dohányzik. Gyógyszert nem szed. Orvosként sokat dolgozik, ügyel. Anamnézisében 
releváns betegség nem szerepel, gyomorégése soha nem volt azelőtt. 

Tegnap füstölt szalonnát vacsorázott, sokat evett belőle, vacsora után fél órával kellemetlen, 
retrosternalis, égő fájdalmat érzett, a torkában is érezte. Alkália fogyasztására a gyomorégés 
fokozatosan megszűnt. Ma ebéd után emelkedőn felfelé sétálva hasonló gyomorégést észlelt, ez is 
fokozatosan megszűnt, de megijedt, és ezért este, már panaszmentesen felkeres. 

Fizikális vizsgálat 
A sovány beteg vérnyomása 115/70 Hgmm, pulzusa 70/min, aequalis, reguláris, fizikális státuszában 
kóros eltérést nincs. EKG: sinus ritmus, PQ: 0,17 s, R. tengely balra deviál, normális repolarizáció. VC: 
4.2mmol/l 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
A kardiovaszkuláris rizikótényezők (életkor, nem, mérsékelt koleszterin emelkedés és a beteg 
foglalkozása) közepes kardiovaszkuláris kockázatra utalnak. A mindkét alkalommal postprandialisan 
jelentkező, alkáliára, ill. spontán szűnő, típusos gyomorégés GERD-re utal. GERD mellett szól a 
negatív fizikális status és normális EKG görbe is. GERD ellen szól sovány testalkata, és az, hogy eddig 
soha nem volt gyomorégése, tünete frisskeletű. A második alkalommal fizikai terhelésre megjelenő 
panasz lehet GERD, de erősen felveti a koszorúér-eredetet is. Az anamnézis és fizikális vizsgálat, EKG 
alapján tehát nem tudom biztonsággal eldönteni a gyomorégés okát. 

Kórlefolyás 
A betegnek alap dózisú protonpumpa gátló reggeli egyszeri szedését, a zsíros étkezés kerülését, korai 
vacsorát javaslok, és laboratóriumi kontrollra (a rizikó status friss felmérése) valamint kardiológiai 
kivizsgálásra (ischaemiás szívbetegség kizárása végett) küldöm. Az ergometria során a beteg ismét 
érzi a retrosternális égést, és ezt az EKG-n a baloldali elvezetésekben ST eleváció kíséri. A beteget 
azonnal kardiovaszkuláris centrumba szállítják, ahol koronarográfia történik, és szignifikáns LAD 
stenosis miatt PCI-t, sikeres LAD stentelést végeznek. A beteget másnap hazaengedik. 

Azóta a beteg panaszmentes, a PCI-t követően az aspirin és clopidogrel mellett még 2 hétig 
pantoprazolt szedett, majd elhagyta. „Gyomorégését” azóta sem érezte. Egyértelműen igazolódott a 
retrosternalis égő érzés kardiális eredete. 

Az eset tanulsága: ha a refluxra utaló tünet mögött a legcsekélyebb gyanú felvetődik kardiális eredet 
mellett, kardiológiai kivizsgálás elengedhetetlen. Bizonytalanság esetén nem ártunk a betegnek avval, 
ha a protonpumpa gátló adását empirikusan megkezdjük. Ha a GERD kizárható, a protonpumpa gátló 
mielőbb elhagyható. 
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Betegtájékoztató 

A reflux és a reflux-betegség 
A refluxbetegség a civilizációs életmód és étkezési szokások következményeként napjainkban nagyon 
elterjedt tünetegyüttes, valódi népbetegség. 

Mi a reflux? Nyeléskor az ételt a nyelőcső mozgása a gyomor felé hajtja, a nyelőcső alsó záróizma 
megnyílik, az étel a gyomorba kerül, majd a záróizom bezárul. Amikor a záróizom pillanatokra 
megnyílik, a gyomortartalom egy része átmenetileg a nyelőcsőbe kerülhet (reflux = visszafolyás), de 
ez nem okoz panaszt. Ha a záróizom nem működik jól, a gyomorszáj tartósabban nyitva marad, a 
savas gyomortartalom hosszabban elidőzik a nyelőcsőben. Ezt a jelenséget nevezzük kóros refluxnak. 
Néha a sav a torokba és a szájba is feljön, sőt a légutakba is bekerülhet. 

A gyomorfal sejtjei bőven termelnek sósavat az emésztéshez, evés után a sav termelése meglódul. Ha 
a sav hosszabb időre feljut a nyelőcsőbe, a nyálkahártyát izgatja, marja. A nyelőcső nincs hozzászokva 
a savhoz, úgy, mint a gyomor, ezért égő fájdalommal tiltakozik. A fájdalom az egyéni érzékenységtől 
is függ, egyeseknek minimális savtól is ég a nyelőcsövük, mások tetemes reflux esetén sem 
panaszkodnak. 

A savas reflux okozta legjellemzőbb panaszt gyomorégésnek hívjuk, noha eredete nem a gyomor, 
hanem a nyelőcső. A fájdalom a nyelőcső alsó szakaszán keletkezik, az égő érzést a gyomorszájnál, a 
szegycsont mögött és a torokban érezzük. Angol nyelven a gyomorégést a heartburn kifejezés jelzi, 
magyarra fordítva „szívégés”. Valóban, a savas reflux szívpanaszt is utánozhat. A reflux betegség 
legjellemzőbb tünete a gyomorégés. 

Refluxbetegnek hívjuk azt a beteget, akinek zavaró tüneteket vagy szövődményeket okoz a reflux. Ha 
gyomor-tükörrel (endoszkóp) benézünk a refluxbetegek nyelőcsövébe, az esetek több mint felében 
semmi bajt nem látunk, az esetek kisebb részében azonban látszik, hogy a sav felmarta a nyelőcső 
alsó szakaszát. A vizsgáló ilyenkor vörös gyulladt nyálkahártyát, súlyos esetben fekélyeket lát. Ezt az 
elváltozást hívjuk reflux okozta nyelőcsőgyulladásának (reflux oesophagitis). 

A reflux-betegség tünetei, szövődményei 
A savas reflux jellegzetes következménye a gyomorégés, mely étkezés után általában fokozódik. 
Sokszor álmából riasztja fel a beteget. Van, akinél a reflux gyomorszáj-táji fájdalmat, esetleg 
émelygést, büfögést, nyálzást, csuklást, gombócérzést, ritkábban nyelési nehézséget okoz. Olykor a 
sav feljön a torokba, szájba, savas, keserű szájízt hagyva. Gyakran a nyelőcsőbe jutó sav olyan 
mellkasi fájdalmat vált ki, mely megtévesztésig hasonlít az anginás szívfájdalomhoz. 

A reflux-beteg sokszor nem is sejti, hogy panaszai savas eredetűek, mert a tünetek nem jellegzetesek. 
Ilyen atípusos panasz az elhúzódó köhögés, rekedtség, gégehurut, reggeli torokfájás éjszakai fulladás, 
nyugtalan alvás. A reflux még asztmás tüneteket is okozhat, a meglévő asztmát súlyosbíthatja. 
Előfordul, hogy a fogzománcot károsítja a szájba kerülő sav. 

Veszélyes-e a refluxbetegség? 
A refluxbetegség sokéves fennállás után bizony okozhat szövődményeket, vérző nyelőcsőfekélyt, 
nyelőcsőszűkületet, nyelési fájdalmat, nehézséget. A légutakba kerülő sav légúti betegségekhez 
vezethet, idült gégehuruthoz, hörghuruthoz, asztmához, akár visszatérő tüdőgyulladásokhoz is. Több 
évtizedes refluxbetegség a nyelőcsőrák kialakulását is elősegítheti. Ezért a refluxbeteget helyes 
tartósan kezelni. 
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A reflux-beteg kivizsgálása, kezelése 
A reflux-betegség diagnózisát az orvos rendszerint a jellegzetes tünetek alapján állítja fel. Belátása 
szerint gyomortükrözéssel vagy egyéb vizsgálatokkal erősítheti meg a diagnózist. A refluxbetegség jól 
kezelhető. Fontos bizonyos életmódi tényezők betartása. Mindent kerülni kell, ami a refluxot fokozza: 
zsíros, fűszeres, bőséges étkezést, dohányzást, alkohol fogyasztását, szűk ruhát, szoros övet. Gyakori, 
kis mennyiségű étkezés ajánlott. Evés után két órán belül nem ajánlott lefeküdni. Érdemes több 
nagypárnát használni éjszakára, feltámasztva aludni. Az elhízás fokozza a refluxot, meg kell próbálni 
lefogyni. 

A reflux-betegség jelenlegi legjobb gyógyszerei az erős savgátlók, elsősorban az úgynevezett 
protonpumpa gátlók. A savtermelés gátlószerei megszüntetik a gyomorégést, begyógyítják a 
nyelőcső gyulladását és fekélyét. A savtermelést gátló gyógyszer elhagyása után a panaszok sajnos 
többnyire kiújulnak. A súlyos refluxbeteg általában tartós folyamatos vagy igény szerinti alkalmi 
gyógyszerszedésre szorul. A receptre kapható savgátlóknak kevés a mellékhatásuk, ha szükséges, 
tartósan is szedhetők. A refluxbetegség az esetek nagy részében gyógyszerrel sikeresen kezelhető. Ha 
a beteg nem tudja szedni a gyógyszert, vagy az nem elég hatékony, szóbajön a műtéti kezelés: a 
gyomorbemenet műtéti szűkítése, mely a hasfalon ejtett kis metszéseken keresztül tükrözés 
segítségével (laparoszkóposan) is elvégezhető. 

Tesztkérdések 
1. Melyik nem tünete a reflux betegségnek? 
A. Gombócérzés a torokban 
B. Csuklás 
C. Haspuffadás 
D. Epigastrialis fájdalom 
E. Sav felbüfögése 
 
2. Az alábbi extra-oesophagealis reflux tünetek közül melyiknél nem bizonyított az összefüggés a 
patológiás reflux-szal? 
A. Asthma bronchiale 
B. A garat krónikus gyulladása 
C. Krónikus köhögés 
D. Krónikus laryngitis 
E. Fog erosiók 
 
3. Melyik állítás igaz? 
A. Csak azt tekintjük reflux betegnek, akiben az endoszkópia oesophagitist ír le 
B. A reflux betegségben mindig van látható nyálkahártya laesio a nyelőcső alsó cervikális szakaszán 
C. A refluxbetegek felében van látható anatómiai eltérés az endoszkópia során 
D. A refluxbetegek többségében van látható anatómiai eltérés az endoszkópia során 
E. A refluxbetegek többségében nincs látható anatómiai eltérés az endoszkópia során 
 
4. Melyik gyógyszer nem rontja a refluxot? 
A. Salmeterol 
B. Nifedipin 
C. Baclofen 
D. Theophyllin 
E. Nitroglycerin 
 
5. Mi igaz a Barrett-oesophagusra? 
A. A Barrett progresszióját dysplasiába a savas reflux rontja 
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B. Minél súlyosabb a beteg refluxos panasza, annál valószínűbb a Barrett nyálkahártya jelenléte 
C. A Barrett-oesophagust 5 évente kell endoszkóposan ellenőrizni 
D. Miután a Barrettet epés reflux okozza, PPI-vel való kezelése nem tanácsos 
E. A nyelőcsőbe kúszó hengerhám praecancerosis 
 
6. Melyik a savas reflux kimutatásának arany standardja? 
A. PPI-teszt 
B. Bernstein teszt 
C. Endoszkópia 
D. 24 órás pH monitorozás 
E. Impedancia monitorozás 
 
7. A GERD valamennyi formájában a kezelés első választandó gyógyszere: 
A. Savlekötő 
B. H2-receptor blokkoló 
C. Protonpumpa-gátló 
D. Prokinetikum 
E. Helicobacter pylori eradikáció 
 
8. Melyik PPI alapdózisa van helytelenül feltüntetve? 
A. Omeprazol 20 mg 
B. Lansoprazol 30 mg 
C. Pantoprazol 40 mg 
D. Esomeprazol 40 mg 
E: Rabeprazol 40 mg 
 
9. Protonpumpa gátlók lehetséges mellékhatásai (1 kivételével): 
A. Fejfájás 
B. Atrophiás gastritis 
C. Interstitialis nephritis 
D. Clostridium difficile colitis 
E. Haemolyticus anaemia 
 
10. Reflux betegségben Helicobacter pylori eradikáció? 
A. Tilos, mert súlyosbítja a refluxot 
B. Előnyös, mert enyhíti a tüneteket 
C. Mindig indokolt a Barrett-carcinoma megelőzése céljából 
D. Akkor indokolt, ha tartós PPI szedésen van a beteg 
E. Súlyosbítja az atrophiás gastritist 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: B, 3: E, 4: C, 5: A, 6: D, 7: C, 8: E, 9: E, 10: D 

Icterus 
dr. Torzsa Péter 

Bevezetés 

Az icterus magyar elnevezése (és francia eredetű angol neve: jaundice) a betegek bőrének, 
sclerájának és nyálkahártyáinak sárgás elszíneződésére utal, amelyet a narancssárga színű epefesték, 
a bilirubin felszaporodása okoz. A bilirubin főképpen a metabolizálódó vörösvérsejtek 
hemoglobinjának, hem gyűrűinek lebomlása során keletkezik. Jó- és rosszindulatú megbetegedések 
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egész sorát kísérheti felnőttkorban icterus. Az elkülönítő diagnózist a pre-, intra- és poszthepatikus 
okok szerinti felosztás segítheti. A mielőbbi terápia az okok gyors tisztázását feltételezi, s ez csak 
módszeres megközelítéssel lehetséges. 

Definíció, BNO tartomány 

Az icterus vagy sárgaság a hem metabolismusa során keletkező vörös színű pigmenttermék, a 
bilirubin bőrben történő felhalmozódásának a következménye. Normális körülmények között a 
szérum bilirubin értéke 3,5–19 µmol/l (0,2–1,2 mg/dl) között mozog. Icterus általában olyankor 
jelentkezik, amikor a szérum bilirubin értéke meghaladja a 34 µmol/l (2 mg/dl) értéket. Először a 
sclerákon jelentkezik, és csak természetes fénynél vehető észre. Pseudoicterusról akkor beszélünk, 
amikor valaki sok carotinoidot tartalmazó ételt (pl. sütőtököt, paradicsomlevet) fogyaszt, és enyhe 
sárgaság jelentkezik a bőrén, mégpedig legelőször a kéz bőrén (soha nem a sclerán). Ilyenkor a 
szérum bilirubinszintje normális. Az erősen icterusos betegeknek esetenként zöldes árnyalatú lesz a 
bőrük a bilirubinnak biliverdinné való oxidációja következtében. 

P5700 Magicterus isoimmunisatio következtében 
P5780 Egyéb, meghatározott magicterus 
P5790 Magicterus, k.m.n. 
P58 Újszülöttkori sárgaság egyéb excessiv haemolysis miatt 
P5800 Újszülöttkori sárgaság a bor zúzódása miatt 
P5810 Újszülöttkori sárgaság vérzés miatt 
P5820 Újszülöttkori sárgaság fertozés miatt 
P5830 Újszülöttkori sárgaság polycythaemia miatt 
P5840 Az anyából átjutott vagy az újszülött gyógyszerei okozta sárgaság 
P5850 Újszülöttkori sárgaság a lenyelt anyai vér miatt 
P5880 Újszülöttkori sárgaság egyéb, meghatározott excesszív haemolysis miatt 
P5890 Újszülöttkori sárgaság excesszív haemolysis miatt, k.m.n. 
P5900 Koraszüléssel társult újszülöttkori sárgaság 
P5920 Újszülöttkori sárgaság egyéb és k.m.n. eredetu májsejtkárosodástól 
P5930 Anyatej-inhibitor okozta újszülöttkori sárgaság 
P5980 Újszülöttkori sárgaság egyéb meghatározott okok miatt 
P5990 Újszülöttkori sárgaság, k.m.n. 
R17H0 Sárgaság, k.m.n. 

 

Nem 

A Gilbert-kór gyakrabban jelentkezik a férfiak körében. A Dubin–Johnson-szindróma nőknél 
jelentkezik gyakrabban, a betegség először néha csak a terhesség idején jelenik meg – ekkor 
észlelhető a vizeletben fokozott protoporphyrin 1-ürítés. 

Életkor 

A Gilbert-kór veleszületett eltérés, de általában csak 15-20 éves korban mutatkozik meg. A Crigler–
Najjar-szindróma az újszülötteket érintő, súlyos hereditaer icterus. 
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Patofiziológia 

A klasszikus meghatározás szerint icterusban a szérum bilirubin szintje meghaladja a 40-50 µmol/l-t. 
Ilyenkor már fizikális vizsgálattal is megállapítható a bőr és a sclera sárga elszíneződése. A bilirubin 
anyagcseréjének három szakasza van: a prehepatikus, az intrahepatikus és a poszthepatikus fázis. A 
sárgaságot bármelyiknek a zavara előidézheti. 

Prehepatikus fázis 
A hem lebontásával az emberi szervezetben naponta mintegy 4 mg/kg bilirubin keletkezik. Ennek 
körülbelül 80%-a a vörösvérsejtek katabolizmusából származik, 20%-a pedig a hibás erythropoiesis 
mellékterméke, illetve az izomsejtekben levő myoglobin és a mitochondriális citokróm enzimek 
lebomlásának végterméke. A bilirubin a plazmával kerül a májba, ahol konjugálódik és kiválasztódik. 

Intrahepatikus fázis 
A konjugálatlan bilirubin vízben nem oldódik, zsírokban annál inkább, ezért a vér-agy gáton és a 
placentán könnyedén átjut. A hepatocytákban a konjugálatlan bilirubin a glükuronil-transzferáz 
enzim közreműködésével cukorral egyesül, s így már oldódik az epében. 

Poszthepatikus fázis 
Az epében oldhatóvá vált bilirubin a ductus biliarison és cysticuson keresztül az epehólyagba jut, ahol 
tárolódik, vagy a Vater-papillán át a duodenumba ürül. A belekből a bilirubin egy része a széklettel 
távozik, a többi pedig, miután a bélbaktériumok közreműködésével urobilinogénné alakult, ismét 
felszívódik. Az urobilinogén nagy része a vesékben kiválasztódik, majd a vizelettel távozik; kisebb 
hányada, miután a belekből visszaszívódott, ismét az epével választódik ki. 

Hatáskör, kompetencia 

Icterus megjelenése esetén a beteg általában felkeresi családorvosát, akinek feladata a sárgaságot 
okozó kórkép tisztázása, annak mérlegelése, hogy a szükséges vizsgálatokat az alapellátás szintjén el 
tudja-e végezni, illetve szükséges-e szakorvosi konzílium, illetve hospitalisatio. Az alapbetegség 
felismeréséhez elengedhetetlen az icterus patomechanizmusának, klinikai jelentkezési formáinak, 
valamint a háziorvosi rendelői szinten elérhető noninvasiv diagnosztikus eljárásoknak az ismerete. 

Sürgős kórházi felvétel feltétlenül szükséges, ha a sárgaság lázzal, peritoneális érintettség tüneteivel 
szövődik, ami cholangitisre utal. Ilyenkor parenteralis antibiotikumkezelés és azonnali sebészeti 
konzultáció szükséges. Kórházi felvétel indokolt olyan esetekben is, amikor nagyfokú hepatocellularis 
elégtelenség áll fenn (oesophagusvarixszal, ascitesszel, encephalopathiával, vérzékenységgel). 
Érdemes radiológus szakorvossal, sebésszel, gasztroenterológussal konzultálni, ha az obstruktív 
kórkép, illetve hepatocellularis betegség nem különíthető jól el. 

Klinikum 

Anamnézis 

A következő kórelőzményi adatokat kell rögzíteni: életkor, foglalkozás, előfordult-e a családban 
icterus, mióta áll fenn a sárgaság, jelentkezett-e hasi fájdalom, milyen mértékű az alkoholfogyasztás, 
előfordult-e gyógyszerszedés (vényre felírt gyógyszer vagy illegális szer) vagy májtoxikus anyagokkal 
való érintkezés, vérátömlesztés, volt-e hepatitises beteg a környezetében, milyenek a szexuális 
szokásai, utazott-e mostanában külföldre, tud-e epekőről, ill. történt-e sebészi beavatkozás az 
epeutakon. Kérdezzünk rá, hogy volt-e injekciókúra vagy vértranszfúzió az anamnézisben. Fordult-e 
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elő láz, hányinger, hányás, étvágytalanság, fogyás, viszketés. Az anamnézis egyik fontos kérdése, 
hogy milyen színű a vizelet és a széklet (1. táblázat). 

1. táblázat. A fontosabb kórtörténeti adatok jelentősége a sárgaság okának megállapításában 

Kórelőzmény Valószínű kórisme 

Sötét vizelet, acholiás széklet posthepaticus vagy hepatocelluláris icterus 
Életkor: fiatal vírushepatitis, Gilbert-szindróma, drog 
idős malignoma 
Családban icterus, haemolyticus betegség familiáris hyperbilirubinaemia 
Láz cholangitis, hepatitis 
Fogyás  pancreas neoplasma 
Fájdalom (kólika) choledocholithiasis 
Bőrviszketés primer biliaris cirrhosis, cholestasis 
Gyógyszerszedés gyógyszer okozta cholestasis 
Alkoholabúzus alkoholos májbetegség 
Kontaktus sárga beteggel hepatitis A, E 
Transzfúzió, homoszexualitás hepatitis B, C, D, TTV* 
Crohn-betegség, colitis ulcerosa primer sclerotizáló cholangitis 
Külföldi utazás parazitafertőzés, hepatitis A és E 
*TTV = transzfúzióval átvitt vírus 

Fizikális vizsgálat 

A sárgaságot mesterséges világításnál nehezebb észrevenni, mint természetes vagy nátriumfényben. 
Mérlegelni kell az icterus mélységét, a hasi fájdalom súlyosságát, lokalizációját, a hepatomegalia 
mértékét, a máj konzisztenciáját. Keresni kell a májbetegségre jellemző bőrelváltozásokat 
(póknaevus, erythema palmare, viszketegség által kiváltott vakaródzás nyomait, óraüvegköröm, fehér 
körmök). Keresni kell a tágult collateralis vénákat a hasfalon, nodust, ascitest, Dupuytren-
contracturát. Előfordulhatnak hormonális elváltozások jelei: gynecomastia, hereatrophia, nőies 
jellegű szőrzeteloszlás. Körültekintő hasi tapintással keresni kell a tapintható epehólyagot, hasi 
tumort, splenomegaliát. 

Laboratóriumi vizsgálat 

Fontos megállapítanunk, hogy elsősorban konjugálatlan vagy konjugált-e a hyperbilirubinaemia. Ez 
legegyszerűbben a vizelet bilirubintartalmával állapítható meg. Ha a sárga beteg vizeletében nincs 
bilirubin, akkor az indirekt hyperbilirubinaemiára utal. Ilyen esetben a reticulocytosis, az anaemia, az 
emelkedett LDH, a csökkent haptoglobin haemolysist bizonyít, ezek hiánya konjugációs zavarra 
(Gilbert-szindróma) utal. Ha a vizeletben bilirubin mutatható ki, akkor az konjugált, direkt 
hyperbilirubinaemiát jelez, mivel ez a molekula már vízoldékony és a vizelettel kiválasztódik. A vizelet 
ilyenkor sötétbarna, a széklet hypocholiás vagy acholiás. 

A krónikus HBV-fertőzés az esetek döntő többségében panasz- és gyakran tünetmentes. Ezért a 
szerológiai vizsgálat elvégzése indokolt a májbetegség gyanúja, valamint a rizikócsoportba tartozók 
esetében (lásd korábban). A vizsgálat során a hepatitis B felszíni antigén (HBsAg), az ez elleni antitest 
(anti-HBs) és a core antigén elleni antitest (anti-HBcIg) meghatározását végezzük el. 



 929 

Képalkotó diagnosztikai eljárások, egyéb diagnosztikus eljárások 

Az icterusos beteg kivizsgálásában az első leghasznosabb lépés az ultrahangvizsgálat. Hasi 
ultrahangvizsgálattal képet nyerhetünk a máj helyzetéről, nagyságáról, alakjáról, körülírt szolid és 
cisztás májelváltozásokról, az intra- és extrahepaticus epeutakról, epehólyagról. Segít az ascites, 
splenomegalia megítélésében. Duplex-ultrahanggal a v. portae, v. linealis áramlási viszonyai 
vizsgálhatók. Hasi tumor, illetve metastasis keresése esetén indokolt lehet a CT vagy az MR-vizsgálat. 
ERCP (endoszkópos retrográd cholangio-pancreatographia) az intracanalicularis elzáródások 
diagnosztikájában, megoldásában segíthet. PTC (percutan transhepaticus cholangiographia), 
ugyancsak az intracanalicularis obstrukciók megoldására alkalmas, amennyiben az ERCP nem 
kivitelezhető. Ultrahang-vezérelt tűbiopsziával mintát vehetünk szövettani vizsgálatra. Diagnosztikus 
eljárásként a laparoscopia háttérbe szorult. 

Patomechanizmus, klinikai megjelenési formák 

Az icterus okainak felosztására sokféle próbálkozás született. A teljesség igénye nélkül a következő 
csoportosítást követjük: fokozott bilirubintermelés (praehepaticus icterus), hepatocellularis icterus 
(hepaticus vagy parenchymás icterus), valamint cholestasisos (elzáródásos) icterus. Ez utóbbi lehet 
intrahepaticus és extrahepaticus. 

Gyakorlati szempontból fontos kémiai-laboratóriumi megkülönböztetés az, hogy túlnyomóan nem 
konjugált (indirekt) vagy túlnyomóan konjugált (direkt) hyperbilirubinaemiáról van-e szó. 
Megállapodás szerint az előbbi eset áll fenn, ha a teljes szérum bilirubinszint 80-85%-a konjugálatlan. 
A sárgaság típusa a bilirubin-anyagcsere zavarának helye szerint az 2. táblázatban látható. 

2. táblázat. A sárgaság típusa a bilirubin-anyagcsere zavarának helye szerint 

Nem konjugált (elsősorban indirekt) hyperbilirubinaemia 
Praehepaticus 

 Fokozott bilirubinképzés (haemolysis, haematoma, infarctus). 

 A máj bilirubinfeldolgozó képességét meghaladja a fokozott képzésből származó kínálat. 
Normálisan festenyzett széklet, a vizeletben fokozott urobilinogén és bilirubin hiánya, 
reticulocytosis haemolysisre utal. Nagyobb haematoma, nagy kiterjedésű szöveti elhalás is 
okozhatja. 

Hepaticus 

 Csökkent bilirubinfelvétel (a Gilbert-szindróma egyik összetevője, posthepatitises 
hyperbilirubinaemia, gyógyszerreakció). 

 Csökkent bilirubinkonjugáció. Lényege az UDP-glükuronil transzferáz enzim csökkent 
aktivitása. Gilbert-szindróma. 

 Crigler–Najjar-szindróma 
Konjugált (elsősorban direkt) hyperbilirubinaemia 
Hepaticus 

 A konjugált bilirubin kiválasztása zavart. 

 Dubin–Johnson-szindróma 

 Rotor szindróma 

 Az epeúti epithelium károsodása (hepatitisben, cirrhosis) 

 Intrahepaticus cholestasis (pl. vírushepatitis, alkoholos hepatitis, gyógyszerek, primer biliaris 
cirrhosis) 

 Hepatocelluláris károsodás vagy intrahepaticus cholestasis különböző okokból (vírushepatitis, 
spirochaeta-fertőzés, mononucleosis infectiosa, cholangitis, sarcoidosis, lymphoma, 
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gyógyszerek, ipari toxinok) 
Posthepaticus 

 Elzáródásos vagy mechanikus icterus: epekő, epeút-atresia, tumor, strictura, szklerotizáló 
cholangitis, choledochus-cysta, féreg (Ascaris), epeúti kompresszió, pancreatitis, 
pancreastumor 

 

1. Fokozott bilirubintermelés, praehepaticus icterus 
Általában megnövekedett vörösvértest-destrukció okozza. Haemolyticus anaemiák, haemolyticus 
reakciók, nagy kiterjedésű haematoma esetén jelentkezik. A keringésbe került bilirubin (b.r.) 
mennyisége meghaladja a máj kiválasztó képességét, így nagy mennyiségű konjugálatlan, indirect 
bilirubin (i.b.r.) kerül a keringésbe. Az összbilirubin-növekedés így az i.b.r. frakció növekedésének 
eredménye. Az i.b.r. vízben nem oldódik, vesén át nem ürül, így a vizeletben nem jelentkezik. A 
májparenchyma károsodását jelző enzimvizsgálatok negatívak. 

2. Hepatocellularis icterus 
2.1. Familiaris hyperbilirubinaemia szindrómák 

2.1.1. Emelkedett indirect, nem conjugált bilirubin 

 Gilbert-kór. A nem haemolyticus, krónikus, indirect hyperbilirubinaemiák leggyakoribb oka. A 
lakosság 2-7%-át érinti. Veleszületett eltérés, de általában csak 15-20 éves korban jelenik 
meg. Éhezési és enzimindukciós próbák segítik a diagnózist. Kezelést nem igényel. A 
glükuronil-transzferáz enzim működészavara okozza, így nem teljes az i.b.r. konjugációja, 
i.b.r. halmozódik fel a szérumban. 24-36 órás éhezéssel a hyperbilirubinaemia fokozódik – ez 
önmagában is diagnosztikus értékű. Gilbert-kórban fáradtság, enyhébb kísérőbetegségek is 
kiválthatják az icterust. 

 Crigler–Najjar-szindróma. Az újszülötteket érintő súlyos herediter icterus. Abszolút 
glükuronil-transzferáz-hiány okozza, az i.b.r. frakció növekedésével jár. Két típusa ismeretes: 
az I-es típus tartós központi idegrendszeri károsodást (magicterust) okoz, korai letalitással, a 
II-es típus enyhébb lefolyású, a betegek megélhetik a felnőttkort. 

2.1.2. Emelkedett direct, conjugált bilirubin 

 Dubin-Johnson-szindróma. A cholestasis egyéb jellemző tünetei (pruritus) hiányoznak, a 
szérum alkalikus foszfatáz-aktivitása normális, a prognózisa jó. 

 Rotor szindróma. Hasonlít a Dubin-Johson-szindrómához, de a májban nincs 
pigmentlerakódás. Igen ritka, tennivalót nem igényel. 

 Idiopathiás, recidíváló cholestasis (Summerskill-Tygstrup). Ritka, autoszomális recesszív 
öröklődésmenetű zavar, intermittálva jelentkező, intrahepaticus obstructiós icterusszal. 
Prognózisa jó. 

2.2. Hepatitis infectiosa (vírusok, baktériumok, malária). 

A májsejtek megbetegedése, működészavara okozza. A vírushepatitis hátterében 95%-ban 5 fajta 
vírus áll, amelyeket nagybetűkkel jelölnek A-tól E-ig. Gyakoriságuk a következő sorrendben csökken 
HB-HA-HC-HD-HE. Bármelyik korosztályt érinthetik, de a vírusos hepatitis főleg a fiatalabb 
nemzedékek betegsége, különösen veszélyeztetettek lehetnek a homoszexuálisok és az 
intravénáskábítószer-élvezők. Kezdeti tünetek: hányinger, szédülés, hasi fájdalom, rossz közérzet, 
amelyek megelőzik az icterus jelentkezését. A máj tapintásra érzékeny, megnagyobbodott, de kisebb 
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mértékben, mint obstructio esetén. A bőrön exanthemák, időnként arthralgia jelenhet meg. A vírus 
okozta hepatitis szövődményei: 

 Cholestaticus hepatitis (intrahepaticus elzáródással) 

 Elhúzódó lefolyású és recidiváló hepatitis 

 Fulmináns hepatitis 

 Extrahepaticus tünetek (arthralgia, exanthema) 

 Vírusperzisztálás 

 Primaer májcarcinoma 

Laboratóriumi elváltozások: a transzaminázok szintje drámaian megnövekedhet. Az alkalikus 
foszfatáz 2-3 szorosa a normálértéknek. A direkt bilirubin-frakció emelkedett, ez vízben oldékony, a 
vesén át kiválasztódik, a vizeletben megjelenik és vöröses árnyalatúra színezi, a széklet szürkés 
árnyalatú lesz. Csökken a fehérjetermelés, a prothrombinidő megnyúlik. Ha a fehérjetermelés 
csökkenése elhúzódik, 2 hét után csökkenni kezd a szérum albuminszintje. 

2.3. Toxicus hepatitis (alkohol, széntetrachlorid, gombamérgezés) 

Az alkohol okozta toxicus hepatitisnek három kórformája van: 

 Zsírmáj. Tapintható májmegnagyobbodás, a betegek többnyire panaszmentesek, jellemző az 
emelkedett γGT-szint. 

 Alkoholos hepatitis - zsírmáj gyulladásos reakcióval. Jellemző az étvágytalanság, fogyás, 
émelygés, jobb epigastrialis fájdalom. Előfordulhat icterus, láz, hepatomegalia, 30%-ban 
splenomegalia. A transzaminázszintek emelkednek, GOT/GPT >1. 

 Micronodularis májcirrhosis. A gyakran megnagyobbodott, kemény tapintatú, végállapotban 
a máj zsugorodni kezd. A májcirrhosis következményei – szövődményei: portalis hypertonia 
(ascites - spontán bacterialis peritonitis, oesophagusvarix-ruptura, hypersplenia – 
pancytopenia), hormonalis zavarok (gynecomastia, hereatrophia), vérzékenység, 
hypalbuminaemia (perifériás oedema) hepaticus encephalopathia és májkóma, késői 
szövődmény pedig a primaer hepatocellularis carcinoma. 

2.4. Gyógyszer okozta hepatitis 

A májkárosító anyagok két csoportra oszthatók: obligát hepatotoxinok (a májkárosodás dózistól 
függően jelentkezik és előre várható), valamint fakultatív hepatotoxinok (dózistól függetlenek, az 
érintettek kis számában fordul elő, májelégtelenség jelentkezése előre nem várható). A májkárosodás 
minden formája előfordulhat: akut hepatitis, fulmináns hepatitis, krónikus aktív hepatitis, zsírmáj, 
intrahepaticus cholestasis, autoimmun hepatitis, májtumor. 

2.5. Zsírmáj 

Diffúz trigliceridlerakódás a hepatocyták legalább felében. Okozhatják toxikus anyagok, táplálkozással 
összefüggő okok, endokrin és anyagcsere-betegségek (diabetes, hyperlipoproteinaemia, terhesség, 
Wilson-kór). 

3. Cholestasisos (elzáródásos) icterus 
Epeelfolyási akadály következtében kialakuló sárgaság: az akadály szintjétől függően 
megkülönböztetünk intrahepaticus és extrahepaticus cholestasist. Az elzáródás szintjétől függetlenül 
cholestasisra jellemző a sárgaság mellett jelentkező viszketegség, szürkés széklet, vöröses színű 
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vizelet (bilirubin pozitív). Emelkedik az ALP-, a γGT-, a direkt bilirubin-szint. Zavart szenved a 
zsíroldékony vitaminok felszívódása, elsősorban a K-vitaminé, ami megfelelő prothrombinszint-
változást okoz. 

3.1. Intrahepaticus cholestasis 

Intrahepaticus cholestasist okozhat vírushepatitis, gyógyszer, alkohol, bakteriális fertőzés 
(leptospirosis, salmonellosis), primaer biliaris cirrhosis (40-60 év közötti nőknél), primaer 
szklerotizáló cholangitis, cholangiocarcinoma. 

3.2. Extrahepaticus cholestasis 

Extrahepaticus cholestasis esetén az epeelfolyási akadály a májon kívüli epeutakban következik be. 

 Intracanalicularis elzáródás. Choledochuskő, papillastenosis, cholangitis, tumor, strictura, 
paraziták (Ascaris) esetén következhet be. 

 Extracanalicularis epeút-kompresszió. Okozhatja pericholecystitis, pancreatitis, pancreas 
carcinoma vagy egyéb extracanalicularis tumor, a máj echinococcus-fertőzése, tályog. 

Diagnózis 

A végleges diagnózis felállítása az anamnézis, a klinikai kép, a laboratóriumi eredmények, a képalkotó 
eljárások és szükség esetén a szövettani vizsgálat összevetésével történik. 

Differenciál-diagnosztika 

A hyperbilirubinaemia típusának meghatározása önmagában még nem elegendő a sárgaság okának 
megállapításához. A cél a minél gyorsabb, pontosabb bajmegállapítás. A gondosan felvett anamnézis 
alapján sokszor valószínűsíthető a diagnózis. A laboratóriumi vizsgálatok segítenek annak 
megállapításában, hogy a májparenchyma károsodása vagy anatómiai akadály okozza-e a cholestasist 
(3. táblázat). 

3. táblázat. Az icterus differenciál-diagnosztikája 

 Haemolyticus icterus Obstrukciós icterus 
(cholestasis) 

Hepaticus icterus 

Szérum indirekt 
bilirubin 

++ - + 

Szérum direkt bilirubin - ++ - 
Vizelet bilirubin - ++ - 
Vizelet urobilinogén ++ - + 
Széklet Sötét Világos Világos 
Kiegészítő vizsgálatok LDH/HBDH>1,3 

haptoglobin , 
reticulocytosis 

GT, AP, LAP GPT,GOT  

 

A cholestasis differenciál-diagnosztikája 
Intrahepaticus cholestasis 
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 Cholestasissal járó vírushepatitis, májzsugor. Vírusepatitis mellett és mechanikus elzáródás 
ellen szól a pozitív vírusszerológia, valamint az, ha az UH/ERCP- az epeutak nem tágabbak. A 
májszöveti kép jellegzetes. 

 Gyógyszer kiváltotta icterus gyógyszerszedésre vonatkozó anamnézis!). 

 Primer biliaris cirrhosis - antimitochondrialis antitestek stb. 

 Primer szklerotizáló cholangitis: ERCP 

 Extrahepaticus cholestasis (mechanikus obstrukciós icterus) 

 UH, 3D-UH, endoszonográfia: Extrahepaticus cholestasisban tágult epeutak láthatók, az 
elzáródás magasan vagy mélyen helyezkedik el: Kövek? Pancreastumor? Lymphoma a 
májkapuban? 

Kezelés 

Mivel a sárgaság csak tünet, mindig a kiváltó ok megszűntetésére kell törekednünk. Különösen fontos 
az elzáródásos sárgaság minél hamarabbi megszüntetésé, a másodlagos elváltozások megelőzése 
céljából. Gilbert-szindróma esetén még tüneti kezelés sem szükséges. 

Az enyhe icterus általában nem okoz panaszokat, de jelzett bilirubinszint-emelkedés elviselhetetlen 
viszketést okozhat az epesavak bőrbeli lerakódása következtében. Cholestyraminnal elég jól 
enyhíthető a viszketés. A cholestyramin a zsírban oldódó vitaminok felszívódását gátolja, az A-, D- és 
K-vitaminok orális, ill. parenteralis pótlását biztosítani kell. 

Általános teendő: heveny májbetegségek esetén szigorú ágynyugalom, alkoholtilalom, valamennyi 
nélkülözhető gyógyszer elhagyása (pl. ösztrogén). 

Vírus okozta hepatitis esetén megfelelő antivirális kezelés. 

Májelégtelenség esetén biztosítani kell a vitaminpótlást: alkoholos májelégtelenség esetén a folsavat 
és thiamint, biliaris cirrhosisban a zsíroldékony vitaminokat (A, D, E és K). 

Nem feledkezhetünk meg a cirrhosis szövődményeinek a kezeléséről sem. Ascites esetén 
nátriummegszorítás, szükség esetén káliumpótlás, folyadékfogyasztás megszorítása, aldoszteron-
antagonisták (spironolacton) adása, esetleg kiegészítve kacsdiuretikummal (furosemid). Intézeti 
körülmények között végzik a paracentesist, peritoneo-venosus shunt beépítését, az oesophagus-, ill. 
fundus-varixvérzések kezelését, illetve profilaxisát. 

Gondozás 

A pácienst az icterust okozó betegség miatt kell kezelésben részesíteni és gondozni. 

Primer prevenció 

A vírushepatitis megelőzhető HBA és HBV elleni vakcinációval. A kórokok (alkohol, hepatotoxinok 
stb.) eliminálása. 

Irodalom 
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Betegtájékoztató 

Sárgaságot okozhat, ha valaki túlzott mennyiségben fogyaszt karotin-tartalmú ételeket, pl. 
sárgarépát. (Napi több kiló elfogyasztása esetén alakulhat ki sárgaság.) Sárgaságot idézhetnek elő a 
máj, az epe, a vérképző szervek és a hasnyálmirigy bizonyos működési zavarai is, amelyekről most 
részletesebben szólunk. 

Az epefesték - a sárga bilirubin - felszaporodása vezet a máj-epeutak és a hasnyálmirigy zavarai 
következtében létrejövő sárgaságok kialakulásához. Ez a vegyület a vér piros festékanyagából, a 
hemoglobinból bomlik le, melyből először biliverdin képződik (ez zöld színű), majd a bilirubin. A 
bilirubin szervezetünk egyik fontos védelmi anyaga, antioxidáns hatású. Segít a szervezetben 
képződő, rákkeltő szabadgyökök lekötésében, hasonlóan az ismertebb E-vitaminhoz. 

Amíg a bilirubin termelődése és kiválasztása között teljes az összhang, nincs semmi baj. Ha azonban 
több bilirubin termelődik, vagy a megszokottnál kevesebb választódik ki, emelkedik a vér 
bilirubinszintje, és előbb csak a szem kötőhártyáján, majd a bőr teljes felületén sárgaság lép fel. 

A vörösvértestek bármilyen eredetű fokozott pusztulása esetén, pl. nagyobb vérömlenyek 
felszívódásánál, vagy újszülött korban, több lebontandó hemoglobin kerül a vérbe, következésképpen 
több bilirubin képződik és besárgul a páciens. 

A májsejtek bilirubinfelvevő kapacitása korlátozott. Így hiába jelentkezik több bilirubin a vérben, a 
máj „nem tud vele foglalkozni”. 

A májba még be nem került bilirubin az ún. nem konjugált (nem kötött) bilirubin. Laboratóriumi 
módszerekkel precízen megkülönböztethető a májban már járt, egy ligandin nevű kötőfehérjéhez 
kapcsolódott ún. konjugált bilirubintól. A diagnózist felállító orvos számára nagyon nagy és gyors 
segítség ez a vizsgálat, hiszen azonnali információt nyújt arról, hogy a baj oka a vérképző szervekben, 
a májban vagy az epében keresendő. Epeút-elzáródás, esetleg a májsejtek pusztulásával járó 
megbetegedések esetében vagy mechanikus gátja van az epe elfolyásának, vagy mint a második 
kórképnél, annyira sérül a májsejtek közötti egyébként szoros kapcsolat, hogy az ott képződött 
bilirubin közvetlenül bejut a sinusoidokba, ill. a vérbe. Ez a fajta bilirubin már járt a májban, tehát 
kötött, ún. konjugált bilirubin. 

További különbséget jelent, hogy az epeutak már a májon belül, vagy a májon kívül záródtak el. A 
májon kívüli epeút-elzáródás leggyakoribb oka epekő, amely ma már rutinszerűen eltávolítható. 
Májon belüli epeút-elzáródást okozhat pl. májdaganat is, amely azonnali további vizsgálatok 
elvégzését indokolja. A két fenti kórkép megkülönböztetésének igen egyszerű módja a vizeletben 
meghatározott urobilinogén, amely a bilirubin további bomlásterméke. Egészséges esetben, ill. 
májon kívüli epeút-elzáródás esetén nincs a vizeletben, míg a máj esetleges megbetegedése során 
egészen sötétsárgára színezi azt. 

Az bélrendszer és a máj közötti (ún. enterohepatikus) körforgás során a májban képződött bilirubin 
az epevezetéken keresztül a bélbe kerül, ahol tovább bomlik, urobilinogénre és szterkobilinogénekre. 
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A szterkobilinogének a bélrendszerben maradnak, ezek adják a széklet jellegzetes színét, míg az 
urobilinogén visszaszívódik a bélből, egy része közvetlenül a vizeletbe, másik része vissza a májba jut. 
Ez az oka annak, hogy teljes, májon kívüli epeút-elzáródás során nem jut bilirubin a székletbe, így 
abból urobilinogén sem tud képződni, következésképpen a vizeletben sem jelenik meg. 

A hasnyálmirigy bizonyos megbetegedései szintén sárgaság kialakulásához vezethetnek. Ennek 
hátterében az az egyszerű mechanikai tény áll, hogy a közös epevezeték és a hasnyálmirigy kivezető 
csöve egyazon pontban, vagy nyíláson át jut a vékonybélbe. Ez a nyílás a Vater-papilla. Ha bármilyen 
nyomás nehezedik erre a nyílásra a hasnyálmirigy részéről, akár daganat, akár gyulladáshoz társuló 
duzzanat okozza, a májon kívüli klasszikus epeút-elzáródás laboratóriumi jeleit, ill. tünetét, a 
sárgaságot tapasztalhatjuk. 

Tesztkérdések 

1. Milyen bilirubin érték felett beszélünk icterusról? 
34 µmol/l felett 
25 µmol/l felett 
60 µmol/l felett 
34 mmol/l felett 
25 mmol/l felett 
 
2. Melyik életkorban jelentkezik a Gilbert-kór? 
A. 3-5 éves korban 
B. 10-15éves korban 
C. 15-20 éves korban 
D. 30-40 éves korban 
E. 40-50 éves korban 
 
3. Milyen anamnesztikus adatokat kell rögzíteni az icterusos betegnél? 
A. A sárgaság fennállásának időtartama 
B. Hasi fájdalom 
C. Alkoholfogyasztás, gyógyszerszedés 
D. Páciens szexuális szokását 
E. Mindegyik 
 
4. Melyik nem okoz extracanalicularis epeút-kompressziót? 
A. Pericholecystitis 
B. Pancreatitis 
C. Pancreas carcinoma 
D. Choledochuskő 
E. A máj echinococcus-fertőzése 
 
5. Mi jellemző a hepaticus icterusra? 
A. Indirekt bilirubin emelkedik 
B. Direkt bilirubin emelkedik 
C. Széklet sötét 
D. GPT, GOT emelkedik 
E. Vizeletben kimutatható a bilirubin 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: C, 3: E, 4: D, 5: C 
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A hasmenés 
dr. Magyar Anna 

Bevezetés 

A hasmenés mindennapos panasz, melynek számos oka lehet. Kivizsgálásának indítása és a kezelés 
háziorvosi feladat. 

Definíció 

Hasmenésről beszélünk, ha naponta háromnál többször fordul elő székürítés, és a széklet lágy, nem 
formált, hanem pépes vagy híg, olykor vízszerű, és mennyisége meghaladja a napi 250 grammot. 
Nincs igazán korrekt definíció, hiszen a széklet mennyisége és állaga az étkezési szokások 
változatossága miatt tájanként, nemzetenként, sőt emberenként is változhat. Rostgazdag, nyers 
élelem fogyasztása mellett a napi széklet mennyisége akár fél kg is lehet, és ez nem jelent hasmenést. 
Nem tekinthető hasmenésnek az sem, ha a beteg csak apró részletekben, de naponta sokszor üríti 
kemény, bogyós székletét. 

A hasmenések felosztása több szempont szerint történhet (1. táblázat). A fennállás ideje szerint a 
hasmenés lehet akut, a két hétnél tovább tartó hasmenést perzisztálónak, négy hét után krónikusnak 
értékeljük. A kórokozó alapján a hasmenés lehet infekciós és nem infekciós eredetű. A keletkezés 
helye lehet a vékonybél, vastagbél, végbél illetve a bél teljes hossza. A széklet mennyisége alapján a 
hasmenés járhat nagyobb mennyiségű széklettel (ozmotikus, szekretoros és gyulladásos eredettel) 
illetve normális székletmennyiséggel (motilitás-fokozódás vagy széklettartási zavar miatt). A 
székletben észlelt kóros tartalmak alapján a hasmenés lehet vizes, zsíros, gyulladásos vagy melaenás. 
A kórokok alapján emésztőszervi és nem emésztőszervi eredetű hasmenést különböztethetünk meg. 

1. táblázat. A hasmenések felosztása különböző szempontok alapján 

Szempont Katergória 

Időtartam Akut, perzisztáló, krónikus 
Kórokozó Infekciós és nem infekciós eredetű 
Lokalizáció Enteritis, colitis (pancolitis, typhlitis, sigmoiditis), proctitis, enterocolitis 
Széklet mennyisége Nagy mennyiségű széklet, illetve normális székletvolumen 
Széklet összetétele Víztöbblet, zsír, gyulladásos secretum, melaena tartalmú hasmenés 
Kórok Emésztőszervi és nem emésztőszervi okok 
 

Epidemiológia 

A hasmenés bármely életkorban előfordul. A hasmenések leggyakoribb formája a vírusok okozta akut 
secretoros hasmenés. A rotavírus okozta akut gastroenteritis az egyik vezető halálok a fejlődő 
országokban, évente több mint félmillió újszülött és kisgyermek halálát okozza. A háziorvosi 
praxisban akut hasmenéssel járványos időszakban gyakrabban találkozunk, de a krónikus hasmenés is 
a mindennapos emésztőszervi panaszok között szerepel, sok differenciáldiagnosztikai nehézséget 
okozva. Idős betegekben az idült hasmenés előfordulása megközelíti a 10%-ot. Oka leggyakrabban 
infekció vagy gyógyszer-mellékhatás. 
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Pathophysiologia 

A hasmenések egy részénél a széklet volumene nem nagyobb, a hasmenés oka a bélmotilitás 
fokozódása (pl. irritábilis bél szindróma, hyperthyreosis) vagy széklettartási zavar. A hasmenések 
másik formájánál a széklet mennyisége nő, általában a széklet folyadéktartalmának növekedése 
miatt. Ezeket a nagy volumenű hasmenéseket a pathomechanizmus szerint ozmotikus, secretoros és 
gyulladásos formákba sorolhatjuk. A gyakorlatban többféle pathomechanizmussal is létrejöhet 
hasmenés, az egyes formák gyakran keverednek. 

Az ozmotikus hasmenés valamilyen intraluminális ozmotikusan aktív anyag nedvszívó hatásának 
következménye. Ilyen pl. a laktóz tökéletlen bontása miatt a vékonybélen végighaladó tejcukor 
hatása laktóz intolerancia esetén. Felszívódási vagy emésztési zavarok következtében a bélben 
maradó tápanyagok, epesavak is ozmotikus hasmenést okozhatnak, de így hatnak az ozmotikus 
hashajtók is, mint pl. a laktulóz, polietiléglikol vagy rosszul felszívódó magnéziumsók. 

A secretoros hasmenés oka leggyakrabban gyulladásos toxin, mely a secretio fokozásával vagy a 
felszívódás gátlásával fokozott bélnedv kiválasztáshoz vezet. Így okoz hasmenést pl. a Vibrio cholerae, 
E. coli, Sta. aureus, Clostridium perfringens valamit számos enterovírus. A ritka carcinoid és VIP 
tumorok is vezethetnek súlyos hasmenéshez a secretio fokozásával. 

A gyulladásos hasmenés oka a bélhám károsodása, ami a permeabilitás kóros fokozódásához vezet. A 
colon gyulladása révén okoz hasmenést pl. a Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni, és ez a 
döntő pathomechanizmus gyulladásos bélbetegségekben. 

Hatáskör, kompetencia 

A hasmenéssel jelentkező beteg ellátása elsősorban háziorvosi feladat. Az akut hasmenések többsége 
spontán gyógyul, a háziorvos feladata a tüneti és supportív kezelés. Antibakteriális kezelésre ritkán 
van szükség, kórházi beutalás csak a kiszáradással, keringés-összeomlással fenyegető helyzetekben 
(idős, polimorbid beteg, veseelégtelenség, újszülött, kisded súlyos hasmenése) indokolt. A krónikus 
hasmenések kivizsgálása is a praxisban indul, de sokszor van szükség gasztroenterológus szakorvos 
bevonására. 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A hasmenéssel érkező beteg esetében elengedhetetlen az anamnézis gondos felvétele, mert ez 
szerencsés esetben hamar kideríti a hasmenés okát. A családi anamnézis is módosíthatja a vizsgálati 
tervet. Az alábbi kérdéseken érdemes végigfutnunk: 

 Volt-e a családban gyulladásos bélbetegség, vastagbélrák, lisztérzékenység vagy egyéb 
öröklődő kórkép? 

 Mióta van hasmenése, előfordult-e régebben is, melyik napszakban fordul elő? Jó jel, mert 
nem valószínűsít súlyos szervi betegséget, ha a hasmenés mindig reggel zajlik vagy mindig 
evés után, és soha nem ébreszti álmából a beteget. 

 Milyen a széklet, folyékony, vízszerű vagy inkább pépes, vékony-e? A vékony széklet nem 
szűkületre, inkább felgyorsult peristalticára utal. Van-e rajta nyálka, vér, kocsonyás hurut, 
hab? Milyen a széklet színe, világos vagy sötét, epétől zöld, céklától, vértől piros vagy 
emésztett vértől, vastól fekete? Van-e benne zsír vagy felismerhető emésztetlen táplálék? A 
hasmenés szaga is lehet emésztési zavarra jellegzetes, erjedéstől savanyú vagy rothadástól 
bűzös. 
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 Milyen típusú étkezést követ hasmenés és mennyi idő múlva? Ha gyorsan, percek múlva, az a 
felgyorsult gasztro-colicus reflexre utal, ha 1-2 óra múlva, az inkább emésztési zavart jelez. 

 Fokozott-e a gázképződés? Milyen gyakori és milyen mennyiségű a széklet? 

 A hasmenésen kívül van-e egyéb tünet, láz, hasfájás, tenesmus, puffadás, étvágytalanság, 
stb.? 

 Feltétlenül rá kell kérdezni az alarmírozó tünetekre: fogyás, vérzés, tűrhetetlen fájdalom. 

 Meg kell tudnunk, milyen alapbetegségekben szenved a beteg, milyen gyógyszereket szed, 
mire allergiás, milyen étkezési szokásai vannak, iszik-e alkoholt? 

 Volt-e bélműtét, kismedencei vagy hasi irradiáció? 

 Kezelték-e antibiotikummal a közelmúltban? Járt-e külföldön, tart-e állatot? 

Fizikális vizsgálat 

A sápadt, leromlott, sovány beteget, ha idős, elsősorban tumor, ha fiatal IBD, coeliakia irányában 
vizsgáljuk. Az egészséges küllem, jó általános állapot IBS, étel intolerancia, SIBO mellett szól. 
Tachycardia anaemia vagy hyperthyreosis lehetőségét veti fel. Oedema esetén gondoljunk 
malabsorptiora, albumin hiányra, és coeliakia, amyloidosis, lymphoma, hasi tumor, szívelégtelenség 
irányában végezzünk vizsgálatokat. Ízületi gyulladás IBD-hez, Whipple-kórhoz társulhat. A bőr és 
nyálkahártya is sokat elárulhat a hasmenés okáról. Malabsorptiót jelez a cheilosis, glossitis, 
vitaminhiányos bőrjelenségek. Dermatitis herpetiformis Duhring, hajhullás, vitiligo, aphtosis 
coeliakiára hívhatja fel a figyelmünket, pyoderma gangrenosum IBD-hez szokott társulni. 

A has alapos vizsgálata elengedhetetlen. A máj mérete, tapintási lelete, a hasban hallható fokozott 
perisztaltika, érzörejek, a hasban kopogtatható meteorizmus vagy ascites, az érzékenyég helye és a 
tapintható spasticus belek vagy tumoros vagy Crohn-os rezisztenciák, cysták, stb. segíthetnek 
bennünket a diagnózisban. A rectum ujjal történő áttapintása is igen fontos, így derülhet ki a 
vérzésforrást jelentő nodus vagy polip, tumor, Crohn-os fekélyek vagy fistulák, de kiderülhet a 
sphincter gyengesége is, és a széklet színéről is tájékozódhatunk. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Az első, legfontosabb diagnosztikus lépés a széklet bakteriológiai és parazitológiai vizsgálata az 
infekció kizárására. A székletben occult vérzést is keresünk. Pancreas-elégtelenség gyanúja esetén 
helyes a széklet emésztettségét is megvizsgálni. A vérkép és laborkémia eredménye sokszor negatív, 
máskor azonban támpontot ad a diagnózishoz. Organikus hasmenésre, malabsorptiora utalhatnak a 
hiány-anaemiák, hypalbuminaemia, alacsony vas, B12, Ca szint, alacsony vérzsírok és lapos 
cukorterhelési görbe. Gyulladásos bélbetegség mellett szól a gyorsult vörösvértest süllyedés, magas 
CRP, anaemia, thrombocytosis, kóros májenzimek. Kóros májenzimek májbetegség, epekövesség, 
coeliakia irányába is terelhetik a kivizsgálást. Vashiányos vérszegénység (alacsony szérum vas, 
emelkedett transzferrin és vaskötő kapacitás, alacsony ferritin, emelkedett szolubilis transzferrin 
receptor szint) vérzés jele, de súlyos vasfelszívódásai zavarra is utalhat. Alacsony szérum vas alacsony 
transzferrin és magas ferritin szinttel inkább krónikus gyulladás, tumor mellett szól. A TSH alacsony 
lehet hyperthyreosis okozta hasmenésben, de szintje súlyos malabsorptioban is csökkenhet, magas 
TSH coeliakiához társuló Hashimoto-thyreoiditist jelezhet. Tökéletesen negatív laborvizsgálati 
eredmények és kellemetlen krónikus hasmenés esetén IBS, laktóz intolerancia, SIBO, microscopos 
colitis vethető fel. 

A specifikus laborvizsgálatokat már célzottan, bizonyos betegségek gyanúja esetén végezzük. 
Coeliakia gyanúja esetén szerológiai vizsgálatok szükségesek. Az EMA, tTGA, esetleg gliadin-ellenes 
antitest, illetve a point-of-care tTGA gyorstesztek szenzitíven segítik a coeliakia diagnosztikáját. Az 
antitestek egy része IgA típusú, emiatt egyidejű IgA meghatározás is tanácsos az álnegativitás 
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kivédésére. Az új DGP-antitest (deamidált gliadin peptid) vizsgálata egészen korai esetekben is 
érzékenyen jelzi a glutén-szenzitív enteropathiát. Laktóz-intolerancia laboratóriumi kimutatása laktóz 
terheléssel, a vércukorszint és a hydrogen kilégzés monitorozásával lehetséges. SIBO gyanúja esetén 
laktulózzal végzett hidrogén kilégzési teszt valószínűsítheti a kórképet, és a duodenum- vagy 
jejunumnedv bakteriológiai vizsgálata ad biztos diagnózist. A hasnyálmirigy dysfunctio megítélésére 
léteznek speciális felszívódási vizsgálatok. A direkt, szondás duodenumnedv-elemzés próbaétkezés 
(Lundh-teszt) vagy stimulálás (secretin-pancreozymin) után történik. Kellemesebbek az indirekt 
vizsgálatok, melyek során valamely beadott jelzett anyag pancreas enzimek által történő lebomlását 
a végtermékek (pl. PABA) mérésével vizsgálják. 

Képalkotó és endoscopos vizsgálatok 

Ha a legcsekélyebb gyanúnk van daganatra vagy gyulladásos bélbetegségre, és/vagy alarmírozó 
tüneteket észlelünk, a beteg vizsgálatába be kell vonnunk a gasztroenterológus szakorvost. A 
vastagbél és az ileum alsó szakasza colonoscopiával (1. ábra) jól áttekinthető. Szűkítő colon tumorok 
diagnosztikájában valamint polypusok szűrésében jól használható, szenzitív vizsgálómódszer a CT 
colonográaphia is (2. ábra), de szövettani mintavételre nem ad lehetőséget. Nagy előnye, hogy a hasi 
szervekről is sok értékes információt ad egyidejűleg. Ha colonoscopia nem végezhető el betegünknél, 
a kettős kontraszt vastagbélvizsgálatnak is helye van a vastagbél tumorok, diverticulosis 
diagnosztikájában. Az MR colonographia sugárterhelés nélkül nyújt diagnózist a belekről és 
emésztőszervekről, de a mindennapi rutinban kevésbé használható, mint a CT colonographia. 

 

 

1. ábra. Súlyos colitis ulcerosa colonoscopos képe (Dr. Papp János felvétele) 
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2. ábra. CT colonographia – sigma polypus képe (Dr. Bor Katalin felvétele) 

A vékonybél részben enteroscopiával, részben kapszula endoscopiával vizsgálható. A kettős ballonos 
enteroscopia hosszú, altatásban végzett, nagy türelmet és kézügyességet igénylő beavatkozás, nem 
rutinvizsgálat (3. ábra). Végzése során szövettani minta is nyerhető, ami számos malabsorptiót okozó 
betegség (lymphoma, Crohn, Whipple kór, tbc, amyloidosis, stb.) diagnosztikájában nagy segítség (4. 
ábra). A kapszula endoscopia látványos, szellemes eljárás a vékonybél leképezésére, de drága, és 
szűkületek esetén veszélyes szövődményei lehetnek. Szövettani mintavételre nem alkalmas. Fő 
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felhasználási területe nem a hasmenés diagnosztika, hanem az ismeretlen eredetű vékonybél vérzés 
lokalizálása. A vékonybél diagnosztikában a szelektív enterographia helyét egyre inkább átveszi a CT 
enterographia Hasonlóan finom képalkotó módszer az MR enterographia, mely nem jár 
sugárterheléssel, és így nagy segítség lehet a Crohn-os belek finom megítélésében, 
nyomonkövetésében. A coeliakia diagnosztikájának arany standardja a mély duodenum biopszia 
alapján regisztrálható boholyatrophia. 

 

 

3. ábra. Crohn enteritis endoscopos képe (Dr. Papp János felvétele) 
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4.A ábra. Vékonybél szövettani vizsgálatok: amyloidosis (Dr. Bogner Barna képanyagából) 

 

 

4.B ábra. Vékonybél szövettani vizsgálatok: Crohn granuloma (Dr. Bogner Barna képanyagából) 

 

 

4.C ábra Vékonybél szövettani vizsgálatok: Whipple kór (Dr. Bogner Barna képanyagából) 

Diagnózis 

A krónikus hasmenés kivizsgálása során a beteg ismerete és alapos kikérdezése, a családi és szociális 
anamnézis, a fizikális vizsgálat és rutin labor valamint hasi ultrahang elvégzése általában elég 
támpontot ad ahhoz, hogy milyen irányban vizsgálódjunk tovább, illetve továbbküldjük-e betegünket 
szakorvoshoz. Igyekezzünk elsősorban a hasmenés gyakori okait keresni (infekció, laktóz intolerancia, 
SIBO, IBS, gyógyszer-mellékhatás). Ugyanakkor biztonsággal zárjuk ki az életet veszélyeztető 
betegségeket, elsősorban a tumorokat. A ritkábban előforduló hasmenések diagnosztikája sem 
nehéz, ha gondolunk rájuk. Fiatal betegben elhúzódó hasmenés mögött inkább coeliakiát, IBD-t, IBS-t 
keressünk, idős betegnél tumort, ischaemiás colitist, dysbacteriosist. 

Differenciál-diagnózis 

A hasmenés jelentkezésekor sohasem tudhatjuk, hogy akut vagy krónikus betegség indulásával 
állunk-e szemben. 
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Az akut hasmenés gyakori megbetegedés, többnyire infekció következménye. A kórokozó 
leggyakrabban vírus vagy baktérium, ritkábban paraziták. A vírusok (leggyakoribb a rotavírus és 
Norwalk vírus) az akut hasmenések közel 40%-áért felelősek. Akut hasmenést okozhatnak 
gyógyszerek is, valamint toxikus vagy ozmotikusan aktív anyagok fogyasztása, illetve diéta hibák, 
táplálék allergia és intolerancia. Rendkívül fontos akut hasmenés esetén az anamnézis pontos, 
körültekintő kikérdezése (hol, mit és mennyit evett a beteg, járt-e külföldön, szedett-e 
antibiotikumot, kezdett-e új gyógyszert, kivel érintkezett, stb.). 

Az akut hasmenés gyakori, kellemetlen formája az „utazók hasmenése”. Rendszerint fejlődő országba 
történő utazáskor lép fel, többnyire az első héten, viharos, legtöbbször vizes hasmenés formájában, 
de láz, hányás is társulhat hozzá. Ritkábban dysenteria szindróma is előfordul lázzal tenesmussal, 
véres széklettel. Enyhe esetekben spontán gyógyul, mégis sokszor azért igényel gyors kezelést, mert 
utazás, turizmus során a hasmenés nehezen tolerálható. Az esetek 80%-ában baktériumok okozzák, 
ezért antibiotikus kezelése igen hatékony. A leggyakoribb kórokozója az ETEC (enterotoxicus 
Escherichia coli), de tájanként változhat a kórokozó fajtája (pl. távolkeleten Campylobacter jejuni 
gyakoribb). A fertőzésre való fogékonyságnak genetikai okait is feltételezik, de súlyos alapbetegség, 
csökkent immunitás, savgátló szedés miatti anaciditás is hajlamosít rá. Fontos a megelőzés, a higiéne 
rendszabályainak betartása, gyakori kézmosás és a nem palackozott italok, jégkocka, főtt ételek, 
nyers, hámozatlan zöldségek, gyümölcsök kerülése. Az utazók hasmenését széles spektrumú 
antibiotikumokkal (rifaximin, norfloxacin, ciprofloxacin, azithromycin, cotrimoxazol) hatékonyan 
tudjuk gyógyítani. 

Az idült hasmenés hátterében számos betegség és állapot állhat, emésztőszervi és nem 
emésztőszervi okok, melyek közül a gyakoribbakat a 2. táblázat foglalja össze. 

2. táblázat. Az idült hasmenések gyakoribb okai 

Emésztőszervi okok 

 Idült fertőzések 

 Laktóz intolerancia és egyéb étel intoleranciák 

 Ételallergiák 

 Coeliakia 

 Bakteriális túlnövekedés (SIBO), dysbacteriosisok 

 Polyp, daganat, lymphoma 

 Gyulladásos bélbetegségek - IBD (Crohn-betegség, colitis ulcerosa) 

 Mikroszkópos colitisek 

 Epe felszívódási zavarok 

 Hasnyálmirigy működési zavarok 

 Bélműtét utáni állapotok 

 Irradiációs colitis 
Nem emésztőszervi okok 

 Gyógyszer-mellékhatások 

 Diabetes mellitus 

 Pajzsmirigy túlműködés 

 Keringési zavarok 

 Hormontermelő daganatok 

 Amyloidosis 

 Irritábilis bél syndroma - IBS, funkcionális hasmenés 

 Maratoni futók hasmenése 

 AIDS 
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Mindenekelőtt át kell gondolni, hogy nem valamilyen konzekvens diétahiba, ételallergia vagy 
intolerancia okozza-e a hasmenést. Ha a hasmenés, puffadás, hasfájás reggelre megszűnik, és étkezés 
után elkezdődik, a nap végére erősödik, étellel összefüggő hasmenésre kell gondolnunk. Ez étkezési 
napló vezetésével könnyebben kideríthető. Ha a hasmenés mindig tejfogyasztás után tör a betegre, 
laktázhiány, azaz laktóz-intolerancia valószínű. Magyarországon 15% feletti a laktóz intoleráns 
betegek előfordulása. Jellemző a hasmenésen kívül az étkezést követő hasfájás, puffadás, 
szélgörcsök. Hasonló tüneteket okoz a szorbit vagy fruktóz tökéletlen felszívódása, de ilyenkor a 
panaszok mesterségesen édesített termékek fogyasztása, szorbitos rágógumi rágása után 
jelentkeznek. A trehaláz-hiány gombafogyasztás után okoz hasfájást és diarét. Ha kenyér, tészta, 
gabona-termékek folyamatos fogyasztása okozza a hasmenést, haspuffadást, ki kell zárnunk a 
lisztérzékenységet. Ugyanakkor megtévesztő lehet, hogy lisztérzékenységre nem jellemző a diétahiba 
azonnali hatása. Fontos rákérdezni a családban előforduló glutén-érzékenységre és egyéb 
coeliakiához gyakran társuló tünetekre (bőrjelenségek, hajhullás, menses-zavar, csonttörések, 
vashiányos vérszegénység, hypothyreosis, fáradékonyság). A coeliakia nem ritka betegség, 
előfordulása Európában 1% feletti. Táplálkozási allergiák esetén a hasmenés gyakran hirtelen jön, és 
egyéb allergiás jelenségekkel, bőrtünetekkel társulhat. Akinek a konzervektől megy a hasa, annál 
valamilyen tartósítószer allergia vagy intolerancia merül fel. Ha a zsíros étkezés vezet hasmenéshez, 
epe- és hasnyálmirigy funkciózavarra kell gondolnunk. 

Mindig fel kell vetnünk gyógyszer-mellékhatás lehetőségét. Szinte valamennyi gyógyszernek lehet 
gyomor-bélrendszert érintő mellékhatása. Ezek közül az egyik leggyakoribb a gyógyszerek hasmenést 
okozó hatása. Legismertebb az antibiotikumok hashajtó mellékhatása. Ez két módon jöhet létre. 
Sokszor maga az antibiotikum rendelkezik ún. prokinetikus, azaz a beleket megmozgató direkt 
effektussal. Ilyen hatása van pl. az erythromycinnek, aminopenicillinek mellé adott klavulánsavnak, 
sulbactamnak. Ez a hatás az antibiotikum bevételét követően hamar megmutatkozik. Az antibiotikum 
a bélflóra módosításával is okozhat hasmenést. A dysbacteriosis általában az antibiotikum szedés 
vége felé, esetleg hetekkel utána jelentkezik. Az antibiotikum asszociált hasmenés lehet enyhe, 
magától gyógyuló, de lehet igen súlyos is. A napjainkban egyre gyakoribb Clostridium difficile colitis 
kezelés nélkül fatális is lehet. Mindig gondolnunk kell rá, ha a hasmenés az antibiotikum (penicillin, 
cephalosporin, clindamycin, kinolonok) szedését 1-2 hónapon belül követi, különösen idős, 
kórházban kezelt, elesett állapotú, polymorbid betegben. Gyanakodjunk Clostridium difficile colitisre 
akkor is, ha a hasmenés súlyos, véres, nyákos, fájdalmas tenesmussal, magas lázzal jár. Sokkal 
gyakrabban fordul elő, hogy a gyógyszer a bélfal izgatása vagy mozgatása révén okoz hasmenést. 
Mindennapos hasmenéses mellékhatással találkozunk diabetesben a metformin és acarbose szedése 
során. Az SSRI antidepresszánsok, a NSAID-ok, statinok, az Alzheimerben népszerű cholinesterase 
bénítók (rivastigmin és donezepil), a colchicin, chinidin és néha a vérnyomáscsökkentők is okoznak 
hasmenést. A vaskészítmények többnyire szorulást okoznak, de egyes betegekben épp ellenkezőleg, 
hasmenéshez vezetnek. Némelyik gyógytápszernek is hashajtó hatása van. Számos gyógyszer 
vivőanyaga a laktóz, és ezek a készítmények laktáz-hiányos betegekben a hatóanyaguktól függetlenül 
hasmenést okozhatnak. Nem ritkán fogyókúrához reklámozott természetgyógyászati készítmények 
okoznak a fogyni akarón jelentős hasmenést. Ezekben a készítményekben gyakran gyógynövény 
eredetű hashajtók és vízhajtók vannak. Idős betegnél gyakran a hashajtó-abúzus vezet permanens 
hasmenéshez. 

Számos szisztémás betegség is lehet a hasmenés oka. A pajzsmirigy túlműködésének néha az 
egyetlen vagy legkorábban jelentkező tünete a hasmenés. Idős beteg fogyása, hasmenése esetén 
gondoljunk hyperthyreosisra, és ha még pitvarfibrilláció is fennáll, igen valószínű a toxicus adenoma. 
Okozhatnak diarét egyéb endokrin betegségek, mint pl. mellékpajzsmirigy túlműködés, mellékvese 
elégtelenség, hormontermelő daganatok. A ritka neuroendokrin tumorok rohamszerű, vegetatív 
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tünetekkel kísért hasmenéssel járnak. Cukorbetegségben is előfordul hígabb székürítés, a bél 
vegetatív neuropátiája vagy az ilyenkor gyakoribb dysbacteriosisok miatt. Szívelégtelenség és 
veseelégtelenség részeként is panaszkodhat a beteg haspuffadásra, hamenésre. Pszichiátriai 
betegségekhez, elsősorban szorongásos-depressziós kórképekhez társulhat idült bélmotilitási zavar. 
A ritka amyloidosis hasmenést, malabsorptiót okozhat, egyidejű nephrosis, szívelégtelenség esetén 
gondoljunk rá. Hasfájás, véres hasmenés magas cardiovascularis rizikójú, idős betegben mindig felveti 
az ischaemiás colitis lehetőségét. Az AIDS is gyakran okoz idült hasmenést, fogyással, lázzal. A 
hosszútávfutóknál nem ritka a hasmenés a fokozott hormonkiáramlások (gastrin, motilin, VIP) miatt. 
És végül a gyakori irritábilis bél szindróma is hasmenéssel jár az esetek egy részében. A beteg 
szorongó személyisége, jellegzetes polymorbiditása (fejfájás, derékfájás, fibromyalgia, fáradtság, 
alvászavar, stb.) és jó fizikai állapota hamar felkeltheti az IBS gyanúját. Postinfectiós IBS-re 
gondolhatunk akkor, ha jó állapotú betegben akut gastroenteritist követően alakul ki a krónikus 
hasmenés. 

Az emésztőszervi okok között a bél betegségei közül mindig a daganat lehetőségét kell először 
biztonsággal kizárni. Ha a hasmenés fogyást okoz, esetenként véres, hasfájással, szorulás és spriccelő 
széklet váltakozásával jár együtt, és éjszaka a beteget álmából is felkelti, mindig szervi okot, 
elsősorban daganatot kell keresnünk. A családi anamnézis felvétele igen fontos. Egyenesági rokonok 
között colorectalis rák előfordulása vagy halmozódása a tumorkeresésre irányíthatja figyelmünket. A 
belek lymphomája is elhúzódó hasmenéssel, malabsorptiós tünetekel kezdődhet. Hasonló tünetekkel 
járhatnak a gyulladásos bélbetegségek (IBD) is, a colitis ulcerosa és Crohn-betegség, melyek 
elsősorban fiatalkorban indulnak, és vezető tünetük lehet a hasmenés. Colitis ulcerosában a 
hasmenés gyakran vérzéssel, vashiányos anaemiával jár, Crohnban inkább a krónikus hasfájás és az 
extraintestinalis tünetek (bőrtünetek, ízületi panaszok, májbetegség) keltik fel a betegség gyanúját. 
Idős korban is kezdődhet IBD. Elsősorban idősebb betegek, főként nők tartós hasmenése esetén 
jusson eszünkbe a mikroszkópos colitis, mely csak szövettani vizsgálattal ismerhető fel (lymphocytás 
vagy kollagen colitis). Gyanút kelt, ha betegek kínlódnak az állandó hasmenéstől, esetleg fogynak, de 
leleteik nem kórjelzőek és a colonoscopia makroszkóposan negatív. 

A krónikus hasmenés okai között mindig gondolni kell elhúzódó fertőzésre is, kiváltképp akkor, ha a 
beteg mediterrán vagy trópusi vidékről tért haza a közelmúltban. A protozoonok közül a Giardia 
lamblia és az Entamoeba histolytica okozhat évekig tartó hasmenést, leromlást, noha jól gyógyítható 
betegségek. 

Az emésztőszervek, a máj, epe és hasnyálmirigy csaknem valamennyi betegsége okozhat elhúzódó 
hasmenést. Legjellemzőbb az idült hasnyálmirigy elégtelenség következtében létrejövő steatorrhea, 
mely leggyakrabban idült alkoholisták betegsége. Gyermekkorban a mucoviscidosis (cystás fibrosis) a 
hasnyálmirigy elégtelenség legfőbb oka. 

Nem ritka kórkép a bakteriális túlnövekedés (SIBO = small intestinal bacterial overgrowth), más 
néven bakteriális kontamináció. A bélbaktériumok 90%-a normálisan a vastagbélben tartózkodik. Ha 
valamilyen oknál fogva (a védekező mechanizmusok zavara: savhiány, tartós savgáltás, immunhiány; 
anatómiai okok: hemicolectomia, vak bélkacs syndroma, diverticulum; motilitás zavar: székrekedés, 
diabetes mellitus, irradiáció) kóros baktériumflóra kerül a vékonybélbe, vagy a meglévő flóra nagyon 
elszaporodik, a baktériumok már a vékonybélben elkezdik bontó működésüket. Fehérjét, 
szénhidrátokat, epesavat, rostot bontanak le anaerob módon. Mindennek hasmenés, gázképződés, 
hasfájás és felszívódási zavar lesz az eredménye. A gondos anamnézisfelvétel során a SIBO okai 
lelepleződhetnek. IBS-ben magasabb a SIBO előfordulása. 
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Kezelés 

A kezelés ideális esetben, ha biztos a diagnózis, és gyógyítható a betegség, oki terápia. Ha a diagnózis 
bizonytalan vagy oki kezelés nem áll rendelkezésünkre, illetve a tünetek súlyossága rontja a beteg 
életminőségét, tüneti terápiához folyamodunk. 

Oki kezelés 
Idült fertőzések megfelelő antimikróbás kezeléssel gyógyíthatóak. Ha a hasmenést gyógyszer-
mellékhatás okozza, a gyógyszert el kell hagyni, más készítményre kell cserélni. Ha a gyógyszer 
szedése elengedhetetlen, retard felszívódású forma enyhítheti a mellékhatást (pl. a metformin 
esetében), korlátozhatja a tüneteket. Ha a hasmenést systemás betegség okozza, az alapbetegséget 
kell meggyógyítani. Ischaemiás colitis esetén a cardiovascularis rizikó csökkentésével, a keringés 
javításával, thrombocyta aggregáció gátlók alkalmazásával talán segíthetünk a betegen. A 
hyperthyreosis gyógyítható, a diabetes optimálisan kontrollálható, a hormontermelő tumorok 
sebészi kezeléssel, kemoterápiával kezelhetőek, az octreotid hatékony tüneti kelezés VIP tumorok és 
carcinoid okozta hasmenésben. IBS-ben a hasmenés tüneti kezelése mellett pszichotrop szerek is 
alkalmazhatók. 

Étel allergiák és intoleranciák esetén a kizárásos diéta hoz tünetenyhülést. A laktóz intolerancia 
mértéke változó, a betegek egy része teljesen intoleráns, még a tabletták vivőanyagául használt 
minimális laktóztól is hasmenés jelentkezik. Ilyen esetben teljes laktózmentesség tanácsos. A betegek 
más részében az intolerancia különböző fokú, egyénenként kell feltitrálni a fogyasztható laktóz 
mennyiségét a tünetek alapján. Diétahiba esetén a laktáz enzim pótlása is jó megoldás. Coeliakiában 
a glutenmentes étrend szigorú betartása javasolt. A diétahiba nem mindig okoz aktuálisan súlyos 
tüneteket, de a betegség szövődményeként fenyegető gastrointestinalis tumorok esélyét fokozza. 

SIBO esetén széles spektrumú antibiotikus kezelés ajánlott, rendszerint ciklusosan. Olyan 
antibiotikum választása tanácsos, mely a bélflórában domináló anaerob és Gram-negatív 
baktériumokra hat (pl. rifaximin, kinolonok, metronidazol). A kezelésben alkalmazhatunk tartósan 
probiotkumokat is a bélflóra rendezése céljából. Ha mód van rá, a SIBO okát is eliminálnunk kell, pl. 
figyelnünk kell a protonpumpa gátlót szedő, főként idős betegekre, ha lehet tanácsos csökkenteni a 
savgátlás fokát. Rendeznünk kell a passzázszavart, szanálni az anatómiai okokat. Antibiotikum 
asszociált hasmenés esetén a kiváltó antibiotikumot el kell hagyni. Enyhe esetben probiotikumok 
segíthetnek. Clostridium difficile colitis enyhe formáiban probiotikumok, rifaximin, súlyosabb esetben 
metronidazol vagy per os vancomycin a terápia. A gyógyulás után a betegség még hetek múlva is 
recidiválhat. Tartós probioticum szedés ajánlott (5. ábra). 
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5. ábra. Clostridium difficile okozta pseudomembranás colitis histologiai képe 

A hasmenést okozó tumorokat sebészi- és/vagy onkoterápiával kell a lehetőségekhez mérten 
gyógyítani. A gyulladásos bélbetegség kezeléséről másik fejezet részletesen szól. A kezelés alapja az 
5-aminoszalicilsav, emellett adható immunszuppresszív kezelés, elsősorban azathioprin, remisszió 
indukálására átmenetileg szteroid, valamint újabban biológiai kezelés, elsősorban TNF-α-gátló szerek 
(infliximab, adalimumab, certolizumab-pegol). Microscopos colitis esetén specifikus terápia nincs, ha 
a hasmenés tüneti kezelése (loperamide, bizmut tartalmú porok) nem hoz eredményt, 5-ASA 
készítmény vagy rövid steroid, elsősorban budesonid kúra próbálható. A krónikus pancreatitis okozta 
steatorrheát kellő mennyiségű enzim pótlásával, elsősorban magas lipáz tartalmú 
enzimkészítményekkel tudjuk uralni. Az enzimeket mindig étkezés közben kell bevenni. 

Tüneti kezelés 
Diéta 

Míg az akut hasmenés tüneti kezelésében a diéta szerepe perdöntő, krónikus hasmenésekben az 
esetek nagy részében nincs jelentősége annak, hogy a beteg mit fogyaszt. Vannak azonban általános 
érvényű szabályok. 

Jelentős folyadékvesztést okozó hasmenések esetén fontos a víz és elektrolitok folyamatos pótlása. 

A konyhasón kívül gondoljunk a kálium- és magnéziumpótlásra is. 

A bélmotilitást fokozó, nagyon rostos, magvas, zsírdús és fűszeres ételeket (szőlő, szilva, babgulyás, 
töltött káposzta, karfiol, hagyma, szalonna, tepertő, kolbász, stb.) kerülni tanácsos. 
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A magas laktóztartalmú termékek (tej, tejszín, tejfel, zsíros túró és puha sajtok) is fenntarthatják a 
hasmenést, mert az alapbetegséghez gyakran átmeneti laktáz-hiány társul. 

A hasmenés tüneti kezelésében kifejezetten előnyös ételek: a magas pektintartalmú reszelt alma, sós 
vízben főtt burgonya, puhára főzött rizs, főtt répa, zsírtalan húsleves, keserű csokoládé, banán, 
piritós kenyér, kétszersült, keksz, piskóta. 

Ha a hasmenés nem súlyos, könnyű, vegyes étrend bátran fogyasztható, a fentieken kívül sovány 
húsok, hal, sonka, felvágottak, lágytojás, könnyű főzelékek, tészták, sütemények bátran ehetők. 

Sokszor elég a betegre bízni, hogy mit hagy ki az étrendjéből, saját tapasztalataira építve. 

Ha a hasmenés oka ismert étel allergia vagy intolerancia, akkor a kiváltó okot (laktóz, trehalóz, 
szorbit, glutén, allergiát okozó gyümölcsök, tartósítószerek, stb.) kerülni kell. 

Gyógyszeres tüneti kezelés 

A hasmenés tüneti gyógyszeres kezelési lehetőségeit a 3. táblázat foglalja össze. 

3. táblázat. A hasmenés tüneti kezelésének gyógyszerei 

Gyógyszercsoport Gyógyszerek 

Adszorbensek Aktív szén, kaolin, talcum, diosmectit, pektin 
Adsztringensek Csersav, bizmut 
Motilitásgátlók Ópiátok, loperamide, diphenoxylat, serotonin 

antagonisták, encephalinase gátló 
Epesavkötő gyanták Cholestiramin 
Somatostatin analógok Octreotid 
Egyéb Clonidine, probioticumok 
 

Enyhe hasmenésben használhatunk adszorbenseket és adsztringenseket magukban vagy kombinálva. 
Az adszorbensek nagy felületű anyagok, melyek nem szívódnak fel, nem emésztődnek meg, és a híg 
székletet megkötve sűrítik a béltartalmat. Ilyen az aktív szén, a kaolin, talkum, és ilyen tulajdonsággal 
bír a pektin (reszelt alma!) és diosmectit is. Számos, recept nélkül hozzáférhető gyógyszerben 
szerepelnek magukban vagy mással elkeverve. Bélbevonókat, ún. adsztringenseket is lehet hasmenés 
esetén használni. A csersav és a székletet sötétre színező bizmut készítmények a bélfalat bevonva 
csökkentik a gyulladást, a bizmutnak ezen felül antibakteriális hatása is van. Az adszorbensek és 
adsztringensek mindenfajta hasmenésben szabadon használhatók. 

A hasmenés leghatékonyabb tüneti kezelési lehetősége a motilitás gátlása. A legrégebbi hatékony 
motilitásgátló ópium a bélperisztaltikát lassítja, és a végbél záróizmot összehúzza. Hasonlóan hat 
valamennyi ópiát. Központi idegrendszeri kábító hatásuk miatt hasmenés kezelésében csak 
kivételesen alkalmazunk ópiátot (pl. codeint idős beteg befolyásolhatatlan hasmenése esetén). A 
központi idegrendszeri hatástól mentes ópiát származékok (diphenoxylate és a loperamide) igen 
hatékonyak a krónikus hasmenés tüneti kezelésben. A diphenoxylatot atropinnal együtt adjuk. Az 
atropin a szekréciók csökkentésével is enyhíti a hasmenést, de számos mellékhatása, ellenjavallata 
(glaucoma, szívritmus zavar, benignus prostata hyperplasia) miatt korlátozottan adható. A motilitást 
valamelyest csökkentik a kalcium-antagonisták (vö. hypertoniás beteg verapamil kezelése során 
fellépő obstipatio). A kalcium-antagonista pinaverint hasmenéssel és hasfájással járó irritábilis bél 
szindrómában sikerrel használjuk. Epesavak okozta hasmenések esetén epesav kötő gyanták 
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használata teheti a beteget tünetmentessé. Hazánkban nincsenek forgalomban a motilitásgátlás 
egyéb hatékony szerei, a szerotonin-antagonista alosetron, cilansetron, vagy az encephalinase gátló 
racecadotril, mely a víz kiválasztást is gátolja. A diabeteses vegetatív neuropathiás hasmenésben a 
centralis α-blokkoló clonidinnak írták le motilitást lassító és felszívódást javító hatását, de hypotonia 
miatt kevesen tolerálják. 

Az akut hasmenések többnyire nem igényelnek oki kezelést, csak folyadék- só- és cukorpótlást szájon 
át, akár természetes formában, akár meghatározott összetételű oralis rehidráló folyadékok 
itatásával. Ha a beteg nem tud eleget inni, infúziós rehidrálás szükséges. A hasmenést próbálhatjuk 
befolyásolni diétával (reszelt alma, rizsnyák, sós vízben főtt krumpli, répa, keserű csokoládé) vagy 
adszorbensekkel. Motilitás gátlót (difenoxylat, loperamide) csak elhúzódó esetben adjunk, lázas 
dysenteriában ellenavallt! Az akut, vizes hasmenések leggyakrabban vírus eredetűek, és néhány nap 
alatt maguktól gyógyulnak. Bakteriális eredetű akut hasmenések esetében sem kell antibiotikumhoz 
nyúlni, csak veszélyeztetett betegben (súlyos, leromlott beteg, immunszupprimált beteg, 
műbillentyűs szívbeteg, nagyon idős ember vagy nagyon fiatal csecsemő) vagy nagyon elhúzódó, 
súlyos klinikai kép, vagy lázzal járó dysenteria syndroma esetén. Az antibiotikum adása előtt 
feltétlenül szükséges a széklet bakteriális vizsgálata, de az eredmény bevárására nem mindig van 
mód, ilyenkor empirikusan választunk antibiotikumot. Az empirikus antibiotikus kezelés lehetőségeit 
a 4. táblázatban foglaljuk össze. 

4. táblázat. Akut hasmenés empirikus antibiotikus kezelése 

Norfloxacin  2x400 mg 
Ciprofloxacin 2x500 mg 
Rifaximin (Campylobacter, Shigella esetén nem jó) 2x400 mg 
Azithromycin (Campylobacter jejuni gyanú esetén) 1000 mg, majd napi 500 mg 
Co-trimoxazol (kevésbé hatékony) 2x2 tabl 

 

Végül említést érdemelnek a probiotikumok, melyek a bélflórát dúsítják egészséges, a szervezet 
számára hasznos baktériumokkal, gombákkal, és számos egészségjavító hatásuk mellett az akut és a 
krónikus hasmenés kezelésében is hasznosak. 
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Esettanulmány 

1. vizit (5 napos panaszok) 

Meleg nyári napon 18 éves leányt kísért rendelőmbe aggódó édesanyja. Az édesanyát jól ismertem, 
mert rheumatoid arthritis miatt gondoztam 3 éve. A panasz öt napja tartó hasmenés volt. A lány 
panaszán nem lepődtem meg, ebben a fülledt nyári időszakban mindennaposak voltak az akut, 
vírusos hasmenések. A betegnek napi 6-8 híg pépes széklete volt, enyhe haspuffadás, hasfájás 
kíséretében. A családban másnak nem volt hasonló tünete. A hasmenés csak nappal jelentkezett, 
kicsit hurutos volt, hányinger, láz nem kísérte. 

A beteg édesapja egészséges, édesanyjának a RA-n kívül más betegsége nincsen, két testvére 
egészséges. Öröklődő betegség a családban nem fordult elő. A beteg nem dohányzik, alkoholt nem 
fogyaszt, mensese rendes, rendszeresen sportol. 

Kiderült azonban, hogy a beteg édesanyja aggódott, hogy miután ő maga immunbeteg, lányánál is 
immunbetegség, esetleg Crohn-betegség kezdődik, és más orvos javaslatára lánya már 3 napja szed 
3x500 mg Salazopyrint, amely édesanyjának megelőző reumatológiai kezeléséből maradt. Ezt 
megtudva az aggódó anyát igyekeztem megnyugtatni, hogy semmi nem utal Crohn-betegségre, a 
fölöslegesnek ítélt Salazopyrin szedés azonnali leállítását javasoltam. 

A beteg vizsgálata során 110/70 Hgmm-es vérnyomást, 70/min pulzust észleltem. Nem volt exsiccált. 
Fizikális statusa negatív volt eltekintve kissé puffadt, tapintásra mérsékelten érzékeny hasától. A 
hasban hallható élénk bélhangok megfeleltek a zajló enterocolitisnek. A beteg különösebb diétát 
nem tartott. 

Akut vírusos vagy bakteriális hasmenést feltételezve a betegnek széklet bakteriológiai vizsgálati 
beutalót adtam, és miután nem volt súlyos állapotban, és spontán gyógyulás várható volt, tüneti 
kezelést javasoltam diéta és bő folyadékfogyasztás, sópótlás formájában. A kezeléssel az anya 
láthatólag elégedetlen volt. 

2. vizit (12 napos panaszok) 

Egy hét elteltével ismét megjelentek a rendelőben. A betegnek 1-2 napja hőemelkedése volt, 
közérzete nem volt jó, még mindig napi 3-4 pépes széklete volt. Hasa még jobban puffadt, néha 
tenesmusok kínozták. A széklet bakteriológiai lelet időközben megérkezett, a szokványos 
kórokozókra (Salmonella, E. coli, Shigella, Capmylobacter, Yersinia) negatív volt. A beteg édesanyja 
most már határozottan követelte a Salazopyrint és a colonoscopiás vizsgálatot. 

Az elhúzódó (12 napos) hasmenés elsősorban infekció lehetőségét vetette fel, de valóban nem volt 
kizárható a kezdődő gyulladásos bélbetegség sem. A betegnek empirikus antibiotikus kezelésként 
2x500 mg ciprofloxacin szedését javasoltam, és kivizsgálását (laboratórium, hasi ultrahang) 
megkezdtem. 

3. vizit (16 napos panaszok) 

Négy nap elteltével ismét felkerestek. Az antibiotikus kezelés nem hozott változást a panaszokban, a 
hőemelkedés, haspuffadás, enyhe hasfájás, napi 3-4 lágy széklet változatlanul megmaradt. 
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Laboratóriumi eredmények: We: 18 mm/ó, CRP: 19 mg/l, Hgb: 115 g/l, enyhe normochrom anaemia, 
Fvs: 6500/µl, thrombocyta: 210000/µl, Se vas: 7,2 µmol/l, TVK: 51 µmol/l, Sat: 14%, Se Bi: 63 (ID: 
53,6, D: 9,4) µmol/l, SGOT, SGPT, γGT, alk. foszfatáz, CN, kreatinin, Na, K, húgysav, vércukor: normális 
értékek. A laboratóriumi leletek nem juttattak diagnózishoz, de a kicsit emelkedett CRP, az enyhe 
monocytosis és a normochrom anaemia, a vashiány normális vaskötő kapacitással krónikus gyulladás 
lehetőségét vetette fel. A hasi UH során semmi kóros eltérést nem láttak a hasban. A beteg 
édesanyja kifejezetten kérte lánya kórházba küldését kivizsgálás céljából. 

A felmerült lehetőségek: elhúzódó infekció, gyulladásos bélbetegség, dysbacteriosis, postinfectiós 
irritábilis bél syndroma, de ritkább betegségek is szóba jöttek, coeliakia, bél lymphoma, tbc. 

Kórházi kivizsgálás 

A beteget előzetes megbeszélés alapján az infektológia gasztroenterológusához utaltam. Ott 
elsősorban coeliakiára és/vagy Crohn betegségre gyanakodtak. A sürgős colonoscopia a colonban 
foltos hyperaemiát mutatott. A histologia megérkezéséig enyhe colitis ulcerosa gyanúja alapján a 
betegnek visszaadták a Salazopyrint (amiről az édesanya telefonja alapján rögtön értesültem!). A 3 
nap múlva megérkezett szövettani eredmény aspecifikus colitis volt. Az ekkor újra elvégzett, általam 
is elmulasztott, alapos kikérdezés során kiderült, hogy a beteg 5 héttel a hasmenés kezdete előtt 
bölcsességfogának gyulladása miatt 10 napon át szedett napi 3x300 mg clindamycint. 

A Salazopyrint elhagyva a beteg 3x1 tabl. Kliont kapott, amitől hasmenése maradéktalanul gyógyult. 
Ezután még egy hónapig a betegnek probiotikumok szedését javasoltam. Édesanyja is belenyugodott, 
hogy lányának nincsen gyulladásos bélbetegsége. Végső diagnózis: aspecifikus colitis, antibiotikum 
asszociált hasmenés. 

Az eset legfőbb tanulsága számomra az volt, hogy a diagnosztika legfontosabb része az alapos 
anamnézis felvétel. Hiba, ha járványos időszakban a betegeket sematikusan látjuk el, influenzás 
időszakban minden lázas beteget influenzásnak, hasmenéses nyári időszakban minden hasmenést 
vírusosnak gondolunk, és elmulasztjuk az alaposabb kikérdezést. 

A betegtől második alkalommal megkérdeztem, hogy szedett-e mostanában antibiotikumot, de 
helyesebb lett volna a kérdést úgy feltenni, hogy szedett-e az elmúlt két hónapban antibiotikumot. 
Ismert, hogy az antibiotikum asszociált dysbacteriosis okozta hasmenések, elsősorban a Clostridium 
difficile colitis kialakulása lassú, a kórokozók kolonizációja néha heteket, 1-2 hónapot vesz igénybe. A 
beteg talán már el is felejti az antibiotikum szedést, amikor a tünetek kialakulnak. Ha esetünkben 
hamarabb kiderült volna a clindamycin szedés, elkerülhető lett volna a kórházi kivizsgálás és a 
colonoscopia. A clindamycint sokszor a fogorvos írja fel, a beteg talán nincs is tudatában, hogy ez 
antibiotikum, valamilyen fogászati gyógyszernek gondolja. Az anamnézisfelvétel során erre is 
gondolnunk kell. 

Betegtájékoztató 

Hasmenésről beszélünk, ha naponta 3-nál többször fordul elő székürítés, és a széklet nem formált, 
hanem pépes vagy híg, és mennyisége meghaladja a napi 250 grammot. Ha a hasmenés 1-2 héten 
belül gyógyul, akutnak nevezzük, 3-4 heti fennállás után idült hasmenésről beszélünk. 

Az akut hasmenés 
Az akut hasmenést leggyakrabban bélfertőzés okozza, elsősorban vírus vagy baktérium, de 
okozhatnak hasmenést egyéb egysejtű protozoonok, gombák. Az akut hasmenések többnyire 
robbanásszerű, híg, vizes székürítéssel járnak, néha hányás is előfordul, de pár nap alatt spontán 
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gyógyulnak. A kórokozó többnyire vírus, de lehet baktérium is. Általában nem igényelnek antibiotikus 
kezelést. Előfordul azonban lázzal, hasgörcsökkel, véres-gennyes széklettel járó, „vérhas”-nak 
nevezett forma is, melyet inkább baktérium okoz, és többnyire csak antibiotikus kezelésre gyógyul, 
ezért ilyen esetben mielőbb orvosi segítség kell. Ételmérgezésnek azt hívjuk, amikor a romlott 
ételben elszaporodott baktériumok, és az általuk termelt nagy mennyiségű mérgező anyag (toxin) 
vétlen elfogyasztása okoz betegséget, rendszerint gyomor-bél hurutot. Akut hasmenést nemcsak 
fertőzés okozhat, hanem „gyomorrontás” is, amikor diétahibát követünk el: túl sok zsíros vagy rostos 
ételt eszünk, és az elfogyasztott étel mennyisége meghaladja emésztésünk kapacitását. Akut 
hasmenést okozhat ételallergia vagy étel (pl. tejcukor) intolerancia is, valamint toxikus anyagok (pl. 
gombamérgezés, nehézfémsó mérgezések) és számos gyógyszer (cukorbetegség gyógyszerei, 
antibiotikumok, antireumatikumok, stb.). 

Teendők akut hasmenés esetén 
Az akut hasmenés legtöbbször spontán gyógyul. Idősek, súlyos vagy sokféle alapbetegségben 
szenvedők valamint újszülöttek, kisdedek hasmenése esetén feltétlenül orvoshoz kell fordulni a 
kiszáradás veszélye miatt. Egészséges felnőttek esetében a folyadékpótlás otthon megoldható. 
Magában a hasmenés nem indokol koplalást, a feladat az elvesztett víz, sók és cukor pótlása, 
gyógyszeres kezelés többnyire nem indokolt. Ha a beteg hányás miatt nem tud inni, infúzióban kell a 
hiányt pótolni. 

A vizet, sót és cukrot együtt tanácsos fogyasztani, mert egymás felszívódását elősegítik. Sokan sós, 
cukros teát vagy receptre kapható kimért só-cukor oldatot ajánlanak ilyenkor. Sokkal kellemesebb 
természetes, megszokott módon pótolni a hiányt, ízesített, édes, citromos tea vagy almalé, limonádé, 
rostmentes narancslé, ásványvíz formájában, de ha valaki a hideg colát szereti, az is megfelelő, mellé 
ropi, sós kekszet vagy vékony piritós. Diétás a sós vízben főtt krumpli, jó sűrű levét langyosra hűtve 
lehet inni, zsírtalan húsleves vagy köménymagleves is megfelelő lehet. A sós vízben puhára főtt rizs is 
alkalmas a széklet megfogására, csakúgy, mint a vízben vagy húslevesben párolt sárgarépa vagy a 
reszelt alma. A gyümölcsök közül a banán is sűríti a székletet. A keserű csoki pedig jókedvre derít, 
miközben kis adagban fogyasztva enyhítheti a hasmenést. Hámozott gyümölcsből készült 
almakompót sem árthat, és piskóta, kétszersült is nyugodtan ehető. Ha a hasmenés nem súlyos, 
könnyű, vegyes étrend bátran fogyasztható, a fentieken kívül sovány húsok, hal, sonka, felvágottak, 
lágytojás, könnyű főzelékek, tészták, sütemények bátran ehetők. A nagyon rostos, magvas, nagyon 
zsíros és fűszeres ételeket kell kerülni (szőlő, szilva, babgulyás, töltött káposzta, karfiol, hagyma, 
szalonna, tepertő, kolbász, stb.). A magas laktóztartalmú termékek (tej, tejszín, tejfel, zsíros túró és 
puha sajtok) is fenntarthatják a hasmenést, mert az alapbetegséghez gyakran átmeneti laktóz 
intolerancia is társul. 

Ha a hasmenés napokon át tart, recept nélkül kapható aktív szenet vagy egyéb székletfogó 
készítményeket lehet alkalmazni, esetleg loperamidot, ami a bélmozgást csökkenti. Loperamidot ne 
használjunk a hasmenések első napján, valamint vérhas jellegű panaszok esetén! 

Idült hasmenés 
Ha 3-4 hétnél hosszabb ideje tart a hasmenés, akkor azt krónikusnak tekintjük. Számtalan betegség 
és állapot állhat az idült hasmenések hátterében, legtöbbször enyhe, jól gyógyítható betegségek, de 
előfordulnak súlyos, kezelés nélkül halálos kórformák is. Az idült hasmenések lehetnek emésztőszervi 
és nem emésztőszervi eredetűek. 

Emésztőszervi eredetű hasmenések: vastagbél daganatok, vékonybél lymphoma, gyulladásos 
bélbetegségek, laktóz intolerancia és egyéb étel intoleranciák, lisztérzékenység és ételallergia, idült 
fertőzések, epefelszívódási zavarok, bakteriális túlnövekedés, dysbacteriosis, hasnyálmirigy működési 
zavarok. 
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Nem emésztőszervi eredetű hasmenések: gyógyszer-mellékhatások, cukorbetegség, pajzsmirigy 
túlműködés, funkcionális hasmenés, irritabilis bél szindróma, keringési zavarok, hormontermelő 
daganatok, amyloidosis. 

Minden idült hasmenés orvoshoz fordulást, alapos kivizsgálást igényel! Ha a hasmenés fogyással, 
tartós hányással, hasfájással jár, vagy a székletben a beteg vért észlel, azonnal orvoshoz kell fordulni! 

Az idült hasmenés kivizsgálása 
A kivizsgálás legfontosabb része a beteg részletes kikérdezése és alapos fizikális vizsgálata. Fontos az 
orvosnak tájékozódnia a családban előforduló, öröklődő, hasmenéssel járó kórállapotokról is. Az 
egyik legfontosabb vizsgálat a széklet bakteriológiai és parazitológiai vizsgálata a krónikus fertőzést 
okozó mikrobák kimutatása végett. A székletben meg kell vizsgálni a rejtett vérzés lehetőségét is. A 
kivizsgáláshoz hozzátartozik a fizikális vizsgálat részeként a végbél ujjal történő áttapintása, valamint 
részletes laborkémia és a hasi ultrahang. Vannak speciális vizsgálatok, mint pl. a tejcukor érzékenység 
kimutatására használt laktóz terheléses hidrogén kilégzési teszt, vagy a lisztérzékenység 
diagnózisához szükséges szérumvizsgálatok, ill. gyomortükrözés útján nyert nyombél-biopszia. A 
colonoscopia a vastagbél tükrözése, mellyel vastagbélgyulladás, daganat és polyp azonosítható. 
Végezhetők kontrasztanyagos röntgenvizsgálatok, valamint bonyolultabb képalkotó vizsgálatok (CT, 
MRI). 

Az idült hasmenés kezelése 
A krónikus hasmenés nem feltétlenül igényel tartós diétát, amikor a diétától teljesen független a 
működési zavar. Ilyenkor a betegre bízzuk, hogy mit hagy ki az étrendjéből, saját tapasztalataira 
építve. Általában előnyös kerülni a nagyon zsíros, rostos és túlfűszerezett ételeket, gyakori 
feketekávét. Természetesen, ha a hasmenés oka ismert ételallergia vagy intolerancia, akkor a 
„bűnös” fogyasztási cikket kerülni kell. A lisztérzékenyek étrendje elmélyült ismereteket igényel. Az ő 
életre szóló diétájukhoz külön diétás nővérek, valamint számtalan könyv, termékismertető, 
gluténmentes pékáru és egyéb termékek, sőt lisztmentes étterem is rendelkezésre áll. 

Az idült hasmenés oki és tüneti kezelése 

A hasmenések nagy részében előbb-utóbb kiderül a betegség oka, és ilyenkor könnyű az orvos dolga, 
meg kell gyógyítani az alapbetegséget, és megszűnik a hasmenés. A tüneti kezelésben többféle 
hatásmechanizmusú készítményt használhatunk. A gyógyszerek egy része megköti a híg székletet, 
más részük a bélfal gyulladását enyhíti, vannak bélmozgást lassító készítmények, valamint olyan 
szerek, melyek a bélflóra javításával segítenek helyrehozni a normális bélműködést. 

Az adszorbensek nagy felületű anyagok, melyek nem szívódnak fel, nem emésztődnek meg, és a híg 
székletet megkötve sűrítik a béltartalmat. Ilyen az aktív szén, a kaolin, talkum, és ilyen tulajdonsággal 
bír a pektin (reszelt alma!) és diosmectit is. Számos, recept nélkül hozzáférhető gyógyszerben 
szerepelnek magukban vagy mással elkeverve. 

Bélbevonókat, ún. adsztringenseket is helyes hasmenés esetén használni. A csersav és a székletet 
sötétre színező bizmut készítmények a bélfalat bevonva csökkentik a gyulladást, a bizmutnak ezen 
felül baktérium ellenes hatása is van. Az adszorbensek és adsztringensek szinte mindenfajta 
hasmenésben szabadon használható készítmények. 

A hasmenést enyhítő valamennyi egyéb készítményt csak az orvossal való megbeszélés alapján 
tanácsos használni, mert helytelen indikáció esetén ártani is lehet velük. A legrégebbi gyógyszerek 
között szerepel az ópium, a mák alkaloidja, kábítószer, mely ugyanakkor rendkívül hatékony 
hasmenés ellen, a bélmozgást lelassítja, és a végbél záróizmot összehúzza. Az ópium alapján készült 
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számos gyógyszer, melyeknek hasmenés elleni tüneti hatásuk kitűnő, anélkül, hogy kábító hatásuk 
lenne. Ilyen a difenoxilát és a loperamid. Ez utóbbi recept nélkül hozzáférhető. Egyéb, ritkábban 
alkalmazott gyógyszereket egyedileg, az orvos javaslata és felírása alapján lehet próbálni a hasmenés 
megállítására. Végül említést érdemelnek a divatos probiotikumok, melyek a bélflórát dúsítják 
egészséges, a szervezet számára hasznos baktériumokkal, gombákkal, ezáltal visszaszorítva a 
hasmenést okozó mikrobákat. A gyógyszertárakban számos probiotikus készítmény kapható, de 
élőflórás erjesztett tejkészítmények (joghurt, kefír) is alkalmazhatóak a bélflóra védelmére. 
Megelőzésre is alkalmasak széles spektrumú antibiotikumok szedése esetén. 

Mikor forduljon a beteg orvoshoz? 
 Lázzal, hasgörcsökkel, véres-gennyes széklettel járó, „vérhas”-nak nevezett akut hasmenés 

esetén, 

 Idősek, súlyos vagy sokféle alapbetegségben szenvedők valamint újszülöttek, kisdedek akut 
hasmenése esetén, 

 Minden idült hasmenés esetén, 

 Ha a hasmenés fogyással, tartós hányással, hasfájással jár, vagy a székletben a beteg vért 
észlel. 

Teszkérdések 

1. Az alábbi gyógyszerek körül melyik a szerotonin-antagonista? 
A. Lopedium 
B. Diphenoxylate 
C. Pinaverin 
D. Alosetron 
E. Clonidine 
 
2. Melyik kórokozó az utazók hasmenésének leggyakoribb oka? 
A. ETEC (enterotoxicus Escherichia coli) 
B. EHEC (enterohaemorrhagiás Escherichia coli) 
C. Calicivírus 
D. Adenovírus 
E. Shigella fleixneri 
 
3. Mi a ciprofloxacin megfelelő adagja akut bakteriális hasmenés empirikus kezelése során? 
A. 1x500 mg/die 
B. 2x500 mg/die 
C. 3x500 mg/die 
D. 2x250 mg/die 
E. egyszeri 1000 mg 
 
4. Akut hasmenés empirikus kezelésére nem alkalmas: 
A. Ciprofloxacin 
B. Rifaximin 
C. Azithromycin 
D: Penicillin 
E. Sumetrolim 
 
5. Clostridium difficile colitis kezelésére alkalmatlan 
A. Rifaximin 
B. Clindamycin 
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C. Vancomycin 
D. Metronidazol 
E. Enyhe esetben probiotikumok 
 
6. Coeliakiára hívhatja fel a figyelmet valamennyi alábbi tünet egy kivétellel. Melyik a kivétel? 
A. Haspuffadás 
B. Hajhullás 
C. Véres-gennyes széklet 
D. Menses zavar 
E. Csontritkulás 
 
7. Az alábbi élelmiszerek közül melyiket fogyaszthatja a coeliakiás beteg? 
A. Búzaliszt 
B. Rozsliszt 
C. Kukoricaliszt 
D. Búzakeményítő 
E. Árpagyöngy 
 
8. Milyen emésztőszervi betegség társul gyakran dermatitis herpetiformis Duhring-hoz? 
A. HCV hepatitis 
B. Primer sclerotizáló cholangitis 
C. Coeliakia 
D. Crohn-betegség 
E. Colitis ulcerosa 
 
9. A capsulás endoscopia fő indikációs területe 
A. Kis vastagbélpolypok 
B. Krónikus appendicitis 
C. Ismeretlen eredetű vérzések 
D. Gluten szenzitív enteropathia 
E. Vékonybél bakteriális kontamináció 
 
10. A hasmenés mely formájára gondolunk leginkább, ha fiatal betegnek sacroileitis társul A. krónikus 
hasmenéséhez? 
A. Gyulladásos bélbetegség 
B. SIBO 
C. Gluténszenzitív enteropathia 
D. Mucoviscidosis 
E. Ételallergia 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: A, 3: B, 4: D, 5: B, 6: C, 7: C, 8: C, 9: C, 10: A 

 Székrekedés 
dr. Magyar Anna 

Bevezetés 
A székrekedés a háziorvosi praxisban mindennapos panasz. Kellemetlen tünetekkel jár, az 
életminőséget jelentősen rontja. Számos betegség okozhat székrekedést, de az obstipáció maga is 
számos betegség forrása is lehet. Kivizsgálásának megszervezése és kezelése a családorvos feladata. 
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Definíció, BNO tartomány 
Valójában nehéz a székrekedés fogalmát pontosan meghatározni, mert a székrekedés sokszor a beteg 
szubjektív érzése. Székrekedésről (BNO) beszélünk, ha heti 3-nál kevesebb alkalommal történik 
székürítés és/vagy székeléskor erőlködni kell, a széklet kemény és száraz, és a beteg úgy érzi, hogy a 
bél nem ürült ki tökéletesen, esetleg ujjal kell manipulálni. A székrekedés pontos definícióját az 1. 
táblázat foglalja össze. 

K5900 Székrekedés 
 

1. táblázat. A székrekedés definíciója 

Székrekedés: ha az alábbi állapotok közül legalább kettő igaz, ha 

a székelések legalább 25%-ában erőlködni kell 
a székelések legalább 25%-ában a széklet kemény vagy bogyós, rögös 
a székelések legalább 25%-ában tökéletlen kiürülés érzése 
a székelések legalább 25%-ában a végbélben szorulás/akadály érzése 
a székelések legalább 25%-ában kézzel kell segíteni a széklet kiürülését 
heti 3-nál kevesebb székürítés. 
 

Epidemiológia 
A székrekedés civilizációs ártalom, mely a lakosság 5-25%-át érinti. Ha a pontos definíció (1. táblázat) 
szerint vizsgáljuk a székrekedéses betegek számát, az érték valószínűleg alacsonyabb, mint ha 
egyszerűen megkérdezzük, hogy ki érzi úgy, hogy székrekedésben szenved. A civilizált étrend nem 
kedvez a székürítésnek, a kultúrált városi ember széklete lényegesen kisebb volumenű és ritkább, 
mint a sok nyers táplálékon, magvakon, zöldségen, gyümölcsön élő népeké. A székrekedés nőkben 
kb. háromszor gyakoribb, idős korban ugyancsak gyakrabban fordul elő, 65 év felett kb. minden 
ötödik ember obstipál (2. táblázat). Pszichológiai és pszichiátriai betegségekben szenvedők között is 
sokkal gyakoribb a székrekedés előfordulása. 

2. táblázat. A székrekedés okai idős korban 

Polimorbiditás (diabetes mellitus, Parkinson kór, szívelégtelenség, mozgásszervi betegségek, stb.) 
Gyógyszerszedés - sokféle gyógyszer 
Rossz fogazat, rágási nehézség – kevesebb rostbevitel 
Immobilitás 
Csökkent szomjúságérzés, elégtelen folyadékbevitel 
Csökkent bélmotilitás 
Gyakoribb anorectalis betegségek (rectum prolapsus, rectokele, nodus haemorrhoidalis, stb.) 
Gyengébb hasprés 
Magány, depresszió 
Rossz anyagi körülmények, rossz minőségű étrend 
 

Pathophysiologia 
A normális széklet létrejöttéhez megfelelő táplálkozás, rostok fogyasztása és kellő folyadékbevitel 
szükséges. Az ileumból bolusokban érkező széklet egy ideig a bal colonfélben tartózkodik, miközben a 
colon flóra baktériumai tovább bontják, és a víz egy része felszívódik. A colon kis amplitúdójú 
perisztaltikája elkeveri, a nagy amplitúdójú perisztaltika pedig továbbítja a béltartalmat a rectum felé. 
A rectumba érkező széklet kiváltja a székelési reflexet. A medencefenék ellazul, a rectoanalis szög 
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kiegyenesedik, az analis sphincter megnyílik, és a hasprés fokozódásával a széklet távozik. Ez az 
összehangolt és érzékeny működés azonban számos ponton károsodhat. Székrekedés alapvetően az 
alábbi négy pathomechanizmus alapján jön létre: 

1. Nincs megfelelő volumenű széklet (koplalás, fogyókúra, senyvesztő betegség, rostszegény 
étrend, alacsony folyadékbevitel, exsiccosis). 

2. A bélperisztaltika lelassul (beidegzési zavar, idős kor, neurológiai betegségek, funkcionális 
obstipáció, autonom neuropathia, gyógyszer-mellékhatás) 

3. Szűkület miatt a széklet útja akadályozott (tumor, gyulladásos hegesedés, granuláció, 
adhesió) 

4. Székürítési zavar (anorectalis obstrukció, medencefenék dissynergia, rectocele, prolapsus, 
hasprés hiány). 

A székrekedést okozó betegségekben többféle pathomechanizmus is szerepelhet egyidejűleg. A 
székrekedést okozó állapotok felsorolását a 3. táblázat mutatja. 

3. táblázat. Székrekedést okozó betegségek, állapotok, tényezők 

Veleszületett Hirschprung-betegség, anorectalis atresia, nem perforált anus 
Primer idiopathiás lassú tranzit, megacolon-megarectum, irritábilis bél syndroma 

obstipációval 
Szekunder metabolikus diabetes mellitus, hypothyreosis, hypercalcaemia, 

hyperparathyreosis, K-hiány, Mg-hiány 
pszichés pszichológiai, fizikai, sexualis abusus, anorexia és bulimia, 

affektív zavarok, depresszió, szorongás, utazási székrekedés, 
krónikus fájdalom szindrómák 

strukturális obstrukció (daganat, strictura), intussusceptio, rectokele, 
rectalis prolapsus 

neurológiai gerincvelő sérülés, sclerosis multiplex, Parkinson betegség, 
pseudo-obstructio 

myopathiás scleroderma, amyloidosis 
gyógyszer okozta ópiátok, vas, calcium, tricyclicus antidepresszánsok, 

antipszichotikumok, antikolinerg gyógyszerek, antiparkinson 
kezelés, diureticumok, calcium-antagonisták, NSAID-ok, 
sztatinok 

egyéb dehidráció, immobilitás, graviditás, posztoperatív fájdalom 
 

Az obstipáló betegek felében gondos kivizsgálással sem találunk a székrekedést magyarázó organikus 
betegséget. Ilyenkor beszélünk funkcionális (idiopathiás, habituális) obstipációról. A funkcionális 
obstipációk egy részében valóban kimutatható a proximalis colonban megnyúlt tranzitidő, más 
részükben azonban a tranzit normális, inkább a székelési reflex károsodott. A funkcionális defekációs 
zavarok Római III. kritériumait a 4. táblázat foglalja össze. 

4. táblázat. A funkcionális székürítése zavarok Róma III kritériumai 

A funkcionális obstipatio kritériumai (lsd. 1. táblázat) mellett az alábbi állapotok közül legalább 2: 

Tökéletlen ürülés (ballon expulsiós vizsgálattal vagy képalkotóval igazolva) 
A medencefenék izmainak tökéletlen kontrakciója vagy a sphincter-nyomás 20%-nál csekélyebb 
relaxációja (manometriával, képalkotóval vagy EMG-vel igazolva) 
Nem megfelelő propulzív erők (manometriával vagy képalkotóval) 
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Sokszor a percepció zavart vagy medencefenék dissynergia áll fenn, ami azt jelenti, hogy nincs 
szinkronban a medencefenék (m. puborectalis) de az analis sphincter ellazulása, és az is lehetséges, 
hogy a székeléshez nem társul megfelelően hatékony perisztaltikus hullám. A funkcionális 
székrekedés gyermekkorban a székrekedés leggyakoribb oka. Fiatalkorban nőbetegeknél gyakrabban 
találkozunk vele, és sokszor egy életen át rontja a beteg életminőségét. 

A krónikus székrekedés rossz közérzetet, fejfájást, étvágytalanságot, bakteriális túlnövekedést, 
meteorismust, hasfájást okozhat, nem egyszer depresszióhoz vezet. Székrekedés esetén gyakoribb a 
vastagbél diverticulosis, sérv, aranyér betegség, fissura, rectalis prolapsus, rectocele, és az obstipáló 
betegeken több hasi műtétet végeznek. 

Hatáskör, kompetencia 
A beteg kivizsgálása alapvetően háziorvosi feladat. A háziorvos kompetenciájába tartozik annak 
eldöntése, hogy mikor küldi a beteget gasztroenterológushoz colonoscopia, CT-colonographia, MR 
vagy funkcionális vizsgálatok elvégzése céljából. Alarm-tünetek vagy alarmírozó körülmények esetén 
azonban mielőbbi szakorvosi konzílium szükséges. Alarmírozó körülmény a beteg életkora (40 év 
felett újkeletű obstipáció) és a beteg családjában előforduló colorectalis tumor. Alarmtünet a fogyás, 
anaemia, vérzés, icterus, tapintható hasi terime és az állandó fájdalom. Jó állapotú, alarmtünetektől 
mentes, fiatal beteg (kiváltképp nőbeteg) hónapok óta tartó obstipációja esetén alapvizsgálatok 
elvégzése után a háziorvos is felállíthatja a funkcionális obstipáció diagnózisát, és megkezdheti a 
beteg kezelését. Az obstipáció tüneti kezelésének beállítása néha heteket, hónapokat vesz igénybe, 
helyes, ha ez is a háziorvos kezében van. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Az obstipáció miatt vizsgált beteg családi anamnézisét ismernünk kell. Ha az egyenesági rokonokban 
colorectalis tumor fordult elő, akkor mindenekelőtt a daganatos betegségek kizárására kell 
törekednünk. Az egyéni anamnézis is fontos, hiszen lehet, hogy a székrekedésre információkat 
szolgáltat (diabetes mellitus, strumecomia, hasi műtétek, polypectomia, depresszió, scleroderma, 
stb.). Részletesen tájékozódnunk kell a szedett gyógyszerekről, mert számos gyógyszer okozhat 
súlyos obstipációt. 

Alaposan ki kell kérdeznünk a beteget a székrekedés kezdetéről, arról, hogy az köthető-e valamihez 
(szülés, lelki trauma, életmódváltás). Gyermekkor óta tartó obstipáció veleszületett betegséget, évek 
óta tartó panasz funkcionális eredetet sejtet, friss panaszoknál mindig éberebben kell keresnünk az 
okot. Tudnunk kell, hogyan él betegünk, mennyit mozog, hogyan táplálkozik, mennyi folyadékot 
fogyaszt. Fontos tájékozódnunk a székrekedés mikéntjéről, a székelés folyamatáról, a széklet 
állagáról, színéről, valamint a székrekedést kísérő tünetekről (meteorizmus, hasfájás, végbélfájdalom, 
fogyás). Ha napokon át tartó, hasgörcsökkel kísért székrekedést spriccelő hasmenés követ, az 
szűkületre gyanús. A vékony széklet a közhiedelemmel ellentétben nem szűkület, inkább spasticus 
bélműködés következménye. A kemény széklet, „bogyózás” hátterében gyakoribb a funkcionális 
obstipáció, tumor, szűkület nem valószínű. Elesett állapotú idős beteg obstipációját követő 
folyamatos, híg székletcsorgás mindig széklet impaktációra utal. 

Fizikális vizsgálat 
A beteget tetőtől talpig végig kell vizsgálnunk, csak így derülhet fény anaemiára, hypothyreosisra, 
Parkinson-kórra és egyéb székrekedéssel összefüggő szisztémás betegségekre, tünetekre. A has 
alapos áttapintása elengedhetetlen a distendált belek, gyulladásos vagy tumoros rezisztenciák, 
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meteorismus, körülírt érzékenység, ascites, stb. megítéléséhez. A rectalis digitalis vizsgálattal tudjuk 
felderíteni az aranyereket, fissurát, rectocelét, prolapsust, vérzést, tumort, prostata 
megnagyobbodást, széklet impaktációt, és a sphincter tónus közelítő megítélésére is alkalmas a 
vizsgálat. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
A vérkép, transzaminázok, alkalikus foszfatáz, vércukor, lipidek, vesefunkciók, vasprofil, TSH, 
elektrolitok, szérum kalcium és a széklet occult vérzés vizsgálat minden obstipáló betegnél alap 
követelmény. 

Képalkotó vizsgálatok 
A passzázs megítélésére régebben a báriumos gyomor-bél passzázs röntgen vizsgálat szolgált, ma 
inkább izotópos módszerek. 

A colon vizsgálatára régen a kettős kontrasztos beöntéses röntgenvizsgálat volt alkalmas, ma inkább 
csak akkor végezzük el, ha valami miatt a colonoscopia nem kivitelezhető (pl. szűkület vagy kiterjedt 
diverticulosis), de a vizsgálat képes szűkületek lokalizálására, diverticulosis, megacolon 
diagnosztizálására és a colon haustratio megítélésre (1.ábra). A vastagbél vizsgálatára legalkalmasabb 
eljárás a colonoscopia (2., 3. ábra). 

 

1. ábra. Diverticulosis kettős kontrasztos beöntéses vastagbélvizsgálattal készült képe (dr. Bor Katalin 
felvétele) 
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2. ábra. Vastagbél diverticulosis colonoscopos képe (dr. Papp János felvételei) 

 

 

3. ábra. Sigma tumor colonoscopos képe (dr. Papp János felvételei) 

A colonoscopia csak akkor sikeres vizsgálat, ha a beteg megfelelően elő van készítve. Ehhez három 
napon át rostmentes étrend, a harmadik napon a szilárd étel kerülése és csak áttetsző folyadék 
fogyasztása (legalább három liter!) tanácsos, és a vizsgáló által javasolt erős hashajtót (X-prep, Fleet-
phosphosoda vagy laxans sóoldat) kell alkalmazni. A colonoscopiát igény és lehetőség alapján 
midazolamos premedikációban vagy propofolos rövid narcosisban végzik. Szükség esetén szövettani 
diagnosztika is végezhető a colonoscopia során. Hasonlóan érzékeny vizsgálat a CT colonographia, 
más néven virtuális colonoscopia (4., 5. ábra), melynek nagy előnye, hogy a béllumen is jól 
követhető, de közben az egész has áttekinthető, hátránya a sugárterhelés, valamint a szövettani 
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mintavételi lehetőség hiánya. A további pontos diagnosztikához a gasztroenterológus kérhet MRI-t, 
CT angiográfiát, PET-CT-t, stb. 

 

4. ábra. CT-colongaphiás felvétel szűkítő colon tumorról (Dr. Bor Katalin felvételei) 

 

 

5. ábra CT-colongaphiás felvétel a szűkületen túli polypusról (Dr. Bor Katalin felvételei) 

Ha betegünknél a defekáció zavarára gyanakszunk, a rectoanalis működés defecográfiával 
vizsgálható, illetve funkcionális laboratóriumban rectalis manometria és elektromyografia végezhető. 
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Diagnózis 
Az esetek mintegy felében a székrekedés kivizsgálása során fény derül a kórokra, az esetek másik 
felében azonban nem sikerül organikus betegséget találni az obstipáció hátterében. Ilyenkor a 
funkcionális székrekedés tüneti kezelésére kell törekednünk. 

Differenciál-diagnózis 
A székrekedést okozó betegségek differenciáldiagnosztikája széleskörű belgyógyászati ismereteket 
igényel. Csak néhány példával illusztrálom a differenciáldiagnosztika folyamatát: szorongó, sápadt 
fiatal nőbeteg kismedencei fájdalmakkal kísért, évek óta tartó, kínzó székrekedése elsősorban 
irritábilis bél szindrómára tereli a figyelmünket, de Crohn-betegség, coeliakia, krónikus adnexitis is 
felmerül. Soha ne feledjük, hogy fiatal betegben is előfordulhat tumoros betegség. Középkorú, 
elhízott, hypertoniás és aluszékony nőbeteg szorulása esetén jusson eszünkbe a hypothyreosis, de 
diabetesre, habituális obstipatiora, gyógyszer-mellékhatásra is gondolnunk kell. Lehet, hogy az 
obstipatiót csak a helytelen életmód okozza. Idős beteg évek óta tartó székrekedésének számos oka 
lehet (2. táblázat), de ha szorulása súlyosbodik, vagy hasfájás, puffadás, fogyás társul hozzá, tumort 
kell keresnünk. A differenciál-diagnosztika során leghasznosabb eszközünk a részletes, mindenre 
kiterjedő anamnézisfelvétel. 

Kezelés 
A székrekedés oki kezelése az alapbetegség gyógyszeres vagy műtéti megoldása. Az esetek nagy 
részében a székrekedés szervi oka nem deríthető ki (pl. funkcionális székrekedés), nem gyógyítható 
(pl. Parkinson-kór okozta székrekedés), vagy az állapot kezelés után is fennmarad. Ilyenkor tüneti 
terápiára kényszerülünk. 

A tüneti kezelés első lépése az életmód változtatása. A normális székürítés egyik alapfeltétele a 
normális életmód (4 táblázat). A székrekedések egy része az életmód rendezésével, bő 
folyadékbevitellel, mozgással, rostfogyasztással enyhíthető, gyógyítható. Lelassult passzázs vagy 
szűkület esetén azonban az erőltetett rostbevitel káros is lehet, és sokszor puffadást, hasfájást okoz. 
Különösen fiatalokban fontos a rendszeresség bevezetése, a gastrocolicus reflex kihasználása reggeli 
folyadékfogyasztással, és az eredmény türelmes kivárásával. 

5. táblázat. A normális székürítés feltételei 

Rendszeres mozgás, séta, torna 
Bő folyadékbevitel (télen 1.5, nyáron 2 liter) 
Rostdús étrend (zöldségek, gyümölcsök, magvak, teljes kiőrlésű liszt, műzli) 

Rendszeres, kiegyensúlyozott életmód (reggeli utáni székürítés) 
Stressz-kerülés 
Székelési inger esetén mielőbb WC-re menni 
 

Hashajtásra kezdetben természetes anyagokat, táplálék kiegészítőket javasoljunk. A káposzta, 
hüvelyesek, saláták, rostos, héjas gyümölcsök, kiwi, aszalt szilva, szőlő kedvező hatású lehet a 
bélmotilitásra. Napi 20-30 g természetes rost bevitele előnyös lehet táplálékkiegészítőként is. A 
búzakorpa, zabkorpa, búzacsira, metilcellulóz vagy psyllium készítmények segíthetik a jó minőségű 
széklet létrejöttét. Érdemes próbálkozni probiotikus joghurt, kefír fogyasztásával is. 

Ha mindez nem segít, hashajtóként először ozmotikus laxatívum adása tanácsos (6. táblázat). 
Ozmotikusan hajtanak a Mg- és szulfát-tartalmú keserűvizek, melyek használatát nagyon idős 
betegben, szívelégtelenségben, vesefunkció zavarban lehetőleg korlátozzuk, mert elektrolitzavart 
provokálhatunk. Népszerű laxatívum a lactulose, amely voltaképpen a lactobacillusok szubsztrátja, 
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azaz prebiotikum. Fel nem szívódó, oldható rost, mely vizet szív, lágyítja a székletet, de savanyítja is, 
azáltal, hogy a colon lactobacillusok anaerob módon bontják. Szaporítja a kedvező lactobacillus 
flórát. Folyamatos szedése a legelőnyösebb. Hasonlóan laxatív hatású a kevéssé felszívódó sorbit is. A 
polietilén glikol (macrogolum 1540) vízoldékony, fel nem szívódó ozmotikus hashajtó, kíméletes és 
hatásos. 

6. táblázat. A hashajtás gyógyszeres lehetőségei krónikus székrekedésben 

Hatásmechanizmus Hatóanyag 

Ozmotikus hashajtók sós hashajtás: Mg- és szulfátsók 
cukrok: laktulóz, szorbit 
polietilénglikol 

Bélfal izgatók szenna 
phenolphtalein 
bisacodyl 
picosulfat 

Chlorid csatorna aktivátor lubiproston 
Secretagog (GC-C agonista) linaclotide 
5HT4-agonista tegaserod, plucalopride 
Egyéb paraffinolaj, glycerin kúp 
 

Ha a krónikus székrekedés makacs, és a fenti hashajtási módszerek nem hatnak, bélfal izgató szerhez 
nyúlhatunk. A bélfal izgatók közül talán máig legnépszerűbb az antrakinon vegyület, a szenna, tea 
vagy kombinált tabletták, porok formájában. A bélfal izgatásával hatnak a difenilmetán származékok, 
a még mindig igen népszerű phenolphtalein, és a két újabb vegyület, a picosulphat és bisacodyl. A 
picosulfat triarilmetan vegyület, mely a bélbaktériumok hatására aktiválódik a colonban. A bisacodyl 
is bélfal ingerlő és a Na és víz visszaszívódását is gátolja. A bélfal izgatókat alkalomszerű használatra 
javasoljuk a minimális szükséges dózisban. Hazánkban még nem használatos, de hatékonynak tűnő 
motilitásfokozók a serotonin (5-HT4) agonista hatású tegaserod és plucaloprid. Főként obstipáció 
predomináns irritábilis bél szindrómában vannak velük jó tapasztalatok. A bélnyálkahártya apicalis 
chlorid csatornáinak ingerlésével okoz szekréciófokozódást, és ezáltal hashajtó hatású a lubiproston. 
Új szekretagóg vegyület a C-guanyl cyclase agonista linaclotide. Kemény, nehezen távozó széklet 
esetén lokálisan glycerin kúp alkalmazható, ingerli a rectum falat, ozmotikus és csúsztató hatása is 
van. Szájon át is adható paraffinolaj, de tartós alkalmazása nem ajánlott, mert a zsíroldékony 
vitaminokat (A, D, E, K) kiüríti, és idős betegben aspirációja súlyos pneumoniához vezethet. Végül, 
széklet impaktáció esetén manuális széklet-eltávolítás tudja megoldani a helyzetet, és néha csak 0,5-
1,0 liternyi langyos vizes beöntés képes átmenetileg segíteni a székrekedéses betegen. Beöntést, ill. a 
természetgyógyászok által népszerűsített colon átmosást nem helyes rendszeresen alkalmazni, mert 
kimosódik az évek alatt felépített értékes, hasznos bélflóra. 

Kivételes esetekben a súlyos tünetekkel járó, gyógyszeresen nem befolyásolható székrekedés sebészi 
ellátást (colon resectio vagy colostoma) igényel, de a morbiditás magas, az eredmények szerények. 
Az anorectum anatómiai betegségei (prolapsus, rectokele, nodi haemorrhoidales, fissura) esetén 
jobb eredménnyel befolyásolható az obstipáció sebészi kezelés útján. 

Külön említést érdemel a terhességi obstipatio. A várandósoknál a székrekedés gyakori panasz. 
Részben hormonális, részben mechanikus okok miatt a passzázs rendszerint lelassul. Törekednünk 
kell a természetes gyógymódok alkamazására, a bő folyadékfogyasztás, fokozott rostbevitel, mozgás 
rendszerint megoldja a panaszokat. Ha ez nem elég, biztonsággal adható a lactulóz. Súlyos esetben a 
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haszon/kockázat mérlegelésével alkalmazhatunk bisacodyl készítményt, esetleg phenolphtaleint. 
Kerülni kell a hasi vérbőséget okozó, szenna tartalmú hashajtókat. 

A daganatos és krónikus fájdalom szindrómás betegek ópiát-kezelésének súlyos mellékhatása a 
krónikus székrekedés, amit sokszor nehéz a klasszikus hashajtókkal uralni. Ennek megelőzésére 
ajánlott a methylnaltrexon használata. A szer, mely injekcióban alkalmazható, kivédi az ópiátok 
bélmotilitást gátló hatását. 

Egészen más terápiás megközelítést igényelnek a funkcionális székrekedések azon formái, melyekben 
a defekáció mechanizmusa károsodott. Speciális gasztroenterológiai funkcionális laboratóriumban 
végzett különböző bio-feedback technikákkal elérhető, hogy a medencefenék dissynergia 
megszűnjön vagy javuljon a beteg rectalis érzékelése. 

Primer prevenció 
A funkcionális obstipáció primer prevenciója nem orvosi feladat. Ennek egyetlen lehetősége a 
gyermekkortól kezdett egészséges táplálkozás, egészséges életmód, rendszeres mozgás, sport, 
valamint bizonyos „defekációs kultúra”. Ez azt jelenti, hogy már kisded kortól tanácsos 
rendszerességre szoktatni a gyermekeket, a gastrocolicus reflexet kihasználva a nyugodt székelésre 
időt hagyni, és megfelelő körülményeket teremteni. Az óvónőknek, pedagógusoknak a gyermeket 
bármikor ki kell engednie WC-re, ha szükségét érzi. A nyilvános helyeken, utcán, munkahelyeken 
gusztusos, tiszta illemhelyek létrehozása is része ennek a kultúrának. 
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Esetismertetés 

Anamnézis 
Idős nőbeteghez hívnak ki hetek óta tartó folyamatos hasmenés miatt. A 84 éves nőbeteg évek óta 
szenved progresszív Alzheimer betegségben, súlyosan demens, minimális kontaktus vehető fel vele. 
Évek óta Parkinson-kórja is van, mozgása beszűkült, kombinált antiparkinson és demencia elleni 
szereket, valamint éjszakai agitáltság miatt antipszichotikumot szed. Otthon ápolja férje és leánya, a 
nap nagy részét ágyban fekve tölti, végtagjaiban contarcturák alakultak ki, levegő-kompresszoros 
antidecubitus matracon fekszik, nincs decubitusa. Incontinens, pelenkázzák. Az utóbbi hónapokban 
nehezen nyel, gyakran aspirál, keveset eszik, cahexiás. Évek óta obstipál, hetente 1-2 alkalommal 
picosufat cseppek (Guttalax) és glycerines végbélkúp használatával tudnak székletet „varázsolni”. 
Most azonban közel 4 hete híg, barna hasmenése van, mely szinte folyamatosan csorog az 
incontinens betegből. A somnolens asszony panaszt, fájdalmat nem jelez. Hányás nincs, de étvágya 
tovább romlott. Láztalan. Antibiotikumot mostanában nem kapott. Gyógyszerei közt nincs hasmenést 
okozó. 
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Fizikális vizsgálat 
RR: 110/70 Hgmm, P: 80/min reguláris. Kicsit exsiccáltnak tűnik, nyelve bevont. Neuropszichiátriai 
állapotában nem észlelek változást, súlyos demencia jelei, kontaktus felvehető, értelmetlen szavakat 
mormol, válaszai inadekvátak, alig érthetőek, feladatokat nem hajtja végre, de hangulata derűs. 
Pulmo felett, amennyire vizsgálható, nem hallok durva zörejt, nincs tompulat, szívhangjai tiszták. 
Hasa kissé puffadt, feszíti, nehezen betapintható, főleg az alhas egészében tömöttebb tapintatú. Jó 
bélhangokat hallok. A rectalis vizsgálat során 2 cm átmérőjű, tátongó anusgyűrűt észlelek, benne 
skybala látszik, mellette híg barna széklet csordogál. 

A diagnózis egyértelmű, széklet impaktáció. Ezt követően a betegből meglehetős küzdelem árán 
kőkemény skybalákat, majd valamivel lágyabb, de tömör székletet távolítok el, legalább 2 kg-nyi 
mennyiségben. A beavatkozás során óhatatlanul sérülő anusgyűrű kezelésére procain- és 
gyulladáscsökkentő tartalmú kenőcsöt és végbélkúpot javaslok. A családdal megbeszélem a 
székürítés fokozott kontrollját. Javaslataim: bővebb itatás, rostos gyümölcslék, élőflórás joghurt-
italok alkalmazása, gyümölcsök és zöldségek rendszeres adagolása. Naponta 1-2 evőkanál laktulóz 
oldat. Ha emellett nincs rendszeres széklet, javaslom az áttérést esténként 5-20 g macrogolum 1540-
re (PEG), bő folyadékbevitellel. Ha 2 napon át nincs széklet, erősebb hashajtást (picosufát, bisacodyl, 
esetleg kúp formában vagy emulsio paraffini cum phenolphtaleino) és glycerin kúp használatát 
javaslom a PEG mellé. Ha ennek sincs hatása, akkor időszakos beöntésre kényszerülünk. 

A betegnél a macrogolum és lactulóz együttes adása bevált, azóta naponta van pépes-formált 
széklete. Miután alapbetegségei, körülményei és gyógyszerei egyértelműen magyarázzák krónikus 
székrekedését, és súlyos szellemi és testi állapota részletes átvizsgálást nem tesz lehetővé, 
megelégszünk a tüneti kezeléssel. 

Az alábbi eset a háziorvosi praxisban mindennapos, a diagnosztika egyszerű, a háziorvos „kezében” 
van, a terápia azonnali, definitív, otthon végezhető. Mégis gyakori a téves diagnózis és hasonló 
állapot miatt gyakran fölöslegesen kórházba kerül a beteg. 

Betegtájékoztató 

Mikor beszélünk székrekedésről? 
Székrekedésről beszélünk, ha heti 3-nál kevesebb alkalommal történik székürítés és/vagy székeléskor 
erőlködni kell, a széklet kemény és száraz, és a beteg úgy érzi, hogy a bél nem ürült ki tökéletesen. A 
székrekedés gyakori, előfordulása a civilizációban akár 20-25%-os is lehet. A székrekedés kellemetlen 
állapot, rontja a beteg közérzetét, életminőségét, és számos további kórállapothoz (fejfájás, hasfájás, 
haspuffadás, aranyér, végbéltágulat, sérv, diverticulosis, depresszió) vezethet. 

Mi a székrekedés oka? 
Nemcsak betegségek vezetnek székrekedéshez. Székrekedést okozhat egészséges emberben is az 
utazás, idegen környezet, átmeneti mozgáshiány, nem megfelelő táplálkozás, koplalás, fogyókúra, 
kevés folyadék fogyasztása, valamint a terhesség, lelki megrázkódtatások, stressz és számos 
gyógyszer. Az életkor előrehaladtával is emelkedik a székrekedésben szenvedők száma, aminek nem 
maga az életkor az oka, hanem a korral járó számos körülmény, mely nem kedvez az emésztésnek 
(rossz fogazat, rágási nehézség miatti rostszegény táplálkozás, csökkent szomjúságérzet miatti 
alacsony folyadékbevitel, mozgásszegénység, szaporodó betegségek valamint a nagymennyiségű 
gyógyszerszedés). 

Számos gyógyszer lelassítja a belek működését vagy más mechanizmussal okoz székrekedést. Az 
ópiát-származékok, melyek számos fájdalomcsillapító összetevői, súlyos székrekedést okozhatnak. 
Ismert a vaskészítmények szorulást okozó hatása, a széklet a vastól fekete lesz és kemény, bogyós, 
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bár a betegek egy részénél hasmenés is előfordulhat. Szorulást okozhatnak bizonyos Parkinson-kór 
ellenei gyógyszerek, nyugtatók, antidepresszánsok, atropin-származékok, egyes 
koleszterincsökkentők és néhány vérnyomás csökkentő gyógyszer, valamint kálcium- és alumínium 
tartalmú porok és még sok egyéb termék. 

Székrekedést nem csupán a gyomor-bélrendszer betegségei okozhatnak, hanem számos, más 
szervrendszert vagy az egész szervezetet érintő kórállapot. Minden, a szervezet legyengülésével járó, 
tartós fekvésre kényszerítő betegség következménye lehet székrekedés. Gyakoriak a hormonális 
okok. Cukorbetegeknek gyakran van székrekedésük a cukorbetegség vegetatív idegrendszert 
megzavaró, bélműködést rontó idegszövődményei miatt. A pajzsmirigy csökkent működésének is 
jellemző tünete a ritkuló, nehéz széklet. A mellékpajzsmirigy túlműködése, az agyalapi mirigy 
csökkent működése, a kálium hiánnyal járó mellékvese-betegségek egyik tünete lehet a székrekedés. 
Ugyancsak sok gondot okoz az idegrendszer különböző megbetegedéseihez társuló, gyakran súlyos 
székrekedés. Ismert példa az elsősorban időseket érintő Parkinson-kór, valamint a sclerosis multiplex, 
gerincvelő sérülések, bénulással járó betegségek. Ismert a krónikus székrekedés és lelki betegségek, 
pszichés zavarok összefüggése, depressziós, szorongó betegek között gyakoribb a székrekedés 
előfordulása. 

Székrekedést, székürítési nehézséget okoz bármilyen szűkület, mechanikus akadály a bélrendszerben, 
pl. daganatok, krónikus gyulladásos bélbetegségek, diverticulitis okozta hegesedések. A végbél 
különböző megbetegedései, pl. fájdalmas aranyér, fisszúra, végbél kicsuszamlása, rectokele vagy 
daganat a székelés végső fázisának, a széklet kiürítésének zavarát okozhatja, ezzel vezetve 
székrekedéshez. 

A krónikus szorulásban szenvedő betegek többségénél a legkörültekintőbb kivizsgálással sem találunk 
okot székrekedés hátterében. Ha a székrekedés szervi oka hiányzik, azaz nincs képalkotó 
vizsgálatokkal vagy szemmel látható anatómiai vagy mérhető laborkémiai eltérés, funkcionális 
székrekedésről beszélünk. A funkcionális székrekedés gyakori, sokszor egy életen át tartó állapot. 
Ilyenkor a széklet vagy a vastagbelekben időzik a kelleténél tovább, vagy kiürítése szenved zavart. 
Sokszor egyidejűleg észlelhető a két működési zavar. 

Mi a széklet impaktáció? 
A széklet impaktáció idős, leromlott állapotú fekvőbetegekben, fájdalomcsillapítókat, morfiumot 
használókban nem ritka jelenség. Ha a székrekedés napokon át fennáll, és az ampullában sok széklet 
gyűlik össze, a folyadék felszívódik a székletből, és az szárazzá, keménnyé, rögössé válik. A székelés 
emiatt rendkívül fájdalmas, a betegnek nincs igazán ereje a székürítéshez. A székletrög dugóként 
eltorlaszolja a végbelet, de a dugó fölé új széklet érkezik, mely az izgatottan túlműködő belekben 
felhígul, és a székletdugó mellett az általa kitágított záróizmon keresztül kicsordogál. A beteg és 
orvosa csak a híg, visszatarthatatlan hasmenést észleli, melynek oka valójában súlyos székrekedés. A 
diagnózis egyszerű: ujjal történő végbélvizsgálat. A megoldás a széklet kézzel történő eltávolítása, 
enyhébb esetben kis langyos vizes beöntések adása. A megelőzés módja a fokozott figyelem és 
megfelelő hashajtás. 

Mi a bélelzáródás? 
A széklet elakadásának legsúlyosabb formája a bélelzáródás (ileus). A beleket elzárhatja bélen belül 
vagy kívül elhelyezkedő daganat, összenövés, gyulladásos szűkület, heg, oedemás duzzanat vagy a 
bélbe került idegentest, akár nagyobb epekő, növényi rostok (narancs ileus), lenyelt tárgy, bélférgek 
illetve maga a kemény széklet. Az ileus egyik leggyakoribb oka kicsi sérvek kizáródása, de a bél meg is 
csavarodhat vagy „invaginálódhat”, ami azt jelenti, hogy a bél betüremkedik saját magába. Létezik 
hűdéses ileus is, amikor súlyos betegségek vagy gyógyszerek, műtét utáni állapotok miatt a 
bélműködés leáll, a belek kitágulnak, megbénulnak, nem mozognak. 
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A vékonybél elzáródása többnyire gyorsan alakul ki, heveny tünetekkel, tűrhetetlen hasgörcsökkel, 
puffadással, hányással jár, a beteg hamar orvoshoz kerül. A vastagbél elzáródása, főként, ha azt 
daganat okozza, lassú, hetek alatt kialakuló folyamat, de gondos vizsgálattal időben észrevehető. Igen 
jellemző rá, hogy a betegnek napokig nincs széklete, puffad és fáj a hasa, majd amikor megindul a 
széklet, az spriccelő, híg. Az elzáródások megoldása legtöbbször műtéti, a hűdéses ileus szerencsés 
esetben gyógyszerrel kezelhető. 

Mikor kell a székrekedéses beteget kivizsgálni? 
Ha a székrekedés a betegnek panaszokat okoz, orvoshoz kell fordulnia. Mindenképpen sürgősen fel 
kell keresni az orvost akkor, ha a székrekedés újkeletű, ha az addigi normális székelési szokások 
néhány hete megváltoztak, és ezt semmilyen életkörülmény változás nem indokolja. Akkor is 
orvoshoz kell fordulni, ha a székrekedés mögött súlyos szervi betegség (pl. daganat, gyulladás) 
gyanítható. Erre utalhat a fogyás, a véres széklet, sárgaság, étvágytalanság, émelygés, láz, szüntelen 
hascsikarás, hasfájás, jelentős haspuffadás. Négy-öt napnál régebben tartó székletleállás miatt akkor 
is orvoshoz kell fordulni, ha semmiféle panaszt nem okoz a betegnek. Azt a beteget is ki kell vizsgálni, 
aki egész életében székrekedésben szenvedett, de most széklete hirtelen normálissá vált. A 
székrekedés és hasmenés váltakozása is orvosi vizsgálatot indokol. 

Hogyan zajlik a székrekedéses beteg kivizsgálása? 
Igen fontos a beteg alapos kikérdezése és mindenre kiterjedő fizikális vizsgálata, melynek része a 
végbél gumikesztyűs ujjal történő áttapintása is. Ezt követik a vérből és vizeletből történő 
laborkémiai vizsgálatok. Meg lehet vizsgálni magát a székletet is, hogy van-e benne kóros baktérium 
vagy egyéb kórokozó, milyen az emésztettsége, van-e benne vér. Minimális vérzés (okkult vérzés) 
akkor is kimutatható érzékeny vizsgálattal, amikor annak semmilyen látható jele nincsen. A hasi 
ultrahang a belekről nem tud sok információt adni, de a máj, hasnyálmirigy, epehólyag, húgy- 
ivarszervek jól vizsgálhatók vele, és néha ez is segítség a diagnózisban. 

A végbél vizsgálatára a rektoszkópia alkalmas. Az ujjnyi vastag, merev, száloptikás fémcsövet a beteg 
végbelén át 20-25 cm magasságig lehet felvezetni, és a vastagbél alsó szakaszát, ampullát, végbelet 
áttekinteni. A végbél alsó szakaszát és az ampullát egy kíméletesebb száloptikás műszerrel, az 
anoszkóppal is át lehet tekinteni. A vastagbelet kontrasztos röntgenvizsgálattal vagy 
kolonoszkópiával lehet végignézni. Mindkét vizsgálathoz igen fontos az alapos előkészítés, mert a 
vastagbél falát csak akkor lehet jól látni, ha a bél üres. A kolonoszkópia alkalmával vékony, hajlékony, 
száloptikás csövet vezetnek végig a végbéltől a vakbélig a vastagbélen, követve annak kanyarulatait. 
Az altatásban végzett kolonoszkópia a betegnek kellemesebb, ám minimálisan nagyobb a 
szövődmény veszélye. Újabban computer tomográfiával (CT) is látványosan lehet filmezni a belek 
belsejét. Ez az ún. CT-kolonográfia nagy segítség a diagnosztikában, előnye, hogy nem kell a 
kolonoszkópot a betegbe vezetni, hátránya a sugárterhelés és az, hogy ugyanolyan előkészítést 
igényel, mint a kolonoszkópia, és nem nyerhető általa szövettani minta. 

Ha funkcionális székrekedésre van gyanú, el lehet végezni bizonyos funkcionális vizsgálatokat, melyek 
a belek mozgását, a tápanyag haladási sebességét vagy a székürítés folyamatát elemzik. Ezek már 
nem rutin vizsgálatok, csak speciális motilitási laboratóriumban végezhetők el. 

A székrekedés kezelési lehetőségei 
Ha a székrekedés okát nem találjuk vagy a beteget nem tudjuk meggyógyítani, tüneti kezelést kell 
alkalmaznunk. Legfontosabb a normális székürítést biztosító életmód szabályainak betartása. A 
normális széklethez szükséges alapfeltételek: 

 Rendszeres mozgás, séta, torna 

 Bő folyadékbevitel (télen 1,5, nyáron 2 liter) 
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 Rostdús étrend (zöldségek, gyümölcsök, magvak, teljes kiőrlésű liszt, műzli) 

 Rendszeres, kiegyensúlyozott életmód (reggeli utáni székürítés) 

 Stressz-kerülés 

 Székelési inger esetén mielőbb WC-re menni 

Ha ez nem elegendő, hashajtókat alkalmazunk. Hashajtó hatású minden, ami a széklet mennyiségét 
növeli, állagát javítja, puhítja, a belek mozgását gyorsítja vagy kiváltja a székelési reflexet. A széklet 
állagát javítják és mennyiségét növelik a rostok és rostkiegészítők. Napi 20-30 g rost bevitele 
optimális, de ezt fokozatosan kell beállítani, mert puffadást okozhat. Búzakorpából, zabkorpából 
sokat, napi 3-6 evőkanállal tanácsos fogyasztani, joghurtba vagy gyümölcslébe, müzlibe, esetleg 
levesbe keverve. Az psyllium-készítmények, a metilcellulóz, hatékonyabbak, drágábbak, kisebb 
mennyiség is elég lehet a jó széklethez. A fel nem szívódó olajok, pl. a paraffinolaj, a székletet 
puhítják, sikamlóssá teszik, jól hajtanak. Mégsem ajánljuk rendszeres használatukat, részben mert a 
zsíroldékony vitaminok felszívódását meggátolva vitaminhiányhoz vezethet, részben, mert ha idős 
beteg félrenyeli a paraffinolajat, tüdőgyulladás lehet a következmény. 

Jól használhatók hashajtásra az ozmotikus hashajtók, melyek a belekben tartják a folyadékot, így 
biztosítva a széklet nagyobb víztartalmát. Így hatnak bizonyos magnézium- és szulfáttartalmú sók 
(keserűsó, glaubersó, hashajtó vizek), melyeket azonban ugyancsak nem tanácsos tartósan használni, 
mert megzavarhatják a szervezet só- és vízháztartását. Részben ozmotikusan, részben 
prebiotikumként, a hasznos baktériumflóra növelése révén hatnak a fel nem szívódó cukrok (laktulóz, 
szorbit), melyek folyamatos használatban biztosítanak normális székelést. Gyakori mellékhatásuk a 
puffadás. A polietilénglikol (PEG, macrogolum) vizet kötő nagy molekula, ugyancsak széklet-lágyító, 
hashajtó hatású. 

A forgalomban levő, népszerű hashajtók többsége a bélfal izgatásával gyorsítja a bélmozgást, 
csökkenti a víz felszívódását, és némelyik fokozza a bélfalon kiválasztódó víz mennyiségét. A részben 
szintetikus, részben gyógynövény alapú, tabletta, csepp, tea, lekvár formájában kapható 
készítmények folyamatos használata nem előnyös, bélgörcsöket, hasi panaszokat okozhatnak, és a 
megszokás miatt egyre nagyobb adag beszedésére van szükség. Inkább akut helyzetek megoldására, 
időszakos használatra ajánlottak. Ilyenek a phenolphtalein, senna készítmények, picosulfat, bisacodyl. 

A glycerin tartalmú végbélkúp részben a székelési inger provokálása által, részben a széklet síkossá 
tétele, „csúsztatása” révén hat. Reggeli, alkalomszerű használatra ajánlott. Végső esetben langyos 
vizes beöntéssel lehet a székletet elővarázsolni, de ezt sem szabad rendszeresen alkalmazni, mert a 
rendszeres beöntés, bélmosás súlyosan károsíthatja a bélflórát, kimoshatja a belek védő nyákrétegét. 

Ha a szérekedés oka funkcionális székürítési zavar, a betegnek ún. bio-feedback gyakorlatokkal 
tanítható meg a széklet normális kiürítése. 

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a székrekedés legfőbb ellenszere a megfelelő étrend és életmód, 
folyamatos hashajtásra legfeljebb a rostkiegészítők és némelyik ozmotikus hashajtó javasolható, a 
többi készítményt csak alkalomszerűen ajánljuk, átmeneti székrekedés megoldására. 

Tesztkérdések 
1. Mi a székrekedés meghatározása? 
A. Ha naponta csak egy széklet van 
B. Ha csak másnaponta van széklet 
C. Ha nincs minden nap széklet 
D. Ha hetente kevesebb, mint 3 széklet van 
E. Ha hetente kevesebb, mint 5 széklet van 
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2. Mi lehet az oka idős emberek székrekedésének? (egy hibás válasz) 
A. A béltraktus öregedése 
B. Polimorbiditás 
C. Sokféle gyógyszer szedése 
D. Immobilitás 
E. Az anorektális betegségek gyakoribb előfordulása 
 
3. A székrekedés metabolikus okai (egy hibás válasz) 
A. Diabeteses enteropathia 
B. Hypothyreosis 
C. Alacsony szérum kalcium 
D. Alacsony szérum kálium 
E. Exsiccosis 
 
4. Melyik gyógyszer nem szokott obstipációt okozni? 
A. Verapamil 
B. Codein 
C. Ferro-vaskészítmények 
D. Folsav 
E. Amitryptilin 
 
5. Harminc éves nőbeteg. 15 éve székrekedése van. Hasa gyakran puffad és fáj, székeléskor 
megkönnyebbül. Nem fogyott. Széklete gyakran vékony. Mi a helyes eljárás? 
A. Valószínűleg funkcionális obstipációban szenved, laboratóriuimi és UH vizsgálat után tüneti B. 
kezelés ajánlott. 
B. A 15 éve tartó panasz miatt mielőbbi colonoscopia javasolt 
C. A vékony széklet organikus okra utal, mielőbbi rectoscopia javasolt. 
D. A puffadás és fájdalom organikus betegség jele, CT colonográfia az ideális vizsgálat. 
E. Semmilyen vizsgálat nem kell, IBS valószínű, tüneti kezelés elegendő. 
 
6. Colonoscopiás előkészítéshez mit javasolna betegének a vizsgálat előtti napokra? 
A. 3 nap koplalás a legbiztosabb 
B. 3 napig csak folyadékot szabad fogyasztani 
C. 3 napig szigorúan rostmentes étrend 
D. 2 napig rostmentes étrend, a harmadik napon pépes-folyékony étrend 
E. A vizsgálat előtti napon csak áttetsző folyadék fogyasztása javasolt 
 
7. Melyik nem ozmotikus hashajtó? 
A. Laktulóz 
B. Sorbit 
C. Fruktóz 
D. Keserűsó 
E. Polietilénglikol 
 
8. A laktulóz hatásai (egy hibás válasz) 
A. Növeli a lactobacillusok számát a colonban 
B. Hashajtó 
C. Ozmotikusan aktív 
D. Lúgosítja a székletet 
E. Gátolja az ammónia felszívódását 
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9. Mi a tegaserod hatásmechanizmusa? 
A. Klorid csatorna aktiváló 
B. Bélfalingerlő 
C: Szerotonin agonista 
D. Szerotonin antagonista 
E. Szekretagóg hatású 
 
10. Mi NEM igaz a paraffinolajra? 
A. Hatékony hashajtó 
B. Aspirációs pneumoniát okozhat 
C. Gátolja az A, D, E, K vitamin felszívódását 
D. Emeli a triglycerid szintet 
E. Síkosítja a székletet 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: A,3: C, 4: D, 5: A, 6: E, 7: C, 8: D, 8: C, 10: D 

Hasi sérvek 
dr. Dubecz Attila, dr. Kun Levente 

Bevezetés 

A hasi sérvek (a hasfali és lágyéktáji sérvek) sebészi betegségek, definitív gyógyításuk a hasfal műtéti 
úton történő rekonstrukciója - sebészi kompetencia. A családorvos gyakran azonban első észlelő 
szakorvosként a diagnózis felállítója, magabiztosan kell tudnia megítélni, fennáll-e azonnali sebészeti 
ellátást igénylő helyzet. Feladatai közé tartozik mind a szakellátás tájékoztatása a műtétet és a 
gyógyulást esetleg befolyásoló általa ismert körülményekről, mind a beteg elsődleges informálása 
betegségéről, a rá váró, gyógyulásához vezető beavatkozásokról. 

Definíció, BNO tartomány 

„Sérvnek nevezzük bármely zsigernek a normál anatómiai helyzetéből (üregéből) valamely 
veleszületett, vagy szerzett nyíláson való kitüremkedését, előesését.” A hasfali sérvek (hernia parietis 
abdominis) a hasfal veleszületetten vagy szerzetten gyenge területén alakulnak ki, ahol a hasűri 
nyomás hatására valamely szerv préselődik a hasfal elé. Felosztásuk a kialakulásuk etiológiáján vagy 
anatómiai helyzetükön alapszik. A sérvek megjelenési formái: 

 Reponábilis sérv: a sérvtartalom a sérvkapun keresztül könnyedén visszahelyezhető a 
hasüregbe. 

 Accret (irreponábilis) sérv: a sérvtartalom összenövések és hegesedések miatt nem, vagy 
csak részben helyezhető vissza, de életképessége nincs veszélyben. 

 Incarcerált sérv: a sérvtartalmat a szűk sérvkapun keresztül nem lehet visszahelyezni a 
hasüregbe, a sérvtartalom keringése az ellátó erek kompressziója, megtöretése 
következtében elégtelen. Jellemző tünetei: fájdalom, bőrpír, nagyfokú nyomásérzékenység 
és ileus. 

 A hasfali sérvek közé tartozik a lágyéksérv (hernia inguinalis), a combsérv (hernia femoralis), 
a posztoperatív sérv (hernia cicatrica, hernia incisionalis), a parastomalis sérv (hernia 
parastomalis) a köldöksérv (hernia umbilicalis), a paraumbilicalis sérv (hernia 
paraumbilicalis), az epigastrialis sérv (hernia epigastrica), a Spieghel-féle sérv. 

K40* Lágyéksérv 
K41* Combsérv 
K42* Köldöksérv 
K43* Hasfali sérv 
K44* Rekeszsérv 
K45* Egyéb hasi sérv 
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K46* Hernia abdominalis k.m.n. 
*Az alcsoportokat terjedelmi okokból nem részleteztük 

Epidemiológia 

Magyarországon évente 20-22 ezer lágyéksérvműtétet végeznek, ezzel ez az egyik leggyakoribb 
általános sebészeti beavatkozás. A lágyéktáji sérvek hozzávetőleg 96-98%-a lágyéksérv és kb. 2-4% 
combsérv. Egy férfinél az élete során kb. 25%-os valószínűséggel alakul ki lágyéksérv, nőknél ez 
kevesebb, mint 5%. 

A hasfali sérvek kb. 80%-a lágyéksérv, kb. 2%-a combsérv, 4-5%-a köldöksérv, 8-10%-a posztoperatív 
sérv, az esetek hátramaradó néhány százalékán a többi ritkábban előforduló sérvtípus 
(paraumbilicalis, epigastrialis, Spieghel, parastomalis) osztozik. 

Mortalitás, morbiditás 

Valamely típusú hasfali sérv diagnózisa általában műtéti indikációt is jelent. Műtétre a panaszok 
miatt, és a potenciális szövődmények (pl. kizáródás) megelőzése miatt kerül sor. A tünetet nem 
okozó lágyéksérv műtéti megoldásának célja a kizáródás megelőzése, az incarceratio miatt 
sürgősséggel végzett műtét esetén a mortalitás kb. 10-szer nagyobb, mint elektív műtét esetén. 
Lágyéksérv esetén a kizáródás gyakorisága 0,3-3% évente. 

A posztoperatív sérv kialakulása szempontjából kockázati tényező az időskor, férfi nem, ascites, 
sebfertőzés, krónikus köhögés, dohányzás, elhízás, immunszuppresszív kezelés. 

Nem, életkor 

A lágyéksérv előfordulása férfiaknál 4-9-szer gyakoribb, mint nőknél. A combsérv gyakrabban fordul 
elő hölgyeknél (kb. 4:1 arányban). A köldöksérv kb. 3-szor gyakrabban alakul ki nőkben, mint 
férfiakban. A posztoperatív sérvek és a combsérv előfordulása idős korban gyakoribb. 

Társadalmi háttér 

„Magyarország a sérvek hazája” tartja a mondás, amely sokat látott családorvosok, sebészek azon 
tapasztalatán alapszik, hogy a betegek egy része a sérv kialakulását mintegy tudomásul veszi, 
elfogadja, azzal együtt él, a műtéttől elzárkózik, azt elutasítja, vagy legalábbis halogatja, nem ritkán 
évekig, évtizedekig. Ennek következtében néha nagyon elhanyagolt esetekkel is találkozhat a 
családorvos a rendelésen. 

Hatáskör, kompetencia 

Sürgősségi ellátás: heveny hasi katasztrófa képében jelentkező kizáródott sérv esetén, ha az észlelő 
szakorvos a családorvos, sürgősséggel felvételes sebészeti osztályra utalja a beteget, szükség esetén 
állapottól függően megfelelő szintű szállítás megszervezése, és orvosi felügyelet biztosítása mellett. A 
beutalón fel kell tüntetni a szokásos preoperatív információkon túl a kórállapot jelentkezésének 
idejét, kizáródás tényét és státuszát, lehetséges kiváltó tényezőket, célzott anamnézist. 

Diagnosztikus tevékenységek, eljárások: Preoperatív kivizsgálás során a szakellátás tájékoztatása a 
műtéti és posztoperatív körülményeket befolyásoló anamnesztikus, és szociális körülményekről. 
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Posztoperatív szövődmények felismerése, különös tekintettel az „egynapos” ellátásból hazaadott, 
egyébként szakellátás által kontrollált esetekre. 

Klinikum 

A hasfali sérvek a hasfal veleszületett vagy szerzett gyenge területén alakulnak ki. Felosztásuk a 
kialakulásuk etiológiáján, vagy anatómiai helyzetükön alapulhat. 

Lágyéksérv 

A lágyékrégióban kialakuló sérvek között megkülönböztetünk: 

A. Lágyéksérvet (hernia inguinalis). A ligamentum inguinalis felett alakul ki, ahol a funiculus 
spermaticus (nőkön a ligamentum rotundum) áthalad. Anatómiai megjelenése szerint lehet a 
vv. epigastricae inferioreshez képest elfoglalt pozíció alapján: mediális (direkt, egyenes), 
laterális (indirekt, ferde), kombinált. Az esetek mintegy 25%-ában kétoldali. A herezacskóba 
leérő laterális lágyéksérv a hernia scrotalis. 

B. Combsérvet (hernia femoralis). A sérvtartalom a ligamentum inguinale (Poupart-szalag) alatt, 
a nagy erek (artéria és véna femoralis) mentén, a combcsatornán (canalis femoralis) lép ki a 
combhajlatba. 

Felosztás 
Legegyszerűbb a European Hernia Society által elkészített ún. (EHS)-klasszifikáció. Az 1. táblázatban 
láthatóan magától értetődő módon be lehet jelölni a lágyéksérv méretét (1, 2, ill. 3 ujjbegynyi 
nagyságú), valamint pozícióját (L, M vagy F). 

1. táblázat. A European Hernia Society lágyéksérv klasszifikációja 

EHS Lágyéksérv-felosztás  Primer Recidív  

 0 1 2 3 
L (laterális - indirekt)     
M (mediális - direkt)     
F (femorális)     
 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Ismert, hogy vannak családok, ahol az átlagosnál gyakrabban fordul elő sérv. A lágyéksérv 
kialakulásában igazoltan fokozott kockázatot jelent a dohányzás okozta krónikus köhögés, a hosszú 
időn át tartó nehéz fizikai munka, az ascites, a peritoneális dialízis, alacsonyan vezetett korábbi 
appendectomiás metszés. Radikális prostatectomia szövődményeként - az esetek egy részében (7-
21%-ban) is kialakulhat lágyéksérv. 

A preoperatív anamnézis során gondolni kell a lehetséges alapbetegségekre, amelyek hasűri 
nyomásfokozódást eredményezve okozták a sérvet. Így lehet lágyéksérv pl. obstrukciót okozó 
vastagbéldaganat első tünete is. 
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Pathogenezis 

Indirekt sérv 
A legtöbb laterális lágyéksérv congenitális, de leggyakrabban csak később, felnőttkorban okoznak 
tüneteket. Valószínűleg a here leszállását követően a hashártyatasak (processus vaginalis peritonei) 
záródása elmarad, a hasfal ezen a ponton gyengébb. A hasüregi nyomásfokozódás a hasfal 
meggyengülésével kombinálódva alakítja ki a klinikai tünetekkel járó lágyéksérvet. 

Direkt sérv 
A direkt lágyéksérv a lágyékcsatorna hátsó falának veleszületett vagy szerzett gyengesége miatt 
alakul ki. A sérvek kialakulása és a nehéz súlyok emelése közötti kapcsolat nem teljesen tisztázott, de 
egyes szerzők szerint a fizikai munkások között gyakoribb a lágyéksérv, mint az ülőmunkát végzők 
között. 

Femorális sérv 
Idősebb nőkben gyakoribb, ennek oka ismeretlen, valószínűleg a nők gyengébb vázizomzatával és a 
szülések után meggyengült kismedencei izomzattal van összefüggésben. Igen gyakran (kb. 40%-ban) 
már kizáródott állapotban kerül felismerésre. 

Klinikai tünetek és fizikális vizsgálat 
Lágyéksérv esetén a tünetek, a tünetmentes állapottól a kizárt sérv talaján kifejlődött akut has 
klinikai képéig terjedhetnek. A leggyakoribb panasz az álló testhelyzetben, illetve testi 
megerőltetésre fokozódó, tompa nyomásérzés, esetleg fájdalom. A fizikális vizsgálatot álló 
helyzetben javasolt végezni, ilyenkor a lágyékban előboltosuló, köhögtetésre megnagyobbodó, 
esetleg fájdalmas terime látható. 

 

1. ábra. Lágyéksérv 
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2. ábra. Lágyéksérv 

Amennyiben a lágyéki terime nem nyilvánvaló, férfiakban a scrotum bőrén keresztül a funiculus 
spermaticus mentén a külső inguinalis gyűrű tapintható. Köhögtetésre, vagy Valsalva-manőver 
esetén egy esetleges kezdődő sérv is észlelhető lehet. 

Kizárt sérv esetén bőrpír, nagyfokú fájdalom és a bélelzáródás tünetei jellemzők. Ismeretlen eredetű 
ileus gyanúja esetén a sérvkapuk vizsgálatának elmulasztása durva hiba. Diffúz hashártyagyulladás 
általában nem alakul ki, mert az elhalt szövet a sérvtömlőbe zárva nem érinti a hasüreget. Alapos 
gyanú esetén sürgős műtét javasolt, az akut panaszok kezdete után 4-6 órán belül a bél komplett 
elhalását és rezekcióját el lehet kerülni. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
Nem releváns 

Képalkotó vizsgálatok 
A lágyéksérvek túlnyomó részét már a fizikális vizsgálat alapján diagnosztizálni lehet. Képalkotó 
vizsgálatok végzése kezdődő kis sérv esetén, kövér betegeknél illetve recidíva esetén szükségesek. Az 
első választandó módszer az ultrahang, szenzitivitása és specificitása a lágyéksérvek 
diagnosztikájában kb. 90%. 

Egyéb vizsgálatok 
Nem releváns 

Diagnózis 
A fizikális vizsgálat általában elegendő a diagnózis felállításához, további vizsgálatokra ritkán van 
szükség. 

Differenciál-diagnózis 
Lágyéktáji duzzanat oka lehet lágyéksérven kívül: nyirokcsomó megnagyobbodás, lágyrésztumor, 
tályog, varicokele, hydrokele, ectopiás testis, endometriosis. A lágyéktáji duzzanattal nem járó 
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lágyéktáji fájdalom oka lehet a csípőízület vagy alsó gerincszakasz degeneratív betegsége, osteitis 
pubis, bursitis ileopectinea. 

Kezelés 
A sérvek definitív terápiája - eredettől és típustól függetlenül - sebészi. A tünetmentes sérv műtéti 
indikációja relatív, egyes szerzők szerint a posztoperatív fájdalom-szindrómák gyakorisága miatt ilyen 
esetekben a sérv szoros obszervációja is lehetséges stratégia. Másrészt azonban, a kisméretű 
lágyéksérvek minimális műtéti szövődménnyel, és kiváló posztoperatív eredményekkel kezelhetők, a 
fizikailag aktív, egészséges populációban minden lágyéksérv elektív sebészeti ellátása javasolt. A 
kezeletlen lágyéksérv kizáródhat. Ilyen esetben az indikáció abszolút, a beteget még sikeres repositio 
esetén is kórházba kell utalni. 

A sebészeti ellátás alapjai 
A lágyéksérv-műtét a leggyakrabban végzett sebészeti beavatkozások egyike. Az összes eljárás 
lényege a lágyékcsatorna hátsó falának megerősítése és / vagy a külső lágyékgyűrű szűkítése. A 
számos műtéti típust alapvetően két nagy csoportra lehet osztani, a saját szövet összehúzásával 
végzett (Bassini, Shouldice, McVay) illetve a feszülésmentes, műanyag-hálós (Lichtenstein, Rutkow) 
megoldásokra. A saját szövetes műtétek előnye az idegentest hiánya, hátrányuk viszont a ma már 
vállalhatatlanul magas recidívaarány (az utánkövetés hosszával lineárisan összefügg, akár 35% is 
lehet), alkalmazásuk emiatt csak kivételes esetekben ajánlott (pl. kizárt sérv és fertőzött hasfal 
esetében az idegentest beépítése kerülendő). A leggyakrabban végzett műtét ma a Lichtenstein-
műtét, képzett sebész által végezve a recidíva arány 1-2% alatt marad. A műtét további előnye, hogy 
helyi érzéstelenítésben is végezhető. Magyarországon még viszonylag ritkán végzik a kiváló 
eredményeket és azonnali terhelhetőséget biztosító laparoszkópos sérvműtétet. Elterjedésének 
akadálya lehet a laparoszkópos eszköztár relatíve magas költségvonzata. 

A laparoszkópos, illetve endoszkópos eljárásnak két típusa létezik: 

A transzabdominális preperitoneális (TAPP-) technika során a sebész a laparoszkópos műtétekhez 
hasonlóan hatol be a hasüregbe, és gáz bejutattásával kerül kialakításra a capnoperitoneum. A 
sérvkapuk körüli hashártya incisiójával kialakított és a hasizomról elválasztott peritoneum-réteg alá 
kerül behelyezésre a háló, ügyelve arra, hogy mindhárom (medialis, lateralis, femoralis) sérvkaput 
fedje. 

A totális extraperitoneális, endoszkópos (TEP) technika alapvető előnye, hogy a műtét során nem 
kerül megnyitásra a hasüreg, hanem egy preparáló ballon felfújásával a praeperitonealis térben (a 
peritoneum és fascia transversalis között) kialakított üregben operál a műtétet végző sebész, és a 
hálót ide helyezi. 

A Lichtenstein-műtét, TAPP vagy TEP eljárás között a sebészi preferenciák és bizonyos betegfaktorok 
(előző műtét, aneszteziológiai terhelhetőség) alapján lehet választani, a három műtét hosszútávú 
eredményei gyakorlott sebész esetében (recidíva-arány) valószínűleg nem különböznek 
nagymértékben. 

A laparoszkópos műtétek (TAPP és TEP) tanulási görbéje (learning curve) hosszú, egyes szerzők 
szerint elérheti a 250 műtétet, a korai fázisban szignifikánsan magasabb recidíva aránnyal - a 
Lichtenstein-műtéttel összehasonlítva. A posztoperatív fájdalom szindróma viszont szignifikánsan 
ritkább TEP illetve TAPP után. 
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Speciális esetek 
Bilaterális sérv esetén a TEP eljárás választása logikusnak tűnhet, hiszen ebből a behatolásból 
mindkét oldali sérv könnyen ellátható. Amennyiben az endoszkópos eljárás kontraindikált, kétoldali 
Lichtenstein-műtét végezhető. 

Femorális sérv 
A femoralis sérvkapu explorációja a sérvcsatorna hátsó falának megnyitásával női betegeknél mindig 
javasolt. Combsérv esetén hagyományos behatolásból végzett műtét során a ligamentum inguinalis 
alá érő nagyobb méretű háló választásával a femorális csatorna is fedhető, laparoszkópos eljárás 
során a műtét standard része a femorális kapu fedése. 

Posztoperatív ellátás 

A betegek posztoperatív kezelése egyénre szabott. A legtöbb elektív sérvműtét végezhető egynapos-
sebészet keretében is. Leggyakoribb korai szövődmény a hányinger és a vizeletretenció. A hálós 
megoldás után a beteg visszatérhet a korábbi tevékenységéhez a fájdalom elmúlása után, 
laparoszkópos műtét után azonnal terhelhető. Saját-szövetes műtét után legalább egy hónapos 
pihentetés és fokozatos terhelés javasolt. 

Primer prevenció 
Nem ismert olyan módszer vagy eljárás, amelynek a segítségével bizonyosan megelőzhető lenne a 
lágyéktáji sérv kialakulása. Prevenciójában az esetleges dohányzás mellőzése és a kifejezetten 
megerőltető fizikai munka kerülése lehet eredményes. 

Hegsérv 
A hegsérvek definíció szerint, egy korábbi hasi műtét hegében alakulnak ki. Keletkezésük oka 
általában nem a helytelen sebészi technika, hanem a műtét során átmetszett hasfal elégtelen 
gyógyulása és záródása a laparotómia zárása után. A műtéti metszések kb. 15%-ában alakul ki sérv. 

Etiológia 
A sebgyógyulás zavarát okozó összes tényező (dohányzás, elhízás, sebfertőzés, alultápláltság, 
imunszupresszív gyógyszerek, COPD) hajlamosít a hegsérv kialakulására. Bármely hasfali metszés (pl. 
laparoszkópia) hegében kialakulhat sérv, és valószínűsíthető, hogy egyik metszési típus esetében sem 
gyakoribb a hegsérv kialakulása. 

Klinikai tünetek 
A korábbi műtéti metszés helyén kialakuló, általában tünetmentes, de esetleg fájdalommal vagy 
diszkomforttal járó terime. A tünetek általában köhögtetésre vagy hasfali présre fokozódnak. 
Kizáródás esetén az akut hasi katasztrófa összes tünete (akut hasi fájdalom, hányás, láz) megjelenhet. 
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3. ábra. Hegsérv 

Diagnózis 
A hegsérv diagnózisa legtöbbször egyszerű, általában könnyen tapintható a hegben kialakult defektus 
széle. Képalkotó vizsgálat csak a bizonytalan, nehezen tapintható esetekben indokolt. Kövér betegek 
hegsérvének diagnózisa különösen nehézkes lehet, ilyen esetben a hasi CT-vizsgálat szenzitívebb, és 
objektívabb, mint a hasfali UH. El kell különíteni a műtét utáni hegsérvet a hasfal ellazulásától 
(relaxáció). Ilyen esetben a hasfal összes rétege megtartott, a műtét során átmetszett denervált 
hasfal elsorvadt, elvékonyodott. Ilyen esetben sérvkaput nem lehet tapintani, kizáródás nem 
fenyeget, műtéti ellátás nem indokolt és nem eredményes. 

Kezelés 
A hegsérvek kezelése műtéti. A sérvkötő használata elavult és kontraindikált, kizáródáshoz vezethet. 
A pozitív hasüregi nyomás határa a hegsérvek mérete az idő előrehaladásával folyamatosan nő, 
emiatt korai (kb. 6 hónappal az iniciális műtét után) elektív ellátásuk javasolt. Műtéti ellenjavallatot a 
szokásos belgyógyászati és aneszteziológiai rizikófaktorokon kívül, a műtéti terület infekciója képez. 

Műtéti típusok 
A hegsérvek kezelését két alapvető csoportra lehet felosztani: saját szövettel illetve műanyag hálóval 
történő pótlás. 

A saját szövettel történő pótlás előnye a műanyag háló hiánya, ami idegentest-reakcióhoz, esetleg 
nehezen kezelhető sebfertőzéshez vezethet. A legtöbb műanyag háló nem érintkezhet a bélfallal 
közvetlenül, ellenkező esetben enterocutan fistula alakulhat ki. A sérv egyszerű varrata ma már 
maximum csak az igen kisméretű (<2cm) hegsérveknél megengedhető, mivel ilyen műtét után a sérv 
kiújulásának az esélye elérheti akár a 60%-ot is. 

A műanyag hálóval történő pótlás esetén a hasfal megerősítése vagy pótlása szövetbarát, részlegesen 
felszívódó műanyag háló alkalmazásával érhető el. A hálók beültetésére többfajta lehetőség 
kínálkozik, elhelyezhető a hasfalhoz képest epifaszciális (onlay) illetve retromuszkuláris (sublay) 
pozícióban is. Az Onlay-technika különösen a hasfal csontos határait (os pubis, os xyphoideum) elérő 
hegsérvek esetében problematikus, a recidíva arány irodalmi adatok alapján akár 17% is lehet. A 
legszélesebb körben elfogadott módszer a retromuszkuláris (sublay) hálóbeültetés. Ilyenkor a háló a 
a rectushüvely megnyitása után a m. rectus abdominus alá, az izom és a fascia, esetleg a fascia és a 
peritoneum közé kerül. A peritoneum megnyitása esetén a réteg komplett zárása kötelező. A háló 
nem érintkezhet a szabad hasüreggel. A rectushüvely elülső rétegének zárása javasolt, de sok 
esetben nem lehetséges. Ezekben az esetekben a subcutan szövetekkel érintkező háló 
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idegentestreakciót, posztoperatív seromaképződést, ritkán elhúzódó sebfertőzést okozhat. A sublay-
műtét recidíva aránya irodalmi adatok szerint kb.: 2-12% között mozog. 

Az ún. szeparáló (bélre helyezhető) hálók kifejlesztésével lehetségessé vált a hálók intraabdominális 
elhelyezése, miközben az entero-cutan sipolyképződés kockázata minimálisra csökkent. 

A laparoszkópos hegsérv műtét (intraperitoneal onlay mesh, IPOM) során a háló közvetlenül a hasfal 
legbelső rétegére, a paritealis peritoneumra kerül, belülről áthidalva a hasfali defektust. A műtét 
előnye a minimális seromaképződés és idegentest-reakció, hátránya a hasüreg megnyitása, ritka, de 
potenciálisan katasztrofális szövődmény az esetlegesen csak később, a posztoperatív időszakban 
észlelt bélsérülés. A többszöri hasi műtét után kialakuló oldhatatlan összenövés, és az extrém méretű 
hasfali sérv, a laparoszkópos műtét kontraindikációját jelenti. 

Köldöksérv 
Felnőttekben a köldöksérv nem veleszületett, kialakulásában a megnőtt hasüregi nyomás (elhízás, 
terhesség, ascites) játszik alapvető szerepet. Nőkben háromszor gyakoribb, mint férfiakban. A 
sérvtartalom jellemzően cseplesz vagy praeperitonealis zsírszövet. Kizáródás esetén azonnali műtét 
javasolt, tünetmentes, kisméretű sérvek obszervációja megengedett. Műtéti ellátása megegyezik a 
hegsérv alfejezetben leírtakkal. Cirrhosis és nagymennyiségű ascites talaján kialakuló köldöksérv 
esetén a műtéti indikáció rendkívüli mérlegelése hepatológus szakember bevonásával javasolt. 

Epigastriális sérv 
A linea albát ellátó erek mentén has-űri nyomásemelkedés (pl. elhízás) esetén a praeperitonealis 
zsírszövet egy kis darabja préselődik a bőr alatti kötőszövetbe. A sérvtömlő bélkacsot a legritkább 
esetben tartalmaz. Ha a sérv a köldök környékén helyezkedik el, hernia paraumbilicalisnak nevezzük. 
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Betegtájékoztató 

Sérvről beszélünk, ha a hasfal valamelyik szerzetten vagy születetten gyenge pontján keletkezett 
nyíláson át hasi szervek, zsigerek türemkednek elő a hashártyát kiboltosítva. A nyíláson (a sérvkapun) 
keresztül általában bél, bélfodor kerül a sérvtömlőbe. Kialakulásuk eredete vagy anatómiai helyzetük 
alapján számos sérvtípus különböztethető meg. A leggyakrabban előforduló sérvtípusok: lágyéksérv, 
combsérv, köldöksérv, hegsérv. 

Ha a sérvtartalom nem visszahelyezhető a sérvkapun keresztül, akkor kizáródás esete áll fenn. A 
kizáródott sérv tömlőjébe került bélszakaszt bélelhalás fenyegeti, ami miatt ilyen esetben sürgős 
műtét elvégzésére van szükség. Ha kizáródás esete nem áll fenn, nincs szükség azonnali műtétre. 

A sérv gyógyítása sebészi beavatkozással, műtéttel lehetséges. Sérvkötő használata tartósan csak 
akkor javasolható, ha a műtét elvégzése ellenjavallt. Kizáródás nélküli sérv esetén tervezetten, előre 
megválasztott, egyeztetett időpontban, kivizsgálást és előkészítést követően - kedvezőbb feltételek 
mellett - kerülhet sor a sebészi beavatkozás elvégzésére. 

Számos műtéti megoldás lehetséges a sérv gyógyítására, de mindnek közös, lényegi eleme a 
kitüremkedő sérvtömlő ellátása, a hasi szervek visszahelyezése, és a hasfal sérvkaput képező, 
meggyengült, tágult területének zárása. A számos műtéti típust alapvetően két nagy csoportra lehet 
osztani, a saját szövetek összehúzásával (direkt varratokkal), és a műanyag háló beültetésével 
(feszülésmentes) végzett módszerekre. 

A sérvműtétek másik csoportosítása szerint vannak nyílt módszerek (hasfali metszésen keresztül 
történik a beavatkozás), és laparoszkópos módszerek (néhány kicsi, kb. 1 cm-es sebzésen keresztül, 
speciális eszközökkel történik a beavatkozás). A műtét kisebb sérv esetén helyi érzéstelenítésben, 
nagyobb sérv esetén altatásban vagy gerinc közeli érzéstelenítésben végezhető. 

Mind a sérvműtétnek, mind a műtét során alkalmazott érzéstelenítésnek lehetnek szövődményei - 
még a legnagyobb gondosság mellett végzett beavatkozások esetén is. Helyi szövődmény lehet: savó, 
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vérömleny, genny megjelenése a sebben, fájdalom. Általános szövődmény lehet: láz, 
visszérgyulladás, trombózis, tüdőembólia, tüdőgyulladás, bélösszenövés, bélelzáródás. 
Szövődmények kialakulására gyakrabban kerül sor ismételten operált betegekben, idősekben, 
krónikus belgyógyászati betegségben szenvedőkben (pl. cukorbetegség, magas vérnyomás, 
szívbetegek, tüdőbetegek stb.), elhízottakban, dohányosokban, alkoholbetegekben. 

Késői szövődmény lehet a sérv kiújulása, ami a legnagyobb gondossággal végzett sebészi beavatkozás 
esetén is előfordulhat. A sérv kiújulásának kockázatát növeli, ha a beteg tartósan köhög, ha székelési 
vagy vizelési nehezítettség áll fenn, vagy bármilyen okból a hasüregi nyomás fokozottá válik (pl. 
hasvízkór miatt). Erőlködés, elesés, hirtelen rossz mozdulat szintén a sérv kiújulásához vezethet. 

A legkorszerűbb feszülésmentes háló beültetéses műtéti technikák alkalmazása a sérvek kiújulásának 
kockázatát - a korábbiakhoz képest - lényegesen csökkentette. A sérvbetegség gyógyításának 
eredményessége, a kiújulás kockázatának csökkentése érdekében fontos a kezelés során kapott 
orvosi tanácsok lehetőség szerinti követése, ill., a panaszok, tünetek orvos számára időben történő 
jelzése. 

A betegtájékoztató a „Betegtájékoztató minta lágyéktáji és hasfali sérvműtétek esetén”, valamint az 
Egészségügy Minisztérium szakmai irányelve Lágyéktáji és hasfali sérvek ellátásáról felnőttkorban - Az 
ajánlások alkalmazását segítő segédanyagok, betegtájékoztatók. Egészségügyi Közlöny 59:3572-3573 
(2009) alapján készült. 

Tesztkérdések 

1. Melyik megállapítás igaz az alábbiak közül? 
A. A lágyéktáji sérvek többsége femoralis típusú 
B. A lágyéktáji sérvek kb. fele a femoralis típusba sorolható 
C. A lágyéktáji sérvek között nem fordul elő femoralis típusú 
D. A lágyéktáji sérvek több mint 95%-a inguinalis típusú 
E. A lágyéktáji sérvek között nem fordul elő inguinalis típusú 
 
2. Melyik megállapítás igaz az alábbiak közül? 
A. Az inguinalis sérv férfiakban szinte soha nem fordul elő. 
B. Az inguinalis sérv csak férfiakban fordul elő. 
C. Az inguinalis sérv nőkben soha sem fordul elő. 
D. Az inguinalis sérv kialakulása ugyanolyan gyakori nőkbe, mint férfiakban. 
E. Az inguinalis sérv férfiakban kb. 9-szer gyakoribb, mint nőkben. 
 
3. Melyik megállapítás igaz az alábbiak közül? 
A. Magyarországon évente kb. 2000 lágyéksérv műtétet végeznek. 
B. Magyarországon évente kb. 20000 lágyéksérv műtétet végeznek. 
C. Magyarországon évente kb. 200 lágyéksérv műtétet végeznek. 
D. Magyarországon évente kb. 20 lágyéksérv műtétet végeznek. 
E. Magyarországon évente kb. 200000 lágyéksérv műtétet végeznek. 
 
4. A hasfali sérvek közül melyik sérvtípus fordul elő a leggyakrabban? 
a. Combsérv 
b. Köldöksérv 
c. Lágyéksérv 
d. Hegsérv 
e. Epigasztriális sérv 
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5. Melyik állítás igaz a lágyéksérv diagnosztikájára? 
A. Az irányelv szerint minden esetben szükséges képalkotó vizsgálat a diagnózishoz. 
B. A fizikális vizsgálat elvégzése szinte minden esetben felesleges. 
C. A fizikális vizsgálat az esetek döntő többségében elegendő a diagnózishoz. 
D. A fizikális vizsgálat specificitása alacsony. 
E. A CT vizsgálat a lágyéksérv-diagnosztika kulcsa. 
 
6. Hozzávetőleg mekkora - képzett sebész által végezve - a Lichtenstein-műtét recidíva aránya? 
A. Kb. 10% 
B. Kb. 20% 
C. Kb. 1-2% 
D. Kb. 30% 
E. Kb. 25% 
 
7. A lágyéksérv kialakulásában igazoltan fokozott kockázatot jelent: 
A. Rendszeresen végzett testedzés 
B. Székrekedés 
C. A dohányzással összefüggésben jelentkező krónikus köhögés 
D. Prosztatagyulladás 
E. Ülőmunka végzése 
 
8. Melyik megállapítás igaz az alábbiak közül? 
A. A hasfali sérvek definitív terápiája - eredettől és típustól függetlenül – sebészi. 
B. A sérvkötő tartós használata korszerű kezelésnek tekinthető. 
C. Ha a sérv panaszt nem okoz, műtéttel történő gyógyítása ellenjavallt. 
D. Kisméretű lágyéksérv elektív sebészeti ellátása után gyakori a súlyos szövődmény. 
E. A kezeletlen lágyéksérv soha nem záródhat ki. 
 
9. Melyik megállapítás igaz az alábbiak közül? 
A. A köldöksérv felnőtteknél mindig veleszületett. 
B. A köldöksérv férfiakban gyakrabban alakul ki mint nőkben. 
C. A köldöksérv kialakulásában a megnőtt has-űri nyomás játszik alapvető szerepet. 
D. A köldöksérv kialakulása nőkben irodalmi ritkaságnak számít. 
E. A köldöksérv kialakulása és a has-űri nyomás fokozódása között nincs összefüggés. 
 
10. Lágyéktáji duzzanat oka lehet lágyéksérven kívül, kivéve: 
A. Nyirokcsomó megnagyobbodás 
B. Varicokele 
C. A csípőízület degeneratív betegsége 
D. Lágyrésztumor 
E. Hydrokele 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: E, 3: B, 4: C, 5: C, 6: C, 7: C, 8: A, 9: C, 10: C  
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Az irritábilis bél szindróma 
dr. Magyar Anna 

Bevezetés 
Az IBS az életet nem veszélyezteti, nem progresszív betegség, gyakorlatilag nincs mortalitása. 
Jelentőségét a magas morbiditás, az éveken át tartó, hullámzó, elhúzódó panaszok és a rendkívül 
rossz megélt életminőség adja. 

Definíció, BNO tartomány 
K58 Irritabilis bél szindróma 
K5800 Irritabilis bél szindróma hasmenéssel 
K5890 Irritabilis bél szindróma hasmenés nélkül 

 

Az irritábilis bél szindróma a funkcionális gasztrointesztinális betegségek közé sorolt kórkép. A 
funkcionális gasztrointesztinális betegségek olyan krónikus vagy rekurráló tünetegyüttesek, melyek 
hátterében nem találunk sem morfológiai eltérést, sem mérhető biokémiai markert, csupán 
valamilyen gyomor-bél rendszeri funkciózavart. Az IBS olyan funkcionális bélbetegség, melyben a 
beteg panasza hasfájás vagy hasi dyscomfort valamint a székürítés valamilyen zavara, és ennek 
organikus okát jelen vizsgáló módszereinkkel nem találjuk. A funkcionális gyomorbél betegségeket 
1993 óta időszakonként újradefiniálják Rómában. Ma a 2006-ban megállapított ún. Római III 
kritériumok érvényesek. Ezek szerint IBS-ről beszélünk, ha a beteg panaszai több mint fél éve 
kezdődtek, az elmúlt három hónapban legalább havi 3 napon át érzett hasi dyscomfortot vagy 
fájdalmat, és az alábbi tünetek közül legalább még kettő jelen volt: 

 a fájdalom székeléskor enyhül és/vagy 

 a székelések frekvenciája változott és/vagy 

 a széklet formája, állaga megváltozott. 

Az IBS diagnózisát még az alábbi tünetek támogatják, ha az észlelési időszak legalább 25%-ában jelen 
vannak: 

 napi >3 vagy heti <3 széklet 

 kemény, bogyós vagy laza, vizes széklet 

 abnormis passage (erőlködés vagy sürgető inger vagy tökéletlen ürülés) 

 nyálkaürítés 

 puffadás, meteorizmus 

Az IBS-en belül elkülöníthetők inkább székrekedéssel járó (IBS-C; constipation), inkább hasmenéssel 
járó (IBS-D; diarrhea) ill. kevert (IBS-M; mixed) formák (1. táblázat). 

1. táblázat. Az IBS alcsoportjai 

IBS-C A székürítések több mint 25%-ában kemény/bogyós széklet és kevesebb mint 25%-
ában lágy/vizes széklet 

IBS-D A székürítések több mint 25%-ában lágy/vizes széklet és kevesebb mint 25%-ában 
kemény/bogyós széklet 

IBS-M A székürítések több mint 25%-ában lágy/vizes vagy kemény/bogyós széklet  
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Epidemiológia (morbiditás, mortalitás, nem, életkor) 
Az IBS igen gyakori betegség, a civilizált országokban 15-20%-ra becsülik előfordulását. Valószínűleg 
ennél is gyakoribb állapotról van szó, mert a betegek többsége nem fordul orvoshoz. Bár IBS minden 
életkorban megjelenhet, jellemzően inkább a fiatalok és középkorúak betegsége, és nőkben 1,5-2-
szer gyakoribb az előfordulása. Az ázsiai országokban nem ilyen markáns a különbség a nemek közt. A 
praxisok beteganyagában 2-2,5%-ra teszik az IBS előfordulását. 

Pathophysiologia 
Az IBS okát nem tudjuk. Mai ismereteink szerint multi-etiológiájú kórképről van szó. Az IBS bio-
pszicho-szociális modellje azt feltételezi, hogy veleszületett biológiai tényezőkre (genetikai hajlam, 
immunitás, kor, nem, rassz) épülve külső körülmények, triggerek (táplálkozás, fertőző ágensek, 
stressz) hatására funkciózavar jön létre, melynek megélése nagyban függ pszichoszociális tényezőktől 
(az egyén pszichés beállítottsága, stressz-kezelési képessége, szociális támogatottsága). A betegség 
lényege az agy-bél tengely mentén létrejött működészavar, amelynek következtében a viscerális 
érzékenység, a percepció kórosan fokozódik, a belekből közvetített érzések ingerküszöbe csökken, 
ugyanakkor az efferentáció is kórossá válhat, ami a motilitás és kiválasztás zavaraiban nyilvánul meg. 
A tünetek kiváltásában szerepet tulajdonítanak a bél akut fertőzéseinek (posztinfekciós IBS), a 
bélflóra változásainak, táplálkozási tényezőknek, melyek alacsony fokú krónikus gyulladást 
eredményeznek a belekben. A tünetek fenntartásában az agy-bél tengely centrális és perifériás 
szinapszisaiban megváltozott neurotranszmissziónak is szerepe van, ezért a terápiás próbálkozások 
elsősorban a neuropeptidek receptorait (5-HT3, 5-HT4, encephalin, opioidok, stb.) célozzák. A 
pszichoszociális tényezők szerepét támasztja alá az is, hogy az IBS-ben szenvedő beteg 
bélpanaszaihoz gyakran társul számos, más szerveket érintő funkcionális, sokszor egyértelműen 
pszichoszomatikus tünet. A gyakori komorbiditásokat a 2. táblázat mutatja. 

2. táblázat. Az IBS-hez gyakran társuló komorbiditások 

Fejfájás, migrén 
Derékfájás, gerincpanaszok, fibromyalgia 
Dyspepsia, NERD, mellkasi fájdalmak 
Dysmenorrhea, dysuria, dyspareunia 
Izzadás hajlam 

Krónikus fáradtság, alvászavar 

Pszichés zavarok, szorongás, depresszió 
 

Hatáskör, kompetencia 
Az IBS diagnózisát felállíthatja a háziorvos. A Római III kritériumok alapján nagy eséllyel 
megmondható, hogy a beteg IBS-ben szenved. Fiatal betegben, jellegzetes tünetegyüttes esetén, ha 
semmilyen alarmtünet vagy alarmírozó körülmény nem áll fenn, néhány alább ismertetett 
alapvizsgálat elvégzése után az IBS diagnózisa felállítható, nem szükséges kolonoszkópia vagy egyéb 
invazív vizsgálat. 

Gasztroenterológushoz kell irányítanunk a beteget, ha negyven éves kor felett kezdődnek panaszai, 
ha családi anamnézise alapján magas a rizikója daganatra vagy egyéb organikus betegségre, illetve 
alarmtünetek esetén: fogyás, anaemia, vérzésre utaló jelek, alvást megzavaró éjszakai hasmenés, láz, 
tűrhetetlen fájdalom, icterus, tapintható terime, stb. Ha régóta ismert IBS-ben szenvedő betegünk 
panaszai gyökeresen megváltoznak, ne habozzunk gasztroenterológushoz küldeni. 
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Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Az IBS-es egyén a praxis sűrűn visszatérő betege, általában szorongó, érzékeny, elkeseredett. 
Súlyosnak éli meg panaszait, komoly betegségtől fél, szorong, karcinofóbiás. Domináló tünete 
rendszerint a hasfájás, haspuffadás, mely többnapos-többhetes periódusokban gyötri, ilyenkor vagy 
szorulása van, nehéz és kevés, kemény széklete vagy kellemetlen hasmenése. Igen jellemző, hogy 
reggelente 4-5-ször is kell WC-re mennie, nem mer elindulni hazulról, emiatt is szorong. A 
haspuffadás általában reggelre szűnik, étkezések után romlik, az is előfordul, hogy a beteg kifejezett 
puffadást érez, de ennek semmi objektív jelét nem találjuk. A hasfájás a széklet rendeződése után 
gyakran elmúlik. Étvágya általában jó, legfeljebb azért eszik keveset, mert az étkezésre fogja tüneteit. 
Az IBS-es beteg nem fogy, még profúz hasmenés esetén sem, és hasmenése soha nem tör rá éjszaka, 
viszont izgalmi helyzetekben, stresszhatásra annál inkább. Panaszait néha szorongva, máskor kissé 
aggresszíven adja elő. 

Gyakran spontán, gyakran csak rákérdezésre derülnek ki egyéb tünetei, fejfájása, alvászavara, 
fáradékonysága, depressziója, stb. Feltétlenül tájékozódnunk kell a közelmúltban lezajlott gyomor-
bél fertőzésekről, valamint a tünetek triggereiről (laktóz, liszt, rost, stresszhelyzet). Időt kell szánnunk 
a beteg pszichés megközelítésére és szociális helyzetének tisztázására is. Az IBS-es beteg kikérdezése 
időt és türelmet igényel, de a jó anamnézis sokszor elég a diagnózis valószínű felállításához. 

A családi anamnézist is tisztáznunk kell. Az IBS nem öröklődik, de a lelki alkat, étkezési szokások, 
betegséghez való viszony hasonló lehet szülő és gyermeke közt. A családi anamnézis felvétele során 
sokszor kiderül, hogy a régóta fennálló panaszok miatt rokon vagy barát súlyos betegsége vette rá 
betegünket az orvoshoz fordulásra. Tisztázni kell a családi halmozódást mutató bélbetegségek 
(colorectalis rák, Crohn-betegség, coeliakia) jelenlétét is a családban. 

Fizikális vizsgálat 
A has alapos áttapintása, meghallgatása mellett a rectalis digitális vizsgálat elvégzése is 
elengedhetetlen. Az izzadó tenyér, tág pupillák, élénk dermografizmus jelezheti a beteg szorongását, 
az izomzat nyomásérzékenysége fibromyalgiát sugallhat, számos finom jel utalhat a társbetegségek 
jelenlétére. Figyeljük meg alaposan betegünk viselkedését, gesztusait, a panaszok előadásmódját, 
amiből számos következtetést vonhatunk le személyiségét illetően. A gondos vizsgálatnak 
diagnosztikus értékén felül jelentősége van a beteg megnyugtatásában is, éreznie kell, hogy panaszait 
komolyan vesszük. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
Az IBS diagnosztika legtöbbször kizárásos alapon történik. Nincs az IBS-re jellemző kóros laborkémiai 
marker, de a differenciáldiagnosztika céljából néhány alapvető laborvizsgálat elengedhetetlen. 
Fontos a széklet bakteriológiai és parazitológiai vizsgálata valamint az occult vérzés kizárása. A 
vérkép, vasprofil, teljes vérkémia, teljes vizelet, hasmenéses forma esetén TSH és malabszorpciót 
kizáró vizsgálatok mind hozzátartoznak az alap rutinhoz. 

Képalkotó vizsgálatok 
A hasi ultrahang vizsgálat minden hasi panasz esetén elvégzendő hasi „szűrővizsgálat”, mely olcsó és 
a beteg számára nem megterhelő. IBS-ben legfeljebb a meteorizmus lehet kórjelző, de az UH nagy 
jelentőséggel bír a differenciáldiagnosztikában. 

Diagnózis 
Az IBS diagnózisa gondos anamnézisfelvétel és fizikális vizsgálat után a Római III kritériumok alapján 
általában könnyen felállítható. A diagnosztika arany standardja voltaképpen a jó anamnézis. Idős 
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beteg vagy alarm tünetek esetén igénybe kell vennünk a gasztroenterológus segítségét organikus 
betegség kizárására. Az IBS diagnózisához néha idő kell, minimálisan fél éve tartó tünetegyüttes 
estén mondhatjuk csak ki ezt a kórismét, hiszen krónikus, éveken át, esetlen élethosszig tartó 
betegségről van szó. A fiatal IBS-es beteg is öregszik, típusos tünetek esetén is ajánlott az ún. „once in 
a life colonoscopy”. IBS-ben szenvedő betegnél is kialakulhat az idők folyamán organikus 
bélbetegség, tumor, ezért nem szabad a beteget „beskatulyáznunk”, minden új panasz esetén újra 
kell kezdenünk a diagnosztikus gondolkodást. 

Differenciál-diagnózis 
Valamennyi egyéb vizsgálat a differenciáldiagnosztikát szolgálja. Az IBS tüneteit leggyakrabban 
utánzó kórképeket a 3. táblázat mutatja. 

3. táblázat. Az IBS tüneteit leggyakrabban utánzó kórképek 

Laktóz intolerancia, étel-intoleranciák, -allergiák 
Vékonybél kontamináció (SIBO), dysbacteriosisok, Clostridium difficile colitis 

Krónikus bélfertőzések (Campylobacter colitis, giardiasis, amoebiasis) 

Coeliakia 
Malabszorpciók 

Crohn-betegség, colitis ulcerosa 
Tumor 
Diverticulosis 
Gyógyszer-mellékhatás (hashajtók, metformin, acarbose, SSRI, sztatin, NSAID stb.) 
Krónikus pancreatitis, időskori pancreas involutio 
Hyperthyreosis, diabeteses enteropathia 

Habituális obstipáció 

 

Attól függően, hogy az anamnézis és betegvizsgálat alapján mire gyanakszunk, a betegnél 
végeztethetünk hydrogen kilégzési tesztet laktózzal, ill. laktulózzal, elküldhetjük coeliakia szerológiára 
(EMA, tTGA, anti-gliadin ellenes AT), beöntéses vastagbél vizsgálatra, illetve szakorvosok 
kompetenciájába tartozó további vizsgálatokra (felszívódási vizsgálatok, motilitási labor, 
kolonoszkópia, enterográfia, CT és MR, duodenum biopszia, nőgyógyászati vizsgálat, stb.) 

A differenciáldiagnosztika során a legcsekélyebb gyanú esetén is elsősorban a daganatos 
betegségeket igyekezzünk kizárni, még fiatal betegnél is. A laktóz intolerancia nagyon gyakori kórkép, 
élethűen utánozza az IBS-D tüneteit. A SIBO-val is sok az átfedés. Mindkét betegséget könnyű 
diagnosztizálni, ha gondolunk rájuk, és mindkettő kezelhető, karban tartható. Sok coeliakiás beteget 
éveken át IBS-esnek tartanak, mire a diagnózis végre megszületik. Fiatal betegnél, ha az IBS 
tüneteihez vashiányos vérszegénység társul, mindig gondoljunk glutén-enteropathiára. Idős korban a 
diverticulum betegség, vastagbél daganat, az ischaemiás colitis jelentkezhet IBS-nek álcázva. Az idős 
betegeket még körültekintőbben kell átvizsgálnunk, hiszen idős korban az IBS rendkívül ritka, a tumor 
viszont gyakori. 

Kezelés 
Az IBS gyógyítására jelenleg nem áll rendelkezésünkre oki terápia. A kezelés egyes lépéseit a 4. 
táblázat mutatja. 

4. táblázat. Az IBS kezelésének lehetőségei 
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Bizalomra épülő, tartós, jó orvos-beteg kapcsolat. 
Életmód változtatás, testmozgás, diéta, triggerek kerülése 
Tüneti terápia a domináns panaszok alapján 
Pszichoterápia, pszichotróp gyógyszerek 

Alternatív medicina 

 

Az IBS kezelésének legfontosabb eleme a bizalomra épülő, jó orvos beteg kapcsolat. A beteget 
tájékoztatnunk kell az IBS-ről. Nem szabad azt mondani páciensünknek, hogy semmi baja nincs. 
Helytelen betegségét bagatellizálni, hiszen ő súlyos panaszoktól szenved. El kell magyarázni a 
betegség lényegét a beteg kulturáltsági szintjének megfelelő módon, úgy, hogy jól megértse. Fel kell 
hívni a figyelmét a betegség tartósságára, de meg kell nyugtatni, hogy az IBS nem progresszív, és nem 
veszélyezteti az életét. El kell fogadtatni a beteggel betegségét, és meg kell tanítani a tüneti 
kezelések megfelelő használatára. A kezelésben használnunk kell a beteg saját tapasztalatait, a 
terápiás döntésekbe be kell vonnunk magát a beteget is. 

Életmódi tanácsadásunk során általános szabályok szerinti, egészséges életvitelre kell törekedni, 
rendszeres, mértékletes étkezésekkel, bő folyadékfogyasztással, mindennapos testmozgással. Az 
étrend tartalmazzon kellő mennyiségű rostot, legyen vitaminban dús, zsírszegény. Nem helyes 
szigorú, túlzó diétákat javasolni, tiltásokkal nehezíteni a beteg életét. Helyes azonban táplálkozási 
napló alapján azonosítani a panaszok kiváltó és súlyosbító tényezőit (pl. tej, erős fűszerek, durva 
rostok, hagyma, stb.), és azokat lehetőleg kerülni. Figyelemmel kell lenni a készételekben, 
konzervekben lévő tartósítószerekre, adalék anyagokra. A tüneti kezelés széles választéka áll 
rendelkezésünkre. 

Hasmenés esetén ópiát származékok (loperamid, difenoxylate-atropin, súlyos esetben idős betegnek, 
az addikció veszélye miatt csak kivételesen codein) és szerotonin (5HT3) antagonisták (alosetron, 
cilansetron, ramosetron – hazánkban nincsenek forgalomban) lehetnek előnyösek. Ez utóbbiak a 
hasfájást is mérséklik, ischaemiás colitist okozó mellékhatásuk korlátozza széleskörű használatukat. 
Enyhébb esetben alkalmazhatunk adsorbenseket (aktív szén, caolin, talcum, pectin, diosmectit) és 
adstringenseket (csersav, bizmuth-sók) is. 

Székrekedés esetén táplálékkiegészítő diétás rostokkal valamint pre-, pro- és synbiotikumokkal 
tanácsos megkezdeni a kezelést. Prebiotikus hatású és egyben ozmotikus hashajtó a laktulóz. Kitűnő 
ozmotikus laxans a polyetilén glykol (PEG) is, valamint a sós hashajtók, gyógyvizek. Ezek 
hatástalansága esetén alkalmanként adhatóak erősebb laxansok, bélfal izgatók (senna, 
phenolphtalein, bisacodyl, picosulfat). A tegaserod és a plucaloprid szelektív szerotonin (HT4) 
agonisták, IBS-C-ben jó effektussal használhatóak (hazánkban nincsenek forgalomban). 

A hasfájás néha nagyon nehezen uralható. A Ca-antagonista pinaverin folyamatos szedésben előnyös 
lehet, különösen IBS-D-ben. Spasmolyticumok (papaverin, drotaverin, alverinium) próbálhatóak 
alkalomszerűen magukban vagy atropin származékokkal kiegészítve. Az encephalin analóg trimebutin 
is enyhítheti a panaszokat. A borsmenta olajról igazolták, hogy görcsoldó, fájdalomcsillapító hatása 
lehet IBS-ben. 

A haspuffadás, hasfeszülés a legnehezebben orvosolható tünet. A gázok felületi feszültségét 
csökkentő dimethicon és simethicon evés közben bevéve néha jó hatású. Ha a puffadás fokozott 
gázképződés következménye, sokszor hetekre enyhíthető rifaximin egyhetes adásával, legalább 
2x400 mg-os dózisban. Próbálkozhatunk még probiotikumokkal, de látványos javulás ritkán érhető el. 
IBS-C ben a széklet rendezése segíthet a hasfeszülés enyhítésében 
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Ha mindezekkel nem sikerül betegünk panaszait enyhíteni, a hiperszenzitív állapot megszüntetésének 
nehéz feladatát kell megkísérelnünk. Pszichológussal vagy pszichiáterrel való együttműködésben 
próbálhatóak a pszichoterápia különböző formái, kognitív terápiák, dinamikus pszichoterápia, 
hypnoterápia, relaxációs technikák. Ezeket a kezeléseket néha ki kell egészítenünk 
pszichofarmakonok, elsősorban antidepresszánsok, esetleg anxiolitikumok adásával. Ne feledjük, 
hogy a szelektív szerotonin újrafelvétel gátlók (SSRI) maguk is okozhatnak hasmenést, míg a triciklikus 
antidepresszánsok anticholinerg hatással fokozhatják az obstpiációt. Ezeket a mellékhatásokat 
pozitívan is kihasználhatjuk a kezelés során. 

Végül, ha betegünk panaszai tartós próbálkozások ellenére is makacsul fennállnak, sokszor 
meglepően jó hatásfokkal segít az alternatív medicina. IBS-ben a természetgyógyászat placebo hatása 
magas! 

Gondozás 
Az IBS krónikus betegség. A posztinfekciós formák néhány hónap, év alatt lassan gyógyulhatnak, de 
legtöbbször éveken, 1-2 évtizeden át kísérik a beteget a mindennapokat megrontó, életminőséget 
károsító tünetek. A betegek folyamatos gondozásra szorulnak, és a gondozást leggyakrabban a 
háziorvos végzi. A gyógyszereket gyakran váltogatni kell. Ki kell használnunk az IBS-ben erősebbnek 
tűnő placebo hatást. A vizsgálatokat fölösleges sűrűn ismételgetni, de pontosan fel kell ismerni, hogy 
mikor indokolt a kolonoszkópia elvégzése. Soha nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az IBS-ben 
szenvedő betegben is kialakulhat organikus emésztőszervi betegség. Az IBS-es beteg sokszor 
magányosnak, számkivetettnek érzi magát munkahelyén és otthonában, de az egészségügyben is, 
hiszen mindig tele van panasszal, sokszor munkaképtelen, mégsem tud súlyos betegséget 
„felmutatni”. Az IBS-es beteg gondozásához különösen fontos az orvos türelme, alázata a beteggel és 
betegséggel szemben, a beteggel való tartós, bizalommal, megértéssel, empátiával és szeretettel teli 
kapcsolat. 
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Esetismertetés 
Hatvan éves nőbeteg. A vendéglátóiparban életét végigdolgozó, elvált, gyermektelen asszony 
jelenleg kis éttermet vezet, és beteg édesanyját ápolja. Édesapja diabeteses volt, 73 évesen stroke 
okozta halálát, 83 éves édesanyja él, hypertoniás, Alzheimer kórban szenved, egyetlen húga hozzá 
hasonló bélpanaszokkal küzd. A beteg kamaszkora óta napi fél doboz cigarettát szív. Napi 1-2 pohár 
vörösbort iszik. Laktóz intoleráns, a tejtermékeket kerüli. 

Anamnézisében myoma miatti uterus exstirpatio és varixműtét szerepel. Mindig hajlamos volt 
hasmenésre, ha ideges volt. Előző orvosa 2 éve visszatérő hasmenéses panaszok alapján irritábilis bél 
szindróma diagnózisát állította fel. Hasmenéses panaszainak viharossá válása és alsó háti fájdalmak 
miatt fél éve kórházba került, ahol a kivizsgálás (gasztroszkópia és kolonoszkópia is történt) sigma 
diverticulosist véleményezett, a sigma belet kanyargósnak és spasticusnak írták le. Mellékleletként 
enyhe reflux oesophagitist találtak. Az IBS diagnózist is megerősítették. Rifaximin kezelés, 
pinaverinium és lansoprazol szedése mellett állapota javult, bár hasmenései idegességgel 
összefüggésben továbbra is előfordultak. 

Első találkozásom a beteggel a praxisomba kerülésekor a bemutatkozó vizit volt. Koránál fiatalabbnak 
látszó, energikus, gyorsbeszédű, „pörgős”, kicsit feszült, intelligens nőt ismertem meg, nem sugárzott 
róla a boldogság. Vérnyomása 130/70 Hgmm, pulzusa 70/min, aequalis, regularis. Fizikális statusában 
kóros eltérést nem észleltem, csupán hasa volt kicsit meteorisztikus, diffúze minimálisan 
nyomásérzékeny. Kért gyógyszereit felírtam. 

Három hónap múlva keresett fel ismét, mert két hete minden hajnalban, ébredéskor hasmenés tört 
rá. Minden alkalommal 4-5 egymás utáni, vízszerűen híg széklete volt, és ezt köldök melletti hasfájás 
kísérte. Hasa puffadt. A hasmenés nem függött össze étkezéssel, mégis szigorú diétába kezdett, 
hátha az segít. Éjszaka nem járt WC-re. A pinaverinium, lopedium nagy adagja sem segített. Egy 
keveset fogyott a két hét alatt. 

A beteg fizikális statusában változást a bemutatkozó vizithez képest nem észleltem. Laboratóriumi 
vizsgálati eredményei (Teljes vérkép, Sü, CRP, TSH, Na, K, CN, Kr, HS, VC, Chol, TG, HDL, Ca, P, 
Összfehérje, albumin, GOT, GPT, γGT, alk. foszfatáz, Se Bi, T. vizelet) normál tartományban voltak. 
Széklete occult vérzésre 3-szor negatív volt. A széklet bacterialis tenyésztése negatív volt. A klinikai 
kép megfelelt egy IBS-D panaszos fázisának. Hasmenésben előnyös diétát, 2x400 mg rifaximint, 
valamint tüneti kezelést, a lopedium és pinaverinium folytatását írtam elő. 

Néhány hét elteltével a beteg változatlan panaszokkal jelentkezett ismét. Hasmenései állandósultak, 
hasfájása, haspuffadása mérséklődött, de 1 kg-t fogyott. Az ismert irritabilis bél szindróma nem adott 
kellő magyarázatot a fogyásra és az állandósult hasmenésre. A differenciáldiagnosztika során 
felmerült: 

 vékonybél bakterialis túlnövekedése (SIBO), melyhez hozzájárulhatott a tartós PPI szedés 

 időskori coeliakia, bár a kifogástalan laborleletek nem szóltak mellette 

 időskori colitis ulcerosa 

 mikroszkópos colitis, akár spontán, akár gyógyszer okozta (lansoprazol) 

A beteget coeliakia-szerológia és laktulóz teszt végzése céljából gasztroenterológushoz irányítottam. 
A gasztroenterológus által végzett vizsgálatok: 

Coeliakia szerológia: tTG IgA és IgG: negatív 

Laktulóz teszt: igen enyhe vékonybél kontaminációra utaló görbe 
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Gasztroszkópia: enyhe reflux oesophagitis és erosiv gastroduodenitis endoszkópos jelei, mély 
duodenum biopszia: nincs boholy atrophia, enyhe lymphoplasmocytás beszűrődés 

Colonsocopia: a flexura hepaticáig vérzékeny nyálkahártya, néhol fibrines váladékkal fedett. 
Szövettan: idült aktív colitis (nem specifikus) 

Hasi CT: normális lelet 

A gasztroenterológus a betegnek antibakteriális kezelést (metronidazol és ciprofloxacin) adott, 
lansoprazolját rabeprazolra cserélte, és napi 16 mg methylprednizolon mellett 5-ASA kezelést kezdett 
kezdődő IBD lehetőségét is felvetve. A hasmenések enyhültek, de a szteroidtól a beteg gyorsan hízni 
kezdett, vérnyomása megemelkedett, izzadást, fejfájást, oedemát panaszolt. A metylprednisolont 
budesonidra cserélték, de a szteroid mellékhatások így is megmaradtak. A beteg 5 hónapon át szedte 
csökkentett adagban a budesonidot és az 5-ASA-t, de hasmenése gyakorlatilag változatlanul 
megmaradt, miközben 5 kg-t hízott, arca holdvilágformára kerekedett, vérnyomása és vércukra 
megemelkedett, közérzete romlott. Ekkor az összes gyógyszert önként elhagyta. 

Öt hónappal később keresett fel ismét. Visszanyerte eredeti súlyát, vérnyomása, vércukra 
normalizálódott. Ekkor arról számol be, hogy reggelente 2-3 alkalommal van lágy széklete, de aztán 
egész nap nincs, hasfájása megszűnt, puffadása csak laktóztartalmú vagy nehezebb étkezés után 
jelentkezik. Rákérdezésre kiderül, hogy nyugdíjba vonult, édesanyja ápolása megoldódott, 
magánélete rendezettebb. A dohányzásról is leszokott. Nem érzi magát betegnek, hasmenését 
megszokta, elfogadja, testsúlyát tartja. 

Mi baja volt/van a betegnek? Az alapbetegsége valószínűleg az IBS. Emellett szól a fiatalkora óta 
ismert, idegességre fokozódó hasmenés hajlam, az elhúzódó hasmenések, velük együtt járó hasfájás 
és haspuffadás. IBS-re utal a beteg feszült, ideges személyisége, nehéz életkörülményei, az idősödő, 
egyedülálló nő státusza, a leépülő édesanya és az ápolási kötelezettségek, anyagi nehézségek okozta 
folyamatos stressz. IBS-re jellemző az is, hogy a régóta meglévő panaszok ellenére a beteg jó 
állapotban van, nem tűnik betegnek. IBS-re gyanúsak a komorbiditások, a hátfájások és a 
refluxbetegség. A laktóz intolerancia is gyakoribb IBS betegeken, és a laktulóz kilégzési teszt is 
gyakran mutat kóros értéket IBS-ben. A beteg testvére is IBS-es, ami családi hajlamra utal. Az 
ismételten negatív laboreredmények és negatív képalkotó vizsgálatok is IBS mellett szólnak. Az 
életkörülmények pozitív változásával összefüggő panaszenyhülés az egyik legfőbb bizonyíték a 
betegség funkcionális eredetére. 

De vajon nincs-e betegünknek több betegsége? Ismert sigma diverticulosisa súlyosbíthatta az IBS 
tüneteit. Laktóz intoleranciája sem kedvez hasmenésének, haspuffadásának. Felmerült a colitis 
ulcerosa is, erre volt gyanús a colon makroszkópos képe, bár a hisztológia nem mutatott specifikus 
eltéréseket, a laborleletek sem voltak kórjelzőek, és a szteroid + 5-ASA kezelés hatástalansága is 
colitis ulcerosa ellen szólt. Végül nagy eséllyel merül fel a mikroszkópos colitis, ami leggyakrabban 
középkorú betegek, inkább nők ismeretlen etiológiájú hasmenése, mely gyógyszer-mellékhatás is 
lehet. Betegünk esetében esetleg a lansoprazol szedés provokálhatott mikroszkópos colitist. Nem 
lehet biztosan eldönteni, hogy betegünknél a javulás oka az életkörülmények javulása, a lansoprazol 
elhagyása vagy a hónapokon át folytatott szteroid és 5-ASA kezelés, ami mind colitis ulcerosia, mind 
microscopos colitis esetén hatékony lehet. 

Nincs tehát biztos diagnózisunk, bár az egyértelmű, hogy alapbetegsége az irritábilis bél szindróma. A 
beteg azonban jelenleg jól van, folyamatos, szoros követése szükséges, és végső, biztos diagnózisa 
valószínűleg az idő múlásával fog megszületni. 
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Az IBS biztos diagnózisát felállítani sokszor nem könnyű. Az alábbi esettanulmány példa arra, hogy az 
IBS sokszor megtréfálja a kezelőorvost, megtéveszti a gasztroenterológust is. Sokszor nehéz 
eldönteni, hogy a panaszokat organikus vagy funkcionális betegség okozza-e, esetleg a funkcionális 
betegséghez organikus betegség tünetei adódnak hozzá. Még a fizikális- és laborleletek sem 
nyújtanak mindig biztos támpontot a korrekt diagnózishoz. Előfordul, hogy az ex juvantibus terápia 
hozza meg a végleges véleményt, de ez sem mindig kockázatmentes. 

Betegtájékoztató 
Az irritábilis bél szindróma (IBS), mint nevében is benne van, a belek fokozott ingerlékenységét 
jelenti. A belekben kiterjedt ideghálózat helyezkedik el, és ez szoros összeköttetésben áll a központi 
idegrendszerrel. E hálózat révén a belekben keltett érzetek az agy felé, központi idegrendszer 
utasításai pedig a belek felé közvetítődnek. Irritábilis bél szindróma esetén ennek az úgynevezett az 
agy-bél tengelynek a működése szenved zavart, és emiatt a belek működését fájdalmasan éli meg a 
beteg, illetve a központi idegrendszer változásai fokozottabban zavarják meg a belek mozgásait. 
Emiatt hasfájás, haspuffadás, székrekedés vagy hasmenés alakulhat ki. Ezek a panaszok krónikussá 
válhatnak, és nagyon megzavarhatják a beteg mindennapi életét. 

Az IBS-ben nem lehet szervi elváltozást találni, a laboratóriumi leletek sem jeleznek betegséget, 
csupán működési zavar észlelhető, de ez nem jelent veszélyt a betegre. Mégis komoly betegségről 
van szó, mert sok a kellemetlen tünet, ami a páciens életminőségét jelentősen rontja. 

Az IBS okát ma még nem tudjuk, kiváltásában számos tényező szerepelhet, pl. táplálkozási tényezők, 
bélfertőzés, stresszhatások. A betegség gyakran társul egyéb tünetekkel, pl. fejfájással, derékfájással, 
menses zavarral, vizelési panaszokkal, álmatlansággal, depresszióval. 

Az IBS-nek ma még nincs oki kezelése. Fontos az egészséges életmód, rendszeres mozgás, 
zsírszegény, optimális rosttartalmú, vitamindús étrend. Nincs speciális diéta, de kerülendők mindazok 
az ételek, melyektől a beteg a tünetek rossszabbodását tapasztalja. A stressz-helyzeteket tanácsos 
kerülni, illetve megtanulni a helyes stressz-kezelést. 

A gyógyszeres kezelés a tünetektől függ. 

Hasfájás esetén görcsoldókat, fájdalomcsillapítókat adunk. A növényi drogok közül a borsmentaolaj 
csökkenti leghatékonyabban a hasgörcsöket. 

A székrekedés diétával (több gyümölcs, rost, zöldség, nyersen is fogyasztva), bő 
folyadékfogyasztással, étrend-kiegészítőkkel (korpa, psyllium, műzli, probiotikumok), rendszeres 
mozgással enyhíthető. Ha ez nem segít, sós hashajtók, laktulóz, szorbit próbálható, és ezek 
hatástalansága esetén alkalomszerűen erősebb hashajtók az orvos tanácsai alapján. 

Hasmenés esetén is érdemes diétával próbálkozni (durva rostok, nyers zöldség és zsíros ételek 
kerülése, reszelt alma, banán, főtt répa, rizs, burgonya, keserű csokoládé). Jó hatásúak a recept 
nélkül kapható kötő és bevonó szerek (pl. aktív szén, caolin, pectin, csersav, bizmut), valamint a bél-
lassító loperamid. Az erősebb hasmenés elleni szereket az orvos receptre írhatja. 

A haspuffadást enyhítik a gázoszlató gyógyszerek (simethicon), probiotikumok, végső esetben 
bizonyos antibiotikumok. 

Ha mindezek nem enyhítik kellőképpen a beteg panaszait, néha a pszichoterápia segít, vagy a 
pszichiáter gyógyszeres közbelépése nyugtatóval, depresszió elleni gyógyszerekkel. Az is előfordul 
IBS-ben, hogy a természetgyógyász több eredményt ér el természetes kezelésmódjaival, mint a 
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szakorvos. Ha az IBS-es beteg panaszai hirtelen változnak, vagy fogyás, vérzés, egyéb szokatlan tünet 
lép fel, tanácsos soron kívül orvoshoz fordulni! 

Tesztkérdések 
1. Az alábbi állítások közül melyik hamis? 
A: Az IBS funkcionális betegség 
B. Az IBS nem a bél morfológiai változásainak következménye 
C. Az IBS-nek nincs specifikus biomarkere 
D. Az IBS-ben nincsenek mérhető funkcionális eltérések 
E. Az IBS egyik oka a bél-agy tengely működészavara 
 
2. Melyik tünet nem tartozik az IBS tüneteihez? 
A. Hasfájás 
B. Hasfeszülés 
C. Hányás 
D. Nyákürítés a végbélen át 
E. Székrekedés 
 
3. Melyik állítás nem igaz IBS-re? 
A. Az IBS előfordulása akár 20% is lehet 
B. Az IBS mindig gyakoribb nőkben 
C. Az IBS-ben szenvedők nagyobb része nem fordul orvoshoz 
D. Az IBS súlyosan rontja az életminőséget 
E. Az IBS nem fatális betegség 
 
4. Az IBS-hez gyakran társuló betegségek (egy kivétel) 
A. Hypertonia 
B. Depresszió 
C. Derékfájás 
D. Migrén 
E. Menses zavarok 
 
5. Melyik vizsgálattal lehet vékonybél bakteriális túlnövekedést igazolni? (B) 
A. Laktóz terheléses kilégzési teszttel 
B. Laktulóz terheléses kilégzési teszttel 
C. Széklet Clostridium difficile toxin meghatározással 
D. Urea kliégzési teszttel 
E. Széklet bakteriológiai vizsgálattal 
 
6. Hasmenést okozó gyógyszerek (egy kivétel) 
A. Metformin 
B. Acarbose 
C. Picosulfat 
D. Laktulóz 
E. Pinaverinium 
 
7. Melyik állítás helyes az IBS-ben adható diétás tanácsokra? (B) 
A. Egy életen át szigorú diétát kell követni 
B. Általában fölösleges a diéta, elegendő kerülni a panaszokat okozó ételeket 
C. Rostmentes étrend ajánlott 
D. Tejmentes diéta javasolt 
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E. Fűszerszegény étkezés előnyös 
 
8. Az IBS alábbi gyógyszerei közül melyik NEM a szerotonin rendszeren át hat? 
A. Tegaserod 
B. Trimebutin 
C. Alosetron 
D. Plucalopride 
E. Cilansetron 
 
9. IBS-ben kolonoszkópia mérlegelendő (egy hibás válasz) 
A. Ötévente 
B. Indokolatlan fogyás esetén 
C. Magas rák-rizikó esetén 
D. A tünetek feltűnő megváltozása esetén 
E. Haematochesia esetén 
 
10. Mi igaz az IBS időtartamára? 
A. Ha egyszer elkezdődik, mindig egy életen át tart 
B. Többnyire 1-2 éven át tart 
C. Idős korban kizárt 
D. Hónapokig, évekig tart, néha egy életen át 
E. Kamaszkorban nem fordul elő 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: C, 3: B, 4: A, 5: B, 6: E, 7: B, 8: B, 9: A, 10: D 

Coeliakia 
dr. Magyar Anna 

Definíció, BNO tartomány 

A coeliakia (egyéb elnevezések: lisztérzékenység, glutén-szenzitív enteropathia, nem trópusi sprue) 
genetikailag hajlamos egyének több szervrendszert érintő, immunpathogenesisű betegsége, mely 
glutén tartalmú étrend fogyasztása esetén manifesztálódik. Elsősorban a vékonybélen okoz 
boholykárososdást és ezáltal felszívódási zavart, de számos szerv és szervrendszer betegsége 
társulhat a klinikai képhez. A betegség súlyossága széles skálán mozog, a latens vagy néma, 
tünetmentes formától a súlyos malabsorptioval járó rendszerbetegségig. Coeliakia bármely 
életkorban előfordulhat, a latens vagy csendes coeliakia bármikor átmehet aktív, klinikai tünetekkel 
járó formába, és gluténmentes diéta hatására az aktív, tünetes forma visszaalakulhat latens 
coeliakiává. A coeliakia izgalmas, sokarcú, multidiszciplináris ismereteket igénylő betegség, mely 
időben diagnosztizálva és a gluténmentes diéta pontos betartásával tökéletesen karbantartható, de 
nem diagnosztizált és/vagy elhanyagolt esetben hónapok, évek alatt súlyos szövődményekhez 
vezethet, akár a beteg halálát is okozhatja. 

K9000 Coeliakia 
K9001 Glutén-szenzitív enteropathia 
K9009 Coeliakia, k.m.n. 
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Epidemiológia 

Az coeliakia előfordulására csak hozzávetőleges adataink vannak, miután a betegség a sok latens és 
atípusos forma miatt aluldiagnosztizált. A szeroepidemiológiai vizsgálatok becslései alapján minden 
diagnosztizált coeliakiára 3-7 nem diagnosztizált eset jut. Az aktív, tünetes coeliakia előfordulásában 
jelentősek a földrajzi különbségek. A számolt prevalencia értékek a szűrő-módszereken is múlnak. A 
szeropozitivitás (EMA, tTGA) alapján mért előfordulás többnyire magasabb értékeket mutat, mint a 
szövettani vizsgálattal észlelt prevalencia. Európában és az USA-ban az összlakosság 1-2%-ánál 
alakulhat ki coeliakia élete folyamán. Észak-Európában az előfordulás eléri a 2%-ot, délen 
alacsonyabb. A coeliakia éves incidenciáját 100000 lakosra számítva 2-13-ra becsülik. Mind a 
prevalencia, mind az incidencia növekvő tendenciát mutat, ami az egyre kifinomultabb diagnosztikai 
módszerek következménye is lehet. Egy magyarországi szűrővizsgálat szerint a 6 éves korú 
gyermekekben a hisztológiával igazolt coeliakia előfordulása 1,7% volt. A felnőttkori coeliakia 
leggyakrabban a harmincas években járók betegsége, és nőkben kétszer olyan gyakori, mint 
férfiakban. A betegség azonban bármely életkorban manifesztálódhat, a 60-70 évesekben is 
diagnosztizálhatunk glutén-enteropathiát. Hazánkban minden háziorvos számolhat azzal, hogy 
praxisában 10-15-re tehető a coeliakiás betegek száma. 

Pathophysiologia 

A coeliakia genetikai determináltságát mutatja, hogy előfordulása bizonyos HLA allélekhez (95%-ban 
HLA-DQ2, 5%-ban HLA-DQ8) kötött. Ha a coeliakiával gyanúsított beteg HLA tipizálása nem igazolja 
ezeket a típusokat, akkor a diagnózis biztosan elvethető. Ugyanakkor a HLA-DQ2, ill. –DQ8 megléte 
nem bizonyít coeliakiát. A betegség létrejöttében T-sejt mediált krónikus gyulladásos és autoimmun 
mechanizmusokat feltételeznek. A kiváltó trigger a glutén, a kalászos gabonák magas glutamin- és 
prolin-tartalmú fehérjéje, illetve ennek alkoholban oldódó komponense, a gliadin (búza), secalin 
(rozs) és hordein (árpa). A zabban lévő fehérje (avenin) ritkábban okoz coeliakiát. Az érzékeny 
egyedekben a glutén provokálta krónikus gyulladás a vékonybél T-sejtes infiltrációjával, majd 
boholyatrophiával és crypta hyperplasiával jár (1. és 2. ábra). 
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1. ábra. Ép vékonybél nyálkahártya (Dr. Bogner Barna felvételei). 
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2. ábra. Coeliakiás vékonybél nyálkahártya (Dr. Bogner Barna felvételei). 

Megváltozik a bélnyálkahártya struktúrája, permeabilitása, és különböző mértékű felszívódási zavar 
jön létre, az enyhe vashiánytól a súlyos, mindenre kiterjedő malabsorptioig. A coeliakia különböző 
kórformáit az 1. táblázat mutatja. 

1. táblázat. A coeliakia különböző megjelenési formái 

Típusos megjelenés Boholyatrophia, seropozitivitás, klasszikus bélpanaszok, 
malabsorptio 

Atípusos megjelenés Boholyatrophia, szeropozitivitás, de nincsenek klasszikus 
bélpanaszok, csak enyhe felszívódási zavar jelei (pl. vashiány, 
osteoporosis) és/vagy extraintestinalis manifesztációk (pl. Duhring 
dermatitis, ataxia, májenzimemelkedések) 

Silent (csendes) coeliakia Boholyatrophia, seropozitivitás, de tünetmentes 
Latens (lappangó) coeliakia Szeropozitív, de nincs boholyatrophia és tünetmentes 
Refrakter coeliakia Gluténmentes kezelésre nem gyógyul – átmenet lymphomába? 

 

A coeliakia azonban nem csak a bél betegsége. Számos extraintestinalis kórkép és tünet is létrejöhet, 
melyek részben a felszívódási zavar következményei, részben autoimmun gyulladás vagy társuló 
autoimmun betegség eredményei (2. táblázat). A coeliakia bőr-manifesztációja (dermato-coeliakia) a 
dermatitis herpetiformis Duhring, melyben direkt immunfluorescens vizsgálattal igazolható a 
granularis IgA csapadék jelenléte a papilláris dermisben. Ez a csapadék epidermalis transglutaminázt 
tartalmaz. 
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2. táblázat. A coeliakia sokszervi manifesztációi 

Béltünetek Hasfájás, puffadás, hasmenés, steatorrhea, malabsorptio 
Általános tünetek Fogyás, növekedésben elmaradás, fáradtság, levertség, oedema 
Haematológiai eltérések Anaemia (vashiány, B12 hiány), thrombocytosis, thrombocytopenia, 

leukopenia, hyposplenia, IgA hiány, thromboembolia 
Bőrtünetek Dermatitis herpetiformis Duhring, hajhullás, alopecia, vitaminhiány 

tünetek a bőrön, nyálkahártyán, recidiv aphtosis, vitiligo 
Máj- epe- pancreas 
betegségek 

Emelkedett májenzimek, autoimmun hepatitis, cholangitis, 
pancreas-steatorrhea 

Csont- ízületi eltérések Osteoporosis, osteomalatia, arthritis, fogzománc-rendellenesség, 
caries 

Neurológiai kórképek Cerebellaris ataxia, perifériás neuropathia, epilepsia, myasthenia 
gravis, migrén 

Pszichiátriai állapotok Depresszió, dementia 
Reproduktív rendszer 
eltérései 

Amenorrhea, infertilitas, vetélés 

Szívbetegség Cardiomyopathia, pericarditis  
Autoimmun/endokrinológiai 
betegségek 

1. típusú DM, Hashimoto thyreoiditis, Addison kór, Sjögren 
syndroma  

Daganat Lymphoma, vékonybéltumor, colorectalis rák 
 

Kezeletlen coeliakia esetén gyakoribbá válnak a gastrointestinalis malignus tumorok, elsősorban a 
vékonybél lymphoma, de gyakrabban fordulnak elő egyéb vékonybéltumorok és colorectalis 
carcinomák is. 

Hatáskör, kompetencia 

A coeliakia azon kórképek közé tartozik, melyek diagnosztikájában legfontosabb tényező a háziorvos 
ébersége. A betegség csupán az esetek felében jelentkezik jellegzetes hasi tünetegyüttessel, 
malabsorptioval. Ilyenkor a diagnosztika a tünetekre épül és viszonylag egyszerű. Az esetek másik 
fele latens, silent vagy atípusos coeliakia. A lappangó és csendes formák csak a magas rizikójú 
egyedek szűrésével deríthetők ki. 

A háziorvos egyik fontos feladata, hogy ha coeliakiás beteget talál, szervezze meg a családszűrést. 
Egypetéjű ikrekben 75-100%, testvérekben 7-20% a coeliakia előfordulása. Elsőfokú rokonokban 5% 
szeropozitivitás lehetséges. 

A másik fontos feladat az atípusos tünetekkel jelentkező betegek szerológiai vizsgálatra küldése. 
Magas a coeliakiások aránya a más okkal nem magyarázható vashiányos anaemiás, a fiatalkori 
osteoporosisos és az irritábilis bél szindrómásnak vélt betegek, valamint az 1-es típusú diabeteses 
gyermekek közt. Ezen kívül gondolnunk kell coeliakiára valamennyi, a táblázatban felsorolt 
extraintestinális tünet jelentkezése, illetve ezek társulása esetében is (pl. fáradékonyság, hajhullás, 
vetélés, Hashimoto thyreoiditis). 

Coeliakia gyanúja esetén helyes a beteget gasztroenterológushoz, vagy ha mód van rá, coeliakia 
centrumba irányítani. A diagnosztika szakorvosi feladat. A kezelés bevezetése, a gluténmentes diéta 
betanítása is szakorvosi kompetencia, de a beteg követésében ismét fontos szerepet kap a háziorvos. 
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Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A családi anamnézis kikérdezése alapvető fontosságú, mert lisztérzékenység előfordulása a családban 
megerősítheti a feltételezett coeliakia diagnózisát a panasszal érkező betegnél. Típusos esetben a 
beteg haspuffadást, meteorizmust, folyamatos, éjszakai is jelentkező hasmenést, zsírfényű, bűzös 
székletet, fogyást panaszol. Néha azonban székrekedéssel társulnak a hasi panaszok. Ha a beteg 
súlyos, elhanyagolt stádiumban kerül orvoshoz, az anaemia miatt levert, fáradékony, dyspnoés, 
palpitációt panaszol, generalizált oedema jelentkezhet, cahexiássá fogyhat, és az anaemia 
valamennyi tünetét észlelhetjük. Ha súlyos a malabsorptio, vitaminhiány tüneteket, bőrtüneteket, 
töredezett körmöt, hajhullást, vérzékenység jeleit láthatjuk. 

Atípusos esetekben a tünetek nagyon megtévesztőek lehetnek, és téves irányba terelik a diagnózist. 
Gyakran csak enyhe vashiányos vérszegénység tüneteit észleljük. Panaszkodhat a beteg levertségre, 
ízületi fájdalmakra, menseszavarra, infertilitásra. Sokszor a nőgyógyászt keresi fel először. Gyakori a 
Hashimoto thyreoiditis társulása coeliakiához, ilyenkor hypothyreotikus a beteg. Gyerekekben 1-es 
típusú diabetes mellitus, elmaradás a növekedésben, csont- és fogzománc fejlődési zavar hívhatja fel 
a figyelmet coeliakiára. Néha neurológiai tünet dominál, cerebelláris ataxia, epeilepszia, perifériás 
neuritis, és a beteg kivizsgálása a neurológusnál kezdődik. Gyakoriak a bőrtünetek. A dermatitis 
herpetiformis Duhring-ot viszkető, polymorph bőrjelenségek, bőrpír, papulák, plakkok, vesiculák 
jellemzik a könyökön, térden, farpofákon, a coeliakia ilyenkor többnyire tünetszegény. 
Bőrgyógyászhoz irányíthatják a beteget vitaminhiányos bőrjelenségei, hajhullása, körömpanaszai, 
alopecia areata, psoriasis, erythema nodosum. Máskor mozgásszervi panaszok tűnnek fel, fiatalban 
észlelt osteoporosis, ismétlődő csonttörések, ízületi gyulladás. Néha a betegek a fogorvostól 
érkeznek fogzománc-anomaliák, súlyos caries, recidiv aphtosis miatt. Cardiomyopathia, recurráló 
pericarditis is előfordulhat. Gyakran a betegek sokéves kálváriát járnak, mire a coeliakia diagnózisa 
kiderül. 

Fizikális vizsgálat 

A fizikális vizsgálat során a beteget tetőtől talpig végig kell nézni, bőrtüneteit regisztrálni, 
nyálkahártyáit, fogazatát is megvizsgálni, a hasat alaposan áttapintani, és tüneteitől függően 
elvégezni a mindenre kiterjedő fizikális vizsgálatot. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

A laboratóriumi vizsgálatok coeliakia gyanúja esetén elsősorban a felszívódási paramétereket érintik. 
A vérkép, vas-profil, B12 és folsav szint, szérum összfehérje és albumin, prothrombin, szérum 
kalcium, vércukor, lipidek alacsony szintje utalhat felszívódási zavarra. Vashiány esetén vasterhelés is 
végezhető. Előfordulhat leukopenia, thrombopenia vagy éppen thrombocytosis. A májenzimek 
gyakran emelkedettek, néha hepatitisre, cholangitisre utaló képet látunk. Hypothyreosis társulásának 
gyanúja esetén TSH mérés indokolt. 

Lisztérzékenység alapos gyanúja esetén specifikus szerológiai tesztelés végzendő. Háziorvos számára 
Magyarországon csak a gyorsteszt hozzáférhető, de ennek is közel 100%-os a specificitása, bár 
érzékenysége nem éri el a vénás vérből végzett szerológiai vizsgálatokét. Az EMA (endomysium-
ellenes antitest) IgA típusú antitest, a coeliakiához társuló nem ritka IgA hiányban álnegatív lehet. A 
tTGA (szöveti transglutamináz ellenes antitest) érzékenyebb vizsgálat, és IgA és IgG típusa is mérhető. 
A gliadin ellenes antitest mérése ma már kevésbé használatos. Mindezek az antitestek kezeletlen 
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coeliakiában diagnosztikus értékűek, jól betartott gluténmentes diéta során lassan eltűnnek, tehát a 
beteg compliance monitorozható általuk. 

Egyéb vizsgálatok 

A diagnosztika arany standardja ma is a vékonybél szövettani vizsgálata, mely rendszerint mély 
duodenum biopsiával nyerhető. A boholyatrophia, crypta hyperplasia és a lymphocytás és 
plazmasejtes infiltráció egyértelműen bizonyítja a coeliakia jelenlétét. Latens coeliakiában a 
bélbolyhok épek, de a T-lymphoctás infiltráció ilyenkor is kimutatható. 

A glutén-enteropathia diagnosztikájában a képalkotó vizsgálatoknak kisebb a jelentőségük, de a 
differenciáldiagnosztikában fontos lehet a hasi ultrahang, lymphoma gyanúja esetén CT vagy MR 
enterográfia. 

Diagnózis 

Szeropozitivitás esetén is vékonybélbiopsiával kell megerősíteni a diagnózist. Ritkán előfordul, hogy 
coeliakia alapos gyanúja ellenére a beteg szeronegatív. Ilyenkor a pozitív histologia bizonyítja a 
coeliakiát. Dermatitis herpetiformis Duhring esetében a bőr szövettani (immunfluoreszcens) 
vizsgálata hoz biztos diagnózist. 

Differenciál-diagnózis 

A coeliakia által okozott típusos bélpanaszok, a hasmenés, haspuffadás, számos egyéb betegség 
tünete is lehet. Az irritábilis bél szindrómától gyakran nehéz elkülöníteni a lisztérzékenyéget. Az IBS-
esnek tartott betegek között magasabb a coeliakia előfordulása. Hasonló tüneteket okozhat a bél 
bakteriális kontaminációja (SIBO) és a laktóz intolerancia. Coeliakiában a másodlagos laktóz 
intolerancia szinte mindig fennáll, ha a bélnyálkahártya károsodott. Egyéb étel allergiák és étel 
intoleranciák is utánozhatják a coeliakiát, valamint krónikus bélfertőzések, és bármilyen hasmenéssel 
vagy malabsorptioval járó krónikus betegség (amyloidosis, Whipple kór, béltuberkulózis, 
neuroendokrin tumorok). A coeliakia tünetei kísértetiesen hasonlóak lehetnek a gyulladásos 
bélbetegségek tüneteihez, hiszen mindkét kórkép béltünetekkel, hasmenéssel és számos hasonló 
extraintesztinális tünettel járhat, és főleg fiatalokban jelentkezik. Fontos a bél lymphomától való 
elkülönítés, ami a coeliakia ritka refrakter formájában lehet különösen nehéz. 

A differenciáldiagnosztika atípusos tünetek esetén még nehezebb, számos nőgyógyászati, 
mozgásszervi, endokrin, neurológiai, haematológiai és bőrbetegséget utánozhat a sokarcú 
lisztérzékenység. 

Kezelés 

A kezelés kulcsa a gluténmentes diéta. A diétát csak bizonyított coeliakia esetén szabad megkezdeni, 
mert gluténmentes étrenden a coeliakia diagnosztika bizonytalanná válik. A kalászos gabonából 
készült termékek (búza, rozs, árpa) tiltottak, valamint a maláta- vagy búzasör fogyasztása. A liszt 
helyett burgonya, burgonyakeményítő, kukoricaliszt, szárított hüvelyesekből készült liszt, köles, 
hajdina, szójatermékek használhatóak, esetleg zabliszt is. Zöldség, gyümölcs, hús, tojás, tej szabadon 
fogyasztható. A húsipari termékek (felvágottak), édesipari termékek (csokoládé), tej-és yoghurt 
desszertek, konzervek, készételek gyakran tartalmaznak glutént, ezek kerülendők. A diétát a 
betegnek egy életen át következetesen kell folytatnia. A diéta hatására a beteg általában hetek alatt 
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tünetmentessé válik, bőrtünetei is javulnak. A Duhring dermatitis is gyógyul a diétától, de csak lassan, 
esetleg évek alatt. Súlyos herpetiformis dermatitisben Dapson kezelés jöhet szóba a diéta mellett. 

Az elhanyagolt, súlyos malabsorptioval járó coeliakia esetében a gluténmentes diéta mellett gyakran 
szorulunk a hiányok parenteralis (vas, B12, albumin, calcium, D és K vitamin) pótlására. 

A ritka, diétára nem gyógyuló, refrakter coeliakia kezelése a gasztroenterológusok nagy kihívása. A 
betegség átmenet lehet malignus transzformációba, szteroid, immunsuppresszió, biológiai kezelés 
néha segít, de sokszor a betegség minden terápiás próbálkozás ellenére fatális. 

Gondozás 

A coeliakiás beteg gondozása teammunka, melyben gasztroenterológus, háziorvos és diétás nővér 
vesz részt, de a fő felelősség a betegé. A háziorvos fontos feladata a beteg évenkénti vizsgálata, 
kikérdezés, súlymérés, esetleg vérkép és elemi laborvizsgálatok, valamint a diéta szóbeli kontrollja. A 
diétát nem tartó betegnél évente szerológiai ellenőrzés is ajánlott. A coeliakiában előforduló 
hyposplenia miatt pneumococcus elleni vaccináció indokolt. A betegek fokozott követése, időszakos 
szűrése ajánlott gastrointestinalis malignitás irányában. 

Prevenció 

A coeliakia primer prevenciója ma még nem bizonyított, de lehetséges, hogy a hosszan tartó 
anyatejes táplálás, a gluténtartalmú étrend későbbi, fokozatos bevezetése csecsemőkorban szerepet 
fog játszani a betegség elkerülésében. Fontos azonban a korai diagnózis és időben megkezdett diétás 
kezelés a szövődmények (vashiány anaemia, osteoporosis, stb.) elkerülése és a gastrointestinalis 
daganatok, lymphomák megelőzése végett. Populációs szűrés a betegség 1%-os előfordulása miatt 
nem indokolt. Mindazokat a szűkebb betegcsoportokat, melyekben nagyobb a coeliakia 
valószínűsége, szűrni tanácsos. Szűrni kell a coeliakiás betegek egyenesági rokonait, az 1-es típusú 
diabetes mellitusban szenvedő gyermekeket, valamint keresni kell a coeliakiát mással nem 
magyarázható vashiányos anaemia és osteoporosis hátterében. Tartósan panaszkodó irritábilis bél 
szindrómás betegeknél is ki kell zárni a coeliakiát. Gondoljunk arra is, hogy Down kórban és Turner 
syndromában is magasabb a lisztérzékenység előfordulása. Coeliakia, igazolt boholyatrophia esetén 
meg kell kezdeni a beteg élethosszig tartó gluténmentes diétáját. Kérdéses, hogy a latens coeliakiás 
beteget diétára kell-e fogni. Jelen álláspont szerint a beteget elegendő megfigyelni, és anaemia, 
osteoporosis vagy egyéb szövődmény észlelésekor azonban megfontolandó a diétás kezelés. 
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Esettanulmány 

Anamnézis 
Húsz éves egyetemista lány keres fel a praxisban. Aktív sportoló, de az utóbbi hónapokban egyre 
fáradékonyabbnak érzi magát, nem esnek jól az edzések. Más panasza nincs, de rákérdezésre kiderül, 
hogy mensese 27 naponként van és 7-8 napon át tart, vérzése igen erős. Gyógyszert nem szed. Az 
utóbbi 2 évben vegetariánus, húst, tejet és tojást nem fogyaszt. A családi anamnézis felvétele során 
kiderül, hogy édesapja 46 évesen hunyt el, egyidejűleg volt gyomor- és vastagbél rákja. Édesanyja és 
testvére egészséges. 

Fizikális vizsgálat 
Már az anamnézis felvételekor feltűnik a beteg sápadtsága, bőre és nyálkahártyái igen halványak, 
vérnyomás 100/60, pulzusa 80/min, aequalis, regularis, egyéb kóros fizikális eltérés nincs, hasa puha, 
betapintható, kóros resistentia nincs, a rectalis digitalis vizsgálat során rectuma üres, sima falakkal, 
kevés, barna faeces-nyommal. 

A sápadtság oka feltehetően anaemia. Az anaemia leggyakoribb oka fiatal lányokban az erős 
menstruációs vérzés okozta vashiány, de egyéb vérzésforrás is felmerül, a vas vagy egyéb 
vérképzéshez szükséges tényezők felszívódásának zavarát is ki kell zárnunk, és persze haematológiai 
betegség is szóbajön. A vegetariánus étrend is kedvezhet az anaemiának. A beteget laboratóriumi 
vizsgálatokra küldöm. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
We: 14 mm/ó, fvs: 4800/µl, quali: Se: 70%, Ly: 24%, Mo: 4%, Eo: 2%, Ba: 0,2%, vvt: 4.84 M, hgb: 77 
g/l, Ht: 0,28, MCV: 58,5 fl, MCH: 15,5, MCHC: 274, Thrc: 273000, Se vas: 2,88 µmol/l, TVK: 75 µmol/l, 
transzferrin: 4.4 g/l, Transzferrin szaturáció: 2,2%, ferritin: 8, szolubilis transferrin receptor: 7,7, 
Reticulocyta: 3‰, abs: 14520/µl, széklet occult vérzés 3 alkalommal negatív. Se Na, K, CN, kreatinin, 
húgysav, vércukor, cholesterin, TG, HDL, GOT, GPT, γGT, alk. foszfatáz, SeBi, Teljes vizelet: neg., ill. 
norm. 

Kórlefolyás 
A beteg leletei egyértelműen jelentős microcytaer, vashiányos anaemiát mutatnak. Felszívódási 
zavarra utaló egyéb kóros paraméterek híján, ismerve a jelentős menstruációs vérzést, vaspótlás 
mellett döntök, és a beteget nőgyógyászhoz irányítom menses zavarának rendezésére. A beteg 
azonban valamennyi vas-készítménytől émelyeg és súlyosan obstipál, ezért iv. vas (Ferrlecit) 
infúziókkal pótlom vashiányát. Két hónap múlva a beteg vérképe gyakorlatilag normális. Nőgyógyásza 
fogamzásgátló szedését javasolta, ezt elkezdve a menstruációs vérzés jelentősen csökkent. 

Páciensemet 2 évig nem látom. Két év elteltével riadtan érkezik a rendelőbe tűrhetetlen fejfájás 
miatt. Kiderül, hogy bár mensese rendben van, hetek óta ismét fáradékony, a sportot abba is kellett 
hagynia. Egy hete tűrhetetlen lüktető fejfájása, erős szívdobogása van, mindene zsibbad, időnként 
ájulásérzése van, nehezen kap levegőt, bokái dagadnak. Két kilót fogyott az elmúlt hetekben. 
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A beteg sovány, ijesztően sápadt, súlyos anaemia jeleit látom. Vérnyomása 90/60 Hgmm, pulzusa 
100/min, aequalis, reguláris, szíve felett dobbanó első hang és minden szájadékon systolés zörej 
hallható. Mindkét alsó végtag térdig mérsékelten oedemás. Egyéb kóros belszervi és neurológiai 
eltérést nem találok. Sürgős vérvétel történik. 

Vérkép: Vvs: 4.5 M, Hgb: 65 g/l, MCV: 59 fl, MCH: 14, Se vas: 1,9 µmol/l, TVK: 72 µmol/l. 

A súlyos anaemia miatt a betegnek azonnali kórházi felvételt javaslok, azonban ez ellen minden ízével 
tiltakozik, semmi módon nem tudom rábeszélni, így ismét napi iv. vaspótlást kezdve ambulanter 
végzem el kivizsgálását. Anaemiája minden bizonnyal krónikus, egyébként nem tolerálná az ilyen 
alacsony Hgb szintet. Miután menses zavar már nem indokolja a vérszegénységet, egyéb vérzésnek 
semmi jele, és vérszegénysége vashiányos, felszívódási zavar valószínű. 

Laboratóriumi eredményei ekkor: Szérum összfehérje: 74 g/l, albumin: 49 g/l, globulin: 25 g/l, 
cholesterin: 2,79 mmol/l, triglycerid: 0,51 mmol/l, HDL: 0,82 mmol/l, májenzimek normálisak, TSH: 
2,3 mIU/l, se Ca: 2,01 mmol/l, egyéb leletei normálisak. Széklet occult vér ismét 3-szor negatív. 

A laboratóriumi leletek, az alacsony vérzsírok, karbamid nitrogen, kreatinin, calcium felszívódási 
zavarra utalnak. Nem hypalbuminaemiás, oedemája nem hypoproteinaemia, hanem a súlyos 
anaemia következménye. Mi lehet a felszívódási zavar oka. Rákérdezésre sem említ hasmenést, sőt, 
inkább szoruláshajlamot, de azt elmondja, hogy puffadásra hajlamos, és a tejet nem bírja, mert 
tejfogyasztás után hasa feszül, puffad, belei hangosan morognak. 

A felszívódási zavart okozó betegségek közül elsősorban coeliakia lehetősége merül fel. A családban 
nem tud lisztérzékenységről, de édesapja kétféle gastrointestinalis tumorban történt korai halála 
felveti, hogy talán coeliakia állhatott a háttérben. A hasmenés hiánya nem szól coeliakia ellen, hiszen 
az esetek egy részében inkább obstipatio jellemző a betegségre. Coeliakia mellett szól az is, hogy 
anaemiája krónikus, visszatérő. Mielőtt megkezdeném részletes kivizsgálását, a beteget 
gasztroenterológushoz küldöm a coeliakia szerológiai vizsgálatok elvégzése céljából. 

Három hét múlva, mire az eredmények megérkeznek, a beteg a vaspótlástól sokkal jobban érzi 
magát, lüktető fejfájása elmúlt, pulzusa 70/min, vérnyomása 100/60 Hgmm, oedemája megszűnt, 
gyakorlatilag panaszmentes, bár láthatóan anaemiája még nem rendeződött teljesen. 

Szerológiai eredményei: EMA >400 U/ml (0-50), Gliadin IgA AT: 36U/ml (0-6), Gliadin IgG AT:24U/ml 
(0-9). A leletek egyértelműen coeliakia mellett szólnak. Igen nehéz rábeszélni betegemet az 
endoscopos duodenum biopsziára, de végül a vizsgálat megtörténik, és a boholyatrophia 
egyértelműen igazolja a diagnózist. 

A beteget diétás nővérhez irányítom a gluténmentes diéta betanítása végett. A diétát komolyan 
betartja, tökéletesen tünetmentessé válik, és azóta is egészséges, laktóz-intoleranciája is megszűnt. 
(A történet több mint egy évtizedes, a beteg azóta ismét visszatért a sporthoz, majd férjhez ment és 
két egészséges gyermeket szült. Gyermekeit 3 éves kor után fogják először szűrni coeliakia 
irányában.) 

Az eset tanulságai: Fiatal nőbetegek makacs vashiányos anaemiája esetén a menseszavar mellett 
gondoljunk a coeliakia lehetőségére is. A coeliakiának gyakran egyetlen tünete a microcytaer 
anaemia. A coeliakia sokszor nem hasmenéssel, hanem éppen székrekedéssel jár. A pozitív 
szerológiai eredmények nem elegendőek a diagnózishoz, azt mindig meg kell erősíteni a 
vékonybélbiopszia szövettani vizsgálatával. A gluténmentes étrend csak biztos diagnózis esetén 
kezdhető meg. A gluténmentes étrend mellett súlyos hiánytünetek esetén hiánypótlás is szükséges 
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addig, amíg az étrend hatására a bélfunkciók helyreállnak. A laktóz intolerancia gyakran másodlagos 
tünet coeliakiában. A coeliakia diagnózisa sikerélmény az orvosnak és jótétemény a betegnek, mert a 
gluténmentes étrend betartásával számos, akár fatális betegség elkerülhető, és betegünk hosszú 
életet élhet jó egészségben. 

Betegtájékoztató 

Mi a coeliakia? 
A coeliakia (más néven lisztérzékenység, glutén szenzitív enteropathia vagy nem trópusi sprue) olyan 
immunbetegség, melyre a hajlam öröklődik, de csak glutén (a búza, árpa, rozs anyaga) fogyasztásakor 
alakul ki a klinikai kép. A betegség lényege az, hogy glutén tartalmú étrend hatására idült 
vékonybélgyulladás jön létre, a bélbolyhok tönkremennek, és ez a tápanyagok felszívódásának 
zavarához vezet. A beteg fő panasza az állandó hasmenés, hasfájás, haspuffadás, bűzös széklet, 
fogyás és egyre súlyosabb fáradékonyság. A betegség gyermekkorban gyakoribb, de sokszor fiatal 
felnőttben alakulnak ki a tünetek, és az is előfordul, hogy 60-70 éves korban vagy azután derül ki. 
Nőkben gyakoribb. Körülbelül minden századik ember coeliakiás, de a betegek felében nincsenek 
jellegzetes tünetek, vagy teljesen néma a betegség, és csak szűrés hozza napvilágra. 

Milyen tünetekkel jár a coeliakia? 
A coeliakia nem csak a belek, hanem az egész szervezet betegsége. Lisztérzékeny gyermekekben 
elmaradhat a növekedés, és a kezeletlen coeliakia minden életkorban okozhat bőrtüneteket, 
vérszegénységet, csontritkulást, idegrendszeri betegségeket, hormonális panaszokat, menstruációs 
zavart és meddőséget, májbetegséget, ízületi fájdalmakat, rossz fogazatot. A tarka és sok szervet 
érintő klinikai kép miatt, ha nincsenek típusos bélpanaszok, nagyon nehéz a betegség diagnózisát 
megfejteni. Ha a családban előfordul lisztérzékenység, akkor a betegség valószínűsége 
megsokszorozódik, érdemes tehát a családtagokat szűrni. 

Hogyan lehet a coeliakiát diagnosztizálni? 
A coeliakia diagnosztikája könnyű, de csak akkor, ha az orvos gondol arra, hogy a beteg lisztérzékeny. 
Ha felmerül a coeliakia esélye, a vérben lehet vizsgálni olyan antitesteket (EMA, tTGA), melyek 
nagyon érzékenyen jelzik a coeliakiát. Ha ez az eredmény pozitív, gyomortükrözés szükséges, és a 
vékonybél felső szakaszából vett szövettani minta vizsgálatával lehet 100%-os biztonsággal 
kimondani a diagnózist. 

Milyen veszélyei vannak a coeliakiának? 
A lisztérzékenység jól kezelhető betegség. Ha azonban nem kezelik, azaz a beteg nem diétázik, előbb 
utóbb súlyos tünetek, szövődmények alakulnak ki. Leggyakoribb szövődmény a vérszegénység és a 
csontritkulás. Ha súlyossá válik a felszívódási zavar, a beteg lefogy, leromlik, súlyosan vérszegény lesz, 
általános vitaminhiány állapot alakulhat ki, csontjai törékennyé válnak, testszerte vizenyő 
jelentkezhet, végül súlyos leromlás miatt a betegség halálhoz is vezethet. Legtöbbször azonban a 
kezeletlen coeliakia alig okoz komoly tüneteket, de sokéves fennállás után a betegnél megnő az esély 
a gyomor-bél rendszeri daganatok, elsősorban a vékonybél lymphoma kialakulására. 

Van-e hatékony kezelés? 
A lisztérzékenység kezelése a gluténmentes étrend. Kerülni kell minden olyan ételt, melyben glutén 
van. A glutén a gabonákban (búza, árpa, rozs) előforduló fehérje. A coeliakiás beteg étrendje nem 
könnyű, nem is olcsó, és egy életen át be kell tartani az előírásokat. Nem fogyasztható semmilyen 
liszttel készült pékáru, tészta, sütemény, de még berántott leves vagy főzelék sem. Ráadásul maláta-
tartalma miatt a sör sem iható. Nagy elővigyázatosságot igényel a készételek fogyasztása, mert a 
húskészítményekben, felvágottakban, tej- és yoghurt desszertekben, krémtúrókban, csokoládéban 
gyakran jelen van a glutén. 
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Mit ehet a coeliakiás beteg? 
A burgonya, kukorica, rizs és a belőlük készült tiszta keményítő vagy liszt fogyasztható, pótolni lehet 
velük a lisztet, sütésre is használhatóak. Ehető a hajdina, köles, szója és tápióka is. Szabadon 
fogyasztható valamennyi zöldség, gyümölcs, tőkehús, tojás, natúr tejtermékek, valamint a cukor. A 
búzacsira-olaj kivételével minden zsiradék használható sütéshez, salátához. A coeliakiás betegnek az 
étrend szabályait alaposan meg kell tanulnia, ebben segítenek a diétás nővérek, könyvek, 
kiadványok. 

Ha a coeliakiás beteg maradéktalanul betartja a diéta szabályait, tökéletesen egészséges ember 
módjára élhet, dolgozhat, sportolhat, szórakozhat, családot alapíthat, de tudnia kell, hogy van esély 
arra, hogy a betegségre való hajlamot átörökíti gyermekeire. 

Tesztkérdések 

1. Milyen a coeliakia előfordulása Európában mai ismereteink szerint? 
A. 1‰ 
B. 1% 
C. 5% 
D. 10% 
E. 1-2/100 000 lakos 
 
2. Melyik állítás téves? 
A. A coeliakia bármely életkorban manifesztálódhat 
B. A latens coeliakia esetében negatív a szerológia és nincs boholyatrophia 
C. A silent coeliakiában pozitív a serologia és van boholyatrophia, de nincs tünet 
D. A dermatitis herpetiformis Duhring a coeliakia bőr-megnyilvánulása 
E. A bél lymphocytás infiltrációja a coeliakia minden formájában kimutatható 
 
3. Melyik állítás igaz? 
A. Coeliakiában mindig észlelünk HLA-DQ2 pozitivitást 
B. A HLA-DQ2 pozitivitás coeliakiát jelent 
C. A HLA-DQ2 vagy HLA-DQ8 jelenléte bizonyíték a coeliakiára 
D. HLA-DQ2 negatív egyedben kizárt a coeliakia 
E. HLA-DQ2 és HLA-DQ8 hiányában kizárt a coeliakia 
 
4. Mit fogyaszthat a coeliakiás beteg? 
A. Sört 
B. Durumtésztát 
C. Kölest 
D. Búzakeményítőt 
E: Árpagyöngyöt 
 
5. Melyik betegségre nem jellemző, hogy társulhat coeliakiához? 
A. Addison kór 
B. Down kór 
C. Turner syndroma 
D. Conn syndroma 
E. Hashimoto betegség 
 
6. Melyik bőrtünet nem jellemző coeliakiára? 
A. Recidív aphtosis 
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B. Dermatitis herpetiformis Duhring 
C. Pyoderma gangrenosum 
D. Alopecia areata 
E. Töredezett köröm 
 
7. Melyik béltünet nem jellemző coeliakiára? 
A. Hasmenés 
B.Steatorrhea 
C. Malabsorptio 
D. Melaena 
E. Meteorismus 
 
8. Melyik betegpopulációban nem érdemes coeliakia szűrést végezni? 
A. 1-es típusú diabetes mellitus 
B. 2-es típusú diabetes mellitus 
C. Osteoporosis 
D. Vashiányos anaemia 
E. Coeliakia a családban 
 
9. Melyik állítás téves? 
A. Bizonyított coeliakia esetén egy életen át kell gluténmentes étrendet tartani 
B. Coeliakia gyanúja esetén mielőbb helyes elkezdeni a gluténmentes étrendet 
C. A gluténmentes étrend elhagyásakor a szerológia pozitívvá válik 
D. A gluténmentes étrend betartása meggyógyítja a dermatitis herpetiformist 
E. A gluténmentes étrend mellett visszatér a latens coeliakia állapota 
 
10. Melyik vizsgálat bizonyító erejű coeliakia fennállására? 
A. A vékonybél biopszia során talált boholyatrophia 
B. Az EMA pozitivitás 
C. A tTGA pozitivitás 
D. Az egyértelmű klinikai tünetek 
E. A gluténmentességre adott azonnali tünetmentesség 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: B, 3: E, 4: C, 5: D, 6: C, 7: D, 8: B, 9: B, 10: A 

Gyulladásos bélbetegségek 
dr. Bálint Levente 

Bevezetés 

Az ismeretlen eredetű gyulladásos bélbetegségek (Inflammatory Bowel Disease - IBD) két fő klinikai 
megjelenési formája a colitis ulcerosa (UC, ulcerative colitis) és a Crohn-betegség (CD, Crohn’s 
disease ). A gyulladásos bélbetegségek élethosszig tartó kórképek, melyek kialakulásában genetikai 
és környezeti tényezők játszanak szerepet. Leggyakrabban a serdülőkorban vagy a fiatal 
felnőttkorban jelentkeznek. Mindkét nemben azonos valószínűséggel fordulnak elő. A betegség 
kezdete colitis ulcerosában általában a 20-35. életév, kialakulása Crohn-betegségben pedig ennél 5-
10 évvel korábbra tehető. Második gyakorisági csúcs a hatvanas életévekben jelentkezik. 
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Epidemiológia 

Az IBD a XX. század elején még ritka betegség volt A colitis ulcerosa előfordulása a ugyanakkor XX. 
század közepétől a nyugat-európai országokban és Észak-Amerikában gyors növekedésnek indult. 
Korábban a betegség a gazdaságilag fejlettebb, nyugati országokban volt jellemző, a múlt század vége 
felé viszont kiegyenlítődés kezdődött el. A betegség gyakoribb a fehérbőrűek között és a zsidó 
népességben. Európában határozott észak-déli grádiens jellemző, a déli államokban ritkább a 
betegség előfordulása, de az utóbbi években itt növekedés figyelhető meg [4]. 

A különböző országokban a prevalencia 30-200/100 ezer lakos. Magyarországon Veszprém megyei 
adatok állnak rendelkezésre. Ebben a régióban a Crohn betegség incidenciája 1978 és 2003 között 
tizenegyszeresére (0,41-ről 4,68/100 ezerre), a colitis ulcerosa incidenciája hatszorosára (1,66-ról 
11,01/100 ezerre) növekedett [1]. Hazánkban évente 1000-1200 új megbetegedéssel kell számolni. 
Magyarországon a két kórforma egymáshoz viszonyított aránya az elmúlt harminc év során 8:1-ről, 
2:1-re változott [3]. 

Bevezetés, BNO tartomány 

Colitis ulcerosa (UC): a vastagbél nyálkahártya gyulladásos betegsége, amelyet a folyamat 
aktivitásától, anatómiai kiterjedésétől függő súlyosságú véres-nyákos hasmenés jellemez [3]. A 
rectum csaknem mindig érintett a gyulladásos folyamat által (proctitis), a proximális irányú terjedés 
mindig folytonos és a fekélyes gyulladás kizárólag a nyálkahártyára korlátozódik. A UC természetes 
lefolyására a különböző súlyosságú fellángolások (relapszusok) és nyugalmi időszakok (remissziók) 
különböző időtartamú váltakozása jellemző (a folyamatos aktivitás ritka). 

Crohn-betegség (CD): az emésztőcsatorna bármely részén előforduló gyulladásos folyamat. A 
terminális ileum érintettségével, a colon szegmentális megbetegedésével és sipolyképződéssel kell 
számolni. Változatos kórlefolyása nyomán különböző klinikai típusokban (gyulladás-, sipoly-, 
tályogképző-, fibrosztenotizáló stb.) manifesztálódhat [3]. Crohn-betegségben a gyulladásos területek 
és az ép szakaszok váltakoznak, és a folyamat a bélfal mélyebb rétegeire is kiterjed. 

A két betegség hasonlóságai ellenére klinikai, patológiai és terápiás szempontból is elkülöníthetők. 
Mindkét betegség típusosan fiatal életkorban jelentkezik, hosszan tartó fenntartó kezelést, követést, 
szakértelmet és különleges odafigyelést igényel a kezelő orvos részéről. 

K50 Nem fertőzéses bel és vastagbélgyulladás 
K50 Crohn-betegség 
K5000 A vékonybél Crohn-betegsége 
K5001 Terápia rezisztens vékonybél Crohn betegség 
K5002 Vékonybél Crohn betegség fisztulával 
K5010 A vastagbél Crohn-betegsége 
K5011 Terápia rezisztens vastagbél Crohn betegség 
K5012 Vastagbél Crohn betegség fisztulával 
K5080 Crohn-betegség, egyéb 
K5081 Terápia rezisztens vastag és vékonybél Crohn betegség 
K5082 Vékony és vastagbél Crohn betegség fisztulával 
K5090 Crohn-betegség, k.m.n. 
K51 Colitis ulcerosa 
K5100 Enterocolitis ulcerosa (crohnica) 
K5110 Ileocolitis ulcerosa (crohnica) 
K5120 Proctitis ulcerosa (crohnica) 
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K5130 Rectosigmoiditis ulcerosa (crohnica) 
K5140 Pseudopolyposis intestini crassi 
K5150 Proctocolitis mucosa 
K5180 Colitis ulcerosa egyéb 
K5190 Colitis ulcerosa k.m.n. 
M0740 Arthropathia Crohn-betegségben [enteritis regionalis] (K50.-+) 
M0750 Arthropathia colitis ulcerosában (K51.-+) 
M0920 Fiatalkori ízületi gyulladás colitis ulcerosában (K51.-+). 

 

Hatáskör, kompetencia 

A hasmenéssel járó kórképek differenciálásában elsődleges szerepe van a háziorvosnak, az ő feladata 
az infekciós kórképek elkülönítése, az alap diagnosztikai vizsgálatok megszervezése, mint pl. a 
széklettenyésztés, rutin laborvizsgálatok és hasi ultrahang vizsgálat. Az IBD diagnózisának, a 
gyulladásos folyamat jellegének, kiterjedésének, klinikai súlyosságának megállapítása, valamint a 
terápia elindítása és kontrollálása a gasztroenterológus szakorvos feladata. A beteg gondozásában, 
követésében, a kontrollvizsgálatok megszervezésében és a beteg pszichés támogatásában 
meghatározó a háziorvos szerepe is. A súlyos klinikai képpel járó, terápia rezisztens esetek ellátása, 
kezelése kiemelt gasztroenterológiai centrumok feladata (pl. biológiai kezelés). A háziorvos 
kompetenciája a Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium irányelvei alapján az alábbiakban foglalhatók 
össze: 

 A diagnóziskor és az egyes relapsusosk során az infektív eredet kizárása 

 Az akut (akut has) és sürgős eset (szeptikus szövődmény, anaemia, leukopenia) felismerése, 
majd a továbbutalás fekvőbeteg intézménybe 

 Remisszióban lévő betegnél a szakorvosi javaslat alapján a gyógyszeres kezelés felírása és 
ellenőrzése 

 Társbetegség megjelenése esetén a szakorvosi konzultáció szükségességének mérlegelése 

 A szakorvos által meghatározott védőoltások biztosítása [3]. 

Etiológia, pathogenesis 

A gyulladásos bélbetegségek pontos kóreredete mindmáig nem ismert, multifaktoriális kórképekről 
van szó, melyek kóroka és kóreredete intenzív kutatások tárgya. A betegség kialakulásában örökletes-
genetikai tényezők, környezetei faktorok (infekciók, normális bélflóra), valamint a nyálkahártya 
eltérései (epithel barrier elégtelensége, vascularis, idegi eltérés, autoimmunitás) játszik szerepet. Az 
örökletes tényező több genetikai hiba együttesének lehet eredménye. A genetikai hiba 
következtében károsodik a bélnyálkahártya működése, megváltozik a szervezet bakteriális és 
környezeti tényezőkre adott válasza. Egyes kromoszómaeltérések gyakoribbak lehetnek, ilyen pl. a 
NOD2/CARD 15 gén mutációja, mely Crohn-betegséggel függ össze. Ez a mutáció a Crohn-betegek 20-
30%-ában mutatható ki. Családvizsgálatok szerint az IBD-s betegek 5-10%-ában van családi 
halmozódás, elsőfokú rokonok között a Crohn-betegség kockázata magasabb [1]. 

A környezeti tényezők közül felvetődött a nyugatias étrend, vörös húsok szerepe, mai ismereteink 
szerint egyik gyulladásos bélbetegség sem függ össze étrendi tényezőkkel. A dohányzás szerepe 
viszont egyértelmű a gyulladásos bélbetegségekben. Meglepő tény, hogy míg Crohn-betegségben a 
dohányzás fokozza a betegség kialakulásának kockázatát, addig a colitis ulcerosában fordított 
kapcsolat áll fenn. Crohn-betegségben a dohányzás elhagyása csökkenti az aktivitási tüneteket és a 
betegség fellángolását. Az előzetes (20 éves kor előtti) appendicitis miatt végzett appendectomia 
viszont véd a colitis ulcerosa kialakulásával szemben. 



 1007 

A bélben lévő mikroorganizmusok közvetlen kóroki szerepe nem bizonyított az IBD kialakulásában, 
viszont felvetődik, hogy egyes baktériumtörzsek a genetikusan károsodott bélhám 
immunrendszerében gyulladásos folyamatot indítanak el. Egyes baktériumok, vírusok (Clostridium 
difficile, Campylobacter, Cytomegalovírus) szerepét felvetik a relapszusok kiváltásában. Ugyanakkor 
genetikailag károsodott immunválasz esetén a normális bélflóra is elindíthatja a gyulladásos 
folyamatot a bélnyálkahártyában. 

Mindkét betegség pathogenezisében központi jelentősége van a károsodott immunválasznak. 
Gyulladásos bélbetegségben megbomlik a gyulladásos válaszban résztvevő végrehajtó és szabályozó 
sejtek (B-lymphocyták, T-lymphocyták, T-helper sejtek, interleukinek) egyensúlya, következményesen 
kóros immunválasz és gyulladásos folyamat alakul ki. Míg Crohn-betegségben a Th1 (T-helper = 
segítő) sejtek túlsúlya jellemző, addig colitis ulcerosában a Th2 sejtek aránya emelkedik meg. A 
keringésben számos antitest jelenik meg, melyek jellegzetesek lehetnek az egyes betegségekben 
(colitis ulcerosaban a perinuclearis antineutrophil cytoplasmaticus antitest = pANCA, vagy Crohn-
betegségben az anti-Saccharomyces cervisiae antitest = ASCA). Egyre több részlet válik ismertté és 
mindezek számos kezelés célpontját képezik (tumor necrosis faktor-α, IL-2, IL-12), ezeken a pontokon 
avatkoznak be az újabban alkalmazott biológiai kezelések is. Az IBD-ben megjelenő extraintesztinális 
klinikai kórképek (iritis, arthritis, erythema nodosum, vasculitis, pyoderma gangrenosum) hátterében 
is az immunológiai mechanizmus áll. 

Klinikai tünetek, osztályozás 

Colitis ulcerosa 
A gyulladásos folyamat aktivitásától és kiterjedésétől függően a tünetek többnyire fokozatosan 
alakulnak ki, eleinte naponta többször jelentkező véres-, nyákos székürítésekkel, hasmenéssel, 
görcsös hasi fájdalommal. A panaszok eleinte reggel, majd később a nappali és éjszakai órákban is 
jelentkezhetnek. Minden krónikus (4-6 hétnél hosszabb ideje fennálló) hasmenés, ill. negatív 
székletbakteriológia esetén fel kell merüljön a UC gyanúja. Többnyire jellemző a fokozatos betegség 
indulás és az enyhe, intermittáló tünetekkel járó esetek csak későn derülnek ki. Ritkán betegség 
fulmináns képpel indulhat, ilyenkor a masszív véres hasmenésekhez szisztémás tünetek (hasi 
fájdalom, láz, fogyás), akár toxikus megacolon, perforáció is társulhat. 

A nyálkahártya gyulladása a vastagbélben mindig folytonos és a gyulladás kiterjedése alapján 
elkülönítünk proctitist (a gyulladásos folyamat csak a rectumra lokalizálódik), bal oldali colitist (az 
érintett szakasz proximálisan a flexura lienalisig terjed), valamint extenzív colitist/pancolitist (a 
gyulladás túlterjed a flexura lienalison, ill. az egész vastagbelet érinti). A klinikai aktivitás 
megítélésére többféle beosztást használatos, ilyen a Truelove-Witts-féle módosított beosztás vagy a 
Mayo-score, melyek a napi véres székletek száma, hőmérséklet, pulzus, hemoglobin, süllyedés, CRP, 
ill. a nyálkahártya képe alapján sorolják be a betegség aktivitását. A mindennapi gyakorlat 
szempontjából elkülönítünk enyhe aktivitású, közepesen aktív és súlyosan aktív vagy toxikus 
állapotot, melyek jellemzőit az 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat. A colitis ulcerosa aktivitási stádiumai 

Enyhe aktivitás  általában a rectum, vagy csak a distalis colon érintett (rectum, sigma) 

 nyákos, vércsíkos székletek 

 hasmenéses széklet/nap <4 

 láz nincs, anaemia nincs vagy enyhe 
Közepes 
aktivitás 

 bal oldali colitis 

 napi 4-6 véres széklet 

 hasi görccsel járó hasmenés (tenesmus), éjszaka is lehet 
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 hőemelkedés, tachicardia, mérsékelt anaemia 

Súlyos aktivitás  napi 6 feletti véres széklet, tenesmussal 

 pancolitis 

 anaemiás küllem, elesett általános állapot 

 hányinger, hányás 
 

Crohn-betegség 
CD-ben szemben a colitis ulcerosával, a gyulladásos folyamat a szájtól a végbélnyílásig az 
emésztőrendszer bármely szakaszát érintheti és kiterjed a teljes bélfalra. A rectum ritkán involvált, 
leggyakrabban a terminalis ileum érintett. A klinikai kép változékony, krónikus lappangó formában 
időszakos hasmenés, étvágytalanság, hányinger, hőemelkedés, jobb oldali hasi fájdalom, fogyás, 
esetleg tünetmentes perianális sipoly formájában jelentkezhet. Véres és/vagy nyálkás széklet a 
Crohn-colitises betegek 40-50%-ánál figyelhető meg, azonban ritkábban, mint colitis ulcerosa esetén. 
A krónikus tünetek hasonlíthatnak az irritábilis bél szindrómában (IBS) észlelthez. Heveny formában a 
beteg gyakran akut appendicitis gyanújával kerülhet műtétre. Olykor viszont abscedáló hasi folyamat, 
hasi rezisztencia hívhatja fel a kórképre a figyelmet. A betegség lefolyására a visszatérő fellángolások 
és tünetmentes időszakok jellemzők, melyek számával a szövődmények száma is nő. 

A klinikai aktivitás szempontjából itt is megkülönböztetünk inaktív, enyhe, közepes és súlyos 
aktivitású állapotot. A betegség enyhén aktív, ha a Crohn-betegség aktivitási index (Crohn Disease 
Activity Index - CDAI) pontszámértéke 150 feletti, 220 felett, és/vagy ha a beteg CRP értéke >10mg/l, 
közepes aktivitásról beszélünk. A betegség remisszióban van, ha a CDAI<150, és hatékonynak 
tekintünk egy kezelést , ha a beteg a kezelésre eléri a 100 pontos csökkenést [3]. A CDAI számítása a 
hasmenés száma, a hasi fájdalom jellege, a közérzet, a tünetek, ill. extraintesztinális manifesztációk, a 
székletfogó gyógyszerek szedése, a kóros hasi terime, a hematokrit és a testsúly értékelése alapján 
történik. 

A változatos kórlefolyás során különböző klinikai megjelenési formákkal találkozhatunk: gyulladásos-, 
sipoly-, tályogképző-, fibrosztenotizáló forma. A betegség első tíz évében a colorectalis Crohn 
betegek fele kerül sebészi reszekcióra, később ezek fele kap definitív ileostomát. 

A betegség lokalizációja szerint is felosztható a betegség. Ileocolitis esetén a terminális ileum és a 
jobb kolonfél érintett, ilyenkor a nem véres hasmenés, fogyás, hőemelkedés és jobb oldali görcsös 
hasi fájdalom és/vagy rezisztencia jellemző. Szövődményeként a sztenózis okozta passage-zavar, vagy 
tályogképződés jelentkezhet. Jejunolileitisben a vékonybél kiterjedt gyulladása jellemző, dominálóan 
hasmenés, és a felszívódási zavar klinikai tünetei jelentkezhetnek. A gyulladt belek között sipolyok 
alakulhatnak ki, dysbacteriosis, hypoalbuminaemia, vitaminhiány, ionzava észlelhető. Crohn-colitis és 
perianalis Crohn-betegség-ben dominálóan a vastagbél és a perianalis régió involvált, véres 
hasmenéssel, lázzal, hasi fájdalommal. Szövődményként perirectalis-, perianalis sipoly, abcessus, 
széklet incontinentia alakulhat ki. Ritka forma a gastroduodenalis lokalizáció, ilyenkor gastritis, 
bulbitis, atípusos nyombélfekélyt találunk. A szájban aphtosus felületes fekélyek jelentkezhetnek, a 
nyelőcső érintettség esetén odynophagia, dysphagia jöhet létre. 

A klinikai tünetek közül külön említést kell tenni a gyulladásos bélbetegségek extraintesztinális 
manifesztációiról, mely az IBD szisztémás betegség jellegét igazolja. Ezen kórképek összességében az 
IBD-betegek 20-30%-ánál fordulnak elő, Crohn-betegségben kétszer gyakrabban, mint colitis 
ulcerosaban. Egyesek követik a bélbetegség aktivitását, mások teljesen függetlenek az 
alapbetegségtől, esetleg az extraintesztinális manifesztáció hívja fel a betegségre a figyelmet. 
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2. táblázat. Gyakoribb extraintesztinális manifesztációk IBD-ben. 

Ízületi betegségek  Axialis arthritisek: sacroileitis, spondylathritis ancylopoetica (5-10%) 

 Perifériás arthritisek 

 Metabolikus csontbetegség (osteopenia, osteoporosis) 
Bőr-manifesztációk  Erythema nodosum (3-7%) 

 Pyoderma gangrenosum (1-2%) 

 Necrotizáló cutan vasculitis, epidermilysis bullosa acquistica, 
metastaticus Crohn-betegség 

Szembetegségek  Episcleritis (2-5%) 

 Uveitis anterior (0,5-3%) 

 Cataracta (a krónikus szteroid kezelés következményeként) 
Hepatobiliaris 
betegségek 

 Nem alkoholos zsírmáj (NAFLD) 

 Primer szklerotizáló cholangitis (PSC)(1-5%) 

 Epekövesség 
 

Diagnózis 

Az IBD (gyulladásos bélbetegség) diagnózisa a pontos anamnézis, a fizikális vizsgálat, a 
laboreredmények, az endoszkópos kép, ill. egyéb képalkotó vizsgálatok és a szövettani eredmény 
együttes értékelése alapján állítható fel. Alapvető fontosságú az infekciós kórok és más krónikus 
hasmenéssel járó kórképek kizárása (ld. differenciál-diagnózis). Sok esetben a diagnózis felállítása 
nem könnyű feladat, ilyenkor a „hosszmetszeti” klinikai kép áttekintése, valamint bizonyos időn belül 
a vizsgálatok megismétlése és a diagnózis újraértékelése javasolt. Az IBD kivizsgálási algoritmusát az 
1. ábra mutatja. 

 

1. ábra. Az IBD diagnosztikai algoritmusa 



 1010 

Anamnézis 

 Infekció gyanúja, külföldi utazás 

 Gyógyszerszedés (NSAID, antibiotikum) 

 Családi anamnézis (IBD) 

 Korábbi hasmenéses epizódok 

 Több mint 4-6 hete fennálló hasmenés (éjszaka is), véres széklet 

 Hasi fájdalom, gyakran székelés kapcsán (tenesmus) 

 Fokozatosan progrediáló panaszok 

 Súlyos aktivitás esetén szisztémás tünetek (pl. fogyás, gyengeség, láz) 

 Dohányzás 

 Extraintesztinális tünetek a kórtörténetben 

Fizikális vizsgálat 

Enyhe és középsúlyos esetekben a fizikális status negatív lehet. Súlyosabb aktivitású kórkép, vagy 
régebb óta fennállás esetén feltűnő lehet a kóros soványság, az anaemiás küllem vagy toxikus - 
szürkés bőrszín. Hasi vizsgálat során CD-ben gyakrabban találkozhatunk tapintható rezisztenciával 
(gyulladásos konglomerátum, presztenotikus tágult bélszakasz), vagy kifejezett jobb alhasi 
nyomásérzékenységgel, fájdalommal. A perianális régió vizsgálata során perianalis fistulára derülhet 
fény. A fizikális vizsgálat során észlelhetők lehetnek az extraintesztinális manifesztációk (bőr-, szem-, 
ízületi tünetek). 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Minden beteg esetében javasolt a részletes laborvizsgálat elvégzése (vérkép-, vese-, májfunkció, 
ionok, albumin, CRP, süllyedés, seFe, TVK, ferritin). CD-ben gyakran észlelünk anaemiát, vashiányt, 
alacsony TVK-t és ferritin szintet. Kiterjedt gyulladás esetén mindkét betegségben leukocytosist, 
gyorsult süllyedést, thrombocytosist és emelkedett CRP-t találunk, ugyanakkor ezen paraméterek 
enyhe UC-ben, vagy proctitis esetén normálisak is lehetnek. CRP érték CD-ben általában 
kifejezettebben emelkedik (akár 20-30-szorosra) és kapcsolatot mutat az aktivitással vagy terápiás 
válasszal is. 

Az utóbbi években új a diagnózist segítő biomarkereket is felfedeztek, melyek kimutathatók a 
székletből és egyre inkább bekerülnek a mindennapi rutin diagnosztikába. Ilyen a széklet calprotectin, 
vagy a laktoferrin vizsgálat. (A széklet calprotectin szint szenzitivitása aktív betegség esetén 89%, 
specificitása 79% [5]. Kiegészítő vizsgálatként diagnosztikai nehézségek esetén szerológiai vizsgálatok 
(ASCA, pANCA) jöhetnek szóba, bár ezek gyakorlati jelentősége egyelőre nem tisztázott. 

Képalkotó vizsgálatok 

Endoszkópia 
A kolonoszkópos vizsgálat segítségével megítélhető az IBD aktivitásának súlyossága, kiterjedése. Az 
esetek 90%-ában az endoszkópos kép és a szövettani minta vizsgálata alapján az UC és a CD 
elkülöníthető egymástól. A terminális ileum érintettségének megítélése miatt fontos mindig ezen 
szakasz megtekintése (CD-re jellemző ezen szakasz érintettsége). Az endoszkópos képre jellemző a 
nyálkahártya ödéma, az érrajzolat eltűnése, a vérzékeny, sérülékeny nyálkahártya, valamint a 
különböző kiterjedésű fibrines fekélyek jelenléte (2. és 3. ábra). 
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2. ábra. UC endoszkópos képe. Típusos esetben mindig érinti a rectumot, a gyulladásos 
nyálkahártyakép folytonos, a súlyosságtól függően konfluáló apró ulcerációk, vagy kiterjedt 
vérzékeny colonszakaszok láthatók. Régebb óta fennálló kórkép esetén jellegzetes pseudopolypoid 
nyálkahártyakép figyelhető meg. 
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3. ábra. CD endoszkópos képe: jellemző a szegmentalitás, a gyulladás transzmurális jellege, a gyulladt 
és az ép nyálkahártyaterületek váltakozása (ún. skip areák). A rectum gyakran megkímélt. Enyhébb 
formában kis felszínes aphtosus elváltozások, súlyosabb formában kiterjedt fibrines fekélyek 
láthatók, ép területek váltakozásával („utcakövezetszerű” kép). A betegség a tápcsatorna bármely 
szakaszát érintheti, így a kiegészítő felső panendoszkópia és a vékonybél kiegészítő vizsgálata is 
javasolt (szelektív-enterographia, CT-enteroclysis vagy ballonos enteroscopia.) 

A kolonoszkópia jelentősége nemcsak a diagnózis felállításában, hanem az aktivitás (a nyálkahártya 
gyulladásának) megítélésében, ill. követésében is fontos, mivel a klinikai kép és a laboratóriumi 
paraméterek nem mindig korrelálnak az endoszkópos képpel. További fontos indikáció a 
rákmegelőzés. 8-10 éves fennállás után javasolt a rendszeres endoszkópos kontroll, ill. szövettani 
vizsgálatok elvégzése a dysplasia, vagy a CRC kiszűrésére. 

Szövettai kép: 

UC: transmucosalis kereksejtes gyulladás, leukocytás (eosinophilsejtes) beszűrődés, crypták 
károsodása, cryptitis, cryptaabcessus jelei. 

CD: kevert lobsejtes beszűrődés (lymphocyta, plasmasejt, neutrophil granulocyta), submucosus 
epitheloid sejtes granulomák (diagnosztikus jelentőségűek). 
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Egyéb képalkotó vizsgálatok 
A hasi ultrahang vizsgálat a rutin alapkivizsgáláshoz tartozik, ugyanakkor az IBD diagnózisának 
felállításában értéke korlátozott, és mindenképpen gyakorlott vizsgálót igényel. UC-ben diagnosztikai 
értéke csekélyebb, CD-ben a kóros falmegvastagodás, a sztenózis következtében kitágult, folyadékkal 
telt bélkacsok, vagy hasi abszcesszus lehet látható. A terminalis ileum gyulladásos falmegvastagodása 
felvetheti a CD gyanúját. (A perianalis régió vizsgálatában a rectalis UH jelenthet segítséget). 

További képalkotó vizsgálatoknak (CT, MR-vizsgálat, ballonos enteroscopia, CT-enterographia) a 
bélbetegség kiterjedésének, a vékonybél érintettségének megítélésében , ill. a szövődmények 
kimutatásában van jelentőségük. A colitis ulcerosa és Crohn betegség klinikai és morfológiai 
eltéréseit a 3. táblázat foglalja össze. 

3. táblázat. A colitis ulcerosa és Crohn betegség klinikai és morfológiai eltérései [1] 

 UC CD 

Klinikai tünetek 
Véres-, nyákos széklet +++ + 
Hasi fájdalom + +++ 
Tapintható hasi conglomeratum + +++ 
Subileus-, ileus tünetei + ++ 
Sipolyképződés - +++ 
Perianális tünetek - ++ 
Szisztémás tünetek + ++ 
A betegség kiterjedése, endoscopos megjelenés 
Rectum érintettség ++ + 
Terminális ileum érintettsége -* +++ 
Vékonybél érintettség - +++ 
Nyálkahártya gyulladás folytonos, transmucosalis szegmentális, transmuralis 
Jellegzetes „utcakőrajzolat”” - +++ 
*Backwash ileitis: UC pancolitises eseteiben a terminális ileum néhány centiméteres szakaszán is 
lehet gyulladásos eltérés. (+++: jellemző tünet, ++: gyakori, +: ritka, -: nem fordul elő) 

Differenciál-diagnosztika 

Differenciáldiagnosztikai szempontból első lépés véres hasmenés esetén a fertőző kórképek kizárása 
(széklet-tenyésztés elvégzése). Idős betegek esetén ne feledkezzünk meg a colorectalis carcinoma 
vagy az ischaemiás colitis lehetőségéről. Fontos kikérdezni a beteget a gyógyszeres kezelésről (OTC-
készítményekről) is, számos NSAID okozhat az IBD-t utánzó klinikai tüneteket. A 4. táblázatban a 
hasmenéssel-, véres székletekkel járó klinikai kórképek összefoglalása látható. 

4. táblázat. Hasmenéssel-, véres székletekkel járó klinikai kórképek [1] 

Fertőző betegségek Bakteriális fertőzések: Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. coli, 
Clostridium difficile, Yersinia, Chlamydia, Mycobacterium, Whipple-
kór 
Virális fertőzések: CMV, Herpes simplex, HIV 
Parazita fertőzések Amoebiasis, helminthiasisok 
Mycosisok: Candidiasis, Histoplasmosis, Aspergillosis 

Gyulladásos és egyéb 
hasmenéssel járó 
bélbetegségek 

Diverticulitis 
Appendicitis 
Ischaemiás colitis (idős betegek!) 
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Kollagén colitis 
Irradiációs colitis 
Eosinophil gastroenteritis 
Behçet-szindróma 
Coeliakia 
Irritábilis bél szindróma 
Meckel-diverticulum (gyermekek) 
Invagináció (gyermekek) 
Enterális tuberculosis 
Tápcsatornai vasculitis 

Daganatos betegségek Lymphoma 
Colorectalis carcinoma / Ileocoecalis régió tumora 
Carcinoid 
Familiaris polyposis 

Gyógyszerek és kemikáliák 
okozta károsodás 

NSAID 
Kemoterápia 
Orális fogamzásgátlók 
Kokain 
Aranyvegyületek 
Foszfoszóda 

 

Kezelés 

Sajnos az IBD kezelésében mind a mai napig „ideális-, oki gyógyszeres kezelés” nem áll 
rendelkezésünkre. A kezelés célja a klinikai tünetek gyors megszüntetése (a remisszió elérése) és a 
hosszútávú remisszió fenntartása, a szövődmények megelőzése, a mellékhatásmentes kezelés, a 
szteroid adásának mellőzése, a sebészi beavatkozás kivédése és a rák-prevenció. Nem 
elhanyagolható szempont ezen betegek életminőségének szem előtt tartása, ill. a kórházi kezelést 
igénylő súlyos állapotok kivédése. Mindezek megvalósítása komplex, összetett feladat, mely csakis 
individuálisan és egyénre szabottan, a beteggel együttműködve valósulhat meg. Nagyon fontos a 
beteg meggyőzése a kezelés szükségességéről és tájékoztatása annak lehetséges mellékhatásairól, a 
megfelelő terápiás eredményt csak szoros beteg-orvos kapcsolat talaján lehet elérni. 

A kezelést meghatározó tényezők: a betegség aktivitása, kiterjedése (endoszkópos kép súlyossága), 
lokalizációja, a szövődmények, ill. az extraintesztinális tünetek jelenléte, a korábbi kórlefolyás, egyéb 
gyógyszeres kezelés (interakciók), a beteg életkora, terápiás adherenciája (együttműködése). A 
kezeléssel kapcsolatosan mindenképpen szükséges néhány alapfogalom tisztázása: 

 Remisszió: klinikai remisszió: a klinikai tünetek hiánya, tünetmentes állapot. Endoszkópos 
remisszió: normális endoszkópos nyálkahártyakép, gyógyult nyálkahártya. Teljes remisszió a 
kettő együttes elérése. 

 Relapszus: a klinikai tünetek visszatérése, hasmenés, rektális vérzés ismételt előfordulása. 

 Refrakter colitis: a szokásos kezelésre egyáltalán nem, vagy csak részben javul a beteg 
állapota. 

 Szteroid-dependencia: ha a kezelés 3. hónapjának végére sem lehet csökkenteni a 
szteroidkezelést (10 mg prednisolon-ekvivalens napi dózis alá) relapszus nélkül, vagy a dózis 
csökkenthető, de 3 hónapon belül ismét relapszus alakul ki. 

 Szteroid rezisztencia: a megfelelő dózisban alkalmazott gyógyszer adása (colitis ulcerosában 
egy héten belül, CD-ben 2-4 héten belül) nem eredményez klinikai javulást (a betegek kb. 
20%-a). 
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Korábbi beosztások szerint indukciós és fenntartó, valamint lokális és szisztémás kezelésről 
beszéltünk, ma inkább a hagyományos gyógyszeres kezelésről és biológiai terápiáról beszélünk. A 
hagyományos kezelés főbb jellemzői: 

 Nem oki kezelés, célja a klinikai remisszió fenntartása 

 A gyógyszeres kezelés támadáspontja a szolubilis mediátorok és a krónikus gyulladás 
celluláris tényezői 

 A terápiás hatás nem mindig kielégítő 

 A terápiás javulás (főleg CD-ben) nincs mindig párhuzamban a morfológiai képpel 
(nyálkahárty- gyógyulás) 

 A mellékhatások korlátozhatják a gyógyszeres kezelés alkalmazhatóságát. 

A kezelésben alkalmazott főbb gyógyszercsoportok: az 5-amino-szalicilsav (5-ASA) készítmények, a 
kortikoszteroidok, az immunmoduláns szerek, kiegészítésként egyes antibiotikumok és a mesterséges 
táplálás jönnek szóba. Az 5. táblázat a főbb gyógyszercsoportok és készítmények jellemzőit, terápiás 
indikációit foglalja össze: 

5. táblázat. Az IBD kezelésében alkalmazott gyógyszercsoportok 

Gyógyszercsoport Készítmény Indikáció (hatás) Mellékhatások 

5-amino-szalicilsav (5-ASA) 

 
szisztémás 

salazopyrin/ (4-6 g/nap) 
Salazopyrin-EN olsalazin/ 
Dipentum, mesalazin/ (2-4 
g/nap) 
Pentasa, Salofalk, 
Humacol-ASA 

-enyhe-, középsúlyos 
aktivitás, fenntartó 
terápia 
-colon 
-egész béltraktus 
-terminális ileum és 
colon 

általános: hányinger, 
hányás, fejfájás, 
pancreatitis, 
nephrotoxicitas, 
haemolízis 

lokális kúp 
klizma 

-rectum 
-rectum + bal colonfél 

 

Kortikoszteroidok 

szisztémás prednisolon 
methyl-prednisolon 
/Medrol, Metypred 

-középsúlyos, súlyos 
aktivitás 

szisztémás: 
hangulatváltozás, 
álmatlanság, 
hypertonia, 
súlygyarapodás, 
oedema, 
hyperglikémia) 

lokális budesonid/ Burenofalk 
tabl./hab, Enterocort 

-enyhe-, középsúlyos 
aktivitás 
-bal colonfél 
-ileum, jobb colonfél 

lokális hatás miatt 
kevesebb szisztémás 
mellékhatás! 

Immunmodulánsok azathyoprin / (1,5-2,5 
mg/kg) Imuran 
 
 
 
 
(cyclosporin) 

-krónikusan aktív CD 
-súlyos, terápia 
rezisztens CU 
-perianális szöv., fistula 
-remisszió fenntartása 
(CD) 
-postoperatív recidíva 

csontvelő-, 
májkárosodás, 
pancreatitis, -
malignus folyamat 
(lymphoma) veszélye 
(laboratóriumi 
kontroll!) 
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megelőzése 

Antibiotikumok metronidazol/ Klion (1 
g/nap) 
ciprofloxacin/ Cifran stb. 
(1 g/nap) 

-főleg CD-ben 
-perianális 
szövődmény, fenntartó 
kezelés 
-fistula, strictura, 
abcessus 
-kombináltan is 

gyógyszer-allergia 

 

A biológiai terápia főbb jellemzői: 

 A gyógyszeres kezelés támadáspontja egy adott gyulladásos mediátor 

 A terápiás válasz gyors, de ugyanakkor átmeneti 

 Antigén tulajdonságokkal rendelkezik 

 Magas terápiás költséggel jár (kijelölt centrumokban alkalmazható) 

 Hosszútávú lehetséges mellékhatásai pontosan nem ismertek. 

Az utóbbi években jelentős előrelépést jelentett a biológiai (citokin-moduláló) kezelés egyre 
szélesebb körű bevezetése és alkalmazása. A terápiás hatás alapja, hogy IBD-ben felszaporodnak a 
gyulladáskeltő (pro-inflammatorikus) mediátorok és csökken az anti-inflammatorikus mediátorok 
szintje. A kezelés alapját a pro-inflammatorikus citokin hatás gátlása, valamint az anti-
inflammatorikus citokinek termelésének és hatásának fokozása jelenti. A citokin moduláció első 
terápiás célpontja a tumor nekrózis faktor (TNF-α) volt. A kezelés lényege a termelődött TNF-α 
gátlása monoklonális antitest segítségével. A kezelés első képviselője az infliximab (Remicade) volt, 
mely egy ún. kiméra (kevert humán és egér) antitest. CD-ben a Remicade-el végzett infúziós 
kezelések (0.-2.-6. hét, majd 8 hetente fenntartó kezelés) során az esetek kb. 56%-ában értek el 
tartós remissziót [5]. Egy újabb TNF-α a gátló készítmény az adalimumab már 100%-ban humán 
monoklonális antitest, mely már subcutan injekció formájában alkalmazható és a betegnek több 
szabadságot biztosít. Egyre több pozitív tapasztalat van a biológiai kezeléssel terápiarezisztens colitis 
ulcerosás betegekben is. A biológiai kezelés hatékony terápiát jelenthet a terápiarezisztens 
esetekben, ugyanakkor a hosszútávú széleskörű tapasztalatok még nem állnak rendelkezésre. 
Alapvető kérdés ezen szerek mellékhatásai, ill. biztonságossága. Akut mellékhatások között az 
allergiás reakció, későbbi mellékhatásaik között az opportunista fertőzések és a lymphomák 
gyakoribb előfordulása szerepel. A fertőzések közül a tuberkulózis és a hepatitis gyakorisága 
jelentősen csökkenthető megelőző szűrővizsgálatokkal, ill. védőoltásokkal. A lymphoma 
kialakulásának esélye az eddigi tapasztalatok alapján mintegy 1,7-szeresére fokozódik a kezelés 
mellett. A kezelés csak kijelölt centrumokban, tapasztalt szakorvosok irányításával történhet [5]. 

Összefoglalva: a gyulladásos bélbetegségek kezelése nehéz, komoly szakmai felkészültséget igénylő 
feladat, melyhez elengedhetetlen a családorvos-belgyógyász-gasztroenterológus és bizonyos 
esetekben a sebész szoros együttműködése. 

A gyógyszeres kezelésre nem reagáló vagy szövődményes esetekben sebészi reszekcióra lehet 
szükség (6. távlázat). 

6. táblázat. A műtéti indikációk IBD-ben [1] 
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Colitis ulcerosa Crohn-betegség 

Terápia refrakter esetek Gyógyszeres kezeléssel nem befolyásolható szűkület vagy 
bélkonglomerátum Toxikus megacolon 

Nem befolyásolható vastagbélvérzés Jelentős vérzés 
Vastagbél-perforáció Nem gyógyuló sipoly vagy tályog 

Ileus Ileus 

Vastagbél-dysplasia vagy carcinoma Vastagbél-dysplasia vagy carcinoma 

Vastagbélrák prevenció Belgyógyászati kezelésre nem reagáló perianális tünetek 

 

Speciális állapotok: IBD és termékenység 
Az IBD elsősorban a fiatal reproduktív korú nők és férfiak betegsége, ezért külön kell említést tenni a 
fogamzás, a terhesség, ill. szoptatás kérdéséről. A betegség és a terhesség kimenetele szempontjából 
fontos a tudatos és tervezett gyermekvállalás. Összességében elmondható, hogy colitis ulcerosában a 
termékenység nem változik, Crohn-betegségben kissé csökkent, ill. ez utóbbi esetében 
befolyásolhatják a terminális ileum, ill. kismedencei gyulladásos folyamatai és műtétei. Férfiakban a 
sulfasalazin kezelés csökkentheti a spermiumszámot, valamint ha azathioprint szed, annak elhagyása 
javasolt 3 hónappal a kívánt terhesség előtt, mert a veleszületett magzati eltérések ebben az esetben 
gyakoribbak. 

A terhesség szempontjából legfontosabb tényező a betegség fogamzás idején észlelt aktivitása. Ha a 
fogamzáskor a terhesség inaktív, akkor mind az anya, mind a magzat szempontjából a terhesség 
kimenetele kedvező. Fontos, hogy az IBD-ben alkalmazott legtöbb gyógyszer biztonsággal 
alkalmazható a terhesség és a szoptatás időszakában is. A hatékony kezelés leállítása sokkal nagyobb 
veszéllyel járhat a magzatra nézve is,mint maga a hatékony és remissziót fenntartó gyógyszeres 
kezelés folytatása! A terhességet mindenképpen a betegség inaktív szakaszára javasolt ütemezni, 
ebben az esetben a spontán vetélés és a fejlődési rendellenességek aránya nem különbözik az átlagos 
populációban észlelt adatoktól. Az 5-amino-szalicilsav és kortikoszteroid készítmények a terhesség 
alatt is biztonsággal alkalmazhatók. 

Gondozás 

AZ IBD diagnózisának felállítása, a kezelés elindítása gasztroenterológus szakorvos feladata, de a 
diagnózis gyanújának felvetésében, a megelőző diagnosztikai kivizsgálás elkezdésében kiemelt 
szerepe lehet a jól képzett háziorvosnak. A kontroll laborvizsgálatok elvégzése, a szakorvosi 
kontrollok megszervezése a háziorvos feladata. 

Nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy a gyulladásos bélbetegség fennállása esetén fokozott 
colorectalis carcinoma kockázata emelkedett. A CRC szűrésére rendszeres kolonoszkópos vizsgálat és 
szövettani mintavétel szükséges (8-10 éves fennállás után 2 évente javasolt). Rákrizikó szempontjából 
UC és CD között nincs lényeges különbség. Egyes vizsgálatok metaanalízise szerint 10 éves fennállás 
esetén 2%, 20 év után 8%, 30 évnél 18%-os CRC rizikóval lehet számolni [5]. 

Irodalom 

1. Tulassay Zs. A belgyógyászat alapjai. Medicina (2011) 
2. Lonovics J. Tulassay Zs. Varró V. Klinikai gasztroenterológia. Budapest (2003) 
3. Tulassay Zs. A Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium irányelvei (2011) 



 1018 

4. Assche G et al. The second European evidence-based consensus on the diagnosis and 
management of Crohn’s disease: Definitions and diagnosis. J. Crohn’s and Colitis 4:7. (2010) 

5. Lonovics J. Varró V. Gasztroenterológia. Medicina (2011) 
6. Herszényi L., Miheller P. Gyulladásos bélbetegségek. Hippocrates 6:103. (2004) 
7. Banai J. A Crohn-betegség és a colitis ulcerosa gyógyszeres kezelése. Orv. Hetil. 141:1171. 

(2000) 
8. Stange EF et al. European evidence based Consensus on the diagnosis and management of 

ulcerative colitis: Definitions and diagnosis. J. Crohn’s and Colitis 2:1. (2008) 

Esetismertetés 

Háziorvosi rendelésemen 31 éves férfibeteg jelentkezett, korábban csak elvétve találkoztam a 
beteggel egy-egy heveny felső légúti infekció kapcsán. Mosolygós, jó általános állapotban lévő 
fiatalember ült le velem szemben, nem keltette beteg látszatát. Elpanaszolta, hogy kb. fél éve vannak 
hasmenéses panaszai, székletében korábban vért csak elvétve észlelt (melyet aranyeres panasznak 
gondolt - mely korábbról ismert volt), viszont az utóbbi hetekben-napokban ezt napi 
rendszerességgel észlelte, emiatt jelentkezett rendelésemen. Úgy gondolta, hogy „most már utána 
kéne járni”. 

Előző betegségek: Gyermekkora óta ismeretek migraines panaszai, melyekre általában tünetileg 
analgetikumot szedett. Gyermekkorában asthmatikus panaszok miatt kezelték, kb. 10 éve 
panaszmentes, gyógyszert nem szed rá. 16 évesen tonsillectomián esett át. Két hónappal ezelőttig 
egy éven keresztül rendszeresen fogyasztott energia italt, melyet 2 hónapja abbahagyott. 11-19 éves 
kora között alkalmi droghasználó volt, most egyáltalán nem fogyaszt. 

Családi anamnesis: Családi kórtörténetben daganatos megbetegedés, gasztroenterológiai kórkép 
nem ismert. 

Jelen panaszok: Naponta 6 -7 alkalommal jelentkezik hasmenéses széklete, másod-harmadnaponta, 
friss vérrel kevert nyákot is látott benne. Hasi panasza, fájdalom, gyomorpanasza nem volt. 
Testsúlyát tartja, fogyást nem észlelt (2 évvel ezelőtt zsírégető tablettát fogyasztott fél éven át, 
mellyel fél év alatt 16 kg-ot fogyott). Hányinger, hányás, subfebrilitás, láz nem jelentkezett. 
Informatikusként dolgozik, munkája mostanában stresszesebb, de nem gondolja, hogy panaszai ezzel 
összefüggésben lennének. Erőnléte jó. Kb. 10 éve tud aranyérbetegségről, korábban járt proktológiai 
vizsgálaton. Konzervatív terápia (kúp, kenőcs) mellett panaszai rendeződtek. Gyógyszert 
rendszeresen nem szed, gyógyszerallergiáról nem tud. Napi 1 doboz cigarettát szív, alkoholt 
rendszeresen nem fogyaszt. 

Fizikális státus: Általános fizikális státusában kóros eltérést nem észleltem. Hasa puha betapintható 
volt, normális bélhangok, rezisztencia-, nyomásérzékenység nem volt észlelhető. RDV: normális 
tónusú anusgyűrű, ujjal elérhető magasságban kóros eltérés nem volt tapintható, gumiujjon 
minimális világosabb székletnyom. Egy-egy kisebb békés külső nodus volt látható. Testsúly: 90 kg, 
testmagasság:188 cm. 

A beteg kórtörténete és fizikális vizsgálata alapján (hasmenés-, véres székletek) differenciál-
diagnosztikai szempontból az alábbi kórképek merültek fel: Aranyeres vérzés? Irritabilis bél 
szindróma? Infektív eredet (parazita)? Gyulladásos bélbetegség? Diverticulosis, diverticulitis? 
Vastagbél polyp, tumor? Coelikaia? 
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Kórlefolyás: A beteg ambuláns kivizsgálását kezdtem: laborvizsgálat, széklet tenyésztés, hasi 
ultrahang. Diétás tanácsokkal láttam el, valamint a nodus lokális kezelését javasoltam. Tekintettel az 
ismert korábbi droghasználatra HBV, HCV és HIV szerológiai vizsgálatra is elküldtem a beteget. 

Az ambuláns leleteiből az alábbiak emelhetők ki: 

Laborvizsgálati eredmények: vérképéből kiemelendő a mérsékelt leukocytosis (fvs: 12,390 G/L)), 
thrombocytosis (458,000G/l), We, CRP normális. Anaemia, vashiány nem volt észlelhető. 
Pajzsmirigyfunkciók normálisak voltak. Széklet bakteriológia és parazita vizsgálata negatív volt. Hasi 
UH negatív volt, hasi szerveken kóros eltérés, megvastagodott bélszakasz (patológiás kokárda) nem 
volt észlelhető. A rendelőben elvégzett coeliakia gyorsteszt negatív volt. 

A beteg panaszai az aranyér lokális kezelése mellett nem változtak, véres székletek száma inkább 
szaporodott. A z elvégzett ambuláns vizsgálatok alapján a vérkép enyhe gyulladásos jeleket igazolt, 
bár a süllyedés és a CRP vizsgálat negatív volt. A panaszok, a klinikai kép és az életkori megjelenés 
mindenképpen felvetette gyulladásos bélbetegség gyanúját. A beteggel megbeszéltem a további 
kolonoszkópiás vizsgálat szükségességét és a következő találkozást a tükrözésre a gasztroenterológiai 
rendelésen. 

Kolonoszkópos vizsgálat leírása: Premedicatio: 1 amp. Dormicum, 1 amp. Nospa iv. 

A FUJI EC-250 WL5 videocolonoscopos akadálytalanul vezetjük fel az anustól a coecumig. A colon 
teljes hosszában aktív gyulladásos nyálkahártyakép. Az rectum, sigma, descendens alsó szakaszán 
gyulladt, kifejezetten oedémás, nyálkahártya, végig hosszanti exulceratiókkal, kisebb-nagyobb 
fekélyekkel borított, fibrines nyákkal fedett nyálkahártya. Proximal felé haladva kissé békésebb 
nyálkahártyakép, de itt is számos aphtoid laesio látható, gyulladt, sérülékeny nyálkahártya látható. A 
nyálkahártya végig a coecumig érintett, itt is látható egy-egy kis aphtoid laesio. A Bauhin gracilis rajta 
áthaladva a terminalis ileum nyh.-ja kissé grízes, egyenetlen, egy-egy aphtoid laesio is it látható. 
Innen a terminalis ileum területéről vettem biopsiákat (1. cső). Szakaszosan vettem a jobb colonfél, 
ill. a transzeversum területéről biopsiákat (2. cső), valamint a legaktívabb gyulladásos képet mutató 
bal colonfélről is számos biopsiát történt (3. cső). Az eszköz kivezetésekor sérülékeny külső nodusok 
láthatók. 

Biopsziák: 1. cső: terminalis ileum, 2. cső: jobb colonfél, colon transversum, 3. cső: bal colonfél. 

A teljes vastagbél és a terminális ileum áttekintése alapján mindenképpen aktív stádiumú gyulladásos 
bélbetegség nyálkahártyaképe volt látható. A dominálóan distalis kiterjedés inkább colitis ulcerosa 
mellett szólt, bár a terminális ileum esetleges érintettség felvetette Crohn-betegség lehetőségét is. A 
szövettani vizsgálat eredménye a terminális ileum mikroszkópos vizsgálata során kóros eltérést nem 
igazolt. A colonból vett biopsiák pathológiai kiértékelése alapján aktív gyulladásos bélbetegségnek 
megfelelő szövettani képet (cryptitis) igazolt, granuloma, óriássejt nem volt látható. 

A klinikum, a laboreredmények, az endoskópos kép és a szövettani vizsgálat együttes áttekintése 
alapján colitis ulcerosa volt véleményezhet. Az alábbi kezelést indítottam: Szisztémás szteroid lökés 
(Medrol 32 mg, majd fokozatos leépítés, kálium pótlás) , kombináltan lokális és orális 5-ASA kezelés 
(napi 1x2 g/3 ml végbélszuszpenzió) klizma és napi 4 g Pentasa granulátum), 5 hét múlva kontrollra 
rendeltem vissza háziorvosi rendelésemen. 

Kontrollvizsgálat: (5 hét): A szteroid lökés terápia mellett a beteg panaszai érdemben javultak, napi 
székletszám 2-3-ra csökkent, véres székletek szűntek, azonban a szteroid fokozatos leépítése mellett 
ismét véres széklet jelentkezett, hasmenéses székletek száma gyarapodott. 
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A beteggel megbeszéltem, hogy átmenetileg emeltük a szteroid dózisát, majd fokozatos leépítés 
mellett lokális hatású budesonid készítmény (Budenofalk 3x3 mg) adására tértünk át. A beteget egy 
hónap múlva ismét kontrollra rendeltem vissza. 

Újabb kontrollvizsgálata során a beteg panaszai javulásáról számolt be. Széklete napi 2-3-szor 
jelentkezett, vért nem észlelt már, hasi panaszai nem voltak. További fenntartó orális 5-ASA (napi 1x4 
g Pentasa granulátum) és a budesonid (Budenofalk) terápia folytatását beszéltük meg, intermittálóan 
heti 1-2 alkalommal lokális klizma kezelés kombinálásával. 

Három hónapja a fenntartó terápia mellett a beteg klinikai panaszai egyensúlyban vannak. A klizma 
használatát elhagyta, további rendszeres kontrollját (laborvizsgálat), majd endoszkópos 
kontrollvizsgálatát tervezzük. 

A fenti eset egy IBD gyanús beteg kivizsgálásának menetét mutatja be. Fiatal beteg esetén véres 
széklet, hasmenés jelentkezésekor akár negatív laboreredmények esetén is gondoljunk a gyulladásos 
bélbetegség lehetőségére. Az előzetes kivizsgálásban és a diagnózis gyanújának felvetésében a 
háziorvosnak kiemelt szerepe van. Ugyanakkor esetünk is mutatja, hogy sem az endoszkópos kép, 
sem a szövettani diagnózis alapján a colitis ulcerosa és a Crohn-betegség differenciálása olykor nem 
egyértelmű. Az esetet az „élet” folytatja tovább. Sajnos egy életre szóló betegségről van szó , mely 
rendszeres háziorvosi és szakorvosi gondozást és a beteggel való szoros együttműködést igényel. 

Betegtájékoztató 

A gyulladásos bélbetegségekről általánosságban 
A gyulladásos bélbetegségek hasmenésessel, időszakosan véres székletekkel járó idült bélbetegségek. 
A betegségnek két klinikai formáját különítjük el: a colitis ulcerosát (fekélyes vastagbélgyulladás) és a 
Crohn betegséget. Ezek a betegségek bármely életkorban felléphetnek, de rendszerint a 
serdülőkorban vagy a fiatal felnőttkorban jelentkeznek (15-35 életév között), a második gyakorisági 
csúcs a hatvanas életévekben jelentkezik. 

A gyulladásos bélbetegségek pontos kóroka nem ismert, több tényező okozta betegségek, okai között 
genetikai hajlam (családi öröklődés), környezeti tényezők (fertőzések), valamint kóros immunválasz 
szerepel. A fekélyes vastagbélgyulladás (colitis ulcerosa) csak a vastagbélen jelentkezik, többnyire a 
végbél, ill. a vastagbél alsóbb szakasza érintett és súlyosabb esetben kiterjedhet a teljes vastagbélre 
is. A Crohn-betegség viszont a szájüregtől kezdve a végbélig az emésztőrendszer bármely szakaszát 
érintheti. A Crohn-betegség a betegek kb. egyharmadában először a vékonybélen alakul ki (ún. ileitis 
terminális formájában). Hazánkban évente 1000-1200 új megbetegedés fordul elő (átlagos 
előfordulás 30-200/100 ezer lakos) és bizony a betegség gyakorisága évről évre növekszik. 

Mindkét betegség többnyire élethosszig tartó krónikus kórkép, mely a beteg életminőségét 
jelentősen rontja. A lefolyásra a heveny kiújulások és tünetmentes időszakok váltakozása jellemző. A 
gyógyszeres kezelés célja a beteg tünetmentességének, megfelelő életminőségének elérése, a 
vastagbél nyálkahártya gyulladás csökkentése és a szövődmények, ill. a műtéti beavatkozás 
elkerülése. 

Milyen tünetekkel járhat a gyulladásos bélbetegség? 
A betegség jelentkezhet hevenyen, de elhúzódó lappangó tünetek formájában is. Jellemző tünetek: 
véres, nyákos hasmenés (székeléskor jelentkező hasi fájdalom), görcsös hasi fájdalom (jobb oldali 
alhasi jelleggel). Súlyosabb kórkép esetén láz, rossz általános állapot, hasi fájdalom, vérszegénység, 
fogyás, tapintható alhasi daganat jelentkezhet (a tünetek gyakran éjszaka is kínozzák a beteget). A 
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fenti panaszok jelentkezése esetén mindenképpen tanácsos a háziorvost vagy kezelőorvost felkeresni 
a további kivizsgálás céljából! 

Milyen szövődményekkel, társbetegségekkel járhatnak a gyulladásos bélbetegségek? 
A bél súlyos gyulladása esetén a leggyakoribb közvetlen szövődmény a vérzés, valamint az ebből 
adódó vérszegénység. Súlyos aktív bélbetegség (főleg Crohn-betegség) esetén a bélfal gyulladása 
következtében kiterjedt hasi fertőzés, a bélfal kilyukadása, hasi gennygyülem (tályog), a belek heges 
szűkülete, elzáródása, vagy a belek közötti rendellenes sipolyjáratok (fisztulák) alakulhatnak ki. 
Crohn-betegség esetén ugyancsak gyakoriak a végbél körüli szövődmények (tályog, sipoly-járat), ezek 
megjelenése esetén hasmenés hiányában is javasolt a vastagbél endoszkópos vizsgálata 
(kolonoszkópia) az esetleges vastagbélgyulladás kizárása céljából. 

Crohn-betegség esetén gyakrabban, de mindkét betegségben jelentkezhetnek bélrendszeren kívüli 
tünetek is, amelyek a betegség imunológiai (ún.szisztémás) kóroki hátterét támasztják alá. Ilyenek 
lehetnek például a bélbetegséget kísérő izületi gyulladás (arthritis), vagy bőrön jelentkező 
gyulladásos csomók (ún. erythema nodosum), gennyet tartalmazó kékes-vörös bőrfekélyek, vagy a 
szem gyulladásos (ún. episzkleritis) betegségeinek jelentkezése. A kórképeket kísérheti enyhe 
májműködési zavar vagy súlyosabb autoimmun májbetegség kialakulása is. A bélbetegségen kívüli 
kórformák megjelenése követheti az alapbetegség aktivitását, de lehet teljesen független is attól, ill. 
előfordulhat, hogy a bélen kívüli forma hívja fel a betegségre a figyelmet. 

A gyulladásos bélbetegségek hosszabb fennállása (8-10 év) után fokozott a vastagbélrák 
kialakulásának kockázata, ezért 8-10 éve fennálló betegség esetén 1-2 évente szűrő jellegű 
vastagbélvizsgálat elvégzése javasolt! 

Miből áll a kivizsgálás? 
Négy-hat hét után is fennálló hasmenés, hasi fájdalom esetén részletes kivizsgálás javasolt. A beteg 
kivizsgálását a háziorvosnak kell elkezdeni, aki elvégzi a szűrő jellegű első vizsgálatokat és gyulladásos 
bélbetegség gyanúja esetén gasztroenterológus szakorvoshoz irányítja a beteget a további kivizsgálás 
céljából. 

A háziorvos elvégzi a széklet tenyésztéses vizsgálatát a fertőzéses kórokok (bakteriális, parazita) 
kizárása céljából, valamint a rutin laborvizsgálat (vérvétel) és hasi ultrahang vizsgálatra kerül sor. 

A gasztroenterológus a klinikai tünetek, a kórtörténet és a meglévő első vizsgálatok eredményeinek 
áttekintése után dönt a további kivizsgálásról. A gyulladásos bélbetegség alapvizsgálata a 
vastagbéltükrözés (kolonoszkópia), mely egy képalkotásra alkalmas flexibilis, cső alakú eszköz, 
mellyel megfelelő előkészítés (béltisztítás) után áttekinthető a teljes vastagbélszakasz. A vizsgálat 
alkalmas a látott endoszkópos kép alapján a betegség diagnózisának felállítására, a kiterjedés és 
lokalizáció meghatározására. A vizsgálat során a gyulladt területekről szövettani mintavétel történik, 
mely a gyulladásos aktivitást, ill. a betegségre jellemző (colitis ulcerosa vagy Crohn betegség) 
szövettani eltéréseket állapítja meg. A diagnózis felállítása, a betegség aktivitásának és 
kiterjedésének megállapítása után következik az egyénre szabott kezelés megválasztása. Bizonytalan 
diagnózis, valamint a szövődmények kivizsgálására további vizsgálatok lehetnek szükségesek, mint 
pl.: hasi CT vizsgálat, MR-vizsgálat, vagy kettős-kontrasztos bélröntgen, valamint a vékonybél 
vizsgálatai (CT, enteroszkópia). 

Hogyan kezelhető a betegség? 
Mindkét betegség komplex, egyénre szabott átgondolt kezelést igényel, melynek beállítása a 
gasztroenterológus szakorvos feladata. A gyógyszeres kezelésben elkülönítjük a hagyományos 
gyógyszeres kezelést és az ún. biológiai terápiát. Az előbbit a betegség gyulladásos aktivitását 
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csökkentő gyógyszerek (ún. aminoszalicilát, kortikoszteroidok), ill. ún. immunmodálotok 
készítmények jelentik. A biológiai kezelés olyan speciális kezelés, mely a gyulladásos mechanizmus 
egyes elemeit gátolja, ezek csak gondosan megválasztott esetekben, erre kijelölt kezelési 
centrumokban adhatók. Tekintettel krónikus lefolyású betegségekről van szó, a kezelés célja a 
tünetmentes állapot elérése és fenntartása, a gyulladásos aktivitás (és nyálkahártya gyulladás) 
csökkentése, valamint a szövődmények megelőzése. Súlyos, gyógyszeres terápiára nem reagáló, vagy 
szövődményes esetekben műtétre, az érintett bélszakasz, vagy tályog sebészi reszekciójára lehet 
szükség. Fontos a jó orvos-beteg kapcsolat, a beteg megfelelő együttműködése nélkül kevés a 
remény a sikeres kezelésre. 

Tesztkérdések 

1. Az alábbiak közül melyik nem igaz a gyulladásos bélbetegségek etiológiájával kapcsolatosan? 
A. Az IBD-s betegek 5-10%-ban figyelhető meg családi halmozódás. 
B. A környezeti tényezők közül kiemelendő a dohányzás szerepe. Colitis ulcerosában a dohányzás 
fokozza, Crohn-betegségben viszont csökkenti a betegség kialakulásának kockázatát. 
C. Egyik gyulladásos bélbetegség kialakulása sem hozható egyértelműen összefüggésbe étrendi 
tényezőkkel, ill. az ún. „nyugatias” étrenddel. 
D. Genetikailag károsodott immunválasz esetén a normális bélflóra is elindíthatja a bélnyálkahártya 
gyulladásos folyamatát. 
E. Előzetes appendectomia véd a colitis ulcerosa kialakulásával szemben. 
 
2. Az alábbi klinikai tünetek az IBD mindkét formájára igazak, kivéve: 
A. Véres, nyákos székürítés 
B. A tünetek az éjszakai órákban is jelentkezhetnek 
C. Hasi fájdalom 
D. Súlyos esetben anaemia, láz, elesett állapot jelentkezhet 
E. A gyulladásos folyamat a szájüregtől a végbélig a béltraktus bármely szakaszát érintheti 
 
3. Az alábbiak a Crohn-betegségre jellemzők, kivéve: 
A. A gyulladásos folyamat a szájüregtől a végbélig a béltraktus bármelyszakaszát érintheti. 
B. Az endoszkópos vizsgálat során a rectum mindig érintett. 
C. Gyakori a terminális ileum gyulladása. 
D. Crohn-colitisben ritkábban jelentkezik véres széklet, mint colitis ulcerosában. 
E. A betegek egy része heveny appendicitis gyanújával kerül műtétre. 
 
4. Az alábbi állítások igazak, kivéve: 
A. Az extraintesztinális manifesztációk a gyulladásos bélbetegségek kb. 40-50%-ában fordulnak elő és 
mindig párhuzamosan jelentkeznek az alapbetegséggel. 
B. A bélen kívüli tünetek gyakoribbak Crohn-betegségben. 
C. Gyakoriak az izületi-, szem- és bőr manifesztációk. 
D. A máj érintettsége az enyhe májenzim eltérésektől a súlyos autoimmun májbetegségekig 
terjedhet. 
 
5. A diagnózis felállításával kapcsolatosan igaz, kivéve: 
A. Elsődleges a gondos anamnézis felvétele és 4-6 hétnél hosszabb ideje fennálló tünetek esetén a 
széklet tenyésztéses vizsgálat elvégzése. 
B. A kolonoszkópos vizsgálat alapján mindig egyértelműen felállítható a klinikai diagnózis és a 
betegség kiterjedése. 
C. Fontos a korábbi gyógyszerszedésre, NSAID-, antibiotikus kezelésre rákérdezni. 
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D. A betegség pontos kiterjedésének meghatározására további képalkotó vizsgálatok (CT, MR) 
szükségesek. 
E. A laboratóriumi vizsgálatok során gyorsult süllyedés, thrombocytosis és emelkedett CRP értéket 
észlelhetünk, de ezek negativitása nem zárja ki a betegséget. 
 
6. 27 éves jó általános állapotú férfibeteg jelentkezik rendelésén, korábbi anamnézisében komolyabb 
belgyógyászati betegsége nem ismert. Családjában gasztroenterológiai betegség, colorectalis 
carcinoma nem ismert. Korábban is előfordul időszakos véres széklete, de ezek spontán szűntek. Az 
utóbbi időben ezek napi rendszerességgel jelentkeznek, napi 3-5 hasmenéses széklete van. Láza 
nincs, enyhe hasi panaszai székelésnél előfordulnak. Milyen vizsgálatokat kezdeményez? 
A. Hasi ultrahang vizsgálat. 
B. Laborvizsgálat. 
C. Széklet bakteriológia és parazitológiai vizsgálat. 
D. Nem végzek semmilyen vizsgálatot, azonnal kórházba irányítom a beteget sürgős felvételre. 
E. A, B és C együtt. 
 
7. Gasztroenterológiai kivizsgálás indul, az alábbi endoscopos leletet kapja, melyik betegségre 
gondol? 
A rectum és a bal colonfél területén folytonosan az egész nyálkahártya kiterjedten gyulladt, aphtosus, 
fibrines lepedékkel fedett, sérülékeny. A colon transversum, a jobb colonfé ép, a terminalis ileum 
megkímélt. 
A. Crohn-betegség 
B . Colitis ulcerosa, de a pontos diagnózis megerősítéséhez a szövettani vizsgálat is szükséges. 
C. Mindkettő. 
D. Egyik sem. 
 
8. 35 éves ismert colitis ulcerosás nőbetege jelentkezik a háziorvosi rendelésen. Rendszeresen 5-ASA 
készítményt szed, mely mellett napi 2-3-szor lazább széklete van, hasi panasza nincs. Elmondása 
szerint mensese kimaradt, emiatt terhességi tesztet végzett, mely pozitív lett, kétségbeesett a 
terhesség kimenetele miatt. Gasztroenterológusa szabadságon van, nem tudja elérni. Tanácsát kéri, 
mit tegyen a gyógyszeres kezeléssel kapcsolatosan? 
A. Mindenképpen lebeszélem a további gyógyszeres kezelésről és a mesalazin kezelés leállítását 
tanácsolom. 
B. A terhesség megszakítását javaslom a bizonytalan gyógyszer-mellékhatás miatt. 
C. Azonnal kórházba utalom gasztroenterológiai osztályra. 
D. Emelem a mesalazin dózisát. 
E. Megnyugtatom a beteget a terhesség kimenetele felől, javaslom a mesalazin kezelés folytatását, 
laborvizsgálatra küldöm, majd a továbbiakban felveszem a kapcsolatot a gasztroenterológus és 
nőgyógyász kollégával, ill. elküldöm konzíliumba a beteget a további kezelés megbeszélése céljából. 
 
9. Az IBD kezelésével kapcsolatosan igaz, kivéve: 
A. A kezelés célja a teljes remisszió elérése (klinikai és endoszkópos). 
B. A kezelést meghatározza a betegség aktivitása, kiterjedése, lokalizációja, az extraintasztinális 
manifesztációk jelenléte, a beteg életkora és terápiás adherenciája. 
C. Az IBD két fő kezelési útja a hagyományos gyógyszeres kezelés és a biológiai terápia. 
D. A klinikai javulás mindig párhuzamos a nyálkahártya gyógyulással (endoszkópos képpel). 
E. A biológiai kezelés lényege a pro-inflammatorikus citokinek gátlása vagy az anti-inflammatorikus 
citokinek hatásának fokozása. 
 
10. Az IBD gondozásával-, kezelésével kapcsolatosan az alábbi állítások igazak, kivéve: 
A. IBD-ben fokozott colorectalis carcinoma rizikóval kell számolnunk, ezért 8-10 éves kórlefolyás után 
rendszeres kolonoszkópos ellenőrzés szükséges. 
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B. A biológiai kezelés széles körű alkalmazásának a lymphomák nagyarányú jelentkezése szab határt. 
C. A biológiai kezelés csak megfelelő szakértelemmel bíró centrumokban alkalmazható. 
D. A biológiai kezelés leggyakoribb szövődményei az opportunista fertőzések. 
E. A tuberkulózis és a hepatitis gyakorisága biológiai kezelés során előzetes szűrővizsgálatokkal és 
védőoltásokkal csökkenthető. 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: E, 3: B, 4: A, 5: B, 6: E, 7: B, 8: E, 9: D, 10: B 

Az anus és rectum betegségei 
dr. Bálint Levente 

Bevezetés 

A végbél betegségeinek legfőbb tünetei az alhasi és végbéltáji fájdalom, a végbéltáji viszketés 
(pruritus ani), az analis incontinentia, a sürgető székelési inger (tenesmus). A leggyakrabban 
előforduló eltérés a rectalis vérzés, a végbélnyíláson megjelenő képletek, az alhasi rezisztencia, az 
analis fissurák és perianalis sipolyok. A különféle kórképekben ezen tünetek és eltérések előfordulása 
változó mértékű. 

A háziorvoshoz is gyakran fordulhatnak pácienseik az alábbi panaszokkal. A konzervatív kezelésben 
jártas háziorvos gyors és adekvát segítséget nyújthat betegeinek. A nem javuló esetekben persze ki 
kell kérni a sebész, gasztroeneterológus, vagy bőrgyógyász kolléga véleményét is. Az alábbiakban a 
háziorvosi praxisban megjelenő gyakoribb kórképek és tünetek differenciáldiagnosztikáját, 
kivizsgálását, kezelését tekintjük át. 

Aranyér-betegség 

Bevezetés 
Az egyik leggyakoribb végbélbetegség az aranyeresség (nodus haemorrhodialis). 

Definíció, BNO tartomány 
Az aranyérbetegség az aranyérnek nevezett, a végbélen normálisan jelen lévő anatómiai és 
funkcionális egység - odavezető artéria, submucosában elhelyezkedő érgomolyag és az elvezető véna 
- működésének megbomlásából keletkező betegség. Utóbbinak szerepe van az analis continentia 
finom szabályozásában. A betegség lényege az érgomolyagba befolyó vér elvezetésének 
elégtelensége, az érgomolyag következményes kitágulása és előreesése a kötőszövetes 
rögzítőelemek meglazulása miatt, a vénafalak túlfeszüléséből eredő vérzés, a keletkezett seb 
felülfertőződése és gyulladása. A kitágult érgomolyag elhelyezkedése szerint megkülönböztetünk 
belső, a linea dentatatól proximálisan és külső, a linea dentatatól distalisan elhelyezkedő aranyeres 
csomókat. 

A belső aranyeres csomók hanyatt fekvő helyzetben 3, 7 és 11 óra irányban helyezkednek el. A külső 
csomók elhelyezkedése kevésbé jellemző, vérellátásukat a kismedence páros ereiből, oldalról kapják. 
Számos összeköttetés létezik a külső és a belső aranyeres érgomolyagok között. Ez a második 
legjelentősebb kapcsolat a véna portae és a véna cava rendszere között. 

I8400 Belső, rögösödött aranyerek 
I8410 Belső aranyerek, egyéb szövődményekkel 
I8420 Külső aranyerek, szövődmény nélkül 
I8430 Külső, rögösödött aranyerek 
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I8440 Külső aranyerek egyéb szövődményekkel 
I8450 Külső aranyerek szövődmény nélkül 
I8470 Thrombotisált aranyerek, k.m.n 
I8490 Aranyerek, szövődmény nélkül, k.m.n. 
I8480 K.m.n. aranyerek egyéb szövődményekkel 

 

Etiológia 
A betegség kialakulásának fő oka a vénás elfolyás akadályozottsága. Az elhízott betegekben az 
átlagosnál nagyobb a hasűri nyomás, és mivel a portarendszerben nincsenek vénabillentyűk, így a 
fokozott nyomás a legalacsonyabb ponton, a végbél környékén érvényesül. Bármely eredetű portális 
hypertenzió ilyen hatásmechanizmussal okoz aranyerességet. 

Hajlamosító tényezők: rendszeres hasprés/obstipatio, rostszegény étkezés, ülőmunka, szülés, 
obesitas, portális hypertenzióhoz vezető alapbetegségek. 

Klinikai tünetek 
Friss, piros, a toalettpapíron nyomot hagyó vérzés, rectalis prolapsus, pruritus ani, a végbél 
váladékozása. Legsúlyosabb szövődmény az akut aranyeres krízis, mely az aranyeres csomó 
bethrombotisálódását, necrosisát, majd felülfertőződését jelenti. A kórtani folyamatokhoz illeszthető 
tünetek alapján a betegség négy stádiumát különböztetjük meg (1. táblázat) 

1. táblázat. Az aranyérbetegség stádiumai 

 

A külső aranyerek minden esetben láthatók, megjelenésükhöz nem kell hasprést alkalmazni. Lilás 
színűek és mindig anodermával fedett területen helyezkednek el. Thrombosisuk esetén színük 
kékesfekete a nekrotizált hámterületeken. Spontán megnyílásuk esetén kis vérrög jelöli helyüket, 
vérszivárgás kíséretében. Felülfertőződhetnek, ilyenkor gyulladásos ödéma, fibrines felrakódás 
észlelhető, nekrotikus hámszélekkel és gennyes váladékkal. 

Diagnózis 
Rectális digitális vizsgálattal (RDV) a korai stádiumú nodusok általában nem tapinthatóak. Ismétlődő 
gyulladás után visszamaradt fibrosis és szervült thrombus gyógyulását követően típusos irányokban 
hosszanti bedomborodás tapintható. Anoscopia, recto-sigmoideoscopia segítségével az aranyeres 
csomók láthatók. 

Differenciál-diagnosztika 
Rectális vérzés esetén elsődleges feladat a rosszindulatú daganat kizárása recto-sigmoideoscopiával 
vagy kolonoszkópiával. A bélfalat beszűrő tumor a nodusbetegség rosszabbodását okozhatja. Akut 
esetben (nodus-kizáródás, thrombosis) a folyamat megnyugvása után kell az endoscopos vizsgálatot 
elvégezni. A haematochesia / rectális vérzés gyakoribb okait a 2. táblázat foglalja össze. 

I. stádium Fájdalom nélküli, friss, piros vér időszakos megjelenése defecatiót követően 
II. stádium Haspréskor az aranyeres csomók a végbélnyílásban megjelennek, de spontán 

visszahúzódnak 
III. stádium A csomók manuális manőverrel helyezhetők vissza, de újból nem jelennek meg a 

végbélnyílásban. Jellemző a jelentős fájdalom 
IV. stádium A csomók előesése állandó (prolapsus ani) 
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2. táblázat. A haematochesia / rectális vérzés gyakoribb okai 

Nodus haemorrhoidalis 

Rectum tumor / analis carcinoma 
Colon polypus 

Colon diverticulosis 
Gyulladásos bélbetegség (colitis ulcerosa, M. Crohn) 
Egyéb: arteficiális, analis szexuális kapcsolat, antikoaguláns túladagolás 

 

Kezelés 
A kezelés célja a beteg tünetmentessé tétele, lehetőleg az aranyerek eltávolítása nélkül. Az aranyeres 
párna az analis continentia fontos kiegészítő tényezője. 

I. stádium: konzervatív kezelés javasolt: 

 diéta: magas rosttartalmú, fűszerszegény diéta, bő folyadékbevitel 

 gyógyszeres kezelés: Detralex tabl. (akut panaszok esetén 2x3 tbl. 4 napig, majd 2x2 tabl. 
három napig) 

 székletlazítók, székletsíkosítók: Laevolac szirup, Macrogolum, paraffin olaj, stb. 

 lokális kezelés: fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő ülőfürdők, kúpok és kenőcsök 
(fájdalomcsillapítót, érzéstelenítőszereket, gyulladáscsökkentőket és vérzést gátló 
készítményeket tartalmaznak). 

II. stádium: konzervatív kezelés eredménytelensége esetén injekciós scleroterápia, gumigyűrű 
ligatúra jön szóba (1. ábra). Ez utóbbi során a gumigyűrűk felhelyezése ischaemiás nekrózist okoz, 
hegesedés és a mögöttes szövetek alapjukhoz való letapadása következik be. Felülfertőződés esetén 
lokális kezelésre, ill. széles spektrumú antibiotikus kezelésre lehet szükség. 

 

1. ábra. Gumigyűrű ligatio 

További kezelés lehetőségek: a nodusok fagyasztása, infravörös sugárral, ill. lézerrel történő kezelés, 
elektrokoaguláció (a ligatúra kiegészítéseként vagy önállóan). Ezen kezelések szövődményeként 
nekrózis és súlyosabb szövődmények is kialakulhatnak (pl. szűkület, kulcslyuk-deformitás, analis 
continentiazavarok). 

III-IV. stádium: sebészi eltávolítás/haemorrhoidectomia: az oda- és elvezető erek lekötése, a 
megnagyobbodott nodusok eltávolítása. 
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Új műtéti megoldás a Longo-műtét: a rectumfal 2-3cm széles körkörös kimetszése egy erre a célra 
kifejlesztett varrógéppel (2. ábra). A beavatkozás hatására az előesett aranyerek visszahúzódnak 
eredeti helyükre és az aranyeres párna sem kerül kiirtásra, mely kedvező a finom continentia 
megtartása szempontjából. 

 

2. ábra. IV. stádiumú nodus. Longo műtét (dr. Regőczi Tamás anyagából) 

Ultrahangvezérelt újabb műtéti módszerek is kialakulóban vannak, mely során speciális anoszkóppal 
ultrahangvezérlés mellett keresik fel és kötik le az odavezető artériákat. 

A szövődményes aranyérbetegség kezelése: Akut aranyeres krízis (kizáródott aranyerek esetén) a 
repozíció és a konzervatív kezelés sokszor igen hosszadalmas, ezért egyre inkább elfogadottabb a 
sürgősségi haemorrhoidectomia elvégzése. A külső aranyeres csomók csak thrombosis kialakulása 
esetén igényelnek sebészi kezelést (sebészi rámetszés, vérrög eltávolítása, sz.e. aláöltés). 

A rectum-carcinoma és az anus környékének daganatai 

Bevezetés 
A vastagbélrák szűrésében kiemelt jelentősége van az alapellátás háziorvosának. A betegek 
széleskörű tájékoztatása a szűrés jelentőségéről, az elérhető szűrővizsgálatok hatékonyságáról sokat 
javíthat az 50 év feletti átlagos rizikójú népesség jelenlegi nagyon alacsony átszűrtségi arányán. 

Epidemiológia 
A colorectalis carcinoma (CRC) a világ többi országához hasonlóan Magyarországon is a második 
leggyakoribb daganatos halálok. A Nemzetközi Rákregiszter adatai szerint (2007) évente átlagosan 
8500 új eset kerül felismerésre és közel 5000 beteg hal meg vastagbélrák következtében. 

Etiológia 
A vastagbél daganatok közel 95%-a adenomatosus polypokból fejlődik ki. A malignus transzformáció 
átlagosan 10-15 évet vesz igénybe. Nincs még egy olyan rosszindulatú daganatos megbetegedés, 
melynek prekuzor állapota ilyen hosszi időn keresztül tünetmentes és szűrhető, és a polyp 
eltávolításával meg is szűntethető. 

A vastagbél daganatos betegségei között a közelmúltig a rectumcarcinoma volt a leggyakoribb, 
újabban a betegség ettől proximalisan a sigmabélen jelentkezik gyakrabban. Az anus rosszindulatú 
daganatai a colorectalis hámeredetű rák 1-3%-át teszik ki. A vastagbélrák szűrése egyre inkább égető 
világszintű népegészségügyi probléma. A korai szűréssel mind a CRC incidenciája, mind a mortalitás 
jelentősen csökkenthető. 
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Definíció 
Az anusnyílástól 16 cm-en belül eső daganatokat tekintjük rectumcarcinomának, szövettanilag a 
daganatok 95%-a adenocarcinoma. Anuscarcinomának a linea dentata által elválasztott hengerhám 
és laphám határán, ill. az ez alatt elhelyezkedő hámeredetű tumorokat nevezzük. Az anus környéki 
daganatok 75%-a laphámrák, mely először kis csomó, majd kifekélyesedő elváltozás képében jelenik 
meg. A krónikus gyulladással járó proktológiai betegségek hajlamosítanak a kialakulására. 

C20 A végbél rosszindulatú daganata 
C2000 A végbél rosszindulatú daganat 
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
C21 Rectum anus és canalis analis atfedo elváltozása rosszindulatú daganata 
C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata 
C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 
C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

 

Klinikai tünetek 
A rectumcarcinoma kezdetben teljesen tünetmentes lehet. Kifejezett tünetek általában előrehaladott 
stádiumban jelentkeznek (pl. passagezavar). 

Az első tünet általában a rectalis vérzés (aranyér-betegségben emiatt kötelező a további kivizsgálás, 
ill. a rectumcarcinoma kizárása), gyakori a székelési habitus megváltozása, ill. a végbéltáji fájdalom. 
Előrehaladott stádiumban: passagezavar, idegentestérzés, inproduktív székelési inger, tenesmus, 
sacrum-, gáttáji fájdalom jelentkezik. 

Diagnózis 
A kórisme az alábbiakon alapszik: 

 Az anamnézis gondos felvétele 

 RDV (rectális digitális vizsgálat) 

 Colonoscopia (anoscopia) - szövettani mintavétel (3. ábra) 

 Intrarectális UH vizsgálat 

 Általános belgyógyászati kivizsgálás (mellkas rtg, hasi UH) 

 Staging: hasi+kismedencei CT (MR) vizsgálat 
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3. ábra. A falat félhold alakban beszűrő rectumcarcinoma endoszkópos képe 
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4. ábra. Stenotizáló rectumcarcinoma endoszkópos képe 

Differenciál-diagnózis 
Ld. a haematochesia okai (2. táblázat). 

Terápia 
A rectumdaganatok kezelése szinte kizárólagosan sebészi. A műtéti beavatkozás típusa a daganat 
nagyságától, kiterjedésétől, lokalizációjától, szövettani típusától és a beteg általános állapotától függ. 

Irradiatio: bizonyított, hogy a preoperatív besugárzás a Dukes-stádiumtól függetlenül 50%-al 
csökkenti a lokális recidívák gyakoriságát. 

Posztoperatív kemoterápia: Dukes C stádiumban javasolt. 

Az analis carcinomák kezelése eltér a rectumcarcinomáétól. A legtöbb analis carcinoma jól kezelhető 
kombinált kemo- és irradiatiós terápiával. 

Prognózis, posztoperatív követés 
A várható túlélés függ a daganat szövettani típusától, nagyságától, kiterjedésétől, ill. az áttétképzési 
hajlamától (TNM, Dukes klasszifikáció). Átlagos 5 éves túlélés Dukes stádium szerint: Dukes A: 80%, 
Dukes B: 60% és Dukes C: 30%. 

Posztoperatív követés: rendszeres kontrollvizsgálatot jelent: tumormarkerek, hasiUH, mellkas rtg 
vizsgálat, fél év után, majd évente kolonoszkópos kontroll. 
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Prevenció 
A colorectalis carcinoma, ill. a rectum carcinoma szűrése égető népegészségügyi probléma. Az 
átlagos kockázatú 50 év feletti populációban a Magyar Gasztroenterológiai Társaság által az 
elsődlegesen preferált vastagbélrák-szűrési stratégia az ún. „egylépcsős” kolonoszkópia alapú szűrés 
10 évente. Ugyanakkor az invazív vizsgálattól való félelem (fájdalmasság), ill. a vizsgálat korlátozott 
elérhetősége miatt széles körű alkalmazása egyelőre Magyarországon sem kivitelezhető. 

A szűrővizsgálatok másik fő iránya a széklet alapú szűrővizsgálat - ún.„kétlépcsős stratégia”, - mely az 
okkult vérzés székletből történő kimutatásán alapszik (FOBT). A vizsgálat pozitivitása esetén indokolt 
a kolonoszkópos szűrővizsgálat elvégzése. A széklet alapú szűrés hátránya a jóval alacsonyabb 
szenzitivitás (invazív CRC esetén is 50-60%). Effektivitása is csak a rendszeres évente/kétévente 
történő szűrés esetén megfelelő. A nagyobb polypoknak csak mintegy fele, a daganatoknak csak 2/3-
a vérzik, így a széklet alapú szűréssel a daganatok közel egyharmada, a polypok 50-60%-a nem kerül 
felismerésre. 

A kolonoszkópia alapú módszer nemcsak a vastagbélrák korai felismerésére, hanem a prekuzor 
állapot, a polypok kimutatására és elektív eltávolítására is alkalmas. Mindezek alapján a valódi rák-
megelőző vizsgálatnak csak a kolonoszkópia tekinthető. 

Az 5. ábra a vastagbélszűrésre leggyakrabban alkalmazott vizsgálatokat hasonlítja össze, melyek 
jelentősen különböznek költségükben, a beteg megterhelése, invazivitás és érzékenység, fajlagosság 
szempontjából is. 

 

5. ábra. Colorectalis carcinoma szűrővizsgálatok 

A 6. és 7. ábra a széklet okkult vér alapú szűrés (FOBT = hagyományos guaiac alapú székletvizsgálat, 
FIT = humánspecifikus immunkémiai reakció) és a kolonoszkópia alapú szűrés korlátait és előnyeit 
foglalja össze. 
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6. ábra. A széklet okkult vér kimutatásán és a kolonoszkópián alapuló szűrés összehasonlítása 

 

 

7. ábra. A kolonoszkópos szűrés 
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Periproctalis abcessus és perianalis fistula 

Definíció, BNO tartomány 
Periproctalis abcessus: a rectum és anus körüli zsírral és kötőszövettel kitöltött periproctalis tér 
bakteriális felülfertőződése és gyulladásos beszűrődése, majd beolvadása következében kialakuló 
gennyes folyadékgyülem. A fertőzés többnyire a rectum flórájából ered (Enterobacteriaceae, 
Staphylococcus). 

Perianalis fistula: rendellenes, gennyes váladékot ürítő járat a rectum és a végbél körüli bőr felszíne 
között. 

K61 Az analis és rectalis táj tályogja 
K6100 Végbélnyílás-tályog 
K6110 Végbéltályog 
K6120 Anorectalis tályog 
K6130 Ischiorectalis tályog 
K6140 Intrasphinctericus tályog 

 

Etiológia 
A periproctalis abcessus gyakrabban fordul elő férfiakon. Hajlamosító tényezők: diabetes, rossz anális 
higiénés körülmények, homoszexualitás, leromlott általános állapot. 

A fertőzés kiinduló pontja általában egy analis crypta, melyből direkt sérüléssel vagy a crypta 
mélyébe szájadzó mirigy kivezetőcsövén keresztül jut be az infectio a perirectalis térbe. A fertőzés 
forrása lehet a perianalis régió bőrében lévő szőrtüsző, izzadtság, ill. faggyúmirigy is. Mélyebben 
fekvő abcessusok oka traumás, vagy idegentest okozta sérülés is lehet. 

A perianalis fistulák többnyire a periproctalis abcessus spontán kitörése, ill. feltárása következtében 
alakulnak ki. Egyes klinikai kórképek részjelensége is lehet a perianalis fistulaképződés (Crohn-
betegség, colon diverticulitis, actinomycosis). 

Klinikai tünetek 
Végbéltáji fájdalom. Megtekintéskor a tályog feletti bőrpír, oedémás duzzanat, beszűrődés és 
nyomásérzékenység. Kísérheti magas láz, hidegrázás. Szövődmény: spontán megnyílásnál perianalis 
fistula képződhet, állandó vagy időszakos váladékozással (8. ábra). Akut gyulladás lezajlása után, 
elégtelen feltárás következtében a tályog perzisztálhat, tovaterjedés esetén generalizált szepszis 
alakulhat ki. 

 

8. ábra. Perianalis fistula (dr. Regőczi Tamás anyagából) 
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Diagnózis 
A kórisme RDV (rectalis digitalis vizsgálattal), eszközös vizsgálattal (recto-sigmoideoscopia) és a 
fistulajárat szondázásával, fistulographiával állítható fel. 

Differenciál-diagnózis 
Bartholin-mirigy-tályog, -fistula, pilonidalis cysta, retrorectalis dermoid cysta, hydradenitis 
suppurativa, Crohn-betegség (IBD kizárására kolonoszkópos vizsgálat javasolt), tuberculoticus 
fistulák, fertőzött szőrtüsző, furunculosis. 

Kezelés 
Sebészeti szakellátás keretében. Párakötés, antiszeptikus ülőfürdő. Beolvadt tályognál sebészi 
feltárás, drenázs, antiszeptikus öblítés. Szisztémás antibiotikus kezelés (metronidazol). A fistula 
feltárása, sebészi kimetszése. A tályog, ill. fistula gyógyulása után egy hónappal sebészi kontroll 
szükséges. 

Proctitisek 

Definíció, BNO tartomány 
A rectum és esetenként a linea dentata területének ezt kísérő akut vagy krónikus gyulladása. 

K 5120 Proctitis ulcerosa 
K 6270 Irradiatiós proctitis 

 

Etiológia 
Aspecifikus gyulladás oka leggyakrabban a linea dentata vonalában elhelyezkedő crypták és papillák 
sérülése, székletes szennyeződése és felülfertőződése. A speciális proctitisek etiológiai osztályozását 
a 3. táblázat mutatja. 

3. táblázat. A speciális proctitisek etiológiai osztályozása 

Gyulladásos bélbetegségek: Crohn-betegség, colitis ulcerosa 

Infekciók: mycotikus proctitis (Candida albicans), Herpes simplex (HSV-2), gonorrhoea, HIV-
fertőzés 

Sugársérülés okozta proctitis 
 

Klinikai tünetek 
Az anamnnézis és a tünetek gyakran aspecifikusak. Elégtelen végbélkiürülés érzése, tompa fájdalom, 
tenezmus, váladékozás, gennyes nyákürítés. Infekciós eredet esetén véres, gennyes nyákürítés, láz, 
elesettség jelentkezhet. A rectumra lokalizálódó Crohn betegség esetén: stenosis, incontinentia, 
tályog-, fistula- és fissuraképződés. 

Diagnózis 
A diagnózis felállításához anoscopia és szövettani mintavétellel egybekötött colonoscopia szükséges. 

Differenciál-diagnózis 
Ld. 3 táblázatban. 
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Kezelés 
Aspecifikus gyulladás: lokális kezelés, szteroidmentes végbélkúp, kamillás vagy antiszeptikumokat 
tartalmazó ülőfürdő. Gyulladásos bélbetegség specifikus kezelése (kiterjedéstől függően lokális és 
szisztémás kezelés). Mycotikus proctitis: Solutio castellani (FoNo), lokális és szisztémás antimycotikus 
készítmények. Herpeses proctitis: lokális és szisztémás antiviralis készítmény (acyclovir). 

Rectum-előesés (prolapsus recti) 

A prolapsus recti oka a végbél tartóelemeinek meggyengülése. Kialakulhat bizonyos kismedencei 
izomkötegek veleszületett hiánya vagy szerzett gyengesége következtében (pl. többszöri szülés). Az 
előesett rectum nyálkahártyája vérzékeny, gyulladttá válik jelentős végbéltáji fájdalmat okozva. 
Legsúlyosabb szövődménye az incontinencia. Kezelését az anatómiai viszonyok sebészi helyreállítása 
jelenti. 

K6220 Prolapsus ani 
K6230 Prolapsus recti 

 

 

9. ábra. Prolapsus recti és VI. st. nodus (dr. Regőczi Tamás anyagából) 

Pruritus ani 

Bevezetés, definíció 
A végbélviszketés nem önálló betegség, de kínzó panaszt okozhat a beteg számára, melynek 
hátterében számos lokális és szisztémás betegség állhat. A viszketés következtében a bőr 
mikrosérülése révén újabb felülfertőződés és további szövődmények alakulnak ki. Részletes 
kivizsgálás a lokális és szisztémás tényezők végiggondolása, a gondos anamnézis felvétele vezethet a 
kiváltó ok feltárásához. A végbélviszketés a felnőtt népesség átlag 1-5%-ában jelentkezik, gyakoribb 
férfiakban, mint nőkben. 

K6220 Pruritus ani 
 

Etiológia 
Számos lokális és szisztémás ok állhat a végbélviszketés hátterében (4. táblázat). Több mint a betegek 
felében etiológiai ok nem deríthető fel (idiopatiás). Leggyakoribb okok között szereplő lokális 
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betegség lehet aranyér, vagy analis fissura. Gyermekeknél gyakori a helminthiasis. Pruritus ani 
etiológiai tényezőit a 4. táblázat fogalja össze 

4. táblázat. A végbélviszketés okai 

Anorectalis betegség Aranyeresség, fissura-, fitula ani, rectalis prolapsus, analis papilloma, 
rectum-, anus cc., széklet incontinentia 

Szisztémás betegségek Diabetes mellitus, krónikus veseelégtelenség, vashiány, 
thyreotoxicosis, myxoedéma, Hodkin lymphoma, icterus, leukaemia, 
aplasticus anaemia 

Bőrgyógyászati betegségek Ekcéma, psoriasis, seborrhoeas dermatitis, intertrigo 
Fertőzések Virális, bakteriális, gomba, parazita infekció 
Nőgyógyászati okok Vaginitis, endocervicitis 
Neoplasma Paget-kór, laphám cc., Bowen-kór 
Hygiéne Nem megfelelő higiéne, túlzott tisztítás, dörzsölés.  
Lokális tényezők Obesitas, túlzott szőrnövekedés, szűk ruházat, illatszer, illatosított 

toalettpapír 

Diéta Koffein, csokoládé, citrusfélék, tea, tej, tejtermékek 

Bélbetegségek Gyulladásos bélbetegség (Colitis ulcerosa, M.Crohn), IBS 
Irradiatio Postirradiatio 
Psychogén okok Neurosis, psychosis 
Idiopathiás / gyógyszeres 
eredetű 

Kinidin, colchicin, antibiotikumok, alkoholtartalmú kenőcsök  

 

Klinikai tünetek 
Viszkető-, égő érzés a végbélnyílás környékén. Lehet intermittáló vagy állandó jellegű. Vakarás, 
dörzsölés okozta hámsérülések láthatók. Specifikus okokra visszavezethető bőrelváltozások 
(erythema, fissura, gombatelepek, féregpeték, leukoplakia stb.). 

Diagnózis 
A diagnózis elemei: gondos anamnézis, fizikális vizsgálat, baktérium-, gombatenyésztés-, széklet 
parazitológiai vizsgálata, laboratóriumi vizsgálat (szisztémás betegségek), bőrbiopszia, eszközös 
vizsgálatok (anoscopia, colonoscopia). 

A lehetséges szisztémás és lokális tényezők negatív eredménye esetén psychés, idiopathiás ok is 
felmerül. 

Differenciál-diagnózis 
Ld. 4. táblázat 

Kezelés és megelőzés 
Lokális hygiéne (irritáló tényezők, erős dörzsölés, vakarás kerülése), emolliens krémek alkalmazása 
(sorbolene), rövid ideig szteroid tartalmú lokális készítmény, az oki tényezők (alapbetegség, infectiók) 
kezelése. 
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Rectalis incontinentia (Incontinentia ani) 

Definíció, BNO tartomány 
Az analis incontinentia a végbélzáró izom széklet- és szél visszatartási képességének károsodása, 
megszűnése. 

R 15H0 Széklet incontinentia 
 

Etiológia 
A rectalis incontinentia kialakulásának két alapvető oka lehet: 1. a záróizom sérülése (arteficiális 
sérülés, túltágulás, pl.prolapsus ani), 2. a beidegzés károsodása (idegszálszakadás, túlnyúlás pl. 
szülés) 

Funkcionális incontinentia: székletimpactatiót kísérő híg székürítés (idős betegek!) 

Kockázati tényezők: kor, menopauza, krónikus erőlködés, férfiakban aranyeresség, korábbi 
sphincterotómia, irradiációs proctitis (prostatatumor), idegrendszeri betegségek (sclerosis multiplex, 
diabeteses polyneuropathia, scleroderma, gerincvelő sérülés). 

Klinkai tünetek 
Enyhe fokozatban csak a szelek, a nagy perisztaltikus hullámmal érkező folyékony széklet megtartása, 
középsúlyos esetben a pépes széklet visszatartása is nehézségekbe ütközik. Súlyos esetben a formált 
székletet még nappal sem tudja visszatartani a beteg. 

Diagnózis 
Elemei: fizikális vizsgálat (gondos anamnézis felvétel), endoszkópia (benignus és malignus obstrukciót 
okozó betegségek kizárása), rectalis UH, medence, MRI-vizsgálat, bárium defekográfia, EMG-
vizsgálat. 

Kezelés 
Először is a kiváltó okot kell kezelni. A tüneti kezelés elemei: diéta (székletszám és állag beállítása), 
gyógyszeres kezelés (loperamid, cholestiramingyanta), lokális kezelés (idős obstipáló betegekben 
sikosítók az impactatio megakadályozására), biofeedback kezelés, sebészi kezelés 
(sphincterplasztika), inkontinenciatermékek. 

Irodalom 

Háziorvosi útmutató (Klinikai irányelvek kézikönyve) 2010/2 (2010) 

Lonovics J, Tulassay Zs, Varró V. Klinikai Gasztroenetrológia. Medicina (2003) 

Schubert MC et al. What every gastroenterologist needs to know about common anorectal disorders. 
World J. Gastroenterol. 15:3201. (2009) 

Heard S. Pruritus ani. Australian Fam. Physician 33:511. (2004) 

Pfenninger JL. Common anorectal conditions: Part II. Lesions. Am. Physician 63:2391. (2001) 

Gordon PH. Neoplasms of the colon, rectum, and anus. 2nd Ed. (2007) 



 1038 

Gasztroenterológia (szerk. Lonovics J, Nemesánszky E, Simon L, Tulassay Zs, Wittman T, Varró V.) 
Medicina (2011) 

Péter Z, Tulassay Zs. A kolonoszkópia a vastagbélszűrés elsődleges módszere. Orv. Hetil. 150:299. 
(2009) 

Wijkerslooth TR et al. Strategies in screening for colon carcinoma. Netherlands J. Medicine 69:112. 
(2011) 

Rácz I. A colorectalis karcinoma egylépcsős, kolonoszkópos szűrési módja. A Gasztroenterológiai 
Szakmai Kollégium módszertani ajánlása LAM 18:603. (2008) 

Esetismertetés 
A 74 éves jó általános állapotnak örvendő férfibetegemmel ritkán találkoztam háziorvosi 
rendelésemen. Háromhavonta jelentkezett gyógyszerei felírása miatt, a nyári hónapokat többnyire 
vidéki nyaralójában töltötte, ahol sokat kertészkedett. 

Távolabbi anamnéziséből kiemelendő két évvel ezelőtti gasztroenetrológiai kivizsgálása refluxos 
panaszok, puffadás miatt. Gasztroszkópos vizsgálata során enyhe refluxbetegséget diagnosztizáltak, 
mely miatt protonpumpa-gátló kezelésben részesült. Később a gyógyszerszedést abbahagyta. Hasi 
panaszai miatt 5 éve történt kettőskontrasztos vastagbélvizsgálat, mely bal oldali diverticulosist 
igazolt. Magasvérnyomás és hypercholesterinaemia miatt részesült gyógyszeres kezelésben 
(perindopril, amlodipin, atorvastatin). 

Egy tavaszi kontrollvizsgálat során elpanaszolta, hogy az utóbbi időben gyakrabban jelentkezik savas 
panasza, melyet puffadás, mérsékelt hasi diszkomfort is kísér. Étvágya megtartott, széklete 
rendszeres, normochrom, testsúlya nem változott. Panaszai gyakrabban jelentkeznek 
posztprandiálisan, főleg nehezebb ételek fogyasztásakor. 

Fizikális státusában érdemi kóros eltérést nem találtam, hasa puha, betapintható volt, rezisztencia-, 
nyomásérzékenység nem volt tapasztalható. 

Panaszai hátterében elsősorban refluxbetegség kiújulására gondoltam, mely miatt protonpumpa-
gátló kezelését visszaállítottam (1x40 mg pantoprazol), diétás tanácsokkal láttam el és megbeszéltük, 
hogy szűrő jellegű kontrollvizsgálatokra küldöm. Rutin laborvizsgálatra, hasi ultrahangra és széklet 
okkult vér vizsgálatra elláttam beutalóval. 

A beteget 2 hónapig nem láttam, ekkor hozta el ambuláns vizsgálati eredményeit. Hasi UH vizsgálat 
során mérsékelt hepatomegalia volt látható. Laboratóriumi leleteiből kiemelendő enyhe GOT (45 
U/l), mérsékelt γGT (62 U/l) emelkedés, We, CRP, szérum vas normális volt, széklet immunvizsgálata 
negatív eredményű volt. Panaszait kikérdezve elmondta, hogy refluxos tünetei az alkalmazott kezelés 
hatására teljesen szűntek. Ami egyedül zavarja, az a kifejezett puffadás és hasi diszkomfort, néha úgy 
érzi, hogy hangosan „kutyorognak” a belei és bűzös flatulencia jelentkezik. Széklet habitusa 
érdemben nem változott, testsúlya változatlan. Az alábbi panaszok alapján milyen diagnózisok 
merültek fel bennem? 

 Ismert volt a betegnél a diverticulosis, ennek alapján felmerült diverticulitis lehetősége? 

 Dysbacteriosis? 

 Időskori pancreas insuficiencia? 

 Passagezavar, colon tumor? 

 Irritabilis bél szindróma? 
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A betegnél az alábbi gyógyszeres kezelést indítottam: a felmerülő diverticulitis lehetősége miatt 
antibiotikus terápia (2x2 tabl. Normix), magas rost- és folyadékbevitel és kúraszerűen probiotikus 
terápia. Pancreas inszufficiencia lehetősége miatt pancreas enzim kivonat szedését (Mezym Forte) 
javasoltam a fő étkezésekhez. 

Nyári időszak miatt a beteget több hónapon keresztül nem láttam, közel fél évvel az első vizitet 
követően napbarnítottan jelentkezett rendelésemen. Nem keltette beteg látszatát, elmesélte, hogy 
sokat kertészkedett nyaralójában, erőnléte jó, csak a puffadásos panaszokkal küzd változatlanul. A 
javasolt gyógyszereket beszedte, de panaszai érdemben nem javultak. A puffadása néha 
elviselhetetlen és mindennapi életét kifejezetten megkeseríti, néha a széklete is nehezebb, 
szorulásos, pedig sok rostot és gyümölcsöt fogyaszt. Mellékesen megjegyezte, hogy székletében 
elvétve vért is észlelt, de ennek nem tulajdonított nagyobb jelentőséget, ezért jött csak most. 
Időszakosan bal oldali hasi panasz is előfordult. 

Fizikális vizsgálattal a korábbi státuszához viszonyítva újabb eltérést nem észleltem, RDV vizsgálat 
során kis, békés külső nodusok voltak láthatók, széklete normochrom volt, ujjal elérhető magasságig 
kóros eltérést nem tapintottam. 

Tekintettel az eltelt egy évre és a változatlanul fennálló panaszokra, valamint a széklet habitus 
változás miatt ismételt kontrollvizsgálatokat beszéltem meg a beteggel (labor, hasi UH). 
Laboratóriumi vizsgálata során a minimálisan emelkedett γGT-n (55 U/l) kívül változatlanul nem volt 
kóros eltérés. A hasi UH során meglepetésemre kis köveket igazoltak a cholecystában, aktív 
gyulladásos jelek nélkül. 

A puffadásos panaszok hátterében felvethető volt a cholecystolithiasis lehetősége is, azonban a 
széklet habitus változása, ill. a véres székletek mindenképpen nyugtalanítottak. Enyhe májenzim 
emelkedése steatosissal, valamint kis mennyiségű rendszeres borfogyasztásával is összefügghetett. A 
betegnél kolonoszkópos szűrővizsgálatot javasoltam, melyet némi rábeszéléssel a beteg elfogadott. 

Az elvégzett kolonoszkópia során a betegnél az anustól számított 14 cm-nél a falat körkörösen 
infiltráló, a lument sztenotizáló tumort találtam, mellékleletként a colon descendensen kis polypus 
volt látható. A sztenotizáló elváltozásból vett biopszia adenocarcinomát igazolt. 

A betegnél staging céljából hasi és kismedencei CT vizsgálat történt, mely a rectum érintettségén 
kívül távoli metasztázist nem igazolt. Előzetes radioterápia után a beteg opusra került, a tumoros 
szakaszt reszekálták. Posztoperatív kemoterápia folyamatban, a beteg állapota kielégítő. 

Az eset tanulsága, hogy idős betegeinknél már diszkrét, enyhe panaszok esetén, alarm tünetek 
hiányában is gondolni kell colon (rectumcarcinoma) lehetőségére. Betegem esetén enyhe hasi 
diszkomfort és puffadásos panaszokon kívül egyéb tünet nem volt. Széklet okkult vér vizsgálata 
negatív volt, laborleleteiben anaemia, vagy vashiány nem jelentkezett és ismert alapbetegségei 
(diverticulosis, GERD, vagy cholecystolithiasis) is magyarázhatták panaszait. 

Sokszor a beteg sorsa a gondos és körültekintő háziorvoson múlhat és 50 feletti betegeink esetén 
még diszkrét tünetek esetén is gondoljunk a kolonoszkópos szűrővizsgálat fontosságára és győzzük 
meg betegeinket ennek jelentőségéről. 
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Betegtájékoztató - Aranyérbetegség 

Mit nevezünk aranyérbetegségnek? 
A végbélen lévő aranyeres csomók megléte normális, ezek olyan különleges erek, amelyek mind 
vénákat, mind artériákat tartalmaznak. Megkülönböztetünk belső és külső aranyeres csomókat, az 
előbbiek a végbélnyíláson belül, az utóbbiak azon kívüli bőr alatt helyezkednek el. Ezek az aranyeres 
csomók beduzzadhatnak, kitüremkedhetnek a végbélnyíláson, ilyenkor kellemetlen tüneteket, 
végbéltáji fájdalmat, valamint a székeléskor vérzést okozhatnak, vagy a széklet felületén véres nyák 
formájában okozhatnak panaszt. A beteg „heveny aranyeres roham” formájában súlyos tünetekkel 
jelentkezhet. Gyakori betegség, csaknem minden második felnőttnél kialakul az élete folyamán ilyen 
heveny aranyeres roham, melyet semmiképpen sem szabad szégyellni. 

Milyen tünetekkel jár a betegség? 
Székeléskor friss vér ürülése, végbéltáji fájdalom (székeléstől függetlenül is), viszkető-, égő érzés a 
végbél környékén, váladékozás, bőrpír, fájdalmas gyulladás, duzzanat, heveny roham esetén több 
tünet együttes jelentkezése fokozódó fájdalommal. 

Mitől alakul ki a betegség? 
Székrekedés vagy tartós hasmenés, rostszegény, rendszertelen étkezés, túlzott fűszer-, alkohol-, vagy 
kávéfogyasztás, terhesség, szülés, túlsúly, mozgásszegény, ülő életmód, öröklött hajlam, stressz. 

Mikor kell orvoshoz fordulni? 
Minden esetben, amikor vérzést észlel a székletében, orvoshoz kell fordulni! Ilyenkor javasolt 
bizonyos eszközös vizsgálatok elvégzése, és az aranyerességen kívül egyéb súlyosabb betegségek, 
többek között a vastagbéldaganat kizárása. Újonnan jelentkező panaszok esetén vegye fel a 
kapcsolatot a háziorvosával, aki dönt a további vizsgálatok szükségességéről és mikéntjéről. 
Továbbiakban sebész (proktológus) szakorvosi vizsgálatra lehet szükség. 

Milyen vizsgálatokra lehet szükség? 
A legfontosabb a vérzés okának tisztázása, a székletben jelentkező vérzés felsőbb bélszakaszról, pl. 
vastagbél polypból, vagy daganatból is származhat (ritkán heveny gyomorvérzés is okozhatja). 
Ilyenkor szükséges további eszközös vizsgálatokat elvégezni, melyeket sebész-, ill. 
gasztroeneterológus szakorvos végez (végbél-, ill. vastagbél-tükrözés), mellyel a vérzés pontos oka 
tisztázható. Ötven éves kor felett, vagy ha a családi kórtörténetben vastagbéldaganat, vagy polyp 
szerepel, heveny panaszok, ill. véres széklet esetén mindenképpen javasolt szűrő jellegű 
kolonoszkópos vizsgálat elvégzése. 

Hogyan lehet kezelni? 
A kezelés a megbetegedés súlyosságától és kiterjedésétől függ. Fontos a kiváltó ok (okok) pl. 
székrekedés megszüntetése. Magas rosttartalmú étkezés, bő folyadékbevitel sokat segíthet a széklet 
rendezésében. 

Kezdeti stádiumban általában elegendő a helyi és gyógyszeres kezelés (pl. Detralex tabl.). Helyileg 
fájdalomcsillapító-, gyulladáscsökkentő hatású kúpok és kenőcsök használhatók. 

Előrehaladottabb stádiumban sebészi, ill. proktológiai kezelésre lehet szükség (pl. szkleroterápia, 
gumigyűrű-leszorítás, stb.). Ezekre nem reagáló esetekben műtéti eltávolítása jön szóba. Heveny 
aranyeres roham esetén a vérrög sebészi eltávolítására lehet szükség. Az esetek általában kevesebb, 
mint 10%-ában van szükség műtétre. 
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Hogyan előzheti meg a betegséget? 
Nincs olyan módszer, amely biztosan megelőzi az aranyeresség kialakulását, de a megfelelő életmód 
és táplálkozás elősegíti a belek megfelelő mozgását és fontos az aranyeresség kialakulásának 
megelőzésében. 

Az alábbiakban egy pár jó tanács: Fogyasszon magas rosttartalmú ételeket (gyümölcs, zöldség, 
búzakorpa, müzli, teljes kiőrlésű lisztből készült gabonatermékek). Igyon megfelelő mennyiségű 
folyadékot naponta (1,5-2 l víz). Nyugodt körülmények között, rendszeresen étkezzen, rágja meg jól 
az ételt! Ügyeljen a rendszeres, naponta könnyű székletürítésre, szükség esetén használjon 
természetes hatóanyagú székletlazítókat. Rendszeresen mozogjon, sétáljon, ússzon, kerékpározzon. 
A tüneteit kiváltó tényezőket, ételeket kerülje (fűszer, kávé, tea, alkohol). 

Betegtájékoztató - Vastagbéldaganat 

amitől mindenki retteg, de …tesz is ellene?! 

Amit a vastagbélrákról mindenkinek tudni kell… 

A vastagbéldaganatos megbetegedések száma világszerte rohamosan emelkedik. Magyarországon a 
Nemzeti Rákregiszter adatai alapján a második vezető daganatos halálok a tüdőrák után. Évente 
közel 8500 új esetet fedeznek fel és közel 5000 beteg hal meg a vastagbélrák következtében. A 
nemek tekintetében nincs érdemi különbség, a vastagbéldaganat közel azonos arányban érinti a 
férfiakat és a nőket. A végbél daganatos elváltozásai valamivel ritkábbak, mint a felsőbb bélszakasz 
daganatai. Negyven éves kor alatt csak ritkábban találkozunk a betegséggel, 40 év felett az 
előfordulás növekszik, az esetek több mint 90%-a 50 éves kor felett jelentkezik. 

Mi a betegség oka, és hogyan alakul ki a vastagbélrák? 
A vastagbéldaganatok kialakulásában részben környezeti, táplálkozási-, genetikai, valamint családi 
tényezők szerepelnek. A helytelen táplálkozás (magas zsírtartalom, rendszeres alkoholfogyasztás, 
alacsony rostbevitel), vagy a családban szereplő vastagbéldaganat esetén fokozott a vastagbélrák 
kialakulásának veszélye. Ugyanakkor vannak olyan krónikus bélbetegségek, melyek a vastagbélrák 
kialakulásának fokozott kockázatával járnak. Ilyenek a különböző örökletes polyposis szindrómák, 
valamint a krónikus gyulladásos bélbetegségek (colitis ulcerosa/fekélyes vastagbélgyulladás, Crohn-
betegség). 

Fontos tudni, hogy a vastagbél daganatok 90%-a bélnyálkahártya ún. polipjaiból (jóindulatú 
nyálkahártya növedék) alakul ki. A polip hosszú időn keresztül teljesen tünetmentes lehet, csak ritkán 
okoz panaszokat. A polipból a daganat lassan, 10-15 év alatt alakul ki. Nincs még egy olyan 
rosszindulatú daganatos betegség, melynek tünetmentes megelőző állapota szűrhető, időben 
kimutatható és eltávolítható (10. és 11. ábra)! 
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10. ábra. Vastagbél polip endoszkópos képe (akár teljes tünetmentesség esetén is!) 

 

 

11. ábra. És ha már a vastagbél daganat kialakult (érdemes megvárni?) 

Milyen tünetekkel járhat a betegség? 
A vastagbéldaganatok megelőző állapotai, a vastagbél polipok, vagy a daganat korai stádiuma 
általában teljesen tünetmentes, vagy csak igen enyhe tüneteket okoz. A betegség kifejezett 
tüneteinek jelentkezésekor általában már előrehaladott betegség áll fenn. 
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A leggyakrabban jelentkező tünetek: friss vér jelentkezése a székletben, a székelési habitus 
megváltozása: a székelés gyakorisága, vagy a széklet formája változik meg, (székrekedés vagy 
hasmenés váltakozása), a széklet komplett kiürülés érzésének hiánya, elhúzódó, egyéb okkal nem 
magyarázható hasi fájdalom, puffadás, hirtelen fogyás, általános gyengeség, levertség, 
étvágytalanság. A már tünetekkel járó esetekben a betegek 5 éves túlélésének esélye kevesebb, mint 
50%. 

Hogyan lehet a vastagbélrákot kiszűrni? Hogyan történik a betegség kivizsgálása? 

A szűrés elsődleges célja a megelőző állapot, a vastagbélpolipok kiszűrése és egyben eltávolítása, a 
betegség csírájának gyökeres kiirtása. Másodlagos cél a már kialakult daganat korai, még tünetet 
nem okozó állapotainak felderítése és kezelése. A korai felismeréssel mind a betegség előfordulása, 
mind a halálozás jelentősen csökkenthető! 

A szűrés alapját az képezi, hogy mind a polipok, mind a daganatok rejtett, ún.”okkult” vérzést 
okozhatnak, mely a székletben kimutatható. Mindemellett tudni kell, hogy a daganatoknak csak 
mintegy kétharmada, a polipoknak pedig kevesebb, mint a fele vérzik, így a széklet vér kimutatási 
módszerrel a daganatok egyharmada, a polipok közel 50-60%-a nem kerül felismerésre! A 
legbiztosabb szűrési módszer a vastagbéltükrözés, mely viszont invazív, sok beteget jelentősen 
megterhelő vizsgálat. A vastagbéltükrözés (ún. kolonoszkópia) érzékenysége viszont 90% feletti. Ezzel 
a vizsgálattal viszont nemcsak kiszűrhetők, hanem adott esetben el is távolíthatók a megelőző 
állapotok (a polipok). A két fő vizsgálat (a széklet alapú vagy kolonoszkópos) mellett egyéb szűrési 
lehetőségek is rendelkezésre állnak, mint pl. bélröntgen, vastagbél-CT vizsgálat, vagy a széklet alapú 
ún. széklet DNS-, vagy enzimvizsgálat. Ezek érzékenységükben, költségükben különböznek. 

A szűrési lehetőségeket beszélje meg háziorvosával, kezelőorvosával. Az önnek legoptimálisabb 
megoldás választandó. 

Ha már kialakult, hogyan kezelhető a vastagbéldaganat? 
A daganat stádiumától, kiterjedésétől, súlyosságától függően eltérőek a kezelési lehetőségek. A cél a 
minél korábbi sebészi eltávolítás és a teljes gyógyulás elérése. Kiterjedt esetekben kiegészítő sugár-, 
vagy kemoterápiás kezelésre lehet szükség. 

Mikor kell orvoshoz fordulni? 
Kérem, válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

Elmúlt-e ön 50 éves? Előfordult-e az ön családjában vastagbéldaganat vagy más daganatos 
megbetegedés? Észlelte en ön az alábbi tüneteket az elmúlt időszakban: véres széklet, székelési 
szokás megváltozása, hasi fájdalom, jelentős ok nélküli fogyás, szurokszéklet? Ismert-e önnél 
aranyeresség? Ismert-e önnél gyulladásos bélbetegség? Diagnosztizáltak-e önnél korábban vastagbél 
polipot vagy daganatot? 

Ha nincs semmilyen panasza, de a fenti kérdések közül bármelyikre igennel válaszolt, javasolt 
felkeresnie háziorvosát, kezelőorvosát és megbeszélni vele a szükséges szűrővizsgálatokat! 

Tesztkérdések 

1. Aranyeres vérzés esetén a háziorvos teendői: 
A. Életmód és diétás tanácsok 
B. Gyógyszeres kezelés 
C. Lokális kezelés és a beteg megnyugtatása 
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D. Az I.-II.stádiumban a lokális és gyógyszeres konzervatív kezelés beállítása, proktológiai konzilium, 
és a haematochesia egyéb okainak (rectum tumor!) kizárása céljából a beteg további 
gasztroenterológiai rendelésre (kolonoszkópos vizsgálatra ) irányítása 
E. A beteg azonnali proktológushoz irányítása 
 
2. A II.stádiumú aranyeresség kezelési lehetőségei, kivéve: 
A. Elektrokoaguláció 
B. Konzervatív kezelés (lokális és gyógyszeres) 
C. Gumigyűrű ligatio 
D. Mielőbbi műtéti megoldás (Longo-műtét) 
E. Fagyasztás 
 
3. A rectum carcinoma klinikai tünetei lehetnek, kivéve: 
A. Rectalis vérzés 
B. Már korai stádiumban is kifejezett tünetekkel jár a széklethabitus megváltozása miatt 
C. Végbéltáji fájdalom 
D. Improduktív székelési inger 
E. Passagezavar 
 
4. A colorectalis carcinoma szűrésre vonatkozóan igaz, kivéve: 
A. A korai felismeréssel mind a CRC incidenciája, mind a mortalitása jelentősen csökkenthető. 
B. Az „adenoma-carcinoma szekvencia” közel 10-15 évet vesz igénybe. 
C. A colorectalis carcinoma-szűrés „gold standard”-ja a széklet okkult-vér vizsgálat (FOBT) 
D. Az évente elvégzett széklet alapú (FOBT) szűrővizsgálattal 13-33%-os mortalitás csökkenés érhető 
el. 
E. A 10 évente elvégzett kolonoszkópia alapú szűréssel 90%-os mortalitás-csökkenést lehet elérni a 
National Polyp Study eredményei alapján. 
 
5. Colorectalis carcinoma szűrővizsgálatok, kivéve: 
A. Rectalis digitalis vizsgálat 
B. Sigmoideoszkópia 
C. Széklet okkult vér vizsgálat (gFOBT/FIT) 
D. Kolonoszkópia 
E. CT-kolonoszkópia (virtuális kolonoszkópia) 
 
6. Az egylépcsős kolonoszkópia alapú CRC-szűrés előnyei, kivéve: 
A. A CRC korai felismerésén kívül a prekuzor állapot (adenomatosus polyp) felismerésére és 
eltávolítására is alkalmas. 
B. Szövettani mintavételre ad lehetőséget. 
C. Korlátlanul alkalmazható népegészségügyi szűrésre minden beteg esetében. 
D. Magas szenzitivitású és specificitású vizsgálat mind CRC, mind az adenomatosus polyp 
szempontjából. 
E. Átlagos rizikójú populáció esetén elegendő 10 évente elvégezni. 
 
7. Proctitisek gyakori okai lehetnek, kivéve: 
A. Colitis ulcerosa 
B. Irradiáció 
C. Crohn-betegség 
D. Vastagbélrák 
E. Infekciók (candida, HIV, HSV) 
 
8. Pruritus ani leggyakoribb okai lehetnek: 
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A. Nem megfelelő higiéné, fertőzések (parazita, gomba) 
B. Szisztémás betegségek (pl. diabetes mellitus) 
C. Bőrbetegségek (ekcéma, psoriasis) 
D. Anorectalis betegség, aranyeresség 
E. Mindegyik a fentiek közül 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: D, 3: B, 4: C, 5: A, 6: C, 7: D, 8: E 

Krónikus hepatitisek 
dr. Bálint Levente 

Bevezetés 

A krónikus vírus hepatitisek gyakorlati fontosságát az adja, hogy az akut fertőzés a betegekben 
többnyire tünetmentesen zajlik és sokszor már csak a kialakult szövődmények hívják fel a figyelmet a 
krónikus fertőzésre. A krónikus hepatitis talaján kezelés nélkül májcirrhosis, majd hepatocellularis 
carcinoma alakul ki. Az időben felfedezett betegség kezelésével megelőzhető a májzsugor és a májrák 
kialakulása. A hepatocellularis carcinoma (HCC) az 5. leggyakoribb malignus daganat. A szűrésben és 
a HCC megelőzésében kiemelt feladata van a beteget ismerő, azzal rendszeresen találkozó 
háziorvosnak. 

Definíció, BNO tartomány 

Több mint 6 hónapja fennálló májgyulladás és hepatocellularis necrosis. 

B1700  Hepatitis B hordozó heveny δ-(felül)fertőzése 
B1800 Idült vírusos B-típusú hepatitis δ-ágenssel 
B1810 Idült vírusos B-típusú hepatitis δ-ágens nélkül 
B1820 Idült vírusos C-típusú hepatitis 
B1890 Idült vírusos májgyulladás, k.m.n. 
K7140 Toxikus májbetegség krónikus lobularis hepatitissel 
K7150 Toxikus májbetegség krónikus aktív hepatitissel 
K7160 Toxikus májbetegség hepatitissel, m.n.o. 
K7300 Krónikus perzisztáló hepatitis, m.n.o. 
K7310 Krónikus lobularis hepatitis, m.n.o. 
K7320 Krónikus aktív hepatitis, m.n.o. 
K7329 Krónikus aktív hepatitis, k.m.n. 
K7370 Krónikus hepatitis, k.m.n. 
K7380 Egyéb krónikus hepatitis, m.n.o. 
Z2050 Vírushepatitis fertőzésnek kitett vagy fertőzött anyaggal érintkező személy 
Z2250 Májgyulladás vírusát hordozó személy 
Z2460 Immunisatióra szoruló személy vírushepatitis ellen 

 

Etiológia 

A krónikus hepatitisek etiológiai felosztását az 1. táblázat mutatja. 

1. táblázat. A krónikus hepatitisek etiológiai felosztása 
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1. Krónikus vírushepatitisek 

 Hepatitis B vírus (HBV) 

 Hepatitis C vírus (HCV) 

 Hepatitis D vírus (HDV, delta ágens) 
2. Autoimmun krónikus hepatitis 
3. Krónikus megbetegedések, melyek idült hepatitis képében zajlanak 

 

A krónikus hepatitis B vírus fertőzés (HBV) 

Bevezetés, epidemiológia 
A hepatitis B-vírus (HBV) fertőzés világszerte népegészségügyi probléma, így Magyarországon is. A 
HBV fertőzés parenterális és szexuális úton terjed. Az akut szak az esetek jelentős részében panasz- 
és tünetmentesen zajlik, és ezért többnyire nem kerül felismerésre. Az akut HBV fertőzés több mint 
90%-ban spontán gyógyul, és csak 5-10%-ban (perinatálisan >90%-ban) válik krónikussá. Világszerte 
kb.400 millióra tehető a fertőzöttek száma, Magyarországon a HBsAg pozitivitás 0,5-0,7%. Ez azt 
jelenti, hogy egy átlagos, 1500 fős háziorvosi praxisban 10-15 HBsAg pozitív beteg van [1]. 

Anamnézis, klinikai tünetek 
A betegek döntő többsége gyakran panasz és tünetmentes, gyakran a véletlenül észlelt transzamináz-
emelkedés jelzi a betegséget vagy már a krónikus fertőzés következtében kialakult májcirrhosis 
képével és a portalis hypertonia következményeivel találkozunk. Az általános tünetek megegyeznek 
az egyéb krónikus májbetegségben észleltekkel. 

Az anamnesztikus adatok közül fontos a fertőzés átvitelének felderítése, ill. a rizikószemélyek 
kiszűrése. A 2. táblázat a HBV fertőzés átvitelének leggyakoribb útjait, a 3. táblázat a fertőzés 
szempontjából fokozott kockázatú személyeket mutatja be. A HBV fertőzés útja az esetek mintegy 
30%-ában nem tisztázott. 

2. táblázat. A HBV fertőzés átvitelének leggyakoribb útjai [1] 

Vérátömlesztéssel, vérkészítménnyel1 + 
Intravénás droghasználat (közös tű használata!), felszippantható kábítószer-élvezet +++ 
Heteroszexuális aktus ++ 
Anális szex, szexuális segédeszközök megosztott használata +++ 
Homoszexuális aktus +++ 
Fertőzött eszközzel okozott sérülés (közös körömolló-, borotva-, fogkefehasználat során) +++ 
Tetoválás2, testékszer (piercing), nem megfelelő körülmények között végzett akupunktúrás 
kezelés 

++ 

Testnedvekkel (nyál, ondó) ++ 
Anyatejjel +++ 
Szülés során, fertőzött anyáról gyermekre3 +++ 

+++: nagyon gyakori, ++: gyakori, +: ritka, 0: nincs 
1A vért vérkészítményeket HBV-re 1972. óta szűrik. 
2Steril eszköz, tű használata estén is gyakran a festék a rezervoár. 
3A terhes anyákat szűrik, a fertőzött anyák újszülöttjei a szülést követő 24 órán belül aktív és passzív 
védőoltásban részesülnek. 

3. táblázat. A HBV fertőzés szempontjából fokozott kockázatú személyek 
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Intravénás droghasználók 

Egészségügyi dolgozók 

HBV-fertőzöttekkel közös háztartásban élők, ill. szexuális partnereik 
Zárt közösségben élők (fogvatartottak) 

Szexuális partnereiket gyakran váltogatók, homoszexuálisok 
 

A klinikai tünetek között említést kell tennünk az extrahepatikus manifesztációkról, mely a HBV-
fertőzés során képződő keringő immunkomplexek következtében alakul ki. Ilyenek a necrotizáló 
vasculitis, a periarteritis nodosa, a membranoproliferatív glomerulonephritis, a cryoglobulinaemia 
(purpura+arthralgia+gyengeség), a polyneuropathia vagy a myalgia. 

Pathogenezis 
A hepatitis B-vírus DNS vírus. A virális DNS integrálódik a gazdasejt-DNS-be, noha ez nem szükséges a 
vírus replikációjához, azonban lehetővé teszi a vírusgenom perzisztálását. A virális DNS a celluláris 
DNS-el együtt szaporodik a sejtciklus során. A HBV fertőzés lefolyását a celluláris immunitás szabja 
meg. A HBV önmagában nem direkt citopatogén, az általa okozott májkárosodás 
immunmechanizmusok révén következik be. A HBV infekcióból való gyógyulás a gazdaszervezet 
immunrendszerének működésétől függ. Ha ez károsodott, megnő a krónikus infekció kialakulásának 
kockázata. 

Kórlefolyás 
A HBV-fertőzöttek 5-10%-a nem képes eliminálni a vírust, és HBsAg-hordozóvá válik. Ezek a 
személyek vagy egészségesek maradnak, vagy krónikus hepatitis fejlődik ki bennük. A krónikus HBV-
fertőzés négy fázisra osztható: 

1. Immuntolerancia fázisa. Jellemzően a perinatálisan fertőzött gyermekekben látható, HBeAg-
pozitivitás, magas (20000 IU/ml feletti) HBV DNS-szint, normális ALT/GPT szint jellemzi. A 
májszövetben gyulladás, fibrosis nincs, vagy csak minimális. 

2. Immunclearance (aktív immun-) fázis. Néhány év, 1-2 évtized után a HBV ellen immunreakció 
lép fel, tartósan, vagy fluktuálóan emelkedett ALT/GPT szint, magas vírustiter, a 
májszövetben aktív gyulladás és fibrosis jellemzi. A betegek egy része tartósan (akár életük 
végéig is) HBeAg-pozitív HBeIg megjelenése) következik be. 

3. Inaktív fázis: Fiziológiás ALT/GPT érték, alacsony (<2000 IU/ml) vagy kimutathatatlan HBV 
DNS-szint, a hisztológiai kép javulása, a gyulladásos aktivitás és fibrosis progressziójának 
megszűnése jellemző. 

4. Reaktivációs fázis. Az inaktív fázisban lévő betegek egy részében a betegség reaktiválódik, az 
ALT/GPT és vírustiter emelkedése, az aktív gyulladás és fibrosis progressziója észlelhető. 

Kezelés nélkül az idült HBV-fertőzés krónikus hepatitist, 5-15 év alatt májzsugort, 15-25 éves 
fennállás után pedig hepatocelluláris carcinomát (HCC) okozhat. A fertőzöttek mintegy 15-40%-ban 
fejlődik ki cirrhosis és/vagy HCC. Az utóbbi azonban nem csak májzsugorodás talaján alakulhat ki, az 
inaktív stádiumban lévő („tünetmentes hordozó”) betegeket is fenyegeti, ezért ezen betegek 
rendszeres (félévente) ellenőrzése szükséges a háziorvosi praxisban. A májcirrhosis évente 6-8000 
ember halálát okozza hazánkban. A hepatocellularis carcinoma a hatodik leggyakoribb malignitás, és 
a harmadik leggyakoribb daganatos halálok. A HBV-fertőzés kapcsán gondolnunk kell a hepatitis D- 
(δ, HDV) vírus fertőzés lehetőségére is, mely szaporodásához segítő (helper) vírus jelenlétét igényli, 
ez emberben a HBV. A HDV-fertőzés prevalenciáját egy adott populációban a HBsAg-hordozók száma 
határozza meg. Magyarországon a HBV szeropozitív idült májbetegek 10-14%-a HDV-marker pozitív 
[2]. 
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Diagnosztika és differenciál-diagnosztika 
A krónikus HBV-fertőzés az esetek döntő többségében panasz- és gyakran tünetmentes. Ezért a 
szerológiai vizsgálat elvégzése indokolt a májbetegség gyanúja, valamint a kockázati csoportba 
tartozók esetében. A vizsgálat során a hepatitis B felszíni antigén (HBsAg), az ez elleni antitest (anti-
HBs) és a core antigén elleni antitest (anti-HBcIg) meghatározását végezzük, ezek értékelését a 4. 
táblázat foglalja össze. 

4. táblázat. A Hepatitis B-vírus szerológiai diagnosztikája 

Szerostatus: HBsAg: NEG anti-HBs: NEG anti-HBcIg: NEG 
Értékelés: mind az aktuális, mind a korábbi HBV-fertőzés kizárható. 
Teendő: HBV elleni védőoltás mérlegelendő. 
Szerostatus: HBsAg: NEG anti-HBs: NEG vagy 

POZ. 
anti-HBcIg: POZ 

Értékelés: korábban lezajlott, gyógyult HBV-fertőzés. 
Teendő: nincs, hozzátartozók szűrése megfontolandó! Immunszuppresszív kezelésre 
(kemoterápiára, biológiai terápiára) szoruló beteg esetében hepatológiai konzílium szükséges a 
fertőzés reaktiválódásának veszélye miatt. 
Szerostatus: HBsAg: NEG anti-HBs: POZ anti-HBcIg: NEG 
Értékelés: eredményes HBV-védőoltás utáni állapot. 
Teendő: nincs. 
Szerostatus:  HBsAg: POZ anti-HBs: NEG anti-HBcIg: POZ 
Értékelés: aktuálisan zajló HBV-fertőzés. 
Teendő: a beteg további kivizsgálása, hepatológiai centrumba irányítása szükséges. A hozzátartozók 
szűrése és védőoltása javasolt! 

 

A HBsAg pozitivitás aktuális fertőzést igazol, ilyenkor a beteg további kivizsgálása szükséges 
hepatológiai szakrendelésen. A vírusreplikáció igazolása a HBV-DNS mennyiségi kimutatásával (PCR) 
történik. Az e antigén (HBeAg) és antitest kimutatása (anti-HBeIg) a HBeAg pozitív és negatív krónikus 
B hepatitis elkülönítéséhez szükséges, ennek terápiás és prognosztikus jelentősége van. 

Minden HBsAg pozitív beteg esetében vizsgálnunk kell a hepatitis D-fertőzés esetleges fennállását. A 
HDV elleni IgG osztályú antitest (anti-HD) kimutatható gyógyult és aktuálisan fennálló fertőzés esetén 
is. Az aktuálisan fennálló fertőzés és a vírusreplikáció az IgM osztályú HDV elleni antitest (IgM-anti-
HD) és/vagy a HDV RNS kimutatásával igazolható (hazánkban jelenleg nem elérhető). Az aktív HDV 
fertőzésben a beteg HBsAg pozitív, mivel a HBsAg a HDV külső burka. A HDV szaporodásához a B vírus 
replikációs apparátusát használja fel, ezért kompetitíve gátolja a HBV replikációját. Ilyenkor a betegek 
jellemzően HBeAg negatívak, anti-HBeIg pozitívak, HBV DNS nem, vagy csak igen alacsony titerben 
mutatható ki. A HBV-szerológiai alapján tévesen inaktív fázisban lévő HBV-fertőzés diagnózisa 
kerülhet felállításra. 

Biokémiai markerek: ALT/GPT (necrosis), szérum albumin és protrombin, gammaglobulin (gyulladás), 
AFP (> 400-500 ug/ml: HCC). 

Májbiopszia: gyulladás (HAI: >0) és fibrosis (F >0) igazolása. 

Fibroscan: (tranziens elasztográfia) (F >0) a fibrosis igazolása noninvazív módszerrel. 
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Terápia 
Az antivirális kezelés indikálásának feltétele a krónikus, aktív vírusreplikációval járó HBV-fertőzés és 
az általa okozott májkárosodás igazolása. A hat hónapnál hosszabb ideje fennálló HBsAg-pozitivitás és 
a HBV DNS PCR-pozitivitás bizonyítja a krónikus, aktív fertőzést. A májkárosodás jele az emelkedett 
ALT/GPT-érték, vagy a májfibrosis igazolása (fibrosis stadium-F>0) noninvazív módszerrel (Fibroscan) 
vagy a kórszövettani vizsgálat májbiopsziával. A kórlefolyás, a prognózis és a terápia szempontjából is 
alapvető jelentőségű az egyidejű HDV-fertőzés egyidejű fennállása, ezért ennek vizsgálata 
nélkülözhetetlen. 

A gyógyszeres kezelés két fő pillérét jelenleg az interferon-kezelés (IFN), valamint a nukleozid 
analógok (NA) alkalmazása jelenti. A 2010 szeptemberében aktualizált- a Gasztroenterológiai és az 
Infektológiai Szakmai Kollégiumok által elfogadott szakmai ajánlás szerint „Az első választandó 
kezelési mód az α-interferon vagy a nukleozid analóg terápia. A beteget mindkét kezelési mód 
előnyeiről és hátrányairól részletesen tájékoztatni kell, és a terápiás döntésnél a beteg 
véleményét/kérését is figyelembe kell venni.” [3]. A kezelési algoritmust az 1. ábra szemlélteti. 
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1. ábra. A krónikus hepatitis B-fertőzés kivizsgálásának és kezelésének algoritmusa 

Az α-interferon kezelés 
Az IFN-α a krónikus B hepatitis kezelésének „gold standardja”. Kedvezőbb farmakokinetikai 
tulajdonságai miatt az utóbbi években a pegylált interferon (PEG-IFN) készítmények kerültek 
előtérbe. Az IFN-ok direkt antivirális hatásuk révén gátolják a HBV-replikációt, immunmoduláns 
hatásuk révén pedig elősegítik a fertőzött hepatocyták eliminálását. A PEG-IFN kezelést a betegek 
heti egyszeri subcutan injekció formájában kapják. A kezelés időtartama átlagosan egy év. Tartós 
virológiai válasz az esetek kb. 30%-ban érhető el. Az IFN-kezelés hátránya a gyakori mellékhatások 
jelentkezése: influenzaszerű tünetek, fogyás, hajhullás, ingerköhögés, alvászavar, depresszió, 
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pajzsmirigy működési zavar, leukopenia, thrombocytopenia. Dekompenzált cirrhosisban az IFN 
kezelés ellenjavallt [1]. 

A nukleozid analóg kezelés 

A nukleozid analógok (NA) a másik elsővonalbeli kezelési lehetőség krónikus B hepatitisben. A NA 
kezelés a HBV DNS polymeráz gátlása révén a vírus replikációját akadályozza meg. A kezelés előnye az 
IFN-al szemben, hogy szájon át adhatók és sokkal kedvezőbb a mellékhatás profiljuk. Dekompenzált 
cirrhosisban is alkalmazhatók. A legrégebbi készítmény a lamivudin (Zeffix) hátránya az igen alacsony 
gyógyulási arány, ill. nagy arányban kell számolni HBV rezisztencia kialakulásával és a betegség 
relapsusával. Az elmúlt években új, hatásosabb NA készítmények kerültek forgalomba (entecavir, 
tenofovir), melyeknél a rezisztencia kialakulása már igen ritka és a szerokonverzió aránya megegyezik 
az IFN kezeléssel [1]. 

Prevenció 
A betegség elsődleges megelőzését a védőoltás jelenti. HBV-vakcináció ajánlott a HBV-fertőzött 
egyén házastársa, családtagja, szexuális partnere, egészségügyi dolgozók, medikusok, homoszexuális 
egyének, szexuális partnereiket gyakran váltogató személyek, intézeti ápoltak, fogvatartottak, HBV-
endémiás területre utazók, katasztrófa-elhárításban, sebesültek ellátásában résztvevők, krónikus 
alkoholos, vagy HCV-eredetű májbetegségben szenvedők, krónikus vesebetegek (haemodializáltak) 
és májtranszplantációra váró egyének számára. 

A szekunder prevenció lényege a már kialakult krónikus hepatitisben a cirrhosis, ill. HCC prevenciója, 
mely maga az antivirális kezelés. 

Háziorvosi aspektusok, avagy teendők a praxisban 
1. A hepatitis B vírus a hepatocellularis carcinoma egyik legfontosabb etiológiai faktora. A 

betegség vakcinációval megelőzhető. A HBV-eredetű HCC az első olyan malignus tumor, mely 
vakcinációval megelőzhető! Nem lehet eléggé hangsúlyozni a vakcináció fontosságát mind a 
fiatal korosztály, mind a veszélyeztetett munkakörökben (egészségügyi dolgozók). 

2. Ne feledkezzünk meg krónikus májbetegségben-, vesebetegségben szenvedő betegeink 
beoltásáról sem! 

3. A várandós anyák 0,5-1%-a HBV-hordozó! A HBV-szeropozitív anyáknál 60-90%-os a 
perinatális transzmisszós arány, ezért terhesekben 16 hetes korban kötelező a HBV (HBsAg)-
szűrés. Minden HBV-pozitív anya újszülöttje 24 órán belül passzív (HBIG-immunszérum) és 
aktív védőoltásban részesül! 

4. Ismételten emelkedett májfunkciók (GPT, GOT, GGT, ALP) és/vagy májmegnagyobbodás 
(fizikális vizsgálat), UH-eltérés: hepatomegalia, steatosis esetén gondoljunk krónikus hepatitis 
lehetőségére! 

5. Pozitív HBV-szerológia (HBsAg pozitivitás) esetén a beteget irányítsuk hepatológiai 
szakrendelőbe! 

6. Az antivirális kezelés alatt álló beteget kövessük és panasz, ill. mellékhatás esetén irányítsuk 
mihamarabb a gondozó intézetbe! 

7. Kezelés előtt, vagy alatt álló beteg mindenképen részesüljön hepatitis A elleni vakcinációban 
(oltsuk be betegünket)! 

8. A már kialakult HBV-cirrhosis esetén rendszeresen szűrjük betegeinket (hasi ultrahang, AFP) a 
HCC minél korábbi felismerése céljából! 
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A krónikus hepatitis C vírus fertőzés (HCV) 

Bevezetés 
A krónikus HCV infekció jelentős morbiditására (cirrhosis, hepatocellularis carcinoma)és 
mortalitására tekintettel kiemelt jelentőségű a gyakran tünetmentes fertőzés korai felismerése, 
melyben az alapellátásnak kiemelt szerepe van. Jelenleg vakcináció nem áll rendelkezésünkre. A 
háziorvos felelőssége a korai felismerés mellett a beteg időben történő hepatológiai centrumba 
irányítása, a kezelés, ill. melléhatásainak követése, valamint a beteg hosszútávú monitorozása és a 
szövődmények kiszűrése. 

Epidemiológia 
A krónikus HCV fertőzés a Föld teljes lakosságának mintegy 3%-át érint [8]. Az egész világban az 
előfordulás gyakorisága különböző, a prevalencia elsősorban Afrikában és a keleti mediterrán 
régióban, valamint Délkelet-Ázsiában magas. Az elmúlt évtizedekben a fejlett ipari országokban 
jelentősen csökkent az akut C-hepatitisek száma, a higiéniés rendszabályoknak, a tűcsere-
programoknak és a felvilágosításnak köszönhetően. Magyarország az alacsony szinten fertőzött 
országok közé tartozik. A WHO adatai szerint, míg a magyar átlagnépesség átfertőzöttsége 1997-ben 
még 0,98% volt, addig ez az arány az elmúlt években 0,5-0,6%-ra csökkent [8]. Egy 2002-ben végzett 
OEK-felmérés szerint a HCV elleni ellenanyagok előfordulási valószínűsége a magyar lakosság 
körében 0,8%. Egy 2000 főt számláló körzetben ennek megfelelően átlagosan 16 szeropozitív ember 
lehet [9]. A betegek nagy része a C-vírus felfedezése előtt kapta a fertőzést transzfúzió vagy egyéb 
invazív beavatkozás kapcsán. Az 1993 óta kötelező a donorszűrés, így napjainkban a poszttranszfúziós 
hepatitisek veszélye igen alacsony. Az új esetek közel 40%-áért az intravénás droghasználat a felelős 
[10]. 

A HCV-vel kapcsolatos mortalitás globálisan még emelkedik (a korábban elszenvedett infekciók 
következtében), a HCV-cirrhosisos esetek száma várhatóan 2015-ig nőni fog [10]. Hazánkban a 
hemophiliásokban 86%-os, a krónikus poszttranszfúziós hepatitises betegekben 87%-os gyakorisággal 
mutattak ki anti-HCV pozitivitást [11]. 

Pathogenezis 
A HCV egyszálú RNS-t tartalmazó vírus, 6 genotípusa ismert, nagy mutagenitás jellemzi. A HCV-t nem 
tekintik direkt citopatogén ágensnek, bár a steatosis kialakulását, valamint a HCV okozta 
poszttranszplantációs „fibrotizáló cholestasisos hepatitis”-t is közvetlen vírushatásra vezetik vissza. A 
HCV-infekció kimenetelét a viralis és a gazdaszervezeti tényezők (a szervezet immungenetikai 
sajátosságai) határozzák meg. A HCV fertőzés szisztémás immunológiai kórképnek tekinthető, 
melyben kiemelt jelentősége van a HCV különböző fehérjemolekuláinak (szerinproteáz, HCV-core 
protein). A fertőzés kontrolljában mind a szerzett-, mind a természetes immunválasz jelentős 
szerepet játszik [12, 13]. A HCV indukálta immunválasz következtében autoantitestek képződnek, 
melyekkel képződött immunkomplexek játszanak szerepet a HCV-hepatitisben jelentkező 
extrahepatikus kórképek kialakulásában (kevert cryoglobulinaemia asszociált vasculitis, arthritis, 
glomerulonephritis, neuropathia, sialadenitis) [14]. Az utóbbi pár évben egyre előtérbe kerül a HCV 
fertőzés és a steatosis, ill. inzulinrezisztencia-, metabolikus szindróma kapcsolata. HCV-betegekben 
21-25%-ban fordult elő diabetes mellitus. M magasabb gyakoriságot észleltek metabolikus 
szindrómában (35%), és steatosisban (41-50%) is [15]. A HBV mellett a HCV-infekció is krónikus 
hepatitist, májcirrhosist és hepatocelluláris májrákot okozhat. A HCV is onkogén vírusnak minősül. 
Többnyire hosszú évekig, évtizedekig tartó krónikus gyulladás által okozott májcirrhosis talaján alakul 
ki a májrák. Ugyanakkor számos közlés van arról, hogy a HCC cirrhosis nélkül is kialakulhat HCV-
fertőzött egyénekben. A májrák kialakulásának pontos mechanizmusa nem ismert. Onkogenitása 
eltér a HBV-től, mivel nem épül be a sejtgenomba. A HCV több olyan fehérjét tartalmaz, amelyek a 
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krónikus gyulladás mellett elősegítik a májsejt mutációját és a HCC kialakulását. A HCV az 
immunrendszer befolyásolása révén is hozzájárul a HCC kialakulásához [16]. 

Klinikum 

Anamnézis 
Anamnézisben fontos a kockázati tényezők, ill. rizikócsoportok felderítése (5. táblázat). A fertőzés 
átviteli útjai megegyeznek a HBV infekció átviteli útjaival. 

5. táblázat. A HCV infekció kockázati tényezői 

Kockázati tényező Esélyhányados 

Intravénás droghasználat 36 
Hemodialízis 8,3 
Férfi nem 3,1 
Vértranszfúzió 2,3 
Promiszkuitás 2,2 
Műtét 1,0 
40-60 éves kor 0,8 
Tű okozta sérülés 1 0,7 
Egészségügyi munkakör 0,3 
 

Ha valaki munkaközben véletlenül fertőzött vérrel szennyezett tűvel szúrja meg magát, úgy a 
szerokonverzió valószínűsége átlagosan 1,8%. 

A HCV-infekció az esetek nagy részében (60-70%) tünetmentesen zajlik. Nem specifikus tünetek 
lehetnek a kimerültség, hányinger, testi leromlás, izom- és ízületi fájdalom, gyengeség, vagy 
testsúlycsökkenés. 

Az utóbbi években egyre inkább az érdeklődés középpontjába kerültek a krónikus hepatitisek 
extrahepatikus megnyilvánulási formái (6. táblázat), mely ugyancsak bizonyítja ezen kórképek 
szisztémás immunológiai hátterét. Gyakran csak bőrjelenségek, vasculitis, neurológiai tünetek, vagy 
éppen mikroszkópos haematuria által jelzett vesebetegség (glomerulonephritis) vetheti fel a krónikus 
hepatitis gyanúját. Olykor ez a májon kívüli megjelenés lehet az első és egyetlen klinikai tünet és a 
korai diagnózis felállításában a jól képzett háziorvosnak kiemelt szerepe lehet. 

6. táblázat. A krónikus HCV-infekció gyakoribb extrahepatikus manifesztációi 

Haematológiai 

 Kevert cryoglobulinaemia 

 Non-Hodkin lymphoma 

Bőrgyógyászati 

 Porphyria cutanea tarda 

 Lichen planus 

 Prurigo 

 Nekrotizáló vasculitis 

 Raynaud-szindróma 
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Renális 

 Glomerulonephritis 

 Nephrosis szindróma 

Szemészeti 

 Cornea fekély 

 Uveitis 

Neuromuscularis 

 Perifériás, centrális neuropathia 

 Arthritis, arthralgia 

 

A HCV-fertőzés az esetek 25%-ában okoz sárgasággal járó akut hepatitist. A spontán gyógyulás aránya 
(főleg gyermekek és fiatal felnőtt nők körében) elérheti a 42-48%-ot. A krónikus C hepatitis az esetek 
10-20%-ban vezet cirrhosishoz és gyakran csak a cirrhosis szövődményeinek (portalis hypertensio, 
ascites, varix-vérzés, vagy hepatocelluláris carcinoma) észlelésekor derül fény a diagnózisra. A 
cirrhosisba való progresszió rizikófaktorait a 7. táblázat foglalja össze. A HCV-genotipus és a 
vírusszám nem befolyásolja a progressziót, de determinálja az antivirális víruskészséget. 

7. táblázat. A májcirrhosis kialakulásának rizikófaktorai HCV-infekcióban 

Férfi nem 
40 év feletti életkor 
HIV-, vagy HBV-koinfekció 
Immunszupresszió 

Rendszeres alkoholfogyasztás (>50 g/nap) (Az alkoholfogyasztás és a HCV szinergistaként segíti elő a 
májkárosodás progresszióját.) 
Dohányzás 
Diabetes mellitus 
Obesitas 

Steatosis 

Haemochromatosis 

 

Hatáskör, kompetencia 
Ide tartoznak a hepatitis szűrés kérdései. A májkárosodás kimutatása és a vírusszerológia háziorvosi 
kompetenciájába tartozik. 

Diagnosztika 
Ld. 2. ábra. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
Májkárosodás kimutatása a kóros transzaminázok alapján: ALT/GPT-emelkedés. Fontos a 
májbetegség felismerésében, vagy a terápiás hatás követésében, de nem mindig tükrözi a szövettani 
elváltozás súlyosságát. A GPT emelkedett szintje támogatja az aktív hepatitis fennállásának gyanúját, 
de normális értéke sem zárja ki azt. 

Egyéb, szintén a háziorvos által kérhető laboratóriumi vizsgálatok, γGT, szérum alkalikus foszfatáz, 
szérum albumin, protrombin, T. vérkép. 
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Képalkotó vizsgálatok 
Hasi UH, gócos elváltozás esetén CT, MR-vizsgálat 

A Fibroscan (tranziens elasztográfia, ld. korábban kiválthatja a májbiopsziát. 

Egyéb vizsgálatok 
Pozitív vírusszerológia: anti-HCV-ellenanyag kimutatása. 

A diagnózis felállítása a további hepatológiai kivizsgálás alapján történik: 

A viralis nukleinsav detektálása: HCV-RNS (PCR) kvalitatív és kvantitatív meghatározás, A HCV-RNS 
mennyiségi mérésére a kezelés megkezdésekor és a terápia alatt van szükség, mert a kiindulási 
vírusszám, valamint a kezelés hatásossága ezzel határozható meg. 

Májbiopszia: a máj necroinflammációjának és a fibrosis stádiumának meghatározása céljából. 

Fibrosis-markerek, noninvazív eljárások (hematológiai, biokémiai markerekből képzett mutatók, 
szérum hialuronsav-szint meghatározás) 

HCV-genotípus meghatározás: a magyarországi HCV-pozitívak 92%-a HCV1 genotípussal fertőzött (a 
kezelés és a prognózis szempontjából van jelentősége). 

 

2. ábra. A HCV-fertőzés diagnosztikájának főbb lépései a Gasztroenterológiai és Infektológiai Szakmai 
Kollégium által kiadott protokoll alapján 

Differenciál-diagnosztika 
Szóba jönnek egyéb vírus hepatitisek (HAV, HBV, HDV), a krónikus hepatitis, cirrhosis egyéb okai, HIV-
fertőzés lehetősége. Vizsgálni kell a kísérő betegségeket is. 
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Terápia 
A krónikus C vírus hepatitis kezelése és követése a speciális hepatológiai centrumok feladata. Ennek 
ellenére a háziorvosnak is tisztában kell lennie az antivirális terápia javallataival és ellenjavallataival 
(8. táblázat), a kezelés menetével és eredményességével. A kezelés mellékhatásainak (9. táblázat) 
észlelésekor a beteget a gondozó centrumba kell irányítani, ill. a kezelés befejezése után a háziorvos 
feladata a gondozó centrummal együttműködve a beteg követése és a szövődmények korai 
felismerése és szűrése. Az antivirális gyógyszereket kiemelt támogatással csak az erre vonatkozó 
engedéllyel bíró gasztroenterológusok és infektológusok írhatják fel. 

8. táblázat. A krónikus HCV fertőzés kezelésének ellenjavallatai 

Abszolút ellenjavallatok 

 Túlérzékenység a HCV-fertőzés terápiájában alkalmazott szerekkel szemben 

 Aktív alkohol- vagy drogfogyasztás 

 Aktív autoimmun hepatitis vagy egyéb olyan állapot, melyet az interferon vagy ribavirin 
súlyosbít 

 Súlyos szív-és érrendszeri betegség 

 Nem kezelt hyperthyreosis 

 Nem kezelt major depresszió, pszichosis vagy bipoláris zavar 

 Terhesség, ill. a megfelelő fogamzásgátlásra hajlandóság hiánya 

 Veseelégtelenség ( a ribavirin szempontjából konraindikált) 

Relatív ellenjavallatok 

 Dekompenzált májcirrhosis 

 Alacsonyabb hemoglobin-, neutrophil szám 

 Emelkedett szérum kreatinin 

 

9. táblázat. A pegilált interferon és ribavirin kezelés lehetséges mellékhatásai 

Mellékhatás Gyakoriság 

Influenzaszerű tünetegyüttes (általában magától szűnik) 50-60% 
Haematológiai eltérések: anaemia, hemolízis, neutropenia, thrombocytopenia > 5% 
Vese-, szív-, légzési elégtelenség, autoimmun kórképek súlyosbodása < 1% 
Neuropsychiátriai tünetek: depresszió, emocionális labilitás, düh, akut psychózis, 
ingerlékenység, szorongás 

> 5% 

Bőrgyógyászati tünetek: bőrkiütések, viszketés, fényérzékenység, hajhullás > 5% 
 

Bizonyított krónikus C-vírus hepatitis esetén a kezelés feltétele a kontraindikációk hiánya (10. 
táblázat). A jelenleg alkalmazott szakmai protokollok alapján a legjobb eredmények a kombinált 
antivirális kezeléssel - a pegilált interferon és ribavirin kombinációval - érhetők el. A kezelési protokoll 
lényege, hogy minél hamarabb válik a beteg PCR negatívvá, annál rövidebb kezelési idő szükséges. A 
betegre szabott úgynevezett optimalizált kezelés időtartamát meghatározó tényezők: a vírus 
genotípusa, a kiindulási vírustiter, és a kezelés alatti vírusszám-csökkenés mértéke és üteme (3. 
ábra). 

10. táblázat. Az alternatív kezelési lehetőségek krónikus HCV infekcióban 

Kezelési alternatívák Indikáció 

Peginterferon + ribavirin Bizonyított krónikus fertőzés, ellenjavallat hiánya 
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Standard interferon + ribavirin  Thrombopenia, leukopenia 
Interferon monoterápia Ribavirin ellenjavallata 
Természetes interferon  Előbbiek ellenjavallata 
 

 

3. ábra. A kezelési algoritmus alacsony kiindulási vírustiter alapján 

A betegeket általában négyhetente kontrollálják és a választípustól függ a kezelés további 
időtartama: 28, 48 vagy 72 hét („stop-szabály”) (4. ábra). A fél-másfél éves kezelés során a hazánkban 
leggyakoribb 1. genotípus mellett mintegy 50%-os teljes gyógyulás érhető el (a beteg a kezelést 
követő fél év múlva is PCR negatív marad). A vírusmentesség valóban teljes gyógyulást jelent, 
fibroscannel követhető módon a máj kötőszövetének mennyisége megkevesbedik, és a HCC 
előfordulási valószínűsége öt éven belül a normális szintre csökken vissza. 

 

4. ábra. Választípustól függő kezelés HCV1-fertőzésben 
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A krónikus HCV-infekció hatásosabb kezelése érdekében számos gyógyszer van fejlesztés alatt. A cél a 
minél rövidebb idejű (kevesebb mellékhatással járó) és még hatékonyabb antivirális kezelés. Az új 
proteázgátlókkal (telaprevir és boceprevir) végzett hármas kombinációs kezelések vizsgálatai 
biztatóak és jóval magasabb sikeres kezelési rátával kecsegtetnek. 

Szűrés, prevenció kérdései 
Az egészséges populáció rutinszerű szűrése nem javasolt, ugyanakkor indokolt az egyes 
veszélyeztetett csoportok (ld. 7. táblázat), többek között az egészségügyi dolgozók időszakos 
vizsgálata. Magyarországon a donorszűrés társadalombiztosítás által finanszírozottan 1993 óta 
kötelező. Jelenleg nem létezik olyan vakcina, mely alkalmas lenne a HCV-fertőzés megelőzésére. A 
várandós nőket rutinszerűen C hepatitisre nem szűrik, mivel nincs ellene védőoltás, és így aktív 
hepatitis esetén sem lehet az újszülöttnél hatékony prevenciót alkalmazni. Pozitív szerológiai 
vizsgálat (anti-HCV) esetén a beteget OEP által akkreditált hepatológiai centrumba kell küldeni, ahol a 
további kivizsgálás és a kezelés beállítása megtörténik. Már kialakult HCV-cirrhosisban kiemelt 
jelentőségű a beteg rendszeres monitorozása a HCC korai felismerése miatt (hasi UH, képalkotók, 
AFP). 

Háziorvosi aspektusok, avagy teendők a praxisban 
1. A HCV rutinszerű szűrése nem javasolt, DE terhelő anamnézis, illetve rizikócsoportok (pl. 

egészségügyi dolgozók, intravénás droghasználók) esetén tünetmentes esetben is végezzünk 
HCV vírusszerológiát. 

2. Ismételten emelkedett májfunkciók (GPT, GOT, GGT, ALP) és/vagy májmegnagyobbodás 
(fizikális vizsgálat), UH-eltérés: hepatomegalia, steatosis esetén gondoljunk krónikus hepatitis 
lehetőségére. 

3. Ismeretlen etiológiájú vagy terápiarezisztens bőrtünetek (vasculitis) esetén ne feledkezzünk 
meg (hepatikus tünetek hiányában is!) a krónikus hepatitis extrahepatikus előfordulásának 
lehetőségéről sem. 

4. Pozitív HCV-szerológia esetén a beteget irányítsuk hepatológiai szakrendelőbe! 
5. Antivirális kezelés alatt álló betegünket kövessük, és panasz, ill. mellékhatás esetén irányítsuk 

mihamarabb a gondozó intézetbe. 
6. Kezelés előtt, vagy alatt álló beteg mindenképen részesüljön hepatitis A és B elleni 

vakcinációban (oltsuk be betegünket). 
7. Sikeres antivirális kezelésben részesült (gyógyult) betegünknél figyeljünk a rendszeres, 

évente szűrő jellegű hasi UH vizsgálatra (HCC!). Rendszeres májfunkció ellenőrzés is javasolt. 
8. Sikertelen kezelés után, ill. a már kialakult cirrhosis esetén félévente végezzünk kontroll 

vizsgálatokat a hepatocellularis carcinoma korai kiszűrésére: hasi UH (Fibroscan), 
májenzimek, laborvizsgálat (AFP). 

9. A krónikus alkoholfogyasztás nem véd a hepatitis C-vírus ellen, SŐT! Krónikus alkohol-
fogyasztókban, ill. cirrhosis esetén is szűrjük a HCV-t! 
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Betegtájékoztatók 

A B vírus okozta májgyulladás (betegtájékoztató) 

Hogyan terjed a betegség? 
A B vírus okozta hepatitis vér, vérkészítmények, fertőzött vérrel szennyezett tű, testváladékokkal 
történő érintkezés révén és szexuális úton terjed. A vírus áthatol a nyálkahártyákon. A láthatatlan 
bőrsérüléseken bejutó, parányi mennyiségű vér vagy testnedv (nyál, ondó, hüvelyváladék) is 
fertőzést tud okozni. Ezért fennáll a fertőzés veszélye tetoválás, akupunktúra, testékszer felhelyezés, 
közös borotva, fogkefe használata kapcsán is. Különösen veszélyeztetettek az intravénás 
droghasználók, valamint a szexuális partnerüket gyakran váltogató nők és férfiak. A vírust hordozó 
anya újszülöttjét is megfertőzheti. Vannak tünetmentes és egészséges vírushordozók, akiknél a vírus 
nem okoz betegséget, vérük mégis nagy mennyiségű vírust tartalmaz, amiről esetleg nem is tudnak. A 
heveny B-hepatitis tüneteit a vírushordozás hónapokkal megelőzheti, a tünetek megszűnése után 
hónapokig fennállhat. 

Milyen tüneteket tapasztalunk? 
A betegség gyakran tünetmentesen zajlik, csak a vérvizsgálat derítheti ki. 

Kezdeti tünetek a rossz közérzet, levertség, fáradékonyság, étvágytalanság, émelygés, hányás, hasi 
fájdalom, de kísérheti láz, izom és ízületi fájdalom, valamint bőrkiütés is (viszkető, csalánkiütésszerű). 
A sárgaság, sötétebb vizelet, világosabb széklet, és a bőrviszketés megjelenésekor viszont a fenti 
tünetek gyakran enyhülnek. 

Milyen a betegség kimenetele? 
A sárgaság elhúzódóbb, mint a járványos májgyulladás esetében, egy-két hónapig, néha tovább is 
eltarthat. Ezalatt a beteg viszonylag jól van, de a táplálékfelvétel, felszívódás és feldolgozás zavara 
miatt fogyás, jelentős leromlás léphet fel. A sárgaság lassú elmúlását hosszú lábadozás követi, a 
beteg visszahízza az elvesztett kilókat, de sokáig csökkent teherbíró képességről, fáradékonyságról 
panaszkodik. Felnőttkorban az esetek egytizedében krónikus májgyulladásba megy át a betegség, ami 
évekig elkíséri a beteget, és évek alatt májzsugorodás, évtizedes fennállás esetén májrák is 
kialakulhat. A krónikus átmenet annál gyakoribb, minél fiatalabb a beteg; újszülött korban 90%-os, 
mert az újszülött fejletlen immunrendszere nem képes leküzdeni a vírust. 
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A krónikus hepatitis diagnózisának felállításához, a kezelés megtervezéséhez májbiopsziára van 
szükség. Ez gyakorlott szakorvos kezében veszélytelen beavatkozás. 

Hogyan kezelhető a krónikus májgyulladás? 
A kezelés célja kettős: a fertőzőképesség megszüntetése és a késői szövődmények, a májzsugorodás 
és a májrák megelőzése. Fél éves, heti háromszor adott interferon az esetek több mint felében tartós 
gyógyulást hoz. Ha ez mellékhatások vagy ellenjavallat miatt nem adható, esetleg eredménytelen 
volt, egy másik hatásos szer, a lamivudin is rendelkezésünkre áll. A kezeléshez szükséges 
gyógyszereket a társadalombiztosítás ingyenesen biztosija, ezeket csak erre kijelölt szakrendelések 
ihatják fel. A kezelt betegek havonta járnak ellenőrzésre és a megfigyelést a kezelés után még hat 
hónapig folytatjuk. 

Hogyan tudjuk elkerülni, megelőzni a fertőzést? 
A biztonságos szexuális élet (alkalmi partnerek kerülése, kondomhasználat), tetoválás, akupunktúra 
kapcsán megfelelően fertőtlenített eszközök használata, a közösen használt borotva, fogkefe 
kerülése, ismeretlen személyek vérével történő szennyeződés megelőzése segít a fertőzés 
elkerülésében. A B hepatitisen átesett egyén vére és testnedvei még hónapokig fertőzőképesek 
lehetnek. Ezért önkéntes véradáson NE jelentkezzen! 

A legbiztosabb védelmet a B vírus elleni aktív védőoltás biztosítja. A fertőzés szempontjából fokozott 
veszélynek kitett munkahelyen dolgozóknak, vagy betegeknek (pl. művese kezeltek, rendszeresen 
vért kapók), B vírushordozó családtagjainak ez ingyenesen biztosított, a 14 éves korosztály számára 
kötelező és ingyenes. Aki úgy érzi, hogy veszélyeztetett, a gyógyszertárakban receptre beszerezhető. 
Fontos, hogy tartós védelmet csak a megfelelő időben beadott 3 oltás biztosít. B vírushordozó 
édesanya újszülöttjének aktív és passzív védőoltást is kell kapnia. 

A C vírus okozta májgyulladás (betegtájékoztató) 

A hepatitis C vírus a szervezetben sokéves lappangás után súlyos betegséget okozhat. A fertőzöttek 
vérével terjed, hétköznapi érintkezéssel, ill. cseppfertőzéssel a betegség nem terjed. A jelenleg 
rendelkezésre álló vírusellenes gyógyszerekkel a vírus a betegek jelentős részében kiirtható és ez a 
betegség gyógyulását eredményezheti. A betegség az esetek jelentős többségében az akut, ill. a korai 
időszakban teljesen tünetmentesen zajlik, ezért fontos, hogy a vírushordozás mielőbb felismerésre 
kerüljön és a súlyos betegség megelőzhető legyen. 

Mit kell tudni a hepatitis C vírus fertőzésről? 
A C vírussal történt fertőzést követően általában nem alakul ki heveny májbetegség, ill. a betegek 
jelentős részében a fertőzés teljesen tünetmentesen zajlik. A betegek jelentős hányadában viszont a 
fertőzött állapot fennmarad, a vírus a májban gyulladásos folyamatokat indít el, és 10-30 év alatt a 
máj kötőszövetes elfajulásához, „májzsugorhoz”, végül májelégtelenséghez és májrák kialakulásához 
vezethet. A vírus hosszú évekig tünetmentes lehet, vagy csak enyhe laboratóriumi eltéréseket 
(májfunkció-emelkedést) és általános tüneteket okoz (fáradtság, gyengeség, étvágytalanság, izom-, 
vagy ízületi fájdalmak). E tünetekkel sok beteg nem is fordul orvoshoz, a laboratóriumi eltéréseket az 
orvos sokszor más oknak (pl. alkoholfogyasztásnak) tulajdonítja. Ha az akár enyhe fokú májműködési 
zavarnak nincs egyértelműen megállapított oka, kérni kell a hepatitis C (és B) vírus elleni antitestek 
vizsgálatát, mely rutin laboratóriumi vizsgálat keretében történik (háziorvosi beutalóval). 
Amennyiben a vizsgálat eredménye pozitív további kivizsgálásra van szükség a vírus kimutatására (ún. 
PCR vizsgálat), mely hepatológiai szakrendelésen történik. 
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Hogyan lehet megkapni és megelőzni a fertőzést? 
Ma Magyarországon több tízezren hordozzák a vírust. A velük való hétköznapi érintkezés (pl. közös 
légtér, kézfogás, evőeszközök közös használata) nem jelent fertőzésveszélyt. A vírushordozók nagy 
része vagy drogok bejuttatására közösen használ injekciós tűkkel, fecskendőkkel, vagy orvosi 
beavatkozás kapcsán vérrel, vérkészítménnyel fertőződött. A véradókat 1993 óta szűrik hepatitis C 
vírusra, így a vérátömlesztéssel szerzett hepatitis kockázata minimálisra csökkent. A hepatitis C 
megelőzése érdekében ajánlatos tartózkodni az olyan testápolási eszközök közös használatától, 
amelyek esetleg vérrel szennyeződhetnek: fogkefe, borotva, körömvágó olló, fésű. Fontos tudni, 
hogy a C vírus nemi érintkezés útján is terjedhet, bár nem könnyen, ezért a fertőzötteknek és 
partnereiknek ajánlatos gumióvszert használniuk. Egyelőre védőoltás a hepatitis C vírus ellen nem áll 
rendelkezésre, de mindenképpen ajánlott, hogy a fertőzöttek A és B vírusos májgyulladás ellen 
oltassák be magukat. 

Hogyan kezelhető a betegség? 
Az idült gyulladást fenntartó C vírus fertőzés az estek többségében (ill. az ellenjavallatok hiányában) 
kombinált vírusellenes kezeléssel gyógyítható. A betegek a vírus típusától és a kezelés alatti hatástól 
függően fél, egy vagy másfél évig heti egyszer lassan felszabaduló interferon injekciót adnak be 
maguknak bőr alá, és ribavirin hatóanyag tartalmú kapszulát szednek testsúlytól függő adagban. A 
drága készítményeket a rászorulók Magyarországon térítésmentesen kapják. A kezelés ideje alatt 
rendszeres orvosi ellenőrzésre van szükség. A kezelés mellékhatásai (pl. láz, influenzaszerű tünetek, 
depresszió) általában elviselhetőek. A sikeres kezelés teljes gyógyulást, tartós vírusmentességet 
eredményez, ez a vírus típusától függően a betegek 50-60%-ban érhető el. A kellő hatás elmaradása 
vagy súlyos mellékhatások miatt sajnos sok beteg kezelését idő előtt le kell állítani. Az ő esetükben a 
hamarosan bevezetendő új gyógyszer-kombinációktól várható eredmény. A C vírus hordozói, a 
kezelés alatt vagy után lévő betegek szigorúan kerüljék az alkoholt, küzdjenek az elhízás és a túlzott 
fogyás ellen, vény nélküli gyógyszerek szedése esetén kérjék ki kezelőorvosuk tanácsát és figyeljenek 
a májkímélő étrendre. 

Tesztkérdések 

1. Az alábbi állítások közül melyik igaz a HBV fertőzésre vonatkozóan? 
A. Az akut HBV-fertőzés 5-10%-ban válik krónikussá. 
B. A fertőzöttek mintegy 15-40%-ban fejlődik ki májcirrhosis, majd hepatocellularis carcinoma. 
C. A HCC kizárólag májcirrhosis talaján fejlődik ki. 
D. A tünetmentes hordozókat is szűrni kell HCC irányában. 
E. A D-vírus fertőzés csak HBV-infekcióhoz társultan alakul ki. 
 
2. Hogyan értékeli az alábbi szerológiai eredményeket: HBsAg negatív, antiHBs pozitív, anti-HBcIg 
negatív? 
A. Gyógyult HBV-fertőzés 
B. Aktív HBV-fertőzés 
C. HBV-hordozó 
D. HBV-védőoltáson átesett (teendő nincs) 
E. A beteg azonnali hepatológiai centrumba utalása szükséges 
 
3. Az antiviralis kezelés indikációjához szükséges HBV-fertőzésben, kivéve: 
A. 6 hónapnál hosszabb ideje fennálló HBsAg-pozitivitás és HBV DNS PCR-pozitivitás 
B. Májsejtkárosodás igazolása (emelkedett ALT/GPT) 
C. Májfibrosis igazolása (Fibroscan/májbiopszia) 
D. Egyidejű HDV-fertőzés igazolása 
E. A, B, C együttesen 
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4. HBsAg pozitív terhes anya esetén milyen arányú a HBV-infekció magzatra történő átvitele? 
A. 100% 
B. 20% 
C. 30% 
D. 60-90% 
E. 0,5% 
 
5. A krónikus HBV-infekció kezelésére vonatkozóan igaz, kivéve: 
A. Mind az interferon-, mind a nukleozid analóg kezelés választható első vonalban. 
B. Dekompenzált cirrhosisban a PEG-IFN terápia választandó elsőként. 
C. A PEG-IFN kezelést heti egyszeri subcutan injekció formájában kapják a betegek. 
D. A nukleozid analóg kezelés esestén jóval kevesebb mellékhatással kell számolni, mint IFN-kezelés 
esetén. 
E. A nukleozid analógok szájon át adható készítmények. 
 
6. Hány százalékos gyógyulási arány várható krónikus HBV-hepatitis PEG-IFN kezelése során? 
A. 15% 
B. 50% 
C. 70-80% 
D. 0,5% 
E. 30% 
 
7. Az elmúlt években hány százalékos volt az átlagnépesség hepatitis C vírus átfertőzöttsége 
Magyarországon? 
A. 10% 
B. 0,5-0,6% 
C. 0,98% 
D. 20% 
E. 25% 
 
8. Mióta kötelező a donorszűrés Magyarországon hepatitis C vírusra? 
A. 1989 
B. 2002 
C. 1993 
D. 2000 
E. 2010 
 
9. Napjainkban melyik a HCV átvitelének leggyakoribb fertőzési útja? 
A. Transzfúzióval 
B. Testnedvekkel (nyál, ondó) 
C. Szexuális úton 
D. Anyatejjel 
E. Intravénás droghasználat 
 
10. Az alábbi állítások közül melyik nem igaz a krónikus HCV-fertőzés pathogenezisére vonatkozóan? 
A. A krónikus HCV-fertőzés egy szisztémás immunológiai kórképnek tekinthető. 
B. Az extrahepatikus kórképek hátterében immunkomplexek játszhatnak szerepet. 
C. A krónikus HCV májon kívüli megnyilvánulási formái lehetnek: cryoglobulinaemia, vasculitis, 
glomerulonephritis, Raynaud szindróma, Non-Hodkin lymphoma, szemtünetek. 
D. Az extrahepatikus tünetek kizárólag a hepatikus tünetek után szekunder módon, nem első 
tünetként jelentkeznek. 
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E. A krónikus HCV fertőzés májcirrhosist és évekkel később hepatocellularis carcinomát okozhat. 
 
11. A krónikus HCV hepatitis hány százalékban vezethet májcirrhosishoz? 
A. 10-20%-ban 
B. 50%-ban 
C. 42-48%-ban 
D. 90%-ban 
E. 1-2%-ban 
 
12. Az alábbi állítások közül melyik nem igaz a HCV-fertőzésekre vonatkozóan? 
A. A diabetes mellitus és az obesitas a cirrhosis rizikófaktora lehet HCV-infekcióban. 
B. A krónikus alkoholfogyasztás HCV-hepatitisben csökkenti a májkárosodás progresszióját. 
C. A HIV vagy HBV koinfekció fokozza HCV-hepatitisben a májbetegség progresszióját. 
D. A férfi nem és a 40 feletti életkor rosszabb prognosztikai faktor HCV-fertőzésben. 
E. A dohányzás is rossz prognosztikai faktor HCV-infekcióban. 
 
13. A krónikus HCV-fertőzés gyanúja esetén az alapellátásban elvégzendő diagnosztikai vizsgálatok, 
kivéve: 
A. Laborvizsgálatok (GOT, GPT, GGT, alk. foszfatáz, vérkép) 
B. Hasi ultrahang vizsgálat 
C. Szérum albumin, prothrombin 
D. Vírusszerológia (anti-HCV-ellenanyag) 
E. HCV-RNS (PCR) meghatározás 
 
14. Krónikus HCV-infekcióban a Magyarországon leggyakoribb 1. genotípus mellett milyen arányban 
érhető el teljes gyógyulás kombinált antivirális kezeléssel? 
A. 20-30% 
B. 70% 
C. 90% 
D. 100% 
E. 50% 
 
Helyes válaszok: 1: C., 2: D, 3: D, 4: D, 5: B, 6: E, 7: B, 8: C, 9: E, 10: D, 11: A, 12: B, 13: E, 14: E 

Májcirrhosis és krónikus hepatitisek 
dr. Bálint Levente 

Bevezetés 

A májcirrhosis a májat érintő különböző eredetű krónikus kórképek végállapota. A már kialakult 
betegségben a kezelés többnyire csak a szövődmények megelőzésére, ill. kezelésére korlátozódik. A 
betegeit jól ismerő és azokat rendszeresen gondozó háziorvos feladata a cirrhosishoz vezető 
állapotok időben történő kiszűrése és hepatológiai szakrendelésre irányítása, majd a hepatológussal 
együttműködve a beteg gondozása. A már kialakult cirrhosisban a beteg rendszeres monitorozásával 
és kezelésével a szövődmények megelőzése, valamint a hepatocellularis carcinoma korai felismerése 
is kiemelt jelentőségű az alapellátásban. Etiológiai faktorok között az első három helyen a krónikus B-
és C-hepatitis fertőzés, valamint az alkohol áll. Az előbbiekkel külön alfejezetben foglalkozunk. Az 
alkoholbetegség népegészségügyi probléma. Ezen betegek kezelése mind a háziorvos, mind a 
psychiáter, mind a gasztroenterológus interdiszciplináris feladata. 
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Definíció, BNO tartomány 

A májcirrhosis a különböző eredetű idült májbetegségek végstádiuma, amit a májsejtek nekrózisa, a 
göbös regeneráció, a kötőszövetes átépülés és a következményes portalis hypertonia jellemez. A 
klinikai jellemzője a májsejtek dysfunkciója, a portosystemás shunt és a portalis hypertensió. 

K7020 Alkoholos májfibrosis és májsclerosis 
K7030 Alkoholos májzsugorodás 
K7090 Alkoholos májbetegség, k.m.n. 
K7170 Toxikus májbetegség fibrosissal és cirrhosissal 
K7210 Idült májelégtelenség 
K7290 Májelégtelenség, k.m.n. 
K7400 Máj-fibrosis 
K7410 Máj-sclerosis 
K7420 Májfibrosis sclerosissal 
K7430 Primer biliaris cirrhosis 
K7440 Secunder biliaris cirrhosis 
K7450 Biliaris cirrhosis, k.m.n. 
K7460 Egyéb és k.m.n. májzsugorodás 
B1890 Idült vírusos májgyulladás, k.m.n. 
Z2250 Májgyulladás vírusát hordozó személy 

 

Epidemiológia 

A cirrhosis tényleges prevalenciájára vonatkozó adatok világszerte hiányosak. Egyike a leggyakoribb 
betegségeknek, az egész világon elterjedt. Az USA-ban 1998-ban a betegség prevalenciáját 0,15%-ra 
becsülték. Ha figyelembe vesszük a nem diagnosztizált krónikus hepatitis C és NASH 
következményeként kialakult cirrhosisban szenvedő betegeket ez az arány minden bizonnyal jóval 
magasabb. Hasonló adatokról számoltak be Európában is, míg a legtöbb Ázsiai és Afrikai országban ez 
az arány jóval magasabb a krónikus vírushepatitisek gyakori előfordulása miatt. A kompenzált 
cirrhotikus betegek aluldiagnosztizáltságának köszönhetően a hisztológiailag cirrhosisnak megfelelő 
betegek aránya az átlagpopulációban elérheti az 1%-ot is. Magyarországon a mácirrhosis okozta 
halálozás az elmúlt 30 évben jelentősen emelkedett, annak ellenére, hogy az utóbbi két-három 
évtizedben az egy főre jutó alkoholfogyasztás nem növekedett. Hazánkban évente jelenleg 6000-
8000 ember hal meg májcirrhosisban. 

Pathogenezis 

A cirrhosis a máj progresszív fibrosisának következménye, melyet a hepaticus vasculatura torziója 
kísér. A pathogenesisben alapvető folyamatok: sejtnecrosis, fibrogenesis, regeneratio, az érstructúra 
és microcirculatio megváltozása és a következményes portalis hypertonia kialakulása. A betegség a 
máj szerkezetének torzulásával, átépülésével jár. Az átépült májállományt az ún. állebenykék 
(pseudolobulusok) képezik. Az állebenykéket körkörösen kötőszövetes septumok veszik körül. A 
májsejtek szabályos trabecularis rendezettsége felbomlik, a sejtek egy része a necrosis, más részük a 
regeneratio jeleit mutatja. A cirrhosis kialakulásának fő klinikai következménye a károsodott 
hepatocyta (máj-) funkció, a megemelkedett intrahepatikus ellenállás (portalis hypertensio) és a 
hepatocellularis carcinoma (HCC) kialakulásának fokozott veszélye. 

A cirrhosis osztályozása 
A felosztás lehetséges a morfológiai megjelenés, a kórok, valamint a klinikai megjelenés alapján. 
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1. Morfológiai osztályozás. A leggyakrabban használt szövettani klasszifikáció a cirrhosist 
micronodularis, macronodularis és kevert formákra osztja. Bár a micronodularis cirrhosis inkább az 
alkoholos, a macronodularis forma pedig a vírus okozta betegségben gyakoribb, a göbök nagyságából 
nem lehet az etiológiára következtetni és mindegyik forma előfordulhat ugyanabban a betegben, a 
betegség különböző stádiumaiban. 

2. Etiológiai osztályozás. A májbetegség okának felderítése mind a prognózis, mind a terápia 
szempontjából meghatározó jelentőségű. A cirrhosis leggyakoribb oka a krónikus B és C hepatitis és 
az alkohol (1. táblázat). 

1. táblázat. A cirrhosis etiológiai tényezői 

1. Hepatitis C vírus (HCV) 
2. Hepatitis B vírus (HBV) 
3. Alkohol 
4. Autoimmun hepatitis 
5. Metabolikus betegségek 

 haemochromatosis 

 nem alkoholos steatohepatitis (NASH) 

 diabetes mellitus 

 Wilson-kór 

 α-1-antitripszin hiány 

 glikogéntárolási betegség 

 porphyria 

 β-lipoproteinaemia 
6. Epebetegségek 

 primer biliaris cirrhosis (PBC) 

 primer szklerotizáló cholangitis (PSC) 

 secunder biliaris cirrhosis (kő, strictura, tumor) 
7. Vénás keringési zavarok 

 Budd-Chiari-szindróma 

 venoocclusiv betegség 

 congestív szívelégtelenség („cardialis cirrhosis”) 
8. Gyógyszerek és toxinok 
9. Intestinalis bypassműtét 
10. Cryptogen cirrhosis 

 

3. Klinikai osztályozás. Latens cirrhosis: a betegnek többnyire nincs panasza, gyakran véletlenszerűen 
derül ki, a cirrhosisok 15-20%-a ilyen. Manifeszt cirrhosis: jellegzetes klinikai tünetek a májsejt-
károsodás és a szövődmények következtében. Ezen belül elkülöníthető az aktív cirrhosis (emelkedett 
transzaminázok, hasi fájdalom, klinikai progresszió), inaktív vagy „kiégett” cirrhosis (gyakran normális 
laborértékek, stacioner stádium), valamint a dekompenzált cirrhosis (máj parenchymás funkciójának 
elégtelensége és a vaszkuláris dekompenzáció következményei). 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Az kórelőzmény felvételekor az alábbiakat mindenképpen át kell tekinteni az alábbiakat: 
alkoholfogyasztási szokások, a kórelőzményben vírushepatitis, sárgaság (oltási anamnézis!), korábbi 
műtétek, transzfúziós anamnézis (a vérkészítményeket HBV-re 1972 óta, HCV-re 1992 óta szűrik), 
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társbetegségek (kardiális betegség, obesitas, NASH, diabetes mellitus, autoimmun betegségek), 
intravénás kábítószerhasználat, szexuális szokások (homoszexualitás), tetoválás, testékszer, 
gyógyszeres kezelés (hepatotoxikus gyógyszerek). 

Klinikai tünetek, fizikális vizsgálat 

Míg a cirrhosis kezdeti stádiumában a betegek jelentős része tünetmentes lehet, addig az 
előrehaladott stádiumban jelentkező tünetek a cirrhosis szövődményeinek, elsősorban a portális 
hypertoniának a következményei. 

A tünetek egy része aspecifikus (fáradékonyság, rossz közérzet, teljesítőképesség csökkenése, 
étvágytalanság, dyspepsia, testsúlycsökkenés, hasi fájdalom), melyek valamennyi akut és krónikus 
májbetegségben előfordulhatnak. Az ascites, az oedema, a hepaticus encephalopathia, az 
oesophagus varicositas, ill. varix-vérzés megjelenése már a betegség dekompenzációját jelzi. 

2. táblázat. A májcirrhosis klinikai tünetei, fizikális eltérések, ill. ezek etiológiai háttere. 

 Leírás, megjegyzés Etiológia 

Általános tünetek 
Anorexia, gyengeség, 
súlyvesztés, izomatrophia, 
étvágytalanság 

A cirrhotikus betegek >50%-
ában 

A katabolikus állapot 
következményei, fokozott 
glukoneogenezis 

Hypogonadizmus Alkoholos cirrhosis, 
haemochromatosis 

Az alkohol vagy vas direkt 
toxikus hatása 

Foetor hepaticus Jellegzetes „májszagú” lehelet hyperammoniaemia, biogén 
aminok 

Flapping tremor A kézfej aszinkron csapkodó 
mozgása 

Hepaticus encephalopathia, 
motoneuron működési 
rendellenesség (motoneuron 
gátlás kiesése) 

2. típusú diabetes mellitus A cirrhotikus betegek 15-30%-
ában 

Csökkent glukóztolerantia, 
hyperinsulinaemia 

Hypertrophias 
osteoarthropathia 

Fájdalmas proliferatív 
osteoarthropathia a hosszú 
csontokon 

Hypoxaemia, porto-pulmonaris 
hypertensio 

Gynecomastia, mellkasi és 
hasfali szőrzet vesztése 

A férfi emlő mirigyes 
szövetének benignus 
proliferatioja 

Ösztradiol hatás 

A bőr, a nyálkahártyák és a kötőszövet elváltozásai 
Icterus (sárgaság) bőr, cornea, nyálkahártyák 

sárgás elszíneződése 
Emelkedett széurm bilirubin, 
károsodott hepatocyta funkció 

Pók (csillag) naevus A törzs, az arc kis arterioláinak 
elváltozása 

A máj csökkent ösztradiol 
degradációja, emelkedett 
ösztradiol szint 

Caput medusae A fő vénák radier lefutása a 
köldöktől 

Portalis hypertonia, portalis 
véna recanalisatioja 

Palmaris-, plantaris erythema A tenyér erythémája emelkedett östradiol-szint, 
csökkent degradatio 

Fehér körmök Horizontalis fehér csíkok/ prox. 
fehér körömlemezek 

Hypoalbuminaemia 

Dupuytren-kontraktúra A palmaris fascia fibrosisa és Hypoxanthin (alkohol vagy 



 1067 

kontrakciója diabetes) 
Hasi tünetek 
Hepatomegalia Irregularis, kemény felszín, 

nodularis elváltozás (késői 
stádiumban „májzsugor”) dg: 
tapintás, UH 

Fibrosis, irreguláris regeneráció 

Splenomegalia Dg: tapintás, UH Portalis hypertensio, pangás 
Ascites Dg: palpatio, UH Portalis hypertensio 
Cruveilhier-Baumgarten 
szindróma 

Epigastrialis vascularis morajlás A portalis véna és az umbilicalis 
véna közötti shunt (Caput 
medusae nélkül is) 

 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Ld. 3. táblázat. 

3. táblázat. A májcirrhosis laboratóriumi eltérései 

Paraméter Leírás Etiológia 

AST/GOT, ALT/GPT Lehet normális vagy mérs. emelkedett. 
Alkoholos cirrhosis: GOT/GPT >1 

Kiáramlás a károsodott 
hepatocytákból 

Alkalikus foszfatáz Emelkedés <3x, kivéve PBC és PSC Cholestasis 
Gamma-glutamil 
transzpeptidáz (γGT) 

Specifikusabb a májra, mint az alk. 
foszfatáz. Alkoholistákban kifejezetten 
emelkedett 

Cholestasis 

Bilirubin A γGT, alk. foszfatáznál később 
emelkedik (a mortalitas fontosabb 
prediktora) 

Cholestasis, csökkent hepatikus 
és renalis kiválasztás 

Albumin Csökkent előrehaladott cirrhosisban Csökkent hepatikus termelés, 
ascitesbe, bélbe kiválasztódás 
DD: malnutrició, proteinvesztő 
enteropathia 

Protrombin idő (INR) Csökkent előrehaladott cirrhosisban V/VII. faktor csökkent szintézise 
Immunglobulinok Emelkedett gamma-globulin és IgG A portalis vénás shuntből 

származó plazmasejt stimuláció 
Ioneltérések Hyponatraemia Fokozott antidiuretikus hormon 

aktivitás 
Anaemia Lehet macro-, micro-, vagy 

normocytaer 
Folsavhiány, hypersplenismus, 
alkohol direkt toxicitása, 
gasztrointesztinális vesztés 
(oesophagus varicositas) 

Thrombocyta, 
leukocytaszám 

Thrombocytopenia, leukopenia Hypersplenismus, 
dysfibrinogenaemia, csökkent 
hepatikus thrombopoetin 
szintézis 

[Forrás: Schuppan D et al. (2008)] 
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Képalkotó vizsgálatok 

A képalkotó vizsgálatok (hasi UH, CT, MR) szenzitivitása a diagnózis felállítása, ill. a cirrhosis 
súlyossági fokának megállapítása szempontjából alacsony. Azonban specificitásuk magas a máj 
inhomogenitásának, felületi egyenetlenségeinek, gócos elváltozásainak kimutatásában. Jellemző 
eltérés cirrhosisban a megnagyobbodott farki lebeny, a splenomegalia vagy a kollateralis vénák 
jelenléte. Ugyanakkor a normális ultrahangos kép nem zárja ki a kompenzált cirrhosis lehetőségét. A 
képalkotók kiemelt jelentőséggel bírnak a cirrhosis szövődményeinek kimutatásában (ascites, v. 
portae, v. hepatica thrombosisa, hepatocellularis carcinoma). 

A hasi ultrahangvizsgálat alkalmas a máj nodularitásának, fokozott echogenitasának (steatosisban is), 
méretének, a portális hypertensio (PH) jeleinek, a splenomagalia és az ascites kimutatására. A 
Doppler vizsgálattal a lép, a máj és a portalis vénák átjárhatósága ítélhető meg. Ultrahanggal 
diagnosztizálni lehet a gócos elváltozásokat, UH-vezérelt biopszia végezhető. A hepatocellularis 
carcinoma szűrésében, ill. felismerésében az első választandó képalkotó a hasi UH, de specificitása és 
szenzitivitása alacsonyabb, mint a CT, vagy az MR vizsgálaté. 

A CT és az MR vizsgálat nem alkalmas a cirrhosis súlyosságának megítélésére. Hepatocellularis 
carcinoma vagy vascularis laesiók gyanúja esetén van jelentőségük. Összehasonlító vizsgálatok során 
az MR vizsgálat a kicsi, 1-2 cm-es HCC kimutatásában érzékenyebbnek bizonyult a helikális CT 
vizsgálatnál. 

Egyéb vizsgálatok 

Májbiopszia. A diagnózis felállításának „arany standard”-ja, mely alkalmas a gyulladásos eltérések és 
a fibrosis fokának megállapítására. Ugyanakkor a hangsúlyozandó, hogy az esetek nagy részében 
(egyértelmű klinikai tünetek esetén) nincs szükség a vizsgálat elvégzésére. 

FibroScan: (ultrahangalapú tranziens elasztográfia). Új noninvazív eljárás a fibrosis detektálására. Az 
idült diffúz májkárosodásokban alkalmas a fibrosis mértékének megállapítására, a cirrhosis 
igazolására, vagy kizárására, a kórfolyamat követésére, illetve a tervezett műtét vagy kezelés előtt a 
máj állapotának felmérésére (fájdalmatlan, előkészítést nem igényel). 

Felső panendoscopia. Gastrooesophagealis varixok, portalis gastropathia jeleinek kimutatására 
alkalmas. Cirrhosisban a nyelőcsővarixok jelenlétének 40%-os a szenzitivitása és 99%-os a 
specificikussága. Endoscopos vérzéscsillapítás (varix-vérzés prevenciója), scleroterápia, gumigyűrű 
ligatúra végezhető. 

Diagnózis 

A végleges diagnózis felállítása az anamnézis, a klinikai kép, a laboratóriumi eredmények, a képalkotó 
eljárások és szükség esetén a szövettani vizsgálat összevetésével történik. Az előzetes leletek, ill. a 
klinikai eredmények ismeretében erre gyakran nincs szükség májbiopsziára a diagnózis felállításhoz. 

Differenciál-diagnózis 

Ld. 4. táblázat. 

4. táblázat. A májcirrhosis elkülönítő diagnosztikája 
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Etiológia Társuló klinikum Diagnosztikus (laboratóriumi) 
paraméterek 

HBV Arthritis HBsAg, anti-HBc, HBV-DNS 
HCV Cryoglobulinaemia anti-HCV, HCV-RNS 
HDV  (HBsAg), anti-HDV, HDV-RNS 
Alkoholos cirrhosis  GOT/GPT >1, γGT emelkedett 
NASH Obesitas, metabolikus 

szindróma, 2-es típusú 
diabetes mellitus 

Szérum húgysav, hyperuricaemia, 
triglycerid, vércukor 

Autoimmun 
cirrhosis 

 Autoantitestek (ANA, anti-LKM, anti-SLA), 
hypergammaglobulinaemia 

PBC Sicca szindróma, xanthelasma AMA, alk. foszfatáz, γGT emelkedés, 
hypercholesterinaemia 

PSC Colitis ulcerosa (90%) Anti-pANCA (70%), alk. foszfatáz, γGT 
emelkedett, intrahepaticus epeutak 
gyöngysorszerű tágulata 

Haemochromatosis Arthritis, myocarditis, diabetes Transferrin szaturáció >60% (férfi), >50% 
(nő), szérum ferritin emelkedés, HFE 
génmutáció 

Wilson kór Neurológiai eltérések Szérum coeruloplasmin alacsony, magas 
24h-s vizelet réz-ürítés réslámpa: cornea 
réz-depozitumok (Kaiser-Fleischer gyűrű) 

α1-antitripszin-
hiány 

Tüdőfibrosis Alacsony α-1-antitripszin-szint 

 

Terápia 

A kezelésben legfontosabb a cirrhosishoz vezető kóroki tényező(k) („trigger-ek”) kiiktatása, mellyel 
csökkenthető a cirrhosis progressziója és a hepatocellularis carcinoma kialakulása. Alkoholos 
cirrhosisban kiemelt jelentőségű a teljes absztinencia, a hepatotoxikus gyógyszerek kerülése, és a 
dekompenzáció jeleinek minél korábbi felismerése. Jelenleg oki terápiát a már kialakult cirrhosis 
kezelésében nem ismerünk, a kezelés célja a fibrogenezis gátlása lenne, azonban elfogadott speciális 
antifibrotikus szerek hiányában erre még nincs lehetőség. A krónikus vírushepatitis esetén a 
hatékony antivirális terápia csökkenti a fibrosis progresszióját, gátolhatja a már kialakult cirrhosis 
dekompenzációját és csökkenti a HCC kialakulásának veszélyét (a kezelés részleteit külön fejezetben 
tárgyaljuk). Ez az alkohol-absztinenciára vonatkozóan is érvényes. 

Előrehaladott cirrhosisban a terápia már többnyire csak a szövődmények kezelésére irányul (5. 
táblázat). Mindegyik szövődmény továbbiakat indukálhat, pl. az ascites a spontán bakteriális 
peritonitis, a varix-vérzés az encephalopathia, vagy a veseelégtelenség kialakulását segítheti elő. Egy 
betegben egyszerre gyakran több komplikáció is jelen lehet. 

5. táblázat. A májcirrhosis szövődményei 

Portalis hypertensio és varix-vérzés 
Ascites, oedema, hepaticus hydrothorax 
Hepaticus encephalopathia 

Hepatorenalis szindróma 
Spontán bacterialis peritonitis, infekciók 
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Egyéb szervrendszerek-, tüdő érintettsége, hepatopulmonalis szindróma, portopulmonalis 
hypertenzió 
Hepatocellularis carcinoma 

Metabolikus zavarok 

Anaemia, vérzékenység 

 

Májtranszplantáció. A májtranszplantáció ma az előrehaladott májbetegség egyetlen terápiás 
lehetősége. Akkor válik szükségessé, ha adott esetben a hagyományos (gyógyszeres vagy sebészi) 
kezeléssel már nem érhető el 1-2 évnél hosszabb, megfelelő életminőséget biztosító túlélés. 
Leggyakoribb indikációk: HCV-, HBV-, alkoholos cirrhosis, gyermekekben biliaris atresiák, α-1-
antitripszin-hiány, PSC, PBC, autoimmun hepatitis, haemachromatosis, Wilson-kór, HCC, akut 
májelégtelenség (paracetamol, Amanita phalloides intoxicatio). Legutóbbi irodalmi adatok szerint az 
USA-ban a transzplantáció utáni 1 éves túlélés 83%, az 5 éves túlélés 70%-os, a 8 éves túlélés pedig 
61%-os. 

A cirrhosis szövődményei és kezelésük 

1. Portalis hypertensio (PH) és varix-vérzés 
A portális hypertensio (PH) klinikai szindróma, ilyenkor a nyomásgrádiens a v. portae és a v. cava 
inferior között a normális 5 Hgmm fölé emelkedik. Klinikailag szignifikáns a PH, ha a nyomásgrádiens 
>10-12 Hgmm. Etiológiától függetlenül a PH a cirrhosisos betegek 60-90%-ban megjelenik és ez 
felelős a legtöbb szövődmény (a varix-vérzés, az ascites és a hepaticus encephalopathia) 
kialakulásáért. A PH legsúlyosabb komplikációja a varix-vérzés. 10-12 Hgmm feletti nyomásgrádiens 
esetén megnő a ruptúra veszélye. A vérzés kockázati tényezője az érfal vastagságának csökkenése is, 
melynek endoscopos jele a „cseresznyepiros foltok” (red spots) megjelenése, melyek a varixfal 
elvékonyodott területeit jelzik. A portalis hypertensio kezelése elsősorban a nyelőcső-varix-vérzés 
kialakulásának (primer) és recidívájának (szekunder) megelőzésére irányul. Cél a portalis nyomás 
csökkentése. 

A primer prevenció célja az első varix-vérzés megelőzése. A nem szelektív β-blokkolók a splanchnikus 
területen bekövetkező vasoconstrictio által csökkentik a portalis nyomást. Propranolol: 20-40 
mg/nap napi 2x (kiindulási pulzusszám 25%-os csökkentése). Kontraindikáció: asthma, súlyos 
congestiv szívbetegség, cukorbetegség. A nitrátok (izoszorbid-5-mononitrát) is csökkentik a portális 
nyomást. A β-blokkoló és nitrát kombinációja előnyös lehet. Szövődmény lehet a hypotensio vagy a 
vesefunkció romlása. Az aldoszteron-antagonista spironolcaton mérsékli a portalis nyomásgrádienst. 

A primer profilaktikus szkleroterápia vitatott, részben a magasabb szövődményráta miatt, valamint a 
nyelőcső-varicositasban szenvedő betegek kétharmadának soha nincs varix-vérzése. A varix-ligatúra 
kevésbé kockázatos, de nem tűnik hatékonyabbnak, mint a tartósan alkalmazott β-blokkoló kezelés. 
A varix-vérzés primer profilaxisát az 1. ábra mutatja be. 
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1. ábra. A varix-vérzés primer profilaxisa 

Az akut varix-vérzés azonnali specializált intenzív (szubintenzív) osztályos ellátást igényel. Az első 
tennivaló a hypovolaemiás sokk korrekciója, valamint a haemostatis mielőbbi elérése (transzfúzió, 
plazmapótszer adása). A kezelés további lépései az endoscopos vérzéscsillapítás (gumigyűrű-ligatio, 
szkleroterápia), vazoaktív kezelés (terlipresszin, szomatosztatin) adása, a nagy fertőzésveszély miatt 
antibiotikus kezelés. A szkleroterápia 80-90%-ban megállítja a varix-vérzést. A komplikációk aránya 
10-20%, a beavatkozás mortalitása 2% körüli. Varix-ligáció esetén az ötnapos siker 70%, vazoaktív 
gyógyszeres terápiával kombináltan 80%. Az endoscopos terápia sikertelensége esetén jön szóba a 
transzjugularis intrahepaticus portosystemas shunt (TIPS), melynek lényege, hogy a v. cava 
superioron a v. cava inferiorba, ill. a v. cava hepaticába katéteren keresztül vezetett eszközzel 
összeköttetést alakítanak ki a v. hepatica és a v. portae fő ága között. A tágítás után fémből készült 
stentet helyeznek be. A TIPS szövődményei: hepaticus encephalopathia (20-30%), fertőzés, a shunt 
stenosisa (kb. 60%) vagy elzáródása. Az akut varix-vérzés adekvát ellátásának köszönhetően a 
cirrhosisos betegek varix-vérzésének halálozása az utolsó két évtizedben 42%-ról 20%-ra csökkent. 

A szekunder prevenció célja a rekurráló nyelőcsővarix-vérzés megelőzése. A nem szelektív β-blokkoló 
hatékony az újravérzés megelőzésében, kontrollált vizsgálatok szerint ennek arányát 63%-ról 42%-ra 
csökkenti. A propranolol és az izoszorbid-mononitrát (ISMN) kombináció hatásosabb, mint a 
szkleroterápia, és legalább olyan értékű, mint a ligatio. A varixok szkleroterápiája csökkenti mind az 
újravérzés, mind a halálozás arányát, azonban gyakoriak a szövődmények (oesophagus-stenosis, 
nyelőcsőfekélyből vérzés). A varix-ligatio esetén ritkább a komplikáció, de a szkleroterápiához képest 
nem javítja a túlélést. Az újravérzés prevenciójában a gumigyűrű-ligatio és a β-blokkoló együttes 
adása hatékonyabb, mint bármelyik eljárás egymagában, ez a kombináció javasolt, ha előzetesen 
valamelyik hatástalannak bizonyult. 

2. Ascites, oedema, hepaticus hydrothorax 
Az ascites leggyakoribb (80%) oka a cirrhosis. Az ascites jelentősen rontja a beteg életminőségét, 
fokozza a fertőzés (SBP), és a veseelégtelenség kockázatát. Kialakulása rossz prognosztikai jel, a 
cirrhosis dekompenzációjára utal. Kompenzált cirrhosisos betegek 60%-ban alakul ki 10 év alatt. 
Megjelenését követő három éven belüli a halálozási arány 50%-os. 
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Differenciál-diagnózisa: a cirrhosis után a második leggyakoribb ok a carcinosis peritonei. Egyéb 
ritkább okok: primer májrák, ill. májmetasztázis, szívelégtelenség, pancreatitis, Budd-Chiari-
szindróma, tuberculosis, vírushepatitis, súlyos hypoalbuminaemia. Differenciál-diagnosztikai 
szempontból fontos a malignus és nem malignus, ill. a fertőzött és nem fertőzött hasi 
folyadékgyülemek elkülönítése. Diagnosztikus paracentesis végzése indokolt minden asciteses beteg 
esetén, valamint ha az asciteses betegnél hirtelen állapotromlást, vagy ha láz, vérzés, 
encephalopathia fellépését észleljük. Meghatározandó az ascites összfehérje- és albumintartalma, 
fehérvérsejtszáma. A mintát az ágy mellett táptalajra kell leoltani. A szérum albumin-ascites grádiens 
(a szérum és az ascites albuminszintjének különbsége), ha nagyobb, mint 10 g/l, cirrhosisra utal. Ha 
15 g/l alatti az ascites protein koncentrációja, spontán bakteriális peritonitis gyanúját veti fel. Ha a 
neutrophil granulocyták aránya a punctatumban magasabb, mint 250/µl, akkor alátámasztott a SBP 
diagnózisa. Malignitás gyanúja esetén a punctatum citológiai vizsgálata szükséges, ennek 
szenzitivitása 40-70%. A punctatum malignus eredetét igazolja, ha a fehérje 30 g/l-nél magasabb, és a 
carcinoembrionalis antigén (CEA) szintje 2,5 ng/l feletti. Az ascites kezelését a 6. táblázat mutatja. 

6. táblázat. Az ascites kezelése 

1. Diétában sómegszorítás, napi 2000 mg 
2. Megfelelő fehérjebevitel (fehérje-, ill. kalória-malnutrició kompenzálása): 1,0-1,5 g/kg fehérjét 
tartalmazó étrend 
3. Diuretikus kezelés 

 spironolakton: 100 mg/nap (fokozatosan 400 mg-ig emelhető) 

 furosemid: 20-40 mg/nap (fokozatosan 160 mg-ig emelhető) 

 amilorid: 5-10 mg/nap (főként aldoszteron-antagonista mellékhatás, gynecomastia esetén) 
 

A kezelés monitorozása naponkénti testsúly ellenőrzéssel (ajánlott 1-2 kg testsúlycsökkenés/nap), 24 
órás napi vizeletmennyiség mérésével, a szérum elektrolit és vesefunkció kontrollal történik. Ha a 
betegnek perifériás oedemája vagy bokaoedemája, napi 500 mg testsúlycsökkentés elegendő. A 
diuretikus terápia szövődménye lehet a volumendepléció, a veseelégtelenség, a hyponatraemia és a 
hepatikus encephalopathia. Hyponatraemia esetén a megoldást nem a nátriumpótlás, hanem a 
folyadékbevitel megszorítása (800-1000 ml/nap) jelenti! Az aldoszteron-antagonisták által okozott 
hyperkalaemia a kacs-diuretikumok együttes adásával kompenzálható. Paracentesis (hascsapolás) 
feszülő ascites esetén indokolt, lehetőleg albuminpótlással, vagy „plazmapótszerrel” (napi 6-8 l lassú 
lebocsájtása javasolt). 

Refrakter (kombinált diuretikus terápiára nem reagáló) ascites a betegek kb. 10%-ában észlelhető. 
Kezelési lehetőségei: paracentesis, albumin, TIPS, peritoneojugularis shunt. Refrakter asciteses 
betegekben a TIPS csökkentette az ascites recidíva és a hepatorenalis szindróma arányát, de 
gyakrabban fordult elő hepatikus encephalopathia, és a mortalitási adatok sem voltak jobbak 
összehasonlítva az ismételt nagymennyiségű ascites lebocsájtásával kezelt betegek esetében. 
Régebben a refrakter asciteses betegek esetében a peritoneo-venosus shuntöket ajánlották, azonban 
magas szövődményrátájuk - disseminált intravascularis coagulatio, bakteriális fertőzés, congestív 
szívelégtelenség - miatt ezek napjainkban a háttérbe szorultak. 

A dekompenzált cirrhotikus betegek 5-10%-ában észlelhető 500 ml feletti pleuralis folyadék 
(hepatikus hydrothorax). Fokozatosan alakul ki, viszonylag tünetmentes és csak ritkán okoz dyspnoét. 
Diagnosztikus punkció a fertőzés kizárása miatt szükséges. A mellűri folyadék felülfertőződése esetén 
spontán bakteriális empyema alakul ki. Kezelése: nátriummegszorítás, diuretikum, thoracocentesis, 
empyema esetén 3. generációs cephalosporinok (ceftriaxon). 
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3. Hepaticus encephalopathia (HE) 
A hepaticus encephalopathia (HE) a májkárosodáshoz társuló neuropsychiatriai eltérések változatos 
tünetekkel kísért spektruma, mely akut májelégtelenségben és cirrhosisban egyaránt előfordulhat. 
Cirrhosisban a klinikai képet a pszichomotoros diszfunkció, a károsodott memória, a megnyúlt 
reakcióidő, a szenzoros abnormalitások, a koncentrálóképesség zavara, súlyos állapotban a kóma 
jellemzi. A manifeszt encephalopathia stádiumai: (1) enyhe zavartság, (2) aluszékonyság, (3) stupor, 
és (4) kóma. Kialakulásában központi patogenetikai tényező az ammónia. A májsejtkárosodás miatt a 
máj képtelen a bélből származó káros ágensek detoxikálására. Az agyban az ammónia-detoxifikáció 
fő helye az astrocyták, ahol glutamátból glutamin képződik. A magas ammóniaszint hatására 
megemelkedik az astrocytákban a glutamintartalom, ami ozmotikus egyensúlyzavart, 
következményes agyoedemát okoz. Az ammónia nem önálló patogenetikai tényező, többek között 
fals neurotranszmitterek termelődése, a központi idegrendszer neuronjainak fokozott érzékenysége 
a gátló neurotranszmitter (a γ-aminovajsav) iránt, ill. a keringő endogén benzodiazepinek szintjének 
emelkedése is szerepet játszik a hepatikus encephalopathia létrejöttében. Az encephalopathia 
kialakulását fokozó tényezők: tápcsatornai vérzés, obstipatio, alkalosis, diuretikumok okozta 
hypokalaemia, az opioidok, a nyugtató és altatószerek, a hypovolaemia, és a portosystémás shuntök. 
A hepaticus encephalopathia kezelését a 7. táblázat foglalja össze. 

7. táblázat. A hepaticus encephalopathia kezelése (ammóniaszint-csökkentő eljárások) 

Diétás fehérjebevitel módosítása: napi fehérjebevitel csökkentése (40 g/nap), növényi eredetű 
fehérjék magasabb aránya. 
Fel nem szívódó diszacharidok: Laktulóz vagy laktitol 3x25-50 ml/nap. A béltartalom savanyodása 
miatt az ammónia (NH3) ammóniummá (NH4) alakul, ami nem szívódik fel a bélből. (Az újabb 
metaanalízisek szerint nem szignifikáns hatásúak.) 
Antibiotikumok: az ammónia-termelő baktériumok eliminálása révén hatnak. Rifamixin (Normix) 
1200 mg/nap 7-10 napig, vagy metronidazol (Klion) 3x250 mg, vancomycin 2x1g. 
Egyéb: májtranszplantáció. 
 

4. Hepatorenalis szindróma (HRS) 
A cirrhosis egyik legsúlyosabb komplikációja a funkcionális veseelégtelenség a vesében patológiai 
eltérés nélkül. A betegek közel 10%-ában fordul elő, gyakran refrakter ascitesszel együtt. Az 1-es 
típusú HRS akut és gyorsan progrediál, átlagos háromhetes túléléssel (intenzív osztályos elhelyezést 
igényel). A 2-es típusú HRS kevésbé súlyos és elhúzódó. Klinikumra jellemző az oliguria, 
hyponatraemia, a vizelet alacsony nátrium tartalma és a hypotensio. A diagnózis felállításánál a 
veseelégtelenség egyéb okait ki kell zárni. Patogenezise komplex: csökkent filtráció a Henle-kacs 
felszálló ágában, csökkent renális prosztaglandin (vazodilatator)-szintézis, az antidiuretikus hormon 
fokozott szekréciója. A kezelés sokszor hatástalan. Lehetőségek: vasoconstrictor (terlipressin, 
octreotid), noradrenalin, iv. albumin. A hepatorenalis szindróma TIPS beültetése után javulhat. 

5. Spontán bakteriális peritonitis (SBP), infekciók 
Májcirrhosisban csökken a baktériumok elleni védekezőképesség. A hospitalizált cirrhosisos betegek 
közel 47%-ában bizonyítható bakteriális infekció. Lokalizációt illetően a SBP a leggyakoribb, ezt 
követik a húgyúti és a légúti fertőzések. A spontán bakteriális peritonitis a cirrhosisos beteg 
ascitesének infekciója, a kórházba kerülő asciteses betegek 20-50%-ában állapítható meg. 
Leggyakrabban Gram-negatív baktérium (E. coli) okozza. Kiemelendő, hogy ezen betegekben nem 
azonosítható nyilvánvaló intraabdominális fertőzésforrás (perforáció). A klinikumot típusos esetben a 
generalizált peritonitis tünetei jellemzik (hasi fájdalom, láz, leukocytosis, izomvédekezés, renyhe 
bélhangok). Kevésbé típusos esetben az encephalopathia vagy a vesefunkció romlása figyelhető meg. 
Diagnosztikus kritériumok: az ascites punctatum leukocytaszáma >250/µl. Az esetek kb. felében nem 
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tenyészthető ki kórokozó az ascitesből. Differenciáldiagnosztikai szempontból a szekunder peritonitis 
okait kell kizárni (perforáció, cholecystitis, pancreatitis). Kezelése: 3. generációs cephalosporinok (iv. 
cefotaxim), amoxicillin/clavulánsav iv., enyhébb esetben per os ofloxacin. Szekunder prevenció: SBP-
n átesett betegek esetében napi 1x400 mg/nap norfloxacin (Nolicin), vagy 1x250 mg/nap 
ciprofloxacin. Korai diagnózis és terápia mellett az SBP egy éven belüli halálozása a korábbi 80%-ról 
20%-ra csökkent. 

6. Hepatopulmonalis szindróma és portopulmonális hypertenzió 
Májkárosodás esetén és portalis hypertoniában a pulmonalis vascularis rendszerben két fontos 
szövődmény alakulhat ki, a hepatopulmonalis szindróma és a portopulmonális hypertenzió. Az előbbi 
esetén az intrapulmonalis vazodilatáció az alveolaris-artériás oxigéngrádiens kiszélesedéséhez vezet, 
míg az utóbbit a pulmonális artéria vasoconstrictiója okozza. A diagnózis a kóros pulmonáris gázcsere 
kimutatásán alapszik (artériás vérgáz-analízis, pulzusoximetria/oxigénszaturáció). Hosszú távú 
oxigénterápia mérsékelheti a hypoxiát. 

7. Hepatocellularis carcinoma (HCC) 
A hepatocellularis carcinoma (HCC) világviszonylatban a halálhoz vezető rosszindulatú betegségek 
között a harmadik helyen áll. Az esetek 80-90%-ában májcirrhosis talaján alakul ki. A HCC egyéb 
rizikófaktorait a 8. táblázat mutatja be. 

8. táblázat. A HCC kockázati tényezői 
 
Cirrhosis / Dekompenzált cirrhosis 
Hepatitis B és C vírus 
NASH 

2. típusú diabetes mellitus 
Aflatoxin mérgezés 
Többszörös vírusinfekció (HBV, HCV, HIV) 
Előrehaladott kor 
Férfi nem 
HCC-re vonatkozóan pozitív családi anamnézis 
Másodlagos alkohol abúzus vagy NASH 

 

A HCC epidemiológiáját egyrészt genetikai tényezők, másrészt környezeti tényezők határozzák meg 
(2. ábra). 
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2. ábra. A HCC genetikai és környezeti tényezői [Fehér J, Lengyel G. (2010) alapján] 

A májcirrhosis talaján bonyolult molekuláris biológiai történések következtében fejlődik ki a 
hepatocellularis carcinoma. A HCV és HBV oki szerepe a pathogenezisben bizonyítottnak látszik. A 
HBV direkt módon karcinogén, a HCV viszont indirekt módon befolyásolja a daganatképződést. 
Alkoholos eredetű májcirrhosisban a HCC előfordulási gyakorisága az egyes irodalmi adatok szerint 3-
15%-ra tehető. Egészséges májban a hepatocellularis carcinoma előfordulása ritkaságnak számít. A 
cirrhosisos betegek követésében és gondozásában kiemelt szerepe van a háziorvosnak is. A HCC 
időben történő felismerésével a rosszindulatú daganat műtéti eltávolítása a beteg teljes gyógyulását 
eredményezheti. A képalkotó eljárások (hasi UH, CT, MR vizsgálat) mellett az irodalom számos 
biomarkert említ. Ezek közül a mindennapi gyakorlat számára az AFP érhető el. Vírusfertőzés esetén 
a diabetes mellitus, ill. az alkoholfogyasztás szinergista tényezőként is szerepel. Amennyiben a HCC 
műtéti kezelésére (reszekció, transzplantáció) nincs lehetőség, a folyamat progressziójának 
csökkentésére több invazív radiológiai terápiás módszer áll rendelkezésre (radiofrekvenciás abláció, 
kemoembolizáció, alkoholos abláció stb.). Új készítmény a sorefenib (kináz-inhibitor), mely 
előrehaladott HCC-s betegekben jelentős mértékben javíthatja a túlélési időt. 

8. Metabolikus zavarok 
Májcirrhosisban jelentős változások következnek be a fehérje-, aminosav-, valamint a szénhidrát 
anyagcserében, mindemellett érintett lehet a lipid-, hormon-, réz-, vas és nyomelemek anyagcseréje, 
károsodhat az endogén és exogén anyagok metabolizmusa, méregtelenítése és kiválasztása. A 
cirrhosisos betegek közel 80%-a „alultáplált”, a fehérje-kalória malnutrició állapotában van. 
Kezdetben csak a zsírszövet tűnik el, később az izom tömege is csökken. Fontos ilyenkor a megfelelő 
mennyiségű fehérjebevitel, ugyanakkor figyelemmel kell lennünk az encephalopathia fokozott 
veszélyére is. A cirrhosisos betegek közel 60%-ban csökkent glükóztoleranciával találkozunk és a 
betegek mintegy 10%-ánál alakul ki manifeszt cukorbetegség. 
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Gondozás, prevenció, háziorvosi kompetencia 

 A cirrhosis megelőző állapotok és kórképek kiszűrése (ld. etiológia, alapbetegségek kezelése) 

 A májcirrhosis korai felismerése és kezelése (kórokok eliminálása, alkohol, HCV, HBV), 
decompenzált állapotban kórházi beutalás. 

 A már kialakult cirrhosis esetén a szövődmények felismerése, prevenciója és a progresszió 
csökkentése, a dekompenzáció megelőzése (gyógyszeres kezelés, antivirális terápia, varix-
vérzés prevenciója) 

 HCC prevenciója: primer-HBV elleni vakcináció, (szekunder: krónikus virus hepatitisben 
antivirális kezelés- hepatológus) 

 HCC korai kiszűrése, monitorozása: AFP, hasi UH (és egyéb képalkotók) minden cirrhosisos 
betegnél félévente javasolt elvégezni! 

Természetes lefolyás és prognózis 

A cirrhosis természetes lefolyását jelentősen befolyásolja az etiológia és a fenntartó ok kezelése. Az 
éves dekompenzációs ráta HCV esetén 4%, HBV esetén elérheti a 10%-ot. A hepatocellularis 
carcinoma éves incidenciája 2-7% közötti. A prognózis megítélésére régóta használt az empirikus 
alapon kidolgozott Child-Pugh-pontrendszer (9. táblázat). Néhány éve a Model of End-stage Liver 
Disease (MELD) rendszer alkalmazása került előtérbe, amely nem tartalmaz szubjektíven megítélhető 
paramétereket (ascites, encephalopathia), hanem a bilirubin, a kreatinin és a protrombin (INR) érték 
alapján történik az osztályozás. A két rendszer pontossága szignifikánsan nem különbözik egymástól, 
egyes elemzők szerint azonban a MELD rendszer megbízhatóbb a várható túlélés 
prognosztizálásában. Az éves túlélési ráta a Child A, B és C stádiumú cirrhosisos betegekben 100, 80 
és 45%. 

5. táblázat. A Child-Pugh pontrendszer és várható élettartam 

Pont Bilirubin 
(µmol/l) 

Albumin 
(g/l) 

Protrombin (INR) Encephalopathia Ascites 

1 < 34 > 35 < 1,7 nincs nincs 
2 34-51 28-35 1,7-2,3 1-2 enyhe 
3 < 51 < 28 > 2,3 3-4 közepes, súlyos 
Child-Pugh A: összpontszám 1-6 (kompenzált), B: összpontszám 7-9 (dekompenzált), C: összpontszám 
10-15 (súlyosan dekompenzált). Várható élettartam (év): Child A: 15-20, Child B: 4-14, Child C: 1-3 
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Esetismertetés 

47 éves középiskolai tanárként dolgozó betegem korábbi anamnézisében komolyabb belgyógyászati 
betegség nem szerepelt, egy-egy felső légúti infekció kapcsán találkoztam vele rendelésemen. Korai 
menopausa panaszaival jelentkezett. Fizikális vizsgálata során kóros eltérést nem találtam, 
laborbeutalóval láttam el és nőgyógyászati vizsgálatra utaltam. 

Laboratóriumi leleteiben kóros nem volt. Nőgyógyászati vizsgálat és konzílium történt, melynek során 
hormonpótló terápiát kapott: Cyclo menorette (1mg ostradiol). Nőgyógyászati panaszai rendeződtek. 
Évente végeztünk kontroll laborvizsgálatot (kóros eltérés nem volt). 

A 4 évvel később elvégzett laborvizsgálata során az alábbi eltéréseket észleltem: GOT: 93 U/L, GPT: 
160 U/L, γGT: 72 U/L, alk. foszfatáz, seBi normális, egyéb kóros eltérés leleteiben nem volt. 

Panaszait kikérdezve az utóbbi időben kissé fáradékonyabb, de ez a mindennapi terheléssel is 
összefügghet (éppen érettségi időszakában volt), hasi panasza nem volt, széklet habitusa nem 
változott, széklet-, vizelet normochrom. Fizikális vizsgálattal kóros eltérést most sem találtam, icterus 
nem volt. 

Mi merülhet fel az emelkedett májfunkciók hátterében? 

 NASH (nem alkoholos zsírmáj)? Bár a beteg nem volt obes, diabetese nem volt ismert, családi 
anamnézis is negatív volt (idős szülei élnek). 

 Toxikus hatás? A beteg az alkoholfogyasztást negálta, és a γGT is csak enyhén volt 
emelkedett. 

 Cholelithiasis? Epeúti obstrukció? - ez a laborkonstelláció alapján nem valószínű (az alk. 
foszfatáz sem volt emelkedett). 

 Parenchymás folyamat, HCC? metastasis? Fogyás, hasi panasz nem volt. 

 Cholestasis-ostrogén hatás? Ez az ismert gyógyszerszedés alapján felmerült (más gyógyszert 
nem szedett. Gyógyhatású készítményekre is rákérdeztem). 

Fentiek alapján a beteget hasi UH vizsgálatra küldtem, negatív UH lelettel érkezett vissza. Ennek 
alapján az ösztrogénkészítmény által kiváltott cholestasisra gondoltam. A nőgyógyásszal konzultálva a 
gyógyszeres kezelést leállítottam és kontroll laborvizsgálatra rendeltem vissza. 

Három hónapos gyógyszerszünet után jelentkezett rendelésemen. Kissé sápadtabbnak, 
megviseltebbnek találtam a beteget, de friss panaszai nem jelentkeztek. Kontroll májfunkciók: GOT: 
116 U/L, GPT: 194 U/L, γGT: 68 U/L, egyéb laborértékei normálisak voltak, májfunkcióiban minimális 
progresszió volt észlelhető. A nem javuló értékek mellett további kivizsgálása mellett döntöttem, 
hepatitis, HIV, CMV szerológiára levettünk vért, valamint hasi CT vizsgálatot szerveztem a betegnek. 
A hasi CT térfoglaló folyamatot nem igazolt). A hepatitis-szerológia eredménye: Hepatitis B vírus 
antiHBc: negatív, anti-HBs: negatív, HBsAg: negatív, anti-HCV: pozitív. Kikérdezve a beteget életében 
vért nem kapott, komolyabb műtéte nem volt, 20 éve él házasságban. 

A beteget hepatológiai szakrendelésre irányítottam, kivizsgálása során PCR-al magas kópiaszám, ill. 
aktív krónikus HCV hepatitis igazolódott. Egy éves pegilált interferon és ribavirin kezelésben 
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részesült, folyamatos hepatológiai ellenőrzés mellett, a kezelést a beteg jól tolerálta. Egy év elteltével 
a beteg vírusmentessé vált, jelenleg jól van, folyamatos ellenőrzés alatt áll. 

Az eset kérdései és tanulságai: A hormonterápia valószínűleg előrehozhatta a diagnózist. A 
hepatitises máj valószínűleg érzékenyebb a cholestasist okozó ágensekre, ill. hepatotoxikus 
komponensekre. Hosszasan fennálló parenchymás májenzim-emelkedés esetén minden gondoljunk 
krónikus vírushepatitis lehetőségére és szűrjük betegeinket, mindemellett fontos a részletes 
anamnézis (gyógyszerszedés, gyógynövénykészítmények!) kikérdezése is. Egy betegnél több ágens is 
állhat az emelkedett májfunkciók hátterében. 

Betegtájékoztató 

Hasznos információk lelhetők az alábbi honlapokon: www.majbeteg.hu (Hepatológiai centrumok 
listája), www.hepatologia.hu, www.majmoly.hu. 

Betegtájékoztató a Májmoly- A májzsugor (cirrhosis hepatis).url cím alatt található. 

Tesztkérdések 

1. Melyik a májcirrhosis három leggyakoribb etiológiai tényezője? 
A. Autoimmun hepatitis 
B. Krónikus B és C hepatitis 
C. Alkohol 
D. NASH 
E. B és C válasz 
 
2.Az alkoholos májcirrhosis gyakori laboratóriumi eltérései, kivéve: 
A. Anaemia, megnyúlt protrombin idő (előrehaladott cirrhosisban) 
B. Emelkedett γGT érték 
C. GOT/GPT <1 
D. Alkalikus foszfatáz emelkedés <3-szoros 
E. GOT/GPT >1 
 
3. Mi a hasi ultrahang vizsgálat jelentősége májcirrhosisban? 
A. Ascites kimutatása 
B. Splenomegalia kimutatása, portalis vénák vizsgálata 
C. UH vezérelt májbiopszia 
D. Hepatocellularis carcinoma szűrése 
E. Mindegyik 
 
4. Melyek a májcirrhosis leggyakoribb (rövid és hosszú távú) szövődményei? 
A. Hepaticus encephalopathia 
B. Hepatocellularis carcinoma 
C. Ascites, oedema 
D. Portalis hypertensio és varix-vérzés 
E. Mindegyik 
 
5. Mi a fibroscan vizsgálat? 
A. CT-vizsgálat 
B. Speciális májbiopszia 
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C. Ultrahang alapú noninvazív vizsgálat a fibrosis detektálására, ill. a cirrhosis diagnózisának 
felállítására 
D. Máj MR-vizsgálat 
E. A hasi ultrahanggal egyenértékű diagnosztikus képalkotó vizsgálat májbetegségekben 
 
6. A hepaticus encephalopathia kezelésének lehetőségei, kivéve: 
A. Májtranszplantáció 
B. A napi fehérje- és kalóriabevitel növelése 
C. Laktulóz adása 
D. Antibiotikum (rifaximin, metronidazol) 
E. Növényi fehérjék bevitelének növelése 
 
7. Mikor merül fel spontán bakteriális peritonitis gyanúja a cirrhosisos beteg otthoni ellátása során? 
A. A beteg általános állapota, encephalopathia váratlan romlása 
B. Ascites rohamos növekedése (terápiarezisztens) 
C. Láz, hasi fájdalom 
D. Hasi izomvédekezés, subileus klinikai tünetei 
E. Bármelyik tünet a fentiek közül 
 
8. A háziorvos feladatai májcirrhosisos betegeknél, kivéve: 
A. Hepatitis B-, C-vírus szűrése (hepatitis-szerológia) 
B. Antivirális kezelés beállítása 
C. Cirrhosis decompensatio gyógyszeres kezelése, prevenciója 
D. Rendszeres hasi UH és AFP szűrésre küldése (HCC korai kimutatása) 
E. Diétás-, életmód tanácsok (teljes absztinencia) 
 
Helyes válaszok: 1: E, 2: C, 3: E, 4: E, 5: C, 6: B, 7: E, 8: B 
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13. ANYAGCSERE- ÉS ENDOKRIN BETEGSÉGEK A PRAXISBAN 

Az elhízás kezelése az alapellátásban 
dr. Torzsa Péter 

Bevezetés 
Az elhízás anyagcsere-folyamatok genetikai, központi idegrendszeri, endokrin és környezeti 
hatásokra létrejövő zavara, amely az energiaháztartás egyensúlyának módosulását okozza. Az 
elhízást azért kell komolyan venni, mert 25 kg/m2 testtömegindex felett mindenkit veszélyeztet, 
befolyásolja az életminőséget, társadalmi stigmatizációt jelent, valamint az elhízás más betegségek 
rizikófaktorát jelenti, mint a kardiovaszkuláris, anyagcsere, mozgásszervi, daganatos, 
gasztrointesztinális, respiratorikus és központi idegrendszeri betegségeké (1. táblázat). 

1. táblázat. Az elhízás mint kockázati tényező különböző betegségekben 

1. Kardiovaszkuláris betegségek 

 Hypertonia 

 Ischaemiás szívbetegség 

 Miokardiális infarktus 

 Balszívfél−elégtelenség 

 Cor pulmonale 
2. Anyagcsere-betegségek 

 2. típusú cukorbetegség 

 Atherogen dyslipidaemia 
3. Mozgásszervi betegségek 

 Térdízületi arthrosis 

 Coxarthrosis 

 Gerincbetegségek 

 Pes planus 

 Gyakoribb csonttörés 
4. Daganatos betegségek 

 Női emlőkarcinóma 

 Méhnyakrák 

 Petefészek−karcinóma 

 Prosztatarák 

 Kolorektális karcinóma 
5. Gasztrointesztinális betegségek 

 Nem alkoholos eredetű steatosis 

 Cholelithiasis 

 Hiatus hernia 

 Oesophagealis reflux 

6. Légzőszervi betegségek: 

 Krónikus alveoláris hipoventilláció 

 Alvási apnoe 

 Bronchialis asztma 
7. Központi idegrendszeri betegségek 

 Depresszió, evészavarok 
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Definíció 
Az elhízás meghatározására és súlyosságának jellemzésére legelterjedtebb módszer a testtömegindex 
(body mass index, BMI) használata. Számítása úgy történik, hogy a testsúlyt elosztjuk a testmagasság 
méterben mért négyzetével. Értékelését a 2. táblázat mutatja. Az elhízás meghatározására még 
számos módszer áll rendelkezésünkre. Az abdominális elhízásra a derék-csípő hányadosának (waist 
hip ratio: WHR) növekedése jellemző. A normál érték felső határa férfiaknál 1, nőknél 0,9. A betegek 
jelentős részében a viszcerális zsírszövet jellemzésére alkalmasabb a derékbőség meghatározása, 
ezért a gyakorlatban ez terjedt el: normál értéke férfiaknál kevesebb, mint 94 cm, nők esetében 80 
cm alatti. 

2. táblázat. Diagnosztikus kritériumok a BMI szerint 

18,5 alatt Alultáplált 
18,5-24,9 Egészséges 
25-29,9 Túlsúly 
30-34,9 Elhízás (első fokozatú) 
35-39,9 Súlyos elhízás (második fokozatú) 
40 felett Igen súlyos (morbid, harmadfokú) elhízás 

 

E6600 Kalóriatöbblet miatti elhízás 
E6610 Gyógyszer-okozta elhízás 
E6620 Extrém elhízás alveoláris hypoventillatióval 
E6680 Egyéb elhízás 
E6690 Elhízás, k.m.n 

 

Epidemiológia 
Az elhízás az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a világ tíz legsúlyosabb egészségügyi 
problémája közé tartozik, és a dohányzás után a második legjelentősebb megelőzhető kockázati 
tényező. A WHO 1997-ben ismerte el globális epidémiának, 1998-ban pedig krónikus, recidiváló 
betegségnek deklarálta. Esztétikai és szociális hátrányai miatt sokan szenvednek a szövődményeitől, 
a XXI. században az egészségügy egyik legnagyobb kihívását jelenti. 

A WHO adatai szerint 2005-ben 1,6 milliárd túlsúlyos 15 év feletti felnőtt és legalább 400 millió 
elhízott volt a világon. Az elhízás prevalenciája folyamatosan emelkedik. A növekedés átlaga a fejlett 
országokban 0,2%-tól 18,5%-ig terjed. Még a korábban az egészséges táplálkozás következtében a 
kardiovaszkuláris rizikófaktoroktól védettnek hitt mediterrán országok, mint például Franciaország, 
Spanyolország és Olaszország területét is érinti az elhízás. 

Az obezitás napjainkban már nem csak a fejlett országok problémája. A betegség átlagos növekedése 
a fejlődő országokban 0,1% és 35,5% között mozog, így ezen területek az alultápláltság és az elhízás 
kettős terhétől szenvednek. A fejlődő országokban a városok környékén az obezitás magasabb 
esetszámmal fordul elő, mint a vidéki területeken. Európában végzett vizsgálatok adatai alapján 
minden második felnőtt túlsúlyos. Számítások szerint 2000 és 2030 között az elhízottak száma 
megduplázódhat. Szakemberek 2015-re világszerte 2,3 milliárd túlsúlyos, és 700 millió elhízott 
beteget becsülnek. 2025-re az obezitás előfordulása az Egyesült Államokban a 45-50%-ot, 
Ausztráliában és az Egyesült Királyságban 30-40%-ot, Brazíliában pedig a több mint 20%-ot is elérheti. 

A legtöbb vizsgálat az Egyesült Államokban készült. Mokdad és munkatársainak felmérése szerint 
1992-ben a népességnek csupán 12%-a volt obez, ez az arány 1998-ra 17,9%-ra, és 2000-re pedig már 
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közel 20%-ra emelkedett. Wang és Beydoun vizsgálata azt mutatta ki, hogy az elhízott amerikai 
felnőttek prevalenciája az 1976 és 1980 között mért 15,1%-ról 1999 és 2000 közötti időintervallumra 
gyakorlatilag megduplázódott, elérte a 30,9%-ot. 

Az 1997-ben és 1998-ban készült felmérés eredményeként hazánkban az elhízás prevalenciája 18-
19%-nak, a túlsúlyé 42-43%-nak bizonyult; a hasi típusú elhízás férfiakon 44,51%-ban, budapesti 
nőkön 42,5%-ban, vidéki nőkön 29,73%-ban fordult elő. Bár ismert, hogy az elhízás előfordulása az 
életkor előrehaladtával nő, már a 25-30 év közötti korosztályban is jelentős mértékű (13,4%) volt. Az 
obezitás előfordulásának magyarországi változását az Országos Lakossági Egészségfelmérés 
reprezentatív vizsgálata mutatta be: 1994-2000 között az elhízás a férfiak illetve a nők körében 5,3 és 
7,2%-kal, a túlsúly pedig 4,2 illetve 1,3%-kal nőtt. A Magyar Elhízástudományi Társaság felmérése 
alapján az elhízás hazai előfordulása egy 2003-ban végzett országos vizsgálat szerint a 18–50 év 
közötti férfiakon 19,7%-nak bizonyult, a túlsúlyos állapot aránya 47% volt. Magyarországon jelenleg 
átlagosan 48,8% a túlsúlyosak aránya, de korcsoportok és végzettségek szerinti megoszlásban 60% 
feletti arány is megfigyelhető, például a diploma nélküli vezető beosztású férfiak 64,4%-a tekinthető 
túlsúlyosnak. 

Nem 
Az első magyar reprezentatív táplálkozási vizsgálat szerint 1985-1988 között a férfiaknak 58%-a, a 
nőknek pedig 61,7%-a volt túlsúlyos vagy elhízott. 

Életkor 
Általánosságban megfigyelhető az elhízás növekedése az életkor előrehaladtával. A legtöbb fejlett 
országban a csúcsérték előfordulása 50-60 éves korban jelentkezik, a fejlődő országokban pedig 40-
50 év körül, ezután pedig sok országban az obezitás prevalenciájának csökkenése figyelhető meg. 

Társadalmi háttér 
A XX. század második felére a kövérség fogalmához csupa negatív értékítélet, előítélet társul. Ennek 
eredményeként a kövérség megbélyegez, stigmatizál, az önértékelés csökkenéséhez, szorongáshoz 
vezet, szexuális zavarokkal és szociális visszahúzódással jár. Ezeken túl az elhízás jelentős 
népegészségügyi probléma is, mivel az elhízáshoz társulhat hypertonia, 2-es típusú diabetes mellitus, 
ischaemiás szívbetegség, epekövesség, egyes carcinomák, dyslipidaemia, stroke, osteoarthritis, alvási 
apnoe is. 

Patofiziológia 
A humán elhízás olyan komplex multifaktoriális betegség, amelynek herediter, környezeti, élettani és 
pszichológiai okai vannak; felosztás szerint primer és szekunder obezitást különböztetünk meg. 

A primer elhízás egyik oka örökletes tényezőkre vezethető vissza, amelyek két részre oszthatók: 
monogénes vagy poligénes tényezőkre. A monogénes örökletes tényezők közé különböző szindrómák 
tartoznak, mint például a Prader-Willi-, a Laurence Moon-Bardet-Biedl-, a Cohen-, az Alström- és a 
Carpenter szindróma, valamint ide soroljuk a leptin, a leptinreceptor, a prohormon konvertáz-1, a 
POMC, a melanokortin-4 receptor (MC4R) mutációit is. A poligénes elhízás hátterében 
feltételezhetően az a 40 gén áll, amelyek a testsúly szabályozásában résztvevő fehérjét határozza 
meg. Ezen gének polimorfizmusa és a különböző polimorfizmusok együttese elősegítheti az elhízást. 
Ennek bizonyítéka, hogy az irodalom mai állása szerint az elhízás becsült örökölhetősége az egyik 
legmagasabb (0,84), míg a skizofrénia (0,68), az alkoholizmus (0,57), a diabetes (0,53), az epilepszia 
(0,5) esetén ez a szám kisebb. 

Az elhízás genetikai kutatásának központja a leptin gén és a leptin receptorral kapcsolatos 
vizsgálatok. A leptin 167 aminosavból áll, a fehér zsírszövetben keletkeződő peptid, vérszintje 
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arányos a testtömeggel és még inkább az össz-zsírtömeggel. A leptin a hypothalamikus 
leptinreceptorokhoz kapcsolódva számos neuropeptid szintézisét és felszabadulását befolyásolja, 
melyek közül a neuropeptid Y az éhségérzetet fokozza, ennek a visszaszorítása a szimpatikus rendszer 
aktiválásával és így fokozott energiafelhasználással jár együtt. Ezenkívül hatása van a zsírsejtekre a 
zsírszintézis gátlásán keresztül, fékezi a hypophysis-mellékvese tengely működését. 1977-ben Farooqi 
diagnosztizált először olyan beteget, akiben az elhízás hátterében mérhetetlenül alacsony leptinszint 
volt igazolható, mely a leptin génmutációjának volt köszönhető. Leptinhiányos betegeknél leptin 
szintetikus adásával a hyperphagia megszüntethető az éhségérzet csökkentése által. A leptin 
ismeretén felül több génhibát, mutációt írtak le, melyeknek szerepük van az obezitás kialakulásában. 
A legtöbb elhízott személy vérében magas a leptinszint, funkcionális leptinrezisztencia 
valószínűsíthető. Jelen ismereteink szerint exogén leptin adással nem kezelhető a probléma, mivel 
nem tudna eljutni a megfelelő hypothalamikus receptorhoz a transzportrendszer károsodása miatt. 

A primer elhízás kialakulásának másik, legtöbb esetben fennálló oka a fokozott kalória-bevitel és 
fizikai inaktivitás kombinációjával magyarázható. Az elhízás fokozott előfordulása összefügg az ízletes 
ételek könnyű elérhetőségével, az autók fokozott használatával és a technika folyamatos 
vívmányaival. Ismert, hogy pszichés faktorok is állhatnak az obezitás kialakulásának hátterében: 
például a stressz, a frusztráció, ill. egyedüllét következtében az evés jutalomként, vigaszként szolgál, 
szenvedélyt jelenthet, esetleg falánksági rohamokkal társulhat, elveszhet a normális éhség,- ill. 
jóllakottságérzés. 

A szekunder elhízás okai között számos betegség előfordulhat. Endokrin kórképekben, mint a 
Cushing-kór, a hipotireózis, az inzulinóma, vagy férfiaknál a tesztoszteronhiány. Megjelenhet centrális 
elhízás hipotalamusz sérülésekor agydaganat esetén, vagy ezen betegségek műtéte, rtg. besugárzása 
után. A szekunder elhízás egyik fontos oka a gyógyszer-mellékhatás, pl. antiemetikumok, 
antiepileptikumok, antihipertenzívumok, étvágyjavítók, kortikoszteroidok, ösztrogének, inzulin, 
izoniazid, lítium, fenotiazin származékok, progeszteron származékok és triciklikus antidepresszívumok 
hatására. 

Keith SW és munkatársai egy 2006-ban megjelent közleményükben az elhízás további lehetséges 
okait tárták fel. Ezek közé tartoznak az elégtelen alvásmennyiség, a lipidmetabolizmust befolyásoló 
környezeti szennyezőanyagok, a környezeti hőmérséklet csökkent variabilitása, a dohányzás 
csökkentése (hiszen a cigaretta elnyomja az éhségérzetet). Ha az elhízás előfordulása a különböző 
etnikai csoportokban és korosztályokban növekszik és ez már viselkedési mintává válik, az obezitás 
fokozott megjelenését vonhatja maga után. A késői életkorban bekövetkező terhesség, amely során a 
gyermekek is fogékonnyá válhatnak az elhízásra, a generációkon át megfigyelhető epigenetikai 
rizikófaktorok, a magasabb BMI természetes szelekciója mind az elhízás okai közé sorolhatók. Az 
elhízott párok között bekövetkező gyermekáldás növeli az obezitás különböző rizikófaktorainak 
koncentrációját, amely ugyan nem vezet feltétlenül az obezitás növekedéséhez, de növelheti az 
átlagpopuláció testtömegét. 

Hatáskör/kompetencia 
Elhízott betegek elenyésző része keresi fel kizárólag súlyproblémái miatt háziorvosát, ezért ki kell 
használni azokat az alkalmakat az elhízás szűrésére és gondozására, amikor egy elhízott beteg egyéb 
ügyben felkeresi orvosát. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
A kórtörténetnek fel kell tárnia, hogy mely életkorban kezdődött az elhízás, a közelmúltban 
bekövetkezett testtömeg változásokat, a családtagok, gyermekek körében előfordul-e elhízás, a 
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beteg jelenlegi és korábbi foglalkozásait, az étkezési szokásokat és fizikai aktivitást, a dohányzást és 
az alkoholfogyasztást, a korábbi fogyókúrákat és azok eredményeit, a beteg motivációját, a 
psychoszociális tényezőket, beleértve a depresszió és az evészavarok felmérését is. Rögzíteni kell a 
páciens panaszait is. Különösen fontos figyelmet fordítani a hashajtók, vízhajtók, hormonok, 
étrendkiegészítők és a vény nélkül kapható gyógyszerek esetleges használatának felderítésére. 

Fizikális vizsgálat 
 Testtömegmérés (lehetőleg mindig azonos körülmények között, azonos napszakban és 

ruházatban) kg-ban 

 Testmagasság mérése és méterben történő kifejezése  

 A fentiekből BMI-számítás 

 Derékkörfogatmérés. Férfiaknál 102 cm felett, nők esetén 88 cm felett igen jelentős az 
elhízás társbetegségeinek relatív kockázata, úgymint szív- és érrendszeri megbetegedés, 2-es 
típusú cukorbetegség (3. táblázat). 

 Nyakkörfogatmérés 

 Vérnyomásmérés 

 Az elhízással összefüggő betegségek feltérképezése (diabetes, hypertonia, dyslipidaemia, 
kardiovaszkuláris betegségek, ízületi problémák, nem-alkoholos zsírmáj, alvási apnoe, 
légzőszervi eltérések) 

 Acanthosis nigricans jeleinek keresése, amely inzulinrezisztenciát jelezhet. 

 Haskörfogat mérése. Az utóbbi évtizedben ez a mérés terjedt el, gyors és egyszerű módszer 
az abdominalis elhízás fennállásának megítélésére, illetve a fogyási folyamat monitorozására 
is használható (testsúlyméréssel együtt). Felnőttkorban jobban előrevetíti a metabolikus 
kockázatot, mint a w/h hányados. Pontos méréséhez gyakorlott személyre van szükség és 
valamelyik standard protokoll (legkisebb kerület; köldökmagasság; spina iliaca anterior 
superior és alsó bordaív között félúton) alkalmazására (1. ábra). 

3. táblázat. Az adott derékkörfogat értékekhez tartozó egészségügyi kockázat 

 Férfi Nő 

Normál Kevesebb, mint 94 cm Kevesebb, mint 80 cm 
Fokozott kockázat 94-102 cm 80-88 cm 
Magas kockázat Nagyobb, mint 102 cm  Nagyobb, mint 88 cm 
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1. ábra. A haskörfogat mérése. (Forrás: http://www.mnsza.hu/elhizas/haskorfogat.php 

A szakemberek folyamatosan kutatják, miként lehetne a BMI-vel nyerhetőnél árnyaltabb képet kapni 
egy-egy elhízott páciens állapotának várható alakulásáról. Viszonylag gyors módszert keresnek, ami 
alapján a beteg azonnal tanácsokat kaphat, az orvos pedig kapaszkodót a szűkös egészségügyi 
források jobb elosztásához. Esetleg azt is segít meghatározni, kinél érdemes műtéti úton beavatkozni. 
Az Alberta Egyetem munkacsoportja olyan új tesztet dolgozott ki, amellyel megállapítható, ki az, 
akinek az egészsége a leginkább veszélyeztetett a testtömege miatt. Ráadásul sokkal pontosabb 
„helyzetjelentés” kapható vele, mint a jelenleg elterjedten használt testtömegindex alapján. Az 
Edmonton-skála olyan ötpontos (0-tól 4-ig tartó) skála, amely figyelembe veszi a társbetegségeket és 
a szervezet működési állapotát. A négy csoport: 

0: Nincs kockázati tényező) 
1: Van kockázati tényező, de tünetet még nem okoz) 
2: Fennáll az elhízással összefüggésbe hozható betegség, de nem súlyos) 
3: Súlyos társbetegség(pl. szívinfarktus) 
4: súlyos (potenciálisan végállapotú) egészségkárosodás, súlyos életminőség csökkenés 

Azt is kimutatták, hogy a 2-es és 3-as csoportbeliek kevésbé voltak hajlandók diétázni, sok zöldséget-
gyümölcsöt fogyasztani és nagyobb valószínűséggel dohányoztak. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
Éhomi vércukorszint, ha nincs cukorbetegség: orális cukorterhelés OGTT 75 g glukózzal, szérum 
lipidprofil (összkoleszterin, HDL-koleszterin, LDL-koleszterin, triglicerid), húgysav, pajzsmirigyfunkció 
(TSH), májfunkció, vesefunkció, Na, K ionok, T. vizeletvizsgálat. 

Képalkotó vizsgálatok 
Ultrahang, CT, MRI, DEXA. Segítségükkel normális testsúly esetén is megállapítható a visceralis 
elhízás. 
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Egyéb vizsgálatok 
Testzsírmérés, bioimpedancia. Kísérő betegségek diagnosztikai vizsgálatai. Az elhízott betegek 1%-
ban található úgynevezett secundaer obesitás (hypothyreosis, Cushing-kór), ennek gyanúja esetén 
célirányos vizsgálatokat kell elvégezni. 

Differenciál-diagnózis 
Endokrin betegségek (polycystás ovárium szindróma, hypothyreosis, centrális és perifériás Cushing-
kór, ill. -szindróma). 

Kezelés 
Az elhízás kezelése öt pilléren nyugszik: diéta, mozgás-, viselkedés/életmód-, farmako- és sebészi 
terápia. A testsúlycsökkentés elérésének legfontosabb eleme a diéta és testmozgás, megfelelő 
indikáció mellett kiegészítésképpen jön szóba a gyógyszeres kezelés és a sebészi terápia. 

Sem az alacsony szénhidrát,- sem az alacsony zsírtartalmú diéta mellett a testsúlycsökkenés mértéke, 
a kardiovaszkuláris kockázati tényező (így a vérnyomás, a vércukor-, inzulin- és CRP szint) nem tér el. 
Mindössze a lipidszintekben volt kimutatható különbség: a szénhidrátszegény diéta esetében a 
trigliceridszintek alacsonyabbak voltak és a HDL szint magasabbnak bizonyult, azonban az LDL-
koleszterin szintben a nagyfokú egyéni eltérések miatt nem lehet különbségeket tenni, így mindkét 
diétaforma egyaránt ajánlható. Akár a rövid távú, igen jelentős kalóriaredukciót, akár a szokásokhoz 
mért napi 500 kcal deficitet, akár a napi bevitel 1200-1500 kcal mértékű csökkenését választjuk, 
mindegyikkel hasonló eredményt érhetünk el, feltéve, hogy a beteg hosszú távon betartja az 
előírásokat. A nyugalmi anyagcsere kiszámítására alkalmas az ún. Owen formula. A napi 
energiafelhasználás nők esetében 700+7xkg, férfiak esetében 900+10xkg. Ülő életmódnál ez 1,2-
szeres, közepesen aktív esetben 1,4-szeres, nehéz fizikai aktivitás esetén pedig 1,6-szoros. A 
testsúlycsökkentésben döntően a diétás megszorítások vezetnek eredményre a fizikai aktivitás 
fokozásával. 

A fizikai aktivitás önállóan csak mérsékelten járul hozzá a testsúlycsökkentéshez. Redukálhatja az 
abdominális zsírtartalmat, növeli a kardiorespiratorikus edzettséget és segíthet a csökkentett testsúly 
fenntartásában. A fizikai aktivitás szerves részét képezi a fogyásnak és a testsúly fenntartásának, így a 
kezdeti mérsékelt, 30-35 perces edzés javasolt a hét 3-5 napján. Az összes felnőttnek hosszú távú 
célja között szerepelnie kell a legalább 30 perces mérsékelt intenzitású testedzésnek a hét legtöbb, 
vagy minden napján. A napi fél óra gyaloglás 5 km/h közepes lendületes sebességgel csupán néhány 
száz kalória energiát fogyaszt el, testtömegtől függően. A heti 150 perc mozgás már ezer kalória 
körüli energiát fogyaszt, a heti 2500 kalóriányi testmozgás pedig igen komoly nekikészülődést 
igényel. A 2. ábráról könnyen leolvasható a különböző fizikai aktivitásfajták kalória megfelelője. A 
diéta és a fizikai aktivitás növelése együtt azonban erősen ajánlott, mert nem csak testsúlycsökkenést 
eredményez, hanem, ahogy korábban említettük, csökkenti a hasi elhízást és a kardiorespiratorikus 
edzettséget is növeli. 
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2. ábra. Egyes mozgások kalóriamegfelelője 70 kg testsúlyú személy esetén. 

Számos viselkedésterápia és az életmódterápia is segíti a testsúly csökkentését, ha más módszerekkel 
kombináljuk azokat. A diéta betartása és a testi aktivitás erősítése tartozik a viselkedésterápia 
feladatai közé: az elhízott betegek így 4-12 hónap alatt kb. 10%-os testsúlycsökkenést érhetnek el. 
Mindemellett az orvosoknak meg kell becsülniük a páciensek motivációját, hogy mennyire eltökélten 
szeretnének lefogyni: hogy mennyire készek a testsúlycsökkentő program végrehajtására. Az orvosok 
feladati közé tartozik a beteg bátorítása is. 

A gyógyszeres kezelést mindig más, kísérő életmódbeli változtatásokkal szabad használni. A kezelést 
30 kg/m2 BMI érték felett ajánlják, ha a betegnek nincsen obezitással összefüggő rizikófaktora vagy 
kísérő betegsége. Ha ezek fennállnak, már 27 kg/m2 feletti BMI felett érdemes elkezdeni a 
gyógyszeres kezelést. Hatásossága azonban korlátozott: ezzel a módszerrel legfeljebb 4-5%-os 
testsúlycsökkenés érhető el. A gyógyszer szedésének és hatékonyságának folyamatos kontrollja 
szükséges. Ha a módszer hatásosnak bizonyul a testsúlycsökkentés segítésében vagy annak 
megtartásában, és nincsen számottevő mellékhatása, tovább használható. 2010 januárjában minden 
sibutramine-tartalmú elhízás elleni gyógyszerkészítmény forgalomba hozatali engedélyének 
felfüggesztését javasolta az Európai Unióban, és azóta 2010 októberében az Egyesült Államokban is 
kivonták a forgalomból. Számos más gyógyszeres lehetőség is ismert az életmódbeli változtatások 
kiegészítéseként: például a perifériás hatásmechanizmusú szer, az orlistat. Lipostatint tartalmazó 
szer, hatása reverzibilis. Sikeressége egyértelműen nem olyan nagy, mint amilyen a sibutraminé volt, 
hiszen a 29 irodalmi adat alapján az átlag súlycsökkenés 6 hónap alatt 2,59 kg, 12 hónap alatt pedig 
2,89 kg volt. A phentermine esetében a testsúlycsökkenés 3,6 kg, diethylpropion használatakor 3 kg, 
de ezek a megállapítások a statisztikai szignifikancia határán állnak. Kilenc közlemény tudósít a 
fluoxetin hat hónapos alkalmazásakor bekövetkező átlag 4,74 kg-os és egy év alatt 3,12 kg-os 
testsúlycsökkenésről; 3 cikk talált átlagosan 2,77 kg-os súlycsökkenést 6-12 hónap alatt a bupropion 
használatakor. Az irodalomban még nincsenek megbízható adatok a sertaline, a topiramate és a 
zonisamid alkalmazását illetően. 

A sebészi eljárások közé a vertikális és horizontális gasztroplasztika és a laparoszkóposan végzett 
gyomorszűkítő műtétek tartoznak. Ezek indikációja 40 kg/m2 feletti BMI, vagy komorbiditással járó 35 
kg/m2 feletti testtömegindex, ha a kevésbé invazív módszerek hatástalannak bizonyultak, és a 
páciensnek magas a rizikója az elhízással összefüggő morbiditásra és mortalitásra. Rendkívül fontos 
ennek a módszernek az ajánlása 120-130 kg körüli, vagy ennél nagyobb testsúly esetében. E súlyhatár 
felett minden fogyókúrás kezdeményezés vagy életmód-változtatás eredménytelennek és 
reménytelennek mondható, hiszen 30-40 kg-ot beavatkozás nélkül szinte senki sem képes leadni. 
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Ugyanakkor a Magyarországon is alkalmazott gyomorgyűrű felhelyezésével 30-40 kg-os tartós 
testsúlycsökkentés érhető el. 

Az túlsúly és az elhízás előfordulásának folyamatos növekedésével azonban nő az érdeklődés a 
természetes alapú készítmények iránt. Az elhízás terápiájában több száz gyógynövény ismert, mind 
közvetett (diuretikus, gyulladáscsökkentő, érrendszerre ható, epehajtó és nyugtató), mind közvetlen 
(metabolizmust stimuláló és étvágybefolyásoló) hatásuk révén. A leggyakrabban alkalmazott 
gyógynövények közé tartozik a balzsamkörte vagy keserű uborka (Momordica charantia L.), amely 
inzulinhoz hasonló peptidet tartalmaz, így jelentős vércukorszint-csökkentő hatása van. Az 
ördögfűfélék (Garcinia cambogia L.) hatóanyaga a β-hidroxi-citromsav, amely egyrészt bizonyos 
metabolikus folyamatokat gátol (elsősorban a cukrok zsírokká alakulását), másrészt megemeli az 
agyban a szerotonin-szintet, amelynek eredménye az éhségérzet csökkenése. A csicsóka (Heliathus 
tuberosus L.) fő hatóanyaga az inulin, amely fokozza a teltségérzetet, mérsékli az inzulinrezisztenciát 
és probiotikus tulajdonságú. A Japánban elterjedt jódtartalmú barnaalga (Fucus vesiculosus L.) a 
plazma koleszterint-szintjét csökkenti. Bár a fenti készítmények még nincsenek forgalomban, a 
lakosság engedély nélküli, ismeretlen minőségű termékeket fogyaszt, amelynek ellenőrzése orvosi 
feladat.  

Gondozás 
Tekintettel arra, hogy az elhízás krónikus, recidiváló betegség, kezelésének és gondozásának is 
élethosszig kell tartania. Ennek a szemléletnek kell tükröződnie az elhízás kezelésében, ahol a 
háziorvosnak van az egyik legfontosabb szerepe. A beteg túlsúlyával döntő többségben háziorvosa 
találkozik először. A háziorvosnak fel kell ismernie a problémát és a beteggel konzultálnia kell az 
elhízásáról, annak lehetséges szövődményeiről, a kezelés fontosságáról. A háziorvosi gondozás 
fázisai, összefoglalva: az elhízott betegek folyamatos felkutatása, az elhízás diagnózisának felállítása, 
a szükséges vizsgálatok elvégzése, a kezelés beállítása, folyamatos ellenőrzés és gondozás, a 
változások monitorozása, szükség szerinti beavatkozás. 

A sikeres testtömeg-csökkentő és -megtartó program érdekében a háziorvosi gyakorlatban 
használatos „tízparancsolat”: 

 A testtömeg paramétereinek (testmagasság, testtömeg, haskörfogat, BMI-meghatározás) 
mérésekor tájékoztatni kell a beteget az elhízás veszélyeiről, a fogyás fontosságáról. 

 Fel kell térképezni a túlsúly és elhízás kísérőbetegségeit. 

 A kockázatbesorolás elvégzése. 

 Fel kell mérni a beteg motivációját a testtömeg-csökkentésre. 

 Meg kell határozni az elhízás kialakulásának lehetséges okait. 

 Fel kell mérni, hogy milyen szintű (szakorvosi, centrum) intervencióra lehet szükség, és adott 
esetben a beteget oda kell irányítani. 

 A beteggel meg kell beszélni a fogyás lehetséges módjait, illetve a célsúlyt. 

 A diéta és fizikai aktivitás fokozásának (életmód-változtatás) megbeszélése. 

 Ha szükséges, a gyógyszeres kezelés indítása. 

 Gondozásba vétel, kontroll, a célsúly elérése után testtömeg-megtartó program. 

A testsúlycsökkentő kezelés beállítása és a célsúly elérése több hetet, hónapot súlyos esetekben 
esetleg egy évet is igénybe vehet. A célsúly elérése csak ismételt ellenőrzés, gondozás után érhető el. 
Fontos a beteg motivációjának fenntartása a célsúly elérése után is, a hosszú távú megtartás 
érdekében. Mindezek miatt folyamatos ellenőrzést kell biztosítani, amely elhízásban komplex 
betegellenőrzést jelent. 

Minden orvos-beteg találkozás során foglalkozni kell: 
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 A páciens panaszaival 

 Diétás problémák 

 Gyógyszerszedés 

 Testtömeg-, haskörfogat- és BMI-mérés 

 Mozgásmennyiség felmérése 

 Vérnyomásmérés 

 Fizikális vizsgálat 

 Életmódi tanácsok betartása 

 Kóros laboratóriumi vizsgálatok kontrollja 

Évenkénti ellenőrzés: 

 Általános laboratóriumi vizsgálatok 

 EKG 

 Életkorfüggő szűrések 

Soron kívüli ellenőrzés: 

 Új panaszok, tünetek megjelenése 

 Szervi szövődmény kialakulása vagy gyanúja 

 Szükség esetén szakkonzílium, intézetbe küldés, illetve obezitológushoz való beutalás 

Az obezitológiai centrumba utalás okai: 

 Számos kísérőbetegség és azok súlyossága indokolja 

 Az elhízást kiváltó okokat kell felderíteni 

 A szokásos kezelés nem vezet eredményre 

 Speciális kezelési módok válnak szükségessé (nagyon alacsony kalóriatartalmú diéta) 

 A sebészeti beavatkozás indikációjának megállapítása 

Terápiás elégtelenség 
A hosszú távú folyamat elfogadása nehézséget okozhat. A plató fázisoknál a páciens elveszítheti a 
motivációját. Ilyenkor is bíztatni kell a beteget, hogy tovább folytassa a megkezdett életmódot. A 
diétás napló ismételt átnézésével vagy a gyógyszeres kezelés megkezdésével túljuthatunk a plató 
fázison és tovább csökkenhet a betegünk testsúlya. 

Primer prevenció 
2004-ben az Egészségügyi Világtanács (World Health Assembly, WHA) elfogadta a WHO diétára, 
fizikai aktivitásra és egészségre vonatkozó globális stratégiáját, amely egy olyan mozgalmat segít elő, 
ami megkísérli felszámolni a krónikus betegségeket és az olyan rizikófaktorokat, mint például az 
egészségtelen táplálkozás és kevés mozgás. Számos prevenciós próbálkozás látott napvilágot az 
elhízás megelőzésére. Néhány program célja a gyümölcsfogyasztás népszerűsítése volt a dániai 
iskolákban és munkahelyeken. Görögországban, Skóciában és az Egyesült Királyságban étkezési 
szabványokat vezettek be. Franciaországban az iskolai automaták tilalmával segítették a prevenciós 
programot. Norvégiában az anyatejjel táplálást bátorították, Oroszországban pedig a tetőkön történő 
kertészkedést és zöldségtermesztést szorgalmazták. Néhány intervenció sikerrel járt. Többek között 
egy szingapúri prevenciós program ért el komoly eredményeket. A prevenció keretében az obez 
tanulókat nevelték egészséges táplálkozásra és a testedzés növelésére. Az elhízás előfordulása az 
1992-ben mért 16,6%-ról 1992-re 15,5%-ra, 2000-re pedig 13,1%-ra csökkent a 15-16 éves gyerekek 
körében.  
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Esettanulmány 
Bevezetés 

Régen a kövérség a termékenység, szépség, tekintély, jólét szimbóluma volt, később az elhízottakra 
mint gyenge akaratú, önfegyelemre képtelen emberekre tekintettek. 1980 óta az elhízás önálló 
betegség, orvosi probléma, amely számos betegség kockázati tényezőjeként szerepel. Az elhízás 
gyakran okoz csökkent önbecsülést és a társadalmi stigmatizáció miatt súlyosan károsítja a testi és 
lelki egészséget. Az exogén elhízás multifaktoriális eredetű, szociális, kulturális, viselkedésbeli, 
pszichés, metabolikus, genetikai okok állnak a hátterében. Hazánkban a felnőtt lakosság 40%-a 
túlsúlyos, 20%-a elhízott. Az elhízottak testsúlycsökkentése nagy kihívás a kezelőorvos számára is, a 
sikeres program megvalósításához szoros orvos-páciens kapcsolat szükséges. Bár az orvosok 
legtöbbször ismerik az elhízás okait, veszélyeit, a kivizsgálás és a terápia menetét, mégis sokuknak 
nincsen gyakorlati tapasztalata ezen a területen, és emiatt nem ajánlja fel a segítséget betegeinek az 
elhízás komplex kezelésében. Az esettanulmányunkban lépésről-lépésre szeretnénk bemutatni egy 
sikeres testsúlycsökkentő programot, és felhívni a figyelmet a felmerülő nehézségekre, problémákra. 

A 33 éves nőbeteg menedzser asszisztens egy multinacionális cégnél Budapesten. Családi 
anamnéziséből kiemelendő, hogy édesanyja szintén kórosan elhízott, de egyéb társbetegsége nincs. 
A betegnek 2004 óta ismert az esszenciális hypertoniája, 2005 óta a gastro-oesophagealis reflux 
(GERD) betegsége. Gyógyszerei: bisoprolol 1x5 mg, ramipril 1x5 mg és ranitidin 1x 300mg, de csak 
on-demand kezelésként. A beteg nem dohányzik, alkoholt nem fogyaszt.  

Mi a kivizsgálás feladata? 

1. A túlsúly mértékének megállapítása, a teljes rizikóstátusz felmérése 

Fizikális vizsgálat: testtömeg: 113,4 kg, testmagasság: 172 cm, BMI: 38,3 kg/m². A BMI alapján a 
betegem súlyosan elhízott. Haskörfogat: 113 cm, derék/csípő hányados: 1,3. A BMI, a derékbőség és 
a derék/csípő hányados szigorúan korrelálnak egymással és a különböző halálozási adatokkal. 
Semmilyen diagnosztikus, prognosztikus vagy terápiás előny nem szól az egyik vagy másik mellett, így 
nincs értelme bármelyik paraméter preferálásának. Javasolt legalább a BMI és a haskörfogat 
rögzítése az alapellátásban. A páciensünk elhízása alma típusú. Az abdominális vagy visceralis 
obesitas esetén valamelyest fokozott morbiditási veszélyeztetettséget találtak, ám egy bizonyos 
testtömeg-érték felett ez kis jelentőségű, ugyanis minden kövérség potenciálisan veszélyt jelent. 

Laboratóriumi vizsgálat: vércukor: 4,4 mmol/l, koleszterin: 6,9 mmol/l, HDL-koleszterin: 1,58 mmol/l, 
LDL-koleszterin: 3,92 mmol/l, triglicerid: 3,1 mmol/l, TSH, T3, T4: normál tartományban. Karbamid: 
3,78 mmol/l, kreatinin: 75 µmol/l, húgysav: 252 µmol/l, T. vizelet: negatív. 

Tesztek: Negatív eredményű volt a rövidített Beck Depresszió Kérdőív és az alvási apnoe szűrésére 
alkalmazható Berlin kérdőív. 

Műszeres vizsgálatok: Vérnyomás: 130/75 Hgmm, pulzus: 72/min. EKG: sinus ritmus, horizontális 
tengelyállás, repolarizációs zavar nincs. Testzsír-analizáló: Betegem testzsírtartalma igen magas volt 
(39%). A vizsgálatok során nem derült ki olyan állapot, betegség vagy gyógyszerszedés, ami indokolná 
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az elhízást. A betegnél a mai életmódra jellemző túlzott energiabevitel és kevés energialeadás 
következtében létrejött, alma típusú, súlyos fokú elhízás áll fenn. 

2. A páciens motivációs szintjének értékelése 

Az első lépés az elkötelezettség tisztázása. Ameddig nincs meg a kellő motiváció a páciens részéről, 
addig gyakran eredménytelen a felvilágosítás, konkrét tanácsadás. 

A páciens motiváltságát elemző kérdésekkel mérhetjük fel: Hajlandó-e a páciens a 
testsúlycsökkentésre? Miért szeretne lefogyni? A beteg motivált abban, hogy csökkentse a testsúlyát. 
Elsősorban esztétikai okból szeretne fogyni, örülne, ha nyáron kimehetne a strandra, mivel jelenleg 
ezt nem meri megtenni. A vérnyomáscsökkentők dózisának csökkentése, illetve elhagyása is sokat 
jelentene számára. Érti-e az elhízás következményeit? A beteg ismeri az elhízás szövődményeit, és 
szeretné ezeket megelőzni. Hajlandó-e diétára? Elfogadja, hogy az étkezési szokások megváltoztatása 
nélkül nem lehet lefogyni, a testsúlycsökkentés érdekében hajlandó kevesebbet és egészségesebben 
étkezni, mint korábban. Hajlandó-e fizikai tréningre? Személyi edzővel fog edzeni hetente 3 
alkalommal, egyéni edzési tervet követve. Van-e elegendő ideje és pénze? Elmondása szerint 
„Minden pénzt megér, ha megszabadulnék legalább 15 kilótól!” Hajlandó-e a páciens hosszú távú 
együttműködésre? Igen, és szeretné is a szoros orvosi ellenőrzést. 

Mi a testsúlycsökkentés célja? 

 A további súlygyarapodás megelőzése. A testsúly fokozatos, hosszú távú csökkentése. A 
betegemmel megbeszéltük, hogy 6 hónap alatt 7-10%-os testsúlycsökkentés tűzünk ki célul, 
ez 8-12 kg-ot jelentene, amit heti 0,5-1 kg fogyással érnénk el. 

 Az elért testsúly fenntartása. Az életmódváltás fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, 
már most megbeszéltük, hogy az előírt testmozgást és az egészséges, diétás étkezést az elért 
testsúlycsökkenés után is folytatni kell. 

 A társuló rizikótényezők kontrollja. A kontrollvizsgálatok során folyamatosan ellenőriztem a 
betegem vérnyomását, az emelkedett lipidparaméterek miatt laboratóriumi kontroll 
vizsgálatot is terveztem 3 hónap múlva. 

Milyen stratégiákat alkalmazzunk az eredményes testsúlycsökkenés megvalósításához és a 
motiváltság fokozására? 

Hívjuk fel a figyelmet az elhízás veszélyeire. A kezelőorvosnak az elhízott beteggel való találkozáskor 
hangsúlyoznia kell, hogy milyen következményei lehetnek a kóros testsúlynak. A rossz közérzet vagy 
a súlyos társbetegség kialakulása komolyan motiválhatják a beteget. Ha megjelentek a kóros 
testsúllyal kapcsolatos tünetek, betegségek, akkor ne adjunk gyógyszert anélkül, hogy az életmód 
változtatás fontosságára fel ne hívnánk a figyelmet. Ennek hiányában a páciens nem gondolkozik el a 
változtatás szükségességén, hiszen azt látja, hogy a betegségei csak gyógyszerek szedésével is 
egyensúlyban tarthatók. 

Vitassuk meg közösen a korábbi próbálkozások tapasztalatait. A beteg már tinédzser kora óta 
fogyókúrázik, de legtöbbször sikertelen volt a próbálkozása. Már szinte minden sztárdiétát kipróbált, 
hogy az áhított külsőt elérje, egyik aktuálisan leghatásosabbnak kikiáltott diéta követte a másikat. A 
legutolsó próbálkozása során (90 napos diéta) 10 kg-ot fogyott, amivel nagyon elégedett volt. Sajnos 
a diéta után 18 kg-ot hízott vissza. 2 hetes léböjtkúrán is részt vett, de ezután erős gyomorszáji 
fájdalom alakult ki. A gasztroenterológiai vizsgálat akut gastritist és GERD-et talált, Helicobacter 
pylori fertőzés nélkül. 
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A betegekkel meg kell értetni, hogy a hosszú távon nem tartható, esetleg szélsőséges, egyoldalú 
fogyókúrák csak addig sikeresek, ameddig a diéta tart. Ha az energia bevitel kisebb, a szervezet 
védekezésképpen lecsökkenti az alapanyagcserét. Az új „setpoint” beállítása miatt, ha a korábbi 
energia bevitelre visszatér a beteg, a leadott testsúly hamarosan visszajön. 

Tervezzük meg közösen az új testsúlycsökkentő programot. A BMI meghatározása után döntsük el, 
hogy milyen kezelési módokat válasszunk (4. táblázat). 

4. táblázat. A kezelés lépcsői a BMI alapján. 

 Diéta Mozgás Magatartásterápia Farmakoterápia Sebészeti 
kezelés 

25 <BMI <30 x x    
25 <BMI <27 + 
társbetegségek 

x x x   

30 <BMI <40 vagy 
27 <BMI + 
társbetegségek 

x x x x  

40 <BMI vagy 35 
<BMI + 
társbetegségek 

x x x x x 

 

Diéta 

25-27 közötti BMI esetén néhány kilogramm súlyfeleslegről van szó, ami egyénileg, orvosi segítség 
nélkül leadható. Ilyen súlytöbblet mellett igen kedvelt a divatos diéták alkalmazása. 27 feletti BMI 
esetén mindenképpen hosszú távú, életmódváltással járó fogyókúra szükséges, amihez célszerű 
orvos, dietetikus segítségét kérni. Az ideális testsúlycsökkentő étrend energiatartalmát egyénileg kell 
meghatározni, a tényleges igénynél 500 kcal-val kevesebb energia bevitel javasolt. Általában azt 
mondhatjuk, nőknél 1200 kcal, férfiaknál 1500 kcal energiatartalmú legyen a diéta. A tápanyagok 
ideális aránya megegyezik az egészséges táplálkozás alapelveiben javasoltakkal: az energia 55%-át 
szénhidrátokból, 15%-át fehérjékből, 30%-át zsírokból fedezzük. A szénhidrátok összetett 
szénhidrátok legyenek, a finomított cukrot mellőzze a diétázó. A zsírok közül a telítetlen zsírokat 
részesítse előnyben. Naponta legalább 2 liter folyadékot kell fogyasztani. Fontos felmérni a páciens 
ismereteit és elmagyarázni az egészséges táplálkozás alapelveit. Mivel az étrendi oktatás időigényes 
feladat, célszerű lenne minden fogyókúrázót dietetikushoz küldeni, sajnos azonban a családorvosi 
praxisban ehhez nem adottak a lehetőségek. A beteg tisztában van az egészséges táplálkozás 
alapelveivel. Megbeszéltük, hogy körülbelül 1200 kcal-s diétát fog tartani, dietetikushoz azonban 
nincs ideje elmenni. 

Fizikai aktivitás 

Az energiabevitel csökkentése mellett fontos a testmozgás is, ugyanis kizárólag diéta esetén az 
energia leadás 25%-át az izomzat és a csontozat lebontásával biztosítja a szervezet, testedzés esetén 
a testsúlycsökkenés a zsírszövetből történik. Fontos, hogy a terhelés fokozatosan történjen. A gyors 
kifáradás során a glikogénraktárak kiürülnek, így a lipolysis nem jelentős, a vércukorszint csökken, 
éhségérzet jelentkezik, és a beteg evéssel pótolja a leadott energiát. 

A testmozgás csökkenti az inzulinrezisztenciát, javítja a lipidprofilt, és a testsúly csökkentése nélkül is 
csökkenti a vérnyomást. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a súlycsökkentés egymagában, diéta 
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nélkül nehezen érhető el, ezért az obesitas kezelésében a kettőt kombinálni kell. A testedzés azonban 
az egyik legjobb előrejelzője az alacsonyabb testsúly hosszú távú fenntartásának. A fizikai aktivitást 
legalább 30 percig, hetente 3-5 alkalommal végezze a beteg. Zsírégetésre a közepes intenzitású 
mozgás a legmegfelelőbb, ami a pulzusszámmal ellenőrizhető. A cél a maximális szívfrekvencia (220-
életkor) 50-70%-ának elérése. Negyvenéves kor felett célszerű a teljesítőképességet terheléses EKG-
val felmérni. Olyan mozgásprogramot kell meghatározni, amit a páciens teljesíteni tud és beépíthető 
napi tevékenységei közé. A beteghez illő mozgásforma megtalálása esetén a testedzés nem 
kényszerű, hanem örömteli, elégedettséget kiváltó tevékenységgé válik. Ennek hiányában a fizikai 
aktivitásra vonatkozó orvosi javaslat eleve kudarcra van ítélve. A beteg személyi edzővel, hetente 
három alkalommal, egyéni edzéstervet követve fog mozogni. 

Gyógyszeres kezelés 

A gyógyszeres terápia bevezetése esetén is hangsúlyozni kell, hogy ez segít a testsúlycsökkentésben, 
de önmagában nem oldja meg a problémát, a terápia négy alappillére együtt lehet eredményes. Az 
elhízás gyógyszeres kezelésére hazánkban csak az orlistat áll rendelkezésre, amellyel a 
zsiradékfogyasztás csökkenthető és legfontosabb hatása a lipid-anyagcsere javítása, de a gyakori 
mellékhatás (sürgős székelési inger, gyomor- és bélgáz képződés, hasmenés) miatt a páciensek 
nehezen tolerálják szedését. 

4. Reális célok kitűzése és elfogadtatása a beteggel 

A beteg eleinte nehezen tudta elfogadni, hogy nem kell hirtelen lefogyni 15-20 kg-t. Az első cél fél év 
alatt a súly 7-10%-ának csökkentése, majd stabil megtartása. A testsúly 10%-os csökkentése már 
jelentős kockázatcsökkenéssel jár (5. táblázat). Ideális ütemű fogyásnak heti 0,5-1 kg-os, fél éven 
belül 10-12 kg-os fogyás, 10-12 cm-es haskörfogat-csökkenés tekinthető. Sajnos a média nem a 
hosszú távú, lassabb ütemű testsúlycsökkentést támogatja. A pácienssel meg kell értetni, hogy az 
évek során lassan felszedett kilókat nem szabad és nem lehet egyik pillanatról a másikra, drasztikus 
módszerekkel eltüntetni. A látványos fogyókúráknak csak rövid ideig van eredménye, az igazi 
eredményhez életmód-változtatás szükséges, ami lassabban kialakuló, de tartós 
testtömegcsökkenéshez fog vezetni. 

5. táblázat. A 10%-os testsúlyvesztés előnyei 

20-30%-os csökkenés az obezitással összefüggő mortalitásban 
30-40%-os csökkenés a cukorbetegséggel összefüggő mortalitásban 
40-50%-os csökkenés az obezitással összefüggő rákhalálozásban 

10 Hgmm-es csökkenés a szisztolés és diasztolés vérnyomásban 
Több mint 50%-os kockázatcsökkenés a cukorbetegség kialakulásában 
30-50%-os csökkenés az éhomi vércukorszintben 
15%-os csökkenés a HBA1c-szintben 
10%-os csökkenés a teljes koleszterinszintben 
15%-os csökkenés az LDL-koleszterinszintben 
30%-os csökkenés a trigliceridszintben 

8%-os növekedés a HDL-koleszterin-szintben 

 

5. Étkezési napló vezetése 

Az étkezési napló vezetése rendkívül hasznos már a testsúlycsökkentő program megkezdése előtt is. 
Ebből ugyanis megismerhetjük a beteg étkezési szokásait, és kiszűrhetők a káros szokásokon és 
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súlyfelesleg okain túl az evéshez kapcsolódó pszichoszociális faktorok. A napló nagyon informatív 
lehet a beteg számára is, aki sokszor csupán így szembesül a tényleges táplálékfogyasztásával. A 
túlsúlyosok 34-54%-kal alulbecsülik az elfogyasztott táplálék mennyiségét. A beteggel folyamatosan 
kielemeztük a diétás naplóját és megbeszéltük a kezelés során felmerülő problémákat. Legnagyobb 
problémája az esti „zabálással” van, mivel este 8-9 órakor esik haza fáradtan a munkából, és szinte 
ráveti magát a hűtőre. 

6. Személyes példa 

Fontos, hogy a kezelőorvos is igyekezzen egészséges életmódot folytatni, és személyes tapasztalata 
legyen abban, hogy hogyan lehet sikeres testsúlycsökkentő programot irányítani, vezetni. 

7. Szoros orvos-páciens kapcsolat 

A találkozások során az orvos rendszeresen ellenőrzi a fizikális- és laborparamétereket, a diétás napló 
átnézésével pedig kiszűri a nem megfelelő étkezési szokásokat, további tanácsokat ad a 
testsúlycsökkentő program megvalósításához. Hangsúlyozzuk ki az elért eredményeket, mivel így 
tovább növelhető a páciens motivációja. A gondozás során a beteg érezze, hogy a felmerülő 
problémák során számíthat az orvosa segítségére, támogatása és bíztatása további erőt adhat a 
betegnek az egészséges életmód betartásához. 

8. Team-munka 

A team tagjai: a fogyni vágyó, családorvos/kezelőorvos, dietetikus, személyi edző, lipidológus, 
pszichológus, pszichiáter. Sajnos az egészségügy lehetőségei, valamint a páciens anyagi helyzete 
legtöbbször nem teszi lehetővé ezt az ideális, komplex gondozást.  

9. A környezet (család, barátok, munkahely) támogatása 

A testsúlycsökkentés megvalósítását különösen nehezíti, hogy az étkezésnek kulturális, társadalmi 
funkciója is van, ezért az emberek figyelmen kívül hagyják testük jelzését, hogy mikor és mennyit 
kíván enni, és az étkezés idejét, minőségét és mennyiségét sokszor a környezetnek való megfelelési 
kényszer határozza meg. Ha a családban, baráti társaságban van túlsúlyos, szerencsés együtt 
elkezdeni a testsúlycsökkentést, így egymást támogathatják, segíthetik az életmódváltás során. A 
beteg családja támogatására nem nagyon számíthat, a többiek étkezési szokásait nem sikerült 
egyelőre megváltoztatni. Édesanyja sajnos nem tartja fontosnak a testsúlycsökkentést, mivel nála 
még nem jelentkezett semmilyen társbetegség, de azt azért sikerült elérni, hogy a hétvégi 
hazalátogatáskor már elfogadja, hogy lánya csak zöldségköretet fogyaszt, és nem eszik a 
süteményekből. Vera a barátjával él együtt, aki normál testsúlyú és támogatja Verát a 
testsúlycsökkentésben, édességet nem eszik barátnője előtt, közös sportprogramokat terveznek. 

10. Viselkedésterápia 

A program életszemléletté alakításához fontos az életmódban bekövetkezett változtatások 
elősegítése és megerősítése. Az orvos az eredmények kiemelésével, dicsérettel és az egészséges 
életmód előnyeinek hangsúlyozásával erősítheti meg a kialakult szokások megtartását. A 
pácienseknek sokszor meg kell változtatni az étkezéshez és az ennivalóhoz való viszonyukat, a 
gyermekkorukban beléjük nevelt evéssel kapcsolatos programokat. Ezeket a beteg saját maga is 
tudatosíthatja és felülírhatja, súlyosabb esetben pszichológus segíthet ebben. Az elhízottaknál 
megjelenő számos lelki probléma szintén pszichés vezetést igényel, mely a kezelésünk negyedik 
pillére kell, hogy legyen. 
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11. Stimuluskontroll technikák alkalmazása 

A sokadszorra fogyókúrázók számos tanácsot ismernek már, de az orvosnak is el kell mondania, 
hiszen szakembertől hallva nagyobb az esélye a megvalósításnak. Néhány példa: Élelmiszervásárlási 
szokások: csak jóllakottan menjünk vásárolni, csak a listán szereplő dolgokat vegyük meg, 
célirányosan ezekhez menjünk, ne nézelődjünk a boltban. Csak a diéta szerinti legszükségesebbeket 
tartsuk otthon, ne legyen otthon olyan étel, ami kísértésbe visz. Lassan együnk és alaposan rágjuk 
meg az ételt, ugyanis a jóllakottságérzés kialakulásához szükséges idő alatt a gyorsan étkező ember a 
szükséges mennyiség többszörösét meg tudja enni. Ha az evés abbahagyásakor még éhesek vagyunk, 
várjunk tíz percet, mielőtt újra folytatnánk, mert lehet, hogy időközben megjön a jóllakottság érzése. 
Ne együk meg más maradékát. 

Milyen problémák merülhetnek fel a testsúlycsökkentő program során?  

A hosszú távú folyamat elfogadása nehézséget okozhat. A plató fázisoknál a páciens elveszítheti a 
motivációját. Ilyenkor is bíztatni kell a beteget, hogy tovább folytassa a megkezdett életmódot. A 
diétás napló ismételt átnézésével vagy a gyógyszeres kezelés megkezdésével túljuthatunk a plató 
fázison és tovább csökkenhet a betegünk testsúlya. A dohányzó fogyókúrázó orális pótcselekvésként 
többet dohányozhat. Az együttműködés a szakorvossal, lipidológussal különösen vidéken nehezen 
megoldható és a dietetikus alkalmazására nincs lehetőség a legtöbb családorvosi praxisban. 

A páciens testtömege:113,4 kg, testmagassága 172 cm (BMI: 38,3 kg/m2) volt az első vizit során. A 
komplex kezelés hatására a 12. hét végére 13,7 kg-ot fogyott (BMI: 33,6 kg/m2), haskörfogata: 100 
cm lett. Vérnyomása csökkent (125/70 Hgmm, pulzus: 74/min) és felezni tudtuk a 
vérnyomáscsökkentő dózisát, ramipril 1x2,5 mg-ot kapott a korábbi 5 mg helyett. Ő maga és a 
családja is meglepődve tapasztalta, hogy mennyit sikerült fogynia. A munkatársai is észrevették a 
fogyását, a régi ruháit is fel tudja venni, könnyebben mozog. A testsúlycsökkentő programot szeretné 
folytatni, a jövőben dietetikussal is szeretne találkozni, mivel eddig a munkabeosztása mellett nem 
tudott elmenni a konzultációra. 

Összefoglalás 

Minden elhízott betegnek fel kell hívni a figyelmét az elhízás veszélyeire, és ajánljuk fel segítségünket 
a testtömeg csökkentéséhez. Mindenképp meg kell értetni a beteggel, hogy a sikeres testtömeg-
csökkentéshez életmódváltoztatás szükséges, ugyanis később a súlytartás érdekében a diétánál több, 
de a korábbi étrendnél kevesebb energiát tartalmazó étrendet kell tartani. Ez pedig hosszú távon, 
szenvedés nélkül csak akkor valósítható meg, ha a páciens beépítette életébe a javasolt életmód 
elemeit. Tehát a kívánt testsúly elérése után is folytatni kell az egészséges táplálkozást és a 
testmozgást. Az orvosnak az életmódra vonatkozó ismeretek átadásával és állandó támogatásával el 
kell érnie, hogy a beteg megfelelő türelemmel, motivációval és kitartással rendelkezzen a 
testsúlycsökkentés és az egészséges életmódra való átállás hosszú és nehéz folyamatához, hogy az 
így kialakított szokások az egész életén végigkísérjék a pácienst. A sikeres testsúlycsökkentő program 
a kezelőorvos számára is olyan szakmai elégedettséget jelent, ami megéri a befektetett energiát. 

Betegtájékoztató 
A jelen és a jövő egyik legnagyobb problémája az elhízás. A legtöbb betegségnél a dohányzás után az 
elhízás a második leggyakoribb kockázató tényező, mely megelőzhető lenne. Magyarországon az 
emberek 60%-át érint. Ez a nagy arány rémisztően hat, és nem csak ezeknek az embereknek okoznak 
gondot, gazdasági és szociális következményei is vannak az elhízásnak, melyek az egész társadalomra 
hatással vannak. Az elhízás mértékének számszerűsített meghatározására a testtömeg index (BMI) 
szolgál, mely a kilogrammban mért testtömeg és a méterben mért testmagasság négyzetének 
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hányadosa. Normális súly esetén a BMI 18,5-24,9, túlsúly esetén 25-30, elhízásról 30 feletti BMI érték 
esetén, kóros elhízásról 40 feletti BMI esetén beszélhetünk. 

Az elhízásnak három fő oka van. A genetikai tényező a leptin gén csökkent mértékű aktivitása, mely 
miatt az agy téves információt kap és alulszámítja a test zsírtartalmát, ami túlzott táplálékfelvételt 
eredményez. A táplálkozást tekintve a feldolgozott élelmiszerek, a magas glikémiás indexel 
rendelkező anyagok jelentenek gondot. A glikémiás index azt mutatja meg, hogy milyen gyorsan 
szívódik fel az adott tápanyag. A szénhidrátok rendkívül magas értékkel rendelkeznek, tehát 
óvatosnak kell lenni, például a cukor és fehér liszt fogyasztásával. A mozgásszegény életmód is 
hozzájárul az elhízáshoz. Az utóbbi fél évszázadban a tudomány olyan sokat fejlődött, hogy az 
emberek kevesebbet sétálnak és a szabadidejük nagy részét tévénézéssel vagy számítógépes 
elfoglaltsággal töltik, és alig mozognak. A kevés alvás növeli az elhízás kockázatát. Ha keveset alszunk, 
a szervezetben megnő az étvágynövelő hormon szintje, és csökken a teltségérzet kialakulásáért 
felelősé. Továbbá a keveset alvók a nagy szénhidráttartalmú ételeket kívánják többségében, tehát 
nem árt odafigyelni a napi 6-9 óra alvásra és az alvászavar elkerülésére. 

Az elhízás sok komoly gondot okoz lelki és testi síkon egyaránt. Önértékelési zavarok lépnek fel és a 
beteget gátolja a mindennapi életének zavartalan élésében, illetve a társadalom is más szemmel néz 
az elhízott emberekre. Súlyos testi szövődményei is lehetnek az elhízásnak, mivel túl sok zsír rakódik 
le a szervezetben. A szívre és az érhálózatra nézve igen káros, magas vérnyomást, trombózist, 
agyvérzést is okozhat. Valamint nagyobb a kockázata több betegség kialakulásának is, például 
cukorbetegség, vese- és májelégtelenség, érelzáródás, depresszió vagy rák. 

A kövérség, vagy elhízás egy krónikus betegség, amelynek hátterében igen sokszor genetikai okok is 
állnak. A nem genetikai eredetű kövérség civilizációs népbetegség, amelynek kiváltó oka legfőképpen 
a mozgásszegény életmód, a nagy mennyiségű és sokszor értéktelen kalória elfogyasztása és igen 
gyakran a lelki eredetű túlevési kényszer. Természetesen okozhatnak elhízást az endokrinológiai 
(hormonális) rendellenességek is, ezeket egyszerű vizsgálatokkal ki lehet szűrni. 

A kövérség a nők egészségére igen kedvezőtlen hatással van. A legfontosabbak ezek közül: a magas 
vérnyomás és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulása, magas szérum koleszterinszint, szívbetegség 
kialakulása, agyi érkatasztrófa (stroke) bekövetkezése, alvási apnoe (éjszakai légzéskimaradás), 
mellrák kialakulása, csont-ízületi gyulladás. A kövérség a nők reprodukciós egészségében az alábbi 
zavarokat idézheti elő: menstruációs zavarok, csökkent ovulációs képesség, a terhesség 
bekövetkezésének csökkenése, veszélyeztetett terhesség kialakulása, méhen kívüli terhesség, 
meddőség és meddőségi kezelésekre adott csökkent reakciókészség. A kórosan elhízott, 40 feletti 
BMI-vel rendelkező nők körében a menstruációs zavarok gyakorisága háromszor magasabb, mint a 
normális súlyú nőknél. 

A kövér, elhízott állapotban teherbe esett nőknél a kövérség maga mind az anya, mind a magzat 
életére veszélyt jelent, mind a terhesség alatt, mind pedig a terhesség után. A kövérség miatt az anya 
és a magzat halálozási kockázata magasabb. A terhesség ideje alatt a magas vérnyomás betegség 
kialakulásának kockázata 10-szer magasabb, mint normális súlyú nőknél. A kövérség miatt a 
terhességi cukorbetegség, a húgyúti fertőzések, a császármetszéssel szülés és a terhességi toxémia 
kialakulásának kockázata jóval magasabb, mint a normál súlyú nőknél. A kövér kismamák 
magzatainak születési súlya az átlagnál magasabb, ez az anya alacsony vércukor szintjét idézheti elő 
és megnő a császármetszéses szülés esélye. A kövér kismamáknál gyakoribb a magzat károsodása, 
mint pl. az idegcsőzáródási rendellenesség, a nyitott gerinc, a hasfal és a béltraktus defektusai. A 
kövér kismamáknál gyakrabban fordul elő a magzat túlhordása, hosszabb idejű szülés és nagyobb 
vérveszteség. Szülés után a méhnyálkahártya fertőzés, az endometriosis kialakulásának kockázata, 
valamint a húgyúti szervek fertőzésének kockázata magasabb és általában hosszabb időt vesz 
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igénybe a sebgyógyulás is. Legújabb amerikai tanulmányok szerint a kövér nők kislányai háromszor 
gyakrabban menstruálnak már 12 éves koruk előtt, mint a normális súlyú nők leánygyermekei. 

A kiegyensúlyozott táplálkozás tehát nagyon fontos a nők életében, hiszen velejárója a normális 
testsúly és a megfelelő reprodukciós és általános egészségi állapot is. 

A kövér nőknek azonban nem szabad hirtelen és nagyfokú súlycsökkentésre törekedniük, mert az is 
komoly egészségi kockázattal jár, valamint gyakoribb a leadott súly visszanyerése is. A heti 0,5-1 kg 
súlycsökkenés az ideális, ez az, amit az emberi agy még nem észlel nagyfokú változásként és ezért 
olyan stresszként, ami miatt egészen egyszerűen leállítaná a súlycsökkenést. A lassú és unalmas, de 
reális mértékű súlycsökkentés, kiegészítve a hetente többszöri könnyű testmozgással a kövérség és a 
kóros elhízás állapota megszüntetésének a legmegfelelőbb módja. 

Életmódváltás 

Diéta 

Az egészséges testtömeg eléréséhez általában változtatni kell a táplálkozáson, fokozni kell a mozgást 
és gyakran életvezetési változtatásra is szükség van.  Azok az étkezési szokások, amelyek 
hozzájárulhatnak a fogyáshoz, elsősorban az össz-kalóriabevitel csökkentését célozzák meg. Az egyik 
módja a kalóriabevitel mérséklésének, ha több növényi eredetű táplálékot, gyümölcsöt, zöldséget és 
teljes kiőrlésű gabonát fogyaszt, amelyek térfogatuknál fogva jóllakatnak, de tápanyagtartalmuk 
kisebb és rosszabbul is szívódnak fel. Ugyanakkor a növények több rostot tartalmaznak, ami serkenti 
a bélmozgást anélkül, hogy komolyabb hasmenést okozna. 

Törekedjen arra, hogy változatosan étkezzen, anélkül, hogy ételei ízetlenné, illetve egészségtelenné 
válnának! A kalóriabevitel csökkentése könnyebben megy, ha korlátozza a finomított szénhidrátok 
(cukor, édességek), illetve a telített zsírok fogyasztását. Kérje meg orvosát, hogy segítsen Önnek 
meghatározni egy optimális fogyási programot! Lehet, hogy orvosa dietetikus bevonását fogja 
javasolni. A hirtelen elkezdett és radikális diétát nem ajánlják, mert a táplálékbevitel drasztikus 
megszorítása alultápláltsághoz, például vitaminhiányhoz vezethet, különösen, ha a táplálék 
minősége, összetétele sem megfelelő. A nagyon alacsony kalóriatartalmú folyadék diétát csak nagyon 
nagy mértékben elhízott betegeknek javasolják, nekik is átmenetileg. Ezek során kb. 800 kalóriát 
visznek be naponta, míg egy egészséges felnőtt napi kb. 2000-2500 kalóriát vesz fel. 

Fokozott fizikai aktivitás 

A napi 250 kalóriával (kb. 14 g zsír energiatartalma) csökkentett étrend kb. fél kg fogyást 
eredményezhet hetente. De ha ehhez 30 perc tempós sétát is hozzáadunk hetente négy alkalommal, 
akkor a fogyás sebessége megduplázódhat. A mozgás célja, hogy ezzel kalóriát égessünk el és 
alapanyagcserénk ne csökkenjen a kalóriamegszorítás ellenére, bár a mozgásnak emellett még 
számos más jótékony hatása is van. Az elégetett kalória attól függ, hogy milyen gyakran, milyen 
hosszan és mennyire intenzíven mozgunk. 

Az egyik legjobb módja a zsírszövet csökkentésének a folyamatos aerob (légszomjhoz nem vezető) 
mozgás, pl. 30 perc gyaloglás hetente legalább négyszer. A rendszeres aerob edzésen túl bármilyen 
többletmozgás segít a kalóriák égetésében. Az életmóddal összefüggő tevékenységek könnyebben 
beilleszthetők a napi rutinba. Gondolja ki, hogyan tudná növelni fizikai aktivitását a nap során! 
Például menjen gyalog fel és le a lépcsőn ahelyett, hogy lifttel közlekedne, vagy parkoljon a parkoló 
túlsó végén! Abban az esetben, ha Ön el van hízva, különösen, ha edzetlen és egészségügyi problémái 
is vannak, beszéljen orvosával, mielőtt belefog egy edzésprogramba. 
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Lelki egyensúly 

A fogyáshoz, illetve a fogyás által elért testtömeg megtartásához általában szükség van bizonyos 
változásokra az életmódban. Életmód-változtatáson többet értünk, mint módosítani az étkezéseken, 
illetve egy kicsivel többet mozogni a nap során. A pszichológus, terapeuta, vagy más képzett 
szakember által vezetett viselkedésmódosító program segíthet Önnek ezeket a változásokat 
megvalósítani. A viselkedésmódosító programok során megvizsgálják jelenlegi szokásait, feltárják, 
milyen tényezők, illetve szituációk vezettek oda, hogy Ön túlsúlyos. Ha tisztában van azzal, mely 
szokásai hiúsítják meg fogyási szándékát, akkor elkezdhet gondolkodni új, egészségesebb életmód 
kialakításán. 

Tesztérdések 
1. A magyar lakosság hány százaléka elhízott? 
A. 15% 
B. 18% 
C. 20% 
D. 23% 
 
2. Mekkora BMI felett beszélünk elhízásról? 
A. ≥30 kg/m² 
B. ≥27 kg/m² 
C. ≥35 kg/m² 
D. ≥40 kg/m² 
 
3. Melyek tartoznak az elhízás ismert szövődményei közé? 
A. Magasvérnyomás 
B. 2-es típusú diabetes 
C. Depresszió 
D. Alvási apnoe 
E. Mindegyik 
 
4. Melyik nem tartozik a sikeres testsúlycsökkentés alappillére közé? 
A. Egyénre szabott diéta 
B. Hetente 3-5 alkalommal 30 percig tartó testmozgás 
C. Gyógyszeres kezelés 
D. A beteg szigorú megintése minden kisiklás esetén 
 
5. Mely BMI érték felett lehet javasolt a gyógyszeres kezelés is? 
A. 25 kg/m² felett 
B. 30 kg/m² felett vagy 27 kg/m² felett, amennyiben társbetegségek is fennállnak 
C. 27 kg/m² felett minden esetben 
D. 35 kg/m² felett 
 
6. A 10%-os testsúlycsökkenés ismert jótékony hatásai, kivéve: 
A. 20-30%-os csökkenés az obezitással összefüggő mortalitásban 
B. 10 Hgmm-es csökkenés a szisztolés és diasztolés vérnyomásban 
C. 30-40%-os csökkenés a cukorbetegséggel összefüggő mortalitásban 
D. 30%-os csökkenés a teljes koleszterin szintben 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: A, 3: E, 4: D, 5: B, 6: D 
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1-es típusú diabetes mellitus 
dr. Oláh Ilona 

Bevezetés 
Az 1-es típusú diabetes (T1DM) a pancreas Langerhans szigetei β-sejtjeinek károsodása 
következtében kialakuló, általában abszolút inzulinhiánnyal járó kórkép. Az érintett egyén életben 
maradásához (egyes esetekben a kezdeti stádium remissziós fázisától eltekintve) inzulin kezelés 
alkalmazása szükséges. Inzulin nélkül ketoacidotikus kóma, végül halál következik be. A β-sejt 
pusztulás mechanizmusa lehet autoimmun (1A), vagy idiopathiás (1B). Az 1999-ben megjelent WHO 
ajánlás szerint a korábbi, „fiatalkori” és „inzulin-dependens, IDDM”, elnevezések pontatlanságuk 
miatt kerülendőek (a BNO sajnos továbbra is használja az elavult nevezéktant). 

Definíció, BNO tartomány 
Az 1-es típusú diabetes diagnózisa általában nem szokott problémát jelenteni. Klasszikus tünetek, 
polyuria, polydipsia esetleg polyphagia, és más okkal nem magyarázható fogyás mellett az éhgyomri 
vércukor 7 mmol/l feletti, és/vagy ha történik oGTT annak során 120 perces vércukorérték 11,1 
feletti, vagy random (tehát a nap bármely szakában) mért vércukorérték 11,1 mmol/l feletti. A 
diagnosztikus vércukorértékeket tünetek hiányában csak megismételve szabad kórosnak elfogadni. 

Amennyiben klasszikus tüneteket észlelünk, az OGTT elvégzése előtt random vagy éhgyomri 
laboratóriumban elvégzett vércukormérés szükséges, hogy az OGTT okozta hyperglikémiát 
megelőzhessük. Előfordulhat, hogy az 1-es típusú diabetes ketoacidózissal társulva manifesztálódik. 
Gyermek és serdülőkorban 25-40%-a, felnőttkorban 15-20%-a a diabeteses ketoacidózis eseteknek, 
addig nem diagnosztizált friss 1-es típusú diabeteses páciensen lép fel. Korábban LADA (Late onset 
diabetes in adults) formát manapság a T1DM 1A csoportjába soroljuk, a bizonyítható autoimmun 
kóreredet miatt. A diagnózist követően változó ideig lehetőség van egyes autoantitaestek 
kimutatására is (szigetsejt-, glutaminsav dekarboxiláz-, tirozinfoszfatáz vagy inzulin-ellenes 
antitestek) ami a cukorbetegség klasszifikációját kétes esetekben elősegítheti. 

E10 Inzulin-dependens cukorbetegség 
E1000 Inzulin-dependens cukorbetegség comával 
E1010 Inzulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal 
E1020 Inzulin-dependens cukorbetegség veseszövődményekkel 
E1030 Inzulin-dependens cukorbetegség szemszövődményekkel 
E1040 Inzulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel 
E1050 Inzulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődményekkel 
E1060 Inzulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövődményekkel 
E1070 Inzulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel 
E1080 Inzulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel 
E1090 Inzulin-dependens cukorbetegség szövődmények nélkül 
G5900 Diabeteses mononeuropathia (E10-E14 +közös .4 negyedik karakterrel) 
G6320 Diabetes polyneuropathia (E10-E14+ közös .4 negyedik karakterrel) 
H2800 Diabeteses szürkehályog (E10-E14+ a .3 negyedik számjeggyel) 
H3600 Retinopathia diabetica (E10-E14+, a 3-as negyedik karakterrel) 
M1420 Diabeteses arthropathia (E10-E14+, közös negyedik .6- karakterrel) 
N0830 Glomerulopathia diabetes mellitusban (E10-E14+,a negyedik számjegy .2) 
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Epidemiológia 
Az 1-es típusú diabetes incidenciája rendkívül tág határok között mozog. A legtöbb új esetet 
Finnországban (14 év alattiak között 36/100000 fő/év), Svédországban és Norvégiában észlelik, míg a 
legkevesebb új eset Japánban és Mexikóban (14 év alattiak között 1/100000 fő/év) fordul elő. Az 
összes cukorbeteg 4-6%-a 1-es típusú. Az 1-es típusú cukorbetegség incidenciája folyamatosan nő, az 
észak-európai országokban kb. 3%-kal évente. Hazánkban az 1990-es években a 14 év alatti 
korosztályban az 1-es típusú cukorbetegség incidenciája 6-7/100000 fő/év volt. 

Életkor 
Az 1-es típusú diabetes bármely életkorban manifesztálódhat. Megbízható incidencia adatokkal 
főként a fiatalabb korosztályban rendelkezünk, míg az idősebbek körében a diabetes klasszifikációja 
jelentős nehézséget okozhat, különösen a LADA esetekben. 

Nem 
Férfiakban valamivel gyakoribb az előfordulása. 

Morbiditás, mortalitás 
Az 1-es típusú cukorbetegség hosszútávú prognózisát a kis- és nagyér-szövődmények határozzák 
meg. A mikroangiopathiás szövődmények elsősorban a glikémiás kontroll függvényében alakulnak ki 
és nem atherogén genezisűek, a makroangiopathiás szövődmények kialakulása azonban csak részben 
függ a szénhidrát anyagcsere állapotától, kialakulásukat az ismert egyéb kardiovaszkuláris 
rizikófaktorok is jelentősen befolyásolják. 

Az ellátás megfelelőségének indikátorai a végkimeneteli mutatók, a mikro- és makrovaszkuláris 
szövődmények végállapotának előfordulása a végstádiumú veseelégtelenség, a vakság, az alsóvégtagi 
amputáció, a szívinfarctus és a stroke. 

A köztes kimeneteli mutatók a diabetes specifikus végállapotokat megelőző elváltozások: a 
retinopathia, a lábon megjelenő elváltozások: (pl. talpi fekély), a kóros neurológiai vizsgálati 
eredmények (autonóm és szenzoros neuropathia), a mikro- és makroalbuminuria, beszűkült 
vesefunkció, az anyagcsere kontroll foka (HbA1c), a hypoglikémia és ketoacidózis előfordulásának 
gyakorisága, a makrovaszkuláris kockázati tényezők (vérnyomás, testtömegindex, haskörfogat, 
vérlipidek, carotis falvastagság) alakulása. 

Pathophysiológia 
1-es típusú diabetes multifaktoriális, poligénes, autoimmun megbetegedés. Genetikai hátterét 
számos hatását tekintve különböző erősségű gén alkotja. A betegség manifesztációjához hozzájárul a 
gének komplex kölcsönhatása egymással és patogén környezeti tényezőkkel is. A diabetesre 
hajlamosító génvariánsok penetranciája csekély, ezért még a betegségre hajlamosító allélokat 
hordozó egyének esetében is csak kis százalékban alakul ki definitív megbetegedés. A HLA (humán 
leukocyta antigének) csoport határozza meg legnagyobb mértékben az egyéni fogékonyságot a 
diabetes rizikót illetően. A leggyakoribb diabetogén haplotípus a DRB1*03 - DQA1*0501 – 
DQB1*0201, a védő hatás pedig egyértelműen kimutatható a DRB1*1501 - DQA1*0102 – 
DQB1*0602 haplotípusok esetében. A HLA csoporton kívül (ugyan sokkal kisebb jelentőséggel) részt 
vesz a genetikai fogékonyság kialakításában az inzulingén, a CTLA4 gén, a PTPN22 gén, az IFIH1N gén. 
A genetikai vizsgálatokon alapuló kockázatbecslést napjainkban a családi anamnézissel kombinált 
HLA-DR és HLA-DQ genotipizálás jelenti. Az T1DM örökletes kockázatát jelentősen befolyásolja, hogy 
az apa vagy az anya beteg. Ha az apa 1-es típusú cukorbeteg akkor az utód diabetes kockázata 6-7%, 
míg az anya betegsége esetében ez csupán 1-3%. 



 1102 

A T1DM kialakulásban a jelentős szerepe van a genetikai prediszpozíció mellett a környezeti 
hatásoknak. A diabetogén környezeti tényezőket 2 csoportba oszthatjuk az expozíció feltételezett 
időpontja és etológiai szerepe alapján. Egyes hatások az élet korai szakaszán érik a szervezetet, és 
valószínűleg az autoimmun folyamat beindításáért lehetnek felelősek: korai táplálkozási tényezők 
(anyatejes táplálás protektív; tehéntej és egyes nitrózamin tartalmú élelmiszerek hajlamosító 
szerepe), mikróbák, ill. perinatális tényezők: magasabb anyai életkor, preeclampsia, újszülöttkori 
adaptációs zavarok, vércsoport - inkompatibilitás miatti icterus hajlamosít, míg a D-vitamin 
pótlásnak, ill. atopiás megbetegedésnek védő szerepe lehet. A mikrobák szerepét epidemiológiai ill. 
sokszor csupán anekdotikus adatok támasztják alá. A gyanúba keveredett vírusok: a kanyaró, 
Coxsackie-B, rubeola, mumpsz, CMV, varicella zooster és a rotavírus. A késő expozíciós tényezők: 
nonspecifikus infekciók, pubertáskori felgyorsult ütemű lineáris növekedés, meteorológiai tényezők 
(szezonabilitás). 

Pathogenesis 
Az 1-es típusú diabetes immunpatogenezisének alapvető lépései: az autoimmun T-sejt klón 
kialakulása, insulitis fellépése, végül az átmenet definitív diabetesbe. Az első két lépés nem 
feltétlenül vezet definitív diabeteshez. A β-sejtek pusztulása általában autoimmun mechanizmus 
talaján apoptózis következtében jön létre. Az 1-es típusú diabetes korfejlődése során több lépcsőt 
különböztethetünk meg. A betegség kialakulása előtti utolsó állomás az ún. késői, előrehaladott 
prediabetes, mikor már az autoimmun folyamat funkcionális β-sejt károsodáshoz vezet, de a 
vércukor értékek még mind pre- mind postprandiális állapotban a normál tartomány felső határán 
mozognak. Ezen páciensekben a manifeszt betegség kialakulása 1-3 éven belül már 60-90%-ban 
várható. Az újonnan diagnosztizált T1DM betegek körében 60-80%-ban mutatható ki szigetsejt 
ellenes antitest (ICA), az inzulin ellenes antitest (IAA) korspecifikus, az 5 éves kora alatt 
manifesztálódó új diabetesesek 90-100%-ban mérhető, míg a legtöbbet vizsgált autoantitest a 
glutaminsav dekarboxiláz ellenes antitest (GADA), az új diabeteses páciensek 75-82%-ban pozitív. 

A betegségre gyermek- és serdülőkorban gyors progresszió jellemző, felnőtt korban ismeretes a 
korábban említett lassan kialakuló forma is (LADA). A T1DM betegek egy részénél más autoimmun 
betegség(ek): pl. autoimmun thyreoiditis, hyperthyreosis, anémia perniciosa, Addison-kór, glutén 
szenzitív enteropathia) is diagnosztizálható. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Fontos a családi anamnézis, különös tekintettel a szülők, nagyszülők, testvérek diabetesére. 

Perinatális körülmények, amennyiben az adatok elérhetőek (terhesség alatti szövődmény, újszülött 
korban adaptációs zavar, anyatejes táplálás hossza, környezeti tényezők pl. magas nitrittartalmú 
ivóvíz, D-vitamin pótlás hossza). 

Részletes kórtörténet: infekciók – anyagcsere kisiklás kiváltó oka az esetek 20-50%-ban húgyúti 
infekció, pneumonia, vagy sepsis, tályog!; atópiás betegségek, transzfúziók, traumák, interkurrens 
betegségek agyi történés, szívinfarktus, thrombózis, pancreatitis, cholecystitis, endokrin 
megbetegedések. 

Ismerni kell az alkohol- és drogfogyasztás, pszichés stressz, evészavarok előfordulását, az alkalmazott 
gyógyszereket. Fogamzóképes korú nőknél utolsó menstruáció időpontját, az alkalmazott 
antikoncipienst. 
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A jelen panaszokat illetően: polyuria, polydipsia, fogyás jelen van-e? Hányinger, hányás? 
Hypoglikémiák száma/hét, kiváltó ok ismert-e? Kezelése igényel-e külső segítséget, volt-e 
eszméletvesztést okozó hypoglikémia? Utolsó vércukor és HbA1c vizsgálat eredménye? 

Kezelt esetekben ismerni kell az inzulin beadás helyét, módját, idejét (Szokott-e kimaradni inzulin? Ha 
inzulinpumpája van: kanülcsere időpontja, pumpa hibaüzenetei.) 

Fizikális vizsgálat 
Megfelelően gondozott betegnél kornak megfelelő normál statust várunk. Minden alkalommal 
javasolt vérnyomás- és pulzusmérés, testsúlymérés. Panaszmentes állapotban min. évente 1-szer 
fizikális vizsgálat. 

Tudatzavar esetében vércukor ellenőrzésnek jelentős differenciál diagnosztikai értéke van (ld. alkohol 
és drog abúzus!) 

Ha a vércukor 13,9 mmol/l felett de - vc. önellenőrző készüléken Hi is lehet: keressük a hypovolemia, 
exsicatio és acidózis jeleit: csökkent turgorú, száraz tapintatú bőr, bevont nyelv, beesett szemek, 
tachypnoe, Kussmaul légzés, tudatzavar. Szapora elnyomható pulzus, alacsony vérnyomás; a felállást 
követő vérnyomás és RR meghatározás eredményéből megbecsülhető az extracelluláris folyadéktér 
hiánya (15/10 Hgmm RR csökkenés kb 3-4l folyadékveszteséget jelez;). Hasi fájdalom 
(pseudoperitonitis!), hányás. Anyagcsere kisiklásakor, ill. manifesztációs ketoacidózis esetén is 
keressük az infekciót! 

Ha a vércukor 3,9 mmol/l alatti - önellenőrző készüléken Lo is lehet: verejtékes bőrt, remegést, 
tachycardiát tapasztalunk, majd további vércukorcsökkenésre kb. 3,0 mmol/l alatt jelentkeznek a 
neuroglikopenia tünetei a beszéd-, járás-, látászavar, további vércukor csökkenésre fellép a 
kábultság, zavart tudat, görcs, coma. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
Rendszeresen gondozásra járó beteg esetében évente 1-szer: vérkép, máj, vesefunkció, ionok, lipidek 
(koleszterin, triglicerid, HDL, LDL: számított is lehet), TSH, T. vizelet (húgyúti infekció; aszimptómás 
bakteriuria), 24h gyűjtött vizeletből mikroalbumin meghatározása. Három havonta vércukor 
ellenőrzése laborban, összehasonlítás önellenőrző készülékkel és HbA1c meghatározása. 

Anyagcsere kisikláskor helyszínen sokat segít a vércukor meghatározása mellett a vizeletből 
tesztcsikkal történő aceton , ill. forgalomban vannak olyan önellenőrző készülékek is, melyek a ketont 
határozzák meg kapilláris vérből. 

Egyéb vizsgálatok 
Szövődménymentes esetben: évente 1-szer szemfenéki vizsgálat, tágított pupilla mellett (ha 
lehetséges fundusfotó készüljön), lábvizsgálat (inspekció: sebek, fekélyek stb.) kalibrált hangvilla, 
monofilamentum, hideg-meleg érzékelés), periférás pulzus (ADP, ATP tapintása, Doppler), EKG. 
Anyagcsere kisikláskor az EKG-n sinus tachycardia ill. előrehaladott esetben kálium anyagcsere 
zavarának jeleit keressük. Vércukor önellenőrzési napló (legalább meglétének időszakos ellenőrzése). 

Kezelés 
Az 1-es típusú diabeteses beteg gondozása döntően diabetológiai szakrendelésen, speciális 
esetekben külön a tevékenységre akkreditált speciális diabetológiai centrumban (pl. 
prekoncepcionális gondozás; inzulinpumpa kezelés indítása) történik. A családorvosnak igen jelentős 
szerepe van a gondozás megtörténtének és az éves kontrollvizsgálatok megtörténtének 



 1104 

ellenőrzésében, a „kallódó betegek” szakrendelésre visszairányításában, a gyermekgondozásból a 
felnőtt ellátásba átkerülő betegek irányításában. 

Az 1-es típusú cukorbeteg kezelésének célja az optimális glikémiás kontroll biztosítása, mely 
számottevően csökkenti a microangipathiás és hosszútávon a macroangiopathiás szövődmények 
kialakulásának és progressziójának kockázatát. A jobb anyagcserehelyzetnek a micro –és 
macroangiopathiás szövődmények progresszióját előnyösen befolyásoló hatása az intervenciót 
követően hosszabb idő után is kimutatható. 

A HbA1c kezelési célértéke 1-es típusú, nem várandós diabeteses betegekben ≤ 6,5%. 

Az 1-es típusú diabetes keringési betegségtől mentes, vagy keringési kockázati tényezők társulásától 
mentes, fehérjeürítéssel nem szövődött formáiban, fiatal életkorban elfogadhatóak a lipid 
paraméterek kezelési célértékeinek tekintetében a kardiovaszkuláris tünetektől mentes nagy 
kockázatú állapotra vonatkoztatott célértékek. Azonban albuminuriával szövődött vagy több 
keringési kockázati tényező egyidejű társulását hordozó vagy manifeszt keringési betegséggel társult 
esetekben a szigorúbb kezelési célértékek követendőek. 

A vérnyomás célértéke tekintetében a 130/80 Hgmm érték elérése, és hosszútávú fenntartása a cél. 

Nem gyógyszeres kezelés 

Életmódkezelés 

Az orvosi táplálkozási terápia (diéta) és fizikai aktivitás együttese. A diéta célja (egyes esetekben a 
remissziós fázis rövid időszakától eltekintve inzulinkezelés mellett) az optimális anyagcserehelyzet 
elérése és fenntartása, a vércukor értékek ideális esetben élettani, de legalább biztonságos határok 
között tartása. Az inzulinkezelés - a különböző készítmények eltérő farmakokinetikai tulajdonságai 
miatt - csak minőségében és mennyiségében is megfelelően összeállított étrend mellett ellensúlyozza 
az étkezéseket követő vércukor-emelkedést, anélkül, hogy az inzulin hatásgörbéjéből adódóan 
később hypoglikémia lépne fel. 

Fizikai aktivitás 

A teherbíró képességhez és az edzettségi állapothoz igazodó fizikai aktivitás az életmódkezelés része. 
A tevékenység intenzitását, mértékét és formáját individuálisan kell meghatározni. Az ideálistól 
eltérő glikémiás helyzetben és szövődmények megléte esetében a páciensnek megfelelő 
ismeretekkel kell rendelkeznie és azokat tudnia kell alkalmaznia a mozgás program megkezdése előtt. 
A fizikai aktivitás előtti/alatti/utáni anyagcsere monitorozást igényel, az inzulin adagjának és a 
szénhidrátbevitelnek mozgáshoz való igazítása elengedhetetlen. 

Nem gyógyszeres kezelési csoportba sorolható a pancreas- és a Langerhans-sziget transzplantáció, 
mellyel tökéletes normoglikémia érhető el. Kombinált vese + pancreas transzplantáció indokolt 
minden olyan 1-es típusú cukorbeteg esetében, aki végstádiumú veseelégtelenség állapotába került 
és vesetranszplantációra vár. indokolt azoknál a labilis anyagcseréjű 1-es típusú cukorbetegeknél, 
akik már szervtranszplantációban részesültek és immunszuppresszív kezelés alatt állnak. Szoliter 
pancreas vagy nem immunszupprimált beteg esetében a Langerhans-sziget transzplantáció 
indikációja lehet a hypoglikémia tüneteinek meg nem érzése, gyakori eszméletvesztéssel járó igazi 
„brittle” diabetes, gyorsan progrediáló retinopathia vagy súlyos diabeteses gastroparesis. 
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Gyógyszeres kezelés 

A T1DM diagnózisának felállításakor az inzulinkezelés bevezetése abszolút indikált. Az 1-es típusú 
diabetesben az inzulinkezelés rövidtávú minimális célkitűzése a betegség akut tüneteinek és 
szövődményeinek megszűntetése, és a beteg közérzetének javítása. Hosszútávú célkitűzés a betegség 
diagnózisától kezdve a biokémiai normoglikémia biztosítása, ill. az azt legjobban megközelítő beállítás 
elérése, mely bizonyítottan alkalmas a cukorbetegség késői szövődményeinek kivédésére valamint a 
meglévő szövődmények prograssziójának lassítására, megállítására. Ez éhgyomorra ideális esetben 4-
6,6 mmol/l közötti, evés után 1,5 órával 6-8 mmol/l közötti vércukorértéket jelent, és tekintettel az 
inzulinkezeléssel az esetek nagy részében törvényszerűen együtt járó anyagcsere labilitásra, 
elfogadhatónak tekintjük az anyagcsere állapotot, ha a mérések 70% a fenti tartományba esik és a 
HbA1c értéke 7% alatti. 

Kezelési formák: 

Intenzív konzervatív kezelés (ICT). napjában többször adagolt inzulinnal történik, így elérhető hogy az 
inzulin vérszintje legjobban megközelítse az egészséges hasnyálmirígy dinamikájából következőt, 
minimálisra csökkentve a hypoglikémia esélyét. Az ICT kezelés olyan többkomponensű rendszer, mely 
célja az egyes étkezések, valamint étkezésmentes periódusok ideális inzulinszükségletének 
biztosítása. A rendszer elengedhetetlen része a rendszeres vércukor önellenőrzése, valamint azon 
ismeretek megtanítása és elsajátítása amelyek lehetővé teszik egy előzetesen beállított rendszer 
életstílusnak és élethelyzetnek megfelelő rugalmas alkalmazását. Speciális eszköze lehet az 
inzulinpumpa. 

Frissen felfedezett 1-es típusú diabetes esetén már a kezdetekkor célszerű az ICT kezelés bevezetése 
az intenzív edukáció egyidejű megkezdésével. 

Az orális antidiabetikumok T1DM esetében alárendelt jelentőségűek és kizárólag az inzulinkezelés 
kiegészítéseként alkalmazhatóak - többségük alkalmazása kontraindikált! Amennyiben klinikai adatok 
életmódterápiával nehezen befolyásolható inzulinrezisztencia fennállására utalnak (hazai adatok 
szerint 1-es típusú diabetesben is egyre gyakoribb) metformin alkalmazása indokolt lehet. 

Krízisállapotok kezelése 1-es típusú diabetesben 

Hypoglikémia 

Hypoglikémiáról akkor beszélünk a Magyar Diabetes Társaság szakmai irányelve szerint, ha a 
vércukorérték <3 mmol/l. Az állapotot jellegzetes klinikai tünetek kísérik. Súlyossága szerint lehet 
enyhe - a vércukoresést kísérő tüneteket a páciens észleli és (10-20 g gyorsan felszívó) szénhidrát 
bevitellel korrigálni képes, - vagy súlyos, melynek kezelése külső segítséget igényel. Az 
eszméletvesztéssel járó hypoglikémiás kóma késői felismerés esetében maradandó neurológiai 
deficitet is okozhat, ill. a beteg halálához vezethet. A súlyos hypoglikémia ellátásban jelentős 
szerepet kap, egyébként jó általános és tápláltsági állapotú páciens esetében a hozzátartozó, vagy a 
kiérkező ügyelet által subcutan / intramusculárisan alkalmazható glucagon injekció. Ennek 
alkalmazását követően a beteg eszméletének visszatérte után per os szénhidrát bevitelére szükség 
van! A súlyos eszméletvesztéssel járó hypoglikémia rutin sürgősségi ellátás kapcsán alkalmazandó 
kezelése 30-40 ml 40%-os glükóz intravénás, lassú beadása. A páciens eszméletre téréséhez bizonyos 
idő szükséges. A vércukor-önellenőrző készülékkel tájékozódhatunk a vércukor változásáról - de a 
legtöbb készülék hypoglikémiás tartományban pontatlan eredményt adhat. 

Diabeteses ketoacidózis (DKA) 
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A DKA abszolút vagy relatív inzulin hiány miatt alakul ki. Kezeletlen esetben tudatzavarral, 
eszméletvesztéssel és fatális kimenetellel is számolnunk kell. Diabeteses ketoacidózisban a beteget 
minden esetben kórházba kell utalni. A sürgősségi ellátás, ügyelet, családorvos feladata a perifériás 
véna biztosítása és fiziológiás sóoldattal a folyadékpótlás megkezdése; eszméletlen állapotban a 
szabad légutak biztosítása – hányás, gyakori aspiráció megelőzésére gondolni kell! 
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Esetismertetés 
1998-ban egy egészséges 20 éves, normál testalkatú páciens jelentkezett be praxisba. 

Előző betegségek: 1986-ban tonsillectomia történt, 1998-ban pánikbetegség miatt kezelték. 

Jelen panaszok: Első menses:13 éves korban. Nem dohányzik, alkoholt nem fogyaszt. 1998-ban, 4 
hónappal később, második megjelenésekor 10 kg fogyással, polyuria, polydipisia panaszokkal 
jelentkezett rendelésünkön. Az aktuális önellenőrző készülékkel történt vércukor mérés 24 mmol/l 
vércukor értéket mutatott. Frissen felfedezett 1-es típusú cukorbetegség diagnózissal sürgősséggel 
kórházi belosztályra utaltuk. 

Családi anamnesis: Cukorbeteg nem volt az első fokú rokonok között. Édesapja hypertonia betegség 
miatt áll orvosi kezelés alatt, anyja egészséges. Szív- és érrendszeri betegség, daganatos betegség, 
TBC a családban nem fordult elő. 

Fizikális vizsgálat: Első orvosi megjelenése alkalmával korának megfelelő fizikális status, RR:110/75 
Hgmm, BMI: 22 kg/m2 

Diagnózis: A random mért 11,0 mmol/l feletti vércukor (bár nem professzionális laboratóriumi mérés 
volt) nagymértékben valószínűsítette a cukorbetegség gyanúját, melyet a kórlefolyás és a kórházban 
mért vércukor értékek megerősítettek. 

Az éhomi vércukorérték ismételten ≥ 7 mmol/l bizonyította a cukorbetegséget, a kórlefolyás alapján 
1-es típusúnak tartható. 
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Differenciál-diagnózis: Az életkor és a kórlefolyás alapján differenciál diagnosztikai nehézség nem 
merült föl. Ellenanyag vizsgálat (ICA, IAA) megerősítették volna a diagnózist, de ezen vizsgálatok 
költséges volta és az egyértelmű kórlefolyás miatt ettől eltekintettünk. 2-es típusú cukorbetegség, 
gesztációs diabetes, különleges diabetes formák nem merültek fel. 

Kezelés-beavatkozások: A kórházi kezelés során igazolódott a feltételezett diagnózisunk. Inzulin 
terápiára állították:16-8-12 E Humulin R és 12 E Humulin N formájában. 

A „mézeshetek”(remisszió) időszakában csak diétával próbálta a diabetológus rendezni. Egy hónap 
elteltével azonban ICT-re állították, ismét Humulin R és Humulin N formájában. 2003-ban a humán 
ICT rendszert analóg ICT rendszerre váltották (Semilenete és NovoRapid inzulinokkal). A Semilente 
inzulint 2005-ben Lantus inzulinra cserélték. 2006 óta inzulinpumpa kezelésben részesül (NovoRapid 
inzulinnal). 

Legutóbbi HgA1c értéke:7,6 %, éhomi vércukor:5,5 mmol/l.A hypoglycaemiától való félelem miatt 
nem udjuk a HgA1c-t alacsonyabb értékre kezelni. Vérképe, vese- és májfunkciós eredményei, lipid-
statusa élettani eredményeket adnak, vizelete eltérés nélkül. MAU: 3 mg/nap. Szemészet: 
Retinopathia diabetica nem látható. 

Gondozás, követés: Az első kórházi kezelése alkalmával kezdődött a betegoktatás, mely azóta is 
folyamatosan a terápia része. Az oktatás során elsajátította a diétás ismereteket, a hypoglycaemiás 
roszullétek hárításának módját. A vércukor-önellenőrzés technikáját, és a naplóvezetést. Teendőket a 
speciális élethelyzetekben:sport, egyéb fizikai és psychés terhelés. Megismerte a vércukor ingadozást 
befolyásoló tényezőket: menses, frontok, lázas állapot, hasmenéssel, hányással járó betegségek. 

A beteggel általában 3 havonta találkozom, ekkor az esetleges panaszok és a nem-gyógyszeres 
kezelés felmérése mellett vérnyomás és testsúlymérés történik, 3 havonta laboratóriumi 
vizsgálatokkal (éhomi és reggeli után 90 perccel vércukor, HgA1c, lipidek, vese és májfunkciós 
vizsgálatok, vizeletvizsgálat) kiegészítve. 

A beteg diabetológiai gondozás alatt áll, leleteit minden alkalommal bemutatja a diabetológiai 
szakrendelésen. A vizitek során elfogadva a diabetológus véleményét, felmérjük a nem gyógyszeres 
kezelést, átnézzük az önellenőrző naplót és a beteg étkezési naplóját, kikérdezzük fizikai aktivitásáról, 
hypoglycaemiák előfordulásáról, azok hárításáról. Szükség esetén tanácsokkal látjuk el. Évente 
szemfenék vizsgálat, microalbumin-ürítés meghatározása, neuropathia szűrés történik. 

Betegünknek jelenleg nincs szövődménye. Gyermeket szeretne. A diabetologiai szakrendelés 
irányításával a praekoncepcionális gondozás folyamatban van. 

Összefoglalás: a fenti kórtörténetből kiderül, hogy megfelelő gondozással egy 1-es típusú 
cukorbetegnél jó anyagcserehelyzet érhető el, a szövődmények elkerülhetőek, a beteg számára teljes 
élet biztosítható. Ehhez azonban a diabetológus, a dietetikus, a diabetológiai szakápoló, a 
családorvos, a családorvosi ápolónő és elsősorban a beteg által alkotott „munkacsoport” folyamatos, 
összehangolt munkája szükséges. 

Tesztkérdések 
1. A felsorolt országok közül hol a legmagasabb az 1-es típusú diabetes incidenciája? 
A. Finnország 
B. Japán 
C. Mexikó 
D. Magyarország 
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2. Az 1-es típusú diabetesre igaz kivéve: 
A. Autoimmun vagy idiopathiás β-sejt pusztulás 
B. Inzulinkezelés szükséges az életben maradáshoz (eltekintve a remisszió rövid periódusától) 
C. Csak 18 éves kor alatt alakulhat ki 
D. A fiatalkori és inzulindependens (IDDM) elnevezés pontatlansága miatt kerülendő 
 
3. Az 1-es típusú diabetes genetikai hátterére jellemző: 
A. Monogénes öröklésmenet 
B. A hajlamosító gének penetranciája nagy 
C. A genetikai kockázatbecslést a részletes családi anamnézis és a HLA-DR és HLA-DQ genotipizálás 
jelentheti 
D. A genetikai prediszpozíció mellett kialakulásában környezeti tényezők nem játszanak szerepet 
 
4. Melyik állítás igaz? 
A. Az újonnan diagnosztizált T1DM esetek 60-80%-ban nem mutathatóak ki szigetsejt ellenes 
antitestek. 
B. Az 1-es típusú diabetes manifesztációja előtti utolsó stádiumban már az autoimmun folyamat 
funkcionális β-sejt károsodáshoz vezet. 
C. A β-sejt pusztulás csak elvétve alakul ki autoimmun mechanizmusú apoptózis talaján. 
D. Nem jellemző más autoimmun betegség társulása. 
 
5. Mely „klasszikus” tünetek előzik meg leggyakrabban az 1-es típusú diabetes diagnózisát? 
A. Polyuria, polydipsia, más okkal nem magyarázható fogyás, polyphagia 
B. Láz, exanthemák 
C. Teljesen tünetmentes 
D. Hasmenés, véres széklet 
 
6. Melyek az 1-es típusú diabetes prognózisának legfőbb meghatározói? 
A. Az alkalmazott diéta szénhidráttartalma 
B. A kezelésben alkalmazott inzulin fajtája 
C. Kezdetben észlelt szigetsejt ellenes antitest titere 
D. Kis- és nagyér szövődmények 
 
7. Szövődménymentes esetben serdülőkort követően milyen gyakorisággal javasolt a szemfenéki 
vizsgálat? 
A. 3 havonta 
B. 5 évente 
C. évente 
D. 6 havonta 
 
8. Mi a legfontosabb hosszútávú célkitűzés az 1-es típusú diabeteses beteg inzulinkezelése esetében? 
A. A biokémiai normoglikémia biztosítása 
B. A betegség akut tüneteinek megszüntetése 
C. Éhgyomorra minden páciens esetében a 3,5-5,3 mmol/l közötti vércukorértékek biztosítása 
D. Minél rugalmasabb kezelési rendszer bevezetésével a beteg elégedettségének biztosítása 
 
9. Mi nem jellemző 1-es típusú cukorbetegben kialakuló hypoglikémiára? 
A. Az eszméletvesztéssel járó hypoglikémiás kóma késői felismerés esetén maradandó neurológiai 
deficitet okozhat 
B. Enyhe esetben a páciens a vércukor esését kísérő tüneteket észlelni képes 
C. Minden esetben kórházi beutalás szükséges 
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D. Jó általános és tápláltsági állapotú páciens esetében im. vagy sc. glucagon injekció a hozzátartozó 
által is beadható 
 
10. Mi jellemző a diabeteses ketoacidózisra? 
A. Kezeletlen esetben eszméletvesztéssel és fatális kimenetellel is járhat 
B. A helyszíni ellátás során a legfontosabb feladat subcután inzulin bejuttatása 
C. Bradycardia és vérnyomás emelkedése lehet az első tünet 
D. Felnőtt életkorban az esetek többségében nem diagnosztizált, friss 1-es típusú pácienseknél fordul 
elő 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: C, 3: C, 4: B, 5: A, 6: D, 7: C, 8: A, 9: C, 10: A 

A 2-es típusú cukorbetegség 
dr. Oláh Ilona 

Bevezetés 
A diabetes mellitus a XXI. század elejének egyik legjelentősebb népegészségügyi problémájává vált és 
előkelő helyet foglal el a nem fertőző ún. „civilizációs” betegségek sorában. Mérvadó becslés szerint 
a 2000-ben 171 millióra tartott cukorbetegszám (20 éven felüliek körében) 2030-ra várhatóan 366 
millióra fog növekedni. A cukorbetegségnek elsősorban az esetek 90%-át kitevő, a felnőtt korban 
manifesztálódó, 2-es típusú változata - a jelenlegi prevalenciaadatok és a várható incidencia-
növekedés, illetve a társuló cardiovaszkuláris szövődmények folytán - kiemelkedő jelentőséggel bír a 
hazai és a világ egészségügyi ellátásában. 

Az elmúlt évtezedben jelentős szemléletváltás következett be a 2-es típusú diabetes mellitus 
kezelésében. A diagnosztikus kritériumok és a klasszifikáció tekintetében az utóbbi években már nagy 
változások nem történtek, az újabb tanulmányok azonban a terápiás célértékek és a kezelési 
módozatok tekintetében évről évre szolgálnak újdonsággal. 

Definíció, BNO tartomány 
A diabetes mellitus (cukorbetegség, cukorbaj) olyan anyagcsere-betegség, amelynek központjában a 
szénhidrát-anyagcsere zavara áll, de a kórfolyamat következményesen érinti a zsír- és a fehérje-
anyagcserét is. A cukorbetegség alapvető oka az inzulin viszonylagos vagy teljes hiánya, illetve az 
inzulinhatás elmaradása. Bizonyos körülmények között mindkét eltérés együttesen fordulhat elő. A 
cukorbaj okozta patofiziológiai eltérések számos szerv működését károsíthatják. A cukorbetegségnek 
ismeretesek heveny és idült (micro- és macroangiopathiás) szövődményei. A diabetes és 
szövődményeinek kezelése nagy terhet jelent a betegnek és a társadalomnak egyaránt. 

A diabetes mellitus elnevezés - mely szószerinti fordításban édes (mellitus), bő vizelést (diabinein = 
túlcsordulás) jelent - arra a tünetre utal, hogy a vizeletben cukor jelenhet meg. A cukorbetegség 
klinikai tünetei nagyban függenek attól, hogy milyen típusú diabetesről van szó. 

A 2-es típusú diabetes a diabetes leggyakoribb formája, amelyet az inzulinelválasztás és az 
inzulinhatás károsodása jellemez, ezek közül valamelyik kórtani folyamat az adott esetben 
meghatározó lehet. Típusos esetben klasszikus tünetek nélkül, elhízáshoz társulóan, 35 év felett 
jelenik meg (korábbi, ma már nem használatos nomenklatúra: NIDDM). 

E1100 Nem-inzulindependens cukorbetegség comával 
E1110 Nem-inzulindependens cukorbetegség ketoacidosissal 
E1120 Nem-inzulindependens cukorbetegség veseszövődményekkel 
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E1130 Nem-inzulindependens cukorbetegség szemszövődményekkel 
E1140 Nem-inzulindependens cukorbetegség idegrendszeri szövődménnyel 
E1150 Nem-inzulindependens cukorbetegség perifériás keringési szövődménnyel 
E1160 Nem-inzulindependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövődménnyel 
E1170 Nem-inzulindependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel 
E1180 Nem-inzulin-ependens cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel 
E1190 Nem-inzulindependens cukorbetegség szövődmények nélkül 
G5900 Diabeteses mononeuropathia (E10-E14 +közös .4 negyedik karakterrel) 
G6320 Diabetes polyneuropathia (E10-E14+ közös .4 negyedik karakterrel) 
H2800 Diabeteses szürkehályog (E10-E14+ a .3 negyedik számjeggyel) 
H3600 Retinopathia diabetica (E10-E14+, a 3-as negyedik karakterrel) 
M1420 Diabeteses arthropathia (E10-E14+, közös negyedik .6- karakterrel) 
N0830 Glomerulopathia diabetes mellitusban (E10-E14+,a negyedik számjegy .2) 

 

Epidemiológia 
A KSH adatai alapján a cukorbetegek száma Magyarországon 1999 és 2007 között konstans 
növekedést mutat (1999-ben 179475 férfi és 242588 nő, 2007-ben 316242 férfi és 376687 nő). 
Jermendy és munkatársai 2010-es publikációjában 8,65%-ra tette a diabetes mellitus praevalenciáját 
a teljes népességben. 

Az IDF 2010-es adatai alapján a diabetes mellitus praevalenciája Magyarországon a 20-79 éves 
korosztályban közepesnek tekinthető (8,8%). Portugáliában 12,4%, Németországban 12%, míg 
Írországban 5,7%-os diabetes mellitus praevalencia tapasztalható ugyanebben a korosztályban. 

Hazánkban a cukorbetegek döntő (90%-ot meghaladó arányú) többségének felnőttkori, 2-es típusú 
diabetese van. A 2-es típusú diabetes előfordulása az életkorral együtt növekszik, a magasabb 
életkorú lakosság körében az előfordulási gyakoriság elérheti a 15-20%-ot is. Napjaink jellegzetes 
gondja, hogy a 2-es típusú diabetes manifesztációja egyre fiatalabb életkor felé tolódik el. Ezzel 
összefüggésben új, korábban nem észlelt diabetes-típus, a gyermek- és ifjúkori 2-es típusú 
cukorbetegség észlelése már hazánkban sem számít ritkaságnak. A rossz irányú változások 
hátterében az elhízás és a metabolikus szindróma világméretű, látszólag feltartóztathatatlan 
terjedése áll. 

A 2-es típusú diabetest megelőző glukózintolerancia-stádiumok (IGT: csökkent glukóztolerancia, IFG: 
emelkedett éhomi vércukor) gyakoriságáról hazánkban semmilyen megbízható adattal nem 
rendelkezünk. A hazai gyakoriság becsléséhez nemzetközi adatokra támaszkodhatunk. Így Európában 
az IGT prevalenciája néhány országot tekintve 2,2% és 8,6% közöttinek adódott. Világviszonylatban 
10% felettire tehető a diabetes és a csökkent glukóztolerancia együttes előfordulása. Ezek alapján 
valószínű, hogy hazánkban az IGT-ben szenvedők száma eléri az ismert diabetesben szenvedőkét. 
Szűrővizsgálatok általános tapasztalata szerint minden ismert cukorbetegre egy fel nem ismert 
diabetesben szenvedő egyén esik. Ha ezeket az adatokat tekintjük, akkor hazánkban kb. egy-másfél 
millió ember szenved ismert vagy ismeretlen módon diabetesben, illetve a glukózintolerancia 
valamely korábbi stádiumában. 

Napjaink újabb felismerése, hogy 2-es típusú diabetes klinikai képében megjelenhet a lassan 
kialakulású felnőttkori autoimmun diabetes (LADA) is, amelyet a diagnosztikus lehetőségek 
bővülésével egyre gyakrabban kórisméznek. A LADA prevalenciája a 2-es típusnak kórismézetteken 
belül a UKPDS adatai alapján 10-15%-ra tehető, egyes felmérések alapján a hazai gyakoriság a 2-es 
típusúnak tartott cukorbetegek körében hasonló nagyságrendű. 
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Életkor 
A 2-es típusú cukorbetegség típusosan 35 év felett szokott megjelenni, de az utóbbi időben egyre 
fiatalabb korra tolódik a megjelenése, gyerekkorban és fiatal felnőtt korban egyre több beteggel 
találkozunk, ahogyan az obezitás egyre korábbi életkorban egyre több beteget érint. 

Nem 
A nemi arányokra jellemző Magyarországon, hogy a férfiak „felzárkóztak” a cukorbetegségben a 
nőkhöz: 1999 és 2009 között a férfiak nőkhöz viszonyított aránya a cukorbetegek körében 10%-al 
nőtt (73%-ról 83%-ra). 

Mortalitás/morbiditás 
Az IDF 2010-re becsült adatai alapján a 20-79 éves korosztályban az összes európai halálozás 11%-a 
hozható összefüggésbe a cukorbetegséggel. 

Pathophysiologia 
Feltehetően a cukorbaj vagy annak előállapota, a zsíranyagcsere kóros változásai, a magas 
vérnyomás, a jellegzetes, férfias típusú vagy alma formájú, újabban zsigerinek mondott elhízás 
egymással kauzálisan összefügg (kiemelendő ezen belül a visceralis zsírszövet, valamint az itt 
termelődő (adipo)cytokinek inzulinrezisztencia létrejöttében játszott szerepe), s ezek hátterében az 
inzulinra specifikus szervek (vázizomzat, máj-zsírszövet) inzulin iránti „érzéketlensége”, rezisztenciája 
áll. Ezt a szervezet a cukorháztartás egyensúlyban tartása miatt kompenzálni igyekszik, s ezért a 
normálisnál sokkal több inzulint termel, hogy a nagyobb mennyiségű inzulin mintegy "törje át" az 
inzulinrezisztenciát. Ez hosszú ideig sikeres is lehet, s addig cukoranyagcsere-zavar nem mutatható ki. 
Ha ez a túltermelés már nem elegendő, előbb a diabetest megelőző, ún. kóros cukortolerancia, majd 
később a 2-es típusú cukorbetegség alakul ki. 

A vita, hogy vajon a 2-es típusú cukorbetegségben melyik az elsődleges metabolikus zavar - a 
csökkent inzulintermelés avagy az inzulinrezisztencia - a mai napig nem ért véget. A kutatók többsége 
az inzulinrezisztenciának tulajdonít nagyobb jelentőséget. 

Az inzulinrezisztencia összetett mechanizmusú, az esetek túlnyomó többségében hosszabb idő alatt 
kialakuló, progresszív természetű folyamat. Azinzulinrezisztencia mechanizmusában fontos szerepe 
van β-sejt ddiszfunkciónak, amely az inzulinszekréciós zavar részjelensége. 

Hatáskör/kompetencia 
Sürgősségi ellátás: A hypoglycaemiás állpotok és a diabeteszes sürgősségi állapotok ellátása a 
családorvos feladata. 

A diagnosztikus tevékenységek, eljárások: Alaptevékenység az anamnesis felvétele, a fizikális 
vizsgálat (elhízási típusok és alkati vonatkozások, testmagasság, testtömeg, testtömeg-index BMI, 
haskörfogat, striák, acantosis nigricans, xanthomák, bőrelszíneződés, a szőrzet jellege), valamint a 
szakellátásban végzett vizsgálatok elrendelése, az eredmények értelmezése (laboratóriumi 
vizsgálatok, szénhidrát anyagcsere, éhgyomri vércukor, OGTT, lipoprotein-anyagcsere össz-
koleszterin, LDL-koleszterin, HDL-koleszterin, triglycerid, TG). 

Elvégezhető tevékenységek: Vércukormérés gyorsteszttel gondozás során, a folyadékegyensúly 
otthoni mérési adatainak értékelése, vérzsír-vizsgálat gyorsteszttel, a test zsírtartalmának 
meghatározása impedancia módszerrel. 
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Az önálló betegellátási tevékenység körébe tartozó alaptevékenységek: a glukózregulációs zavarral 
(IFG, IGT) rendelkező páciensek életmódkezelése, gondozásuk, a 2-es típusú DM-ben szenvedő 
páciensek kezelése és gondozása (amennyiben az anyagcsere állapotuk vagy a szükséges kezelési 
mód nem igényli a szakellátási, vagy szakgondozási tevékenységet), a metabolikus szindróma 
gondozása, a túlsúlyos és elhízott páciensek életmód-kezelése, gondozásuk (kivéve az elhízás 
szekunder és genetikai formáit), valamint a hyperkoleszterinaemia és hypertrigliceridaemia 
életmódkezelése és gyógyszeres kezelése. 

Betegellátás szakellátás irányításával: a diabetes mellitus (1-es típus), terhességi diabetes, a 2TDM, 
ha az anyagcsere-állapot, a szükséges kezelési mód, vagy a szövődmények szakellátási tevékenységet 
igényelnek. 

Tájékozottság: A diabetes kezelésének új lehetőségei (inzulinpumpa, β-sejt transzplantáció). 

Patogenezis 
A 2-es típusú cukorbetegség általában túlsúlyos egyéneken, a megnövekedett zsirszövet kóros 
anyagcseréjének következtében alakul ki. Gyakran mutatkozik ezeknél a betegeknél a metabolikus 
szindróma egyéb összetevője is, a jellegzetes hasi típusú elhízás, a zsíranyagcsere zavara és/vagy 
hypertonia. Általában felnőtt korban jelentkezik, de az utóbbi időben egyre növekszik a gyerekkori és 
fiatal felnőttkori esetek száma, sőt az 1-es típusú cukorbetegség is társulhat inzulin rezisztenciával. 

Anamnesis (egyéni, családi) 
A cukorbetegség klasszikus klinikai tünete a polyuria (a vizelet mennyiségének megnövekedése), a 
polydipsia (fokozott folyadékfelvétel az állandó szomjúságérzés miatt) és az egyéb okkal nem 
magyarázható fogyás. A fogyás kialakulhat átlagos, fokozott (polyphagia), vagy rossz étvágy mellett. 
Fentieken kívül a beteg panaszkodhat fáradtságra, az étvágytalanság mellett hányingerre, hányásra; 
ez utóbbiak már a ketosis tünetei lehetnek. Időnként homályos látás lép fel, amelyet a 
szemlencsének a hyperosmolaris csarnokvíz miatt megváltozott fénytörése okoz. Nőkön gyakran 
pruritus vulvae, férfiakon ritkán balanitis alakulhat ki. Visszatérő, nehezen gyógyuló infekciók is 
felhívhatják a figyelmet a cukorbajra. Olykor lábikragörcs, vagy a kézujjakon zsibbadás jelentkezik. 
Súlyos esetben a kialakuló hyperglykaemiás ketoacidosis vagy a nem-ketotikus hyperosmolaris 
állapot tudatzavarhoz, eszméletvesztéshez vezethet, és kezelés nélkül halált okozhat. 

Elsősorban a 2-es típusú diabetes azonban gyakran lehet tünetszegény, ilyenkor a diagnózis egy már 
elszenvedett szövődmény - myocardialis infarctus, stroke - kapcsán derülhet ki. 

Fizikális vizsgálat 
Megfelelően gondozott betegnél kornak megfelelő normál statust várunk. Minden alkalommal 
javasolt vérnyomás- és pulzusmérés, a gyakori elhízás miatt testsúlymérés, testtömeg index-számítás, 
haskörfogat mérés. Panaszmentes állapotban minimum évente egyszer teljeskörű fizikális vizsgálat, 
lábvizsgálat. 

Tudatzavar esetében vércukor ellenőrzésnek jelentős differenciál diagnosztikai értéke van (ld. alkohol 
és drog abúzus!). 

Ha a vércukor 13,9 mmol/l felett - vércukor önellenőrző készüléken „Hi” jelzést is kaphatunk - 
keressük a hypovolemia, exsicatio és acidózis jeleit: csökkent turgorú, száraz tapintatú bőr, bevont 
nyelv, beesett szemek, tachypnoe, Kussmaul-légzés, tudatzavar. Szapora elnyomható pulzus, 
alacsony vérnyomás; a felállást követő vérnyomás és RR meghatározás eredményéből 
megbecsülhető az extracelluláris folyadéktér hiánya (15/10 Hgmm vérnyomáscsökkenés kb. 3-4 l 
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folyadékveszteséget jelez). Hasi fájdalom (pseudoperitonitis!), hányás. Anyagcsere kisiklásakor illetve 
manifesztációs ketoacidózis esetén is keressük az infekciót! 

Ha a vércukor 3,9 mmol/l alatti - önellenőrző készüléken „Lo” jelzést is kaphatunk - verejtékes bőrt, 
remegést, tachycardiát tapasztalunk, majd további vércukorcsökkenésre kb. 3,0 mmol/l alatt 
jelentkeznek a neuroglikopenia tünetei a beszéd-, járás-, látászavar, további vércukor csökkenésre 
fellép a kábultság, zavart tudat, görcs, coma. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
Rendszeresen gondozásra járó beteg esetében évente egyszer: vérkép, máj, vesefunkció, ionok, 
lipidek (koleszterin, triglicerid, HDL, LDL: számított is lehet), TSH, T. vizelet (húgyúti infekció; 
aszimptómás bakteriuria), 24 órás gyűjtött vizeletből mikroalbumin meghatározása. 

3 havonta vércukor ellenőrzése laborban, összehasonlítás önellenőrző készülékkel és 3-6 havonta 
HbA1c meghatározása. 

Anyagcsere-kisikláskor helyszínen sokat segít a vércukor meghatározása mellett a vizeletből 
tesztcsíkkal történő aceton kimutatás illetve forgalomban vannak olyan önellenőrző készülékek is, 
melyek a ketont határozzák meg kapilláris vérből. 

Egyéb vizsgálatok 
Szövődménymentes esetben: évente egyszer szemfenéki vizsgálat, tágított pupilla mellett (ha 
lehetséges fundusfotó készüljön), lábvizsgálat (inspekció: sebek, fekélyek stb.) kalibrált hangvilla, 
monofilamentum, hideg-meleg érzékelés), periférás pulzus (ADP, ATP tapintása, Doppler), EKG: a 
légzési arrhythmia eltűnése autonom kardiovaszkuláris neuropathiára utal, a silent ischemia 
gyakorisága miatt az ischaemiás jelek felfedezése fontos. 

Anyagcsere kisikláskor az EKG-n sinus tachycardiát, illetve előrehaladott esetben kálium anyagcsere 
zavarának jeleit keressük. A vércukor önellenőrzési napló vezetése elengedhetetlen. 

Diagnózis 
A diabetes mellitus kórisméjét általában a klinikai tünetek keltette gyanú alapján, máskor 
szűrővizsgálat keretén belül végzett vércukor-meghatározás eredménye biztosítja. Vércukor-
meghatározás indokolt: 

 Diabetesre utaló tünetek (polyuria, polydipsia, más okkal nem megmagyarázható fogyás, 
pruritus vulvae, balanitis) fennállása, illetve súlyos tudatzavar, vagy coma esetén. Ez 
esetekben egyetlen vércukor-meghatározás eredménye diagnosztikus lehet, ugyanis ilyen 
esetekben a vércukor magas, s a vizeletben is cukor mutatható ki. 

 Veszélyeztetett egyéneknél: Azok a felnőtt egyének (elsősorban 40 év felettiek), illetve 
serdülők (14-18 év közöttiek), akik az alábbi klinikai ismérvek legalább egyikével 
rendelkeznek: 

 Hypertonia (kezelt hypertonia, vagy kezelés nélküli esetben az eseti vérnyomás ≥140/90 
Hgmm). 

 Elhízás. Felnőttek esetén: testtömeg-index ≥27 kg/m2 vagy derékkörfogat >80 cm nőknél, 
vagy >94 cm férfiaknál. Serdülők esetén: az érték meghaladja az életkorra jellemző 90 
percentiles értéket 

 Elsőfokú rokon 2-es típusú diabetesben szenved. 

 Elsőfokú rokonok között korai (férfiaknál 55, nőknél 60 év alatt bekövetkezett) 
kardiovaszkuláris megbetegedés, vagy halálozás szerepel. 
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 Anyák, akik 4000 g súlynál nagyobb gyermeket szültek. 

 Anyák, akik terhességük alatt cukorbeteggé váltak (gesztációs diabetes). 

 Érett, kiviselt terhesség esetén alacsony (<2500 g) születési súllyal rendelkező egyének. 

 Előzményi adatok között szénhidrát- és zsíranyagcsere-zavarra utaló adatok szerepelnek 
(ismert cukorbetegnél nem indokolt cukorterhelést végezni). 

 Előzményi adatok között kardiovaszkuláris megbetegedés szerepel. 

 Klinikai körülmények között, egyedi esetben 75 g glukózzal orális glukóztolerancia-teszt 
(OGTT) végzendő (a kategorizáláshoz elégséges a 0. és 120. percben levett vérminta 
professzionális laboratóriumban történt meghatározásának eredménye). 

Diabetes mellitus állapítható meg: 

 Ha klasszikus tünetek figyelhetők meg, és az éhomi (az utolsó energiafelvételt követően 
minimum 8 óra múlva mért) vércukorszint kóros, azaz értéke vénás plazmában, enzimatikus 
módszerrel meghatározva eléri, vagy meghaladja a 7,0 mmol/l értéket, vagy étkezés után 
bármely időpontban mért (random) vércukorszint eléri, vagy meghaladja a 11,1 mmol/l 
értéket. 

 Ha klasszikus tünetek hiányában az éhomi vércukorszint értéke ismételten mérve eléri, vagy 
meghaladja a 7,0 mmol/l értéket. 

A diagnózis megállapításához professzionális szintű laboratóriumi meghatározás szükséges. A 
kisméretű, hordozható, a cukorbetegek ellenőrzésére vagy önellenőrzésre használt vércukormérők 
mérési eredménye alapján a cukorbetegség kórisméjét megállapítani nem lehet. A 
szénhidrátanyagcsere-zavar stádiumait az éhomi vércukorszint és az OGTT 2 órás értéke alapján 
állapíthatjuk meg (1. táblázat). 

1. táblázat. A normális glukóztolerancia és a szénhidrátanyagcsere-zavarok diagnosztikai kritériumai 

A szénhidrát-anyagcsere állapota Glukózkoncentráció, mmol/l 
(vénás plazma, laboratóriumi mérés) 

Normális glukóztolerancia:  
Éhomi vércukorszint  ≤ 6,0 
OGTT 2 órás érték <7,8 
Emelkedett éhomi vércukor (IFG)  
Éhomi vércukorszint  ≤ 6,1 de <7,0 (azaz: 6,1-6,9) 
OGTT 2 órás érték <7,8 
Csökkent glukóztolerancia (IGT)  
Éhomi vércukorszint  <7,0 
OGTT 2 órás érték ≤7,8 de <11,1 (azaz: 7,8-11,0) 
Diabetes mellitus  
Éhomi vércukorszint ≥7,0 
OGTT 2 órás érték ≥11,1 
OGTT: orális glukóztolerancia teszt (kivitelezésének módja: ld. a szöveget) 

Diabetes mellitus 

A cukorbetegség, tekintet nélkül a háttérben álló ok(ok)ra, három szakaszra osztható: 

 „Inzulin szükséges az életben maradáshoz" (ez megfelel a korábbi inzulindependens diabetes, 
IDDM csoportnak), 
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 „Inzulin szükséges a megfelelő anyagcsere-egyensúlyhoz - de nem a „túléléshez” (ez olyan 
állapot, amelyben valamilyen mértékű endogén inzulintermelés még fennáll, de exogén 
inzulin alkalmazása nélkül nem biztosítható a megfelelő anyagcsere-állapot), és 

 „Inzulinra nem szoruló periódus" (ez esetben az anyagcsere nem-farmakológiai 
módszerekkel, vagy orális antidiabetikus kezeléssel egyensúlyban tartható). Az utóbbi két 
betegség-szakasz megfelel a korábbi nem-inzulindependens, NIDDM kategóriának. 

Károsodott glukózreguláció: emelkedett éhomi vércukor (IFG) és csökkent 
glukóztolerancia (IGT) 

A diabetes mellitus diagnosztikus kritériumát el nem érő, de a fiziológiás értékektől eltérő 
vércukorszintek a szénhidrát-anyagcsere enyhébb zavarára utalhatnak. Az emelkedett éhomi 
vércukorszint (impaired fasting glycaemia, IFG) és a csökkent glukóztolerancia (impaired glucose 
tolerance, IGT) a cukoranyagcsere átmeneti állapotai a normális glukóztolerancia és a diabetes 
mellitus között. Az IFG és az IGT egymással nem helyettesíthető fogalom. Az IFG az éhomi, az IGT 
pedig a postprandialis állapotnak az élettanitól való eltérését jelenti. Az IFG-t és IGT-t együttesen 
károsodott glukózreguláció (impaired glucose regulation) névvel jelölik. 

IFG (emelkedett éhomi vércukor) állapítható meg, ha az éhomi plazma glukóz értéke 6,1 mmol/l vagy 
nagyobb, de kisebb, mint 7,0 mmol/l (teljes vérből történő mérés esetén e számértékek 5,6 mmol/l, 
illetve 6,1 mmol/l). Egyedi esetekben minden emelkedett éhomi vércukor (IFG) esetén indokolt az 
OGTT elvégzése. Ennek elvégzésekor a 2 órás érték alapján az adott egyén lehet IGT-s, vagy 
diabeteszes is, de ez utóbbi két kategóriát csak az OGTT eredménye alapján lehet kimondani. Ha a 2 
órás vércukorérték normális, IFG állapítható meg, s az egyén követése ajánlott. 

Meg kell jegyezni, hogy 2003 második felében az Amerikai Diabetes Társaság (ADA) az éhomi 
vércukor normális-kóros határát 5,5 mmol/l-re (vénás plazma érték) javasolta leszállítani, 
következésképpen az IFG kritériuma ezek szerint az 5,6 - 6,9 mmol/l közötti tartomány lenne. Az új 
határérték helyességét a szakirodalom erősen vitatja, s az egyelőre Európában nem terjedt el. A 
metabolikus szindróma legújabb, 2005-ben közétett diagnosztikai kritériumrendszere azonban már 
tekintettel volt erre a módosító javaslatra. 

IGT (csökkent glukóztolerancia) csak OGTT-vel ismerhető fel. IGT akkor állapítható meg, ha az éhomi 
vércukorszint <7,0 mmol/l és az OGTT 2 órás értéke >7,8 mmol/l, de <11,1 mmol/l (egyszerűbben 
kifejezve 7,8-11,0 mmol/l közötti, beleértve természetesen a két szélsőértéket). 

Az OGTT helyes kivitelezésének kritériumai 

 A vizsgálatot reggel, éhomra kell végezni, előzetes (minimum 10 órán keresztüli) koplalást 
követően. 

 A terhelést megelőző 3 napon keresztül korlátozás nélküli, de legalább 150 g szénhidrátot 
tartalmazó étrend tartása szükséges. 

 A vizsgálatot megelőző napokban a terhelendő személynek átlagos fizikai tevékenységet kell 
végeznie. 

 A vizsgálatot nyugalmi körülmények között, dohányzás és fizikai aktivitás mellőzésével kell 
lebonyolítani. 

 A vizsgálat eredményét és értékelését esetleg befolyásoló tényezők (infekciók, 
gyógyszerhatások, stb.) fennállását figyelembe kell venni - egyes esetekben indokolt lehet a 
terheléses vizsgálat halasztása is. 
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 A teszt elvégzéséhez szükséges 75 g glukózt 250-300 ml vízben feloldva, 5 perc alatt kell 
elfogyasztani (gyermekek számára 1,75 g/testtömeg kg, de maximum 75 g tesztdózis 
ajánlott). 

 A szénhidrát-anyagcsere kategorizálásához elégséges a terheléses vizsgálat 0. és 120. 
percében mért értéket figyelembe venni. Egyéb klinikai és experimentális célok további 
időpontokban történő vizsgálatot is indokolttá tehetnek. 

Normoglykaemia 

Élettani körülmények között az éhomi vércukorszint <6,0 mmol/l és az OGTT 2 órás értéke <7,8 
mmol/l. 

A metabolikus szindróma diagnosztikai kritériumrendszere 

A metabolikus szindróma és a 2-es típusú diabetes között szoros patogenetikai összefüggés van, ezért 
érdemes e helyen a metabolikus szindróma diagnosztikai kritériumrendszerét is megadni. Noha a 
metabolikus szindróma és a 2-es típusú diabetes patogenézise számos vonatkozásban közös, 
nevezéktanilag a két betegség nem azonos, hanem azok egy időben elnyúló kórfejlődés kezdeti 
(metabolikus szindróma) és végállapotát (manifeszt 2-es típusú diabetes) jelzik. 

A metabolikus szindróma diagnosztikai kritériumrendszere az elmúlt években sokat változott, a 
legutóbbi (2005-ben publikált), az IDF (International Diabetes Federation) konszenzusértekezletén 
jóváhagyott változatot a 2. táblázat tünteti fel. 

2. táblázat. A metabolikus szindróma diagnosztikai kritériuma az IDF (International Diabetes 
Federation) ajánlása (2005) szerint 

Centrális obesitas (definíció szerint ≥94 cm-es derékkörfogat europid férfiak és ≥80 cm europid nők 
esetében, más etnikai csoportok számára a rájuk jellemző értékekkel) mellett a következő négy 
faktor közül bármelyik kettő jelenléte: 
Emelkedett triglycerid koncentráció: >1,7 mmol/l (150 mg/dl), vagy e kóros lipidparaméter miatt 
folytatott specifikus kezelés 
Alacsony HDL-koleszterin koncentráció: <1,03 mmol/l (40 mg/dl) férfiak és <1,29 mmol/l (50 mg/dl) 
nők esetében vagy e kóros lipidparaméter miatt folytatott specifikus kezelés 

Emelkedett vérnyomás: systolés érték ≥130 Hgmm vagy diastolés érték ≥85 Hgmm vagy korábban 
diagnosztizált hypertonia miatt folytatott kezelés 
Emelkedett éhomi vércukor koncentráció: ≥5,6 mmol/l (100 mg/dl) vagy korábban diagnosztizált 2-
es típusú diabetes mellitus 

 

Oralis glukóztolerancia teszt (OGTT) elvégzése kifejezetten javasolt 5,6 mmol/l (100 mg/dl) feletti 
éhomi vércukor értéknél, de nem szükséges a szindróma diagnosztizálásához. 

Az Magyar Diabetes Társaság Metabolikus Munkacsoportjának 2011-ben kelt állásfoglalása alapján a 
metabolikus szindrómának nincs előnye a kardiovaszkuláris kockázat becslésekor a hagyományos 
kockázatbecslő rendszerekben szereplő klasszikus kockázati tényezőkhöz viszonyítva. A metabolikus 
szindróma egyes öszetevőinek jelenléte az összes többi kardiovaszkuláris kockázati tényező 
felderítésére ösztönöz. 
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A metabolikus szindróma jellemző kardiovaszkuláris kockázati tényezők észlelésekor a terápiában a 
visclerális obesitás és ezzel összefüggő inzulinrezisztencia csökkentése alapvető fontosságú, a társult 
kockázati tényezők célzott kezelésével kiegészítve. 

Differenciál-diagnózis 
Differenciál diagnosztikai szempontból az egyes diabetes formák elkülönítése jelenthet gondot. Az új 
klasszifikáció aetiológiai csoportosításra törekszik (3. táblzat). A diabetes klasszifikációja átlagos 
esetben nem okoz nehézséget. Mindig vannak azonban olyan esetek, ahol a klasszifikáció nehéz, de 
ebben az esetben sem szabad késlekedni a kezelés megkezdésével. 

1. 1-es típusú diabetes 

A β-sejtek károsodása olyan diabetes mellitus létrejöttét eredményezik, ahol az érintett egyén 
életben maradásához inzulin alkalmazása szükséges. Inzulin nélkül ketoacidoticus coma, végül halál 
következik be. A kórkép általában klasszikus klinikai tünetekkel, zömében 35 év előtt manifesztálódik 
(korábbi nomenklatúra: IDDM), de az életkor alapján önmagában nem lehet a diabetes típusát 
megállapítani. Az 1-es típusú diabetest a korai stádiumban autoimmun folyamat fennálltát jelző 
autoantitestek (szigetsejt-, anti-GAD-, tirozinfoszfatáz-, vagy inzulin-ellenes antitestek) 
kimutathatósága jellemzi. Az 1-es típusú diabetesre gyermekek és serdülők esetén a klinikai kép 
gyors pogresszója jellemző, bár a betegségre vezető autoimmun folyamat lényegesen korábban 
elkezdődik. Felnőttkorban ismeretesek lassan kialakuló formák is, amelyeket latens autoimmun 
formaként (latent autoimmune diabetes in adults, LADA) írtak le. A genetikai sajátosságok, az 
autoantitest-profil és az inzulin- (C-peptid-) szekréció vizsgálata alapján a LADA nem önálló kórkép, 
hanem az 1-es típusú diabetes mellitus lassú progressziójú formája és ezért kórismézésekor inzulin-
kezelése indokolt. Klinikailag a 2-es típustól az elkülönítése nehéz lehet, dignózisában az autoantitest 
(GADA, ICA) kimutatása a döntő. Az 1-es típusú diabetesben szenvedők egy részénél más autoimmun 
betegségek (Basedow-Graves-betegség, Hashimoto-thyreoditis, Addison-kór, gluténszenzitív 
enteropathia) társulása is kimutatható. 

Az 1-es típusú diabetesnek vannak olyan formái is, ahol a kóreredet nem ismert és nem mutatható ki 
autoimmun folyamat jelenléte sem. Ezeket az eseteket „idiopathiás 1-es típusú diabetes” formaként 
jelölik. Ez a forma gyakrabban észlelhető ázsiai, illetve afrikai származású egyénekben. 

2. 2-es típusú diabetes 

A diabetes leggyakoribb formája, amelyet az inzulinelválasztás és az inzulinhatás károsodása 
jellemez, ezek közül valamelyik kórtani folyamat az adott esetben meghatározó lehet. Típusos 
esetben klasszikus tünetek nélkül, elhízáshoz társulóan, 35 év felett jelenik meg (korábbi 
nomenklatúra: NIDDM). 

3. Egyéb speciális diabetes-formák 

E csoportban a β-sejt-működés genetikai zavarai (MODY, MIDD), az inzulinhatás genetikai zavarai, a 
pancreas exocrin állományának megbetegedéseihez társuló formák, endocrinopathiákhoz csatlakozó, 
gyógyszerek és kémiai anyagok kiváltotta, infekciókhoz társuló formák, illetve az immungenézisű 
diabetes szokatlan formái, és más, esetenként diabetesszel társuló genetikai szindrómák találhatók. A 
részletes felsorolás megtalálható: Diabetologia Hungarica 8 Suppl 2:1. (2000). Egy-egy MODY 
(glukokináz gén mutáció) és MIDD (mitochondrialis A3243G mutáció) családot már Magyarországon 
is leírtak, a mutációt molekuláris genetikai módszerrel igazolták. 
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4. Gesztációs diabetes 

A gesztációs diabetes olyan, különböző súlyosságú hyperglykaemiát okozó szénhidrátanyagcsere-
zavar, amely első ízben az adott terhesség során kezdődik, vagy kerül felismerésre. Fogalma nem 
zárja ki annak a lehetőségét, hogy a glukóz-intolerancia már a terhesség előtt is fennállt, csak 
korábban nem került kórismézésre. A meghatározás nem tesz különbséget aszerint, hogy az állapot 
igényel-e inzulin-kezelést, vagy sem, illetve hogy fennáll-e a terhességet követően is, vagy sem. 

A terhesek általános diabetes-szűrését a terhesség 24-28. hetében indokolt elvégezni. A szűrést a 75 
g glukózzal történő, standard orális terhelés (OGTT) formájában kell lebonyolítani. Gesztációs 
diabeteszesnek kell tekinteni azokat a terheseket, akik a WHO-feltételek alapján diabeteszesnek, 
vagy IGT-s állapotúnak minősülnek. Szülés után leghamarabb 6 héttel, általános esetben ennél 
később, újabb OGTT végzendő, a reklasszifikáció céljából. A reklasszifikációt elősegítő OGTT 
eredménye lehet normális, de a terhelés utáni 2 órás érték alapján IGT, vagy diabetes is 
megállapítható. 

A gesztációs diabetesben szenvedő terhes egy később manifesztálódó diabetes szempontjából 
fokozott kockázatú egyénnek tekintendő akkor is, ha a reklasszifikáció során normális 
glukóztolerancia állapítható meg. 

3. táblázat. A szénhidrátanyagcsere-zavarok aetiológiai klasszifikációja (WHO, 1999) 

1. 1-es típusú diabetes mellitus (β-sejt károsodás következtében általában abszolút inzulinhiány áll 
elő): 

 autoimmun mechanizmusú 

 idiopathiás 
2. 2-es típusú diabetes (a diabetes széles tartományát átfogja, a dominálóan inzulinrezisztencián 
alapuló, relatív inzulinhiánnyal társuló formáktól, az elsődlegesen szekréciós zavarra 
visszavezethető, inzulinrezisztenciával társuló vagy anélkül megjelenő formákig) 
3. Egyéb speciális típusok 

A. A β-sejt működés genetikai zavarai 
B. Az inzulinhatás genetikai zavara 
C. A pancreas exocrin részének megbetegedéseihez társuló formák 
D. Endocrinopathiák 
E. Gyógyszerek és kémiai anyagok kiváltotta típusok 
F. Infekciókhoz társuló 
G. Az immungenezisű diabetes szokatlan formái 
H. H. Más, esetenként diabetesszel társuló genetikai szindrómák 

4. Gesztációs diabetes (lásd külön részben) 
 

Kezelés 
A kezelési lehetőségek nem-gyógyszeres és gyógyszeres formákra oszthatók, válogatott esetekben 
kezelési lehetőségként pancreas- vagy Langerhans-sziget-transzplantáció is szóba jön. A diabetes 
kezelésének három alappillére a megfelelő étrend, a napi rendszerességű fizikai aktivitás és az 
ezekhez adaptált gyógyszeres kezelés, ideértve az inzulinadást is. Az étrendi és a fizikai aktivitásra 
(„exercise”) vonatkozó előírások együttese az ún. „életmódkezelés”. Diéta helyett ma orvosi 
táplálkozási terápiáról (medical nutrition therapy) beszélünk, ami magába foglalja a makro- és 
mikrotápanyagok, élelmi rostok, élvezeti szerek, cukorpótszerek és helyettesítők alkalmazásával 
kapcsolatos megfontolások és irányelvek összességét. 
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Nem-gyógyszeres kezelés 

Orvosi táplálkozási terápia 

Az étrendi előírások célja az optimális anyagcsere-állapot elérése és fenntartása, a vércukorszint 
ideális esetben normális, de legalább biztonságos értékhatárok között tartása, a kezelés más elemei 
vércukorcsökkentő hatásának erősítése. 1-es típusú diabetesben -a teljes remisszió többnyire rövid 
szakaszától eltekintve- inzulin-kezeléssel együtt, 2-es típusú diabetesben az esetek egy részében 
önmagában, gyógyszeres kezelés nélkül is biztosítja a kívánt glykaemiás kontrollt. E diabetes 
formában csupán az „életmódkezelés" önmagában nem kielégítő volta esetén szükséges a terápiát 
orális antidiabetikummal és/vagy inzulin adásával kiegészíteni. 

Az inzulininjekció nélkül kezelt cukorbeteg szervezetének alapproblémája egyrészt, hogy az étkezések 
során a vércukor szinten tartásához szükséges inzulin elválasztása késve indul meg - késik a prandialis 
szekréció korai fázisa - másrészt, hogy a keringésbe került inzulin az inzulinrezisztenciából adódóan 
nem képes hatását teljes értékűen kifejteni. Az inzulinválasz késéséből adódóan elégtelen vagy 
elmarad a hepatikus glukózkibocsátás gátlása is, ami tovább emeli az étkezést követő 
vércukorszintet. Ezért: 

 Kerülni célszerű a gyors vércukor-emelkedést okozó ételeket, 

 A napi szénhidrát- és energia-felvételt több alkalomra, inzulin nélkül kezelteken – az 
esetlegesen alkalmazott antidiabetikus kezelés függvényében- általában háromszori ötszöri, 
inzulinnal kezelteken a készítmény típusától függően három-hatszori alkalomra javasolt 
elosztani, háromnál többszöri étkezés esetén az egyes étkezések szénhidráttartalmát fő- és 
köztes étkezésekre javasolt elosztani. 

 Inzulin-kezelés alatt álló cukorbetegnek azért kell „diétáznia", mert az alkalmazott 
inzulinkészítmények hatásgörbéje enélkül nem fedi le a táplálékból felszívódó szénhidrátok 
okozta vércukor-emelkedést, mert az étkezést követő vércukorszint-emelkedés maximuma 
általában egy óra múlva alakul ki, s három órán belül rendszerint lecseng. A különböző 
inzulinok hatásgörbéje ettől eltérő, s a vércukorszint alakulását az étkezési (prandialis) és 
bázisinzulinként alkalmazott készítmények esetleges interferenciája is befolyásol(hat)ja. 
Kristályos és intermedier inzulinokat kapókon általában 6-7-szeri étkezés javasolt a 
táplálékfelszívódás és az inzulinok hatásdinamikájának eltéréséből adódó vércukoresések 
kiküszöbölésére; még az ún. intenzív inzulin-kezelés keretei között sem védhető ki a vércukor 
túlzott megemelkedése nagyobb mennyiségű - 80-90 g-t meghaladó - szénhidrát egyszerre 
történő bevitelét követően, mert a sc. beadott reguláris, gyorshatású inzulin nem képes 
olyan gyors ütemben felszívódni és olyan magas vérszintet létrehozni, mint az az egészséges 
szervezet esetében megfigyelhető. Analóg gyorshatású inzulinkészítménnyel folytatott 
intenzív konzervatív inzulin-kezelés során azonban nagyobb mennyiségű szénhidrát 
vércukoremelkedést okozó hatása is kivédhető. 

 Analóg gyorshatású inzulinkészítményekkel (Humalog, NovoRapid, Apidra) történő kezelés 
során - étkezési vércukorszint szabályozó típusú (prandialis glukóz regulátor, korábban 
„glinideknek" nevezett) orális készítményekkel (Starlix, NovoNorm) kezeltekhez hasonlóan - 
elégséges lehet az étkezés három alkalomra történő korlátozása, feltéve, hogy összhangba 
hozzák az egyes étkezések kapcsán alkalmazott adagot az elfogyasztani kívánt 
szénhidrátmennyiségével. 

Az étrend főbb szempontjai 

Energiatartalom. Normális testsúlyú cukorbetegnek naponta annyi energiához kell juttatnia 
szervezetét, amennyit az életkor, testmagasság, az anyagcsere jellemzői, a végzett napi tevékenység 
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jellege, tartama, intenzitása függvényében- megkíván (általában 7600-10500 kJ-t, azaz 1800 2500 
kcal-t). 

Súlyfelesleggel rendelkező cukorbetegek esetében az étrendnek kevesebb energiát kell tartalmaznia, 
mint amennyit a szervezet a testsúly állandóság érdekében megkívánna (általában 4200-6300 kJ-t, 
illetve 1000-1400 kcal-t). 

Inzulinrezisztencia fennállása esetén már a mérsékelt fogyás is javítja az inzulinhatást -és 
következményesen a glykaemiát. Az energiatartalom megszorítása a kívánt súlyleadás és/vagy a 
glykaemia eléréséhez önmagában rendszerint nem eredményes, csak a napi rendszerességű fizikai 
tevékenység-növeléssel együtt. Komplex kezelés (csökkentett energiabevitel, rendszeres fizikai 
tevékenység, rendszeres kapcsolattartás az érintett személlyel és környezetével, részletes 
életmódtanácsokra is kiterjedő edukáció) 5-7%-os testtömeg csökkenéshez vezet. 2-es típusú 
diabetes túlsúllyal társult eseteiben az anyagcsere akut kisiklásától eltekintve minden esetben az 
energia-bevitel korlátozását is magába foglaló életmódkezelés az első terápiás lépés. Idősek 
energiaszükséglete alacsonyabb, mint a középkorúaké. 

Az étrend összetétele. Az egyes tápanyag összetevők optimális étrendi arányára vonatkozó előírások 
időről-időre változtak a korábbiakban. Ma a zsírban és fehérjében szegény, szénhidrátokban gazdag 
étrend ajánlott a cukorbetegség mindkét fő típusában. Ennek megfelelően 50-55% komplex, magas 
rosttartalmú (>30 g élelmi rost/nap) szénhidrát, 15-20% fehérje (testtömeg kilogrammonként 0,8-0,9 
g), a fennmaradó hányadban zsír bevitele javasolt. Ez utóbbi tekintetében az a kívánatos, hogy a 
telített zsírsavak (SFA) bevitele <10% (de LDL >2,5 mmol/l esetén <7%), a többszörösen telítetlen 
zsírsavaké (PUFA) ~ 10%, az egyszeresen telítetlen zsírsavaké (MUFA) ~ 10-12% (a szénhidrátok és a 
MUFA együttes aránya 60-70%) legyen. 

Az étrendi javaslat megadásánál minden esetben célszerű meghatározni a napi táplálék szénhidrát- 
és energiatartalmát. Egyensúlyban lévő 2-es típusú cukorbetegség esetén a fogyasztott fehérje nem 
növeli a vércukorszintet. 

Bár a kis glykaemiás indexű (GI) ételek étrendi hatása kedvező, a fogyasztásukat követő glykaemiás 
válasz alacsonyabb a magas GI-ű táplálékokéval szemben, e fogalom nehézkes használata, értékének 
számos tényezőtől (a készétel összetétele, konyhatechnikai feldolgozás, stb.) függő volta folytán 
napjaink betegoktatásában a korábbinál kisebb hangsúlyt kap. 

Az étkezések gyakorisága. Általában gyakori - a választott antidiabetikus kezeléstől függően -, öt-, 
hatszori étkezés javasolt, de rövid hatású orális inzulin secretagóg készítményt (étkezési 
vércukorszint szabályozót: nateglinid -Starlix-, repaglinid -NovoNorm-), illetve analog gyorshatású 
inzulint (inzulin lispro -Humalog-, inzulin aspart -NovoRapid- Apidra) kapó betegeken a napi 
háromszori étkezés is elég lehet. 

Az egyes étkezések szénhidráttartalma. Általános szabály, hogy minden étkezésnek megfelelő 
mennyiségű szénhidrátot kell tartalmaznia. Ennek oka inzulinnal kezelt betegek esetében az, hogy ha 
a folyamatos inzulinhatást többször ismétlődő szénhidrátbevitellel nem ellensúlyozzák, 
vércukorszint-esés, hypoglykaemia következhet be. Inzulin nélkül kezelt betegeknél a gyakori 
szénhidrátbevitel egyrészt az inzulin-elválasztást biztosítja, másrészt, inzulin-elválasztást serkentő 
orális antidiabetikumot szedőkön kivédi a gyógyszer adására bekövetkező inzulinválasz esetleges 
vércukor-esést eredményező hatását. 

A vércukrot gyorsan emelő élelmiszer, ital fogyasztása. Általában javasolható, hogy a cukorbeteg 
cukrot, cukorral készült ételt, italt ne fogyasszon, s ez különösen érvényes a vércukrot igen gyorsan 
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emelő cukortartalmú (üdítő) italokra. Nád-, illetve répacukrot tartalmazó ételek/italok fogyasztása 
vércukoresés korrekciójaként jöhet elsősorban szóba. 

Bár igaz, hogy az étkezés során fogyasztott szénhidrát mennyisége fontosabb, mint annak forrása, 
illetve típusa, valamint, hogy a cukor és az izokalorikus keményítő utáni glykaemiás válasz 
diabetesben azonos a nem-cukorbetegeken észlelttel, törekedni kell a cukor más szénhidrátforrással 
történő helyettesítésére. Előnyben részesítendők a magas rosttartalmú zöldségek, teljes őrlésű 
gabonafélék, a magas korpatartalmú kenyerek és pékáruk, gyümölcsök, a sovány tej és tejtermékek. 

A „diétás" élelmiszerek. A cukorbetegeknek elsősorban nem „diétás" élelmiszereket kell 
fogyasztaniuk, hanem étrendjüket a mindenki számára ajánlott élelmiszerekből kell összeállítaniuk. 
Az édesítőszerek két nagy csoportra oszthatók: mesterséges édesítőszerekre és cukorhelyettesítő 
anyagokra. Mesterséges édesítőszerek (szacharin, ciklamát, aceszulfám-K, aszpartam) és a velük 
készült energiamentes italok fogyasztása megengedett. A cukorhelyettesítő anyagok (fruktóz, illetve 
cukoralkoholok: szorbit, ritkábban xylit, maltit, isomalt) és a velük készült sütő- és édesipari termékek 
fogyasztása - tekintettel a cukorral azonos energiatartalmukra - lehetőleg kerülendő. Ha 
fogyasztásukra mégis sor kerül, a napi szénhidrátmennyiségbe beszámítandó. Fruktózból a napi 
mennyiség ne haladja meg a 25 g-t. A szorbit 30 g/nap feletti adagban hasmenést okoz. 

Élvezeti szerek fogyasztása. Kávé, tea: 1-3 - babkávéból készült - eszpresszó kávé, illetve 2-4 csésze 
tea naponta fogyasztható. A coffein, thein nem emeli a vércukor szintjét. Alkoholos italok: 
fogyasztásukkal kapcsolatban két szempont, alkohol- és cukortartalmuk igényel mérlegelést. Az 
alkoholtartalom tekintetében cukorbetegekre és egészséges anyagcseréjűekre azonos irányelvek 
érvényesek: Nők számára naponta legfeljebb 1, férfiak részére 2 egység fogyasztása jöhet szóba. (Egy 
egység = 1-1,5 dl bor, 3 dl sör, 2-3 cl töményital, azaz ~ 15 g tiszta alkohol.) Cukorbeteg 
alkoholfogyasztása csak étkezéshez kapcsoltan jöhet szóba. A mérsékelt alkoholfogyasztás (napi 1-2 
dl száraz vörösbor) a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésében kockázatcsökkentő 
tulajdonságú. 

Mikrotápanyagok. Vitamin-, illetve ásványi sókészítmények kedvező hatása nem igazolt. 
Antioxidánsok rutinszerű adása nem ajánlott - szövődmények megelőzésére/késleltetésére gyakorolt 
hatásuk eddig nem igazolódott - megadózisok tartós adása ártalmas. 

Fizikai aktivitás 

A teherbíró képességhez és az edzettségi állapothoz igazodó fizikai tevékenység az „életmódkezelés" 
része kell, hogy legyen. A fizikai tevékenység mértékét, intenzitását, időtartamát, formáját és 
gyakoriságát egyénre szabottan kell meghatározni. 

A mozgásprogram megkezdése előtt teljes körű kivizsgálás végzése javasolt. Általánosságban 
javasolható a fokozatosan növelt, kezdetben legalább heti háromszori, közepes intenzitású, 
alkalmanként 15-20 percig - vagy kiizzadásig - tartó tevékenység, ami fokozatosan heti 5-7 
alkalommal folytatott 25-40 perces mozgásprogrammá fejleszthető. Helyes, ha e mozgásprogram 70-
80%-ban dinamikus és 20-30%-ban statikus gyakorlatokból áll. 

A mozgásprogram alatti/utáni anyagcsere monitorozást igényel, az antidiabetikus gyógyszeres 
kezelés és/vagy inzulin adagjának a mozgáshoz igazodó meghatározása, vércukoresés elkerülése 
érdekében. A terhelés alatti munkapulzust a szubmaximális pulzusszám 50-80%-ában adjuk meg. 
Általánosságban elmondható, hogy a biztonságos munkapulzus 100-120/min között mozog. 40 év 
feletti férfiaknál, 45 év feletti nőknél intenzív mozgásprogram megkezdése előtt terheléses EKG 
végzése javasolt, hogy a program egyénre szabott, hatékony és biztonságos lehessen. A fizikai 
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aktivitás fokozása a 2-es típusú diabetes mellitus prevenciójában, a cukorbetegség mindkét fő típusa 
kezelésében egyaránt hasznos. 

Gyógyszeres kezelés 

Orális antidiabetikumok 

Az orális antidiabetikumok hatásmódja többféle, alapvetően 2 nagy csoportra oszthatók: 

 A vércukorcsökkentő hatásukat az inzulinhatás javítása útján biztosítják: lassítják a glükóz 
felszívódását (alfa-glucozidáz gátlók, akarbóz), mérsékelik a hepatikus glükóz-leadást, pl. a 
metformin (az inzulinrezisztencia csökkentése révén), és csökkentik a perifériás inzulin 
rezisztenciát a zsírszövetben és az izomszövetben, pl. a glitazonok (pioglitazon). 

 Fokozzák az inzuliszekréciót (szulfanilureák és étkezési glukóz-regulátorok) 

Mindkét csoport előnyeit egyesítik az ún. inkretin tengelyen ható gyógyszerek, melyek növelik az 
inzulin de novo szintézisét, csökkentik a β-sejtek apoptózisát, ilyenek a DPP4-gátlók és a GLP1-
agonisták (1. ábra). 

 

1. ábra. Az orális antidiabetikumok hatásmechanizmusa 

A vércukorcsökkentés típusa szerint a metformin és a glitazonok dominánsan az éhomi 
hiperglikémiát csökkentik, míg az akarbóz, a glinidek és a szulfanilureák dominánsan a posztprandiális 
vércukor emelkedést mérséklő szerek. A DPP4 gátlókés a GLP1 agonisták az éhomi és a postprandiális 
hyperglikémiát egyaránt csökkentik. 

Biguanid vegyületek 

A biguanid vegyületek önmagukban nem hipoglikemizálnak, hiszen nincsen direkt β-sejt-stimuláló 
hatásuk. A vércukorszint csökkentését a glukoneogenezis gátlása révén érik el a májban. Kevésbé 
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jelentős hatásuk még az inzulinhatás növelése az izmok receptorain, illetve a glükóz-felszívódás 
lassítása a bélrendszerben. 

 A metformin (Adimet, Gluformin, Meforál, Meglucon, Merckformin, Metfogamma, 
Stadamet) a biguanidok közül az egyetlen korszerűnek számító szer. A vesén keresztül 
eliminálódik. Használata mellet kielégítő veseműködés esetén a tejsavas acidózis kockázata 
minimális. Szedése mellett nem emelkedik vagy csökken a testsúly. Monoterápiában 
alkalmazva a HbA1c szint 1,5%-kal csökkenthető átlagosan. 

Adása mellett mérséklődik a szérum össz- és LDL-koleszterin, valamint triglicerid szintje. 
Mellékhatásként diarrhoea és hasi görcs léphet fel, mely néhány nap alatt elmúlhat. A mellékhatások 
kivédhetők a gyógyszernek étkezéssel történő bevételével, illetve csökkentett kezdődózissal. 
Adagolása: javasolt napi 500 mg metformin adásával kezdeni, hetente 500 mg-mal emelni a dózist, 
2x1000 mg összdózisig. Az esetleges gasztrointesztinális mellékhatások lényegesen csökkenthetők 
retard tabletta (pl. Merckformin XR 500 és 750 mg) adásával. A Merckformin XR 750 mg fenntartó 
dózisa 1500 mg (2 retard tabletta), maximalis dózisa 2250 mg (3 retard tabletta)., mkét esetben 
naponta 1x. A Merckformin XR bevezetésekor is javasolt emelkedő dózis alkalmazása. 

Javallatai: monoterápiában minden esetben, ha nincs ellenjavallata, kombináltan valamennyi orális 
antidiabetikummal és inzulinnal. 

Ellenjavallatai: beszűkült veseműködés (GFR <60 ml/perc/1,73 m2), súlyos májbetegség, pancreatitis, 
rendszeres alkoholfogyasztás, hipoxiával járó állapotok, respiratorikus és/vagy keringési elégtelenség, 
perioperatív időszak, elhúzódó interkurrens betegség, fogyókúrák, parenterálisan adott jódos 
kontrasztanyaggal történő vizsgálatok előtt és után 2 napig. A 70 év feletti életkor nem feltétlenül 
jelent ellenjavalatot. A metformin befolyásolja a B12 vitamin felszívódását, ezért ritkán anaemia 
alakulhat ki. 

Szulfanilureák 

A szulfanilureák fő hatása az inzulin béta sejtekből történő kiáramlásának serkentése. Használatuk 
során hipoglikémiát okozhatnak, különösen idős betegeken okoznak súlyos hipoglikémiát. A HbA1c 
csökkentés mértéke várhatóan 1,0-1,5%. 

A β-sejtek idő előtti kimerüléséhez vezetnek, ezért azoknál a betegeknél, akiknél hosszú élettartam 
várható, törekedjünk arra, hogy egyáltalán ne, vagy a lehető legrövidebb ideig részesüljenek 
szulfanilurea kezelésben. 

Több képviselőjük növeli a szív és érrendszeri halálozást, növelik a testsúlyt. Alkalmazásuk azoknál a 
2-es típusú diabetesben szenvedő betegeknél indokolt, akiknél nem inzulinrezisztencia, hanem kóros 
inzulin elválasztás vélelmezhető és más, bétasejt kímélő terápia, pl. inzulin bevezetésére nincs mód, 
illetve az előny-kockázat mérlegelése alapján a SU kezelés látszik megfelelőnek. Az életmód terápia 
és a metformin kezelés a szulfanilurea kezelés mellet folyamatosan alkalmazandó. 

 Gliclazid (Diaprel, Diaprel MR, Gluctam, Gliclada). A gliclazid az inzulin szekréció első fázisára 
is hat. Pancreas szelektív, nincs káros hatása a szív – és érizomsejtekre. Szabadgyökfogó 
képességgel bír. Kedvező hemoreológiai tulajdonságai vannak, így például mérsékli a 
vérlemezkék összetapadását. Napi dózisa 2 x 1-2 tabl., 30 mg MR változat napi 1-4 tabl., 60 
mg MR változatából 1-2 tabl. A 65 év felettieknek is biztonságosan adható. 

 Glimepirid (Amagen, Amaryl, Dialosa, Glempid, Glibezid, Glinda, Gliprex). Erélyes szekretagóg 
tulajdonsággal rendelkezik. Protektív hatású a cukorbetegségben kialakuló iszkémiás szív- és 
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érszövődményekre, nem fokozza a szívizom oxigénszükségletét. Nem zavarja az ischaemiás 
praekondícionálás jelenségét. Koronáriabetegeknél nem hátrányos a használata. Adagja: napi 
2-6 mg. 

 Gliquidon (Glurenorm). A gliquidon nem a vesén keresztül, hanem a májon át ürül ki, így az 
egyetlen szulfanilurea, mely veseelégtelenségben is adható. 200 µmol/l fölötti szérum 
kreatinin szint és/vagy <60 ml/perc GFR érték mellett célszerű az inzulin-kezelésre áttérni. 
Dózisa: 2 – 3 x 30 mg. 

 Glipizid (Minidiab). A glipizidnek is erős vércukorcsökkentő, illetve kifejezett iszkémiás szív- 
és érelváltozásokat fokozó hatása van. Rövid hatástartamú, ritkán alkalmazott szer. 

 Glibenclamid (Gilemal, Gilemal-mikro, Glibenclamid, Glucobene). A szulfanilurea vegyületek 
közül a legkifejezettebb vércukorcsökkentő és hipoglikemizáló hatással bír. Erős szív– és 
érizom-károsító. Zavarja az ischaemiás praekondícionálás jelenségét. Régebben előnyösnek 
tartották a kinidinéhez hasonló antiarritmiás hatását, MA MÁR NEM AJÁNLOTT! 

Glinidek 

Az első fázisú inzulinszekréció helyreállításával csökkentik a posztprandiális vércukorértéket, 
prandiális glükózregulátornak is nevezik ezt a csoportot. A béta-sejteket kevésbé elhúzódóan 
stimulálják mint a szulfanilureák, így a kisebb étkezések beiktatását el lehet hagyni használatuk 
mellett. Mellékhatásként hipoglikémia léphet fel. Szulfanilureákkal értelmetlen kombinálni ezeket a 
szereket. Adásuk -a metformin kiegészítéseképpen - akkor jöhet szóba, ha a beteg elhúzódóbb, és 
erélyesebb szulfanilureát még nem kapott, valamint az éhomi vércukorszint csak mérsékelten 
emelkedett. 

 Repaglinid (Novonorm). A májon keresztül eliminálódik, mérsékelten beszűkült vesefunkció 
esetén is adható. A nateglinidnél jobban csökkenti az éhomi vércukor- és a HbA1c értékeket. 
A HbA1c érték csökkentése: -1,5%. Adagolása: kezdő dózisa 0,5 mg, melyet étkezés előtt 15–
20 perccel kell bevenni. Átlagos egyszeri adagja 4 mg, a napi maximális dózis 16 mg. 

 Nateglinid (Starlix). Csak 10%-ban metabolizálódik a májban, a többi a vesében, májcirrhózis 
esetén is adható. 

Glitazonok (tiazolidindionok) 

A tiazolidindionok a peroxiszóma proliferátor-aktiválta receptor (PPAR-γ) aktiválásával érik el 
hatásukat, mely hatáson keresztül a zsírszövetben és az izomszövetben javítják az 
inzulinérzékenységet, gátolják a májban a glükoneogenezist, összességében csökkentik a 
szövetekben az inzulin rezisztenciát. A béta sejteket kisebb erőkifejtésre késztetvén jelentős béta sejt 
protektív hatásuk mutatkozik. A HbA1c-t 1,0-1,4%-al csökkentik. Hatásuk hasonlóan erős, ugyanakkor 
sokkal tartósabb, mint a szulfanilureák hatása, még a terápia kezdetétől számított 5 év múlva is 
képesek a 7% célérték alatt tartani a HbA1c-t. Ez idáig ez a leghosszabb távon igazolt glikémiás 
kontroll az OAD vonatkozásában. Mérséklik az emelkedett vérnyomást, gátolják a gyulladásos 
mediátorok termelődését, csökkentik a PAI-1 képződését, javítják az endothel működését, mérséklik 
a microalbuminuriát, kedvezően befolyásolják a vérzsírtükröt. 

 Pioglitazon (Actos) és metforminnal kombinált készítménye (Competact) a triglicerid- és a 
LDL koleszterin szintet csökkenti, a HDL koleszterin szintet emeli. 

Az állandó szérumkoncentrációt 7 nap alatt érik el, a terápiás hatás kialakulásához 2-4 hét szükséges. 
Mellékhatásként ödéma, haemodilúciós anaemia, súlygyarapodás léphet fel. NYHA I-IV stádiumban 
ellenjavallt. Postmenopausában lévő nőknél, de lehetséges, hogy a férfiaknál is növeli a csonttörések 
kockázatát. Az utóbbi időben sok bizonytalanság volt a glitazonok körül. A kedvezőtlen 
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kardiovaszkuláris hatásai miatt a roziglitazon tartalmú gyógyszerek (Avandia, Avandamet, Avaglim) 
forgalmazását hazánkban is megszüntették. 

Inkretin hatásmehanizmusú gyógyszerek 

Dipeptil–peptidase-4 (DPP–4) gátlók 

A csoportba tartozó vegyületek gátolják a két inkretin hormon, a glukagonszerű peptid-1 (GLP-1) és a 
glukóz-dependens inzulinotróp peptid bontásáért felelős DPP-4 enzimet, ezáltal az inzulinszekréciót 
és az inzulin szintézist fokozzák, csökkentik a béta sejtek apoptóziát, a glukagon elválasztást gátolják, 
valamint megnyújtják a gyomorürülést, csökkentik az étvágyat. Használatuk mellett a HbA1c 
csökkenés várható mértéke 0,5-0,9%. Alkalmazásuk során a testsúly állandó maradhat, és nincs 
hipoglikémizáló hatásuk. Ilyen vegyület a 

 Sitagliptin. A sitagliptint tartalmazó készítmény a Januvia 100 mg-os és Xelevia 100 mg-os 
adagolásban van forgalomban, reggel 1 tabl. az átlagosan ajánlott dózisa. A közelmúltban 
került forgalomba a metforminnal kombinált formája, a Janumet (50/1000 mg) és a Velmetia 
(50/1000 mg) 

 Vildagliptin. A vildagliptin Galvus néven kapható, 50 és 100 mg dózisban, szintén reggel 
javasolt a bevétele. A metforminnal kombinált készítménye az Eucreas, mely 50/850 mg és 
50/1000 mg formájában kapható, javasolt a napi 2x1 tabl. adagban való alkalmazása. 

 Saxagliptin (Onglyza 5 mg) 

A DPP4 gátlók adása kellő tapasztalat híján 50/ml/min GFR érték alatt nem ajánlott. 

GLP1 agonisták 

Inkretin hatásmechanizmusú gyógyszer még a közelmúltban hazai forgalomba került, parenterálisan 
alkalmazandó inkretinmimetikum: liraglutid és exenatid. Erélyes testsúlycsökkentő hatással 
rendelkezik, mind az éhomi, mind a postprandiális vércukor emelkedést mérsékli. 

 Liraglutid: Victosa 

 Exenatid: Byetta 

A parenterális adagolás ellenére az OAD csoportba sorolják, feltehetően azért, mert az inzulinoktól 
eltérő módon egyes OAD szerekhez, a DPP4 gátlókhoz hasonlóan az inkretin tengelyen hatva nem 
hypoglycaemizál, dózistitrálás nem szükséges, önellenőrzésre nincs feltétlenül szükség. A GLP1 
agonisták adása kellő tapasztalat híján 50/ml/min GFR érték alatt nem ajánlott. 

α-glükozidáz gátlók 

 Akarbóz (Glucobay). Az akarbóz az ileumfal mikrovillusaiban találhatóα-glükozidáz enzim 
gátlása révén lassítja az oligo- és diszacharidok lebontását, így azok tovább passzálódva a 
bélrendszerben bakteriális bomlást szenvednek. A posztprandiális vércukorszintet csökkenti, 
szedése mérsékli a szérum össz- és LDL-koleszterin, valamint triglicerid szintet is. Használata 
mellett a HbA1c érték 0,5-0,8%-kal. Mellékhatásként meteorizmus és flatulencia léphet fel, 
mely lehet diétahiba következménye, de a kezelés folyamatos felépítésével kivédhető. A 
gyógyszert az étkezés első falatjával kell bevenni, kezdő dózisa 2 x 25, - 3 x 50 mg, mely 3 x 
100 mg maximális dózisig emelhető. Az akarbóz a főétkezéseket követő 2 mmol/l-es szérum 
vércukor emelkedés esetén alkalmazható, inzulinotrop készítményekkel kombinálható. IGT-
ben szedése csökkenti a diabetesbe történő átmenet arányát, illetve a kardiovaszkuláris 
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szövődmények előfordulási gyakoriságát. Hazánkban IGT-ben nincs törzskönyvezve. 
Inzulinnal való kombinációjának lenne helye a terápiás palettán, ebben az esetben azonban 
kedvezménnyel jelenleg nem rendelhető. 25/ml/perc GFR értékig adható. 

Inzulin-kezelés 

A 2-es típusú cukorbetegek közül azonnali inzulin bevezetésére van szüksége azoknak, akiknél 
jelentős hiperglikémia észlelhető (éhomi vércukor ≥ 13,9 mmol/l, postprandialis vércukor ≥ 16,9 
mmol/l), ami kifejezett diabeteszes tünetekkel (polyuria, polydipsia, fogyás) párosul és a kiindulási 
HbA1c érték meghaladja a 10%-ot. Ilyen esetekben azonban a többszöri inzulinadás, esetenként 
bázis-bólus terápia adhat megoldást. 

Minden olyan esetben, amikor az életmódkezelés+orális antidiabeikum helyes javallattal és adagban 
történő alkalamzása három hónap elteltével sem biztosítja a kívánt glycaemiás kontrollt (HbA1c 
<7,0%), felmerül az inzulin alkalmazásának szükségessége. Korábban általában két, vagy három 
különböző csoportú orális szer hatástalansága esetén került sor az inzulin alkalmazására, az új 
irányelvek, az inzulin korai bevezetésének bétasejt-kímélő és a rövid időn belül biztosítható jó 
anyagcserehelyzet szövődmény-megelőző hatását szem előtt tartva már a kezelés korai fázisában, 
akár a metformin monotarápia sikertelensége esetén –bázisinzulin formájában - alternatív kezelési 
lehetőségként tekintik. Az inzulin adásának mind a túlsúlyos, mind a normális tápláltsági állapotú 
személyek esetén több formája lehetséges (a megfelelő étrend + fokozott fizikai aktivitás fenntartása 
mellett). 

Orális antidiabetikum + bázis inzulin kombinációja 

A bázis inzulin terápia a betegség korábbi időszakában alkalmazandó kezelési lehetőség, aminek 
hatása a hepatikus glukózprodukció gátlásán keresztül az éjszakai-reggeli időszak vércukorértékeinek 
csökkenésében nyilvánul meg elsősorban. 

A normálishoz közeli éhomi vércukor szint jótékony hatású az egész napi glukóz-anyagcsere 
vonatkozásában, a javuló anyagcserekontroll révén pedig a β-sejttömeg megmaradására, az 
inzulinszekréciós kapacitás megőrzésére is nagyobb esély lesz. A bázisinzulin terápia megvalósítása 
általában járóbeteg ellátás keretében történik. A családorvos kezdeményezésére, közbeiktatva a 
diabetológus javaslatát, a családorvos vezetheti a kezelést. 

A bázisinzuilhatás biztosítása korábban csak közepes (intermedier) hatásmechanizmusu, 
többségében NPH típusú humán inzulinkészítmények (Humulin N, Inzulatard HMge) áltak 
rendelkezésre, amelyeket a kívánt éhomi vércukorszint elérése érdekében lefekvéskor (magyarban is 
meghonosodott kifejezéssel „bedtime”) adagoltunk. 

A hosszú hatású inzulinanalógok (glargin (Lantus), detemir (Levemir) forgalomba kerülés lehetővé 
tette a beadás akár korábbi időpontra helyezését is, alkalmazásuk e mellett nemcsak az éhomi, 
hanem az étkezések előtti (preprandiális) vércukorszintek kedvezőbb alakulását is elősegíthetik. 

Az analóg bázisinzulin és orális kezelés kombinációját a szakirodalom újkeletű kifejezéssel BOT (basal 
inzulin and oral treatment) kezelésként jelöli. 

Ha lefekvés előtt NPH típusú inzulint alkalmazunk, akkor ennek kezdő adagja 8-12 NE lehet, amely a 
szükségletekhez igazodóan fokozatosan emelhető. A 40 NE meghaladása, a hajnali hypoglykaemia-
kockázat fokozódása miatt nem célszerű. Ha glargin (Lantus) adagolását választjuk, ennek beadása a 



 1127 

készítmény közel 24 órás hatásábaól adódóan bármely napszakban történhet, de fontos, hogy az 
mindig közel azonos napszakban történjen. 

Orális antidiabetikus kezeléssel kombinált alkalmazása esetén kezdő adagja általában 10 NE, ami a 
reggeli vércukorértékek függvényében fokozatosan emelhető. Bevált egyszerű titrálási rendszer 
szerint amennyiben három egymást követő nap éhomi vércukorértékeinek átlaga >6,0 mmol/l és 
éjszaka nem fordul elő megélt vércukoresés vagy <4 mmol/l alatt mért vércukorszint, az adag 2 E-el 
növelhető. Ez a séma folytatandó a célérték (éhomi vércukorszint <6,0 mmol/l) eléréséig. Ha az érték 
ennél alacsonyabb, és/vagy hypoglycaemia elentkezik, az adag 2 E-ként csökentése javasolt. A 
detemir (Levemir) hatástartama valamivel rövidebb a glarginénál, 2-es típusú diabeteszben azonban 
orális antidiabetikus kezelés kiegészítéseként az esetek túlnyomó többségében napi egyszeri adása 
elegendő lehet. 

Az adagolás történhet vacsorakor, vagy lefekvés előtt. Ez utóbbi akkor jöhet szóba, ha a korábbi 
beadás a kívánt éhomi vércukorszintet nem biztosítja. Kezdő adagja és dózistitrálási mechanizmusa 
lényegében a glargin esetében leírtakkal egyező. 

A kombinált kezelés (orális antidiabetikum+inzulin) annál eredményesebb, minél kedvezőbb 
anyagcserehelyzetben kerül bevezetésre. Amennyiben a fenti inzulinadagokkal nem sikerül 
biztosítani a reggeli normoglycaemiát ésvagy napközben a vércukorszint meghaladja a 10 mmol/l-t, 
célszerű leállítani az orális (elsősorban szulfanilurea) készítmények adagolását és átállni a napjában 
kétszeri, vagy többszöri inzulin adagolására. Megjegyzendő, hogy 10% feletti kiindulási HbA1c esetén 
célszerű azonnal inzulin-kezelést alkalmazni napi többszöri inzulin adás formájában, mert ezen 
esetekben a kombinált(orális antidiabetikum+bázis inzulin) kezeléstől hosszú távon jó eredmény 
kevésbé várható. 

Orális antidiabetikum + prandiális (humán reguláris, gyors hatású/kristályos) inzulin 
kombinációja 

Bár az esetek többségében orális antidiabetikus kezelés inzulinnal történő kiegészítésekor az inzulin 
adása a bázisinzulin-pótlást szolgálja, kifejezett étkezések utáni vércukoremelkedéssel járó esetekben 
sor kerülhet a metformin+prandiális inzulin kombináció alkalmazására is. Ez a kombináció olyan 
esetekben választható, amikor az inzulin elválasztást serkentő antidiabetiukum adása valamilyen 
okból nem jöhet szóba, vagy metformin és inzulin-szekretagóg hatású szer együttadása a kívánt 
postprandiális vércukorcsökkentést nem biztosítja, de az éhomi vércukorszint a beállított kezelés 
mellett elfogadható tartományú. 

A fenti meggondolásból metformin és étkezések előtt (prandiálisan) alkalmazott gyorshatású 
inzulinanalóg kombinációja is előfordulhat azon ritka esetekben, amikor a metformin a kívánt 
mértékű bázisinzulin hatást biztosítja, de a posztprandiális vércukor-emelkedés kifejezett és más 
módon biztonságosan nem csökkenthető. 

Konvencionális inzulin-kezelés 

A 2-es típusú diabetesben szenvedő idősebb betegek jelentős része jól kezelhető konvencionális 
inzulin terápiával, ami általában napjában 2x adott, előkevert (premix, gyors és intermedier 
hatástartamú komponenst 30/70 arányban tartalmazó) humán inzulin adását jelenti (Humulin M3). 
Ilyen esetekben a reggeli és az esti inzulinadagok aránya 2:1, vagy 3:2 szokott lenni. E betegek 
életmódja, étrendje ugyanis elég stabil, a konvencionális kezelés viszonylag könnyen kivitelezhető, és 
az esetek többségében az eredmény is megfelelő. 
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Bifázisos inzulin analógok adása 

Inzulinanalógot tartalmazó előkevert inzulin (Humalog Mix 25, Humalog Mix 50, NovoMix 30) igen jól 
alkalmazható 2-es típusú diabeteszesek kezelésére. Bár adhatók napjában 2-szer, a reggeli és az esti 
főétkezések előtt, terjed a napi 3-szori adásuk, minden főétkezéshez, a beállított étrend szerint 
szükséges keverékarányú változatot adagolva. 

E kezelésformát újabb keletű elnevezéssel intenzív keverékterápiaként (intenzív mixture therapy: 
IMT), vagy újabban prandial premix therapy: PPT) említik. A magas gyorskomponens arányú változat 
adása akkor javasolt - általában reggel, az esetek egy részében ebéd előtt is - ha az érintett személy 
nagyobb szénhidráttartalmú ételeket fogyaszt. 

Szemi-intenzív inzulin-kezelés 

A betegek egy részében ún. szemi-intenzív kezelési formát lehet választani, főleg akkor, ha az 
étkezések között inkább a vacsora a hangsúlyos. Ilyenkor reggeli előtt premix inzulin, délután öt óra 
körül gyors hatású és lefekvéskor intermedier típusú inzulint választunk, amivel a vacsoratáji 
vércukor-emelkedés jól kivédhető, s a másnap reggeli, éhomi vércukorérték sem magas. 

Intenzív konzervatív inzulin-kezelés 

A 2-es típusú diabetesben szenvedők esetében is helye van azonban (az 1-es típusú diabeteshez 
hasonlóan) az intenzív konzervatív inzulin-kezelésnek, főleg akkor, ha az adott beteg fiatalabb 
életkora, foglalkozása, életmódja ezt indokolttá teszi (ekkor érdemes rögtön ezzel a kezelési formával 
indítani), vagy ha a betegeknél a korábbi konvencionális, illetve szemi-intenzív kezelés nem hozta 
meg a remélt eredményt. A napi többszöri inzulin-kezelésben részesülő 2-es típusú cukorbetegek 
esetében az önellenőrzés javasolt módja azonos az 1-es típusú betegekével. 

Inzulin-kezelés 2-es típusú diabetesben: evidenciák, ajánlások összefoglalása 

 Frissen felfedezett 2-es típusú diabetesesekben alkalmazott intenzív inzulin-kezeléssel 
hosszabb ideig tartó gyógyszermentesség érhető el. 

 A tartósan jó anyagcsere-helyzetre való törekvés (alacsonyabb HbA1c-érték biztosítása) 
számottevően csökkenti a microangiopathiás szövődmények kialakulásának és 
progressziójának kockázatát. A microangiopathiás szövődmények kialakulásának és 
progressziójának kockázatát, ezért a betegekben az adott helyzethez igazodó, várhatóan 
legeredményesebb antidiabetikus kezeléssel minél jobb anyagcserehelyzet biztosítására kell 
törekedni. 

 Az inzulin-kezelés kockázatát a hypoglykaemia és a testsúlygyarapodás jelenti. Lokális 
szövődmény (allergia, infekció) jelentkezése igen ritka. Az inzulin-kezeléssel elért HbA1c-
érték inverz összefüggést mutat a hypoglykaemia kockázatával. Inzulinanalóg alkalmazása 
mellett a hypoglycaemia kockázata (a humán inzulinhoz viszonyítva) csökken. 

Az inzulin-kezelés minden formájában javasolt a metformin kezeléssel való kombináció. A metformin 
kezelés csökkenti az inzulin igényt, amely a testsúly alakulása szempontjából kedvező. Azoknál az 
inzulinnal kezelt betegeknél, akik jelenleg nem részesülnek metformin terápiában, érdemes 
felülvizsgálni, mi volt az oka a metformin mellőzésének. Az intolerancia sok esetben a nem 
lépcsőzetes bevezetés következménye. Amennyiben a bevezetés biztosan lépcsőzetesen történt, 
érdemes újra próbálkozni retard hatású metformin készítménnyel (Merckformin XR 500 és 750 mg). 
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Egyéb orális antidiabetikus szer és inzulin kombinációja ritka kivételtől eltekintve nem látszik 
célszerűnek. Az MDT ajánlás megengedi a szulfanilurea és bedtime inzulin kombinációját. Ez a reggel 
adott, nem hipoglikemizáló szulfanilureákkal (gliclazid) és a rövidebb hatástartamú inzulinokkal 
(Humán NPH) látszik megfelelőnek. Erőteljesebben hipoglikemizáló szulfanilurea és/vagy hosszabb 
hatású inzulin (glargin vagy detemir) együttes adása a hipoglikémia veszélyét rejti magában. 

Gyógyszerkombinációk 

Monoterápia esetén a választott gyógyszer adagja a megengedett maximális értékig emelhető. Ha 
kellő hatás nem mutatkozik, szóba jön a kombinált kezelés bevezetése is. Az orális antidiabetikumok-
bizonyos korlátozásokal –egymással kombinálhatóak. A kombinált kezelés alapjait az képezi, hogy az 
adott betegben az inzulin hiány és az inzulin rezisztencia-esetenként változó mértékű- jelenlétével 
számolhatunk. Így a két patogenetikai tényező vagy az inzulin rezisztencia különböző komponensei 
egyidejű befolyásolásával eredményesebb vércukorcsökkentő hatás remélhető. Nem adhatók együtt 
azonos hatású szerek különböző képviselői, így különböző szulfanilurea vagy biguanid készítmények, 
illetve szulfanulurea- és étkezési vércukorszabályozó szerek. 

Napjainkban az elsőként választandó szer akár kövér, akár sovány betegről van szó. a metformin, 
melyet az életmód terápiával egy időben el kell kezdeni. Ha az életmód kezelés és metformin 
monoterápia 3 hónap elteltével nem biztosítja a terápiás célt, (HbA1c <7%), kombinált antidiabetikus 
terápia bevzetése javasolt metformin mellé kombinációként bármely antidiabetikum vagy inzulin 
rendelhető. 

Preferált kettős gyógyszerkombinációk 

 metformin + bázis inzulin 

 metformin + szulfanilurea 

 metformin + prandiális glukózregulátor 

 metformin + pioglitazon 

 metformin + DPP4 gátló 

 metformin + akarbóz 

 metformin + GLP1 agonista (exenatid) vagy GLP1 analóg (liraglutid) 

Megengedett további kettős kombinációk 

 metformin + akarbóz 

 DPP4 gátló + pioglitazon 

 GLP1-receptor agonista (exenatid) + pioglitazon 

Metformin intolerancia esetén: 

 szulfanilurea és DPP4 gátló 

 szulfanilurea + akarbóz 

 szulfanilurea + pioglitazon 

 szulfanilurea + GLP1 receptor agonista (exenatid) vagy GLP1 receptor analóg (liraglitid) 

 szulfanilurea + DPP4 gátló 

Kivételes esetekben a törzskönyvi előírás megengedte 3-as kombináció is adható, helyette azonban 
inkább inzulin bevezetése és az orális kezelés szükség szerinti módosítása javasolt. 
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Megengedett hármas kombinációk 

 metformin + szulfanilurea + pioglitazon 

 metformin + szulfanilurea + GLP1 agonista (exenatid) vagy GLP1 analóg (liraglutid) 

 metformin + szulfanilurea + DPP4 gátló sitagliptin 

 metformin + szulfanilurea + inzulin 

 metformin + szulfanilurea + akarbóz 

 metformin + pioglitazon + GLP1 agonista (exenatid) vagy GLP1 analóg (liraglutid) 

 metformin + pioglitazon + DPP4 gátló sitagliptin 

Kezelési stratégia a családorvos számára 

A 2-es típusú cukorbetegség esetében első a korrekt diagnózis. Ha klasszifikációs probléma merül fel 
(LADA, pancreatogen diabetes, különleges diabetes formák) célszerű első lépésként diabetológiai 
szakrendelésre irányítani a beteget. Fiatal, sovány betegeknél 2-es típusú cukorbetegség ritkán fordul 
elő. 

Amennyiben bizonyosak vagyunk a 2-es típusú cukorbetegség diagnózisában, ugyanakkor betegünk 
nincs - inzulin-kezelés azonnali bevezetését szükségessé tevő - akut anyagcsere kisiklás állapotában 
(éhomi vércukor >13,9 mmol/l, random vércukor >16,7 mmol/l, HbA1c >10%, ketonuria, és/vagy 
cukorbetegségre jellemző karakterisztikus tünetek fennállása), mi családorvosok is elkezdhetjük a 
beteg kezelését. 

A glikémiás célértékek tekintetében a legfontosabb paraméter a HbA1c, 2-es típusú 
cukorbetegségben célértéke <7,0%, azzal a kiegészítéssel, hogy a határértéket meghaladó minden 
vércukor tartomány fokozza a kis- és nagyérszövődmények kockázatát. Ezt elsősorban a fiatal, frissen 
felfedezett 2-es típusú cukorbetegeknél kell szem előtt tartani. A célérték meghatározása 
individuális. Idősebb, várhatóan rövidebb élettartamú betegeknél, a hipoglikémia veszélyt is 
figyelembe véve, kevésbé kell törekednünk agresszív kezelésre (kezelési céltartomány: 6,0-8,0%). 

A 2-es típusú diebetes kezelési algoritmusát a 2. ábra mutatja. Szakmailag megalapozott lépések a 2-
es típusú cukorbetegség évekre elnyúló kórfejlődése során. A szakmailag megalapozott kezelési 
lépések nem esnek szükségszerűen egybe az OEP támogatással (az OEP finanszírozási 
algoritmusával). A kezelési célérték általában HbA1c <7,0% (kezelési céltartomány: 6,0-8,0%). A 
következő kezelési lépcsőre való áttérést akkor kell megfontolni, ha a beteg az adott kezelés mellett 
nem érte el a célértéket (illetve céltartományt). 
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2. ábra A 2-es típusú diebetes kezelési algoritmusa 

(MET: metformin, SU: szulfanilurea, PIO: pioglitazon, GLP-1-A: GLP-1-agonista [exenatid], GLP-1 
analóg [liraglutid], ICT: intenzív konzervatív inzulinterápia, MDI: napi többszöri inzulin-adás, PPT: 
prandiális premix terápia). 
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A diagnózis felállításának időpontjában el kell végeznünk az első betegoktatást az életmódváltásra 
vonatkozóan, szükség és lehetőség esetén dietetikus segítségével. Rövid diabetes tartam és 8% alatti 
HbA1c esetén az életmódterápia alkalmazható gyógyszeres kezelés nélkül is javasolható. 

Az életmód terápiával egy időben, amennyiben nincs ellenjavallata, el lehet kezdenünk a metformin 
adását. Bevezetésekor emelkedő adagok alkalmazása javasolt. Metformin ellenjavallat vagy 
intolerancia esetén a szulfanilurea adása alternatíva lehet. Amennyiben a 3 hónapos kontrol során 7 
mmol/l feletti HbA1c értéket kapunk, tovább kell lépni, kombinált antidiabetikus kezelés bevezetése 
javasolt. Újabb 3 hónap elteltével 3-as kombináció bevezetése jöhet szóba. A 2-es és 3-as 
kombinációk egyaránt tartalmazhatnak inzulint. A glitazon elsősorban metformin után, korai 
kombinációban, a fiatal-középkorú, túlsúlyos, 2-es típusú cukorbetegek gyógyszere. 

Másik lehetőség a korai kombinációra a gliptinek (DPP4 gátló) adása, különösen túlsúlyos, a HbA1c 
célértéket mintegy 0,5-0,8%-kal meghaladó 2-es típusú betegeknél. 

Jelentős túlsúllyal rendelkező betegek estén a metformin terápia kiegészítése javasolt GLP1 agonista 
(exenatid) vagy GLP1 analóg (liraglutid) adásával. A 2-es típusú cukorbetegség kezelésében 
használatos gyógyszerek közül az egyetlen, mely mellett jelentős tesúlycsökkenés várható. 

A metformin monoterápia kiegészítése akarbózzal vagy prandiális glukóz regulátorral (glinidek) akkor 
indokolt, ha a HbA1c >7%, az éhomi vércukor értékek céltartományban vannak (6 mmol/l alatt), 
ugyanakkor a posztprandiális emelkedés meghaladja a 30%-ot. 

A metformin terápia kiegészítése GLP1-agonista (liraglutid, exenatid) adásával elsősorban a jelentős 
túlsullyal rendelkező betegeknél célszerű. 

Bármely OAD kombinációt is választottuk, előfordulhat, hogy egy idő után elégtelenné válik a hatása. 
Ekkor a metformin meghagyása mellett inzulin terápiára térhetünk át, bedtime inzulin vagy 
intenzívebb inzulin-kezelés formájában, a fentebb említetteknek megfelelően. Az inzuluin metformin 
és szulfanilurea mellett 3-as kombinációban megengedett. Figyeljünk azonban arra, hogy 
hypoglycaemizáló sulfanilureát ne adjunk inzulinnal, különösen analóg hosszú hatású inzulinnal a 
súlyos hypoglycaemia veszélye miatt. 

Az életmód terápia minden lépésben elengedhetetlen, annak jelentőségét minden viziten 
hangsúlyoznunk kell. 

Diabeteses krízisállapotok kezelése 

Cukorbetegségben a vércukorértékek túl alacsony, illetve jelentősen emelkedett volta 
krízisállapotokhoz vezethet. 

Hypoglikémia 

Hypoglikémiáról akkor beszélünk a Magyar Diabetes Társaság szakmai irányelve szerint, ha a 
vércukorérték <3 mmol/l. Az állapotot jellegzetes klinikai tünetek kísérik. Súlyossága szerint lehet 
enyhe - a vércukoresést kísérő tüneteket a páciens észleli és (10-20 g gyorsan felszívódó) 
szénhidrátbevitellel korrigálni képes - vagy súlyos - melynek kezelése külső segítséget igényel. Az 
eszméletvesztéssel járó hypoglikémiás kóma késői felismerés esetében maradandó neurológiai 
deficitet is okozhat, illetve a beteg halálához vezethet. A súlyos eszméletvesztéssel járó hypoglikémia 
rutin sürgősségi ellátás kapcsán alkalmazandó kezelése 30-40 ml 40%-os glükóz intravénás, lassú 
beadása. A páciens eszméletre téréséhez bizonyos idő szükséges. A vércukor önellenőrző készülékkel 
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tájékozódhatunk a vércukor változásáról, de a legtöbb készülék hypoglikémiás tartományban 
pontatlan eredményt adhat. 

Amennyiben a beteg orális antidiabetikus terápia mellett kerül hypoglycaemiás kóma állapotába, a 
sürgősségi ellátást követően teljes panaszmentesség esetén is kórházba kell utalni observáció végett. 

Diabeteses ketoacidózis (DKA) 

A DKA abszolút vagy relatív inzulin hiány miatt alakul ki. Kezeletlen esetben tudatzavarral, 
eszméletvesztéssel és fatális kimenetellel is számolnunk kell. Diabeteses ketoacidózisban a beteget 
minden esetben kórházba kell utalni. A sürgősségi ellátás, ügyelet, családorvos feladata a perifériás 
véna biztosítása és fiziológiás sóoldattal a folyadékpótlás megkezdése; eszméletlen állapotban a 
szabad légutak biztosítása – hányás gyakori aspiráció megelőzésére gondolni kell! 

Diabeteszes micro- és macroangiopathiás szövődmények és kezelésük 

A diabetes mellitus idült szövődményei között a microangiopathia (retino-, nephro- és neuropathia 
diabetica) diabetes-specifikusnak minősül, míg a macroangiopathiás szövődmények az 
atherosclerosis különböző klinikai formáinak kialakulását jelenti. A micro-és macroangiopathiás 
szövődmények egyaránt fenyegetik az 1-es és a 2-es típusú diabetesben szenvedőket, mégis a 
macroangiopathiás (cardiovaszkuláris) szövődmények döntően a 2-es típusú cukorbetegségre 
jellemzőek. Mindazonáltal cardiovaszkuláris megbetegedések kialakulhatnak az 1-es típusú diabetes 
kórlefolyása során is, főleg micro-, vagy macroalbuminuriával kísért nephropathia diabetica esetén. 
Fontos körülmény, hogy a 2-es típusú diabetes manifesztálódását megelőzően, a csökkent 
glukóztolerancia (IGT) stádiumában is fokozott a cardiovaszkuláris megbetegedések kialakulásának 
kockázata. 

1. Retinopathia diabetica 

A retinopathia diabetica a diabetes mellitus idült, microangiopathiás szövődménye, amely 
látásromlással, szerencsétlen esetben pedig teljes látásvesztéssel fenyegeti az érintett beteget. 

A retinopathia diabetica kialakulásában a diabetes-tartamnak és az anyagcsere-helyzetnek van döntő 
jelentősége. Noha a retinopathia gyakorisága az elmúlt egy-két évtizedben - feltehetően a jobb 
terápiás lehetőségek miatt - csökkenő tendenciát mutat, számos fejlett országban még ma is a 
retinopathia diabetica képezi az újonnan kialakuló vaksági esetek leggyakoribb okát. A proliferatív 
retinopathia incidenciája nagyobb az 1-es típusú, mint a 2-es típusú cukorbetegekben, ezzel szemben 
a macula oedema incidenciája nagyobb a 2-es típusú, mint az 1-es típusú cukorbetegekben. 

A 2-es típusú diabetesben szenvedőknél a cukorbetegség kórisméjének megállapításakor már jelen 
lehet (15-20%) a retinopathia enyhébb, vagy súlyosabb formája. 

A 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőknél a diabetes diagnózisakor indokolt a szemészeti 
vizsgálat, s ellenőrzésre legalább évente egy alkalommal célszerű sort keríteni, tágított pupillán 
keresztül, szemész szakorvos által. Ideális esetben fundus fotó készítendő. 

A retinopathia diabetica kórlefolyásában négy stádium különíthető el (praeretinopathia, 
nonproliferatív vagy háttér-retinopathia, praeproliferatív retinopathia, proliferatív retinopathia). Az 
egyik stádiumból a következő stádiumba való átmenet folyamatos. Jellemző, hogy látási panasz a 
kórfejlődés kezdetén szinte nincs, míg a kórlefolyás végén gyakorlatilag teljes látásvesztés alakulhat 
ki. 
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A retinopathia diabetica kórlefolyásában az alábbi tényezők szerepe bizonyított: tartós 
hyperglykaemia, hypertonia, szérum lipideltérések, terhesség. 

A retinopathia diabetica kialakulásának megelőzésében, illetve a progresszió kockázatának 
csökkentésében a minél tökéletesebb anyagcsere-egyensúlyra való törekvés, a közel 
normoglykaemia (ideális esetben a tényleges normoglykaemia) tartós biztosítása a döntő tényező. Az 
anyagcsere gyors rendezésére való törekvés azonba a retinopathia átmeneti romlását okozhatja, 
ezért kellő türelemmel és óvatossággal kell a cukorbetegek anyagcsere-vezetését végezni. 

A szorosabb vérnyomáskontroll csökkenti a retinopathia progresszióját, a lézer-kezelés 
szükségességét és a látásromlás mértékét. Egyes ACE-gátlók (lisinopril, ramipril) eredményességét 
külön tanulmányok dokumentálták. 

A thrombocyta aggregációgátló szerek (aszpirin, dipyridamol, ticlopidin) nem vonultak be a 
retinopathia diabetica gyógyszeres kezelési lehetőségei közé. Ha egy cukorbeteg esetében bármely 
okból (legtöbbször cardiovaszkuláris prevenció céljából) indokolt az aszpirin adása, az esetleg jelen 
lévő retinopathia annak adását nem kontraindikálja. A retinopathia diabetica jelenléte nem képezi 
kontraindikációját a myocardialis infarctus akut ellátása kapcsán alkalmazott thrombolysisnek. Az 
oxidatív stressz előnyös befolyásolását célzó, étkezési kiegészítésként alkalmazott antioxidáns 
komplex (C-vitamin, E-vitamin, béta-karotin) nincs hatással a retinopathia diabetica előfordulására, 
illetve progressziójára. 

A hazánkban régebben széles körben alkalmazott calcium-dobesilat készítmények hatásossága 
mindmáig nem bizonyított. 

A lézer-terápia a retinopathia diabetica hatékony kezelési módját jelenti. Előrehaladott esetekben a 
vitrectomia jelenthet a betegek számára segítséget. 

A terhesség a retinopathia diabetica kórlefolyását előnytelenül befolyásolhatja, az aszpirinterápia 
nem fokozza a szemészeti vérzés gyakoriságát, ezért az ismert cukorbeteg tervezett terhessége előtt 
szemészeti szakvizsgálat szükséges. Cukorbetegek más okból indokolt aszpirinterápiáját a 
retinopathia jelenléte nem kontraindikálja. 

A retinopathia diabetica kialakulása és kórlefolyása összefüggést mutat a hyperglykaemiával, a 
hypertoniával és a kóros szérum lipidértékekkel, ezért a retinopathia diabetica kialakulása és 
progressziója előnyös befolyásolása érdekében cukorbetegekben minél tökéletesebb anyagcsere-
egyensúlyra kell törekedni, korrekt antihypertensiv kezelést kell folytatni és a lipideltérések 
megfelelő módon kezelendők. 

A retinopathia diabetica átmeneti romlását okozhatja a gyors vércukor-korrekció, ezért a minél 
tökéletesebb anyagcsere-egyensúly elérését célzó terápia során a magasabb vércukorértékek 
fokozatos csökkentésére kell törekedni. 

2. Nephropathia diabetica 

A nephropathia diabetica egy olyan klinikai entitás, amelyre a fokozatosan növekvő albuminuria, az 
emelkedő vérnyomás és a csökkenő glomeruláris filtrációs ráta a jellemző. Patomorfológiailag a 
háttérben a klasszikus adatok alapján a Kimmelstiel-Wilson-féle intercapilláris (nodularis) 
glomerulosclerosis áll, noha ma már tudjuk, hogy a diffúz glomerusclerosis gyakoribb, s ismert az is, 
hogy a kezdeti klinikai eltérések hátterében olykor csak elektronmikroszkópos vizsgálattal 
felismerhető elváltozás (a glomerulusok bazális membránjának megvastagodása) mutatható ki. 
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Nephropathia diabetica kialakulására számíthatunk mind 1-es típusú, mind 2-es típusú diabetesben 
szenvedők esetén. 

A nephropathia megelőzéséhez és az időben elkezdett gyógyszeres intervencióhoz feltétlenül 
szükséges a nephropathia legfőbb indikátorának, a vizelet albuminürítése fokozódásának évenkénti 
vizsgálatára. A vizelet fehérje ürítés paraméterei: 

 Normoalbuminuria: <30 mg/24 óra, illetve <20 µg/min 

 Microalbuminuria: 30-300 mg/24 óra, illetve 20-200 µg/min 

 Macroambumunuria: >300 mg/24 óra, illetve >200 µg/min. 

A nephropathia nem csupán a végstádiumú vesebetegség révén jelent abszolút életveszélyt a 
cukorbeteg számára. Már maga a microalbuminuria is önálló, független kockázati tényezője a 
coronáriasclerosisnak, a társuló hypertonia pedig tovább növeli a diabeteses macroangopathia 
kockázatát. 

A szövődmény előfordulási gyakorisága függ a diabetes típusától és a diagnosztikai kritériumtól. 
Nyilvánvaló, hogy más számértéket kapunk a prevalencia-adatok meghatározásakor, ha csak a 
klinikailag manifeszt (macroalbuminurával jellemzett) nephropathiát tekintjük, vagy ha figyelembe 
vesszük a korai vesekárosodás (microalbuminuriával jellemzett) stádiumát is. A micro- vagy 
macroalbuminuria 1-es típusú diabetesben igen nagy (kb. 95%-os) valószínűséggel nephropathia 
diabeticára utal, 2-e típusú diabetesben azonban e kóros paraméter számottevően alacsonyabb 
specificitással jelzi a veseérintettség diabeteszes eredetét. 

A nephropathia diabetica kialakulásában több tényező szerepet kap. Noha genetikai tényezőknek és 
a dohányzásnak részoki jelentősége lehet a szövődmény kialakulásában, nem vitatott módon a tartós 
hyperglykaemiának és a megváltozott haemodinamikai viszonyoknak van döntő szerepe a 
kórfolyamat elindításában és fenntartásában. 

A nephropathia diabeticában szenvedő cukorbetegek gondozása 

A tartós közel-normoglykaemia biztosításának jelentőségét mind 1-es, mind 2-es típusú diabetesben 
több klinikai vizsgálat igazolta. Nephropathia diabetica esetén az inzulin-kezelés preferálandó. 
Progresszió esetén általában az inzulindózis fokozatos csökkentése válik szükségessé. 

Az antihypertensiv kezelés kiemelt jelentőségű mind 1-es, mind 2-es típusú diabetesben. Az 
antihypertensiv kezelés célértéke diabetes mellitusban <130/80 Hgmm, nephropathia diabetica 
(fehérjeürítés >1 g/die) esetén azonban <125/75 Hgmm elérésére kell törekedni. Ezt a célt 
antihypertensiv monoterápiával gyakorlatilag elérni nem lehet, így az esetek szinte mindegyikében 
kombinált antihypertensiv terápiát kell folytatni, ACE gátlók vagy ARB-k, mellettük szükség szerint Ca-
csatorna blokkolóknak van elsődleges szerepe. 

Klinikai megfigyelések igazolták a sztatin-kezelés előnyös voltát 2-es típusú cukorbetegekben. Fontos, 
hogy beszűkült vesefunkció esetén különös óvatosság szükséges a sztatin megválasztásakor, s 
dózisának meghatározásakor, a súlyos mellékhatások elkerülése érdekében. 

Végstádiumú veseelégtelenségben szenvedők nephrológiai gondozásához az anaemia korrekciója 
hozzátartozik. A vérképben a Hb kezelési célértéke 11-12 g/dl, a kezelés megkezdése a 10-11 g/dl 
tartományban indokolt. 
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Aszpirin adása indokolt a cukorbetegek cardiovaszkuláris szövődményeinek szekunder prevenciója 
érdekében. Micro- vagy macroalbuminuria detektálása esetén aszpirin adandó a primer 
cardiovaszkuláris prevenció érdekében. 

A nephropathia diabetica belgyógyászati kezelésekor a betegeknek általában a napi <0,8 g/ideális 
testsúlykg fehérjebevitelt tanácsoljuk. A nephrológiai gondozás stádiumában a fehérjebevitel ezen 
általános előírása a kórlefolyás stádiumával összefüggésben módosulni szokott. A sóbevitel 
korlátozása (napi <6 g) előnyös a kellő mértékű vérnyomáscsökkentés érdekében. A dohányzás 
abbahagyása elengedhetetlen. 

3. Neuropathia diabetica 

Általánosan elfogadott becslés szerint - pontos prevalencia-adatok hiányában - az ismert 
cukorbetegek kb. 1/3-a szenved a neuropathia okozta valamely panasztól, leggyakrabban diabeteszes 
polyneuropathiától. Panaszokat okozó neuropathiás szövődménnyel 1-es típusú diabetesben a 
betegség felismerését követő első években nem találkozunk. Ettől eltérően, újonnan felismert 2-es 
típusú cukorbetegekben neuropathiára utaló vizsgálati eltérés, vagy neuropathiás panasz már jelen 
lehet a betegség felismerésekor. A neuropathiás szövődmény érintheti a somaticus (sensoros és/vagy 
motoros működést biztosító) innervatiot, de károsodások alakulhatnak ki az autonom 
(cardiovaszkuláris, gastrointestinalis, sexualis) idegrendszeri funkciók működésében, illetve zavart 
szenvedhetnek bizonyos élettani folyamatok (vasomotor-, sudomotor funkciók, hypoglykaemia-
érzet). 

A neuropathiás szövődmények kialakulását döntően metabolikus tényezők és/vagy vaszkuláris okok 
magyarázzák. Csak szórványos adatok vannak arra nézve, hogy a neuropathia kialakulásában 
immunológiai folyamatoknak, vagy genetikai faktoroknak lenne szerepe. 

A neuropathia - legtöbbször észrevétlenül - a legelső microangiopathiás szövődményként léphet fel 
néhány évvel a diabetes manifesztálódását követően, illetve kimutatható frissen felfedezett - de 
többnyire már 5-10 éve fennálló - 2-es típusú diabetesben is. a csökkent vibrációérzet kimutatásával 
diagnosztizált perifériás neuropathia a halálozás független prediktorának bizonyult. A neuropathia 
nemcsak az e szövődményben szenvedők életkilátásait befolyásolja, hanem jelentősen rontja a 
betegek életminőségét is. A neuropathiás fájdalomnak a túlélésre nincs hatása, a betegek 
életminőségét azonban ugyancsak számottevően befolyásolja. Jellemző a nyugalomban, gyakran 
éjszaka jelentkező fájdalom. Általában nem spontán, hanem stimulus által kiváltott fájdalom a 
jellemző, a fájdalmat sok esetben éjszaka a takaró érintése váltja ki. 

A háziorvosi gyakorlatban is elérhető legfontosabb vizsgálómódszerek az alábbiak: 

 Neuropathia tüneteinek értékelése: a legfontosabb panaszok az érzészavar és a fájdalom, 
dominálóan az alsó végtagon, jellemző módon éjszaka. 

 Neuropathia fizikális jelei - neurológiai vizsgálat alapján -, a leglényegesebb eltérések: az 
Achilles- és patella-reflexek kiesése, a végtagokon típusosan harisnya és kesztyűeloszlású 
hypaesthesia, illetve érzéskiesés, a lábon trofikus fekélyek előfordulása. 

 Vibrációérzet vizsgálata kalibrált hangvilla segítségével. Hatos érték szenzoros neuropathia 
gyanújele, 5 vagy az alatti érték pedig biztos jele. 

 A protektív érzés vizsgálata monofilamentum segítségével. A vizsgálat eredményének 
értékelése: a beteg vagy érzi, vagy pedig nem érzi a meghajlott monofilamentum okozta 
nyomást. A 10 g súlyú eszközt 90 fokos szögben 1,5 másodpercen keresztül kell a vizsgálati 
helyre (leggyakrabban a halluxra) helyezni. 
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 Kardiovaszkuláris autonóm reflextesztek - a mély légzést, a felállást és a Valsalva-manőver 
elvégzését kísérő szívfrekvencia-változások vizsgálata a paraszimpatikus, a tartós kézizom-
feszítést kísérő, valamint a felállást követő vérnyomás-változások vizsgálata a szimpatikus 
károsodás vizsgálatára alkalmas. 

 A sudomotor funkció non-invazív vizsgálata a gyógyszertárban kapható Neuroteszt 
alkalmazásával: a talp felszínére helyezett kobalt vegyülettel átitatott kék színű tesztcsík 
színe a verejtékmirigyek normális működése esetén 10 perc alatt rózsaszínűre változik. 
Sudomotor károsodás fennállása esetén a tesztcsík színe kék marad. 

Miután a polyneuropathia diabetica alapvető jelentőséggel bír a diabeteszes láb szindróma 
kialakulásában, a diabetes felismerésekor, illetve a beteg első megjelenésekor a teljes körű fizikális 
vizsgálathoz hozzátartozik a láb vizsgálata (talp, deformitások, gombásodás, neuropathia ellenőrzése, 
perifériás artériák tapintása, bizonytalan esetben a Doppler index meghatározása), amely a gondozás 
során legalább évente egy alkalommal megismétlendő. 

A neuropathia diabetica kezelésében jelenleg egyetlen olyan gyógyszer sem áll rendelkezésünkre, 
amelyről igazolták volna, hogy a háttérben álló patomorfológiai elváltozásokat (myelinhüvely 
pusztulása, axon-degeneráció) stabilizálná, vagy visszafordítaná. 

A neuropathia kezelésének megkezdése előtt minden egyéb társuló kóroki tényezőt (pl. 
alkoholfogyasztás) ki kell iktatni. Az oki terápiás lehetőségek tengelyében az anyagcsere megfelelő 
kontrollja (a közel-normoglykaemia tartós biztosítása) áll. Oki terápiás lehetőségként szerepel az alfa-
liponsav alkalmazása, megfelelően kivitelezett tanulmányokat elsősorban paraenterális 
alkalmázásával végeztek. A benfotiamin a legújabban felderített hatásmechanzimus alapján szintén 
oki terápiás lehetőségként tartható számon, a polyneuropathia diabetica egyes kóros vizsgálati 
paraméterei benfotiamint is tartalmazó B-vitamin kombinációval javíthatók. A tüneti kezelés 
lehetőségei sokfélék. A gondozási gyakorlatban 

 a közönséges fájdalomcsillapítók (aszpirin, paracetamol) adását egyes esetekben nem lehet 
nélkülözni; 

 a triciklikus antidepresszánsok előnyösen befolyásolják a fájdalomküszöböt, s enyhítik a 
beteg panaszát; 

 a carbamazepin (eredetileg antiepileptikum) régi szer, fájdalmas neuropathiában érdemes 
adásával kísérletet tenni; 

 a gabapentin membránstabilizáló antiepileptikum, neuropathia diabeticában inkább a 
magasabb dózisok hatásosak; 

 a pregabalin a gabapentin továbbfejlesztett változata, fájdalmas neuropathiában 
használatos; 

 a phenytoint elsősorban antiepileptikumként alkalmazzák, előnyét neuropathia diabeticában 
kontrollált vizsgálat igazolta; 

 a nátrium valproát (antiepileptikum) hatékonyságát kisebb, kontrollált vizsgálatban igazolták; 

 a duloxetin kettős re-uptake gátló, használatát neuropathia diabeticában napjainkban 
regisztrálták; 

 a mexiletin és a lidocain elsősorban a kardiológiában használatos antiarrhytmikumok, néhány 
tanulmány azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy fájdalmas neuropathiában adásuk 
előnyös lehet, szoros ellenőrzés mellett, olykor parenteralis formában, kórházi körülmények 
között; 

 a capsaicin kenőcs formájában, lokálisan alkalmazva a zsibbadásos, kellemetlen 
végtagpanaszokat enyhítheti; 

 kisebb klinikai vizsgálatokban az alábbi gyógyszereket tesztelték még: nem steroid 
gyulladáscsökkentők, fluoxetin (SRRI típusú antidepresszáns), tramadol (opioid típusú 
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fájdalomcsillapító), levodopa (antiparkinson szer) lisinopril, trandolapril, quinapril (ACE-
gátlók), isosorbid-dinitrát spray lokálisan; 

 válogatott esetekben a kezelésben helye lehet nem farmakológiai módszereknek 
(transzkután elektromos ingerlés, akupunktúra) is. 

Önálló klinikai kórformák terápiája 

Orthostaticus hypotonia esetén fokozni kell a folyadék- és sóbevitelt, a diuretikumokat és az α-
adrenerg blokkoló szereket kerülni kell, napközben célszerű a betegnek rugalmas harisnyát viselnie, s 
alváskor az ágy fejvégét megemelnie. A gyógyszerek közül a fludrocortison ajánlott elsősorban, 
hatását a plazmavolumen megnövelésével fejti ki. Történtek vizsgálatok pindollal (az intrinsic 
sympathomimeticus tulajdonságtól remélt hatás okán), indometacinnal, nem diabeteszes 
betegcsoportban erythropoetinnel, illetve az α-agonista tulajdonságú midodrinnel. 

A gyomor- és bélrendszer csökkent motilitása esetén a kezelésben helye lehet metoclopramid, 
domperidon és erythromycin adásának is. A cizapridot a piacról visszavonták EKG-rendellenességet 
(QT-távolság megnyúlását) provokáló hatása miatt. A gastroparesis diabeticorum súlyosabb esetei 
feltétlen kórházi kezelést igényelnek, egyrészt az antidiabetikus kezelés optimális megválasztása, 
másrészt a parenteralis folyadék- és ionbevitel szükségessége miatt. Elkeseredett helyzetekben a 
műtéti megoldás mérlegelése is szóba jön. 

Az enteropathia diabetica (diabeteszes diarrhoea) a tüneti szereken kívül per os tetracyclin (egyes 
esetekben metronidazol) adásával enyhíthető, szerencsére a tünetek spontán remissziójára is 
számítani lehet. Nehezen befolyásolható esetekben kísérlet tehető clonidinnal, cholestyraminnal, 
metronidazollal, illetve somatosztatin-analóggal (octreoid). 

Az erectilis diszfunkció kezelésében ma a foszfodieszteráz-5-gátló szereknek (sildenafil, vardenafil, 
tadalafil) van kiemelt jelentősége. 

4. Macroangiopathia diabetica - kardiovaszkuláris szövődmények diabetes mellitusban 

Cukorbetegségben a cardiovaszkuláris megbetegedések kialakulásának kockázata - a nem cukorbeteg 
populációhoz viszonyítva - fokozott. A cardiovaszkuláris kockázat megítélésekor a kórelőzményben 
dokumentált diabetes mellitus súlya egyenértékű három más kockázati tényező, vagy egy célszerv-
károsodás jelenlétével. Szélsőséges megfogalmazás szerint a 2-es típusú diabetes olyan 
cardiovaszkuláris megbetegedés, amelyet hyperglykaemia jelenléte kísér. 

A diabetesben kialakuló atherosclerosis klinikai kórformái között kiemelt jelentőségűek a coronariák 
érintettségén alapuló megbetegedések, a cerebrovaszkuláris szövődmények és az alsó végtagi 
artériás keringési zavar következményei. Az atherosclerosis kórfejlődéséből adódóan az egyik 
érterületen mutatkozó kórképek észlelése esetén joggal feltételezhető, s ezért vizsgálandó a 
szervezet egyéb érterületeinek érintettsége is. 

A koszorúér atherosclerosisának klinikai következményei diabetes mellitusban 

A cukorbetegek szívműködési zavarának (ischaemiás szívbetegség, myocardialis infarctus) hátterében 
a legnagyobb jelentősége a coronariák atheroscleroticus elváltozásának van, noha a szívműködési 
zavar klinikumához hozzájárul a cukorbetegségben észlelhető szekunder szívizom-károsodás 
(cardiomyopathia diabetica), illetve a diabeteses neuropathia részjelenségeként megmutatkozó 
cardiovaszkuláris autonóm neuropathia is. 
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Myocardialis infarctusra gyanús tünetek észlelése esetén a betegek azonnali hospitalizációja 
szükséges. Az időfaktornak nagy jelentősége van, ezért akut esetben sürgősségi szállítással a beteget 
olyan kardiológiai centrumba kell irányítani, ahol az azonnali coronarographiára, s a lelet alapján 
szükségessé váló ténykedésekre adottak a lehetőségek. Cukorbetegekben a myocardialis infarctus 
gyakran fájdalom nélkül, vagy atípusos panaszokkal alakulhat ki. 

Infarctust szenvedett cukorbetegek antidiabetikus kezelésével kapcsolatban az alábbi ajánlás 
fogalmazható meg: heveny myocardialis infarctust szenvedett cukorbetegek inzulin-kezelése 
indokolt. Az inzulin-kezelést az infarctus átvészelése után legalább három hónapig fenntartani 
célszerű. Az infarctus utáni inzulin-kezelést helyesebb minél hosszabb ideig (véglegesen) folytatni. 

Cerebrovaszkuláris szövődmények diabetesben 

A diabetes mellitus a cerebralis atherothromboticus szövődmények ismert kockázati tényezője. A 
cerebralis haemorrhagiás kórképek és a diabetes közötti kapcsolat nem bizonyított, utóbbi esetben a 
hypertonia patogenetikai szerepe a döntő. 

Agyi érkatasztrófa észlelése esetén a beteg azonnali hospitalizációja szükséges. Az ellátásra 
hazánkban stroke-centrumok szerveződtek. Az időfaktornak - kissé hasonlóan a myocardialis 
infarctushoz - itt is nagy jelentősége van. 

Alsó végtagi artériás keringési zavar diabetesben 

Az alsó végtagi macroangiopathia diabetesben jellemző módon inkább distalis típusú és sokszor 
szegmentális jellegű. A lábszár (sokszor a lábfej) artériáin occlusio nélkül is jelentős véráramlás-
csökkenést okoz a gyakori - Mönckeberg-féle - mediasclerosis. A klinikai képet gyakran színezi az 
egyidejűleg jelenlévő polyneuropathia diabetica. Az artériás keringési zavar megállapításában a 
perifériás erek tapintása, a Doppler-vizsgálat, a plethysmographia nyújthat segítséget. Tudományos 
igényű vizsgálatokban hasznosítják a laser-Doppler és a transcutan pO2-mérés lehetőségét. Invazív 
vizsgálatként az angiographia jön szóba. 

Vaszkuláris érintettség esetén a konzervatív terápia részeként kísérlet tehető a microcirculatiot 
befolyásoló gyógyszerek (pl. pentoxyphyllin), válogatott esetekben prostaglandin-készítmény 
adásával. Az angiographia lelete alapján angioplastica vagy helyreállító érműtét hozhat megnyugtató 
eredményt. A terápiás lehetőségek kimerülésével - folyamatos progresszió esetén - csonkoló műtétre 
kényszerülünk. 

Gondozói feladatok a macroangiopathiás szövődmények kezelése/megelőzése terén 

A kezelést a globális cardiovaszkuláris kockázat megállapításával kell kezdeni, s azt holisztikus 
szemlélettel, valamennyi kóros tényező egyidejű, kitartó, erélyes kezelésével kell folytatni. 

Diabeteshez társuló kóros állapotok/kísérő betegségek kezelése 

Dyslipidaemia 

A 2-es típusú cukorbetegségben gyakran figyelhetők meg jellegzetes lipideltérések. Ezek a kóros 
értékek eltérések már a diabetes manifesztációja előtt is kimutathatók, helyesebb tehát ezeket a 
metabolikus szindróma jellegzetes lipideltéréseiként tekinteni (a jellegzetes dyslipidaemia döntően az 
inzulinrezisztenciának a következménye). Ezek az eltérések az alábbiak: elhúzódó posztprandiális 
lipaemia, fokozott hepatikus VLDL-szekréció, magas szérum triglycerid- és alacsony HDL-
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koleszterinszint, illetve az LDL-koleszterin kvalitatív eltérése (a kicsiny, denz [small dens] LDL aránya 
növekedése). 

Általánosan elfogadott ajánlás szerint azok a betegek, akik igazolt érbetegségben (coronariák, 
cerebralis erek, perifériás artériák szűkülete), vagy ezzel ekvivalens betegségben (2-es típusú 
diabetes illetve metabolikus szindróma) szenvednek, az ún. nagy rizikójú csoportba tartoznak. E 
betegek esetében az elérendő össz- és LDL-koleszterinszint <4,0 mmol/l, illetve <2,5 mmol/l. További 
célkitűzés, hogy a szérum triglyceridszint 1,7 mmol/l alatt, a HDL-koleszterin szintje pedig férfiaknál 
1,1 mmol/l, nőknél 1,3 mmol/l felett legyen. Legújabban nagyon nagyfokú kockázattal rendelkező 
egyének (ilyenek a cardiovaszkuláris megbetegedésben szenvedő cukorbetegek) esetében 
opcionálisan szigorúbb LDL-értéket (<1,8 mmol/l) adnak meg kezelési célként. 

Közepes mértékű cardiovaszkuláris rizikó fennállása esetén a kívánt értékek: össz-koleszterin <5,2 
mmol/l, LDL-koleszterin <3,4 mmol/l. Ebbe a csoportba tartoznak azok a betegek, akiknél két 
kockázati tényező igazolható. 

Kis kockázatú betegek esetén (rizikófaktor 0-1) az össz-koleszterin 6,2 mmol/l, az LDL-koleszterin 4,0 
mmol/l szintig elfogadható.) 

A kezelést étrendi és életmódbeli tanácsok adásával kell kezdeni. Ha adekvát diétával és életmód-
változtatással néhány hónap alatt nem sikerül a célértékeket elérni, akkor gyógyszeres terápia 
beállítása indokolt. Nagy kockázatú betegek esetében az életmód változtatással együtt azonnal el kell 
indítani a gyógyszeres kezelést is. 

A diabeteses dyslipidaemiában az elsődleges cél az LDL-koleszterinszint csökkentése (<2,5 mmol/l), 
ez a cél sztatin-készítményekkel érhető el. 

Azokban az esetekben, amikor az LDL-koleszterin szintje a kívánt határokon belül van, a HDL-
koleszterin alacsony és a triglyceridszint kifejezetten magas (ez a 2-es típusú diabetesben gyakori 
eltérés), első kezelésként fibrátvegyület alkalmazható. Erre elsősorban 4,5 mmol/l szintet meghaladó 
szérum triglycerid mellett kerülhet sor. 

Ha a szérum LDL-koleszterin- és triglyceridszint egyaránt emelkedett, a HDL-koleszterin értéke 
viszont alacsony, akkor célszerű azonnal sztatin-fibrát kombinált terápiával indítani a kezelést. 
Célszerű mindkét lipidszint-csökkentő gyógyszert kis dózisban alkalmazni, s fontos a potenciális 
mellékhatások kellő figyelemmel történő követése. 

A koleszterin-felszívódást gátló ezetimib mind sztatin-, mind fibrát-vegyületekkel eredményesen 
kombinálható azokban az esetekben, amikor monoterápiával nem érhető el a kitűzött célérték. A 
kombináció nem növeli a mellékhatások gyakoriságát. 

A lipidcsökkentő vegyületek (sztatinok, fibrátok) - kismértékben bár, de - hepatotoxikusak, ezen kívül 
myositist, myoglobinuriát okozhatnak. A sztatin-fibrát kombinációs kezelés szignifikánsan növeli a 
szövődmények (rhabdomyolysis, myoglobulinuria, tubulopathia, veseelégtelenség) kockázatát. 

A sztatin-kezelés során rendszeresen ellenőrizni kell a kreatininfoszfokináz (CK), valamint a 
transzaminázék szintjét. A normális felső határ háromszorosát elérő transzamináz-emelkedés esetén 
a kezelést fel kell függeszteni. A kezelés felfüggesztése indokolt akkor is, ha a CK szintje jelentősen 
emelkedik, vagy más okkal nem magyarázható izomlázszerű fájdalmak jelennek meg enzimszint-
emelkedés nélkül. 
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Hypertonia diabetes mellitusban 

Cukorbetegségben gyakran észlelhető hypertonia. A hypertonia kialakulásának patomechanizmusa a 
diabetes két alapvető típusában egymástól eltér. Míg 1-es típusú diabetesben a hypertonia a 
diabeteszes nephropathia egyik jellemző tüneteként van jelen, addig 2-es típusú diabetesben a 
hypertonia kialakulását a metabolikus szindróma koncepciója alapján értelmezzük. Nephropathiához 
társuló hypertonia azonban kialakulhat 2-es típusú diabetesben is. 

A hypertoniás cukorbetegek antihypertensiv kezelése nagy jelentőségű. Meggyőző klinikai 
tanulmányok igazolták, hogy diabetesben a korrekt antihypertensiv kezelés a macroangiopathiás 
szövődmények visszaszorítását eredményezi és ez a ténykedés előnyös a microangiopathiás 
szövődmények (nephropathia és retinopathia diabetica) kórlefolyását tekintve is. 

A cukorbetegek hypertoniájának kezelési célértéke <130/80 Hgmm, renális károsodás (proteinuria 
>1g/die) esetén ennél alacsonyabb, <125/75 Hgmm elérésére kell törekedni. 

A nem farmakológiai kezelésnek elsősorban a testsúlyfelesleggel rendelkező 2-es típusú 
cukorbetegek, vagy metabolikus szindrómában szenvedők esetén van nagy jelentősége. Az alapvető 
étrendi, életmódbeli előírások betartása (a túlsúly mérséklése, rendszeres fizikai terhelés beiktatása, 
sófogyasztás csökkentése, alkoholbevitel mérséklése, dohányzás abbahagyása) nemcsak a vércukor-, 
hanem a vérnyomásértékek alakulása szempontjából is előnyös 

Számos adat támasztja alá, hogy hypertoniában szenvedő cukorbetegek kezelési vérnyomás-
célértékeit monoterápiával nem lehet elérni, ez az állítás különösen a metabolikus szindrómában 
jelentkező, vagy vesebetegségekhez társuló hypertonia II-III. stádiumára érvényes. Ez utóbbi 
esetekben a betegek jelentős hányadában kettős, olykor hármas, vagy többszörös kombináció 
alkalmazása válik szükségessé. A kombinált antihypertensiv kezelésnek ilyen esetekben az 
antihypertensiv terápia megkezdésekor is helye lehet. 

Egyes antihypertensiv szerek (elsősorban ACE-gátlók és ARB-k) mellett megfigyelték az újonnan 
kialakuló diabetes kockázatának csökkenését, ami a cardiovaszkuláris kockázat csökkentése 
szempontjából is előnyösnek minősül. 

Microalbuminuria detektálása esetén a vérnyomásértéktől függetlenül indokolt a cukorbetegek 
kezelése, ilyen esetekben az ACE-gátlók, vagy az ARB-k preferálandók a renin-angiotenzin-rendszer 
(RAS: renin angiotensin system) gátlása érdekében. 

Napjainkban gyakorlatilag csak egyszeri adagolású, hosszú hatástartamú szerek használatosak. A 
betegek időszakos ellenőrzése időnkénti ABPM-vizsgálatot is magában foglal. Az antihypertensiv 
kezelés hatástani csoportjai: 

 ACE-gátlók - diabeteszes nephropathia, társuló cardialis érintettség esetén választandók. A 
szérum kreatinin és kálium időszakos ellenőrzése kívánatos. Mellékhatásként improduktív 
köhögés jelentkezhet. 

 Angiotenzin-II-receptor-blokkoló szerek (ARB-k) - diabeteszes nephropathia kezdeti vagy 
előrehaladottabb stádiumában egyes képviselői bizonyítottan előnyösek. Nincs adat arra 
nézve, hogy az ACE-gátlókhoz viszonyítva többlet-előnnyel rendelkeznének. Az ARB-k és az 
ACE-gátlók egymással helyettesíthetők. Az ARB-k a legkevesebb mellékhatással rendelkező 
szerek, ACE-gátló okozta mellékhatás (köhögés) esetén is jól alkalmazhatók. 

 β-blokkolók - nem nélkülözhetők a myocardialis infarctus szekunder prevenciójában, angina 
pectorisban, vagy szívelégtelenségben szenvedők kezelésében. Csak cardioselectiv szert 
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célszerű választani. Az anyagcsere-paraméterek tekintetében az alfa1-receptorblokkoló 
hatással is rendelkező carvedilol előnyösebbnek tűnik. Béta-blokkoló szer kontraindikációja, 
vagy intoleranciája esetén helyette tartós hatású diltiazem, vagy coronariabetegekben 
verapamil alkalmazható. A béta-blokkolók társuló perifériás verőérbetegség esetén 
kerülendők. Alkalmazásuk során a lipidprofil ellenőrizendő. Erectilis dysfunctiót okozhatnak. 
A hypoglykaemia tüneteit elfedhetik. 

 Kálcium-antagonista szerek - elsősorban kombinációs kezelés céljaira alkalmasak a hosszú 
hatástartamú dihidropiridin-származékok és a phenylalkilamin-szerek. Az időskori izolált 
szisztolés hypertoniát jól befolyásolják. Lábszár-oedemát, obstipatiót okozhatnak. A rövid 
hatású dihidropiridinek nem alkalmazhatók tartós kezelés céljaira. 

 Diuretikumok - az alacsony dózisú, tiazid-típusú diuretikumok elsősorban kombinációban 
hasznosíthatók. Idősebb korban, izolált szisztolés hypertonia, illetve társuló cardialis 
elégtelenség esetén választandók. Anyagcsere-hatásuk kedvezőtlen is lehet. A közel-neutrális 
anyagcserehatása miatt az indapamid előnyben részesítendő. Szexuálisan aktív férfiaknál 
kerülendők. A kacs-diuretikumok jól használhatók előrehaladott veseszövődmény 
kezelésekor. 

 α-1-adrenerg-blokkoló szerek - metabolikus szindróma talaján fejlődő hypertonia 
kezelésében jól hasznosíthatók. Előnyös lehet társuló prostata-hypertrophia esetén. 
Orthostaticus hypotoniát okozó diabeteszes autonóm neuropathiában kerülendő. 

 Imidazolin-I1-receptor-agonista szerek - metabolikus szindrómában, sympathicus túlsúly 
esetén jól alkalmazhatók. 

 Centrális α2-receptor-agonisták (alfa-metildopa) - terhességben választandó. 

Thrombocyta-aggregáció gátló kezelés 

A thrombocyta-aggregáció gátló kezelésként a leggyakrabban aszpirint alkalmazunk, melynek javasolt 
napi dózisa 75-162 mg, a gyakorlatban 100 mg. Előnyben részesítendő a bélben oldódó kiszerelési 
forma. 

Szekunder prevencióként aszpirin adása mind 1-es, mind 2-es típusú diabetesben macroangiopathia 
fennállása esetén javasolt. Az idetartozó kórképek az alábbiak: kórelőzményben szereplő 
myocardialis infarctus, bypass műtét utáni állapot, stroke, TIA, perifériás érbetegség, claudicatio és 
angina pectoris. 

Aszpirin adása javasolt primer prevencióként 2-es típusú diabeteszesekben az alábbi 
cardiovaszkuláris rizikófaktorok fennállása esetén (a rizikófaktorok kezelése mellett): 40 év feletti 
életkor, cardiovaszkuláris betegség előfordulása a családban, dohányzás, hypertonia, dyslipidaemia, 
albuminuria. A gyakorlatban a 40 év feletti cukorbetegekben aszpirinkezelés indokolt, és alkalmazása 
javasolt metabolikus szindrómában szenvedő betegekben is. 

Aszpirin-allergia, -intolerancia vagy -rezisztencia esetén ADP-receptorblokkoló készítmény, ticlopidin 
(Ticlid, Ipaton, 2x250 mg), vagy clopidogrel (Plavix, 75 mg) adandó. Az eddigi klinikai adatok szerint a 
clopidogrel alkalmazása biztonságosabb. Aszpirin-rezisztencia véleményezése előtt a szokásosan 
alkalmazott 100 mg-os aszpirin dózist célszerű napi 300 mg-ra emelni. 

Akut coronaria szindrómában - függetlenül attól, hogy konzervatív vagy intervenciós kezelést 
végeztek - indokolt a kombinált aszpirin + clopidogrel kezelés. E terápiát legalább egy évig kell 
folytatni. Cukorbetegekre vonatkozóan ezen ajánlás evidencia szintje alacsonyabb („D"), a követendő 
elv azonban azonos. 
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Ugyancsak indokolt aszpirin és clopidogrel együttes adása igen magas globális cardiovaszkuláris 
kockázattal rendelkező betegekben. Általában érvényesnek tekinthető, hogy a különböző cardiológiai 
szakmai protokollokban megfogalmazott, az antithrombocyta kezelés alkalmazására vonatkozó 
irányelvek cukorbetegekben is érvényesek. 

Gondozás 
A 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők gondozása a komplex háziorvosi ellátás keretében 
valósulhat meg a legeredményesebben. Helyes, ha inzulin-kezelésben részesülő, illetve 
szövődménnyel terhelt 2-es típusú cukorbetegek, valamint az 1-es típusú cukorbetegek diabetes-
szakambulancián állnak gondozás alatt, szorosan együttműködve a háziorvossal. A sok időt és egyéni 
törődést igénylő feltételezi a jól képzett, önállóan (is) dolgozó diabetes-szakápoló, illetve dietetikus 
jelenlétét a szakgondozást végző munkacsoportban. A cukorbeteg gondozás keretében 
megvalósítandó feladatok attól függenek, hogy a beteget első alkalommal látjuk-e, vagy ismételten 
jelenik meg a szakrendelésen. 

A diabetes felismerésekor, illetve a beteg első megjelenésekor tisztázandó körülmények, illetve 
elvégzendő feladatok: 

 Anamnézis (családi is, nőknél szülészeti események), táplálkozási és életmódi szokások, 
foglalkozás, fizikai aktivitás, iskolai végzettség, korábbi gyógyszeres kezelés tisztázása, 

 Teljes körű fizikális vizsgálat: testsúly, testmagasság, derékkörfogat, vérnyomás mérése, a láb 
vizsgálata, (talp, deformitások, gombásodás, perifériás artériák tapintása, neuropathia 
ellenőrzése hangvillával), EKG készítése, 

 Szemfenék (gyakorlott szemész általi) vizsgálata, tágított pupillák mellett, 

 Laboratóriumi vizsgálatok: vércukor éhomra és postprandiálisan, szérum össz- koleszterin, 
HDL-koleszterin, LDL-choleserin, triglycerid, kreatinin, vizeletcukor és - aceton, üledék, 
szükség esetén vizelettenyésztés, kvantitatív albuminürítés (microalbuminuria), HbA1c, 

 A betegoktatás megkezdése, 

 Diétás tanácsadás, 

 Az orális antidiabetikumok helyes alkalmazásának elmagyarázása (ha aktuális), 

 Az inzulinterápia beállítása (ha szükséges), az ehhez szükséges injekciózási technika 
megtanítása, 

 Vércukor-önellenőrzés jelentőségének elmagyarázása (ha aktuális: megtanítása). 

 A beteg ellenőrzésének (gondozásának) gyakoriságát a betegség típusa, a kezelés módja, 
valamint az esetleges szövődmények jelenléte határozza meg. 1-es típusú betegek esetében 
általában évi 4-6, 2-es típusú (nem inzulinnal kezelt) beteg gondozása során évi 2-4 
alkalommal javasolt az ellenőrzés. 

Minden orvos-beteg találkozáskor elvégzendő: 

 Az oktatás folytatása, 

 Testsúly- és derékkörfogat mérése, 

 Vérnyomásmérés, 

 Éhomi és postprandiális vércukormérés, önellenőrzést végző betegnél a kezelési napló 
alapján az anyagcsere-vezetés megbeszélése. 

Évente legalább egy alkalommal elvégzendő: 

Teljes körű vizsgálat (mint első alkalommal), különös tekintettel a láb vizsgálatára, 
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 A szemfenék ellenőrzése, 

 Teljes körű laboratóriumi vizsgálat (mint első alkalommal), 

 A kezelés áttekintése, 

 Az önellenőrzési technika ellenőrzése. 

A HbA1c meghatározása 1-es típusú és inzulinnal kezelt 2-es típusú betegeknél évi legalább 4 
alkalommal, egyéb esetekben évi legalább 2 alkalommal javasolt. Speciális esetekben (gyermekek, 
terhesség, idős kor), a HbA1c célértéket egyénileg kell a beteg számára meghatározni. A szérum 
lipidek vizsgálata általában évente egy alkalommal javasolt. Kóros vérzsírszintű és/vagy antilipaemiás 
kezelésben részesülő egyének esetében ennél gyakoribb vizsgálat válhat szükségessé. 

Betegoktatás, rehabilitáció 
Az oktatás a diabetes megelőzésének és kezelésének alapvető eleme, mindez egyaránt vonatkozik a 
cukorbetegekre, a kezelést végző személyzetre, sőt a lakosság egészére is. Megfelelő tudásanyag 
nélkül a beteg és családtagjai képtelenek megbirkózni a betegséggel együtt járó terhekkel és az 
életmód megkívánta változásokkal. A cukorbeteg joga és kötelessége, hogy megtanulja a 
betegségével kapcsolatos alapvető ismereteket. A páciensedukációval együtt járó „hozzáadott érték", 
a terápiás betegoktatás az alábbiakat jelenti: 

 Az egészségügyi ellátás integráns részeként megvalósuló folyamatos oktatás és tanulás 
eredményeképpen a beteg képes lesz saját életét optimálisan menedzselni; 

 A betegközpontú oktatás magába foglalja a cukorbetegek szervezett felkutatását, megfelelő 
információ biztosítását, az önellenőrzés elsajátítását, a betegséggel kapcsolatos 
pszichoszociális támogatást, az orvosi kezelés előírásait, kórházi és ambuláns ellátás 
megszervezését, szervezési információkat, egészség- és betegség magatartással kapcsolatos 
tájékoztatást, szükség esetén a rehabilitációs lehetőségek körvonalazását. 

A betegoktatás az alapellátástól a szakorvosi ellátás szintjéig team-munka keretén belül valósulhat 
meg sikeresen. A betegeket jól oktatni, sikeresen gondozni csak akkor lehetséges, ha az ellátást 
végzők folyamatos ön- és továbbképzésben részesülnek. 

Prevenció 
A 2-es típusú diabetes megelőzése. Kellően kivitelezett klinikai tanulmányok eredménye alapján 
megállapítható, hogy a csökkent glukóztolerancia (IGT) stádiumában lévő (testsúlyfelesleggel 
rendelkező) egyének esetén a 2-es típusú diabetes kialakulásának kockázata 

 diétával és fokozott fizikai aktivitással 

 metformin adásával 

 acarbose adásával 

 orlistat 

 valsartan adásával csökkenthető. 

A 2-es típusú diabetes megelőzésének érdekében a jelenlegi ismereteink alapján a diétás előírások 
betartása és fokozott, rendszeres fizikai aktivitás ajánlott. Megjegyzendő, hogy a 2-es típusú diabetes 
prevencióját célzó indikációval hazánkban jelenleg egyetlen gyógyszer sincs regisztrálva. 

Irodalom 
A Metabolikus szindróma klinikai jelentősége 2011-ben (Az MDT Metabolikus Munkacsoportjának 
állásfoglalása). Diabetologia Hungarica 19:161-172. (2011) 
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Nathan DM et al; American Diabetes Association, European Association for the Study of Diabetes. 
Medical menagement of hyperglycaemia in type 2 diabetes mellitus consensus algorythm for the 
initiation and adjusment of therapy. Diabetologia 52:17. (2009) 
Oláh I, Kalabay L. A 2-es típusú diabetes mellitus kezelése az újabb ajánlások tükrében Háziorvosi 
Továbbképző Szemle 14:429. (2009) 
A diabetes mellitus kórismézése, a cukorbetegek kezelése és gondozása felnőttkorban. A 
Belgyógyászati Szakmai Kollégium, a Magyar Diabetes Társaság, az Egészségügyi Minisztérium 
szakmai irányelve (1., módosított változat, 2009) Háziorvosi útmutató 2010/2 Medition (2010) 
A IV. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia ajánlása Háziorvosi útmutató 2010/2 
Medition (2010) 

Esetismertetés 
2009. februárban egy 54 éves nőbeteg jelentkezett be a praxisomba. 

Előző betegségek: Egyéni anamnézisében 2008 óta ismert és kezelt hypertonia és atherogén 
dyslipidaemia szerepelt, mely miatt atorvasztatin, carvedilol és lisisnopril+amlidipin terápiában 
részesült. 

Jelen panaszok: Panaszmentes. Nem dohányzik. 

Családi anamnesis: Édesanyja 76 éves korában agyvérzésben, apja 50 éves korában, balesetben 
hunyt el. 60 éves nővére 2-es típusú cukorbetegségben szenved. 

Fizikális vizsgálat: Első orvosi megjelenése alkalmával has-körfogata 92 cm, testsúlya 85,3 kg, 
testmagassága 161 cm, testtömeg-indexe 32,9 kg/m2, vérnyomása 150/90 Hgmm volt. 

Diagnózis: Az elvégzett laborvizsgálatok eredménye: éhomi vércukor érték:10,1 mmol/l, 2 nappal 
később megismételve: 9,9 mmol/l, HbA1c: 8,5%, Se. össz-koleszterin: 6,4 mmol/l, triglycerid: 2,4 
mmol/l, máj és vesefunkció, vérkép, vizelet általános eltérést nem mutatnak. TSH: norm. 

Az éhomi vércukorérték ismételten ≥7 mmol/l bizonyította a cukorbetegség diagnózisát, a pozitív 
családi anamnézis, a testalkat és a kórlefolyás alapján cukorbetegsége 2-es típusúnak tartható. 

A metabolikus szindróma 5 rizikófaktorából 4 jelen van, egy nem ismert, így ezen diagnózis is 
kimondható. A szív- és érrendszeri események bekövetkeztével járó kockázat-besorolás alapján 
betegünk a nagy kockázatú kategóriába tartozik. 

Differenciál-diagnózis: Differenciáldiagnosztikai szempontból a pankreatogén diabetesre sem 
alkohol-betegség, sem lezajlott pankreátitisz nem utalt, lassan induló 1-es típusú cukorbetegség 
(LADA) magas BMI miatt kevéssé valószínű, ezért a költséges és nehezen elérhető ellenanyag-
meghatározástól (GADA) eltekintettünk. Különleges diabetes formák nem merültek fel. 
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Kezelési terv-beavatkozások: Célunk tekintettel a több évtizedes várható élettartamra, ugyanakkor a 
jelenlévő társbetegségekre, a nagy kardiovaszkuláris kockázatra, a 6,5% alatti HbA1c elérése, a 
testsúly csökkentése, a vérnyomás és a lipid-státusz rendezése. 

Első lépésben életmód terápiát kezdünk (elérhető HbA1c csökkenés 2-3%). Az orvosi táplálkozási 
terápia első lépéseként diétás tanácsadásban részesítettük, javasoltunk 150 g szénhidrát és 1200-
1500 kcal tartalmú étrendet, napi 5x alkalomra elosztva. A szénhidrát bevitel javasolt aránya: 30-20-
50-20-30 g volt. Megfelelő rost-, só- és zsírbevitelre is tettünk javaslatot. 

A testsúlycsökkentés érdekében, a kalória bevitel korlátozása mellett a fizikai aktivitás fokozását is 
javasoltuk. Hetente 150 perc dinamikus testmozgást, az életkor szerinti submaximális szívfrequencia 
50-80%-án teljesítve (220-54=166, ennek 50-80%: 83-133/min), tehát arra törekedjen, hogy hetente 
150 percen keresztül (pl. hetente 5 alkalommal 30 percen keresztül) pulzusát 84-133/min., leginkább 
100-120/min között tartó dinamikus testmozgást végezzen. Ez lehet gyors ütemű gyalogolás, 
kocogás, kerékpározás, hegymászás). Kardiológus az elvégzett terheléses EKG alapján a tervezet 
mozgásprogramnak nem talált ellenjavallatát. 

Tekintettel a nagy szív- és érrendszeri rizikóra, gyógyszeres kezelést is indítottunk, 2x1000 mg 
metformin formájában, a gyógyszer adagját emelkedő dózisban bevezetve (első héten napi 500 mg 
adaggal kezdve, az adagot hetente 500 mg-mal emelve, a 4. héttől 2x1000 mg adaggal folytatva). A 
metformin terápiának betegünknél mellékhatása nem jelentkezett. A metformin terápiával elérhető 
HbA1c csökkenés: 2%) 

A megkezdett életmód és metformin terápiát 4 hónapig folytattuk. A fenti antihypertenzív és 
antilipaemiás kezelést tovább folytattuk. 

Kórlefolyás: Az első vizitre 3 hónap múlva került sor. Testsúlya 2 kg-t csökkent, 83,3 kg, testtömeg-
indexe 32,1 kg/m2, vérnyomása 145/90 Hgmm volt. Laborleleteiből kiemelném a 7,7 mmol/l 
éhgyomri vércukorértéket és 7,6%-os HbA1c értéket, egyéb paraméterei (máj és vesefunkció, 
vérlipidek) eltérést nem mutattak, illetve céltartományban voltak, szemészeti vizsgálata II. stádiumú 
fundus hypertonicuson kívül egyéb eltérést nem igazolt, microalbuminuriája nem volt, neuropathia 
nem igazolódott. Bár javultak a szénhidrát anyagcsere paraméterei és vérnyomása, de nem értük el a 
céltartományt. 

Ekkor került sor első szakrendelői megjelenésére, javaslatra DPP4 gátló + metformin kombinációs 
terápiára váltottunk. A DPP4 gátló terápiabevezetésétől további 0,5-0,9 HbA1c csökkenés várható. Az 
életmód terápiában is éreztünk még lehetőségeket. Egyéni dietetikai konzultáció során a dietetikus 
felhívta betegünk figyelmét arra, hogy az elfogyasztott pékáru tömegét 1-1x mérje meg, illetve a 
páciens által fogyasztott étrend kalória többletére, egyebekben a vezetett étrendi napló alapján a 
diéta megfelelő volt. 

Újabb 3 hónap elteltével a páciens éhgyomri vércukra 5,9 mmol/l, reggeli utáni 90 perces vércukor 
értéke 7,6 mmol/l, HbA1c eredménye: 6,4%, vérnyomása 129/84 Hgmm. 

A páciens egyéb laboratóriumi paraméterei nem mutattak eltérést illetve vérlipid értékei mindvégig a 
céltartományban voltak, szérum triglicerid 1,7 mmol/l alatt, össz. koleszterin 4,5 mmol/l, LDL 
koleszterin 2,5 alatt. Hypoglikémiát, rákérdezésre sem említett. Szemfenéki képe a kezelés egy éve 
alatt nem változott, diabeteses retinopathia továbbra sem kimutatható, vérnyomása változatlan 
kezelés mellett otthoni és rendelői mérései alapján 130/80 Hgmm alatti tartományban van. Primer 
prevencióként betegünk aszpirin terápiában is részesül. 
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Gondozás, követés: Betegünkkel általában 3 havonta találkozunk, ekkor az esetleges panaszok és a 
nem-gyógyszeres kezelés felmérése mellett vérnyomás és testsúlymérés történik, 6 havonta 
laboratóriumi vizsgálatokkal (éhomi és reggeli után 90 perccel vércukor, HbA1c, lipidek, szükség 
esetén vese és májfunkciós vizsgálatok, vizelet-vizsgálat) kiegészítve. 

A vizitek során minden alkalommal felmérjük a nem gyógyszeres kezelést, átnézzük a beteg étkezési 
naplóját, kikérdezzük fizikai aktivitásáról, szükség esetén tanácsokkal látjuk el. Évente szemfenék 
vizsgálat, microalbumin-ürítés meghatározása, neuropathia szűrés történik. 

Összefoglalva, a fenti kórtörténetből kiderül, hogy a betegünk esetében a megfelelő életmód terápia 
mellett jó választásnak bizonyult a metformin + DPP4 gátló kombináció, anyagcsere paraméterei 
hypoglikémia és egyéb mellékhatás nélkül, folyamatosan javultak az elmúlt 1 év során, testsúlya 
csökkent, vérnyomása és lipid-paraméterei céltartományban voltak. A fentihez hasonló esetekben az 
orvosi táplálkozási terápia, fizikai aktivitás és modern, kombinált orális antidiabetikus kezelés 
segítségével megfelelő terápiás eredmény érhető el. 

A megfelelő terápiás célértékek elérése és megtartása egy élethosszig tartó, a beteg és az őt gondozó 
team partneri kapcsolatát feltételező, a társbetegségekre és szövődményekre is kiterjedő komplex 
gondozás során valósulhat meg. 

Betegtájékoztató 2-es típusú cukorbeteg diétájára vonatkozóan 
A cukorbetegség komplex anyagcserezavar, ahol a szénhidrát-anyagcsere zavara dominál. Oka, hogy 
a szervezet nem, vagy csak csökkent mértékben termel inzulint, így az elfogyasztott szénhidrátokat 
nem tudja feldolgozni. Egyes esetekben elegendő, vagy akár több is lehet a szükségesnél a 
termelődött inzulin, de a hatását mégsem tudja kifejteni. (csökkent hatékonyság, inzulinrezisztencia). 

Ennek alapján a cukorbetegségnek két fő típusát különböztetjük meg: 

Az 1-es típusú cukorbetegség általában fiatalkorban jelentkezik, a szervezet sejtjeinek inzulin 
termelése valamely okból megszűnik, ilyenkor a betegek az inzulint injekció formájában maguknak 
adagolják naponta több alkalommal. 

A 2-es típusú cukorbetegség más okokból fejlődik ki, kialakulásában főbb szerepet játszanak az 
örökletes tényezők, mozgásszegény életmód, mértéktelen-kiegyensúlyozatlan táplálkozás és a 
stressz. A betegek magas százalékban túlsúlyosak, a kórképhez gyakran kapcsolódik magas 
vérnyomás betegség és a zsíranyagcsere zavara (magas triglicerid és koleszterin értékek), aminek 
következtében a szív és érrendszerei betegségek kockázata fokozottabb. 

A cukorbetegség kezelése 

 A kezelés alapja az életmód terápia, mely a diétát és a testmozgást foglalja magába. 

 Szükség szerint gyógyszeres vagy inzulin terápia bevezetése. 

 Betegek meghatározott időközönkénti kontrollja, oktatása. 

A cukorbetegség diagnózisának felállításakor a kezelőorvos elsőként életmód változtatást javasol, 
melyet legtöbb esetben tablettás kiegészítéssel indít. Az életmódi tanácsok betartása nélkül nem 
érhető el eredmény! Amennyiben az így kialakított, és javaslatok szerint betartott terápia nem hoz 
kellő eredményt úgy gyógyszer kombinációk Fontos, hogy sem tablettával, sem inzulinnal nem lehet 
kellő eredményt elérni a diéta vagy inzulin kezelés bevezetésére van szükség. 
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A diéta célja 

1: Az ideális testsúly kialakítása, 2: Vércukorértékek normalizálása (magas értékek kerülése, 
hypoglikémia kivédése), 3: Szövődmények elkerülése, késleltetése, a meglévők dietetikai kezelése. 

A diéta főbb szempontjai 

A cukorbetegek étrendjének az energiatartalma a beteg tápláltsági állapotához és fizikai aktivitásához 
kell, igazodjon. A tápláltsági állapotot a BMI (Body Mass Index) alapján határozzuk meg. BMI = 
testsúly: testmagasság négyzete (méterben): 20-25 normális; 25-30 túlsúly; 30-35 elhízás; 35-40 
kóros elhízás; 40 felett beteges elhízás. A fentiek figyelembevételével a 2-es típusú cukorbetegek 
étrendjének kalória tartalma 1200-1800 kcal között, a szénhidrát tartalma 125-220 g szénhidrát 
között mozog. 

Az Ön számára javasolt kalória illetve szénhidrát tartalmat, a kezelőorvosa vagy dietetikusa fogja 
meghatározni. A cukorbetegek számára világszerte javasolt tápanyagarányok: 50% szénhidrát, 20% 
fehérje, és 30% zsír. 

A gyakorlatban célszerű az étrend energia- és szénhidráttartalmát is megadni, e kettőből a javasolt 
tápanyag arányok figyelembe vételével következik a fehérje- és zsírtartalom is. Önmagában csak a 
szénhidráttartalom előírását a betege félreértelmezheti, mert amiben nincs szénhidrát (pl. a 
zsiradékok és a húsok), abból korlátozás nélkül fog fogyasztani, ezzel átlépve a számára javasolt 
energia beviteli határt. 

A gyakori (5-6-szori) étkezéssel egyrészt mérsékelhető az egyes étkezések által okozott vércukor-
emelkedés, másrészt a táplálék több, kisebb részre osztása mérsékli a testtömeg-gyarapodás esélyét. 
A három főétkezés mellett 2-3 kisétkezés szerepeljen Minden étkezésnek megfelelő mennyiségű 
szénhidrátot kell tartalmaznia. Az egyes étkezésekre javasolt szénhidrátot nem lehet összevonni és 
egyszerre megenni, mert ettől felborulhat a vércukorszint. Az általánosan ajánlott elosztás: reggeli: 
25-30 g CH; tízórai:10-20 g CH; ebéd: 40-50 g CH; uzsonna: 10-20 g CH; vacsora: 30-40 g CH; 
pótvacsora: 0-20 g CH (CH= szénhidrát). 

A nyersanyag válogatás szempontjai 

Az étrendnek natív cukormentesnek kell lennie, ez azt jelenti, hogy sem cukrot, sem mézet, sem 
cukorral, mézzel készült termékeket nem lehet fogyasztani! 

Édes íz eléréséhez mesterséges édesítőszert vagy cukorhelyettesítő anyagokat lehet használni. 

Mesterséges édesítőszerek 

Közös jellemzőjük, hogy nem tartalmaznak energiát és szénhidrátot, így nem növelik a testsúlyt és 
nem emelik a vércukor értéket. Négyfajta mesterséges édesítőszer van forgalomban: szaharin, 
aszpartam, cikamát aceszulfám-K alapú. A szaharin és aszpartam hő hatására bomlik, sütni, főzni nem 
lehet vele csak készétel, ital ízesítésére alkalmas. A négyfajta édesítőszer nagy választékban, tabletta, 
folyadék, illetve por alakban, különböző kombinációban kerül forgalomba. Felhasználásukat ajánljuk 
mindennapos fogyasztásra. 

Cukorhelyettesítő anyagok 
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Legismertebbek: fruktóz, szorbit, canderel por, xilit. A cukorhelyettesítők általában por alakúak. 
Előnyük a cukorhoz képest mindössze annyi, hogy lassabban szívódnak fel, így nem okoznak olyan 
mértékű vércukor emelkedést, mint a hagyományos módon készült édességek. 100 g cukorpótló 100 
g szénhidrátot tartalmaz és energiával is rendelkezik, így az ételbe került mennyiséget be kell 
számolni a napi szénhidrát fogyasztásba! A hétköznapi édesítést javasolt mesterséges édesítővel 
megoldani, a cukorhelyettesítőket csak abban az esetben alkalmazzuk, ha az étel jellege megkívánja a 
cukor fizikai jelenlétét (pl: piskóta, kelt tészták). 

Túlsúly esetén a cukorhelyettesítők fogyasztása a kalória tartalmuk miatt nem, vagy csak ritkán 
megengedett, magas triglicerid értékek mellett a fruktóz fogyasztása kerülendő! 

A mesterséges édesítővel és cukorhelyettesítő anyagokkal készült diabetikus termékek nem 
tartoznak a napi rendszeresen fogyasztandó élelmiszer csoporthoz, az étrend színesítését 
változatossá tételét szolgálják, de mindig ellenőrizni - és ha van - számolni kell a szénhidrát- és 
energiatartalmát! 

A nyersanyag válogatásnál figyelembe kell venni, hogy az egyes szénhidrát tartalmú élelmiszerek 
eltérő ütemben szívódnak fel, ennek alapján megkülönböztetünk gyorsan és lassan felszívódó 
szénhidrátokat. 

 gyorsan felszívódók: tej, kefir, joghurt, gyümölcsök, gyümölcskészítmények 

 lassan felszívódók : gabonaipari termékek, lisztes áruk, zöldségfélék, hüvelyesek, rostok 

A szénhidrátokat vércukoremelő hatás szempontjából a glikémiás indexxel szokás jellemezni. Néhány 
élelmiszer glikémiás indexe: 

 90-100%glikémiás index: malátacukor, burgonyapürépor, főtt burgonya, méz, gabonapehely, 
kukoricapehely, rizspehely, (általában minden, pelyhesítéssel szétroncsolt sejtfalú, magas 
szénhidráttartalmú növényi termék), valamint minden cukros (üdítő)ital (amely nagyon 
gyorsan a bélbe jut és felszívódhat). 

 70-90% glikémiás index: fehér és félbarna kenyér, zsemle, kifli, Abonett, ostya, kétszersült, 
sós sütemények, kekszek, édes müzli, pudingpor, tejberizs, fehér liszt, főtt tésztafélék (kivéve 
a spagettit és a makarónit), kalács, szőlő, (répa)cukor. (Utóbbi csak felerészben tartalmaz 
szőlőcukrot, másik fele a "diétás" gyümölcscukor.) 

 50-70% glikémiás index: zabpehely, kukorica, főtt rizs, fekete kenyér, banán, natúr 
(cukrozatlan) gyümölcslé. 

 30-50% glikémiás index: tej, joghurt, kefir, a legtöbb hazai gyümölcs, spagetti, makaróni 
(minden, durumbbúzából készült tészta), tejszínes fagylaltok (a magas zsírtartalom miatt 
lassan szívódik fel a cukor) 

 30% alatti glikémiás index: fruktóz, szorbit, lencse, bab, borsó, szójabab, dió, mogyoró, 
korpás müzli, színesfőzelékek, saláták, cékla, retek, paprika, paradicsom. 

A magas glikémiás indexű élelmiszereket nem, vagy csak ritkán, kis mennyiségben javasolt 
fogyasztani. Minél alacsonyabb a glikémiás index annál gyakrabban építhető be asz étrendbe az adott 
élelmiszer. 

A glikémiás indexet növeli: a pelyhesítés aprítás darabolás, túlfőzés finomítás csökkenti: a magas 
rosttartalom, roved ideig tartó hőközlés, magas fehérje és zsiradék tartalom. 

Nyersanyag válogatás 
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Gabonaipari termékek 

Ebbe a csoportba tartozó termékek szénhidrát tartalmát mindig számolni kell. 1 dkg pékáru átlagban 
5 g CH-t tartalmaz Olyan teljeskiörlésű pékáru fogyasztása javasolt melyben a szeletelési felületen 
látható a rost tartalom. Ajánlott: rozs-korpás-graham kenyerek, kiflik és zsemlék, durum tészta, a 
fehér lisztből készült változat helyett. Ezek vércukor emelő hatása (Glikémiás indexe) kisebb, ami 
kedvező cukorbetegségben. Fehér liszt mellett használjunk teljes kiőrlésű lisztet, durum lisztet is, a 
fehér rizst pedig legalább valamilyen arányban keverjük a barna rizzsel. Kekszek közül a korpás, 
cukormentes változatot javasolt. A natúr müzli, zabpehely, korpa fogyaszthatók, esetleg friss 
gyümölccsel keverve, de az ízesített reggeliző pelyhek nem javasoltak. A kakaós csiga, túrós táska, 
kalács és egyéb készen kapható édes péksütemények fogyasztása ellenjavallt. 

Zöldség- és főzelékfélék 

A zöldségek fogyasztása magas rosttartalmúk miatt igen kedvezően hat a vércukorszintre, ezért 
célszerű a legtöbb étkezésbe beilleszteni. Azokat, melyek szénhidrát tartalma 10 dekában 5 g CH 
alatti, beszámolás nélkül fogyaszthatók, mert az általuk okozott vércukor emelkedés elhanyagolható: 
zöldpaprika, paradicsom, uborka, retek, fejes saláta, brokkoli, karfiol, cukkini, kelkáposzta, kínai kel, 
padlizsán, sóska, paraj, spárga, zöldbab. 

Azokkal a zöldségekkel, melyek szénhidrát tartalma 10 dekában 5 g vagy a feletti, minden esetben 
számolni kell, pl. sárgarépa, zöldborsó, kukorica, sütőtök, burgonya, szárazbab, sárgaborsó, lencse, 
szója. 

Gyümölcsök 

Szénhidráttartalmuk beszámításával, mért mennyiségben fogyaszthatók (napi 35-40 dkg 
mennyiségben, 3-4 részre elosztva): alma, körte, narancs, cseresznye, meggy, kiwi, eper, málna, 
ribizli, egres, őszibarack, sárgabarack, grépfrút, mandarin, nektarin, szeder, szilva, görögdinnye, 
sárgadinnye, ananász, gesztenye. Banánnal csak az kezdjen, aki nem sajnálja darabolni! Magas 
vércukor emelő hatása miatt tiltó listán szerepel: szőlő, aszalt gyümölcsök. 

Tej és tejtermékek 

Szénhidráttartalmuk beszámításával, mért mennyiségben fogyaszthatók: sovány tej, kefir, 

Joghurt, sovány és félzsíros sajtok (pl. Tolnai sovány sajt, Köményes, Túra, Óvári, Medve light, stb.), 
sovány és félzsíros tehéntúró, cukrozatlan gyümölcsjoghurtok, zsírszegény tejföl. 

Magas zsírtartalmuk miatt kevésbé ajánlottak: zsír dús tej, zsíros sajtok (pl. Márványsajt, Ementáli, 
Pannónia, Trappista, Karaván, stb.), tejföl, tejszín, vaj. Tejtermékből alkalmanként 2 dl-nél többet 
nem javasolt fogyasztani, naponta 2x2 dl fogyasztása megengedett. 

Tojás: heti 2-3 tojás mindenki számára megengedett, elsősorban az energiaszegény elkészítési 
módozatokban. 

Húsok, húskészítmények 

Ajánlott: sovány húsrészek: csirkemell, pulykamell bőre nélkül, sertéskaraj és –comb, marhalapocka, 
feketepecsenye, fehérpecsenye, heck, fogas, busa, tonhal, keszeg, tőkehal zsírszegényen elkészítve, 
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sovány felvágottak: csirkemellsonka, pulykamellsonka, pulykacombsonka, csirkecombsonka, párizsi, 
virsli, krinolin, Zalai, 

Nem ajánlott: Zsíros húsrészek: oldalas, dagadó, csülök, szalonnafélék, zsíros felvágottak, disznósajt, 
szalámik, kolbászok, hurkák. 

Mivel a húsipari termékek zsiradék és kalóriaforrások, így tőkehúsból 10-15 dkg, felvágottakból 5-8 
dkg javasolt a kalóriafogyasztási ajánlásokat figyelembe véve. 

Alkoholok, élvezeti szerek 

Naponta 1-3 dupla kávé, 2-4 csésze tea édesítőszerrel fogyasztható. A koffein gyakorlatilag nincs 
hatással a vércukorszintre. Alkohol fogyasztását nem javasoljuk, de bizonyos fajtái kulturált 
mennyiségben, szénhidrát tartalmat szigorúan figyelembe véve, időnként fogyaszthatók. Választható: 
száraz bor és pezsgő, tömény alkoholok, diétás sör. Ezeket az alkoholféléket szigorúan étkezéssel 
egybekötve szabad fogyasztani, ellenkező esetben a vércukorszint zuhanásához vezethet 
(hipoglikémiás rosszullét). Fogyasztható továbbá a világos és alkoholmentes sör. 

Nem fogyasztható: likőrök, édes és félédes borok és pezsgők, barna sör. 

A fentiek értelmében a cukorbetegeknek javasolt a vércukrot gyorsan emelő ételek, italok kerülése. 
Az étrend gerincét az alacsony glikémiás indexű, kis energiatartalmú zöldségfélék, a a teljes kiőrlésű 
gabonafélékből készült lisztek, kenyerek, tészták adják, mért mennyiségű gyümölccsel kiegészítve. A 
fehérjebevitelt alacsony zsírtartalmú tejjel és tejtermékekkel, sovány húsokkal, húskészítményekkel, 
halakkal, vmint a vesét kevésbé megterhelő szárazhüvelyesekkel fedezzük. Az ételek elkészítéséhez 
kevés növényi zsiradékot használunk. Ellenjavalltak a vércukrot gyorsan emelő és felesleges többlet 
energiát szolgáltató cukrozott ételeket, italokat, valamint a zsírban gazdag készítményeket. Az ételek, 
italok édesítésére mesterséges édesítőszereket használjunk. 

Gyakorlati tanácsok a diéta összeállításához 

Akkor beszélhetünk helyesen betartott diétáról, ha a helyes nyersanyag-válogatás mellé a 
mennyiségek figyelembe vétele is társul. Ehhez grammos analóg- vagy digitális mérlegre van szükség. 
A nyersanyagokat mindig tisztítva mérjük le. Ügyeljünk a tészta, rizs, tarhonya, hasábburgonya 
kimérésénél, hogy az mindig a főzés, sütés előtt történjen. 

Gyakorlati szempontból javasolt mérési pontok kialakítása, melyeket a hétköznapokban praktikusan 
alkalmazhatunk. 

Az alábbiakban néhány praktikus mérési pontot talál: 

#1 csapott evőkanál liszt, zsemlemorzsa kb. 8 g szénhidrátot tartalmaz, #1 evőkanál főtt levestészta 
kb. 8 g szénhidrát, # 6-8 evőkanál főtt rizs, főtt tészta 40 g szénhidrát. 

# 1 toastkenyér (előre szeletelt kocka alakú kenyér) 10-12,5 g szénhidrát, # 3 db tojás méretű 
burgonya kb. 20 dkg = 40 g szénhidrát. # 1 tenyérnyi rántott hús 15-16 g szénhidrát. 

# Vagdalt pogácsa készítésekor adagonként ¼ db zsemle (7,5 g CH) és 10 g zsemlemorzsa (7 g CH) 
szénhidráttartalmával kell számolni 
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# 2 dl híg leves esetében a felhasznált alapanyagtól függően (80-100 g alapanyagot véve) a leves 
szénhidráttartalma 7-15 g között változik. 

Étrendi összeállítások 

Reggeli 30 g szénhidrát: 

 Tea mesterséges édesítőszerrel, 6 dkg Graham kenyér (30 g CH), 4-5 dkg sovány felvágott, 
vagy sajt, zöldségféle (paradicsom, paprika, retek vagy uborka) 

 2 dl tej 1,5% (10 g CH), 4dkg rozskenyér pirítva (20 g CH), + vékonyan light margarin + 1 db 
lágy tojás+zöldségféle (paradicsom, paprika, retek vagy uborka) 

Tízórai 15-2 0g szénhidrát: 

 15 dkg alma (10 g CH)+3-5 db cukor stop keksz (6-10 g CH) 

 1 doboz Jogobella light gyümölcs joghurt (12 g CH)+ 1 evőkanál natúr zabpehely (6 g CH) 

 2 dl kefir (8 g CH)+3-5 korpovit keksz (6-10 g CH) 

Ebéd 50 g szénhidrát: 

 Erőleves zöldség csíkokkal, 1 evőkanál főtt tésztával (10 g CH) + 15 dkg párolt gombás rizs (40 
g CH) +8-10 dkg grillezett csirkemell (0 g CH) + Fejes saláta (0 g CH) 

 2 dl vegyes zöldségleves (10 g CH) + 3 dl zöldbabfőzelék (20 g CH) + 1 db párolt pulyka fasírt 
(7-10 g CH) 

Uzsonna 15-20 g szénhidrát: 

 Eperturmix: 2 dl tej (10 g CH) + 10 dkg eper (10 g CH) 

 25-30 dkg alma 

 Meggyes túrókrém:10 dkg sovány túró (3,5 g CH) + 10 dkg mirelit vagy friss meggy (11 g CH) 

Vacsora 30-40 g szénhidrát: 

 6-8 dkg korpás kenyér (30-40 g CH) + 4 dkg sovány zöldfűszeres túrókrémmel (0 g CH) + 
uborka + limonádé mesterséges édesítővel (0 g CH) 

 3 dl parajfőzelék (20 g CH) + 1 db tükörtojás + 2 dkg Graham kenyér (10 g CH) 

 6 dkg magvas kenyér pirítva (30 g CH)+friss tavaszi saláta (0 g CH) + 1 dl kefíres öntet (4 g CH) 

Pótvacsora15-20 g szénhidrát: (csak intenzív inzulin th mellett kell elfogyasztani!) 

 2 dl natúr joghurt + 3 kolevit keksz 

 15 dkg narancs + 1 hamlett 

A Findrisk vizsgálat adatlapja (magyar változat) 

A közelmúltban igen egyszerű, ugyanakkor jól használható kérdőívek váltak népszerűvé, amelyek a 2-
es típusú cukorbetegség korai felismerését segítik. Kérjük, szánjon néhány percet a kitöltésre, majd 
adja át az asszisztensnőnek, aki segít Önnek az értékelésben. A válaszadás egyszerű, javasoljuk, 
kezdje el Ön, Kedves Olvasó, de ne feledkezzék meg a családtagjairól sem! Kérjen számukra is 
kérdőívet, amelyet kitöltés után, hasonló módon juttasson vissza. 
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Adatlap 2-es típusú cukorbetegség kockázatának felismerésére 

Az üres kockába írja be az önre vonatkozó pontértéket, majd adja össze azokat a kérdőív végén! 

1. Életkor 

Pont Életkor 

0 pont 45 év alatt 
2 pont 45-54 év között 
3 pont 55-64 év között 
4 pont 64 év felett 
 

2. Testtömeg index (BMI) 

A testtömeg index kiszámolása: Testsúly kg-ban, osztva a méterben mért testmagasság négyzetével. 
A számításban segítenek Önnek, Pl.: ha az ön magassága 165 cm, súlya 70 kg, a számítás: 70/(1,65 x 
1,65) = 25,7 

Pont BMI 

0 pont alacsonyabb, mint 25 kg/m2 
1 pont 25-30 kg/m2 
3 pont nagyobb, mint 30 kg/m2 
3. Haskörfogat 

(az alsó bordák és a csípőtövis közötti távolság felénél mérve - gyakorlatilag a köldök vonalában, 
közepes belégzés után) 

Pont Férfiak Pont Nők 

0 kevesebb, mint 94 cm 0 kevesebb, mint 80 cm 
3 94-102 cm 3 80-88 cm 
4 több, mint 102 cm 4 több, mint 88 cm 
 

4. Végez-e legalább 30 perces fizikai tevékenységet munkaköréből adódóan vagy szabadidejében? 

0 pont igen 
2 pont nem 

 

5. Milyen gyakran fogyaszt zöldséget vagy gyümölcsöt? 

0 pont minden nap 
1 pont nem minden nap 

 

6. Szed-e rendszeresen vérnyomáscsökkentő gyógyszereket? 

0 pont nem 
2 pont igen 
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7. Mértek-e Önnél valaha magasabb vércukor értéket (orvosi vizsgálatkor, betegség, terhesség 
estén)? 

0 pont nem 
5 pont igen 

 

8. Van-e családtagjai között vagy közeli rokonságában 1-es (ifjúkori típusú) vagy 2-es (időskori típusú) 
cukorbeteg? 

0 pont nem 
3 pont igen: nagyszülő, nagynéni, nagybácsi vagy első fokú unokatestvér 
5 pont igen: szülő, testvér vagy saját gyermek 

 

Értékelés: összesen pont 

Pontszám Kockázat a cukorbetegség 10 éven belüli kialakulására 

Kevesebb, mint 7 pont Alacsony. Becslések szerint 100 főből 1 estben lesz valaki cukorbeteg. 
7-11 Enyhén fokozott kockázat. Becslések szerint 25 főből 1 esetben lesz valaki 

cukorbeteg. 
12-14 Fokozott kockázat. Becslések szerint 6 főből 1 estben lesz valaki 

cukorbeteg. 
15-20 Magas. Becslések szerint 3 főből 1 esetben lesz valaki cukorbeteg. 
Több, mint 20 pont Igen magas. Becslések szerint 2 főből 1 cukorbeteg lesz 10 éven belül. 
 

Tesztkérdések 
1. Diabetes mellitus kórismézhető, ha (vénás plazmából, mmol/l-ben kifejezve) 
A. Éhomi vércukor >7,0 vagy terhelés után >11,1 
B. Éhomi vércukor≥7,0 vagy terhelés után ≥11,1 
C. Éhomi vércukor ≥7,0 vagy terhelés után >11,1 
D. Éhomi vércukor >7,0 vagy terhelés után ≥ 11,1 
 
2. Emelkedett éhomi vércukor (IFG) kórismézhető, ha (vénás plazmából, mmol/l-ben kifejezve) 
A. Éhomi vércukor>7,0, terhelés után >11,1 
B. Éhomi vércukor <6,1, terhelés után ≥ 7,0 
C. Éhomi vércukor ≥6,1 de <7,0, terhelés után <7,8 
D. Éhomi vércukor >6,0 de <6,9, terhelés után <7,8 
 
3. Melyek a microalbuminuria diagnosztikus kritériumai? 
A. 0-10 mg/nap 
B. 30-300 mg/nap 
C. 20-200 mg/nap 
D. 1 g/nap 
 
4. Csökkent szénhidrát tolerancia (IGT) kórismézhető, ha (vénás plazmából, mmol/l-ben megadva) 
A. Éhomi vércukor <7,0 a 120 perces OGTT ≥7,8 de <11,1 
B. Éhomi vércukor ≤7,0, a 120 perces OGTT>7,8 de ≤11,1 
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C. Éhomi vércukor <7,0, a 120 perces OGTT≥7,8 de ≤11,1 
 
5. Fő hatása a szénhidrát enzimatikus gátlása a vékonybélben, melynek következtében az oligo- és 
diszaharidok tovább passzálódnak a bélhuzamban és kis részben bakteriális bomlást szenvednek. Ez 
az állítás igaz az alábbiak egyikére: 
A. Akarbóz 
B. Gliclazid 
C. Glitazon 
D. Glinid 
 
6. Adása ellenjavallt NYHA I-IV stádiumban és 3-szoros SGOT, SGPT emelkedés esetén: 
A. Akarbóz 
B. Glitazon 
C. Humulin R inzulin 
D. Insulatard inzulin 
E. Novomix 30 inzulin 
 
7. Előnyös kombinációk, kivéve: 
A. Metformin + akarbóz 
B. Metformin + glitazon + akarbóz 
C. Glinid + glimepirid + metformin 
D. Glinid + glitazon + metformin 
E. Inzulin + metformin 
 
8. 2-es típusú diabetes mellitus estén elérendő HbA1c célérték %-ban: 
A. ≤ 6,0 
B. ≤ 7,0 
C. ≤ 6,5 
D. <7,5 
 
9. 2-es típusú diabetes mellitus estén, érbetegség nélkül, elérendő LDL célérték mmol/l-ben: 
A. <1,8 
B. <2,5 
C. ≤ 3,5 
D. <4,2 
 
10. Az inzulinkezelés bevezetésének azonnali indikációi 2-es típusú diabetesben, kivéve: 
A. 13,9 mmol/l feletti éhomi vércukor 
B. 16,7 mmol/l feletti random vércukor 
C. 10% feletti HbA1c 
D. Ketonuria 
E. Pollakisuria 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: C, 3: B, 4: A, 5: A, 6: B, 7: C, 8: B, 9: B, 10: E 

A metabolikus szindróma 
dr. Rinfel József 

Bevezetés 
A metabolikus szindróma a szív- és érrendszeri betegségek hátterében fellelhető kockázati tényezők, 
premorbid állapotok összefüggéseit értelmező teória. Az eredeti hipotézis, amit Reaven kaliforniai 
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kutató vetett fel 1988-ban az inzulin rezisztencia, hiperinzulinémia oki szerepét helyezte a 
középpontba, de az ismeretek bővülésével a metabolikus szindróma koncepciója folyamatos 
átalakuláson megy keresztül. Habár önálló diagnózisként a léte megkérdőjelezhető, az alapjául 
szolgáló kritérium rendszer a halmozott kockázati tényezők kapcsolatát a kardiometabolikus kockázat 
fogalmával szélesebb körben próbálja magyarázni. Az a feltevés, hogy a klasszikus rizikó faktorokon 
túl a visceralis elhízással együtt járó kóros anyagcsere folyamatok, vagy az ezekkel összefüggő 
neurohumorális változások, és szöveti gyulladásos reakciók oki kapcsolatban állhatnak egymással 
egyfelől ráirányítja a figyelmet a folyamat korai felismerésének fontosságára, másfelől az időben 
elkezdett hatékony intervenciók, a célértékre kezelés lassíthatja a kardiovaszkuláris betegségek 
megjelenését, progresszióját, aminek kedvező hatásairól számos bizonyíték áll rendelkezésre. 

Definíció 
A metabolikus szindróma nem önálló klinikai entitás. Az alapjául szolgáló kritérium rendszerek 
változó volta is jelzi az összefüggések bizonytalanságát. Ezek egységesítésre történt próbálkozás az 
úgynevezett harmonizációs diagnosztikai kritérium rendszer, ami több tudományos társaság (IDF, 
AHA, NHLBI, WHO, IAS, IASO 2009.) konszenzusos álláspontját tükrözi, és az alábbiakon alapul: 

 Kóros haskörfogat etnikum és ország specifikus érték (europid népességben: férfiakban >94 
cm, nőkben >80 cm. A kockázat nő, ami fokozott >102 cm és >88 cm 

 Kóros triglicerid érték >1,7 mmol/l (vagy emiatti gyógyszeres kezelés) 

 Kóros HDL koleszterin érték férfiakban <1,0 mmol/l, nőkben <1,3 mmol/l (vagy emiatti 
gyógyszeres kezelés) 

 Kóros vérnyomás érték: RR systolés >130 Hgmm, RR diastolés >85 Hgmm (vagy emiatti 
gyógyszeres kezelés) 

 Kóros éhomi vércukor érték >5,6 mmol/l (vagy emiatti gyógyszeres kezelés) 

A fentiek közül három egyidejű fennállása esetén kimondható a szindróma fennállta. 

Ugyanakkor a kritériumrendszer nevesített komponensei nem tartalmazzák a jó ismert 
kardiovaszkuláris kockázati tényezőket. Nem abszolút, hanem relatív kockázatot jelez, és az 
eseményt jelző prediktív értéke nem múlja felül más kockázat becslő módszerét. A gyermek- és 
serdülőkorban leginkább az NCEP ATP-III kritérium rendszer adaptációját használják metabolikus 
szindróma meghatározására: 

 Centrális obesitas: haskörfogat >90 percentilis (kor, nem, rassz szerint) 

 Kóros triglicerid szint: 10-19 év: >1,24 mmol/l, 10 év alatt >0,99 mmol/l 

 Kóros HDL-koleszterin érték <1,03 mmol/l 

 Kóros vérnyomás érték systolés vagy diastolés RR >90 percentilis (kor, testmagasság, nem 
szerint) 

 Kóros éhomi vércukor: >6,1 mmol/l 

A metabolikus szindrómára nincs önálló BNO fenntartva. A WHO 2010. évi nemzetközi ajánlása 
szerint klinikai diagnózisként nem használható. 

Epidemiológia 
A metabolikus szindróma a civilizációs népbetegségek egyik mintapéldája: - a nem megfelelő 
táplálkozási szokásoknak és életmódnak köszönhetően kialakuló elhízás, ezen belül is a hasi, vagy 
más néven visceralis obesitas következményének tartjuk. Első sorban a fejlett országokban, illetve a 
felzárkózó fejlődő gazdasággal rendelkezők körére jellemző, hogy a lakosság mozgás szegénysége, és 
a bőséges fogyasztás mind több elhízottat generál. Világviszonylatban a szindróma előfordulása 
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rohamos növekedést mutat, becslések szerint az iparilag fejlett országokban az előfordulás 
napjainkban 20-25% a teljes populációra vetítve. A korábbi kritérium rendszerek elemeinek súlyozott 
megítélése miatt jelentős eltérések mutatkoztak a szindróma előfordulási arányaiban. Az USA-ban és 
az európai országokban a metabolikus szindróma prevalenciája igen magas, a 20 évesnél idősebb 
felnőtt lakosság körében 20–44% között variálódik. Figyelmeztető, hogy az ATP-III kritériumok 
alapján az elhízott gyermekek és serdülők körében közel 30%-os gyakorisággal fordul elő a 
szindróma. 

Magyarországon átfogó eredmények nem állnak rendelkezésre. A 2007 előtt végzett, jellemzően szűk 
körre kiterjedő szűrővizsgálatok eredményei a kórkép tényleges népegészségügyi jelentőségének 
megítélését nem tették lehetővé. A HMAP (Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtési Program) 2007-ben 
végzett metabolikus szindróma prevalencia felmérése azt mutatta, hogy a metabolikus szindróma 
előfordulása férfiak és nők esetében az 55-64 éves korcsoportban az ATP III kritériumok szerint 
meghaladja a 40%-ot, míg a kevésbé toleráns IDF kritériumrendszer alapján ez 52% nők esetében, 
míg férfiak körében eléri a 60%-ot. Az egyes komponensek közül kiemelkedően magas a centrális 
elhízás és a magasvérnyomás prevalenciája, a centrális elhízás gyakorisága a legfiatalabb felnőtt 
korosztály (20–34 éves) esetében is mindkét nemben meghaladja a 40%-ot. 

Kiemelt fontosságú tény, hogy a túlsúlyos és elhízott magyar gyermek és serdülő populációban is 
jelentős, 20%-ot meghaladó a metabolikus szindróma előfordulása. 

Társadalmi háttér 
A fogyasztói társadalmakban a lakosság túlnyomó része egészségtelen életmódot folytat, aminek két 
fő pillére a mozgásszegénység, és a nem megfelelő táplálkozás. A fejlett ipari országokban a 
rohamosan növekvő elhízás, ezen belül is a hasi, főleg visceralis zsírszaporulattal járó forma, számos 
kedvezőtlen következményt hordoz magával. Így a kialakuló kardio-metabolikus változások 
jelentősen növelik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Az életkorral amúgy is növekvő 
kockázatot, korcsoporttól függően 1,5-6 szorosra fokozza, a premorbid élettani változások mind 
fiatalabb életkorban is megjelennek, felgyorsítva a vaszkuláris öregedést, ami a kardiovaszkuláris 
betegségek fokozódásában illetve korai kialakulásában érvényesül. A túlsúly és elhízás már gyermek 
és serdülőkorban kimutatható élettani változásokat okoz, ami egyértelműen jelzi a megelőzés 
fontosságát. 

A metabolikus szindróma fogalma ráirányítja a szakemberek és a lakosság figyelmét, hogy már a 
mérsékelt elváltozások, premorbid állapotok is beavatkozást igényelnek. A probléma korai észlelése, 
a rendszeres szűrő vizsgálatok, időben elkezdett életmódbeli változtatások révén elkerülhető, vagy 
késleltethető a szív-érrendszeri betegségek megjelenése. 

Patofiziológia 
A metabolikus szindróma klasszikus értelmezése az évek során jelentős átalakuláson ment keresztül. 
A sokféle kórelváltozás közös patomechanizmusaként az inzulin rezisztencia és hiperinzulinémia 
szolgált, de ma már ezen túl mutató, függetlennek látszó kórélettani folyamatoknak is szerepet 
tulajdonítunk. Ezek többsége a zsírszövettel kapcsolatos humorális, illetve ehhez köthető parakrin-
autokrin tényezők, de fontos hatással bír az endothel diszfunkció, bizonyos szöveti gyulladásos 
folyamatok, illetve a centralis - autonom idegrendszerben zajló - élettani változások is. 

A metabolikus szindróma olyan premorbid állapot, melynek kapcsolata számos klinikai kórképpel 
kimutatható. A szív- és érrendszeri betegségek akcelerációja mellett a 2 típusú cukorbetegség 
progresszív előfordulása, az atherogén dyslipidémiával összefüggő nem alkoholos májbetegség 
(NASH) kialakulása, az alvási apnoe, a COPD-k bizonyos formái, a polycystás ovarium mellett 
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összefüggéseket találtak az Alzheimer betegséggel, egyes depressziós és szkizofrén állapotokkal, 
valamint a daganatos betegségek fokozott előfordulásával. 

Az ismeretek rohamos bővülése egyre összetettebbé teszi szindróma eredeti felfogását. A gyarapodó 
külső és belső etiológiai tényezők átfogó patofiziológiai értelmezést nem tesznek lehetővé. A részben 
egymásra épülő, egymást erősítő folyamatok összefüggése logikusnak látszik, de jelenleg kétséget 
kizáróan nem igazolható, hogy ennek egyetlen közös gyökere, az inzulin rezisztencia, az inzulin 
homeosztázis hibája lenne. 

Hatáskör, kompetencia 
A metabolikus szindróma komponenseinek felismerése, a kardio-metabolikus kockázat felmérése a 
háziorvosok alapvető feladata. Az életkorhoz rendelt szűrő vizsgálatok részét képezi, illetve a 
Háziorvosi Hatásköri lista II. Kardiológiai és Angiológiai, valamint az V. Endokrinológia, anyagcsere 
betegségek fejezete is nevesíti a „diagnosztikai lejárások és tevékenységek”, valamint az „önálló 
betegellátási tevékenység” címszó alatt. 

A metabolikus szindróma alap komponensei a háziorvosok eszközrendszerével, kompetenciájával jól 
vizsgálható, bármely komponensének észlelése esetén a többit keresni kell. A kardiometabolikus 
kockázat becslésben a klasszikus kockázati tényezők értékelése mellett fontos, hogy a metabolikus 
szindróma alap szemlélete is érvényesüljön a háziorvosi gyakorlatban. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
A szív-érrendszeri betegségek estenkénti familiáris halmozódása a családban előforduló „korai 
szívhalál” felhívja a figyelmet, hogy egy adott beteg kockázatának becslésekor részletes anamnézis 
felvételre kell törekednünk. Az öröklött sajátosságokon túl a családi minta, a családtagok 
életvezetése jelentős befolyással bír, ami az életmód és étkezési szokások területén meghatározó 
lehet, így ezekre is mindig kérdezzünk rá. 

A „takarékos gén” (thrifty fenotype) elképzelés szerint a túlzott fogyasztás elsősorban azokban 
eredményez metabolikus szindrómát, akiknél ez az öröklött tulajdonság megvan, mivel az inzulin 
rezisztencia hatásai itt erőteljesebben érvényesülnek. 

A „small baby szindróma” kialakulása pedig azoknál várható, akik intrauterin életükben 
fehérjehiányos állapotot szenvedtek el. A 2500 g alatti születési súly évtizedek múlva gyakrabban 
társul abdominális elhízással, magas vérnyomással és metabolikus eltéréssel. Ezért fontos, hogy 
csecsemő-, kisgyermekkor egyéni fejlődését pontosan kövessük, a kornak megfelelő paraméterektől 
való eltérést komolyan értékeljük (l.d. kritérium rendszer percentilis eltérései). A metabolikus 
szindróma kialakulásában az egyéni életmódnak, étrendi szokásoknak is meghatározó a szerepe, 
ezért ezek részletes számbavétele elengedhetetlen. A primer prevencióban is e tényezők hatékony 
befolyásolásával érhetünk el eredményt. 

Patogenezis 
A metabolikus szindrómát képletesen a jéghegy csúcsaihoz hasonlítják, ami szerint a látszólag 
egymástól távol levő klinikai manifesztációkat közös patomechanizmus köti össze. 

A fő közös ok a hiperinzulinémia/inzulin rezisztencia, ami számos szervrendszer tekintetében 
kimutatható elváltozás. Az inzulin jelátviteli mechanizmusai is megváltoznak azonos szerven belül, 
aminek következtében sokféle kórélettani elváltozás lép fel. Itt a zsírszövet, a máj, és a vázizmok 
megváltozott metabolikus folyamatai említhetőek, a fokozott zsírsavképződés, fokozott triglicerid, 
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apoB, VLDL elválasztás, a kis, sűrű LDL és HDL koleszterin felszaporodás az atherogén dyslipidémia fő 
kiváltó okai. Az inzulin rezisztencia és a hiperinzulinémia között bizonyos esetekben csak részleges, 
50-60% körüli átfedés van. A metabolikus szindrómás esetek mintegy 25%-ánál az inzulin rezisztencia 
nem is mutatható ki. 

A metabolikus szindróma másik általános teóriája a gyulladásos közös talaj elmélet, ami szerint a 
lassan zajló szöveti gyulladás az egyik meghatározó patogenetikai tényező. A fokozott szöveti oxidatív 
stressz endothel diszfunkciót eredményez. Ez érvényesül az ateroszklerózis folyamatában, de a β-
sejtek károsodását is ez okozhatja. A gyulladásos folyamatok endothel károsító hatásai érvényesülnek 
aztán a hemosztázis, a koaguláció zavaraiban. 

A zsírszövetek elhízás következtében fellépő expanziója ektópiás zsírraktárok megjelenéséhez vezet. 
A zsírszövet mint endokrin szerv számos humorális anyag képződésében játszik szerepet. Az 
adipokinek és más autokrin-parakrin jelátviteli szabályozó mechanizmusok anyagcsere hatásairól 
egyre több ismeret áll rendelkezésre. A leptin, és adiponektin hatásai említhetőek elsősorban. A 
rezisztin pedig már egyfajta átmenetet képvisel a makrofágokhoz köthető citokinekhez. Ezek jelentős 
szerepet töltenek be a szöveti gyulladásos folyamatokban, az endothel diszfunkció kialakulásában, de 
a vegetatív idegrendszer aktivációján keresztül tartós szimpatikotóniás állapotot is okozhatnak, 
aminek jelentős a vaszkuláris és metabolikus következménye. 

Jelen ismereteink szerint tehát a metabolikus szindróma kialakulásában a visceralis obezitás, az 
inzulin rezisztencia/hiperinzulinémia egyaránt szerepet játszik. Ezeket összekapcsoló humorális 
változások, gyulladásos reakciók, autokrin és parakrin folyamatok önmagukat erősítő folyamatok. A 
klinikai következmények tekintetében a korai észlelés és hatékony intervenció jelenthet megoldást. 

Vizsgálatok 
A metabolikus szindróma kritérium rendszerében szereplő elváltozások mindegyike jól vizsgálható az 
alapellátás eszköz rendszerén belül. Az életkorhoz rendelt szűrővizsgálatok körében is el kell végezni 
ezek kontrollját. Annak ellenére, hogy önálló diagnózisként a metabolikus szindróma nem 
használatos, a kardiometabolikus kockázat megállapításakor a klasszikus rizikó tényezőkön túl ezek 
szerepét is számba kell vennünk. 

A metabolikus szindróma jegyeit különösen azoknál kell keresnünk, akik az alábbi csoportok 
valamelyikébe tartoznak: hypertoniások, elhízottak, első fokú rokonok között előforduló 
cukorbetegség, szív-érrendszeri betegségek, vagy korai szívhalál, anyák akik 4000 g-nál nagyobb 
csecsemőt hoztak világra, vagy terhesség alatt gesztációs diabetesük volt, valamint a 2500 g-nál 
kisebb súllyal születettek. 

A visceralis obezitás meghatározására használt haskörfogat mérése felnőttek esetében általában nem 
okoz gyakorlati nehézséget. A gyermek és serdülő korban a korcsoportra jellemző percentilisek 
értékelése jelenthet esetenként feladatot. A vizsgálatokat minimum 2-3 évente ismételni kell, a 
változások időbeli észlelés miatt. 

Diagnózis 
A metabolikus szindróma hátterében szereplő patogenetikai tényezőknek egyforma fontosságot 
tulajdonítunk a harmonizációs kritérium rendszerben. Az öt tényezőből egyidejűleg háromnak kell 
fennállnia, a szindróma igazolásához.  

Szigethy és mtsai háziorvosok gyakorlatában vizsgálták a metabolikus szindróma diagnosztikájának 
jellemző vonásait. Eredményeik azt jelezték, hogy az esetek mintegy 30%-ában elmaradt a szindróma 
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felismerése. Ez az arány a gyermek és serdülő korban még magasabb, mivel az orvosok egy része 
nem is gondol a szindróma fennállásának lehetőségére. 

Differenciál-diagnózis 
Differenciál diagnosztikai szempontból a glukózanyagcsere zavarai említhetőek. Nevezéktanilag a 
metabolikus szindróma nem tartozik a prediabetes és köztes hyperglikémiák fogalom körébe, de 
széles körben észlelték, hogy a 2. típusú cukorbetegség kialakulása sokkal nagyobb számban várható 
a metabolikus szindróma tüneteit mutatók körében. A 2. típusú cukorbetegség és elő állapotainak 
pontos diagnosztikájában a 75 g OGTT a biztos módszer, de a cukorterhelés elvégzésének korlátai 
miatt a veszélyeztettek körében a Findrisc kérdőív is szenzitív módszer a kockázat becslésben. A 
klinikai gyakorlat szempontjából fontos, hogy figyelmünk a metabolikus szindróma összes jegyére 
kiterjedjen, illetve a vele összefüggő kórállapotok miatt azok lehetőségét is mindig vizsgáljuk ki. 

Kezelés 
A metabolikus szindrómának jelen ismereteink szerint oki terápiája nincs. Az egyes összetevők 
befolyásolása, életmódbeli és gyógyszeres kezelése jelenthet csak megoldást. Terjedelmi okok miatt 
ezek részletezésétől eltekintünk, utalva az elhízás, magas vérnyomás, szénhidrát anyagcserezavarok 
és diszlipidémiák ezirányú terápiás ajánlásaira. 

Hazai felmérés szerint a háziorvosok a metabolikus szindrómásoknál a társjelenségek felismerésétől 
függően alkalmaznak egyidejűleg nem gyógyszeres és gyógyszeres kezelést. Amennyiben a 
hypertonia igazolódott a metabolikus szindrómán belül akkor farmakológiai és nem gyógyszeres 
terápiára a betegek 85%-ban került sor, diabetes esetén ez 77% körüli, míg a diszlipidémia esetében 
78% a kombinált terápiák alkalmazásának aránya. Az elhízás esetében ez az arány azonban csak 51%, 
amiben az is közrejátszhat, hogy az obesitas orvosi megítélése eltérő, illetve, hogy evidencián alapuló 
gyógyszeres kezelésre meglehetősen kevés eszköz kínálkozik. 

Gondozás, rehabilitáció 
A metabolikus szindróma premorbid állapot, így a korai felismerést segítő szűrések mellett az étrendi 
és életmódbeli tanácsadás, illetve azok betartásának segítése és a változások nyomon követése 
képezik a fő célokat. A holisztikus szemléletű tevékenység alapvetően a háziorvosi munka körébe 
tartozik. 

Terápiás elégtelenség 
Mivel oki terápia nincs, erre vonatkozó tényszerű ismeretek sem állnak rendelkezésre. Másfelől a 
genetikai hajlammal összefüggő hatások befolyásolhatatlansága, az életmódbeli változtatások tartós 
fenntarthatóságának kérdéses volta is nehezíti a terápia elégtelenségének megítélését. 

Primer prevenció 
A metabolikus szindróma viscerális elhízással való összefüggése miatt elsősorban ennek életmódbeli 
befolyásolása alapvető kérdés. Az egészséges táplálkozás alapelveinek megismertetése mellett a 
testsúlycsökkentés, a fizikai aktivitás növelése jelentheti a megelőzés ésszerű lehetőségét. Az ilyen 
irányú prevenciós életmódbeli vizsgálatok a testúly 5-10% kor csökkentése, heti rendszeres 150 
perces mozgás esetén a kockázat mintegy 50-60%-os csökkenését igazolták.  

A primer prevenció különösen fontos lenne a gyermek és serdülőkorúaknál, ahol a kórélettani 
változások visszafordíthatósága lehetőséget adna a későbbi klinikai következmények megelőzésére. 
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Betegtájékoztató 
A metabolikus (anyagcserével kapcsolatos) szindróma (tünetegyüttes) több, egymással összefüggő 
anyagcserezavar együttes fennállását jelenti. Valószínűleg az inzulin hormonra való csökkenő 
válaszképesség, vagyis a vele szembeni rezisztencia (ellenállás) az az alap, amelyen hosszútávon 
fejlődik ki. 

Normális esetben az emésztőrendszer az elfogyasztott táplálék egy részét szőlőcukorrá (glükózzá) 
alakítja, amelyet a vérkeringés eljuttat a szövetekhez, ahol az a sejtek "üzemanyagaként" szolgál. 
Ahhoz azonban, hogy a cukor bejuthasson a sejtekbe, inzulinra van szükség (ez alól csak néhány 
sejttípus kivétel, pl. az idegsejtek). Rendszeres, szükségleten felüli táplálkozás esetén annyi glükóz 
keletkezik a szervezetben, amennyire a sejteknek már nincs szüksége. A glükózzal telített sejtek 
kevésbé reagálnak az inzulinra, vagyis inzulinrezisztencia fejlődik ki. A többlet glükóz normálisan az 
inzulin segítségével zsírsejtekbe lép be, ahol zsírrá alakul és tárolódik (elhízás), egy idő után azonban 
a zsírsejtek is megtelnek és inzulinrezisztensek lesznek. Ha a szervezet sejtjeinek többsége inzulin 
rezisztenssé válik, de a fokozott táplálékbevitel továbbra is fennáll, a vércukorszint megemelkedik. Az 
emelkedett vércukorszintre a szervezet több inzulin termelésével és vérbe juttatásával reagál, hogy 
csökkentse a vércukorszintet (ami, ha túl magas, súlyos működészavarokhoz vezet). 

A metabolikus szindróma tünetei a csökkent glükóztolerancia (vércukorszint-emelkedésre való 
hajlam), az elhízás (főleg a hasra történő, úgynevezett alma típusú forma), a magas vérnyomás, az 
éhomi vércukor és a vérzsírok kóros eltérései. 
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Mikor forduljon orvoshoz? 

Ha tudomása szerint a metabolikus szindróma akár egy komponense is jelen van Önnél, pl. alma 
típusú (hasi) elhízás, magas vérnyomás, vérzsív vagy vércukor eltérés, akkor előfordulhat, hogy más 
komponensek is megvannak, csak még nem tud róluk. Érdemes ezt orvosával kivizsgáltatnia. A 
kivizsgálás általában a korábbi családi és egyéni előzmények, az étkezési és életmódbeli tényezők 
kikérdezéséből, a tápláltsági állapot és fizikális státusz vizsgálatából, vérnyomásmérésből és 
vérvételből áll. 

A metabolikus szindróma diagnózisának felállítására, általában az alábbiakban felsoroltak közül 
háromnak kell jelen lenni: 

 emelkedett haskörfogat (férfiakban >94 cm, nőkben >80 cm), 

 emelkedett triglicerid szint (TG >1,7 mmol/l), 

 csökkent HDL ("védő koleszterin") szint (férfiakban <1,0 mmol/l, nőkben <1,3 mmol/l), 

 emelkedett vérnyomás (az is számít, ha vérnyomáscsökkentő kezelésben részesül, vagyis 
kezelés nélkül magas vérnyomása lenne), 

 emelkedett éhgyomri vércukorszint (az is számít, ha vércukorszint-csökkentő kezelésben 
részesül, vagyis ha kezelés nélkül magas vércukorszintje lenne). 

Akiknél a metabolikus szindróma három komponense jelen van, majdnem kétszer nagyobb 
valószínűséggel kapnak stroke-ot vagy szívinfarktust, továbbá több, mint háromszor nagyobb 
valószínűséggel kapnak bármilyen más szívbetegséget, mint azok, akiknél nincsenek jelen ezek a 
komponensek. A metabolikus szindróma betegség megelőző állapot, ami a túlsúlyos, elhízott 
személyekben jelenik meg elsősorban, és komoly következményekkel járó szív- és érrendszeri, 
valamint anyagcsere hatásain túl egyéb betegségek kialakulását is elősegítheti. Ezért fontos, hogy a 
vizsgálatok ezekre is kiterjedjenek. 

A metabolikus szindrómának oki kezelésére jelen ismereteink szerint nincs gyógyszeres lehetőség. Az 
egyes összetevőit azonban lehet gyógyszeresen befolyásolni, de sokkal eredményesebb, ha az 
életmódváltással próbálkozunk. Különösen a gyermek és serdülőkori elhízáshoz társuló esetekben 
hatékony, ha a későbbi betegség állapotok kialakulása előtt avatkozunk közbe, megelőzve azokat. 

Életmódváltás: kezelés és megelőzés 

Mozgás. Az orvosok legalább napi 30-60 perc (heti 150 perc rendszeres) mérsékelten intenzív 
mozgást javasolnak, pl. tempós gyaloglást. 

Fogyás. A testtömegnek már 5-10 százalékos mérséklése csökkentheti az inzulin-szintet és a 
vérnyomást, vagyis a cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Egyen rostban gazdag élelmiszereket: 
teljes kiőrlésű gabonát, babot, zöldséget, gyümölcsöt rendszeresen. Egyen sovány inkább 
baromfihúst és halat, ne disznó- vagy marhahúst. Kerülje a zsírban, margarinban és bő olajban sült 
ételeket, csökkentse só fogyasztását, kísérletezzen inkább más fűszerekkel. 

A dohányzás elhagyása. A dohányzás rontja az erek állapotát, ami amúgy is veszélyeztetett 
metabolikus szindrómában. Kérje orvosa segítségét a dohányzásról való leszokáshoz. 

Működjön együtt orvosával! Folyamatosan ellenőrizze orvosával az Ön testsúlyát, vércukorszintjét, 
koleszterinszintjét és a vérnyomást, illetve, hogy állandósítani tudja az életmódjában bekövetkezett 
változásokat. 
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Tesztkérdések 
1. Melyik tényező nem tartozik a metabolikus szindróma harmonizációs kritériumrendszerébe? 
A. Férfiaknál 94 cm feletti, nőknél 80 cm feletti haskörfogat 
B. 1,7 mmol/l szintet meghaladó éhezési triglicerid érték 
C. Alap vérnyomásérték kóros volta (RR > 130/85 Hgmm), vagy emiatti kezelés 
D. Emelkedett LDL-koleszterin ( >2,8 mmol/l) szint 
E. Csökkent HDL koleszterin (férfiaknál <1,0 mmol/l, nőknél <1,3 mmol/l) 
 
2. Az alábbi kritériumok közül a gyermek és serdülőkori metabolikus szindróma meghatározásában 
melyek szerepelnek? 
A. A haskörfogat meghaladja a korra, nemre, és rasszra vonatkoztatott érték 90 percentilisét 
B. A HDL-koleszterin szint <1,03 mmol/l 
C. A triglicerid szint 10 év alatt >0,99 mmol/l, míg 10-19 éves korban >1,24 mmol/l 
D. Az éhomi vércukor szint > 6,1 mmol/l 
E. Mndegyik a fentiek közül 
 
3. Mekkora az elhízott, túlsúlyos gyermekek, serdülők körében a metabolikus szindróma előfordulási 
aránya? 
A. 5-10% 
B. 10-15% 
C. 15-20% 
D. 20-30% 
E. 30-40% 
 
4. A metabolikus szindróma kritériumai között melyik a leggyakoribb a magyar felnőtt lakosság 
körében? 
A. A magas vérnyomás 
B. A (visceralis) elhízás 
C. Az alacsony HDL-koleszterin szint 
D. Az emelkedett TGL szint 
E. Az 5,6 mmol/l-nél magasabb éhgyomri vércukor szint 
 
5. A metabolikus szindróma hányszorosára növeli a szív-érrendszeri kockázatot adott korcsoportra és 
nemre vonatkoztatva? 
A. Nem változtatja meg érdemben, mert a major rizikó faktorokat nem foglalja magában 
B. 1-2-szeresére 
C. 1,5-6 szorosra 
D. Mintegy 8-10-szeresére 
E. Több, mint 10-szeresre 
 
6. Milyen betegségekkel, kórállapotokkal mutat kapcsolatot a metabolikus szindróma? 
A. Az alvási apnoe szindrómával 
B. A nem alkoholos steato-hepatitissel (NASH) 
C. Polcystás ovarium szindrómával 
D. Alzheimer betegséggel 
E. A fentiek közül mindegyikkel 
 
7. Az alábbi jellemzők közül melyek hívhatják fel a figyelmet a metabolikus szindróma iránti 
veszélyeztetettségre? 
A. Anyák, akik 4000 g-nál nagyobb súlyú csecsemőt hoztak világra 
B. A terhesség alatt kialakuló gesztációs diabetesben szenvedő nők 
C. Azok a csecsemők, akik érett állapotban, de 2500 g alatti súllyal születtek 
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D. A serdülő korban túlsúlyosak és elhízottak 
E. Mindegyik a fentiek közül 
 
8. A metabolikus szindróma kezelésére melyik igazoltan hatásos és elfogadott módszer az alábbiak 
közül? 
A. Jelenleg nem ismert oki terápiás módszer 
B. Metformin terápia 
C. PPAR (peroxiszómaproliferátor aktivátor receptor) gátlók adása 
D. Sztatinok és fibrátok kombinált adása 
E. Korai inzulin terápia 
 
9. A metabolikus szindróma kritérium rendszerébe tartozó tényezők melyikénél alkalmazzák a 
háziorvosok a kombinált - nem gyógyszeres és farmakoterápiás - megoldást a legritkábban? 
A. TG emelkedés csökkentésében 
B. Hypertonia terápiájában 
C. Visceralis elhízás mérséklésénél 
D. Alacsony HDL-szint befolyásolásában 
E. A vércukor szint eltérés korrekciójánál 
 
10. A tartósan megvalósított, hatékony életmódbeli, diétás intervenciók esetén (testsúly 5-10%-os 
csökkentése, heti 150 perc rendszeres fizikai aktivitás) milyen százalékban csökkenthető a 
metabolikus szindróma kockázata? 
A. 10-20%-kal 
B. 20-30%-kal  
C. 30-40%-kal 
D. 40-50%-kal 
E. 50-60%-kal  
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: E, 3: D, 4. B, 5: C, 6: E, 7: E, 8: A, 9: C, 10: E 

Anyagcsere-betegségek kardiovascularis vonatkozásai 
Hyperuricaemia 
dr. Tamás Ferenc 

Bevezetés 

Az utóbbi évtizedekben jelentősen átértékelődött a szérum húgysavszint klinikai értéke. 
Messzemenően túljutottunk azon az állásponton, hogy csak akkor foglalkozzunk a húgysavszint 
emelkedésével és kezelésével, ha betegünk esetében megjelennek a köszvény tünetei. Ennek fő oka, 
hogy tisztázódott a xantinoxidáz (XO) jelentősége a szervezetünk egyes szerveiben, szöveteiben 
kialakuló ischaemiás folyamatokban, valamint az oxidatív stresszben. Így azt is mondhatjuk, hogy a 
XO által katalizált folyamat végén létrejött húgysav mint veszélyjelző is szerepel azon túl, hogy 
felszaporodása elindítja a köszvényes tophusok kialakulását, vagy elősegíti az urátkövek 
megjelenését a vesében és a vizeletelvezető rendszerben. A XO, illetve ezen keresztül a húgysavszint 
emelkedése előrejelzi az adott populációban a kardiovaszkuláris események megjelenését. Ennek 
legjobb példája a világhírű Rotterdam vizsgálat, melyben egy egész nagyvárosi kerület teljes 
lakosságát figyelték éveken keresztül. A húgysavszint emelkedése előre jelezte a későbbiekben 
kialakuló szívinfarktust és ischaemiás stroke-ot. A továbbiakban az is kiderült, hogy a magas 
húgysavszint rontja a kardiovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek további prognózisát is. Más 
oldalról előre jelzi a hypertonia kialakulását, illetve a hypertoniás betegek esetében a klinikai 
események megjelenését. Mindezek alapján állíthatjuk, hogy a magas húgysavszint önálló 
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kardiovaszkuláris kockázati tényező, melynek ellenőrzése és adott szint feletti kezelése 
nélkülözhetetlen tünetmentes esetekben is. 

Definíció, BNO tartomány 

Hyperuricaemiáról akkor beszélünk, ha a szérum húgysavszintje meghaladja férfiak esetében a 380 
µmol/l-t, nők esetében a 350 μmol/l-t. Nők esetében 60-65 éves korig szignifikánsan alacsonyabb a 
szint, mint a férfiaké, ugyanakkor a nők érzékenyebbek a húgysavszint emelkedésére. Így a klinikai 
tünetek is korábban, alacsonyabb szint mellett lépnek fel. Hetvenéves kor után már csaknem egyenlő 
szinttel találkozunk. 

E7900 Hyperuricaemia gyulladásos arthritis és köszvényes csomók nélkül 
E7910 Lesch-Nyhan-syndroma 
E7980 A purin és pyrimidin anyagcsere egyéb rendellenességei 
E7990 Purin és pyrimidin anyagcsere rendellenesség, k.m.n. 

Pathomechanizmus 
A hyperuricaemia keletkezésének útjai exogén és endogén eredetűek. Az exogén utat a táplálkozás 
adja. Ma már tudjuk, hogy melyek azok az ételek (vörös hús, tengeri halak, alkohol stb.), amelyek 
túlzott fogyasztása előidézi a húgysavszint emelkedését. A további forrás a sejtpusztulás (malignus 
betegségek, szívelégtelenség, bizonyos gyógyszerek) és végül az endogén purinszintézis is fontos. 

Mechanikai értelemben a túltermelés, illetve a kiválasztás lelassulása vezet hyperuricaemiához. A 
húgysavszint felszaporodása a szervezetben további komoly gondokat okoz, mint például latens 
urátkristály-lerakódást a szövetekben, köszvény klinikai képének kialakulását, illetve a vesestruktúra 
megváltozását (urátnephropathia) és az érstruktúrában végbemenő változásokat, amelyek elősegítik 
az atherosclerotikus jelenségek, szöveti és szervi károsodások kialakulását. 

A hyperuricaemia okai 
Fokozott húgysavképződés 

1. Megnövekedett purin-bioszintézis 

Itt a foszfo-ribozil-pirofoszfát (PRPP)-szintetáz fokozott aktivitásának van nagy jelentősége. Ennek 
eredményeképpen a sejten belül jelentősen megemelkedik a PRPP-szint, amely rendellenes 
urátfelhalmozódáshoz vezet az ízületekben, valamint urátvesekő alakul ki. Ez a Kelley-Seegmiller-
szindróma, amely fiatal felnőttkorban kezdődik, és nemhez kötötten öröklődik. 

Ide sorolják a hipoxantin-guanin-foszforibozil-transzferáz enzim (HGPRT) veleszületett teljes vagy 
részleges hiányát. Ez a fiúgyermekek esetében kialakuló Lesch- Nyhan-szindróma, amelyben fokozott 
húgysavtermelés mellett vesekövesség, arthritis, tophusok képződése jelenik meg, amely gyakran 
mentális retardációval is jár. A veleszületett köszvényben is többnyire a HGPRT részleges hiányát 
tudták kimutatni. 

2. Szekunder hyperuricaemia 

Nagyon gyakran társul a haemopoeticus rendszer sejtszéteséssel járó kórformáihoz (myelo- vagy 
lymphoproliferativ betegség). Ilyen esetekben a nukleoproteid-degradáció miatt nagy mennyiségű 
urát képződik, és a normális eliminációs állapotok ellenére is emelkedik a húgysavszint. Idesorolják a 
glycogenosisok különböző típusait is (III., V. és VII. típus). 
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Csökkent húgysavkiválasztás 

1. Primer forma 

Primer formában alacsony urát-clearance mellett a tubularis transzportrendszer zavara áll fenn 
vesebetegség nélkül. Ritka örökletes anomália. 

2. Szekunder forma 

 A leggyakrabban előforduló forma a veseelégtelenséghez társul. Heveny formában a 
húgysavszint a glomerulusfunkció romlásával párhuzamosan emelkedik. 

 A krónikus folyamatban felbomlik a glomerulotubularis egyensúly, és az urát-clearance 
kezdetben nem a glomerulus filtrációs rátának (GFR) megfelelően csökken. Köszvényben is 
gyakori az obesitas, a hyperinsulinaemia és a hypertonia megjelenése. 

 Metabolikus szindrómában a vesén keresztüli kiválasztás csökkenését egyrészt a 
hyperinsulinaemia, másrészt a fokozott szimpatikus aktivitás miatti véráramlás csökkenés 
egyaránt okozza. 

 A gyógyszerek közül ki kell emelni a diuretikumokat. Ilyen esetekben valószínű, hogy az alap 
az extracelluláris folyadékvolumen csökkenése, amely másodlagosan vezet a Na+-
reabszorpció növekedéséhez és a kiválasztás csökkenéséhez. 

 Az egyre terjedő szervátültetések kapcsán gyakran kapnak a betegek a kilökődési folyamatok 
gátlása céljából cyclosporint, amely azonban nephrotoxicus szer és az esetek 30-80%-ában 
hyperuricaemia alakul ki a szer tartós adagolása során. 

 Az egyéb gyógyszerek közül még felsorolnak egyes antituberkulotikumokat, a kis dózisú 
acetilszalicilsavat, valamint a fenilbutazont, amelyek ugyancsak csökkent húgysavkiválasztást 
okozhatnak. 

Fokozott húgysavképződés és csökkent húgysavkiválasztás együttes jelenléte 

 Glükóz-6-foszfát-hiány, amelyben fokozott de novo purin-bioszintézis, alacsony húgysav-
clearance vezet hyperuricaemiához. Ilyen eltérést találunk a glikogéntárolási betegségek I-es 
típusában. 

 Fruktóz-1-foszfát-aldoláz hiány, amely enzimdefektus köszvénnyel társul és dominánsan 
öröklődik. 

A hyperuricaemia mint patogenetikai tényező 
Emelkedett húgysavszinttel találkozunk számos betegségben és szindrómában vagy állapotban. 

1. A húgysavszint magasabb férfiak és posztmenopauzában lévő nők esetében, mert az 
ösztrogén segíti a húgysavürítést. 

2. Metabolikus szindrómában (obesitas, dyslipidaemia, inzulinrezisztencia) mindig magas a 
húgysavszint, mert az inzulin stimulálja a proximalis tubulusokban a nátrium és a húgysav 
reabszorpcióját. 

3. Vesebetegségben a GFR csökkenése vezet a húgysav-kiválasztás csökkenéséhez. 
4. A diuretikumok, elsősorban a thiazidok megnövelik a tubulusokban a nátrium és a húgysav 

reabszorpcióját. 
5. Az alkoholbevitel azért emeli a húgysavszintet, mert megnő a húgysavtermelés, fokozott lesz 

az adeninnukleotid-turnover és csökken a kiválasztás, a tubularis uráttranszport blokkolódik. 
6. Hypertoniában a fő ok a csökkent renalis vérátáramlás, mert ez stimulálja a húgysav-

reabszorpciót. Emellett a microvascularis betegség részeként a lokális szöveti ischaemia 
laktátkiáramláshoz vezet, amely a tubulusokban blokkolja a húgysavkiválasztást. A társuló 
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ischaemiában az ATP adeninre és xantinra bomlik, majd emelkedik a XO mennyisége is, 
illetve ezzel együtt a húgysavszint. A folyamat elősegíti a szabad oxigéngyökök, elsősorban a 
szuperoxid anion termelését is. Egyébként ez az egyik oka annak, hogy szívelégtelenségben 
magas húgysavszinttel találkozunk. 

7. Szívelégtelenségben és diabetes mellitusban is a kialakuló szöveti ischaemia miatt fokozott a 
XO-aktivitás, és ez szabad oxigéngyökök képződéséhez vezet. Ez a reakció azért jelentős 
szívelégtelenségben, mert az endothelialis NO-szint csökkenését eredményezi, gátolt lesz a 
vasodilatatio, és ez csak fokozza a szívelégtelenségben fennálló kedvezőtlen vasoconstrictiv 
hatás érvényesülését. 

A húgysav és az endothelialis diszfunkció 

Az eddigi kísérletes és humán vizsgálatok eredményei szerint a húgysav káros hatásának egyik fő 
rugója az erek endothel funkciójának károsítása. Az endothel diszfunkció vezet azután olyan szervi, 
strukturális elváltozásokhoz a szívben, az érrendszerben és a vesében, amelyek már manifeszt 
károsodást idéznek elő. 

Hypertonia-betegségben különösen érvényesülnek ezek a hatások. Patkányokon végzett vizsgálatok 
alapján bizonyították, hogy a hyperuricaemia hypertoniát indít el, és gátolja a NO-termelést az 
endotheliumban. A hypertoniában és a vesékben kialakuló károsodásokat meg tudjuk akadályozni. A 
magas húgysavszint nemcsak előrejelzője a hypertoniának, hanem elősegíti a progresszió folyamatát. 

Zoccoli és munkatársai 2006-ban publikálták annak a fontos vizsgálatnak az eredményeit, amelyben 
217, soha nem kezelt és nem komplikált hypertoniás beteget (normális kreatinin érték) vizsgáltak és 
elemezték a szérumhúgysav és az endothel diszfunkció, a gyulladásos elemek összefüggését. 
Vizsgálták az endotheliumfüggő (acetilkolin) és nem függő (nitroprusszid-nátrium) vasodilatatiót, 
valamint az inzulinrezisztenciát is. 

Az endothel diszfunkciót az alkari vérátáramlás csúcsnövekedése alapján ítélték meg, szignifikáns 
különbséget találtak az acetilkolin (endothelfüggő), illetve nitroprusszid- nátrium (endotheltől nem 
függő) okozta vasodilatatio nagyságában. Az acetilkolin által kiváltott vasodilatatio szignifikánsan 
kisebb volt a magas húgysavszintű csoportban. A nitroprusszid-nátriumra adott reakció nem tért el a 
különböző húgysavszintű csoportok között. Ez azt jelenti, hogy magas húgysavszint mellett az 
endotheliumfüggő vasodilatatio szignifkánsan kisebb mértékű. A húgysavszint, valamint az acetilkolin 
által kiváltott vasodilatatio, a kreatininszint és CRP-koncentráció között szignifikáns volt az 
összefüggés. Az endothel diszfunkció a HOMA-indexszel, a szisztolés vérnyomással, a húgysav- 
szinttel és a CRP-vel függött össze. Az elemzések szerint 1 mg/dl (58 µmol/l) húgysavszint-növekedés 
41%-kal növeli az endothelfunkció kialakulásának a kockázatát. 

Számos kísérletes adat szerint a magas húgysavszint endothel diszfunkciót eredményez. Elősegíti a 
sejtproliferációt, gátolja a NO-termelést. A fruktóz által kiváltott hyperuricaemia a NO-termelés 
csökkenéséhez, valamint inzulinrezisztencia kialakulásához vezet, amely a metabolikus szindróma 
része. Kétségtelen, hogy a húgysav és az endothelfüggő vasodilatatio között fordított összefüggés áll 
fenn. Ez erősíti azt a feltételezést, hogy a húgysav károsítja az endothel funkciót. Ez még akkor is igaz, 
ha nem feltétlenül biztos az oki összefüggés. 

A húgysav megjelenése az endotheliumban az oxidatív stresszre adott válasz része, és utalás van arra 
is, hogy közömbösíti a szabad oxigéngyököket. Mindenképpen az akut reakciónak és a tartós 
expozíciónak, valamint a húgysav-koncentrációnak van szerepe abban is, hogy kóros jelenségek 
alakulnak ki a hypertoniás betegek esetében az érfalban. A húgysav stimulálja a CRP-termelést, és ez 
is lehet az endothel diszfunkció kialakulásának egyik indító oka. 
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A húgysav - bár bizonyos határok között antioxidáns hatást is kifejt - mégis döntőek azok a 
bizonyítékok, amelyek szerint az erek simaizomsejtjeibe történt behatolás után direkt stimulálja a 
monocyták adhezióját az endotheliumhoz, illetve a simaizomsejtek proliferációját. A monocytákra 
gyakorolt hatás révén elősegítik számos gyulladásos komponens (IL-6, CRP, TNF-α és mások) 
szintézisét, amelyek szerepet játszanak az erekben kialakuló atheroscleroticus folyamatokban. A 
húgysav valójában circulus vitiosust aktivál, amely a gyulladásos komponenseket és az oxidativ 
stresszt foglalja magában. Bizonyos - gyulladásos jelenségekkel összefüggő betegségekben - a 
hypoxia sejtkárosodást okoz és elindítja a XO termelésének a növekedését, amely húgysavszint-
emelkedést és szabad oxigéngyökök felszaporodását okozza. A húgysav a citoplazmából kikerülvén 
bejut a lokális szöveti mikrokörnyezetbe és fokozza, meglöki a gyulladásos immunválaszt (citokinek 
stb.) még a normális plazmaszinteken belül is. A citokinek tovább segítik a húgysavképződés 
növekedését, és máris kialakul a sajátos circulus vitiosus. Ez a jelenség természetesen magában 
foglalja az erekben az endothel diszfunkció kialakulását és a szervi károsodások megjelenését. Így 
nem meglepő, hogy a húgysav elősegíti a kardiovaszkuláris események kialakulását, illetve szerepet 
játszik bizonyos betegségek (például hypertonia, diabetes mellitus, szívelégtelenség) 
progressziójában. 

Hyperuricaemia és kardiovaszkuláris kockázat 

Az utóbbi években újraértékelték a húgysav klinikai jelentőségét. Megvizsgálták és újraelemezték a 
nagy epidemiológiai tanulmányokat annak érdekében, hogy milyen összefüggés áll fenn a szív- és 
érrendszeri betegségek megjelenése és az azokból eredő halálozás, valamint a húgysavszint között. 
Kétségtelen, hogy magas húgysavszintet észlelnek olyan betegségekben, mint a hypertonia, diabetes 
mellitus, szívelégtelenség, metabolikus szindróma, vagy kóros állapotokban, mint mérsékelt 
veseelégtelenség, dyslipidaemia és obesitas. Számos tanulmányban igazolták a magas húgysavszint 
társulását a kardiovaszkuláris betegséggel. Sokan úgy gondolják, hogy oki szerepe van a jellemző 
események kialakulásában, mások viszont a jelen lévő egyéb, jól ismert kockázati tényezők, mint 
hypertonia, obesitas, dyslipidaemia, inzulinrezisztencia társuló jelenségének tekintik. Az utóbbi 
időben olyan meggyőző tanulmányok, mint a Rotterdam vizsgálat, a finn Koupio-elemzés eredményei 
egyre inkább arra utalnak, hogy önálló kardiovaszkuláris kockázati tényezővel állunk szemben. 

A III. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia már elfogadta, hogy a hyperuricaemia 
kardiovaszkuláris kockázati tényező. 

 A nagyszámú résztvevővel végzett epidemiológiai tanulmányok eredményei igazolták a 
húgysav prediktív értékét az általános populációban. 

 A világ különböző régióiban végzett tanulmányok következtetései alig tértek el egymástól. 

 A vizsgálatok túlnyomó többségében bizonyították a húgysavszint és a kardiovaszkuláris 
események közötti szignifikáns összefüggést. 

 A többváltozós regressziós elemzések szerint is a húgysavszint a bekövetkező cardio-
vascularis események jó előrejelzője. 

 Bizonyítást nyert, hogy a kockázatnövekedés nők esetében sokkal alacsonyabb húgysavszint 
mellett alakul ki. Ez természetesen összefügg azzal is, hogy a fiatal és középkorú nők 
esetében lényegesen alacsonyabb átlagos húgysavértékekkel találkozunk. 

Hyperuricaemia és hypertonia 

Frederick Akbar Mohamed már 1879-ben észlelte, hogy sok hypertoniás beteg köszvényes családból 
származik. Ebből arra következtetett, hogy a köszvénynek jelentős szerepe van a hypertonia 
kialakulásában. Tíz évvel később Haig újra elővette ezt a koncepciót és hangoztatta, hogy alacsony 
purintartalmú diétával megfelelően lehet befolyásolni a magas vérnyomást. A francia akadémikus 
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Henri Huchard a vesében az arteriolosclerosis kialakulásában nagy jelentőséget tulajdonított a magas 
húgysavszintnek és összefüggésbe hozta a vesebetegségben kialakuló hypertoniával. Az 1960-as és a 
70-es években egymás után jelentek meg epidemiológiai tanulmányok a kérdésről. Ebben az időben 
az Amerikai Egyesült Államokban az általános populációban kb. 6% volt a hyperuricaemia 
előfordulása, a hypertoniás betegek között 40-60%-ban találtak magas húgysavértéket. Fordítva, a 
köszvényes betegek 50-65%-ában észleltek magas vérnyomást. 

Ugyancsak amerikai adat, amely szerint a nem kezelt hypertoniások 25%-ában, a kezelt 
hypertoniások 50%-ában magasabb volt a húgysavszint. Malignus hypertonia vagy vesekárosodás 
jelenlétében az arány 80-100%-ra emelkedett. Sokáig úgy képzelték el, hogy a magasvérnyomás-
betegségben kialakuló fokozott renalis vascularis rezisztencia elősegíti a húgysav reabszorpcióját és 
így vezet hyperuricaemiához. A modern elképzelés szerint a magas húgysavszint az endothel 
diszfunkció révén indít renalis vasoconstrictiót, csökkenti az endothelialis NO-termelést, valamint 
stimulálja a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszert. Ez só rezisztens hypertoniában és alacsony 
sótartalmú diéta mellett is kialakul. 

Régóta ismert, hogy magasvérnyomás-betegségben gyakori az emelkedett húgysavszint. Az irodalmi 
adatok összesítése során 9 olyan tanulmány ismert, amelyben igazolták a magas húgysavszint 
prediktív értékét hypertoniában. A magas húgysavszint 2-3 szorosára emelte a hypertonia 
megjelenési valószínűségét 4-12 év alatt. A magas húgysavszintű hypertoniás betegek esetében a 
coronariabetegség és az agyi események kockázata is nagyobb lett, mint akik esetében normális volt 
a húgysavszint. Ma úgy gondoljuk, a hyperuricaemia társulása a hypertonia betegséghez azt is jelenti, 
hogy károsodik az érfalstruktúra és kialakul az endothel diszfunkció. A hypertonia betegséghez társult 
hyperuricaemia elsősorban az endothel diszfunkcióra gyakorolt hatása, másrészt az oxidatív stressz 
elősegítése és az érfal simaizomzatában a simaizom-proliferáció stimulálása révén elősegíti az 
atheroscleroticus folyamatok kialakulását is. 

Magyarországi adatok is megerősítették ezeket. A húgysav és a metabolikus jellemzők összefüggését 
bizonyítják a Magyar Hypertonia Regiszterből nyert adatok, amely szerint szoros korreláció áll fenn a 
húgysavszint és az éhomi vércukor, valamint az össz-koleszterin között. A hypertoniához társult 2-es 
típusú diabetes mellitusban, valamint a metabolikus szindrómában is, - férfiak és nők esetében 
egyaránt - magasabb húgysavértékeket találtak. 

Bizonyították, hogy a magas húgysavérték már gyermekkorban vagy az egyébként egészséges 
normotoniás egyének esetében előre jelzi a későbbi magasvérnyomás-betegség kialakulását. A 
hypertonia kifejlődésének kockázata az emelkedett húgysavszinttel összefüggésben akkor is 
szignifikáns maradt, ha az összes egyéb kardiovaszkuláris kockázati tényező szerint korrekciót 
végeztek. Az új kezdetű, fiatal korban induló magasvérnyomás-betegségben az esetek 90%-ában 
emelkedett húgysavértéket találtak. 

Számos vizsgálat eredménye azt támasztja alá, hogy hypertonia betegségben a hyperuricaemia 
endothel diszfunkcióval társul. Ez a társulás független más kockázati tényezőktől, mint 
inzulinrezisztencia, CRP vagy kreatininszint-emelkedés. Mindez arra utal, hogy a hypertoniához 
társult endothel diszfunkció kialakulásában az emelkedett húgysavszintnek is nagy jelentősége van. 

A magas húgysavszint megbízhatóan jelzi hypertonia betegségben a várható szövődmények, 
kardiovaszkuláris események megjelenését. Indokolt tehát magasvérnyomás-betegségben a 
gyógyszeres kezelés mellett a húgysavszint monitorozása is. 
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Hyperuricaemia és a stroke 

A Rotterdam vizsgálat bebizonyította, hogy az emelkedett húgysavérték előre jelzi az ischaemiás 
stroke megjelenését 8 év távlatában akkor is, ha az induláskor semmiféle vascularis eseményt nem 
találtak. Weir és mtsai pedig az emelkedett húgysav szint a prognosztikai értékére mutatott rá stroke 
utáni állapotban lévő betegekben. Ezek alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy az emelkedett 
húgysavszint veszélyes, szöveti károsodást okoz. 

A hyperuricaemia és a vese 

A húgysavanyagcsere zavarai hyperuricaemiaval, hyperuricosuriával vagy akár ezek nélkül is, 
köszvény tüneteivel vagy a nélkül is megbetegíthetik a veséket. Háromféle elváltozást szoktunk 
megkülönböztetni: akut urát-nephropathiát, krónikus urát-nephropathiát (köszvényvese) és urát 
okozta vesekövességet. 

Akut urát-nephropathia 

A vérben a húgysavszint gyors és nagyfokú emelkedése a húgysavkristályoknak a vesetubulusok 
lumenében történő kicsapódásához vezet, mert a hirtelen túlterhelt tubularis reabszorpciós 
kapacitás kimerül. A nagy mennyiségben kicsapódó húgysav részben toxikusan károsítja a tubulusok 
epitheljét, részben elzárja a tubulusok lumenét és akut veseelégtelenséghez vezet, melyet akut urát-
nephropathiának nevezünk. Leggyakrabban malignus tumorokban spontán, illetve azok citosztatikus 
kezelése során alakul ki (tumorlysis-szindróma). A spontán kialakulás ritka, kissejtes tüdőrákban, 
metasztatizáló emlőtumorban, metasztizáló medulloblastomában és ovarium-tumorokban írták le 
leginkább. Sokkal gyakoribb azonban a betegség malignus tumorok kemoterápiája kapcsán: 
elsősorban magas malignitású non-Hodgkin lymphomák, akut lymphoid leukaemiák, akut myeloid 
leukaemiák és blasztos fázisban levő, haemolyticus krízissel járó krónikus myeloid leukaemiák 
kezelése során. Az urát keletkezésének hirtelen felgyorsulását, társuló hyperuricaemia és akut 
veseelégtelenség megjelenését rhabdomyolysisben (extrém fizikai igénybevétel, crush-szindróma, 
metabolikus izomkárosodás, hosszan tartó immobilizáció stb. kapcsán) is leírták. 

Az akut urát-nephropathiánál főleg a megelőzésre kell fektetni a hangsúlyt. Ebből a célból a 
kemoterápia vagy az irradiáció előtt legalább két nappal meg kell kezdeni a betegek hidrálását (a 
vizelet mennyisége napi 2500 ml felett legyen) és az allopurinolkezelést napi 600-900 mg-os, a 
szokottnál nagyobb adagban. A vizeletet nátrium-bikarbonáttal alkalizáljuk. 

Már kialakult akut veseelégtelenségben forszírozott diuresist alkalmazunk csökkentett adagú 
allopurinolkezeléssel. Oligoanuria kialakulása esetén az azonnal elkezdett hemodialízis hatékonyan 
csökkenti a keringő húgysavszintet és normalizálja az elektrolit-szinteket. 

Krónikus urát-nephropathia (köszvényvese) 

Krónikus urát-nephropathiáról akkor beszélünk, ha a hyperuricaemiás (az esetek egy részében 
köszvényes) beteg esetében olyan krónikus tubulointerstitialis nephritis alakul ki, melyre a vese 
velőállományának interstitiumában nátrium-urát kristályok lerakódása jellemző, körülöttük krónikus, 
részben óriássejtes gyulladásos reakcióval. A kicsapódott mononátrium-urát kristályok tű alakúak, 
ezeket a kristályokat a körülöttük levő leukocytákból és óriássejtekből álló gyűrűvel és fibrosissal 
együtt hívják tophusnak. 

Ha a hyperuricaemia évek óta fennáll és a beteg metabolikus szindrómában is szenved, nemcsak az 
előbb említett krónikus tubulointerstitialis nephritis látható tophusokkal, de az egyik előző fejezetben 
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már részletezett arteriolosclerosis és glomerulosclerosis is. Ezek a szövettani elváltozások 
valószínűleg a húgysav, a hypertonia és a metabolikus szindróma egyéb elemeinek együttes károsító 
hatására alakulnak ki és nem specifikusak a hyperuricaemiára/köszvényre. 

A krónikus húgysav nephropathia kezelésekor számos tényezőt kell mérlegelni. Diétásán 
purinszegény, alkoholszegény, a vesefunkciónak megfelelően fehérjében megszorított étkezések 
javasoltak. Obesitas esetén a diéta legyen kalóriaszegény is, hogy a beteg lassú fogyását elősegítsük. 
A hyperuricaemia gyógyszeres kezelésére elsősorban allopurinol adása javasolt. A javasolt 
gyógyszeradagra és az elérendő húgysavszintre vonatkozó ajánlások nincsenek, mert ilyen értelmű, 
nagy beteganyagot felölelő véletlen besorolásos vizsgálatok még nem történtek. Mivel az allopurinolt 
a vese választja ki, kezdő és fenntartó adagját a vesefunkció és a húgysavszint alapján határozzuk 
meg. Általában kis adaggal, 50-100 mg/nap kezdünk, és lassan emeljük napi 200-300 mg-ig. Figyelni 
kell a gyógyszer-interakciókra (mercaptopurinnal, azathioprinnel és cyrfősporinnal együtt lehetőleg 
ne adjuk!). A beteg ne szedjen olyan gyógyszereket, melyek a húgysavkiválasztást csökkentik, és ezzel 
fokozzák a hyperuricaemiát (elsősorban diuretikumok, például tiazid, illetve nikotinsav, pirazinamid 
stb.). Elengedhetetlenül fontos a hyperuricaemia mellett gyakran előforduló metabolikus szindróma 
és egyes elemeinek kezelése, mellyel előnyösen befolyásolhatjuk a húgysavszintet is, valamint a 
metabolikus faktorok kardiovaszkuláris és vesekárosító hatását is. A vérnyomáscsökkentő szerek 
közül kiemeljük az angiotenzinreceptor-blokkoló losartant, melynek húgysavszintcsökkentő hatása is 
van. 

Húgysav-nephrolithiasis 

Az urát-nephrolithiasis, mely köszvényes és nem köszvényes betegek esetében is előfordulhat. A 
kőbetegségek száma világszerte nő, nem kivételek ez alól a húgysavkövek sem. A kőanalízisek alapján 
a kőbetegségek 7-10%-át okozzák húgysavkövek. Az idősek, férfiak, meleg égövön lakók és meleg 
munkahelyen dolgozók fokozottan veszélyeztetettek. Magyarországon az összes vesekő 5-20%-a 
húgysavkő. 

A kőképződés dinamikus folyamat, melyet számos tényező befolyásol. Három faktor hajlamosít 
húgysavkövek keletkezésére: 

1. Tartósan alacsony vizelet-pH (<5,5). A legfontosabb feltétele a húgysavkő képződésnek, a 
betegek gyakorlatilag mindegyike esetében fennáll. Kialakulásának pontos oka ismeretlen. 
Legvalószínűbb, hogy az ammónium kiválasztás zavart és emiatt egy fontos puffer 
mennyisége tartósan kevesebb a vizeletben. Feltételezik, hogy a csökkent ammónium 
szekréció hátterében a glutamináz/glutamát-dehidrogenáz enzimek kóros működése áll. A 
vizelet pufferanyagainak csökkenésével jár a tartós hasmenés okozta gasztrointesztinális 
bikarbonátvesztés is. A tartósan savas pH-n a viszonylag oldékony urát oldhatatlan húgysavvá 
alakul. A mikroszkopikus méretű kőmagra azután további húgysav- és/vagy kalcium-oxalát 
kristályok rakódnak rá. 

2. Kis volumenű vizelet. Kevés, koncentrált vizelet ürítése esetén a lithogen anyagok 
koncentrációja is megnő a vizeletben, mely kedvez a húgysavkristályok kicsapódásának. Ez a 
tényező magyarázza azt, hogy a száraz, forró klímájú vidéken élők és meleg munkahelyen 
dolgozók között nagyobb arányban fordul elő a vesekövesség, köztük a húgysavkövek is. 

3. Hyperuricosuria. A tartósan savas pH mellett a húgysavkő képződés kockázatát tovább növeli 
a hyperuricaemia. Így napi 5 mmol feletti húgysavürítés esetén a köszvényes betegek közel 
felének van már veseköve. Bár a hyperuricosuriához vezető etiológiai tényezők között a 
leggyakoribb a diétahiba, azaz nagy mennyiségű purintartalmú étel (húsok, belsőségek stb.) 
fogyasztása, az utóbbi időben a környezeti tényezők mellett genetikai hajlamosító faktorokra 
is fény derült. 
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Magas húgysavszint esetében tehát nagymértékben megnő az urátkő kialakulásának a veszélye, 
különösen, ha alacsony a vizelet pH-ja. 

A húgysavköves betegek panaszai nem különböznek az egyéb kőbetegségekben szenvedőkétől. 
Húgysavkő gyanúja akkor áll fenn elsősorban, ha a beteg vizeletének pH-ja tartósan alacsony (<5,5). A 
húgysavkövek nem sugárfogók, így natív röntgen- felvételen nem láthatók. A kövek kimutatására 
ultrahang- vagy szükség szerint CT- vizsgálat ajánlott. A húgysavkövesség korrekt diagnózisa azonban 
csak kémiai analízissel igazolható. 

A húgysavkő kezelésében az első és legfontosabb szempont a kő feloldása, mely az esetek 70-80%-
ában kivitelezhető. A kő feloldásához a kőképződéshez vezető három alapvető tényezőt (savanyú 
vizelet-pH, kis volumenű vizelet és hyperuricosuria) kell kezelni. A vizelet alkalizálásának fontossága 
régóta ismert. Leírták, hogy már a XVI. században Michelangelónak ásványvíz rendszeres ivását 
javasolták kövei feloldásának céljából. Ugyanez az ásványvíz jelenleg is kapható Olaszországban 
Fiuggi néven és fogyasztását ma is ajánlják kőbetegeknek. A vizelet pH-ját célszerű 6,5-7,0 között 
tartani. E fölé ne emeljük, mert olyankor a kalcium-foszfát kövek kialakulása fog megnövekedni. Az 
alkalizálásra elsősorban citrát- és bikarbonát-tartalmú készítmények káliumsói javasoltak, mert a 
nátriumsók is kalciumkövességet okozhatnak. A betegeknek annyi folyadék fogyasztását javasoljuk, 
hogy legalább napi 2 liter vizeletük legyen. Hyperuricaemia esetén allopurinol adása javasolt, 100-
300 mg naponta. A kövek feloldása után a recidíva megelőzésére a fenti rendszabályok fenntartása 
mellett purinszegény, alkoholmentes diéta, a testsúly normalizálása és fokozott fizikai aktivitás 
javasolt. 

Hyperuricaemia és a szívelégtelenség 

Szívelégtelenségben számos tényező befolyásolja a beteg prognózisát. Ezek közül a legfontosabbak: a 
hemodinamikai profil, a kamrafunkció, az oxigénfelhasználás, valamint azok az anyagcsere-
elváltozások, melyek a szívelégtelenséghez társulnak. Krónikus szívelégtelenségben igen magas 
húgysavértékeket találtak és a húgysavszint összefügg a kimenetellel. Ebben a folyamatban a 
húgysavnak kiemelt szerepe van, mert ha figyelembe vesszük, hogy a veseáramlás jelentősen 
csökken, másrészt diuretikumokat kap a beteg nagy dózisban, ez már elegendő tényező a 
húgysavszint emelkedéséhez. A társuló endotheldiszfunkció, szöveti hypoxia és a szabad 
oxigéngyökök felszaporodása egyértelműen emeli az XO-aktivitást. A folyamatot segíti az 
inzulinrezisztencia, a metabolikus szindróma és a diabetes jelenléte is. Mindezek olyan circulus 
vitiosust hoznak létre, melyben a húgysav egyre magasabb szintet ér el. Összességében a feltűnően 
magas húgysavszint kialakulásában a megnőtt XO-aktivitás miatti fokozott termelés, valamint a 
veseáramlás romlása miatt a kiválasztás csökkenése játszik szerepet. Bizonyították, hogy az XO, 
valamint maga a húgysav is képes gátolni a NO-termelést az endotheliumban és gátolt az acetil-kolin-
függő vasodilatatio is. 

Kezelési stratégia szívelégtelenségben 

Szívelégtelenségben a myocytákban végbemenő oxidatív stressz, a oxigén-szabadgyökök 
felszaporodása vezet kamrai remodellinghez, a kamra izomzatának átalakulásához és ezáltal a 
kamrafunkció romlásához. A szabad oxigéngyökök felszaporodása - a vasodilatativ NO-termelés 
visszaszorításával együtt - oda vezet, hogy károsodik a myofibrillumok kalciumérzékenysége, illetve a 
metalloproteináz aktiválásával sérül az extracelluláris mátrix architectúrája, beindul a sejtek 
hypertrophiája és a sejthalál. Az XO katalizálja a purinmetabolizmus utolsó lépcsőit és elősegíti a 
húgysavképződés növekedését. A folyamat közben azonban tovább szaporodnak a szabad 
oxigéngyökök, kisebb lesz az oxigénfelhasználása, és beindul egy önmagát (a sejteket) pusztító 
folyamat. 
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Megdöbbentően nagy számban fordul elő szívelégtelenségben emelkedett húgysavszint mindkét 
nemben. Az is tény, hogy a legmagasabb értékekkel is itt találkozunk. Nem ritka krónikus 
szívelégtelenségben a köszvényes tophusok megjelenése sem. A klinikai gyakorlatban a 
kezelőorvosok jelentős része automatikusan ad - nagyon helyesen - a betegeknek allopurinolt. A 
legújabb klinikai és experimentális vizsgálatok eredményei szerint messzemenően nem tüneti 
kezelésről van szó, hanem az allopurinol adásával - illetve az XO-bénítással képesek vagyunk 
befolyásolni az endothelfunkciót és a károsodott diasztolés kamrafunkciót. 

Hyperuricaemia és az obesitas 

Az emelkedett húgysavszint kapcsolatát a visceralis obesitassal két formában értelmezhetjük: 

 A magas húgysavszint a hyperinsulinaemia előrejelzője, ezt elsősorban epidemiológiai 
vizsgálatokban igazolták. 

 A másik lehetőség, hogy a visceralis obesitas vezet a húgysavszint emelkedéséhez. Az 
obesitas az inzulinrezisztencián és a szimpatikus aktiváció fokozódása révén eredményezi a 
vese vérátáramlásának csökkenését, az urátreabszorpció növekedését és ezáltal emeli a 
szérum húgysavszintet. Igazolták, hogy a visceralis zsírakkumuláció mértéke szignifikánsan 
korrelál az aktuális húgysavszinttel. Az akkumuláció feltehetően direkt hatást gyakorol a 
húgysav-metabolizmusra a vesében a húgysav clearance csökkentése révén. A centrális 
obesitas egyes elemei (a zsigeri, subcutan zsírszövet) szoros korrelációt mutatnak a 
metabolikus szindróma egyes komponenseivel, beleértve a húgysavszintet is. 

Nagyon megbízható adatok utalnak arra, hogy a metabolikus szindróma klasszikus komponenseit 
számos egyéb faktorral is szükséges kiegészíteni. Ezek közül leginkább a leptint és a húgysavat 
említik. A leptin mintegy elősegíti a testsúlytöbblet és az inzulinrezisztencia kialakulását a 
leptinrezisztencia révén, az emelkedett húgysavszint pedig stimulálja a testsúlynövekedés és a 
hypertonia kialakulását, mindez pedig előrejelzi a hyperinzulinemia kialakulását. 

A metabolikus szindróma modelljét tehát mindenképpen szélesíteni kell, és ebben a szélesítésben a 
húgysavnak és a leptinnek is jelentős szerepe van. A húgysavnak, illetve az XO-nak nagy szerepe van a 
szindrómában kialakuló atherothrombotikus folyamatokban is. 

A húgysavszint és az obesitas között önmagában is összefüggés áll fenn. Ezt bizonyítja az a japán 
vizsgálat, amelyet az Okayama Egyetemen végeztek 1991-2002 között 17155 tanuló részvételével. A 
vizsgált tanulók átlagos húgysavszintje 5,64 mg/dl (kb. 329 µmol/l), és a hyperuricaemiások (>7,6 
mg/dl, 443 µmol/l) aránya 4,13% volt. A húgysavszint szignifikáns korrelációt mutatott a BMI-vel (r= 
0,282, p <0,001). 

Hyperuricaemia és a diabetes mellitus 

Diabetes mellitusban 2-4-szer nagyobb a kardiovaszkuláris szövődmények kialakulása az 
átlagpopulációhoz hasonlítva. Ez a jelentős növekedés teljes mértékben nem magyarázható meg a 
hagyományos kockázati tényezőkkel és a cukorháztartás zavarával. Másrészt egyértelműen 
bizonyították a húgysav szerepét a hyperinsulinemia kialakulásában. A finn Kuopio tanulmány, 
valamint a finn Diabetes Prevention Study adatai arra utalnak, hogy a magas húgysavszint előre jelzi a 
szénhidrátanyagcsere-zavar esetén (magasabb éhomi vagy postprandialis vércukorszint) a 2-es típusú 
diabetes mellitus kialakulását. Ha a húgysavszint magas volt a kiindulási időpontban, akkor kétszer 
nagyobb valószínűsége volt a 2-es típusú diabetes kialakulásának azzal szemben, ha alacsony volt a 
húgysavszint. A húgysavszint erős előrejelzője a kialakuló inzulinrezisztenciának, prediktív értéke 
nagy. 
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Több vizsgálatban bizonyították, hogy a magas húgysavszint jelenléte 2-es típusú diabetes mellitusra 
hajlamosít, de már a prediabetes, a hyperinsulinaemia megjelenésére is lehet következtetni. 

A 2-es típusú diabetesben az emelkedett húgysavszint a későbbi ischaemiás stroke jó, független 
előrejelzője. Az összefüggést a vérzéses stroke, illetve a TIA esetében nem sikerült bizonyítani. 

A 2-es típusú diabetes mellitusban megjelenő endotheldiszfunkció kialakulásában szerepe van a XO-
nak. Ez adta a lehetőséget arra, hogy az allopurinollal ember esetében is sikerrel tudták befolyásolni 
az endothelfüggő funkciót, és javítani az acetil-kolin kiváltotta vasodilatatio mértékét. 

Hyperuricaemia és a metabolikus szindróma 

A metabolikus szindróma igen összetett értelmezést nyert az utóbbi években. Jelentőségét erősen 
növelte, hogy a szűkített, vagy bővített kritériumok alapján értelmezett klinikai entitás jelenléte 
jelentősen növeli a kardiovaszkuláris kockázatot, emeli az athroscleroticus szövődmények 
kialakulásának gyakoriságát. Bizonyosra vehető, hogy az emelkedett húgysavértéknek a 
hyperinsulinaemia és ezen keresztül a metabolikus szindróma kialakulásában is jelentős, valószínűleg 
oki szerepe van és elősegíti a társuló szövődmények kialakulását. 

Az allopurinol veseelégtelenségben szenvedő egyénekben képes a metabolikus szindróma markereit, 
az oxidatív stresszt kedvezően befolyásolni, közben a szérum- húgysavszint is csökken. Metabolikus 
szindrómában az allopurinol képes javítani az endothelfunkciót, csökkenteni az oxidatív stresszt. 

Két nagy retrospektív vizsgálatban igazolták, hogy az urátvesekövek sokkal gyakrabban fordulnak elő 
obesitasban szenvedő egyénekben. További elemzések jelezték, hogy metabolikus szindrómában és 
2-es típusú diabetes mellitusban a BMI növekvő értéke arányában egyre gyakoribb az urátkő 
előfordulása. Jól ismert, hogy az urátkő kialakulását a vizelet pH-értéke is befolyásolja. Minél 
alacsonyabb a pH, annál gyakoribb az előfordulás. Bizonyítást nyert, hogy a metabolikus 
szindrómában szenvedő egyénekben minél több kóros anyagcsere-komponenst észlelünk, annál 
alacsonyabb a pH-érték. Mindezek arra utalnak, hogy az obesitassal társult anyagcserezavarokban 
kialakuló urátvesekő-képződésben az aktuális vizelet pH-értéknek is jelentősége van. 

Hyperuricaemia és terhesség 

Egészséges normotoniás terhesekben is van a szérum húgysavszintnek gesztációs fluktuációja. Az első 
8 héten a szülés előtti időszakhoz viszonyítva a húgysavérték csökken, majd ezen a szinten marad a 
gesztáció 24. hetéig. Ezt követően emelkedik, ami kifejezett is lehet, és általában a szülés utáni 12. 
héten szűnik meg. 

Már a múlt század elején leírták, hogy az emelkedett húgysavszint az anyai vagy a fetalis vérben 
praeeclampsiához vezet, sőt a húgysavértéket a praeeclampsia igen érzékeny indikátorának is 
tekintették. Az is biztos, hogy a csökkent tubularis kiválasztás a fő oka a praeeclampsiás húgysavszint-
emelkedésnek. A kóros urát-clearance megelőzi a glomerularis filtrációs ráta csökkenését. A 
hyperuricaemia egyébként korrelál a praeeclamsiában észlelhető jellegzetes glomerularis 
eltérésekkel. Újabban a praeeclampsiában megnőtt oxidatív stresszt is összefüggésbe hozzák a 
hyperuricaemiával. A magas húgysavszint fokozza az oxidatív stresszt, és súlyosabbá teszi a 
praeeclampsia tüneteit. 

A terhesség alatt a húgysavszint mérésének jelentősége van. Prognosztikai értékét elsősorban abban 
látják, hogy a terhesség alatt fennálló krónikus hypertonia jelentősen megnöveli a praeeclampsia 
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kialakulásának veszélyét. A terhesség alatt a húgysavszint emelkedése veszélyállapotot jelent. Az 
ellenőrzése legalább olyan fontos, mint a fehérjeürítésé. 

A terhesség alatt kialakuló hyperuricaemia nem csak azért kedvezőtlen, mert gátolja az 
endotheliumban az NO-termelést és endothelialis diszfunkciót okoz, hanem mert a húgysav a 
placentán is könnyen átjutva gátolja a fetalis angiogenesist a harmadik trimeszterben, sőt a magzati 
vesében csökkenti a kialakuló nephronok számát. 

A megnövekedett húgysavszint tovább rontja a hypertoniás, proteinuriás terhesek állapotát, és ez 
egyaránt kihatással van az anyai és a magzati szövetekre. A praeeclampsia ötszörösére növeli a 
magzati halálozást, éppen ezért minden lehetőséget meg kell ragadni a kedvezőtlen kimenetel 
befolyásolására. Ebben a húgysav ellenőrzésének is jelentős szerepe van. 

Hyperuricaemia: daganatos betegségek és tumorlysis-szindróma 

Malignus vérképző szervi és más daganatos betegségekben természetes szövődmény a tumorsejtek 
proliferációja, a széteső daganatsejtek részeinek nagy koncentrációja a keringésben. Ezen folyamat 
során hyperkalaemia, hyperphosphataemia hypocalcaemia és hyperuricaemia jelenik meg. A felsorolt 
kóros jelenségek következtében sajátos önálló klinikai entitás alakul ki, amely veseelégtelenséghez, 
súlyos szívritmuszavarokhoz, sőt halálhoz vezet. 

A tumorlysis-szindróma a daganatos betegségekben spontán kialakulhat, de elősegíti az elindított 
kezelés is (kemo-, immun- vagy radioterápia). A tumorlysis-szindróma kezelése szempontjából külön 
kockázatot jelentenek az idős emberek, illetve azok, akiknek csökkent a vese- vagy szívfunkciójuk. 

A szindrómát már 1929-ben leírták krónikus leukaemiában, de csak 1977 után tisztázták a teljes 
klinikai képet, annak egyes komponenseit, amikor a modern terápiás módszereket már kiterjedten 
használták: 

 Hyperkalaemia. Már a kemoterápia kezdete után hat órával jelentkezhet. A sejtpusztulás 
folyamán nagy mennyiségű intracelluláris kálium szabadul ki, amely megemeli a 
káliumszintet. Ez gyengeséget, hasmenést, paraesthesiát, széles QRS-t, nagy T-hullámokat 
okoz. A jelentős QT-megnyúlás társuló hypocalcaemia jele. 

 Hyperphosphataemia, hypocalcaemia. A kemoterápiát követő 24-48 órában alakul ki. 
Izomgörcsök, epileptiform rohamok és vesekő jellemzi a klinikai képet. 

 Hyperuricaemia. A kemoterápia után 48-72 órával lép fel. A tumorsejtek pusztulása során 
nagy mennyiségű purin-nukleinsav szabadul fel, ez megemeli a húgysavszintet és urát rakódik 
le a vesetubulusokban, és akut tubularis necrosis is kialakulhat. Malignus szindrómákban a 
leggyakoribb anomália a húgysavszint emelkedése. A tumoros betegekben már a kezelések 
előtt is magas lehet a húgysavszint a fokozott sejtturnover miatt. A kezelések folyamán a 
sejtszétesés fokozódik, és még magasabb értékeket (800-900 μmol/l) kapunk. Elsősorban 
nagy sejtszámmal járó leukaemiákban, a gyorsan növekvő tumorokban találkozunk 
hyperuricaemiával. Az elősegítő tényezők közé sorolják a károsodott vesefunkciót, a 
hypovolaemiát, a nephrotoxicus gyógyszereket és a nem elegendő folyadékfogyasztást. 

Klinikai tünetek: haematuria, urátkristályok a vizeletben, veseköves roham, ureter-okklúzió, oliguria, 
veseelégtelenség, szívritmuszavar. 

A szindróma prevenciójaként és terápiájaként hidratálást, diuretikus alkalizálást és a húgysavszintézis 
allopurinollal történő gátlását javasolják. Újabban használják a hyperuricaemia csökkentésére az 
urikáz enzimet tartalmazó készítményeket, amelyek a húgysavat vízben oldódó allantoinná alakítják 
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át. Az enzimet rekombináns DNS- technológiával állítják elő egy élesztőgombában, amelybe olyan 
gént (DNS-t) ültettek, amelynek hatására az képes az urátoxidáz előállítására. A gyógyszert nem 
szabad alkalmazni glükóz-6-foszfatáz-dehidrogenáz (G6PD) -hiányban vagy egyéb, ismerten 
haemolyticus anaemiát előidéző anyagcsere-betegségben szenvedő betegeken. 

Köszvény és cardiorenalis kockázata 
A köszvényt gyulladásos arthritisnek tartjuk, amelynek kiváltója az urátkristályok megjelenése az 
ízületekben. A jelenség gyakran jár együtt hyperuricaemiával. A heveny köszvényes roham rendkívül 
fájdalmas, bizonyos ízületekre lokalizálódó jelenség, amely jelentős vagy csaknem teljes mértékű 
mozgáskorlátozottsághoz vezet. A krónikus köszvényes arthritis urátfelhalmozódással (tophus) és az 
ízületek deformitásával, valamint a mozgás korlátozottságával járó betegség. A köszvény klinikai 
lefolyása négy szakaszra bontható: 

1. Tünetmentes időszak. Ekkor a húgysavszint már jelentősen emelkedett lehet és megkezdődik 
az urátkristályok „néma" lerakódása az ízületekben. 

2. A heveny köszvényes roham, akut gyulladásos arthritis időszaka. 
3. Az egyes rohamok közötti időszakokban a folyamat előrehalad, csak átmenetileg nincs 

roham, de megjelenhetnek a tophusok. 
4. Amennyiben a hyperuricaemiát nem kezelik, akkor a 4. stádiumban a köszvény 

szövődményei kerülnek előtérbe. (vesefunkció-romlás, vesekő stb.) 

A hyperuricaemia kialakulásának lehetőségei 
A 6,8 mg/dl (396 µmol/l) körül húgysavszint, felett már az urát oldékonysága megszűnik, és az 
urátkristályok lerakódnak. A húgysavszint 9 mg/dl (525 µmol/l) fölé emelkedése még egyébként 
egészséges személyekben is kiváltja a köszvény megjelenését, a tophusok kialakulását. A köszvény 
klinikai megjelenése és a húgysavszint között szignifikáns korreláció mutatható ki. 

A két nem között a normális húgysaveloszlás terén lényeges különbség áll fenn. Ezt kevesen tudják, 
és sokszor nem veszik figyelembe. A nők esetében alacsonyabb az eloszlás és a húgysavkoncentráció 
csúcsértéke, mint a férfiaknál. Ennek ellenére a két megoszlási görbe egymásba csúszik és nagyon sok 
nő is eléri a 6,8 mg/dl (396 µmol/l) szintet, elsősorban a menopauza után. A nemek közti különbség 
megmagyarázza egyébként, miért gyakoribb a köszvény a férfiak esetében. A húgysavszint a kor 
előrehaladásával jellemzően alakul a két nemben: 45-50 éves korig a férfiaknál szignifikánsan 
magasabb a húgysavszint, 50 éves kor felett különbség fokozatosan csökken és 70 éves kor körül 
csaknem megszűnik. 

A köszvény kialakulásának fő oka, hogy - más fajoktól eltérően - az urátoxidáz nem működik 
megfelelően, másrészt a húgysav csaknem 90%-a reabszorbeálódik a szövetekbe és ott nem oldódik 
fel. A primer forma mellett ismertek a hyperuricaemia szekunder formái is, mint a nem megfelelő 
kiválasztás (keto-, laktacidosis), a fokozott urát-reabszorpció (metabolikus szindróma, 
inzulinrezisztencia, nagy dózisú diuretikum adása, dehidratált állapot), de ide tartozik a hypertonia, 
és gyógyszerek okozta eltérések is. A veleszületett formákban elsősorban a húgysavkiválasztás 
gátlása figyelhető meg, a szekunder formákhoz a különböző vesebetegségek sorolhatók. A különböző 
gyógyszerek és az acidosis is kedvezőtlen ebben a vonatkozásban 

A köszvényes személyek ugyanazon húgysav-koncentráció esetében is kevesebb urátot tudnak 
kiválasztani, mint az egészségesek, tehát genetikus hiba is fennáll. Az egészségesek még 10 mg/dl 
(583 µmol/l) esetében is képesek megfelelő mennyiségű kiválasztásra, hogy ne alakuljon ki 
hyperuricaemia. Természetesen számolni kell a purin-túlprodukcióval is, amely kialakulhat purinban 
túlzottan gazdag táplálékbevitel következtében, vagy myelo-, lymphoproliferativ betegségben, 
fokozott ATP-degradációban (glikogéntárolási betegség, alkohol abusus.) 
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Amikor a plazmában magas a húgysavszint, akkor magas lesz a szint a kötőszövetben és az 
interstitialis térben is, és a kristályok kicsapódnak az ízületekben és a lágy szövetekben. Az 
urátkristályok kicsapódását elősegítő tényezők: 

 Az urátok csökkent oldékonysága alacsony hőmérsékleten és alacsony pH mellett, 

 Károsodás az ízületi struktúrában vagy a lágy szövetben trauma, szöveti sérülés, égés mint 
kiváltó ok miatt, 

 Az éjjeli órában - amikor gyakoriak a köszvényes rohamok - stabil a húgysavszint az 
ízületekben, de a víz abszorpciója gyorsabb, mint a húgysavé és lokálisan megnő a húgysav-
koncentráció, amely rohamhoz vezet. 

Epidemiológia 
Amerikai adatok arra utaltak, hogy az 1960-as évekhez viszonyítva jelentős volt az emelkedés a 
köszvény előfordulásában a 70-90-es években. Az 1977-1978-as időszakban az éves előfordulás az 
USA-ban 20,2/100000 lakos volt, ami 1990-1991-ben 45,9/100000 lakosra emelkedett. Tíz év alatt a 
primer köszvény előfordulása két és félszeresre növekedett. 

A húgysavszint emelkedésével párhuzamosan jelenik meg két jellemző és fájdalmat okozó kórkép, a 
vesekövesség és a köszvény. Az USA-ban végzett egyik országos felmérés során (NHANES III 1988-
1994) azt tapasztalták, hogy 10 millió veseköves beteg mellett 5,1 millió esetben fordult elő köszvény 
és 0,7 millió esetben a két betegség együttesen jelentkezett. A nők esetében minden korcsoportban 
ritkábban fordul elő a köszvény, másrészt ennek alapján azt is kimondhatjuk, hogy 60 éves életkor 
felett minden tízedik férfi és minden huszadik nő érintett. Ez a növekedés a 70-90-es években 
nemcsak Amerikában jelentkezett, hanem jellemző volt Európára, Ausztráliára és Afrikára is, sőt 
Ázsiában is jelentősen nőtt a prevalencia. A kínai adatok arra utalnak, hogy korábbi korcsoportokban 
és nagyobb számban jelentkezett a köszvény, és gyakoribbá vált a tophusok megjelenése. A köszvény 
gyakoriságának növekedésében az alábbi tényezők játszanak szerepet: 

1. Olyan betegségek kerültek előtérbe, amelyeknek a patomechanizmusában és a kezelésük során a 
köszvény megjelenése gyakoribb: 

 A magasvérnyomás-betegség gyakoriságának jelentős emelkedése, amelynek kapcsán egyre 
gyakrabban találkozunk magas húgysavértékekkel. Ebben a diuretikus terápia is szerepet 
játszik, hiszen régebben a β-blokkoló és diuretikum kombináció, újabban az angiotenzin-
konvertáló enzim (ACE)-inhibitorokhoz vagy angiotenzinreceptor-blokkolókhoz adott 
diuretikumok igen magas százalékban szerepelnek a mindennapi antihipertenzív kezelésben. 

 Az obesitas és a metabolikus szindróma gyakorisága, amely korunk egyik fő egészségügyi 
problémája a fejlett országokban. Az USA-ban és Európa számos országában, így hazánkban 
is, drámai módon növekedett a visceralis obesitas gyakorisága, különösen hypertoniához, 
metabolikus szindrómához csatlakozó formában. 

 A dialízissel sikeresen kezelt végstádiumú vesebetegség gyakorisága. 

 A szervtranszplantációval kezeltek számának növekedése. 

2. A nemek közötti különbségek: 

 Férfiakban magasabb a húgysavszint. 

 A fiatal személyek közül túlnyomórészt a férfiak betegszenek meg. 

 A nők esetében a menopauza után gyakoribb a köszvény előfordulása, mert az ösztrogén 
hiánya csökkenti a húgysavkiválasztást a vesében. 

 Idősebb hölgyek esetében elősegíti a húgysavszint-növekedést, hogy a hormon-pótlást 
jelentősen kisebb mértékben alkalmazzák, illetve az kontraindikált. 
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 Idősebb korban a nők és férfiak esetében kiegyenlítődés figyelhető meg a köszvény 
előfordulása tekintetében. 

3. Az életkor jelentősége: 

 Átlagosan 45 éves korig lényeges változás nincsen az előfordulás gyakoriságában, azonban 
45-50 éves kor felett rohamosan nő az esetek száma, a legnagyobb méretű növekedés a 75 
évesnél idősebb korcsoportban figyelhető meg.  

4. A betegek olyan gyógyszereket kaphatnak, amelyek hyperuricaemiát váltanak ki: 

 A diuretikumok fokozzák a húgysav reabszorpcióját. 

 A kis dózisú acetilszalicilsav (<100 mg/nap) mintegy 6%-kal növeli a húgysavszintet, 
ugyanakkor a húgysav-clearance 23%-kal kisebb lesz. 

 A pyrazinamid és a niacin ugyancsak a tubularis húgysav-reabszorpció fokozódását okozza. 

5. Az alkohol szerepe: 

Nagyobb mennyiségű alkohol fogyasztása egyértelműen emeli a húgysavszintet. A legmagasabb a 
kockázat a sörivók esetében, majd a röviditalok következnek, és legritkábban emelkedik a 
húgysavszint a borfogyasztók esetében. Az USA-ban úgy vélik, hogy az utolsó két évtizedben 
jelentősen csökkent az alkoholfogyasztás, a köszvény megjelenése mégis növekedett. Ezt a 
hypertonia, a diabetes mellitus és a metabolikus szindróma gyakoriságának növekedésével 
magyarázzák. 

6. Diétás megfigyelések: 

A vörös húsok tiltásában elég nagy egyetértés van az irodalomban. Az általános diétás felfogással, 
koncepcióval eléggé ellentétesek a köszvény esetében azon diétás tapasztalatok, amelyek szerint 
kedvező a fehér húsok fogyasztása. A köszvény szempontjából azt tapasztalták, hogy általában a 
húsevés (nemcsak a vörös húsoké), valamint a tengeri halak fogyasztása fokozza a köszvény 
megjelenésének kockázatát. A tejtermékek inkább csökkentik a kockázatot, míg a purinban gazdag 
zöldségek közömbösek ebből a szempontból. Napi 500 mg C-vitamin nagyon hasznosnak látszik, mert 
uricosuriás hatása érvényesül, és képes a húgysavszintet is csökkenteni. Minden diétás javaslat 
mellett az életvitel, az életmód átalakítását, a fizikai aktivitás növelését is hangsúlyozzák. 

Az akut köszvényes roham kialakulása 

A néma állapotban lévő urátkristályok stimulusokra beáramlanak az ízületekbe, ott először speciális 
sejtek fagocitálják őket. A sejtek kemotaktikus anyagokat bocsátanak ki, és gyulladásos folyamatot 
indítanak el az ízületben. A kristályok beáramlási folyamata rendszerint valamilyen precipitáló 
tényezőhöz kötött. Ilyen lehet nagy mennyiségű alkohol fogyasztása, nagy lakomázás, legyengült 
állapot krónikus betegségben, posztoperatív állapotokban. Leírták, hogy a húgysavérték gyorsan 
emelkedik vagy csökken, illetve a húgysavszintváltozás nagyméretű lehet a szezonális váltások idején. 

A leggyakrabban (az esetek 90%-ában) a nagy lábujjon (az első metatarsalis ízületben) jelenik meg a 
fájdalmas arthritis. Előfordul a bokában, a csuklóban, a kézujjak a kisízületeiben, a könyökben és a 
térdízületben is. 
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A köszvény társulása súlyos érrendszeri betegségekkel és a kardiovaszkuláris mortalitás 

A legnagyobb nemzeti adatbázisok alapján a köszvény társulása egyéb súlyos betegségekhez az 
alábbi arányban fordul elő: 

 Coronariabetegség: 25% (General Practicers Research Database, Anglia, 2002). 

 Hypertonia: >50% (Health and Family Planning System Anglia, 2000), 

 2-es típusú diabetes, obesitas (BMI >25 kg/m2): 70%. 

 Inzulinrezisztencia, diabetes mellitus: 15% (NHANESIII). 

 Kóros kreatinin érték: 5%. 

 Vesekövesség: 14-15%. 

A Framingham tanulmány egyik alcsoportvizsgálatában 4053 köszvényes beteg adatait elemezték. 
Bizonyítást nyert, hogy a köszvény jelenléte mintegy 60%-kal emeli a coronariabetegség 
megjelenésének kockázatát. A Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT) tanulmányban 
mutatták ki, hogy a köszvény jelenléte 26%-kal növelte a myocardialis infarktus kockázatát 
(esélyhányados: 1,26). 

Mindezek arra utalnak, hogy a köszvény jelenléte mintegy előrevetíti a halálos eseményeket, és ez a 
kockázat a halálos coronariaesemény vonatkozásában a legerősebb. A coronariabetegség, ezen belül 
a myocardialis infarktus kockázata legalább 50%-kal nagyobb a köszvényes betegek esetében a nem 
köszvényesekkel összehasonlítva. Mivel a klinikai tüneteket okozó köszvény esetében biztos, hogy az 
esetek túlnyomó többségében 400 µmol/l felett van a húgysavszint, ez természetesen arra is utal, 
hogy a magas húgysavértéknek döntő jelentőségük van a kardiovaszkuláris kockázat növekedésében. 

Diagnózis 
A köszvény diagnózisa a klinikai tüneteken alapszik. A heveny köszvényes roham felismerése nem 
szokott gondot jelenti, mert a típusos helyeken, az ízületekben az urátkristályok lerakódása és a 
másodlagos gyulladásos folyamatok (arthritis) kialakulása könnyű diagnózist biztosít. A fájdalmas 
ízületekhez nem lehet hozzáérni, mert már az érintés is igen heves fájdalomérzetet kelt. A bőr 
rendszerint pirosan, barnásan elszíneződött. A diagnózist biztosítja az ízületi synovialis folyadék 
polarizációs mikroszkópos vizsgálata, amelynek segítségével a jellemző urátkristályokat (8-12 µ 
hosszúságú tű vagy pálca alakú sárga kristályok) felismerhetjük. Természetesen megfelelő 
tapasztalatra szükség van a nem urát kristályoktól történő elkülönítés érdekében. Az urátkristályok 
felhalmozódása az ízületekben deformitást, duzzanatot, tophusos csomókat eredményez, amelyek a 
krónikus formában rheumatoid arthritisssel összetéveszthetők. A tophusok az ízületekben 
röntgenvizsgálattal is felismerhetők. 

A diagnózis felállítása során az American Rheumatoid Association (ARA) kritériumai még ma is 
érvényesek, amelyek a klinikai képre, a fizikális tünetekre, a laboratóriumi és röntgeneredményekre 
alapozottak. A diagnózis felállítása során figyelni kell: 

 a jellegzetes ízületi duzzanatra, amely fájdalmas, 

 az urátkristályok felismerésére, 

 a tophusokra, 

 a vesefunkcióra (a köszvényes vese jelei) 

 vesekő felderítésére és másodlagos vesefunkció-károsodásra, 

 a húgysavszintre, 

 és a jellemző röntgeneltérésekre. 
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A European League Against Rheumatism (EULAR) az egyes diagnosztikus elemek valószínűségi 
értékének sorrendjét a következőképpen adja meg: urátkristály kimutatása 56,7%, tophus 40%, 
klasszikus podagra 30,6%, hyperuricaemia 9,74%, subcorticalis cysta erózió nélkül 
(röntgenvizsgálattal) 6,4%. A diagnózist nehezítik az alábbi tényezők: 

 A köszvény nem mindig társul magas húgysavszinttel, különösen a heveny rohamok 
időszakában. 

 A köszvény előfordul sokízületi és krónikus formában is. 

 Nemcsak a köszvényes roham szűnik meg colchicinre. 

 Nőkben is előfordul köszvény. 

 A tophusos csomókat össze lehet téveszteni Heberden-csomókkal. 

Kezelés 
A köszvény kezelése az alábbi terápiás folyamatokból tevődik össze: 

 A heveny köszvényes roham gyors megszüntetése. 

 Az újabb köszvényes rohamok kialakulásának megakadályozása. 

 A hyperuricaemia kezelése abból a célból, hogy a betegség progresszióját megállítsuk. 

 A szérum húgysavszintet olyan értékhatárok közé kell vinnünk, hogy a szervezetben lévő 
urátkristály-raktárak kiürüljenek. 

A fő célkitűzések menetrendjét az 1. ábrában mutatjuk be. 

 

1. ábra. A legfontosabb három feladat köszvényben NSAID: nem szteroid gyulladásgátló 

1. A köszvényes roham megszüntetése 
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Első lépésben az urátkristályok okozta gyulladást és fájdalmat kell megszüntetni. Ebben a fázisban a 
kristályok még az ízületekben maradnak és a húgysavszintet sem csökkentjük. Erre a feladatra a nem 
szteroid gyulladásgátlók, az orális colchicin, kortikoszteroidok és az adrenokortikotrop hormon 
(ACTH) a legalkalmasabb. 

 A nem szteroid gyulladáscsökkentők közül bármelyiket lehet használni, a leggyakrabban az 
indomethacint adják. Általában a rövidebb hatású szerek előnyösebbek, gyorsabban 
csökkentik a fájdalmat, mint a hosszú hatású szerek. 

 A colchicin igen gyorsan hat és nagyon hatásosan csökkenti a fájdalmat. Képes a rohamokat 
megállítani még a prodromában. 

 Amennyiben más gyógyszerek vese- vagy gasztrointesztinális panaszok miatt nem adhatók, 
akkor lehet kortikoszteroidokat adni. 

 Az ACTH adása akkor jön szóba, ha gyors hatást akarunk elérni, vagy ha a beteg már kapott 
szteroidot. 

A gyulladáscsökkentő szerek nem mentesek a mellékhatásoktól, ezért figyelni és ellenőrizni kell a 
betegeket kezelés közben. A NSAID-k gasztrointesztinális eróziót, fekélyt okozhatnak, akár súlyos 
vérzés is felléphet. Gyomor-bélrendszeri bántalmakat a colchicin is okoz. A folyadék-visszatartás 
nemcsak a szteroidok adása közben, hanem a nem-szteroid gyógyszerek esetében is nemritkán 
előfordul, különösen idősebb betegeken. Ez tehát csak tüneti kezelés és nem a betegség gyógyítása. 
A leglényegesebb, hogy azonnal indítsuk el a kezelést, a megfelelő dózisokat használjuk, és hogy 
elegendő ideig kapja a beteg az említett szereket. Amennyiben egyetlen ízületet érintett a folyamat, 
akkor arthrocentesist kell csinálni, így megerősíthetjük a diagnózist és lokálisan is adhatunk 
szteroidot. A másik lényeges tennivaló az ízület nyugalomba helyezése, mert így a folyamat 
gyorsabban javul. Sokszor hibát követnek el, ha a gyógyszereket csak öt-hat napig adják, mert a 
tapasztalat szerint a kezdő kezelés és a gyulladás visszafejlődése rendszerint 12-14 napot is igénybe 
vesz. 

A második lépésben meg kell akadályozni, hogy a köszvényes rohamok újra kialakuljanak. Erre a célra 
is megfelelnek a gyulladáscsökkentő szerek, azonban tudni kell, hogy tartós antiflogisztikus kezelés 
mellett is visszatérhet egy-egy köszvényes roham, ezért ebben a fázisban már foglalkozni kell a 
húgysavszint csökkentésével is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy folyamatos klinikai ellenőrzés 
mellett adjuk tovább a nem szteroid gyulladáscsökkentőket vagy a colchicint, de a dózisokat 
csökkenteni lehet, és párhuzamosan elindítjuk a húgysavszint-csökkentő gyógyszerek adását. 

2. A húgysavszint csökkentésének elindítása 

Megfelelő tervet kell készíteni egyedi megítélés alapján, hogy milyen gyorsasággal indítjuk el a 
köszvényes roham után a húgysavszint csökkentését. Számolni kell azzal, hogy a húgysavszint-
csökkentés indításakor előfordulhat, hogy a rohamok „felélednek", ezért helyes erre az időszakra újra 
antiflogisztikus hatású szereket is adni. Jól bevált az allopurinol adása, és feltétlen szükséges a 
húgysavszint ellenőrzése a következő hónapokban. A húgysavszint-csökkentő kezelés indítását 
befolyásoló tényezők: 

 Amikor a húgysavszint igen magas (10-12 mg/dl, azaz 358-700 µmol/l), akkor helyes a 
kezelést minél előbb elindítani. 

 A kezelés elindítását minden beteggel személyesen meg kell beszélni, mert vannak olyanok, 
akik vállalják időlegesen a rohamok jelentkezését, de nem akarják az állandó húgysavszint-
csökkentő kezelést. 

 Ha a köszvényhez vesebetegség, hypertonia vagy egyéb komoly kardiovaszkuláris betegség 
társul, akkor mindenképpen agresszívabbaknak kell lennünk az elindítás gyorsaságában. Ez 
annál is fontosabb, mert a nem jól kezelt állapotokban a tophusok „némán" megmaradnak és 
súlyos szöveti, szervi károsodáshoz vezetnek. 
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 Ugyancsak mielőbbi gyógyszeres húgysavcsökkentő kezelést kell bevezetni, ha tophust, 
köszvényes arthritist, vagy nephrolithiasist észlelünk. 

 A tünetmentes periódusban igen fontos a szérum húgysavszint nyomon követése és 
rendszeres ellenőrzése. Számos bizonyíték van arra nézve, hogy olyan esetekben, amikor 
nem csökkentik a húgysavszintet, törvényszerűen kialakulnak a latens urátkristály-raktárak, 
majd az esetek mintegy 25%-ában manifeszt köszvényes rohamok jelennek meg, illetve 
kialakulnak a szervi elváltozások. 

 Akinél egy roham lezajlott, az esetek 62%-ában egy éven belül megjelenik a második roham 
és 10 év elteltével csak az esetek 7%-ában nem ismétlődik a köszvényes roham. Minél 
gyakrabban volt köszvényes roham, annál nagyobb az esélye újabb roham kialakulásának. 

Milyen az ideális húgysavszint-csökkentő gyógyszertől elvárjuk, hogy képes legyen a húgysavszintet 
350 μmol/l alá vinni, meg tudja megakadályozni a köszvényes rohamok kialakulását és a köszvény 
progresszióját, mellékhatásai minimálisak legyenek, valamint a köszvényes, hyperuricaemiás 
betegeknek széles körének lehessen adni. Bizonyítást nyert, hogy a húgysavszint 350 μmol/l alá 
csökkentésével nem ismétlődnek a rohamok, vagy azok száma jelentősen csökken, kevesebb az 
urátkristály az ízületekben, csökken a tophus mérete és nem ismétlődnek tophusos lerakódások nem 
ismétlődnek. 

Igen fontos kérdés, hogy a húgysavcsökkentő kezelés ideje alatt ne alakuljon ki köszvényes roham. 
Általában a kezelés indításának első 8 hetében mindenképpen helyes nem-szteroid 
gyulladáscsökkentőket vagy colchicint vagy adni. Jellemző, hogy a húgysavszint erős és gyors 
csökkentése kiválthat rohamokat. A húgysavcsökkentő kezelés következő fázisában (8-16. hét) 
rendszerint elhagyjuk a gyulladáscsökkentő szereket. Ilyenkor még az esetek 45-50%-ában 
előfordulhatnak akut rohamok. A következő időszakban már egyre ritkább a heveny rohamok 
előfordulása. Mindezek alapján valószínű, hogy a gyulladáscsökkentő szereket csak lassan és 
fokozatosan szabad elhagyni a húgysavcsökkentő kezelés indítása után. Általános szabályok: 

 Köszvényben a húgysavszint-csökkentő kezelést csak úgy szabad elindítani, hogy közben 
gyulladáscsökkentő kezelést is folytatunk. 

 Ez utóbbit addig kell folytatni, amíg a beteg teljesen tünetmentes nem lesz, eltűnnek a 
tophusok, és a húgysavszint tartósan - legalább 6 hónapon keresztül - 350 μmol/l alatt 
marad. 

 A beteget mindig fel kell világosítani, hogy köszvényes rohamok előfordulhatnak. 

A használt gyógyszercsoportok: 

Urátürítő gyógyszerek 

Mivel a köszvényes betegek 90%-ában a húgysavürítés akadályozott, ezért e szerek képesek a 
leggyakoribb okot megszüntetni. Nemcsak a kezdeti reabszorpciót, hanem a 2. fázisban a szekréció 
utáni újabb reabszorciót is gátolják, így elősegítik a húgysav kiválasztását. Ide soroljuk a probenecint, 
a benzbromaront és a sulfinpyrazont. Kisebb mértékű, de hasonló hatást fejtenek ki a losartan és a 
fenofibrátok is. 

Allopurinol 

Az allopurinol képes a hyperuricaemia kialakulásának mindkét okát, azaz a túlprodukciót és a 
kiválasztásgátlást is megszüntetni. Hatásos veseelégtelenségben is, bár bizonyos mértékig a kreatinin 
értéket figyelembe kell venni az adásakor. 

A vesefunkció a fentiekben elmondottak ellenére is bizonyos gondot jelent allopurinol esetében. 
Ennek megfelelően az irányelvek is azt mondják, hogy kisebb dózissal kell indulni, és egyedileg 
döntve kell a dózist emelni. Számolni kell a ritkán előforduló allergiás jelenségekkel is. Az uricosuriás 
szerek esetében egyértelmű a vesekő kockázata, másrészt bizonyos húgysavszint felett nem 
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hatásosak. A betegek 95-96% a ma is allopurinolt kap. Súlyosabb mellékhatás (dermatitis, hepatitis, 
interstitialis nephritis) igen ritkán fordul elő. 

Az allopurinol szokásos ajánlott dózisa tünettel járó köszvényben 100-800 mg. Az egyik legnagyobb 
probléma, hogy a legtöbb esetben napi 300 mg-nál kisebb dózist adnak. Ez nem elegendő a 350 
μmol/l célérték eléréséhez. Klinikai tünetekkel (köszvény) járó esetekben a cél, hogy a szérum-
húgysavszintet 297-357 μmol/l közötti értékre kell vinni. 

Tünetmentes esetekben korábban csak diétát javasoltak, azonban az újabb és a fentiekben 
ismertetett adatok birtokában ilyen esetekben is indokoltnak tartjuk az allupurinol adását, ha a 
szérum húgysavszint 9 mg/dl (535 μmol/l) felett van. A célérték 297-357 μmol/l. A kezdő dózis 300 
mg/nap. Magasabb kreatininszint mellett 100 mg/nap dózissal helyes indítani. Ma ezt tovább kell 
módosítanunk, mert számos olyan társuló betegség van (szívelégtelenség, vesebetegég, malignus 
szindrómák stb.), amelyekben a szövetpusztulás egyértelmű. Ezen esetekben már 400 μmol/l felett 
indokolt a kezelés elindítása. 

Az európai és hazai tapasztalatok alapján a köszvényes betegek csaknem fele nem érte el a 6 mg/dl 
(350 µmol/l) értéket, így a magasabb húgysavszint miatt megmaradnak a szervezetben a 
húgysavkristályok, nem oldódnak fel a tophusok és nem sikerül az újabb rohamok kivédése. 

A tartós húgysavszint-csökkentésre feltétlenül szükség van, mert a kezelés abbamaradása újra 
lehetővé teszi a húgysavkristályok megjelenését, a rohamok kialakulását. Általában 8-16 hetes 
húgysavcsökkentő kezelés után már nincsen szükség a gyulladáscsökkentő kezelésre. 

Újabb gyógyszeres lehetőségek 

Rasburicas 

Rekombináns urátoxidáz enzim, amely a húgysav-allantoin konverziót katalizálja, és így könnyebben 
kiválasztódó formához jutunk. Köszvényben nem alkalmazzák, de malignus haematológiai 
betegségekben a szövetpusztulás miatt növekvő húgysavszint drámai csökkenését tudja előidézni. 
Alkalmazzák olyan esetekben is, ha a beteg allergiás allopurinollal szemben. Ilyen esetekben a 
húgysavszint drámai módon csökkent, akár 1-2 mg/dl (58-120 µmol/l) érték alá. Tartós adása során 
(10-12 hét) a tophusok is visszafejlődtek. 

Tebuxostat 

Ezt a kifejezetten szelektív XO-inhibitort is sikeresen adják allopurinollal szembeni intolerancia 
esetében. Igen hatásos húgysavcsökkentő szer, 120 mg/nap dózis mellett már 7-14 nap alatt a 
betegek több mint 90%-a elérte a 6 mg/dl (350 µmol/l) alatti húgysavszintet. Becker és munkatársai 
1067 beteget értékelő vizsgálatban azt figyelték meg, hogy 28 hetes kezelés során a dózis 
növelésével jelentős számban lehetett a 6 mg/ dl (350 µmol/l) alatti húgysavértéket elérni, még 
mérsékelt vesefunkció-romlás esetén is. 

Gondozás 

A húgysavszint csökkenése már egy-két napos kezelés után megkezdődik, azonban a szérumszint 
folyamatos ellenőrzése szükséges. Az első időszakban tanácsos 2-4 hetente kontrollálni a szérum 
húgysavszintet egészen addig, amíg a 6 mg/dl (350 μmol/l) szintet el nem érjük. Ezt követően 
elegendő félévente a húgysavszint vizsgálata. A jelenlegi tapasztalatok szerint - ha a kezdeti adagolás 
helyes volt - napi 100 mg allopurinol adásával a helyes célszintet tartani tudjuk. Félévenként a 
húgysavszint ellenőrzése és klinikai kontroll szükséges. 

Hypertoniában, visceralis obesitasban, metabolikus szindrómában és 2-es típusú diabetes 
mellitusban minden első klinikai vizsgálat része a húgysavszint ellenőrzése. Amennyiben ismételt 
méréssel nők esetében a húgysavszint 370 μmol/l, férfiak esetében 400 μmol/l felett van, akkor az 
allopurinol adását el kell kezdeni és folyamatosan kell a vérszintet ellenőrizni. Újabban már 
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hazánkban is rendelkezésre állnak olyan mérőeszközök, amelyek egy csepp vérből meghatározzák a 
húgysavszintet, így az önellenőrzés is megoldhatóvá vált. 

Szívelégtelenségben és veseelégtelenségben nagyon gyakori az emelkedett húgy-savszint. Sokszor 
ilyen esetekben észleljük a legmagasabb értékeket, akár 600-800 μmol/l-t is. Ezért ma ebben a két 
betegségben kötelező a húgysavszint ellenőrzése három hónaponként. Ha ezt nem tesszük, váratlan 
meglepetés - akár tophusos arthritis kialakulása - érhet bennünket. Ebben a két formában a nagy 
mennyiségű diuretikum adása nagy mértékben elősegíti a rossz klinikai állapot kialakulását. Azt is 
érdemes tudnunk, hogy e formákban a XO bénítása nemcsak csökkenti a húgysavszintet, de 
előnyösen befolyásolja a jelen lévő oxidatív stresszt, illetve endothel-diszfunkciót. 

A húgysavszint-csökkentő kezelés során a húgysavszinten túl ellenőrizni kell a köszvényes beteg 
esetében: 

 a gyulladásos tünetek megszűnését, 

 az urátkristályok eltűnését, 

 a tophusok megkisebbedését vagy eltűnését (minél alacsonyabb a húgysavszint, annál 
gyorsabban tűnnek el a tophusok, illetve csökken a méretük). 

Terápiás elégtelenség 

A következő tényezők gátolják a célérték elérését: 

 A beteg nem kapott megfelelő felvilágosítást és utasításokat, 

 Nem megfelelő allopurinol dózist kapott a beteg, 

 Vese- vagy szívtranszplantált beteg esetében az immunoszuppresszív kezelés befolyásolja az 
eredményt, 

 A vesefunkció romlása. 
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Tesztkérdések 

1. Melyik állítás igaz? 
A. A nők és a férfiak átlagos húgysavszintjében nincs különbség az életünk során. 
B. A magasabb ösztrogén szintnek köszönhetően a nők húgysavszintje magasabb, mint a férfiaké, de 
az életkor előrehaladtával ez a különbség csökken. 
C. Fiatal korban a férfiak húgysavszintje magasabb, idősebb korban a nőké. 
D. A húgysavszint nők esetében 60-65 éves korig szignifikánsan alacsonyabb, mint a férfiaké, de 
hetvenéves kor után már csaknem egyenlő szinttel találkozunk mindkét nemben. 
E. A húgysavszint az életkor növekedésével folyamatosan csökken. 
 
2. Melyik állítás hamis? Az emelkedett húgysavszint: 
A. Elindítja a köszvényes tophusok kialakulását. 
B. Elősegíti az urátkövek megjelenését a vesében. 
C. Növeli a szívinfarktus és az ischaemiás stroke kialakulásának valószínűségét 
D. Cataracta kialakulásához vezet. 
E. Önálló kardiovaszkuláris kockázati tényező. 
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3. Melyik a hyperuricaemia oka? 
A. A fokozott húgysavképződés, Megnövekedett purin-bioszintézis – genetikai ok 
B. Myelo- vagy lymphoproliferativ betegség 
C. Csökkent húgysavkiválasztás 
D. veseelégtelenség 
E. Az első két válasz helyes 
F. Az első négy válasz helyes 
 
4. Melyik állítás hamis? Az emelkedett húgysavszint: 
A. Akut vesebetegséget urát-nephropathiát okozhat. 
B. Krónikus vesebetegséget (köszvényvese) okozhat. 
C. Vesekövességet okozhat. 
D. Vesedaganatok kialakulását fokozhatja. 
E. Glomerulosclerosis kialakulását fokozhatja. 
 
5. Melyik állítás hamis? A köszvény: 
A. A köszvény nem mindig társul magas húgysavszinttel, különösen nem a heveny rohamok 
időszakában. 
B. A köszvény előfordul sokízületi és krónikus formában is. 
C. Csak a köszvényes roham szűnik meg colchicinre. 
D. Nőkben is előfordul köszvény. 
E. A tophusos csomókat össze lehet téveszteni Heberden-csomókkal. 
 
6. Mi a köszvény kezelése? 
A. A heveny köszvényes roham gyors megszüntetése 
B. Az újabb köszvényes rohamok kialakulásának megakadályozása 
C. A hyperuricaemia kezelése abból a célból, hogy a betegség progresszióját megállítsuk 
D. A szérum húgysavszintet olyan értékhatárok közé kell vinnünk, hogy a szervezetben lévő 
urátkristályraktárak kiürüljenek 
E. Valamennyi válasz helyes 
 
7. Melyik állítás hamis? A köszvényes roham megszüntetésére: 
A. Nagydózisú allopurinol (Milurit) a leghatékonyabb. 
B. A nem-szteroid gyulladáscsökkentők közül bármelyiket lehet használni, a leggyakrabban az 
indomethacint adják. Általában a rövidebb hatású szerek előnyösebbek, gyorsabban csökkentik a 
fájdalmat, mint a hosszú hatású szerek. 
C. A colchicin igen gyorsan hat és nagyon hatásosan csökkenti a fájdalmat. Képes a rohamokat 
megállítani még a prodromában. 
D. Amennyiben más gyógyszerek vese- vagy gasztrointesztinális panaszok miatt nem adhatók, akkor 
lehet kortikoszteroidokat adni. 
E. Az ACTH adása akkor jön szóba, ha gyors hatást akarunk elérni, vagy ha a beteg már kapott 
szteroidot. 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: D, 3: F, 4: D, 5: C, 6: E, 7: A 

A zsíranyagcsere zavarai, dyslipidaemiák 
dr. Tamás Ferenc 

Bevezetés 
A szív-, érrendszeri betegségek hazánkban a vezető halálokot adják. Ezek kialakulásában jelentős 
szerepe van a lipidabnormalitásnak. A koleszterin szintjének csökkentése mind a primer, mind a 
szekunder prevenció során képes az összhalálozást és a kardiovaszkuláris halálozást is csökkenteni. A 
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koleszterinen kívül más lipidfrakcióknak is szerepük van az érelmeszesedés kialakulásában. A Helsinki 
Heart Study az elsők között hívta fel a figyelmet arra, hogy a HDL emelkedése jelentős mértékben 
hozzájárult a betegek kardiovaszkuláris eseményeinek csökkenéséhez. Később a VAHIT 
tanulmányban definitív érbetegekben is igazolták a HDL emelés kardiovaszkuláris eseményekre 
gyakorolt kedvező hatását. Az előző tanulmányokban a HDL gyógyszeres emelésén kívül a triglicerid 
szint csökkenés is hozzájárult a kardiovaszkuláris események csökkenéséhez. Hokanson és Austin 17 
nagy tanulmány metaanalízisét elvégezve azt mutatta ki, hogy a triglicerid szintjének csökkentése 
mind nőknél, mind férfiaknál jelentős kardiovaszkuláris rizikócsökkenést eredményez. Ezen kívül a 
magas triglicerid szint (>10 mmol/l) nagymértékben hozzájárulhat az életet rövid távon is 
veszélyeztető akut pancreatitis kialakulásához. 

Definíció, BNO tartomány 
A dyslipidaemiák a zsíranyagcsere olyan primer vagy szekunder betegségeit jelentik, melyek az 
atherosclerosis folyamatának felgyorsítása révén nagymértékben növelik a cardio- és 
cerebrovascularis betegségek, valamint a perifériás artériás érbetegségek kialakulásának kockázatát, 
egyúttal súlyosbítják a kórlefolyást, azaz nyilvánvaló veszélye az érszövődmények, a célszerv-
károsodások (ISZB, szívinfarktus, ischaemiás stroke, a végtagok megtarthatóságát veszélyeztető 
perifériás érszűkület) kialakulásának. Mindez nagymértékben rontja az életkilátásokat, az 
életminőséget és igen nagy anyagi terhet ró mind az egyénre, mind az egészségügyre. 

E7800 Tiszta hypercholesterinaemia 
E7810 Tiszta hypertriglyceridaemia 
E7820 Kevert hyperlipidaemia 
E7830 Hyperchylomicronaemia 
E7840 Egyéb hyperlipidaemia 
E7850 Hyperlipidaemia, k.m.n. 
E7860 Lipoprotein hiány 
E7880 A lipoprotein anyagcsere egyéb rendellenességei 
E7890 Lipoprotein anyagcsere rendellenesség, k.m.n. 
M1430 Lipoid dermatoarthritis (E78.8+) 

 

Epidemiológia 
A dyslipidaemiák leggyakoribb, legjelentősebb képviselője a hypercholesterinaemia. Többek között 
9000 emberen végzett felmérés szerint a hazai felnőtt lakosság 66%-ának a normális felső határnak 
tekintett 5,2 mmol/l fölött van a koleszterin szintje, úgy, hogy ezen belül 25%-nak 6,5, 7-8%-nak 
pedig 7,8 mmol/l fölötti értéket mértek. A magyarországi átlagos koleszterin szint 5,7 mmol/l. A 
triglicerid szint a lakosság 18%-ában volt emelkedett a 2,3 mmol/l-es határérték felett. Újabban 
azonban 1,7 mmol/l a határérték, így a hypertriglyceridaemia aránya a fenti kétszeresének, mintegy 
40%-nak tekinthető. 

A felnőtt magyar lakosságnak mintegy 40%-a túlsúlyos és kb. 20%-a az elhízott (BMI >30 kg/m2), sőt 
Halmy újabb adatai szerint 43,2% a túlsúly és 25% az elhízás aránya, míg a nagy kockázatot jelentő 
haskörfogat (>102 cm) aránya a férfiak körében 24%-os volt. A fentiek alapján mintegy 5 millió 
hypercholesterinaemiás és legalább 2 millió - orvosi értelemben is - elhízott személlyel számolhatunk 
hazánkban (a két betegség közt erős átfedés van). 

Az irodalmi adatok alapján a primer hyperlipoproteinaemiák közül a familiáris hypercholesterinaemia 
homozigóta formájának gyakorisága 1:1000000, a heterozigóta forma gyakorisága 1:500, a defektív 
apoB szindróma gyakorisága 1:600, a familiáris kombinált hyperlipidaemia gyakorisága 1:100, míg a 
familiáris hypertriglyceridaemia előfordulási aránya kb. 1:300. Hazánkban a halálozási statisztikát a 
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szív-érrendszeri betegségek vezetik, de az agyi érbetegségek is nagy arányban felelősek a 
morbiditásért és mortalitásért, nagymértékben rontják az életminőséget, valamint hatalmas terhet 
rónak az egészségügyi ellátásra. A fenti érszövődmények kialakulásában a hypertonia és a 2-es típusú 
diabetes mellitus mellett döntő szerepe van a kezeletlen, vagy a nem hatékonyan kezelt 
dyslipidaemiának. Pozitív eredmény, hogy hozzávetőlegesen egy évtizede a kardiovaszkuláris 
mortalitás növekedése megállt, sőt az akut myocardialis infarctusok okozta halálozás számottevően 
csökkent. Jelenleg kb. 600 ezer személy kap lipidcsökkentő kezelést hazánkban, 2/3 részben 
sztatinokat, jóllehet az irányelvek szerint legalább 2 millió egyén szorulna lipidcsökkentő kezelésre. 

Életkor 
A familiáris hypercholesterinaemia homozigóta formája jellegzetesen már a 20. életév előtt 
szívinfarktussal járhat, a heterozigóta formában a szívinfarktus - kezelés nélkül - 30-50 éves 
életkorban jelentkezik. A szekunder kórformák általában a 45-65 éves életkorban vezetnek célszerv 
károsodáshoz (ennek hátterében a 2-es típusú diabetes mellitusnak, a hypertoniának és az életkor 
előrehaladtával növekvő gyakoriságú visceralis elhízásnak is jelentős szerepe van). 

Nem 
A primer hyperlipoproteinaemiákat illetően nincsenek számottevő nemi különbségek, azonban 
férfiakban általában 10-15 évvel korábban alakulnak ki a dyslipidaemia szövődményeként az 
atherosclerosis eredetű érbetegségek. A menopausában a nők addigi előnye a férfiakkal szemben 
elvész. 

Patofiziológia 
Alapvető a primer és szekunder hyperlipoproteinaemiák elkülönítése. A másodlagos 
hyperlipoproteinaemiák felismerésében a gyógyszerszedési, alkoholfogyasztási egyéni anamnézis, 
valamint az alábbiakban részletezett társbetegségek igazolása nyújthat segítséget. A primer 
hyperlipoproteinaemiák kórisméjében a családi anamnézis fontos (korai szívinfarktus gyakori 
előfordulása egyenes ági rokonok között, öröklött pancreatitisek családi halmozódása stb.). Genetikai 
vizsgálatok igazolhatják a háttérben álló konkrét genetikai eltérést. A diszlipidaemiák genetikai 
hátterét az 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat. A diszlipidaemiák genetikai háttere 

Primer hypercholesterinaemia 

 Familiáris hypercholesterinaemia (homozigóta, illetve heterozigóta formája) 

 Poligénes hypercholesterinaemia (pl. ApoE-polimorfizmus) 

 Familiáris hyper-alfalipoproteinaemia 

 Familiáris defektív apoB-100 szindróma 

 Koleszterin-észter raktározási betegség 
Primer hypertriglyceridaemia 

 Familiáris lipoprotein lipáz hiány 

 Familiáris lipoprotein lipáz inhibitor hiány 

 Familiáris apoC-II hiány 

 Familiáris hepatikus lipáz hiány 

 Familiáris hypertriglyceridaemia IV. és V. típusa 

 Familiaris hypertriglyceridaemia chylomicronaemiával 
3. Primer kevert hyperlipidaemia 

 Familiaris disbetalipoproteinaemia 

 Familiáris kombinált (kevert típusú) hyperlipidaemia 

 Familiáris LCAT-hiány 
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 Falszem betegség 
 

Gyakori társbetegségek 

2-es típusú diabetes mellitus, az IDF 2008. évi ajánlása szerinti metabolikus szindróma egyéb 
komponensei (hypertonia, viscerális obesitas, hyperuricaemia), érszövődmények megjelenése, 
bőrtünetek, neuropathia, pancreatitis, igen rosszul beállított 1-es típusú diabetes mellitus, vagy 
proteinuriával járó diabeteses nephropathia jelenléte, hypothyreosis, krónikus veseelégtelenség, 
alkoholos vagy egyéb májbetegségek, nem alkoholos zsírmáj, epeúti obstrukcióval járó kórképek, 
primer biliaris cirrhosis stb. 

Hatáskör, kompetencia 
A háziorvos számos, a kardiovaszkuláris betegségek kivizsgálásával, kezelésével, gondozásával és 
prevenciójával kapcsolatos tevékenységét a Háziorvosi Hatásköri Lista tartalmazza. 

Anamnézis 
 Van-e perifériás érbetegségre, vagy cerebrovaszkuláris kórképre, angina pectorisra vagy 

szívinfarktusra utaló panasz van-e? 

 Ismert-e hypertonia, diabetes mellitus, megtalálhatók-e az IDF 2005. évi diagnosztikai 
kritériumainak megfelelő metabolikus szindróma komponensei? 

 A családban a közvetlen hozzátartozók között volt-e ischaemiás szívbetegség, korai 
szívinfarktus (férfiakban 55 év, nőkben 65 év alatt), stroke, perifériás érbetegség, 
lipidabnormalitás, hypertonia, cukorbetegség, elhízás? 

 Van-e nephrosis szindrómára, krónikus veseelégtelenségre, hypothyreosisra, Cushing 
szindrómára utaló tünet, adat, laborlelet? 

 Szed-e olyan gyógyszert, mely lipidabnormalitást okozhat (pl. thiazid, szteroid, hormonpótló 
kezelés, retinoid, béta-blokkoló, immunszupresszív szerek stb.)? 

Fizikális vizsgálat 
A dyslipidaemia többnyire tünetmentes, a fizikális vizsgálat során kisebb, szemmel látható eltérések 
lehetnek, gyakran véletlenül, vagy szűrővizsgálat során végzett vérvétel során, vagy már a célszerv-
károsodások kialakulása esetén ismerhető fel. Vizsgálandó: 

 Testsúly, testmagasság mérése 

 BMI kiszámítás (normál: 18,5-24,9 kg/m2). 

 Haskörfogat mérése (férfiaknál: <94 cm, nőknél <80 cm a normál érték) 

 Testzsírmérés: (férfiaknál <20%, nőknél 30% a normál érték) 

 Vérnyomás mérése (<140/90 Hgmm, kardiovaszkuláris betegségekben, diabetesben, 
krónikus veseelégtelenségben, metabolikus szindrómában <130/80 Hgmm, napi 1 g fölötti 
macroproteinuria esetén <125/70 Hgmm a célérték) 

 Az érelmeszesedésre utaló fizikális jelek (perifériás erek érintettsége esetén a végtag distalis 
része hűvösebb tapintatú, Doppler index, boka/kar index csökken (≤0,9), vérellátási zavar 
miatt végtag-elszíneződés, esetleg nekrotikus elváltozások (gangraena), a perifériás erek nem 
tapinthatók, a carotisok fölött, az a. renalis és az aorta abdominalis szakasza fölött 
hallgatózva surranás észlelhető) 

A lipid-abnormalitást jelző fizikális eltérések: arcus corneae, cornea homály, lipaemia retinalis, 
xanthelasma palpebrarum, xanthoma (eruptiva, tuberosum, tendinosum), hepatosplenomegalia, 
recidív pancreatitisek, perifériás neuropathia tünetei. 
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Laboratóriumi vizsgálatok 
Összkoleszterin, LDL koleszterin (lehetőleg közvetlenül mért, ha erre nincs lehetőség, akkor a 
Friedewald-formula szerint számítva, mely legújabb állásfoglalásunk szerint 2,7 mmol/l-es triglicerid 
szint alatt számolható, felette direkt meghatározás javasolt), HDL koleszterin, triglicerid, Lp(a), CN, 
kreatinin, GFR (a Cockroft-Gault formula vagy az MDRD alapján számítva), kreatinin-clearence, 
glükóz, alk. foszfatáz, SGOT, SGPT, γGT, kreatin kináz, TSH, FT4, FT3, homocystein, CRP, apoB, apoA, 
fibrinogén, T. vizelet vizsgálat. 

Gyógyszerek, amelyek befolyásolhatják a laboratóriumi eredményeket: ösztrogén, kortikoszteroidok, 
β-receptor blokkolók, thiazid diuretikumok, közepes és nagyobb napi adagjai, retinoidok, cyclosporin 
stb. Betegségek, amelyek befolyásolhatják a laboratóriumi eredményeket: pajzsmirigy-, vese- és 
májkárosodás, alkoholfogyasztás kizárása. 

Képalkotó vizsgálatok 
Hasi ultrahang segítséget nyújthat a steatosis hepatis, valamint az akut pancreatitis 
diagnosztikájában. Carotis duplex scan az erek állapotára vonatkozóan szolgáltat adatokat. 

Egyéb vizsgálatok 
Nyugalmi, terheléses EKG, a mozgásprogram megtervezése előtt echokardiográfia. 

Kiegészítő diagnosztikai vizsgálatok: a hypertriglyceridaemiához társuló neuropathia igazolása 
Semmes-Weinstein-monofilamentumal, 128 Hz-es, kalibrált Rydel- Seiffer-féle hangvillával, ENG-vel 
vagy neurometerrel. A dyslipidaemia szövődményei, célszervkárosodások kialakulása esetén invazív 
kardiológiai, angiológiai vagy koponya CT vizsgálatra is gyakran szükség lehet. 

Érintett szervrendszer(ek) vizsgálata: artériás érrendszer (koszorúerek, agyi artériák, mesenteriális 
artériák, végtagi artériák), pancreas, máj, lép, vékonybél, bőr, kötőszövet, inak. 

Érintett szakterületek (konzílium): a belgyógyászat szinte minden területe, különös tekintettel a 
diabetológiára, kardiológiára, nephrológiára, gastroenterológiára, endokrinológiára, ezen kívül a 
bőrgyógyászat, neurológia, angiológia, érsebészet, invazív radiológia, gyermekgyógyászat, szemészet. 

Diagnózis 
Az alább ismertetetendő értékek alapján. 

Kockázati tényezők. A rizikó becslése 

A Magyar Konszenzus Konferenciák ajánlásai alapján a következő rizikófaktorok ismerete szükséges: 

 életkor (>45 év férfi, menopausában levő nő) 

 egyéni anamnézis kardiovaszkuláris betegségre 

 dohányzás 

 vérnyomás 

 koleszterin, LDL koleszterin, triglicerid szint 

 diabetes mellitus 

 családi anamnézis korai kardiovaszkuláris betegségre (férfi <55 év, nő <65 év) 

 1, illetve 1,3 mmol/l alatti HDL szint (férfiakban, illetve nőkben) 

 abdominális (viscerális) obesitas (haskörfogat: férfiaknál >94 cm, nőknél >80 cm, illetve nagy 
kockázatban 102, illetve 88 cm/ illetve BMI 
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A kockázatbesorolást egyéb - reziduális - rizikófaktorok is befolyásolhatják 

Differenciál diagnózis 
Alapvető a primer és szekunder hyperlipoproteinaemiák elkülönítése. Ebben az egyéni és családi 
anamnézis adatai, a gyógyszerszedési, alkoholfogyasztási és a társbetegségekre (pl. diabetes mellitus, 
metabolikus szindróma, elhízás, hypertonia, májbetegségek, veseelégtelenség, nephrosis szindróma, 
hypothyreosis stb.) utaló adatok, valamint indokolt esetekben genetikai vizsgálatok nyújtanak 
segítséget. 

Kezelés 

Nem gyógyszeres kezelés 
A dyslipidaemiás betegekkel foglalkozó ellátó helyek: alapellátás, szakrendelések, kórházi és klinikai 
osztályok, továbbá országos és regionális Lipid Központok kiépített hálózata (a Magyar 
Atherosclerosis Társaság által akkreditált helyek, minősített lipidológus orvosokkal), mind a felnőtt-, 
mind a gyermekellátás területén. 

Fizikai aktivitás 

A fizikai aktivitás növelésével elsősorban a triglicerid szintet, hosszabb távon a HDL-C szintet, kevésbé 
az összkoleszterinszintet befolyásolhatjuk. Ajánlott fizikai aktivitás: heti legalább 3-4 alkalommal 30-
45 percig tartó dinamikus típusú testmozgás (tempósabb séta, kocogás, kerékpározás, úszás, 
labdajátékok, természetjárás, kertészkedés, nagytakarítás stb.). A pulzusszám lehetőleg érje el a 
120/min értéket, a fizikai terhelés megizzadással járjon. Fontos a fokozatosság a terhelés 
elkezdésekor, valamint 40 éves kor fölött előzetes kardiológiai vizsgálat indokolt (terheléses EKG, 
echokardiográfia) a hirtelen szívhalál esélyének csökkentése, megelőzése érdekében. 

A rendszeres fizikai aktivitás csökkenti a hypertonia, 2-es típusú cukorbetegség, elhízás, 
dyslipidaemia kialakulásának kockázatát minden életkorban és mindkét nemnél. A kardiovaszkuláris 
betegségek megelőzésének egyik eszköze. Ajánlott mozgásforma: dinamikus, aerob jellegű (pl. séta, 
gyaloglás 4-5 km, úszás, kerékpár, labdajátékok stb.), kiegészítve izomerősítéssel hetente 2-szer (a 
maximális erő 60-80%-án). Intenzitás: mérsékelt (4-7 kcal/min, 3-6 MET), mérsékelten erős (>7 
kcal/min, >6 MET), illetve az életkorból számított maximális szívfrekvencia (= 220-életkor években) 
60-80%-a, fokozatosan növelve. Gyakoriság és időtartam: heti 5-7x30-60 perc. Edzettségi és klinikai 
állapottól függően alkalmazható magasabb intenzitás és hosszabb időtartam, ez fokozza a kedvező 
élettani hatásokat. 

Az állapotfelméréshez terheléses EKG-vizsgálat ajánlott: igen nagy kockázatú állapotban, panaszok 
esetén, vagy nagy intenzitású sportolásnál 40 év (férfiak), illetve 50 év (nők) fölött. 

Fizikai aktivitás kardiovaszkuláris betegségben és időskorban: mozgásszegény életmódban a CV 
halálozás több, mint 2-szeres, a terhelhetőség a CV betegségben szenvedők túlélésének legjobb 
előrejelzője. 1000 kcal/hét terhelési növekmény (kb. 1 MET) 20% halálozáscsökkenést hoz. A 
rendszeres fizikai aktivitás javítja az endotheldiszfunkciót, csökkenti az oxidatív stressz hatásait, véd a 
szívizominfarktus, szívelégtelenség ellen. 

Egészséges idős- és középkorúak (>65 év), vagy idősek (>75 év) számára hetente 4-5x35-50 perc, a 
maximális frekvencia >60%-a, és heti 2x10-20 perc kis súlyokkal végzett rezisztenciaterhelés (nyújtás, 
koordináció javítása). 
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Életmódbeli változtatás, diéta 

A magas koleszterinszint étrendi kezelésében elsődleges a telített zsírsav bevitel csökkentése 
(melynek hatékonysága kétszeres, mint a táplálékban levő koleszterin mennyiségének csökkentése). 
A telített savakat tartalmazó zsírokat főleg egyszeresen telítetlen zsírsavakra, vagy lassan felszívódó 
alacsony glikémiás indexű szénhidrátokra ajánlatos cserélni. Amennyiben a hypercholesterinaemia 
mellett túlsúly-elhízás is fennáll, úgy elsődleges az energiabevitel csökkentése, az összzsírbevitel 
korlátozása és a magas glikémiás indexű szénhidrátok fogyasztásának mérséklése. 

Atherogen dyslipidaemia (hypertriglyceridaemia, alacsony HDL-C szint, small dense LDL-C 
felszaporodása, határértékű koleszterinszintek) esetén a hyperinzulinaemia mérséklése érdekében az 
összenergia, illetve telített zsír- és koleszterinbevitel csökkentése mellett nagyobb hangsúlyt kap a 
gyorsan felszívódó szénhidrátok bevitelének mérséklése is, annál is inkább, mert a 
hypertriglyceridaemiák egy része szénhidrátbevitel indukált. IV-es típusú, V-ös típusú 
hyperlipoproteinaemiában az alkohol fogyasztás korlátozása is javasolt, annak hypertriglyceridaemiát 
okozó hatása miatt. 

Fő irányelvek egészségeseknek 

Változatos táplálkozás. Az energiabevitel és -leadás egyensúlyban tartása, az egészséges testtömeg 
megtartása, illetve visszaszerzése. Bőséges zöldség- és gyümölcsfogyasztás mindennap, legalább 3-
szor (400-600 g). Teljes értékű, élelmi rostokban gazdag gabonatermékek rendszeres fogyasztása. 
Hetenként legalább 1-2-szer tengeri hal fogyasztása (pl. makréla, lazac, hering). Telített zsírsavak <1 
energia%, transzzsírsav <1 energia%, koleszterin <300 mg/nap, az alábbiak szerint: 

 sovány húsok, növényifehérje-alternatívák (szója, hüvelyes főzelékek, dió); 

 sovány, fölözött, 1,5% zsírtartalmú tej, sovány tejtermékek; 

 részlegesen hidrogénezett zsiradékok fogyasztásának minimálisra csökkentése. 

 Hozzáadott cukortartalmú italok, táplálékok fogyasztása ritkán és csak kis mennyiségben. 

Aki iszik alkoholt, mértékletesen tegye! Az ételkészítés só nélkül vagy igen kevés sóval történjék, 
kerülni kell a sóban gazdag élelmiszereket! Házon kívüli étkezés esetén azonos irányelvek 
érvényesek. 

Irányelvek nagy kockázat esetén 

Ha a célérték LDL-cholesterin <2,5 mmol/l, (cholesterin<4,5 mmol/l), akkor telített + transzzsírsavak 
aránya <7 energia%, koleszterin <200 mg/nap. Atherogen dyslipidaemia, metabolikus szindróma, 
diabetes: telített zsírsavak helyettesítése telítetlenekkel. A szénhidrátok (főleg cukor) csökkentése. 
Hypertonia esetén a sóbevitel, alkoholfogyasztás csökkentése, mellőzése; DASH-diéta (bőséges 
zöldség-gyümölcs, rendszeres sovány tej, tejtermékfogyasztás, telített zsírsavak csökkentése). 
Túlsúly/elhízás fennállásako az energia-, zsír-, cukorbevitel, valamint nagy energiadenzitású és nagy 
glykaemiás terhelésű táplálékok csökkentése. 

Betegoktatás 

A betegoktatásnak a diéta és a rendszeres testmozgás elveit és konkrét megvalósításának módjait 
kell tudatosítania, a preventív szemléletet hangsúlyozva a lipid célértékek elérésének fontosságát kell 
tudatosítania. Túlsúly/elhízás esetén a testsúly csökkentésének és elsősorban a haskörfogat 
mérséklésével jellemzett visceralis obesitas kezelésének van nagy jelentősége. Mind egyéni 
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(dietetikus, gyógytornász és orvos által végzett), mind a betegklubokban történő csoportos 
oktatásnak komoly szerepe van a fentiek megvalósításában. 

Gyógyszeres kezelés 

Ajánlott gyógyszeres kezelés 

Az LDL-koleszterinszint emelkedéssel járó állapotokban az első választandó szerek a sztatinok. Az 
elsődleges terápiás cél, az LDL-koleszterin befolyásolásában és a kardiovaszkuláris és összmortalitás 
csökkentésében számos vizsgálat igazolta szignifikáns kedvező hatásukat. A mellékhatás elkerülése és 
minimalizálása céljából a sztatint a legkisebb dózisban kell alkalmazni. Ha a minimális dózisban nem 
érjük el a kívánt hatást, akkor kétféleképpen járhatunk el: 

 A dózist duplázzuk a sztatin maximális dózisára, míg a kívánt célértéket elérjük. 

 A sztatinokhoz a koleszterin felszívódását szelektíven gátló ezetimibet (10 mg) adunk, mely 
más hatásmechanizmussal további újabb 25%-os LDL-C szint csökkenést hozhat létre, mely 
nem növeli a mellékhatásokat, míg a sztatinok duplázása csak 6-6% többlethatást biztosít, a 
mellékhatások kockázatának növekedésével. A sztatin-ezetimib kombináció az endogén 
szintézis és a koleszterinfelszívódás kettős gátlásával eredményes. A sztatinok kombinálhatók 
még ioncserélő gyantával, vagy fibráttal, vagy niacinnal. Fibráttal történő sztatinkombináció 
akkor jön szóba, ha II/b típusú hyperlipoproteinaemiában sztatinkezelés során a 
koleszterinszint normalizálódik, de a trigliceridszint magas marad. Ekkor a fibrát körültekintő 
módon történő hozzáadása a sztatinhoz jelenthet kombinációs terápiát. 

Ha a triglicerid szaporulat dominál, elsősorban a kifejezettebb triglicerid csökkentő hatással 
rendelkező fibrátok és nikotinsav a választandó szer. V. típusú hyperlipoproteinaemiában fibrát + 
nikotinsav vagy fibrát + ω-3 zsírsav kombináció is szóba jön. A flush-gátló anyaggal kombinált nagy 
dózisú nikotinsav alkalmazása a triglicerid, HDL koleszterin és összkoleszterinszintet is együttesen 
befolyásolhatja. 

A gyógyszeres kezelés mellékhatása hasi fájdalom, májenzim-emelkedés és izomfájdalom lehet. 
Súlyos esetben rhabdomyolysis alakulhat ki. Az ioncserélő gyanták fémes szájízt, a zsírban oldódó 
vitaminok felszívódásának gátlását, hasi puffadást, hasmenést vagy székrekedést válthatnak ki. 

A beszűkült vesefunkció esetén a sztatinokat a következő dózisban kell alkalmazni: az atorvasztatin 
dózisát nem kell csökkenteni, míg a simvasztatin és fluvasztatin dózisát 50%-kal kell csökkenteni, ha a 
GFR 30 ml/perc/1,73 m2-nél kisebb. Amennyiben a GFR 30 ml/perc/1,73 m2-nél nagyobb, 
atorvasztatinból az ajánlott dózisa 10-80 mg, fluvasztatinból, lovasztatinból, simvasztatinból 20-80 
mg, rosuvasztatinból 10-40 mg. Dialízisre szoruló vesebetegségben az atorvasztatin dózisa változatlan 
- 10-80 mg -, míg a fluvasztatin és simvasztatin dózisát a felére - 10-40 mg-ra - kell csökkenteni, a 
pravasztatin dózisa is változatlan. A fenti készítményeket hasonló dózisban kell alkalmazni a 
cyclosporinnal történő együttes alkalmazáskor is. A rosuvasztatin plazma szintjét is jelentősen 
emelheti a cyclosporin, és ez az adag módosítását igényelheti. Kis és közepes veseelégtelenségben a 
rosuvasztatin farmakodinamikája nem változik, az adag változtatása nem szükséges. A fibrátok 
vesefunkciót rontó hatása, valamint a vesén keresztül történő kiválasztása miatt krónikus 
vesebetegségben csökkentett dózisban alkalmazandók. 90 ml/perc/1,73 m2-nél nagyobb GFR esetén 
bezafibrátból 3x200 mg, ciprofibrátból 200 mg, fenofibrátból 200 mg, gemfibrozilból 2x600 mg 
alkalmazható, míg 60-90 ml/perc/1,73 m2 közötti GFR mellett bezafibrátból 2x200 mg, fenofibrátból 
134 mg, gemfibrozilból 2x600 mg alkalmazható, 15-59 ml/perc/1,73 m2 közötti GFR esetén 
bezafibrátból 200 mg, fenofibrátból 67 mg, gemfibrozilból 2x600 mg adható, 15 ml/perc/1,73 m2-nél 
kisebb GFR esetén a gemfibrozilon kívül lehetőleg kerülni kell egyéb fibrátok alkalmazását. A 
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gemfibrozil sztatinnal történő kombinációja nem javasolt, myopathia, rhabdomyolysis nagyobb 
veszélye miatt. 

Lehetséges jelentős interakciók 

A sztatin + fibrát, sztatin + nikotinsav kombinációs kezelés jelentősen növelheti a mellékhatásokat 
(myopathia, rhabdomyolysis, akut veseelégtelenség veszélye, májenzimszintek emelkedése). A 
lipidcsökkentők dózisának növelése szintén mellékhatások fokozódásával járhat. A sztatin + ezetimib 
kombináció ideálisnak tűnik, mivel jelentős mellékhatás növekedésről ebben a kombinációban nem 
számoltak be, ugyanakkor a lipidcsökkentő hatás jelentősen nő. A sztatin monoterápia, vagy a sztatin 
és fibrát kombináció során a myopathia kialakulását elősegíti az idős kor, a nem kezelt hypothyreosis, 
a veseelégtelenség, az alkoholfogyasztás. Kombinációban a fibrátok közül gemfibrozil helyett a 
fenofibrát részesítendő előnyben. Ennek oka, hogy a sztatinok metabolizmusát a gemfibrozil gátolja a 
májban, minthogy a CYP450 rendszer 1A1 és 1A3 glükuronidáció során a sztatinok kötőhelyeiért 
verseng a gemfibrozil. Ezzel szemben a fenofibrát másképpen vesz részt a glükuronidációs 
folyamatban (1A9 és 2B7), ezért nincs jelentős hatással a sztatinok szintjére. A kombinált sztatin + 
fibrát kezelésre ezért elsősorban fenofibrát ajánlott. 

Terápiás algoritmusok 

A kezelés során elsődleges cél az LDL-C csökkentése, másodlagos cél a HDL szintjének emelése és 
harmadlagos cél a trigliceridszint csökkentése. A 2003. november 3-án a kardiovaszkuláris 
betegségek megelőzéséről és preventív kezeléséről megtartott I. Magyar Terápiás Konszenzus 
Konferencia a nagy kockázatú betegcsoportot három alcsoportra osztotta be, melyet a 2005-ös, 
2007-es és 2009-es kardiovaszkuláris konferenciák alapelvként fenntartottak. 

 I/I. Manifeszt, klinikailag igazolt érbetegek (coronariabetegek, cerebrovascularis betegek, 
illetve perifériás artériás betegek). 

 I/II. Diabetes mellitus 2-es típusa és a micro-, vagy macroalbuminuriával (nephropathiával) 
társult 1-es típusú cukorbetegség. Korábban az NCEP ATP-III., majd az IDF 2005. évi 
definíciója szerint meghatározott metabolikus szindrómát is idesoroltuk. Ez utóbbi besorolás 
a jelenlegi nemzetközi ajánlásokban nem szerepel. 2005-től a Magyar Kardiovaszkuláris 
Konszenzus Konferencián is a tünetmentes csoportba áthelyeztük, helyére a krónikus 
veseelégtelenség került. 

 I/III. Tünetmentes, nagy kockázatú csoport. Tünetmentes egyéneknek is lehet nagy 
kockázata. Ennek felderítésére és besorolására a 2007-es és 2009-es konszenzus 
konferencián 4 nagy kockázatot jelző csoport került elfogadásra, melyből bármelyik megléte 
már önmagában nagy kockázatot jelent. 

Az alábbiakban a 2009-ben elfogadott, a kockázatbecslő táblázatban közölt 4 kritériumrendszert 
soroljuk fel (ld. a IV. Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia kockázatbesorolásról szóló 2. sz. 
táblázatát, valamint a SCORE Chartot és a 40 év alattiak számára a Relatív rizikóról szóló 3. és. 4. sz. 
táblázatokat). 

2. táblázat. Kockázatbesorolás: Nagy kockázatú kategória 

1. Koszorúér-betegség vagy cerebrovascularis betegség vagy perifériás érbetegség 
2. Diabetes mellitus 2-es típus vagy 1-es típus micro- vagy macroalbuminuriával 

 Krónikus veseelégtelenség 



 1197 

3. Kardiovaszkuláris (CV) tünetektől mentes, nagy kockázatú állapot 
A) Nagy kockázatot mutató score esetén: 

 10 éves halálozási kockázat >5% (ld. 3., 4. táblázat) 
B) Legalább egy súlyos kockázati tényező jelenléte: 

 Összkoleszterin (Ch) >8,0 mmol/l 

 Vérnyomásérték (RR) >180/110 Hgmm 

 Testtömegindex (BMI) >40 kg/m2 

 Becsült glomerulusfiltrációs ráta (GFR) <60 ml/min 

 Microalbuminuria 30-300 mg/l 
C) Legalább egy, önmagában nagy kockázatot jelentő tényező: 

 Szubklinikus atherosclerosis 

 Képalkotó vagy más eljárással igazolt plakk 

 Boka/kar index <0,9 

 Familiaritás (korai kardiovaszkuláris esemény férfiaknál <55 év, illetve nőknél <65 év) 

 Balkamra-hipertrófia 
D) Metabolikus szindróma (Az IDF 2009. évi kritériumai alapján, ld. 5. táblázat) 
E) Teljes vagy globális kardiometabolikus kockázatot meghatározó tényezők: 

Nagy a kockázat, ha >3 hagyományos kockázati tényező (dohányzás, hasi elhízás, hypertonia, 
hypercholesterinaemia és/vagy magas LDL-Ch, alacsony HDL-Ch) és >1 a „reziduális”* kockázati 
elemek közül is jelen van (szénhidrátanyagcsere-zavar (IFG vagy IGT), emelkedett éhomi vagy 
postprandialis TG-szint, kóros húgysavérték, alvási apnoe), abban az esetben is, ha az egyénre 
jellemző SCORE-érték <5%. 

*A „reziduális kockázatok" közé sorolható még: az inzulinrezisztencia (CLAMP, HOMA), a gyulladás 
(hsCRP), a protrombotikus állapot jelzői (fibrinogén, PAI, homocisztein), az apoB, Lp(a) és apoAI, 
ezek azonban - kellő evidencia, illetve technikai lehetőségek híján - ma még nem részei a 
mindennapos hazai orvosi kockázatfelmérésnek. 

 

3. táblázat. A 10 éves végzetes kardiovaszkuláris rizikóra vonatkozó kockázatbecslő táblázat (SCORE) 
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4. táblázat. A 10 éves végzetes kardiovaszkuláris rizikóra vonatkozó kockázatbecslő táblázat 40 év 
alatti egyénekre 
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5. táblázat. A metabolikus szindróma kritériumai 

Bármelyik 3 az alábbi 5 rizikófaktorból: 

Emelkedett haskörfogat (népesség-, illetve országspecifikus érték). Magyarország: >102 cm 
(férfi), >88 cm (nő) 
Emelkedett trigliceridszint: >1,7 mmol/l vagy antilipaemiás kezelés 
Csökkent HDL-Ch-érték: <1,0 mmol/l (férfi), <1,3 mmol/l (nő) vagy kezelés 
Emelkedett vérnyomás: >130/85 Hgmm vagy antihipertenzív kezelés 
Emelkedett éhomi vércukorszint: >5,6 mmol/l vagy antidiabetikus kezelés 

 

A célértékeket az 6. sz. táblázat foglalja össze. 

6. táblázat. Célértékek lipidanyagcserében 

Igen nagy kockázatú állapot Nagy kockázatú állapot Kardiovaszkuláris tünetektől 
mentes nagy kockázatú állapot 
(ld. 2. táblázat) 

CV betegség plusz: 

 cukorbetegség, vagy 

 „erős" dohányzás, vagy 

 metabolikus szindróma 

Kardiovaszkuláris betegségek 

 Diabetes mellitus 

 Krónikus 
veseelégtelenség 

 

Koleszterin (Ch) <3,5 mmol/l 
LDL-Ch <1,8 mmol/l 

Koleszterin <4,5 mmol/l 
LDL-Ch <2,5 mmol/l 
Triglicerid <1,7 mmol/l 
HDL-Ch >1,0 mmol/l (férfi), >1,3 
mmol/l (nő) 

Koleszterin <5,0 mmol/l 
LDL-Ch <3,0 mmol/l 
Triglicerid <1,7 mmol/l 
HDL-Ch >1,0 mmol/l (férfi), >1,3 
mmol/l (nő) 

 

A fentiek szerinti I/I. és I/II. rizikócsoportú, nagy kockázatú betegek számára elérendő lipid 
célértékek: 

 Összkoleszterin-szint <4,5 mmol/l 

 LDL-C <2,5 mmol/l 

 Triglicerid-szint <1,7 mmol/l 

 HDL-C szint férfiakban >1,0 mmol/l, nőkben >1,3 mmol/l 

Ha életmódváltoztatással ebben a betegcsoportban az összkoleszterin-szint 4,5 mmol/l fölött, az LDL-
C szint 2,5 mmol/l fölött marad (primer terápiás cél az LDL koleszterin), akkor lipidcsökkentő 
gyógyszerek (sztatin sz.e. ezetimib, fibrát nikotinsav) adása indokolt (részletesen lásd a IV. 
Konszenzus Konferencia 8. sz., a lipidekről szóló táblázatában.) 

A II. Magyar Terápiás Konszenzus Konferencia 2005 novemberében opcionálisan létrehozott - az ATP 
III 2004-es verziója szerint - egy „igen nagy kockázatú" kategóriát. Azokat soroljuk ide, akiknek együtt 
van kardiovaszkuláris betegségük plusz vagy diabeteszük, vagy metabolikus szindrómájuk, vagy erős 
dohányosok, vagy akut coronaria szindrómájuk van. Ebben a kategóriában a koleszterin célértékük 
3,5 mmol/l, az LDL-C-é 1,8 mmol/l. 
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A tünetmentes, nagy kockázatú állapotúak (I/III.) számára cél az össz-koleszterin <5,0 mmol/l, az LDL-
C szint <3,0 mmol/l alatti értékek elérése. Ha életmód-változtatás után a fenti értékek elérése nem 
sikerül, vagy a halálos kimenetelű kardiovaszkuláris esemény kockázata >5%/10 év, akkor 
gyógyszeres lipidcsökkentő kezelés (sztatin, fibrát, ezetimib, nikotinsav, ω-3 zsírsav) javasolt. A 2007. 
évi európai, a kardiovaszkuláris betegségek megelőzésére szolgáló ajánlások az egészséges népesség 
számára az 5,0 mmol/l-es szérum koleszterinszint elérését javasolták. 

Az ischaemiás szívbetegség gyakran alakul ki olyan egyéneknél, akiknek a lipidszintjei közel normális 
értéket mutatnak. Ezen kórképek hátterében az esetek mintegy 20-30%-ában gyakran 
inzulinrezisztencia talaján kialakuló metabolikus szindróma áll, melynek jellegzetes eltérése az 
atherogén dyslipidaemia. Erre jellemző a triglicerid szint emelkedése, a HDL csökkenése és 
mérsékelten emelkedett koleszterin érték, melyet a kisméretű, nagy sűrűségű, ún. small, dense LDL 
felhalmozódása kísér. Ez oxidációra hajlamos. Ezen szindrómában gyakran megfigyelhető a 
postprandialis hypertriglyceridaemia. A hypertriglyceridaemiával járó állapotokban a kívánatos 
triglicerid célérték <1,7 mmol/l. 

Az 1,7 mmol/l feletti triglicerid értéknél jelentősen nő a kisméretű, nagy sűrűségű (small, dense) LDL 
aránya és így az érelmeszesedés esélye is. A hypertriglyceridaemia étrendi úton jobban 
befolyásolható, mint az LDL-koleszterinszint. Azonban 2,3 mmol/l fölötti trigliceridszint esetén az 
atherogén VLDL-t és LDL-t együttesen tartalmazó non-HDL-koleszterin (összkoleszterin HDL-C szint) 
értékének <3,3 mmol/l alatt tartása (az LDL-C célérték elérését követően) válik másodlagos terápiás 
céllá. A triglicerid szintjének 1,7 mmol/l alatt tartása a cél. 

A diabeteses dyslipidaemia kezelését illetően az LDL-C, HDL-C, összkoleszterin-, triglicerid-szint 
mérése évente indokolt. Ha az LDL-C <2,5 mmol/l, a trigliceridszint <1,7 mmol/l alatt van és a HDL-C 
szintje >1,0, illetve >1,3 mmol/l fölötti, akkor a továbbiakban elegendő 2 évente a vérzsírok 
meghatározása. A korábbi ajánlásnak megfelelően LDL célértéknek a <2,6 mmol/l, triglicerid 
célértéknek az <1,7 mmol/l alatti értéket, HDL-C célértéknek férfiaknál >1 mmol/l, nőknél >1,3 
mmol/l fölötti célérték javasolt. Azoknál a cukorbetegeknél, akiknél kardiovaszkuláris betegség 
észlelhető (igen nagy kockázat) a koleszterinszinttől függetlenül - az életmódbeli változtatással együtt 
- kezdettől fogva lipidcsökkentő gyógyszeres kezelés is indokolt. Ha nincs kardiovaszkuláris betegség, 
akkor csak 3,4 mmol/l fölötti LDL-C értéknél javasolt azonnal lipidcsökkentő gyógyszeres kezelés is. A 
HPS (Heart Protection Study) tanulmány alapján a 40 év fölötti, 3,4 mmol/l-nél magasabb LDL-C 
értékkel rendelkező egyének számára minden esetben sztatin adása javasolt. 

A terápia beállításánál elsődleges célpont az LDL-C szintjének csökkentése. A lipidcsökkentő kezelés 
másodlagos célpontja a HDL-C szintjének növelése. Itt az életmódbeli változtatásoknál különösen 
hangsúlyozni kell a testsúlycsökkentésnek, a fizikai aktivitás fokozásának és a dohányzás 
abbahagyásának jótékony hatását a HDL szintekre. A HDL-C szintjét emelő hatások közül 
kiemelendők a fibrátok és a nikotinsav-származékok. Napi 2 g-nál kisebb adagban a nikotinsav 
alkalmazása nem rontja számottevően a szénhidrátháztartást. Harmadlagos cél a triglicerid szintjének 
csökkentése. Ha a kiindulási triglicerid érték 1,7-4,5 mmol/l között van, ezen cél elérése érdekében 
kezdhetünk életmódbeli változtatással. Ha a kiindulási triglicerid érték meghaladja a 4,5 mmol/l-t, az 
életmódbeli változtatás mellett kezdettől fogva gyógyszeres kezelés is ajánlott. A 11,3 mmol/l fölötti 
triglicerid értékkel rendelkező egyének számára a terápiás cél elérése érdekében fontos az, hogy a 
zsírbevitel a napi energiabevitel 10%-át ne haladja meg. Ezen kívül jelentős szerepe van a 
szénhidrátháztartás normalizálásának, a magas glikémiás indexű szénhidrátbevitel csökkentésének, a 
normoglycaemia fenntartásának. Ilyenkor a gyógyszerek közül elsősorban a fibrátok és a nikotinsav 
jönnek szóba. Meg kell jegyezni a fenofibrát kedvezőbb hatását, mely nagyobb mértékű LDL-C 
csökkentő hatású, mint a gemfibrozil, és kombinációban történő alkalmazásuk is biztonságosabb. 
Ezért elsődlegesen ezeket a fibrát készítményeket kell választanunk. 
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Gyermekkor 

Gyermekkori hypercholesterinaemiákban első választandó szer az ioncserélő gyanta, mivel nem 
szívódik fel és nincs általános hatása. 

Időskor 

A legtöbb, sztatinnal végzett vizsgálatba középkorúakat (<65 év alattiakat) vontak be, bár a HPS-ben 
elég nagyszámú 7S évnél idősebb személyt vizsgálva a simvasztatin hasonlóan kedvező preventív 
kardiovaszkuláris hatásait észlelték, mint a teljes betegpopulációban. A PROSPER (Prospective Study 
of Pravasztatin in the Elderly at Risk) vizsgálatba közel 6000, 70-82 év közötti nőt és férfit (definitív 
érbetegeket vagy magas rizikójú személyeket) beválogatva azt találták, hogy a napi 40 mg 
pravasztatin (placebóval szemben) a 3 éves nyomon követés során szignifikánsan csökkentette a 
coronaria-eredetű halálozás, a halálos, vagy nem halálos szívinfarktus és a stroke gyakoriságát. Ezek 
az adatok arra utalnak, hogy a magas rizikójú, idős betegek számára is hatásos és biztonságos a 
sztatinkezelés alkalmazása. 

Terhesség 

Terhességben gyakori az átmeneti (ösztrogén és még inkább gesztagén hatásra) kialakuló 
hyperlipidaemia, amely lipidcsökkentő gyógyszeres kezelést nem indokol, a diétában a telített 
zsírsavak bevitelének átmeneti csökkentése javasolt. A szülést követően a testsúly normalizálására, a 
diéta mellett a rendszeres fizikai aktivitás fokozatos, óvatos növelésére van szükség, a szoptatás alatt 
gyógyszeres kezelés továbbra sem szükséges és nem ajánlott. A fiatalkori hypertriglyceridaemia 
terhesség esetén extrém triglycerid szintekhez vezethet, mely akut pancreatitis veszélyével jár, 
veszélyeztetve a magzatot és az anyát is. Kezelésében a natív cukorban és neutrális zsírban szegény 
diéta mellett a napi 2-4 g ω-3 zsírsav készítmények alkalmazása ajánlott szoros anyagcsere kontroll 
mellett. 

Sebészeti kezelés 

Műtéti indikáció 

Homozigóta familiáris hypercholesterinaemiában ismételt LDL-aferezisek (HELP vagy DALI-
módszerrel), majd májtranszplantáció jelenthet megoldást. Súlyos, illetve akut pancreatitisekkel járó 
hypertriglyceridaemia esetén ismételt plazmaferezisre van szükség. 

Az LDL-aferezis indikációi: 

A betegek bizonyos hányadában a kívánatos szérum koleszterinérték-diéta és maximális dózisú 
lipidcsökkentő kezelés mellett sem érhető el, különösen a homozigóta familiáris 
hypercholesterinaemiaban (FH) és a súlyos heterozigóta FH-ban szenvedők esetében gyakori a 
gyógyszerrezisztencia. Gyakran lipoprotein (a), (Lp(a) emelkedés is kíséri az eltéréseket. Az elvégzett 
vizsgálatok alapján az emelkedett szérum Lp(a) pozitív korrelációt mutat a korai kardiovaszkuláris és 
cerebrovascularis betegségekkel, mely az Lp(a) atherogén és thrombogén hatásának köszönhető. 
Ilyen esetekben az LDL aferezis, vagyis az extrakorporális LDL eltávolítás módszere gyógyszerrel 
kombinált formában - vagy önmagában is - alkalmas a lipidstátusz helyreállítására. Biztonságos és jól 
tolerálható módszer akár hosszú távon alkalmazva is, az utóbbi időben egyre kiszélesedő indikációs 
területekkel. Az LDL aferetizáló módszerek közül a heparin indukálta LDL-aferezist írták le 
legkorábban (1983), és azóta ez terjedt el a legszélesebb körben. Bevezetése óta számos klinikai 
tanulmány bizonyította, hogy a terápia eredményeként elért drasztikus LDL-C csökkenés 
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következtében szignifikáns csökkenés tapasztalható a teljes és a coronaria betegségek által okozott 
halálozásában. Az LDL-aferezis legfőbb indikációja a homozigóta FH, mely extrém 
hypercholesterinaemia, gyerekkorban kialakuló xanthomák, az aorta gyök atherosclerosisa, az aorta 
billentyű stenosisa, korai ISZB, 30 éves kor előtti szívinfarktus esetén hatékony lipidcsökkentő kezelés 
nélkül. Az 1-2 hetente alkalmazott LDL-aferezis és gyógyszeres lipidcsökkentő terápia 
kombinációjával 68%-os LDL-C csökkenés érhető el, és a súlyos kardiovaszkuláris komplikációk 
elkerülhetők. Indokolt az aferezist már gyermekkorban, 6-7 éves kor körül elkezdeni, mielőtt az aorta 
atherosclerosisa kifejlődik. Az LDL-aferezisnek továbbá központi szerepe van azokban a 
coronariabetegekben, akiknek súlyos gyógyszerrezisztens hypercholesterinaemiájuk van, vagy nem 
tolerálják a lipidcsökkentő gyógyszereket, ők leginkább a FH heterozigóta eseteiből kerülnek ki. 
Jelenleg a nemzetközi ajánlásokkal megegyezően (USA-ban: Food and Drug Administration, FDA) a 
következő betegcsoportokban javasolt az LDL-aferezis: 

 Funkcionális FH homozigóta, LDL-C >13 mmol/ 

 Funkcionális FH heterozigóta, LDL-C >7,8 mmol/l 

 Funkcionális FH heterozigóta dokumentált ISZB-vel és LDL-C >5,2 mmol/l 

Minden esetben az LDL-C szintnek 6 hónapon keresztül meg kell haladnia a meghatározott 
küszöbértéket, az ajánlások szerint alkalmazott diéta és maximális tolerálható lipidcsökkentő 
gyógyszeres terápia mellett. Alternatív indikációt jelent, amennyiben heterozigóta FH betegekben a 
maximális tolerálható gyógyszeres lipidcsökkentő terápia mellett nem érhető el legalább 40%-os LDL-
C csökkenés. További indikációt jelent a dokumentált ISZB mellett 60 mg/dl-t meghaladó Lp(a) szint, 
az alkalmazott gyógyszeres terápia ellenére is fennálló 4 mmol/l fölötti LDL-C szinttel. 

Gondozás 
A gyógyszeres kezelés megkezdését követően az első időszakban 4-6 héten belül kontrollvizsgálat 
szükséges a gyógyszer hatékonyságának és a nem kívánt mellékhatásoknak a megítélésére. A 
kontrollvizsgálat során rá kell kérdezni arra, hogy van-e izomfájdalom, izomgyengeség. Egyúttal - a 
lipidértékek meghatározásán kívül - szükséges a CK és a májfunkciós enzimek vizsgálata is. Kombinált 
kezelésnél gyakoribb ellenőrzés szükséges. Amennyiben mellékhatásra utaló panasz, illetve 
laboratóriumi eltérés nincs, akkor 3 hónap múlva kell ismételten ellenőrizni a beteget. Ha az ismételt 
ellenőrzések során 1 éven keresztül nem észlelünk mellékhatást, elegendő félévente 
kontrollvizsgálatot végezni. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a lipidcsökkentő készítmény mellé 
felírt új gyógyszer növelheti a nem kívánt mellékhatást. Ezért ilyenkor az új gyógyszer alkalmazását 
követő 1 hónap múlva javasolt kontrollvizsgálat. 

Rehabilitáció 

A dyslipidaemiás betegek rehabilitációjának nincs kialakított és általánosan elfogadott módszere, bár 
célszervkárosodás nélkül rehabilitációra nincs szükség. Azonban szövődmények esetén (stroke, 
szívinfarktus, alsóvégtagi amputáció perifériás érszűkület miatt) mindenképpen (kardiológiai, 
mozgásszervi vagy neurológiai) rehabilitációra szorulnak, az érintett szakmai kollégiumok aktuális 
irányelveinek megfelelően. 

Megelőzés 
A dyslipidaemiák megelőzése elsősorban egészséges életmóddal, a rizikófaktorok, metabolikus 
szindróma, diabetes mellitus, hypothyreosis, dyslipidaemiára hajlamosító gyógyszeres kezelés 
felderítésével, illetve figyelembevételével, népesség szintű korai szűrővizsgálatokkal történhet. Ez 
különösen a veszélyeztetett csoportokban nagy jelentőségű, ahol familiaritásra, a családban korai 
kardiovaszkuláris eseményekre utaló az anamnézis. 
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Tesztkérdések 
1. Mennyi az elérendő LDL koleszterin célérték igen nagy rizikójú betegek esetében? 
A. 2,0 mmol/l 
B. 2,5 mmol/l 
C. 1,8 mmol/l 
D. 3,0 mmol/l 
E. 3,5 mmol/l 
 
2. Melyik a leghatékonyabb sztatin? 
A. Atorvasztatin 
B. Fluvasztatin 
C. Rosuvasztatin 
D. Pravasztatin 
E. Simvasztatin 
 
3. Hány százalékkal kell egy érbeteg esetében csökkentenünk az LDL-koleszterin értékét ahhoz, hogy 
nagy valószínűséggel megállítsuk az atherosclerosis progresszióját? 
A. 20%-kal 
B. 50%-kal 
C. 80%-kal 
D. 10%-kal 
E. 5%-kal 
 
4. Mekkora legyen a nagy kardiovaszkuláris kockázatú betegcsoport LDL-koleszterin célértéke? 
A. 4,5 mmol/l 
B. 3,5 mmol/l 
C. 2,5 mmol/l 
D. 1,0 mmol/l 
E. 6 mmol/l 
 
5. Az előzetes sztatinkezeléshez adott 10 mg ezetimib hány százalék további LDL-
koleszterincsökkenést eredményez? 
A. 6% 
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B. 50% 
C. 80% 
D. 18-25% 
E. 70% 
 
6. Az alábbi esetek közül melyben nem alkalmazunk sztatin+fibrát kombinációs terápiát? 
A. Magas életkor (pl. 83 év) 
B. Beszűkült vesefunkció 
C. Dementia 
D. Súlyos májelégtelenség 
E. A fentiek közül egyikben sem 
 
7. Mekkora a metabolikus szindrómában szenvedő beteg szérum triglycerid szintjének célértéke? 
A. 2,3 mmol/l 
B. 1,0 mmol/l 
C. 1,7 mmol/l 
D. 4,5 mmol/l 
E. 0,5 mmol/l 
 
8. A glomerulus filtrációs ráta mely értéke alatt tekinthető kardiovaszkuláris rizikótényezőnek? 
A. 100 ml/perc 
B. 60 ml/perc 
C. 30 ml/perc 
D. 10 ml/perc 
E. 120 ml/perc 
 
9. Melyik fibrátkészítményt nem ajánlatos sztatinokkal kombinálni? 
A. Gemfibrozil 
B. Fenofibrát 
C. Bezafibrát 
D. Ciprofibrát 
E. Egyiket sem 
 
10. A következő lipoprotein lipid értékeknél melyik esetben gondolunk a familiáris 
hypercholesterinaemia heterozigóta formájára? 
A. Koleszterin 10,1 mmol/l, triglycerid 1,2 mmol/l 
B. Koleszterin 6,4 mmol/l, triglycerid 3,4 mmol/l 
C. Koleszterin 12,0 mmol/l, triglycerid 24,0 mmol/l 
D. Koleszterin 4,7 mmol/l, triglycerid 8,3 mmol/l 
E. Koleszterin 16 mmol/l, triglycerid 50 mmol/l 
 
11. Mi a lipid-célérték nagy rizikójú betegeknél? 
A. Koleszterin kevesebb 4,5 mmol/l-nél 
B. LDL kevesebb 2,5 mmol/l -nél 
C. Mindkettő 
D. Egyik sem 
 
12. Mi az ezetimib hatása? 
A. Csökkenti a koleszterin termelődését a májban 
B. Gátolja a koleszterin felszívódását a bélhám kefeszegélyén 
C. Mindkettő igaz 
D. Egyik sem igaz 
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Helyes válaszok: 1: C, 2: C, 3: B, 4: C, 5. D, 6: E, 7: C, 8: B, 9: A, 10: A, 11: C, 12: B  

Hyperthyreosis 
dr. Ádám Ágnes 

Definíció, BNO tartomány 
A hyperthyreosis a pajzsmirigyhormonok keringő és szöveti szintjének tartós és kóros emelkedése. 
Oka a pajzsmirigy egészének vagy egyes területeinek fokozott hormontermelése, az endokrin vagy az 
immunrendszer regulációs zavara. Oka lehet még a pajzsmirigy sejtek monoklonális endogén 
szabályozási zavara, vagy fokozott hormon felszabadulása pajzsmirigy sejtek destrukciója 
következtében. Iatrogén ártalom, hasonló klinikai képpel, a terápiás céllal adott túladagolt 
pajzsmirigyhormon is. A hyperthyreotikus krízis a hyperthyreosis legsúlyosabb, kezelés nélkül, rövid 
időn belül halálhoz vezető formája. 

E0500 Thyreotoxicosis diffúz golyvával 
E0510 Thyreotoxicosis, solitaer toxikus pajzsmirigy göbbel 
E0520 Thyreotoxicosis multinodularis toxikus golyvával 
E0530 Thyreotoxicosis ectopiás pajzsmirigy következtében 
E0540 Thyreotoxicosis factitia 
E0550 Thyreotoxicus krízis 
E0580 Egyéb thyreotoxicosis 
E0590 Thyreotoxicosis, k.m.n. 
H0620 Dysthyreosisos exophthalmus (E05.-+) 

 

Epidemiológia 
Becsült incidencia: 300/1000000/év, becsült prevalencia: 1200/1000000 (az összes hyperthyreosis!). 

Nem 
Hyperthyreosis nőkön 4-8-szor gyakrabban fordul elő. Pubertasban és menopausában gyakrabban 
keletkezik. Idős korban felismerése nehezebb, mert atípusosan zajlik, a jellemző tünetek ( lásd 
lejjebb) sokszor hiányoznak). 

Pathogenesis 
A Graves-Basedow-kór diffúz strúmával járó hyperthyreosis, melyet a pajzsmirigysejtek TSH-
receptoraihoz kötődő autoantitestek okoznak. Toxikus adenoma és multinoduláris struma esetén 
túlműködő göbök vannak. Kialakulhat túlműködés ektópiás pajzsmirigy szövetben is. Átmeneti 
hyperthyreosissal járhat a heveny, subakut és krónikus thyreoditis aktív fázisa is Okozhatnak 
hyperthyreosist bizonyos gyógyszerek vagy a pajzsmirigy hormon túladagolás is. Hyperthyreosist 
látunk pajzsmirigyhormon-rezisztencia és hypophysis adenoma esetében is. A Graves-Basedow-kórt 
endokrin ophtalmopathia kíséri. Ez az orbita kötőszövetének autoimmun gyulladása. A 
hyperthyreotikus krízist infekció, lázas állapot, radiojód kezelés, jód tartalmú gyógyszer vagy 
kontrasztanyag adása, szülés, műtét provokálhat. 

Hatáskör, kompetencia 
A hyperthyreosis gyanújának felvetése, a betegség kiszűrése háziorvosi feladat. A kivizsgáláshoz és 
terápia beállításához endokrinológus segítsége szükséges lehet. A gondozást, utánkövetést 
családorvos is végezheti. Szűrés: Tünetmentes esetben 5 évente indokolt TSH vizsgálat nőknél 45 év 
felett, férfiaknál: 65 év felett. 
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Klinikum 

Anamnézis, fizikális vizsgálat 
A hyperthyreosis tünetei: gyengeség, fáradékonyság, adinámia, jó étvágy melletti fogyás, 
izzadékonyság, meleg-intolerancia, a kezeken apró hullámú tremor, pszichomotoros nyugtalanság, 
nyugtalan alvás, bizarr álmokkal, libidócsökkenés (megtartott aktivitással), tágabb szemrés, Graefe-
pozitivitással, palpitációérzés, ritmuszavarok, tachycardia, pitvarfibrillació. A bőr meleg, nyirkos. A 
test hőmérséklete magasabb, hőemelkedés lehet. Hajhullás, hasmenés, gynecomastia, amenorrhea 
előfordulhat. A pulsusnyomás nő, a thyreotoxikus cardiomypathia szívelégtelenséget okozhat. A 
csontok mésztartalma csökken, törési hajlam kezdetben nem fokozott. 

A struma inspectióval és palpatióval könnyen felismerhető, szűrhető. Láthatóak és tapinthatóak a 
göbök, a diffuse megnagyobbodott pajzsmirigy. Tapintással tömöttség, érzékenység, göbök 
felismerhetők. 

Az endokrin ophtalmopathia, mely a Basedow-kórt kísérheti, jellegzetes szemtünetekkel jár: Graefe-, 
Stellwag-, Moebius-, Darlymple-tünet, periorbitális oedema. Ehhez értő szemész komplex szemészeti 
kivizsgálása után infúziós szteroid és/vagy irradiáció, esetleg decompressios műtét. 

Fájdalom, hőemelkedés, láz, felveti thyreoiditis lehetőségét. 

Thyreotoxikus krízisben a súlyos tünetek mellett hányás, hasmenés, dehidráció, magas láz, agitáltság, 
zavartság, delirium, kóma, icterus, tachycardia, súlyos szívelégtelenség jelentkezik. Mindenképpen 
fekvőbeteg-intenzív osztályon kezelendő kórkép. 

Laboratóriumi leletek 
Leukopenia, relatív lymphocytosissal. A szérum koleszterinszint csökken, az alkalikus foszfatáz 
emelkedett lehet. Hormon meghatározások: a pajzsmirigyfunkció megállapításához (ld. lejjebb). 

Képalkotó eljárások 
A morfologia tisztázására pajszmirigy UH vagy Tc-scan (szcintigráfia) Ezek egymást kiegészítő együtt 
értékelendő vizsgálatok. A diffúz struma normális vagy durvább echoszerkezettel: Graves-Basedow-
kór. Forró göb: toxikus adenoma. Több göb: multinoduláris struma. Normális vagy nagyobb 
göbmentes pajzsmirigy: Basedow-kór. Diffúz struma hideg göbökkel: Basedow-kór göbös strumában. 
Diffúz struma echoszegény szerkezettel: thyreoiditis lehet. 

Diagnózis 
A hormonvizsgálat legérzékenyebb indikátora a szuperszenzitív TSH. Ha normális, hyperthyreosis 
kizárható. Ha alacsony kiegészítő labor FT3, FT4. Ha mindkettő magas, hyperthyreosis egyértelmű. Ha 
mindkettő normális, úgy szubklinikus hyperthyreosis - két hónap múlva kontroll vérvétel javasolt. Ha 
a TSH és az FT3 és az FT4 is magas, fel kell, merüljön centrális eredet lehetősége (TRH-teszt, sella MRI 
végzendő). Ilyenkor kiegészítő vizsgálatok FT3, FT4 végzendő. A TSH emelkedés leggyakoribb oka a 
hypothyreosis, ritkán TSH-t termelő hypophysis adenoma, vagy pajzsmirigyhormon-rezisztencia 
okozza. Ha a TSH, T3 és FT4 normális, hyperthyreosis kizárható. 

A kivizsgáláshoz hozzátartozik a TSH-receptor elleni antitest (TRab) és a thyreoidea-peroxidáz elleni 
antitest (TPO) vizsgálata is. 
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Terápia 
A kezelést mindig egyénre szabottan korra, nemre, pajzsmirigy betegségre, egyéb kísérő 
betegségekre, életkörülményekre tekintettel kell megválasztani. 

Gyógyszeres kezelés 

 Gátlószerek: tiamazol (Metothyrin), propiltiouracil (Propycil), jód (csak kórházi körülmények 
között!) 

 β-blokkolók: propranolol (hyperthyreosisban elsőnek választandó), bisoprolol, metoprolol, 
carvedilol, nebivolol. 

 Kiegészítőként szükség esetén adható: kortikoszteroidok, szedatívumok, immunszuppressziv 
szerek, pajzsmirigyhormon, szemészeti lokális kezelésre cseppek. 

Gyógyszert adunk kis vagy középnagy struma, első kezelési epizód, jól együttműködő, fiatal beteg 
esetében. 

Tiamazol (Metothyrin 10mg/tbl) Elsőként választandó gyógyszer napi 20-60 mg 10 napon át, majd 
csökkenteni kell napi 5-30 mg fenntartó adagra,1-2 éven át. Szedése alatt a fvs szám kétheti 
ellenőrzése szükséges, esetleges agranulocytosis veszélye miatt. A TSH kontrollja 4-8 hetente 
aktuális. A terápia fenntartása tiamazol és tiroxin együttes adásával is lehetséges. 

Propiltiouracil (Propycil 50 mg/tbl) Választandó Metothyrin-allergia, terhesség és szoptatás alatt. 
Kezdő adag 150-300 mg 10 napon át, majd csökkenteni kell 50-200 mg fenntartó adagra, 1-2 éven át. 
Euthyreoid állapot elérésekor a terápiát folytatni kell még legalább egy évig. TSH kontroll 4-8 hetente 
indokolt. Itt is indokolt a fvs szám ellenőrzése. 

Radiojód kezelés 

Egyénileg dozírozott 131J beadásával történik. Különösen hatásos Basedow-kórban és forró göbök, 
toxikus adenoma esetén. Hatása később, 2-6 hónap múlva alakul ki. Radiojód terápiát választunk 
idősebb kor, recidíva, rosszul kooperáló beteg esetében, és akkor, ha a műtét társbetegségek miatt 
kontraindikált, vagy ha gyógyszeres terápiát nem adhatunk (allergia, agranulocytosis miatt). A 
radioterápiát arra alkalmas intézményben végzik. A kezelés hatásáig, mely 2-6 hónap, gyógyszeres 
kezelés szükséges lehet. TSH kontrollt kérünk a kezelést követően 1, 3, 6, 12 hónappal. 

Műtét 

Indikáció: Basedow-kór, multinoduláris struma, toxikus adenoma, hideg göb fennállásakor. Műtétet 
javaslunk továbbá közepesen nagy vagy nagy struma, mely környezetére veszélyt jelent 
(substernálisan terjed, trachea és eosophagus dislocatiot és compressiot okoz). Műtét indokolt 
gyógyszeres kezelésre alkalmatlan súlyos hyperthyreosis, recidíva esetén, és akkor is, ha a radijód 
kezelés is ellenjavallt, mivel terhességet szeretne a nő. Műtétet csak euthyreoid állapotban szabad 
végezni, a beteget ebbe az állapotba kell hozni: kálium-jodid emelkedő dózisban vagy Metothyrin 
adásával. 

Esetismertetés 
Anamnézis: A 34 éves nőbeteg 5 éve praxisunk ellátásába tartozik, azóta a banális felső légúti 
infekciókat leszámítva egyéb betegségekkel nem kereste fel rendelőnket. Jelenleg 18 hónapos 
kisfiával van otthon, aki napi 13 hónapos koráig anyatejes táplálásban részesült. Alkoholt és kávét 
nem fogyaszt, nikotint negálja. Édesapja kezelt hypertóniás, pajzsmirigy betegsége nincsen. 
Édesanyja néhány hónapja hunyt el, ismert és kezelt CLL betegségben szenvedett. 
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2010. tavaszán a beteg a következő panaszokkal jelent meg rendelésünkön: kimerültség, 
fáradékonyság, idegesség, „szívdobogás érzet”, alvászavar, reggeli fejfájás, fokozódó hajhullás, 
hasmenés és fogyás. A szülés után az eredeti testsúlyát visszanyerte (53 kg), majd tovább fogyott. 
Panaszainak egy részét a kisfia ellátása is indokolhatta, de Ő úgy gondolta, talán más ok is lehet. 

Fizikális vizsgálat: Száraz, meleg bőr, pilla- és nyugalmi kéztremor, diffuse megnagyobbodott és 
nyelésre kitérő pajzsmirigy, kétoldali mérséklet periorbitalis oedéma, légzési arrytmia. TS: 45 kg, TM: 
168 cm, BMI: 15,95kg/m2, nyakkörfogat: 31 cm, RR: 130/80 Hgmm, P: 100/min. sinus ritmus. 

Laboratóriumi leletek: TSH: 0,004 mIU/l, FT3: 15,3 pmol/l, FT4: 25,61 pmol/l. A leletei alapján 
(valószínűleg postpartum indult) hyperthyreosisának szubsztitúcióját megkezdtük. Nyaki UH 
vizsgálata megnagyobbodott, normál echogenitású, fokozott vascularisatios pajzsmirigyet írt le. 

Jelen esetben a thyreostaticum terápiát a propylthiouracillal indítottuk (Propycil) 4xfél tabl 10 napig, 
majd 2xfél tabl. Az elsődlegesen választandó methimazol (Metothyrin) adása szoptatás miatt 
kontraindikált. A Propycil hatása gyorsabb, a készítmény drágább, ezért kedvezményes felírásához 
endokrinológus segítségét kellett igénybe vennünk. Míg a Metothyrin napi adagja 1-szer bevehető, 
addig a Propycilt napi 2-szer (esetenként 4-szer) kell adni. 

A thyreostaticumok ismert májkárosító és granulocytopéniát okozó hatása miatt folyamatos 
laborkontroll szükséges. Agranulocytosis az esetek 1 ezrelékében jelentkezik, és döntően a kezelés 
első 3 hónapjában, ezért eleinte a fehérvérsejt- és granulocytaszám meghatározása hetenként 
indokolt. A gyógyszer mellékhatására a beteg figyelmét feltétlenül fel kell hívni és figyelmeztetni, 
hogy infekció, láz esetén azonnal jelentkezzen rendelőnkben. Ilyenkor a gátlószerek átmeneti adása 
felfüggesztendő, ha szükséges súlyos esetekben (abszolút granulocytaszámszám 2,0 G/l alá csökken) 
endokrinológus szakorvos segítségét is igénybe kell vennünk. A folyamatos, kezdetben kéthetenkénti, 
majd havonkénti vérvétel másik indoka, hogy a hypothyreosisba való áthajlás igen gyakran előfordul, 
ilyenkor az adagot le kell csökkenteni. Terápiás célunk, hogy az FT4 és FT3 szint normál tartományban 
legyen, a TSH pedig a normál tartomány alsó harmadában. 

Endokrinológiai szakrendelésre irányítva a további szakvizsgálatokat ők végezték, amely alapján 
autoimmun eredetű Basedow-kórt diagnosztizáltak folyamatos labor kontroll mellett a megkezdett 
Propycil terápiát javasolták. A betegek kórlefolyása hullámzó, minden stresszhelyzet rontja a 
betegséget és ezt a terápia dozírozásánal figyelembe kell vennünk. Jelen esettanulmányban betegünk 
a kezelés alatt vesztette el édesanyját. A 2010. nyarán végzett laborvizsgálatok alapján betegünk a 
gyógyszeres kezelés hatására euthyreoid állapotba került, panaszai megszűntek, testsúlya 
normalizálódott. 2010. őszén a szoptatás abba hagyásakor Metothyrin terápiára tértünk át. Jelenleg 
napi 1tbl Metothyrin kezelésben részesül, továbbra is panaszmentes. Az euthyreoid állapot 
megtartása a cél, amelyet folyamatos observatioval biztosíthatunk. Tekintettel a betegség jellegére, a 
recidívára való hajlam igen magas, ilyen esetekben opus vagy radiojód-kezelés válhat szükségessé. 
Strumectomia végzése előtt a beteget euthyreoid állapotba kell hoznunk. Manapság azonban a 
recidíváló immunhyperthyreosis kezeléseként a radiojód-terápiát részesítik előnyben a műtéttel 
szemben. 

A gondozásunk során fontos a testsúly figyelése, pajzsmirigy nagyságának ellenőrzése és a szemészeti 
kontroll. A háziorvos hatáskörébe tartozik a TSH vizsgálat, a nyaki UH vizsgálat kezdeményezése és a 
nyelési rtg. vizsgálat- trachea légsáv felvételével kezdeményezése. A TSH eltérés esetén a labor 
automatikusan megnézi a szérum FT3, illetve FT4 szintet is. A jelen esettanulmányban (is) 
szükségessé vált további vizsgálatok elvégzése az endokrinológus szakorvos hatáskörébe tartozik, így 
a pajzsmirigy szcintigráfia és a pajzsmirigy ellenes antitestek kimutatása. 
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Tesztkérdések 
1. Melyik nem a hyperthyreosis jellemző tünete? 
A. Szemszárazság 
B. Kezeken apró hullámú tremor 
C. Jó étvágy melletti fogyás 
D. Alvászavar, bizarr álmokkal 
E. Libidócsökkenés 
 
2. Milyen laboratóriumi érték jellemző hyperthyreosisra? 
A. Magas koleszterin 
B. Alacsony TSH 
C. Emelkedett transzaminázok 
D. Emelkedett fehérvérsejtszám 
E. Csökkent thrombocytaszám 
 
3. Milyen kezelést kell adni hyperthyreosisban? 
A. Azonnal szteroid lökéskezelést 
B. L-Thyroxin kezelést 
C. Metothyrin kezelést 
D. Diuretikumot 
E. Antibiotikumot 
 
4. Mit kell ellenőrizni Metothyrin adásakor kéthetente? 
A. Vércukor szintet 
B. Transzaminázokat 
C. Fehérvérsejt kvantitatív és kvalitatív számát 
D. INR értéket 
E. Thrombocyta számot 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: B, 3: B, 4: C 

Hypothyreosis 
dr. Ádám Ágnes 

Definíció, BNO tartomány 
Hypothyreosison azon kóros állapotokat értjük, amelyekben nem éri a beteg szervezetének sejtjeit 
elégséges mértékben thyroxin (T4), illetve trijód-tironin (T3). Többnyire fokozatosan alakul ki, 
tüneteit nem mindig ismerjük fel. A myxoedemás coma ritka és rendkívül súlyos tünetekkel járó, 
sürgős intenzív ellátást igénylő betegség. Kialakulásáért felelős a korábban fel nem ismert 
hypothyreosis, vagy nem kellően kezelt pajzsmirigy elégtelenség. Akkor alakul ki, amikor valamilyen 
terhelő esemény hatására a szervezet pajzsmirigy hormon igénye megnő. 



 1211 

E0180 Jódhiányhoz társuló egyéb pajzsmirigy betegségek és rokon állapotok 
E02 Subclinicus jódhiányos hypothyreosis 
E02H0 Subclinicus jódhiányos hypothyreosis 
E03 Egyéb hypothyreosis 
E0300 Veleszületett hypothyreosis diffúz golyvával 
E0310 Veleszületett hypothyreosis golyva nélkül 
E0320 Gyógyszerek és egyéb exogén anyagok okozta hypothyreosis 
E0330 Infekciók utáni hypothyreosis 
E0340 Pajzsmirigy-sorvadás (szerzett) 
E0350 Myxoedemás coma 
E0380 Egyéb hypothyreosis 
E0390 Hypothyreosis, k.m.n. 

Epidemiológia 
Becsült incidencia: 100/millió/év, becsült prevalencia: 1600/millió. Ebből 99% a primer- thyrogén 
hypothyreosis és csak 1% szekunder, centrális forma. Nőknél 5-10-szer gyakoribb, mint férfiak között. 
Az életkor előrehaladtával fokozódik gyakorisága: a 65 év felett nők 13%-ának szubklinikus 
hypothyreosisa van. Anaemia perniciosás betegek 12%-ában manifeszt, 15%-ában szubklinikus 
hypothyreosist találtak. 

Pathogenesis 
A hypothyreosis okait és pathogenezisét az 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat. A hypothyreosis okai és pathogenezise 

I. Elsődlegesen pajzsmirigy eredetű (primer) hypothyreosisok 
A. Thyreopriv hypothyreosisok 

1. Idiopathiás (többnyire krónikus autoimmun thyreoiditis végállomása) 
2. Postablativ (pajzsmirigy műtét vagy radiojód- kezelés után) 
3. Congenitális (pajzsmirigyhiány, magzati fejlődési rendellenesség) 

B. Golyvás hypothyreosis 
1. Endémiás golyva (étrendi golyvakeltők, jódhiány), második generációtól golyvás kretének 
2. Sporadikus golyvák (hormonszintézis örökletes hibái) homozygotái golyvás kretének. Az 

újszülöttkori TSH-T4 szűrés következtében haladéktalanul megkezdett pajzsmirigy 
hormonpótlás miatt veleszületett kretenizmus esetekkel ma már nem találkozunk. 

3. Pajzsmirigy-működést gátló szerek túladagolása (metothyrin, propycil), de kiválthatja jód 
túlzott mértékű adagolása vagy lítium pszichiatriai okok miatti alkalmazása. 

4. Egyéb gyógyszerek mellékhatásai: amiodaron, mint jód forrás; rtg. kontrasztanyagok, mint 
jódforrás. A T4 enzimatikus bontását a májban fokozó szerek (carbamazepin, fenitoin, 
sertalin); a tiroxin enterális pótlásakor annak felszívódását akadályozó szerek 
(vaskészítmények, kalcium- karbonát, kolesztiramin, aluminium-hidroxid, szukralfát); 
citokinek (interferon, interleukin-2) okozhat hypothyreosist, de provokálhatnak 
hyperthyreosist is. 

5. Az anyai vérkeringésből a magzatba jutó pajzsmirigy-gátlószerek, túlzott mennyiségű jód; a 
pajzsmirigyet gátló anyai autoantitestek (anti-TPO) 

6. Hashimoto-thyreoditis egyéb autoimmun betegségek társulásával, vagy a nélkül; olykor 2. 
típusú polyglanduláris autoimmun szindróma részeként; néha számbeli kromoszóma-
aberrációkhoz társultan (Turner-szindróma, Down-kór). 

II. Suprathyreoidealis hypothyreosis 
A. Pituitaer (szekunder) hypothyreosis (TSH hiány izoláltan vagy más trophormonok hiányához 
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társultan) 
B. Hypothalamus (tercier) hypothyreosis - TRH hiány 

III. Hormonrezisztencia 
A. A TSH hatástalan a pajzsmirigyre: TSH receptor hiánya, vagy TSH- receptor elleni gátló 

antitest képződése vagy β-láncának mutációja folytán biológiailag csökkent értékű a TSH. 
B. A T4 hatástalan a szövetekre: T4 receptor hiánya, vagy a T4 receptor elleni autoantitestek 

képződése miatt a T4 nem alakul tovább a biológiailag aktívabb T3-rá. A T4 receptor 
hiányán alapuló pajzsmirigy hormon rezisztencia generalizált eseteiben ez a rezisztencia a 
szervezetnek nagyjából minden szövetére kiterjed, ám a szív kivétel lehet. (ilyenkor a beteg 
tachycardiás) 

C. Consumptiv hypothyreosis: A pajzsmirigy-hormonok fokozott lebontása paraneoplasias 
jelenségként. 

IV. Átmeneti hypothyreotikus epizódok (spontán rendeződhetnek) 
A. TSH szupprimáló T4 terápia után 
B. Szubakut thyreoditis után 
C. Post partum thyreoiditis után (ezt végleges hypothyreosis is követheti) 

V. Myxoedemás comát kiváltó események 
Infekciók, szedatívumok, alkoholfogyasztás, sebészeti anesztézia 

Klinikum 

Anamnézis 
Romlik a memória, lassul az észjárás, a beteg depressziós. Másokban ingerlékenységet, ritkábban 
epilepsziás rohamokat tapasztalunk. Jellemző a székrekedés és a hideg-intolerancia. 

Fizikális vizsgálat 
A bőr a myxoedemától vaskos, száraz, durva tapintatú, sápadt. A myxoedema nem tartja meg az 
ujjbenyomatot. A carotinaemiától citromsárga árnyalatú. A szőrzet töredező, hullik, a szemöldök 
oldalt kikopik (Herthoge-tünet). A szív megnagyobbodik, csökken a szívfrekvencia, a pulzustérfogat és 
a pulzusnyomás. Nem pótolt hypothyreosisban a hyperprolactaemia következtében gynecomastia, 
galactorrhoea lehetséges. 

Myxoedemás coma kialakulásakor a fenti tünetek súlyosbodnak. A beteg aluszékonnyá válik. A 
légzőközpont hypoxiára és hypercapniára érzéketlen. Acidosis, vízmérgezés, hyponatraemia van. A 
testhőmérséklet alacsony, akár 24 °C). 

Laboratóriumi eltérések 
Anaemia, ami csökkent oxigénszükséglet miatt lehet normocytás, a B12/folsav felszívodásának 
elégtelensége miatt makrocytás, vagy a vas felszívódásának elégtelenségekor microcytás. Lapos 
cukorterhelési vércukorgörbe, hypercholesterinaemia (megnövekedett LDL, csökkent HDL). A CPK, 
kisebb mértékben a SGOT és az SGPT is emelkedik. 

Képalkotó vizsgálatok 
A pajzsmirigy UH alkalmas a pajzsmirigy mérete, szerkezete megmutatására, göbök, cysták 
kimutatására. Nyaki mellkasi, agyi CT/ MR substernális terjedés, hypophysis és hypothalamus 
szekunder, tercier eredet megítélésére és tumor gyanú esetén végzendő. A pajzsmirigy szcintigraphia 
a pajzsmirigy göbök funkcionális diagnosztikájához használatos (hideg, meleg, forró göbök). A trachea 
légsáv és nyelés rtg. a pajzsmirigy tracheához és eosophagushoz való viszonyát mutatja. A pajzsmirigy 
vékonytű biopsziája (UH vezérléssel): göbök és thyreoditisek esetén mindenképpen elvégzendő. 
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Egyéb vizsgálatok 
Egyéb laboratóriumi vizsgálatok: keringő autoantitestek kimutatása: autoimmun thyreoiditis gyanú 
esetén (Hashimoto: anti-TPO), thyreoglobulin (TG) és anti-thyreoglobulin (aTG), TSH receptor elleni 
antitestek (TRAK) kimutatása. Az EKG-n low voltage, lapos vagy invertált T hullámok. A T és QRS-
eltérések hormonpótlásra néhány hét alatt rendeződnek. 

Diagnózis 
A hypothyreosisban alkalmazott diagnosztikus standard protokoll célja: a pajzsmirigy hormonhiány 
megállapítása. 

Basalis hormonvizsgálatok: szérum TSH szuperszenzitív mérése a pajzsmirigyműködés 
szűrővizsgálatának és terápia utánkövetésére egyedül is alkalmas módszere (normális tartomány: 
0,27-4,2 mIU/l). Szérum szabad tiroxin (FT4, normális tartomány 12-22 pmol/l), szabad trijód-tironin 
(FT3, normális tartomány 3,1-6,8 pmol/l). 

Amennyiben a TSH magas, és az FT3, FT4 alacsony, úgy manifeszt hypothyreosis áll fent. Amennyiben 
a TSH magas, de az FT3, FT4 normális, úgy szubklinikus, azaz klinikai tüneteket még nem mutató 
hypothyreosis áll fent. 

Annak eldöntése, hogy szekunder vagy tercier hypothyreosis áll-e fent, iv. TRH-stimulációval 
lehetséges. 200 µg TRH adása után 30-60-90 perccel mérjük a TSH szintet. Hyperthyreosisban és 
szekunder hypothyreosisban a szérum TSH nem emelkedik, míg tercier hypothyreosisban a TSH szint 
emelkedik. Ezt a vizsgálatot és egyéb endokrin differenciál-diagnosztikus vizsgálatot 
endokrin/pajzsmirigy ambulancia végzi. 

Differenciál-diagnózis 
A CPK, SGOT és SGPT emelkedés a jelenlevő „polimyositis-szerű szindróma laboratóriumi 
részjelenségekének tekinthető. Az ilyen adat akut myocardialis infarctus tévdiagnózisához vezethet. 
Az óvatosság másrészt abból a szempontból is indokolt, hogy a még kellő hormonpótlásban nem 
részesített hypothyreotikus beteg myositisét a hyperlipidaemiára adott sztatin súlyosbíthatja. 
Szekunder és tercier hypothyeosisban a többi endokrin elégtelenség módosíthatja a tünetegyüttest. 
A bőr nem durva, a vérnyomás alacsony, a szív rtg árnyéka kicsi, a szérum koleszterin nem jellemző. 
Az ACTH elégtelen elválasztást is magában foglaló hypopituarismusban a pajzsmirigy hormonpótlás, 
hírtelen súlyos hypadreniát válthat ki. Ezt glükokortikoid adásával tudjuk megelőzni. 

A hypophysis TSH-termelő ritka tumora esetén a TSH emelkedett, az FT3 és az FT4 is, klinikailag 
hyperthyreosis. Dehalogenáz-elégtelenségben a TSH emelkedett, FT4 emelkedett, az FT3 csökkent-
klinikailag hypothyreosis. A T3/T4-vel szembeni általános rezisztencia esetén a TSH emelkedett, a FT3 
és az FT4 is emelkedett-klinikailag hypothyreosis vagy euthyreosis. A szív kivétel lehet, ezért 
tachycardia, extrasystolia, pitvarfibrilláció társulhat. 

Hypothyreosis gyanújakor a háziorvos vérvételt kérhet, melynek pozitív eredménye esetén 
endokrinológiai szakrendelés segítségével terápiát kezd. A beállított hypothyreosist a háziorvos 
gondozhatja. Időszakos vérvételeket indikál, és terápiamódosítást végez (lásd még lejjebb). 

Terápia 
A hypothyreosist hormonpótló tablettával kell kezelni. A jódhiányos területeken élők jód pótlása 
táplálék kiegészítésként (jódozott konyhasó) vagy tabletta formájában. A T4 készítmények 
felszívódása lassúbb, kiürülésük lassúbb, hosszabb hatástartam jellemzi, jobb a kardiális 
toleranciájuk. Az elsősorban választandó gyógyszer a levotiroxin (T4). Kezdő adagja 25, esetleg 50 µg, 
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két hetenként emelendő. Szokásos napi dózis 100-150 µg (max. 1,8 µg/kg), melyet reggel egy 
dózisban kell bevenni fél órával az étkezés előtt. 

Gyógyszer-interakciók előfordulhatnak. Fogamzásgátlók szedése esetén szükség lehet az adag 
növelésére. A tesztoszteron, véralvadásgátlók, szalicilátok, szulfanilureák, hidantoin készítmények 
szedésekor szükség lehet a thyroxin adagjának csökkentésére. A terápia sikerét a TSH 
normalizálódása igazolja. Amennyiben extrém nagy adag T4 sem elegendő, úgy érdemes próbálkozni 
egy másik T4 készítménnyel, vagy a T4 készítmény elrágatásával. Mellékhatások: tachycardia, 
extrasystolék, arrhytmiák, anginák, extrém esetben myocardialis infarktus. Ezeket megelőzhetjük, ha 
a szükséges terápiát fokozatosan vezetjük be. 

Terápia speciális állapotokban 

Terhességben a pajzsmirigy hormon napi dózisának emelése szükséges. Szülés után visszaállíthatjuk 
az eredeti adagra. A TSH szintet ellenőrizni kell. Műtét esetén a szokásos adag elegendő. A 
myxoedemás coma fekvőbeteg osztályon kezelendő. 

Gondozás 
A hypothyreotikus beteg követése háziorvosi feladat lehet. Időszakosan kontrollálni kell a TSH szintet 
(3-6 havonta, ideális esetben évente), ennek megfelelően a terápiát módosítani lehet. Terápiás 
célértékek: fiatalok: 0,5-2,5; középkorúak: 0,5-3,5; 80 év felett 4,0-6,0 mIU/l. Kardiális intolerancia 
esetén a TSH felső határértékét illetően megengedőbbek vagyunk, de a FT4 és FT3 értékek normál 
tartományban legyenek! A hormon pótlásával a beteg tünetei megszűnnek, életkilátásai jók. 

Primer prevenció 
A családorvos feladata, hogy a még csaknem tünetmentes betegek esetén is gondoljon hypothyreosis 
lehetőségére és ennek megfelelően TSH vizsgálatot kérjen. Az időben elkezdett kezelés nem engedi 
kifejlődni a direkt tüneteket, nem alakulnak ki a szív-érrendszeri szövődmények sem. 

Irodalom 
Földes J, Winkler G. Szubklinikus pajzsmirigybetegségek. LAM 15:550. (2005) 
www.sejtbank.hu 
www.downegyesulet.hu 
Háziorvosi útmutató 2010/2. Medition (2010) 

Esetismertetés 
A 36 éves Down-kóros, súlyos értelmi fogyatékos hölgy 2. terhességből 32. gesztációs hétre született 
2065 g testsúllyal. Éleszteni kellett, majd éretlensége miatt koraszülött osztályra került, ahol 3 
hónapig ápolták. Az ekkor elvégzett kromoszóma vizsgálat Down-kórt igazolt (1980 előtt graviditás 
alatti szűrésére nem volt lehetőség.) 1994-ig otthonában nagymamája gondozta, majd értelmi 
fogyatékosok bentlakásos otthonába került. Korábbi anamnéziséből 1982-ben végzett 
appendectomia, 1991-ben végzett tonsillectomia kiemelendő. Heteroanamnesztikus adat alapján 
vitium cordis congenitalis ismert. Fallot-tetralogia irányában történt kardiológiai kivizsgálás, amely 
alapján a diagnózis nem igazolódott. A fogyatékos otthonban betegünkkel együtt 9 Down-kóros él, 
akiknek megvizsgáltam a testparamétereit (2. táblázat). 

2. táblázat. Down-kóros betegek testparaméterei 

 Életkor 
(év) 

Testsúly 
(kg) 

Testmagassá
g (cm) 

BMI 
(kg/m2) 

Nyakkörfoga
t (cm) 

Haskörfogat 
(cm) 
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Nők (4 fő) 52 69 152,75 29,6 40 98,25 
Férfiak (5 fő) 46,4 70,4 160 27,5 40,4 93,2 
Összesen (9 fő) 48,8 69,7 156,7 28,45   
 

A táblázat alapján megállapítható: átlag életkoruk a várható átlagos élettartam alapján magasnak 
mondható, alacsony termetű, közepes fokú elhízott (BMI: 27-31 kg/m2) betegekről van szó. A nők 
elhízottsága fokozottabb a férfiakéhoz képest, ezt igazolja az is, hogy a nők has- és nyakkörfogata a 
felső határérték felett van. 

Tekintettel a Down-kórosoknál ismert társbetegségekre (hypothyreosis) és testparamétereikre, 
lehetőségünkhöz képest elvégeztettük a hormonális vizsgálatokat. A kilenc Down-kóros betegünk 
közül 4 páciensnél találtunk pajzsmirigy alulműködést. A fennmaradó 5 páciens közül 2 férfi nem 
vizsgálható (non-complaence), 3 betegnél pedig a TSH labor vizsgálat során normál 
értéktartományban volt. Ezen adatok alapján a továbbiakban (is) fokozott odafigyelést végzünk 
Down-kóros betegeinknél az esetlegesen kialakuló pajzsmirigybetegség tekintetében. 

Páciensünk 5 éve tartozik a praxisba, egy fogyatékos otthonban lakik, amelynek házi orvosi ellátását 
mi végezzük. Betegünk testparaméterei: TS: 98 kg, TM: 150 cm, BMI: 43,5kg/m2! Az extrém mértékű 
elhízás hátterében több tényező állhat: alapbetegségei, mozgásszegény életmód, nem megfelelő 
táplálkozás. Időszakos ellenőrzés alapján vérnyomása és pulzusa normális volt. Évenként végzett 
laborvizsgálata 2006 óta negatív volt. Azonban 2008 nyarán végzett rutin laborvizsgálat során 
emelkedett TSH (6,39 mIU/l) és normál tartományban lévő FT4, ill. FT3 értékeket találtunk. Vércukor- 
és lipid-paraméterei terápiás tartományban voltak. 

A hypothyreosis tüneteinek felismerése esetünkben nehézkes, mert a páciens alapbetegsége (Down-
kór) elfedheti a hypothyreosis tüneteit. De pajzsmirigy betegségre mindig gondolnunk kell, mert ezen 
értelmi fogyatékosoknál gyakoribb az előfordulása 

Leletei alapján endokrinológus szakorvos bevonásával megkezdtük a latens hypothyreosis kezelését 
és gondozását. Az optimális dózis beállításakor gyakoribb laborkontroll vizsgálatok szükségesek, 
dózisváltásnál 4 hétnél korábban nem érdemes kontrollálnunk. Ha a gyógyszeradagot beállítottuk az 
ellenőrzés 6-12 havonta elegendő. 

Jelenleg a beteg folyamatos megfigyelés mellett euthyreoid állapotban van napi, (reggeli előtt egy 
órával bevett!) 50 µg thyroxin szubsztitúciós terápiával. A kezelés megkezdése óta gyógyszer 
indikálta kardiális intolerancia nem jelentkezett. 

Az eset kapcsán több nehézség adódott. Az értelmi fogyatékos pácienstől érdemi anamnézis nem 
vagy csak részben nyerhető, mindenképpen indokolt heteroanamnézis felvétele. A diagnosztikus 
eljárások kivitelezése gyakran nehézségekbe ütközik (non-complaence betegcsoport). Az értelmi 
fogyatékos páciensek bizalmatlanok! Az értelmi fogyatékos páciensek ambulanter kivizsgálása csak 
közeli hozzátartozó vagy „segítő” (bentlakásos otthonban a gondozásukat végző szakszemélyzet) 
segítségével oldható meg. Az értelmi fogyatékos betegek ambulanter illetve kórházi ellátására 
nincsen felkészülve az egészségügy. 

Magyarországon a korábbiakban a Down-kór előfordulási gyakorisága 0,12% volt, ez napjainkra 
0,17%-ra emelkedett. A szülő nők életkorának emelkedésével a betegség gyakorisága fokozódik, 30 
éveseknél 0,001%, míg a 40 éveseknél már 1% a gyakoriság. A Down-kór szűrése integrált tesztekkel 
történik a graviditás során, amely pozitivitása esetén amniocentesissel nyert magzati kromoszóma 
vizsgálat történik. Az integrált teszt és kromoszóma vizsgálat együttes hatékonysága 94%. A Down-
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kóros magzatok esetén a spontán vetélés 30%-ra tehető. A Down-kór jellemző külső tünetekkel jár és 
különböző fokú értelmi fogyatékossággal társul. Vannak olyan Down-kóros betegek, akik független 
életet képesek élni, de többségük gondozásra szorul. Várható átlagos élettartamuk az értelmi 
fogyatékosságuktól függ, enyhe értelmi fogyatékosságúak 55-60 évig élhetnek, míg közepes vagy 
súlyos értelmi fogyatékos betegtársaik várható átlagos élettartalma 45 év. Gyakori társbetegségek a 
leukémia, mozgásszervi instabilitás, obstipáció, bőrbetegségek, szembetegségek, Alzheimer-kór, 
congenitális szívfejlődési rendellenességek, pajzsmirigy betegségek. 

Tesztkérdések 
1. Melyik panasz nem igaz hypothyreosisra? 
A. Romlik a memória, lassul az észjárás, a beteg depressziós 
B. Szédülékenység 
C. Ingerlékenységet, ritkábban epilepsziás rohamokat tapasztalunk 
D. A bőr a mixoedemától vaskos, száraz, durva tapintatú, sápadt esetleg citromsárga 
E. Anaemia, lapos cukorterhelési vércukorgörbe, hypercholesterinaemia 
F. Vízretenció 
 
2. Mi a TSH normális normális tartomány értéke? 
A. 0, 27 - 4,2 mIU/l 
B. 3,0 - 5,0 mIU/l 
C. 10-13 mIU/l 
D. 0,8- 6,3 mIU/l 
E. 0,3 - 5,2 mIU/l 
 
3. Milyen képalkotó vizsgálat nem alkalmas a pajzsmirigy strukturális eltéréseinek kimutatására? 
A. Pajzsmirigy UH 
B. Nyaki mellkasi, agyi CT/ MR 
C. Csont -szcintigraphia 
D. Pajzsmirigy -szcintigraphia 
E. Trachea légsáv és nyelés rtg. 
F. Pajzsmirigy vékonytű biopsziája (UH vezérléssel) 
 
4. Mi a hypothyreosis gyógyszeres terápiája? 
A. Metothyrin 
B. Propycil 
C. Szteroid lökéskezelés 
D. L-thyroxin 
E. Káliumpótlás 
 
5. Melyik nyomelem pótlására lehet szükség hypothyreosisban? 
A. Kálium 
B. Calcium 
C. Cink 
D. Jód 
E. Szelén 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: A, 3: C, 4: D, 5: D 
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Normofunkciós golyva 
dr. Ádám Ágnes 
Definíció, BNO tartomány 

A golyva vagy struma a pajzsmirigy diffúz vagy göbös megnagyobbodása. 

E0000 Veleszületett jódhiány-szindróma, idegrendszeri típus 
E0010 Veleszületett jódhiány tünetegyüttes, myxoedemás típus 
E0020 Veleszületett jódhiány tünetegyüttes, kevert típus 
E0090 Veleszületett jódhiány tünetegyüttes, k.m.n. 
E0100 Jódhiányhoz társuló diffúz (endémiás) golyva 
E0110 Jódhiányhoz társuló multinodularis (endémiás) golyva 
E0120 Jódhiányhoz társuló (endémiás) golyva, k.m.n. 
E0180 Jódhiányhoz társuló egyéb pajzsmirigy betegségek és rokon állapotok 
E0400 Nem-toxikus diffúz golyva 
E0410 Nem-toxikus pajzsmirigy göb 
E0420 Nem-toxikus többgöbös golyva 
E0480 Egyéb nem-toxikus golyva 
E0490 Nem-toxikus golyva, k.m.n. 

Etiológia, pathogenesis 
Leggyakoribb oka a jódhiány, amely a földön mintegy másfél milliárd embert érint. Pathogenesise 
összetett, de leegyszerűsítve, kialakulásáért a TSH stimulálta fokozott thyreocyta proliferáció felelős. 
A hosszas proliferáció új folliculusok kialakulásához vezet. Ez vezethet diffúz strúma vagy 
multinoduláris, akár vegyes göböket (hideg-meleg) is tartalmazó, pajzsmirigy kialakulásához. 

Epidemiológia 
Magyarország 4/5-e mérsékelten jódszegény, itt a jódhiányos golyva gyakori. Iskolás gyerekek között 
20-40 %, míg idősek között akár 20-40% is lehet. 

Hatáskör, kompetencia 
A diffúz golyva kivizsgálása és kezelése lehet háziorvosi feladat. A göbös golyvák kiegészítő 
vizsgálataihoz (szcintigraphia, tűbiopszia stb..) más szakorvos segítségét kell kérni. 

Klinikum 

Anamnézis, fizikális vizsgálat 

A struma látható és tapintható elváltozás. Legtöbbször kezdetben panaszt nem okoz, észrevétlen 
növekszik. A méretében nagy struma kellemetlen feszítő, fullasztó érzést okoz. Amennyiben 
comprimálja, diszlokálja a légcsövet, nyelőcsövet, úgy stridoros légzést okozva, légzési nehézséget 
jelenthet. A nyelőcsőre gyakorolt nyomás, nyelési nehézséget okozhat. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

TSH, mely ebben az esetben normális. 

Képalkotó vizsgálatok 

Pajzsmirigy UH: kimutatja a diffúz strumát és göböket. Szcintigráfia göbös golyva esetén indokolt. 
Trachea- légsáv felvétel kompresszió, dislocatio gyanúja esetén szükséges. 
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Egyéb vizsgálatok 

Vékonytű-biopszia hideg göbök, echoszegény göbök, malignitás gyanújakor elvégzése indokolt 

Diagnózis 

A klinikai kép és a fenti vizsgálatok alapján. 

Differenciál-diagnózis 

A hyperthyreosis, thyreoiditis, pajzsmirigy-adenoma, carcinoma elkülönítésében segítenek a fenti 
vizsgálatok, szükség esetén a nyaki régióról készült CT-vel kiegészítve. 

Kezelés 

A kezelés megtervezése függ az életkortól és a terület jódellátottságától. Negyven év alatt általában 
200 µg/die jodid tbl. Göbös golyva esetén 75 µg/die levothyroxin adása kiegészítésként (újabb 
vizsgálatok szerint adása nem feltétlenül indokolt). A kezelés időtartama 1-2 év, ezt követően 
jódozott konyhasó. Negyven év felett 75 µg levothyroxin 1-2 éven át. Jód adása ebben az életkorban 
már hyperthyreosist válthat ki. Hatvan év felett az euthyreotikus golyva kezelést nem igényel, csak 
obszerváljuk. A kezelés eredményessége esetén 20-30 %-os volumencsökkenés várható. 

Műtét mérlegelendő a struma környezetére káros nagy mérete, vagy malignitás gyanúja miatt. 

Radiojód kezelés indokolt a gyógyszeres terápia sikertelensége esetén. Ilyenkor a pajzsmirigy 
volumene a felére csökkenhet. 

Gondozás 

Az euthyreoticus struma növekedési tendenciája nem jósolható, ezért akár kezeljük, akár nem, 
mindenképpen 6-12 havonta kontroll UH és sz.e. kiegészítő vizsgálatok javasoltak. 

Primer prevenció 

A struma kialakulását a táplálékhoz adott jód, jódozott konyhasó, vagy jodid tabletta adása megelőzi. 
Jódhiányos területeken, ennek pótlása mindenképpen indokolt. 

Thyreoiditisek 
Definíció, BNO tartomány 

A pajzsmirigy gyulladásos betegségei. 

E0600 Heveny pajzsmirigygyulladás 
E0610 Szubakut pajzsmirigy-gyulladás 
E0620 Idült pajzsmirigy-gyulladás átmeneti thyreotoxicosissal 
E0630 Autoimmun thyreoiditis 
E0640 Gyógyszer-okozta pajzsmirigygyulladás 
E0650 Egyéb idült pajzsmirigy-gyulladás 
E0690 Pajzsmirigy-gyulladás, k.m.n. 
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Hashimoto-thyreoiditis 
A nevét Hasimoto Hakaru (1881–1934) japán orvosról kapta, aki 1912-ben először írta le a 
betegséget. Autoimmun betegség, amely a pajzsmirigy krónikus és fájdalommentes gyulladásához és 
végeredményben pusztulásához vezet. A folyamat ma még gyógyíthatatlan, de L-thyroxinnal 
kezelhető. A betegséget az immunrendszer hibás működése okozza. Két típusa ismert: 

 Hashimoto-thyreoiditis (autoimmun thyreopathia-típus 1A és 2A), amely a pajzsmirigy 
megnagyobbodásával (hypertrophia) (ld. struma) jelentkezik. 

 Ord-thyreoiditis (autoimmun thyreopathia-típus 1B és 2B), amely a pajzsmirigy 
elsorvadásával (atrophia) jár. Ez a forma William Miller Ordról kapta a nevét, aki a betegséget 
1878-ban először leírta. Európában ez a forma az elterjedtebb. 

Mivel a tünetek, a diagnosztika, a terápia, a betegség lefolyása és a prognózis mindkét típusban 
ugyanaz. A két forma a betegség lefolyása során egymásba átalakulhat, a két forma elkülönítésének 
csak orvostörténeti jelentősége van. Ma a betegséget egy néven Hashimoto-thyreoiditisnek 
nevezzük. 

Pathogenezis 

A betegséget az immunrendszer, ezen belül a T-lymphcyták hibás működése okozza. A fehérvérsejtek 
a betegség során pajzsmirigysejtekben található fehérjék ellen (pl. thyreoperoxidáz, illetve 
thyreoglobulin) antitesteket termelnek, aminek következtében az immunrendszer a 
pajzsmirigysejteket idegennek fogja fel és elpusztítja. A betegség során ezek az antitestek a vérből 
kimutathatók. A pontos faktorok, amelyek Hashimoto-thyreoiditis kialakulásához vezetnek, még nem 
teljesen ismertek. A betegség családon belül való halmozódása genetikai tényezőket feltételez. 
Ismert rizikótényezők továbbá a stressz, vírusfertőzések, mellékvese-betegségek, és környezeti 
hatások. Vitatott a túlzott jódbevitel betegséget okozó hatása. 

Gyakoriság, előfordulás 

A Hashimoto-thyreoiditis az egyik leggyakoribb autoimmun betegség, valamint a primer pajzsmirigy-
alulműködés leggyakoribb kiváltó oka. Az európai lakosság 1-2%-át érinti, 6-8% szubklinikai tüneteket 
mutat (látens hypothyreosis). Egy amerikai felmérés a lakosság 10%-ában emelkedett antitestszintet 
talált, 5%-ánál látens (szubklinikai) pajzsmirigy-alulműködést, 0,3%-ánál tényleges betegséget 
(alulműködést klinikai tünetekkel). Európai tanulmányok körülbelül hasonló előfordulást mutatnak. 
Nők gyakrabban betegszenek, meg, mint férfiak (kb. 8-10:1 arányban). A betegségre való hajlam 
öröklődik, amint ez látható is a családokban való halmozódásból, de ez nem jár minden esetben a 
betegség kialakulásával. Ismert, hogy a Hashimoto-thyreoiditis kialakulása gyakran hormonális 
változással (pubertás, szülés, menopauza) vagy stresszel függ össze. 

Tünetek, lefolyás 

A betegség lefolyása során pajzsmirigy-alulműködés (hypothyreosis) alakul ki, habár a betegség 
kezdeténél a gyulladás következtében átmenetileg pajzsmirigy-túlműködés (hyperthyreosis) is 
kialakulhat, ami a terápia (L-thyroxin) beállítását ebben a szakaszban igen nehézzé teheti. A betegség 
ma még nem gyógyítható, ha a specifikus antitestek kimutathatók, a pajzsmirigy elpusztulása előbb-
utóbb bekövetkezik. 

A pajzsmirigy-alulműködés tünetei: alacsony testhőmérséklet, hideg-érzékenység, fázékonyság, 
oedema (leggyakrabban a szemhéjakon, az arcon és a végtagokon), „gumó a torokban” érzés, 
nyomásérzés a nyakban vagy nyakon, fojtogatás-érzés , gyakori krákogás, köhécselés, magas hang 
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(hangszál-oedema), depresszió, motivációszegénység, pánikrohamok , izomgyengeség, izomgörcsök, 
száraz, törékeny bőr, viszketés, a beteg alig, vagy egyáltalán nem izzad, száraz nyálkahártya , 
törékeny haj és köröm, hízás, emésztési zavarok, székrekedés, libidócsökkenés, menstruációs 
zavarok, ízületi fájdalmak, koncentrációzavar, fáradtság. 

A kezdeti fázisban, amely évekig is tarthat, pajzsmirigy-túlműködési tünetek is jelentkezhetnek: 
idegesség, ingerlékenység, nyugtalanság, kézremegés, alvászavar, izzadás, meleg, nedves bőr, jó 
étvágy melletti fogyás, hasmenés, menstruációzavarok (szabálytalan vagy erős vérzések, a havi vérzés 
elmaradása). 

A tünetek sokszínűek, lassan alakulnak ki, a betegség kezdeti szakaszában nehezen besorolhatók, 
valamint a testi tünetek mellett egy sor pszichés tünet is jelentkezhet (depresszió, pánik). 
Alulműködési tünetek felléphetnek a betegség szubklinikus stádiumában is (amikor definíció szerint a 
pajzsmirigyfunkció még normális), mert az egyéni érzékenység sokkal változatosabb, mint a 
statisztikailag megadott határértékek. 

Diagnózis 

A hypothyreosis diagnózishoz az alábbi laboratóriumi értékek kellenek: TSH, T3, FT3, T4, FT4. A 
szabad hormonértékek, habár csak a teljes hormonmennyiség kb. 0,1% teszik ki, sokkal több 
információt tartalmaznak. Hypothyreosisra utal, ha a TSH-szint emelkedett és a T3, T4 (FT3, FT4) szint 
a normális szint alatti. Latens hypothyreosisnak nevezik azt az esetet, amikor a hormonszintek még a 
normális tartományban vannak, de a TSH-érték már emelkedett. A terápia ez esetben vitatott, de a 
legújabb ajánlások szerint már ebben a fázisban is meg kell kezdeni a hormonpótlást. 

A Hashimoto-thyreoditis diagnózishoz továbbá az thyreoperoxidáz-elleni (anti-TPO) és 
thyreoglobulin-ellenes anti-TG) antitest vizsgálata szükséges. 

A leggyakoribb esetben (80-90%) az anti-TPO szint emelkedett (az anti-TG emelkedésével vagy 
anélkül). Jóval ritkábban emelkedik csak az anti-TG szint. Nagyon ritka esetben ellenben fennállhat 
Hashimoto-thyreoiditis a fenti antitestek jelenléte (ill. emelkedett szintje) nélkül is. Az antitestek 
többszöri kontrollálása értelmetlen, hiszen a betegség folyamata nem állítható meg. Egyszeri 
kimutatás a Hashimoto-thyreoditis jelenlétére utal. 

A diagnózis felállításához fontos továbbá a pajzsmirigy ultrahangvizsgálata. Az ultrahangkép tipikusan 
inhomogén és echoszegény, ami a folyamatban lévő szövetpusztulást mutatja. Ultrahangvizsgálattal 
megállapítható a pajzsmirigy mérete, mely a folyamat előrehaladásával csökken. A pajzsmirigy-
biopsziás anyagban lymphocytás infiltráció látható. 

A betegség kezdeti szakaszában nehéz lehet különbséget tenni a Hashimoto-thyreoiditis és a morbus 
Basedow (a pajzsmirigy autoimmun betegsége, mely pajzsmirigy-túlműködéshez vezet: autoimmun 
thyreopathia-típus 3) között, mivel a kezdeti szakaszban Hashimoto-thyreoiditisben is lehet átmeneti 
túlműködés. Ebben az esetben szcintigráfia segítheti a differenciáldiagnosztikát. 

Kezelés 

A Hashimoto-thyreoiditis ma még nem gyógyítható, azaz a pajzsmirigysejtek pusztulása nem állítható 
meg, de a betegség kezelhető. A terápia a pajzsmirigyhormon(ok) pótlásával (szubsztitúciójával) 
történik. Mivel a pajzsmirigyszövet a hormonokat már nem, vagy már nem kellő mértékben tudja 
előállítani, a hormonokat pótolni kell levothyroxin (T4) tabl. vagy T4 és T3 kombináció tabl. 
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formájában. Jódot Hashimoto-thyreoiditisban nem szabad pótolni, mert a túlzott jódbevitel a 
pajzsmirigygyulladást serkentheti. 

Habár jóval gyengébb a hatása, mint a T3-nak, a kezelés általában L-thyroxinnal történik. A T4 a 
vérben ugyanis T3-má alakul és a felezési ideje sokkal hosszabb, mint a T3-é. Fontos, hogy a thyroxin 
bevétele reggel, éhgyomorra, legalább 30 perccel a reggeli előtt történjék, különben a hormon 
felszívódása nem teljes és a dózis beállítása nehéz (különösen tejtermékek, kalcium-tartalmú 
élelmiszerek csökkenthetik a felszívódást). A dózis beállítása a TSH, FT3 és FT4 laborértékek alapján 
történik, melyeket a bevett thyroxinnal normalizálni kell. A laborértékeket rendszeresen (3-6 
havonta), ellenőrizni kell, mert idővel betegség lefolyásában változások történhetnek, melyek újabb 
dózisbeállítást igényelnek. Dózisváltoztatás után 6-8 hétnek kell eltelnie az újabb kontrollig, mert a 
rendszernek ennyi időre van szüksége az adaptálódáshoz. A sikeres beállítás több hónapig is 
eltarthat, melynek során sok türelemre van szükség. Minél később kezdődik a terápia, annál 
hosszabb ideig tart és nehezebb a megfelelő dózis beállítása. A betegség lefolyására jellemzőek a 
hullámzások, melyekre mind a páciensnek, mind környezetének és orvosának fel kell készülnie. A 
betegség gyakran különböző nyomelemek hiányához vezet. Emiatt fontos lehet a vas, magnézium, 
cink, szelén és vitaminok (B6, B12) bevitele. 

Kísérőbetegségek 

Hashimoto-betegek hajlamosabbak további autoimmun betegségekre (pl. Addison-kór, 1-es típusú 
diabetes, sarcoidosis, morbus Crohn, colitis ulcerosa, vitiligo, rosacea, lupus erythematosus, 
retroperitonealis fibrosis, ld. autoimmun betegségek fejezet). Hashimoto-thyreoiditis okozhat 
terméketlenséget. A magas TSH-szint prolaktin-túltermelést okozhat, mely az ovulációt gátolhatja. 

Akut thyreoiditis 
Műtét: alternatíva nincs 

Szubakut thyreoiditis 
Elsőként választandó: szteroid (32-64 mg metilprednisolon 28-42 napig, az adagot fokozatosan 
csökkentve). Másodikként választandó: nem szteroid gyulladásgátló, ha szteroid valami miatt nem 
adható. Harmadikként választandó: tüneti kezelés, ha az előbbi kettő kontraindikált 

Krónikus thyreoiditis átmeneti hyperthyreosissal 
Elsőként választandó: nem szteroid gyulladáscsökkentő 14-21 napon át. Panaszok esetén béta-
blokkoló és szedatívum adható. Másodikként választandó: szteroid (metilprednisolon vagy 
dexamethason), a nem-szteroid gyógyszer hatástalansága esetén. 

Irodalomjegyzék 
Klinikai Irányelvek Háziorvosi Kézikönyve 2009/2, CD melléklet. Medition (2009) 
Klinikai Irányelvek Háziorvosi Kézikönyve 2010/2, CD melléklet. Medition (2010) 

Esetismertetés 
Anamnézis: A 39 éves nőbeteg panaszai 2005-ben kezdődtek: jelentős fogyás, ezzel párhuzamosan 
nyakon növekvő terime. 

Fizikális vizsgálat: A pajzsmirigy jobb lebenyében diónyi göb tapintható. (1. és 2. ábra). 
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1. ábra. Diónyi göb a pajzsmirigy jobb lebenyében 
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2. ábra. Diónyi göb a pajzsmirigy jobb lebenyében 

Laboratóriumi leletek: 

2005: TSH: 1,895 mIU/l, UH: pajzsmirigy jobb lebenyében 9 mm-es göb 

2006: TSH: 3,7 mIU/l. Aspirácios cytologiai vizsgálat: struma colloides. 

2008: TSH: 1,68 mIU/l. UH: Jelentősen megnagyobbodott jobb lebeny, benne 25x18 mm-es göb. A 
bal pajzsmirigy lebeny normális 

2010: TSH: 1,49 mIU/l. UH: jobb lebenyben 27x23 mm-es göb. Trachea légsáv felvétel: sem trachea-, 
sem nyelőcső compressio, dislocatio nincs. 

Kórlefolyás: A göb a páciensnek panaszt nem okoz, légzési, nyelési nehezítettség nincs. A göb 
stacioner volta és normális működése egyelőre csak időszakos kontrollt igényel. Jelenleg teendő 
nincs. Változatok egy témára: 

 Amennyiben a göb szövettani vizsgálata során malignitás derült volna ki, akkor radikális 
műtétet kellett volna végezni. A műtét után utógondozás feltétlenül szükséges, mivel 
általában hypothyreosis alakul ki, és szubsztituálni kell L-thyroxin adásával. 

 Amennyiben a göb növekedne, és környezetére nyomást gyakorolna, akkor műtét vagy 
izotópkezelés mérlegelendő. 

 A csupán kifelé növekedő göb esztétikai probléma, műtét vagy izotóp csak ilyen szempontból 
mérlegelendő (inkább a beteg kérésére) 
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Tesztkérdések 
1. Melyik vizsgálat nem informatív az alábbiak közül? 
A. Labor: TSH 
B. Pajzsmirigy UH 
C. Izotópvizsgálat 
D. Vékonytű-biopszia 
E. Trachea légsáv felvétel 
F. Mindegyik informatív 
2. Melyik nyomelem pótlása szükséges normofunctios golyvában? 
A. Kálium 
B. Calcium 
C. Nátrium 
D. Jód 
E. Vas 
 
3. Műtét szóba jön, kivéve: 
A. Malignitás esetén 
B. A struma mérete 
C. Göbök esetén 
D. Nyomást gyakorol a légcsőre 
E. Jódhiányos struma 
 
4. Jellemzően mit nem okoz a Hashimoto thyreoiditis? 
A. Először hyperthyreosis 
B. Lépmegnagyobbodás 
C. Hypothyreosis jellemző tünetekkel 
D. Kísérhetik egyéb autoimmun betegségek 
E. Terméketlenség 
 
Helyes válaszok: 1: F, 2: D, 3: C, 4: B 

Hypokalcaemia és hyperkalcaemia 
dr. Reismann Péter, dr. Rácz Károly 

Definíció, BNO tartomány 
A szérum kalcium normális tartománya 2,1-2,5 mmol/l, a szérum ionizált kalcium normális 
tartománya 1-1,4 mmol/l közötti. A normális tartomány alatti értéket nevezzük hypokalcaemiának, 
míg a normális tartomány feletti kalcium érték a hyperkalcaemia. 

E8350 A kalcium anyagcsere rendellenességei 
E58H0 Táplálkozási kalcium-hiány 

 

Epidemiológia 
A hyperkalcaemia leggyakoribb okának, a primer hyperparathyreosis incidenciája 4/1000 lakos 
évente. A második leggyakoribb ok a malignus betegségekben megjelenő paraneoplasztikus 
hyperkalcaemia, amely a tumoros betegek 20-30%-ában észlelhető. 
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A hypokalcaemia pontos előfordulásáról kevés adat áll rendelkezésre. Mellékpajzsmirigy-műtétet 
követően a betegek 2%-nál alakul ki tartós hypokalcaemia. Intenzív osztályokon kezelt betegek 
esetén 15-50%-ban találtak hypokalcaemiát. 

Mortalitás és morbiditás 
A súlyos hyperkalcaemia igen nagy mortalitási kockázattal jár. A nagyon súlyos hyperkalcaemia 
legtöbbször malignus betegség paraneoplasztikus tüneteként jelentkezik. Enyhe hyperkalcaemia nem 
befolyásolja érdemben a mortalitást, azonban a csontanyagcserére kifejezett hatással lehet. 

A súlyos hypokalcaemia kardiovaszkuláris tüneteket, keringés-összeomlást is okozhat, de legtöbbször 
neurológiai tünetek jelentkezése (epilepsziás roham, tetánia) vezet a hypokalcaemia felismeréséhez. 
A mortalitást elsősorban a hypokalcaemia hátterében álló betegség befolyásolja. 

Nem 
Egyes vizsgálatok a férfiaknál gyakrabban észlelték a hyperkalcaemiát, mely különbség az életkor 
előrehaladtával eltűnt. A hypokalcaemia előfordulásában a nemek között nincs különbség. 

Életkor 
A hyperkalcaemia gyakorisága az életkor előrehaladtával növekszik. Ennek hátterében a két 
leggyakoribb ok, a malignus betegség okozta paraneoplasztikus jelenség illetve a primer 
hyperparathyreosis áll. A hypokalcaemiának nincs jellegzetes életkori megoszlása, bármely 
életkorban előfordulhat. 

Pathophysiológia 
Hyperkalcaemia 

A hyperkalcaemiás állapotok két nagy csoportba sorolhatók: parathormon-függő és parathormontól 
független hyperkalcaemia hyperkalcaemia (parathormon szupprimált) (1. táblázat). Ennek 
megfelelően a hyperkalcaemia kivizsgálásakor elengedhetetlen a szérum parathormon szint 
vizsgálata. A hyperkalcaemiás esetek 90%-át a primer hyperparathyreosis, illetve malignus tumoros 
betegség okozta hyperkalcaemia teszi ki. 

1. táblázat. A hyperkalcaemiás állapot okai 

1. Parathormon-függő hyperkalcaemia 
a) Primer hyperparathyreosis 
b) Familiáris hypokalciuriás hyperkalcaemia (FFH) 
c) Lítium indukálta hyperkalcaemia 

2. Parathormon független hyperkalcaemia 
a) Malignus betegség okozta hyperkalcaemia 
b) D-vitamin okozta hyperkalcaemia 
c) Fokozott csontátépülés okozta hyperkalcaemia 
d) Tej-alkáli szindróma, thiazid diuretikum 

 

1. Parathormon-függő hyperkalcaemia 

Primer hyperparathyreosis 

 Szolid adenoma (85-90%) 
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 Generalizált hyperplasia (10%) 

 MEN1 illetve MEN2 részjelenségeként kialakuló primer hyperparathyreosis  

 Mmellékpajzsmirigy carcinoma (<1%) 

Kórélettani háttér: fokozott csontlebontás, fokozott kalcium felszívódás a belekből, fokozott kalcium 
reabszorpció a vesékben. 

Familiáris hypokalciuriás hyperkalcaemia (FHH) 

Monogénes, autoszomális dominánsan öröklődő betegség, amelyet a kalcium-szenzor receptor 
funkcióvesztő mutációja okoz. A vesében a kalcium reabszorpció növekszik, hypokalciuria alakul ki. 

Lítium-indukált hyperkalcaemia 

A lítium befolyásolja a kalcium-szenzor receptor működését, amely emeli a parathormon szintet. 
Hosszan fennálló kezelés esetén hyperplasiát illetve adenomát is kiválthat. Lítium-tartalmú 
gyógyszereket leggyakrabban pszichiátriai okból, ritkán hyperthyreosis kezelésére alkalmaznak. 

Parathormon-független hyperkalcaemia 

Malignus betegséghez társuló hyperkalcaemia 

Legtöbbször már előrehaladott stádiumú tumoros megbetegedéseknél észlelünk hyperkalcaemiát. A 
következő rosszindulatú megbetegedések esetén gyakori a malignus hyperkalcaemia: tüdőtumor, 
emlőrák, prosztata carcinoma, myeloma multiplex. Kialakulásában osteolyticus metasztázisok, illetve 
hormon (parathyroid hormone related peptide, rtPTH), citokinek, faktorok (RANKL) indukálta 
osteoclast aktivitás és csontlebontás játszanak szerepet. 

D-vitamin okozta hyperkalcaemia 

Ennek hátterében állhat D-vitamin intoxikáció, granulomás megbetegedések (sarcoidosis, 
tuberculosis, Wegener-granulomatosis). A granulomás megbetegedésekben a granuloma szöveteiben 
aktiválódik a D-vitamin, amely fokozott kalcium felszívódáshoz vezet. 

Fokozott csontátépülés okozta hyperkalcaemia 

A fokozott csontbontás hátterében állhat hyperthyreosis, tartós immobilizáció, A-vitamin intoxikáció.  

Tej-alkáli szindróma, thiazid diuretikum 

Régebben a gyomor- és nyombélfekély kezelése gyakran alkalmaztak nagy mennyiségű antacidot 
(nátrium-bikarbonát) alkalmaztak bőséges tejfogyasztás mellett. E terápia mellett észlelték a 
veseelégtelenséghez vezető hyperkalcaemiát. Hátterében tartós metabolikus alkalózis, és 
következményes csökkent kalcium exkréció állt. A thiazid diuretikumok a klorid ion kiválasztáson 
keresztül befolyásolják a kalcium transzportot a vese tubulusaiban, amelynek következménye a 
fokozott kalcium reabszorpció.  

Hypokalcaemia 

A hypokalcaemia hátterében a következő betegségek állhatnak (2. táblázat). 
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2. táblázat. A hypokalcaemia okai 

1. Mellékpajzsmirigy elégtelenség/hiány 
a) Veleszületett 
b) Posztoperatív 
c) Radiojód kezelést követően kialakult 

2. Parathormon szekréció zavar 
a) Hypomagnesaemia 
b) Respiratórikus alkalosis 
c) Öröklődő 

3. infiltratív betegségek 
a) Wilson-kór 
b) haemachromatosis 
c) metasztázis 

4. Pseudohypoparathyreosis 
5. D-hypovitaminozis 
6. Fokozott D-vitaminvesztés 

a) Antikonvulziv gyógyszeres kezelés 
7. Súlyos májbetegség és súlyos veseelégtelenség (e két utóbbi hátterében a 25-hidroxiláz, illetve az 
1-α-hidroxiláz aktiváló enzimek csökkent működése áll) 
8. Onkogén osteomalacia 
9. Akut pancreatitis 
10. Toxikus shock szindróma 
11. Éhes csont szindróma 
12. HIV-fertőzés 
13. Kelátképző anyag okozta hypokalcaemia 

Hatáskör és kompetencia 
A diagnózis felállítása, a kezelés bevezetése belgyógyászati, ritkábban endokrinológiai specializációjú 
osztály/szakrendelés feladata. A rendszeres szakorvosi ellenőrzés is a szakellátás körébe tartozik. 
Mind a hypokalcaemia, mind a hyperkalcaemia felismerése és szakellátóhely felé történő indítása, 
esetenként a sürgősségi ellátás elkezdése azonban háziorvosi feladat.  

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi 
Hypercalcaemia 

Primer hyperparathyreosis esetén az anamnézisben fellelhető: csontritkulás, csonttörések, 
ismétlődő, kétoldali vesekövesség, veseműködési zavar, gyomorfekély, székrekedés, visszatérő 
hasnyálmirigy gyulladás, depresszió, izomgyengeség. A malignus hyperkalcaemiák esetén szinte 
mindig ismert a tumoros alapbetegség, mivel a hyperkalcaemia döntően előrehaladott stádiumban 
jelentkezik. Egyéb megbetegedések, mint sarcoidosis, tuberculosis, hyperthyreosis, mániás fázisokkal 
járó depresszió megléte esetén gondolnunk kell ezen betegségek okozta hyperkalcaemiára. A pontos 
gyógyszeres kezelés megismerése elengedhetetlen, mivel thiazid diuretikum, lítium-tartalmú 
gyógyszer, D- illetve A-vitamin készítmények befolyásolják a kalcium anyagcserét. 

Hypokalcaemia 

A mellékpajzsmirigy elégtelenség okozta hypokalcaemia esetén nyaki (pajzsmirigy) műtét, radiojód 
kezelés szerepel az anamnézisben. Addison-kór, mucocutan candidiasis mellett kialakulhat 
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autoimmun hypoparathyreosis. Idős korban, fénytől tartózkodó életmód során a D-vitamin hiányra 
kell gondolnunk. Mellékpajzsmirigy műtétet követően kialakuló hypokalcaemiát az éhes csont 
szindróma okozza. 

Fizikális vizsgálat 
Hyperkalcaemia 

A kyphosis, gerinc ütögetési érzékenysége, borda-csípőlapát közötti távolság csökkenése, hát 
bőrének „Tannenbaum” redőzöttsége a csontritkulás jelei. 

A primer hyperparathyreosis tünetei: 

 Osteoporosis (csigolya összeroppanás, csonttörések, testmagasság csökkenés, kyphosis) 

 Vesekövesség (nephrocalcinosis, veseműködés beszűkülése) – kalcium-oxalát kövek 

 Hypertonia 

 Hányinger-hányás, székrekedés, hasi fájdalom, gyomorfekély, pancreatitis 

 Neuro-pszhichiátriai rendellenességek: depresszió, agitáltság, hyperreflexia, fasciculatio a 
nyelvben 

 Polyuria-polydipsia 

 Szívritmuszavarok 

Malignus hyperkalcaemia 

 Hányás, fáradtság, székrekedés, polyuria-polydipsia, zavartság az alapbetegség tünetei 
mellett. 

Hypokalcaemia 

 Neuromuscularis irritábilitás 

 Periorális paresthesia 

 Kéz- lábujjhegyek zsibbadása 

 Kamrai arrthymia 

A krónikus hypokalcaemia tünetmentes is lehet. Hypophosphataemiával járó hypokalcaemia a 
csontok mineralizációs zavarát okozhatja. Látens tetaniát a Chvostek-tünet és őzfej-tartás kiváltása 
jelezhet. Chvostek-tünet: temporo-mandibularis ízület előtti csontrészre való ütés hatására az azonos 
oldali arcizomzat összehúzódását észleljük. Őzfej-tartást úgy válthatunk ki, ha vérnyomásmérő 
mandzsettát 3 percnél tovább tartjuk a szisztolés érték feletti nyomáson a karon, amelynek hatására 
a kéz ujjai görcsbe rándulnak. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
Normális értékek: szérum kalcium: 2,1-2,5 mmol/l, ionizált kalcium: 1-1,4 mmol/l, foszfor: 0,8-1,4 
mmol/l, 24 órás vizelet kalcium ürítés: 2,5-7,5 mmol/24h, szérum parathormon: 15-65 pg/ml. 

A kalcium anyagcsere vizsgálatakor mindig határozzuk meg a szérum albumin szintet illetve pH-t is 
mérjünk. A csökkent albuminszint csökkenti a szérum össz-kalcium szintet. Ilyen esetekben a korrigált 
kalcium számítása szükséges, illetve ionizált kalciumszintet kell mérni. 
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Hyperkalcaemia 

Szérum kalcium >2,65 mmol/l, ionizált kalcium >1,4 mmol/l. A hyperkalcaemia kivizsgálásakor 
különösen fontos annak elkülönítése, hogy parathormon (PTH) dependens vagy attól független a 
hyperkalcaemia. PTH-függő folyamatok esetén a parathormon a normális tartománynál magasabb. 
PTH-független hyperkalcaemia esetén a PTH szupprimált. 

Primer hyperparathyreosisra jellegzetes a hyperkalcaemia, hypophosphotaemia, hyperkalciuria, 
emelkedett szérum parathormon érték. 

A familiáris hypokalciuriás hyperkalcaemiát a primer hyperparathyreosistól a kalcium/kreatinin 
clearance arány kiszámolásávál különíthetjük el, illetve egyes központokban lehetőség van a kalcium-
szenzor gén mutációinak vizsgálatára. 

Malignus betegségekhez társuló hyperkalcaemia esetén a PTH szupprimált. A senyvesztő 
betegségeknél általában, különösen előrehaladott stádiumban, az albumin szint is csökkenhet, amely 
befolyásolja a szérum össz-kalcium szintet. Ilyen esetekben az ionizált kalcium szint vizsgálata 
különösen fontos. Súlyos hypercalcaemiáról beszélünk, ha a szérum kalcium >3 mmol/l. 

Hypokalcaemia 

A szérum összkalcium szint <2,1 mmol/l. Leggyakrabban csökkent D-vitamin szint és/vagy alacsony 
parathormon szint áll a hátterében. Alacsony PTH mellett jelentkező hypokalcaemiához 
hyperphosphataemia társul. Funkcionális hypoparathyreosist okozhat a hypomagnesaemia, ezért a 
magnézium szintet is ellenőrizni kell. 

A népegészségügyi problémát okozó alacsony D-vitamin szint is okozhat hypokalcaemiát. Ilyen 
esetekben a foszfát szint is alacsony. 30 ng/ml alatti D-vitamin szint enyhe, 15 ng/ml szint alatti 
súlyos D-vitamin (25-hidroxi-D-vitamin) hiányt jelez. 

Képalkotó vizsgálatok 
Hyperkalcaemia 

Primer hyperparathyreosis esetén a csont röntgenen láthatóak a fokozott reszorpció jelei, leginkább 
a kéz csontjain (subperiostalis reszorpció). Osteodensitometria osteopeniat, illetve osteoporosist 
mutat (kifejezettebb a radius denzitás csökkenése). Lokalizációs vizsgálatokhoz ultrahang vizsgálat 
illetve mellékpajzsmirigy-scintigraphia végzendő. A képalkotó vizsgálatok csak 60-70%-ban képesek 
kimutatni a túlműködés helyét. 

A malignus betegségekhez társuló hyperkalcaemia esetén a legtöbb esetben ismert a primer tumor. 
Ha a hyperkalcaemia kivizsgálásakor szupprimált PTH-t mérünk és nem ismert rosszindulatú 
daganatos megbetegedés, akkor ezirányú vizsgálatok szükségesek. 

Hypokalcaemia 

Ha az anamnézisben nem szerepel mellékpajzsmirigy műtét és alacsony PTH mellett hypokalcaemiát 
észlelünk, nyaki ultrahang vizsgálat javasolt infiltratív betegség kizárása céljából. 

Egyéb vizsgálatok 
EKG-n a hypokalcaemia megnyúlt QT intervallum, vezetési zavar, QRS és ST eltérések képében 
jelenthet meg. 
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Diagnózis 
A jellegzetes ioneltérések és egyéb laboratóriumi vizsgálatok alapján a hypo- és hyperkalcaemia 
diagnózisa rendszerint könnyen megállapítható. A kiváltó ok tisztázása sokszor bonyolultabb 
kivizsgálást követel. 

Differenciál-diagnózis 
Enyhe primer hyperparathyreosis esetén a magasabb szérum parathormon szint a normális 
tartomány felső részén levő szérum kalcium szinttel társulhat. A normális tartomány alsó részén levő 
szérum kalcium szint és emelkedett parathormon szekunder hyperparathyerosist jelez, melynek 
hátterében a kalcium csökkent felszívódása, vagy fokozott kalciumvesztés állhat. 

A hypokalcaemia kivizsgálásakor fontos a pH és szérum albumin meghatározása. Hyperventilláció 
okozhat respiratorikus alkalozist, amely hypokalcaemiára utaló tüneteket válthat ki. 
Hypomagnesaemia szintén okozhat hypokalcaemiát. 

Kezelés 
Hyperkalcaemia 

A hyperkalcaemia kezelésének célja a kiváltó ok megszűntetésével a hyperkalcaemia rendezése, de 
súlyos hyperkalcaemia esetén a szérum kalcium szint mielőbbi csökkentése áll a kezelés előterében. 
Súlyos hyperkalcaemia esetén a szérum kalcium szint csökkentésére az alábbi kezelést alkalmazzuk:  

 Fokozott volumenpótlás izotóniás nátrium-klorid infúzióval (3000-4000 ml/nap) 

 Parenterális biszfoszfonát adása (pl. zolendronsav 4 mg) 

 Kalcitonin orrspray vagy injekció 

 Kacsdiuretikum (furosemid) adása 

 Glükokortikoid (200-300 mg hidrocortizon) intravénásan 

 Refrakter esetekben dialízis a választandó megoldás 

A primer hyperparathyreosis kezelése legtöbbször műtéti. A manifeszt, tünetes primer 
hyperparathyreosist mindenképp műtéttel kell kezelni. Az aszimptomatikus primer 
hyperparathyreosis esetén is a műtét a javasolt kezelés, ha a szérum kalcium >2,9 mmol/l, csökkent 
csontsűrűség, vesekövesség kerül felismerésre vagy a beteg 50 évnél fiatalabb. 

Ha a műtét nem kivitelezhető, vagy sikertelen beavatkozás történt, gyógyszeres kezelés folytatandó. 
Ennek elemei a biszfoszfonátok illetve a kalcimimetikum cinacalcet. Granulomás betegség okozta D-
vitamin függő hyperkalcaemia esetén a glükokortikoidok hatásosak. 

Hypokalcaemia 

Hypokalcaemia esetén is a kiváltó ok megszűntetése vezet gyógyuláshoz. Fontos része a kezelésnek a 
kalcium-pótlás, amelyet akut esetben parenterális formában kell kezdeni. A kalcium mellé 
magnézium is adandó. Szájon át folytatott kalcium-pótlás esetén figyelnünk kell a gasztrointesztinális 
mellékhatásokra, a savszekréció gátló gyógyszerelésre illetve a használt készítmény elemi kalcium 
tartalmára (kalcium-citrát vagy kalcium-karbonát). 

A D-vitamin hiány megoldása a kolekalciferol adása. Súlyos vitaminhiányban parenterális nagy 
dózissal kezdhetjük a pótlást. Későbbiekben napi 1000-3000 NE pótlás javasolt. 
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A D-vitamin aktiválódásához parathormon szükséges, ezért hypoparathyreosisban a D-vitamin és 
kalciumpótlás nem minden esetben éri el a megfelelő hatást. Ilyen esetekben aktív (1,25-dihidroxi-
kolekalciferol) D-vitamin pótlásra van szükség. Hypoparathyreosis okozta hypokalcaemia esetén a 
szájon át adott kalcium és aktív D3-vitamin adagját úgy célszerű beállítani, hogy a szérum kalcium 
szint a normális tartomány alsó részén legyen, ami panaszmentességet biztosít és mérsékli a kezelés 
hatására kialakuló hyperkalciuria és vesekövesség kockázatát. 

Gondozás 
A gondozás elengedhetetlen részét képezi a rendszeres orvosi és laboratóriumi kontroll. 

Hyperkalcaemia 

A gondozás függ a kiváltó októl és kezelési módjától. Primer hyperparathyeosist okozó 
mellékpajzsmirigy adenoma műtéti eltávolítását követően számolnunk kell átmeneti 
hypokalcaemiával, amelynek hátterében a többi mellékpajzsmirigy szuppressziója, illetve az „éhes 
csont” szindróma állhat. Ez utóbbi hátterében a csontok gyors remineralizációja áll. Átmenetileg 
nagyobb dózisú kalciumpótlás lehet szükséges. A malignus betegségekhez társuló hyperkalcaemia 
esetén mindenképp törekednünk kell a szérum kalcium normalizálására, ehhez rendszeres 
időközönként biszfoszfonát adását használhatjuk. Familiáris hypokalciuriás hyperkalcaemiában az 
esetek döntő többségében nem szükséges kezelés. 

Hypokalcaemia 

Hypoparathyreosisban a szérum kalcium szintet a normális tartomány alsó határa köré kell beállítani, 
hogy elkerüljük a hyperkalciuriát és ennek káros hatását. A D-vitamin hiány kezelésekor a szérum 
ionszinteket illetve a szérum D-vitamin szintet ellenőrizzük. 

Terápiás elégtelenség 
A primer hyperparathyreosis kezelését követően visszatérő hyperkalcaemia esetén újra végig kell 
járni a diagnosztikai útvonalat az ok kiderítéséhez. A malignus betegségekhez társuló hyperkalcaemia 
gyakori visszatérése rossz prognosztikai faktor, megelőzésként a rendszeresen adott biszfoszfonát 
segíthet. 

A hypokalcaemia nem megfelelő pótlása esetén a betegnél tetániás rosszullét jelentkezhet. 

Primer prevenció 
Az ismert multiplex endokrin neoplasia 1, illetve 2 típusban szenvedő betegnél (családtagnál) aktívan 
szűrni kell a primer hyperparathyreosis jelenlétét. 

Irodalom 
Lakatos P. A mellékpajzsmirigy- és a kalciumanyagcsere zavarai. In: Az endokrin és anyagcsere-
betegségek gyakorlati kézikönyve. Szerk: Leövey A, Nagy V. E, Paragh G, Rácz K, Medicina pp. 227-
238. (2011) 
Szücs J. Hyperparathyreosis és hypoparathyreosis In: Anyagcsere-Endokrinológiai Útmutató. Klinikai 
Irányelvek Kézikönyve. Medition pp. 96-101. (2010) 
Seibel MJ, Blind E, Schilling T, Woitge H.W. Nebenschilddrüse. In: Klinische Endokrinologie und 
Stoffwechsel. Szerk: Nawroth P, Ziegler R, Springer, 2001, pp. 403-440. (2001) 

Esetbemutatás 
Anamnézis: 56 éves nőbeteg, akinek kórelőzményéből ismert 5 éve kezelt hypertonia, 3 éve igazolt, 
és konzervatívan kezelt gyomorfekély, kétoldali, recidíváló calcium-oxalát vesekövesség. Egy évvel 
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ezelőtt végzett ostrodenzitometria osteopeniat igazolt. Rutin laborvizsgálat során észlelt 2,84 mmol/l 
értékű hypercalcaemia miatt jelentkezett endokrinológiai szakambulancián. CAVE: penicillin! 
Gyógyszerei: 1x5 mg ramipril, 1x25 mg hydrochlorothiazid, 1x20 mg lansoprazol, 1x1000 NE 
kolekalciferol. 

Fizikális vizsgálat: Kp. fejlett, kp. táplált középkorú nő. Tüdő felett érdes légzési hang, ritmusos 
szívműködés, zörej nem hallható. RR: 165/88 Hgmm, P: 86/min, reguláris. Has puha, betapintható, 
jelzett epigastriális nyomásérzékenység. Nyakon mirigyes tapintatú pajzsmirigy, nyelést követi, göb 
benne nem tapintható. Borda-csípőlapát közti távolság négy harántujjnyi. Vesék ütögetésre nem 
érzékenyek. 

Laboratóriumi eredmények: (amelyeket megelőzően a hydrochlorothiazidot elhagytuk 1 héttel): Se 
Ca: 2,76-2,82 mmol/l, ionizált Ca: 1,54 mmol/l, Se P: 0,64 mmol/l, albuminszint: 44 g/l, kreatinin: 112 
µmol/l GFR: 47 ml/min/1.73 m2 25-OH-kolekalciferol szint: 38 ng/ml, parathormon: 88-79 pg/ml, 24 
órás kalcium ürítés: 13 mmol/24 h. 

Egyéb vizsgálatok: 

Hasi UH: Mindkét vese normális nagyságú, parenchyma reflektivitása fokozott, mindkét oldalt egy-
egy apró echodens képlet látható mögöttes echoárnyékkal. 

Nyaki ultrahang: A.pajzsmirigy normális nagyságú, szerkezet kissé inhomogén, echonormális, jobb 
lebeny caudális pólusánál egy 1,2x0,9x1,8 cm nagyságú, echoszegény, vascularizàlt képlet látható. 

Mellékpajzsmirigy-scintigraphia: Kimosási technika alkalmazását követően élénk izotóphalmozás 
detektálható a pajzsmirigy jobb lebenyének caudális pólusánál. 

Diagnózis: Primer hyperparathyreosis. Adenoma parathyreoidea l.d. Nephrolithiasis. 
Nephrocalcinosis in obs. Osteoporosis. 

Kezelés: A jobb oldali mellékpajzsmirigy adenoma műtéti eltávolítása. A posztoperatív első négy 
napban súlyos, tünetes hypokalcaemia alakult ki, amely miatt többszöri parenterális kalciumpótlásra 
szorult. A hypokalcaemia fokozatosan mérséklődött, majd 2 héttel a műtétet követően 
normalizálódott a kalciumszint. 

A kontroll vizsgálatok során mért értékek: szérum kalcium: 2,45 mmol/l, P: 0,86 mmol/l, 
parathormon: 45 pg/ml. 

Az alábbi eset egy klasszikus primer hyperparathyreosis felismerését mutatta be. Ha az 
anamnézisben recidíváló kalciumtartalmú vesekövesség, csökkent csontsűrűség, hypertonia, 
tápcsatornai fekély, hangulatzavar, csonttörések szerepelnek, akkor mindenképp javasolt a kalcium 
anyagcsere ellenőrzése, amely kiszűrheti a primer hyperparathyreosisos betegeket. Jelen betegnél az 
anamnézis, a laboreredmények és a képalkotó vizsgálatok egyértelmű diagnózist adtak, melynek 
műtéti terápiája gyógyuláshoz vezetett. 

Tesztkérdések 
1. Mi a leggyakoribb a hyperkalcaemia leggyakoribb oka? 
A. Paraneoplasztikus szindróma 
B. Alimentáris hyperkalcaemia 
C. Primer hyperparathyereosis 
D. Szekunder hyperparathyreosis 
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2. Mely tünet nem jellegzetes hypokalcaemiára? 
A. Tetánia 
B. Chvostek-jel 
C. Lábikragörcs 
D. Polyuria 
 
3. Mely tünet jellegzetes hyperkalcaemiára? 
A. Polyuria, polydipsia 
B. Vesekövesség 
C. Osteoporosis 
D. Mindhárom fenti 
 
4. Melyik része a súlyos hyperkalcaemia kezelésének? 
A. Parenteralis folyadékbevitel 
B. Kacsdiuretikum 
C. Parenterális biszfoszfonát adása 
D. Mindhárom 
 
5. Mi a kívánatos szérum kalcium szint a krónikus hypokalcaemia kezelése során? 
A. Szérum kalciumszint normális tartomány felső része 
B. Szérum kalciumszint alsó normális szint közeli tartomány 
C. Szérum kalciumszint normális tartománya felett 
D. Mindegy, cél, hogy a beteg legyen panaszmentes 
 
6. MI a familiáris hypokalciuriás hyperkalcaemia kezelési algoritmusa? 
A. Thiazid diuretikus kezelés 
B. Kacsdiuretikus kezelés 
C. Magnéziumpótlás 
D. Egyik sem 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: D, 3: D, 4: D, 5. B, 6: D 

Egyéb endokrinológiai kórképek 
dr. Reismann Péter, dr. Rácz Károly 

Hypopituitarismus 

Definíció, BNO tartomány 
A hypopituitarismus az agyalapi mirigy mellső és/vagy hátsó lebenyének hormonjai közül egy vagy 
több teljes vagy részleges hiányával jellemezhető kórállapot. A teljes agyalapi mirigy elégtelenséget 
panhypopituitarismusnak nevezzük (Simmonds kór). 
 
E2300 Hypopituitarizmus 
E2310 Gyógyszer okozta agyalapi mirigy elégtelenség 
E2320 Diabetes insipidus 

Epidemiológia 
Ritka kórállapot, incidenciája 4-5 eset/100000 lakos/év, prevalenciája 45-50/100000. Az érintettek 
fele 3-5 hormonkiesésben szenved. A centrális diabetes insipidus gyakorisága 1/25000. 
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Mortalitás és morbiditás 
Retrospektív vizsgálatok eredményei alapján hypopituitarismusban a mortalitás 1,3-2-szeresre 
növekszik. A morbiditás függ a kieső hormon típusától, a kiesés okától, a kiesés kialakulásának 
sebességétől, illetve a nem megfelelő hormonpótló kezeléstől. Így pl. az ACTH, TSH tengely hirtelen 
kiesése életet veszélyeztető következményekkel járhat, míg a felnőttkori növekedési hormonhiány 
kevésbé súlyos következményekkel jár, mint a gyermekkori forma. A szív-koszorúér betegségek 
kockázata hypopituitarismusban szenvedőkben kétszerese az átlag népességhez képest. 

Életkor, nem 
Mivel a hypopituitarismust számos ok kiválthatja, a betegség egyaránt előfordul kisgyermekekben, 
fiatal felnőttekben, középkorúakban és idősebb betegekben is. A nemekben nincs különbség. 

Pathophysiológia 
Az agyalapi mirigy mellső lebenye a következő hormonokat termeli: kortikotrp hormon (ATCH), 
gonadotróp hormonok (LH és FSH), thyreotróp hormon (TSH), növekedési hormon (GH) és prolaktin. 
Az agyalapi mirigy hátsó lebenyéből az alábbi hormonok szabadulnak fel: arginin-vasopresszin (AVP) - 
antidiuterikus hormon (ADH) és oxitocin. Az egyes tróphormonok kiesése az általuk szabályozott 
endokrin mirigy alulműködését váltja ki, így ACTH kiesés mellékvesekéreg (döntően kortizol szintézis) 
elégtelenséget, LH és FSH hiány nőkben a petefészek, férfiakban a here működés elégtelenségét, a 
TSH termelési zavar pajzsmirigy alulműködést okoz. A GH gyermekekben növekedési zavart, 
felnőttekben a testösszetétel megváltozását, kóros metabolikus paramétereket és az általános 
állapot/közérzet romlását okozza. Az AVP hiány centrális diabetes insipidust vált ki. A prolaktin 
hiánya nőkben a szülés után szoptatási zavarral jár, férfiakban nem okoz tünetet. A hypopituitarismus 
okait az 1. táblázat mutatja. 

1. táblázat. A hypopituitarismus okai 
Veleszületett 

 Izolált hypophysis hormonhiány (pl. GHRH, GnRH, TRH receptor mutációk) 

 A hypothalamus veleszületett működészavarai (Prader-Willi-, Fröhlich-, Kallmann- illetve 
Laurence-Moon-Biedl szindróma) 

 Többszörös hormonhiány (pl. PROP-1, PIT-1 gén mutációk) 
Daganat 

 Hypophysis adenoma (hormontermelő, hormonálisan inaktív macroadenoma) 

 Sellatájéki térszűkítő folyamat (craniopharyngeoma, Rathke-tasak cysta, meningeoma, 
metasztázis, lymphoma) 

Vascularis 

 Infarktus (Sheehan-szindróma, hypophysis apoplexia, aneurysma ruptura, subarachnoidalis 
vérzés) 

Infiltratív 

 Sarcoidosis, Wegener-granulomatosis, lymphocystas hypophysitis, haemochromatosis, 
histiocytosis 

Fertőzés 

 Tbc, szisztémás gombás fertőzés következménye 
Besugárzás 

 Hypophysis, agy más régióira vagy az orr-garat területére adott sugárterápia következménye 
Egyéb 

 Trauma 

 Empty sella 
 
A fentiek közül a leggyakoribb okok a hypophysis és sellatájéki daganatok, illetve azok kezelésének 
következményei. 
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Hatáskör, kompetencia 
A diagnózis felállítása, a kezelés bevezetése endokrinológiai specializációjú osztály/szakrendelés 
feladata. A rendszeres szakorvosi ellenőrzés és gondozás is a szakellátás körébe tartozik. Sürgősségi 
állapotok esetén (hypadrenia) az ellátás elindítása azonban háziorvosi feladat. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Anamnesztikus adatok, amelyek fontosak lehetnek a hypopituitarismus kivizsgálásához: 

 Ismert hypophysis daganat 

 A központi idegrendszert érintő beavatkozások (hypophysis műtét, hypophysis környéki 
besugárzás) 

 A központi idegrendszert érő sérülések (koponyatrauma, subarachnoideális vérzés) 

 Komplikációval járó szülés 

 Hosszantartó glükokortikoid terápia felfüggesztése a közelmúltban 

Jellegzetes panaszok és tünetek: 

 ACTH hiány: szekunder hypadrenia: fáradtság, fogyás, hányás, gyengeség, hasmenés, 
hypoglycaemia, hypotonia. 

 TSH hiány: szekunder hypothyreosis: fáradtság, meglassultság, testsúlynövekedés, 
székrekedés, hideg intolerancia, hajhullás, száraz, puffadt bőr, hyponatraemia, menstruációs 
zavar 

 Prolaktin hiány: nőknél szülést követően a tejelválasztás hiánya 

 LH és FSH-hiány: gyermekekben a pubertás elmarad, felnőtt nőkben: szekunder 
amenorrhoea, infertilitás, emlő atrophia, csontritkulás; férfiakban: szőrzet kihullik, here 
atrophia, libido csökkenés, infertilitás 

 GH hiány: gyermekekben alacsony testmagasság, növekedés elmaradása, felnőttekben 
fáradtság, izomerő csökkenés, testösszetétel megváltozás, depresszió hajlam, rossz közérzet, 
csontritkulás 

 AVP hiány: polyuria-polydipsia, folyamatos szomjúságérzés 

Pathogenesis 
Panhypopituitarismusra jellegzetes a bőr sápadtsága, elvékonyodása, turgor csökkenése, a 
bőrpigment és szőrzet gyérebbé válik. Nőkben az emlő atrophizál, szekunder amenorrhea jelentkezik, 
férfiaknál impotencia alakul ki, a herék mérete csökken. A betegek pszichomotorikusan 
meglassulnak, a memóriafunkció romlik, érdektelenné válnak. 

Fizikális vizsgálat 
Jellegzetes fizikai jelek felnőttkori hypopituitarismus esetén: csökkent turgorú, sápadt, száraz bőr, 
pigmentáció csökken, gyér testszőrzet, nőkben atrophiás emlők, férfiakban kisméretű herék, a 
pajzsmirigy mérete csökken, abdominális obesitás. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
A hypopituitarismus pontos feltérképezéséhez nyugalmi hormonszintekre és dinamikus 
hormontesztekre van szükség. Fontos, hogy az agyalapi mirigy trop-hormonok meghatározása 
mellett a célszervek hormonjai is meghatározásra kerüljenek. Hypopituitarismus esetén a normális 
tartomány alatti, illetve a normális tartomány alsó határán lévő 

 plazma GH alacsony plazma IGF-1 mellett növekedési hormonhiányra 

 plazma ACTH alacsony szérum kortizol szint mellett szekunder hypadreniára 

 szérum TSH alacsony szérum FT4 mellett szekunder hypothyreosisra 
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 szérum LH és FSH alacsony szérum ösztradiol/tesztoszteron mellett hypogonadotrop 
hypogonadismusra utal. 

A prolaktin sok esetben nem alacsony, hanem emelkedett lehet. Ennek hátterében a 
hypophysisdaganat okozta nyélkompresszió vagy hypothalamus diszfunkció állhat. 

A hypopituitarismus pontosabb kiértékeléséhez dinamikus teszteket alkalmazunk. Felnőttkori 
növekedési hormon hiányt más hypophysis tengely hypofunkciója esetén egy stimulációs teszttel, 
izolált GH-hiány esetén két dinamikus teszttel kell bizonyítani. A leggyakrabban alkalmazott teszt az 
inzulin-tolerancia teszt (ITT). Ennek során intravénásan adott inzulinnal (0,1-0,15 NE/kg humán 
inzulin) hypoglycaemiát idézünk elő. Ha megfelelően alacsony szérum vércukorszintnél (<2,2 mmol/l) 
a GH érték nem emelkedik 3 ng/ml felé, akkor a teszt pozitív. További tesztek a felnőttkori GH-hiány 
igazolására: L-arginin teszt, arginin+GHRH-teszt, glucagon teszt. 

Az ACTH-hiány kimutatására a kora reggeli plazma ACTH és szérum kortizol meghatározás mellett 
arany standardnak számít az inzulin-tolerancia teszt. A fent részletezett módon váltjuk ki a 
hypoglycaemiát. A teszt akkor pozitív, ha megfelelő hypoglycaemia mellett a szérum kortizol szint 20 
µg/dl alatt marad. Szintén dinamikus tesztnek számít a CRH (cortikotrop releasing hormon) teszt, 
amelynek során 100 μg CRH adását követően mérjük az plazma ACTH és szérum kortizol szinteket. Ép 
működés esetén a plazma ACTH a teszt 10-30 perce között a kiindulási érték kétszeresére emelkedik. 
30 perccel az ACTH csúcsot követően a kortizol érték 20 µg/dl felé emelkedik. Az ACTH rezerv 
kimutatására szolgál az „overnight” metyrapon-teszt is. A metyrapon a kortizol bioszintézis egyik 
enzimatikus lépését gátolja, így a negatív feedback mechanizmuson keresztül az ACTH szint 
emelkedését (valamint az enzim stop előtti metabolit, a 11-dezoxikortizol emelkedését) váltja ki. Ép 
tengelyműködés esetén az ACTH 150 pg/ml felé emelkedik az éjszakai gyógyszerbevételt követő 
reggelre. 

A szekunder hypothyreosis során az alacsony szérum TSH mellett alacsonyak a perifériás hormonok 
(szérum FT4 és FT3) is. A hypophysis-hypothalamus eredet kiderítéséhez a legmegfelelőbb dinamikus 
teszt a TRH-teszt. A TRH-teszttel mérhető fel a TSH rezerv-kapacitás mértéke is. Egészséges 
egyénekben 200 µg TRH iv. adását követően 60 percen belül a szérum TSH 4 mU/l fölé növekszik. 
Szekunder hypothyreosisra utal, ha a TSH egyáltalán nem növekszik, míg elnyújtott, lassú növekedés 
tertier hypothyreosisra utal. 

Az LH/FSH-hiány kimutatására nem mindig szükséges dinamikus tesztet alkalmazni. Postmenopausás 
nőkben alacsony FSH, LH-szint egyértelműen jelzi a hypogonadotrop állapotot. Fertilis korú nőkben a 
jellegzetes klinikai tünetek melletti észlelt alacsony szérum LH/FSH és alacsony szérum ösztradiol 
szintén hypogonadotrop hypogonadismust jelent. Férfiaknál ugyanezt az alacsony szérum LH/FSH és 
alacsony szérum tesztoszteron szint mutatja. A funkcionális kapacitás megítéléséhez GnRH-tesztet 
alkalmazhatunk. Ennek során 100 µg GnRH adását követően egészséges egyénekben az alapszinthez 
képest a szérum LH-nak minimum 10 U/l-rel, a szérum FSH-nak minimum 2 U/l-rel kell emelkednie. 

A dinamikus tesztek alkalmazásakor orvosi felügyelet szükséges. A fenti teszteket egyszerre is lehet 
alkalmazni. 

Centrális diabetes insipidus esetén a polyuria 18-20 liter/nap mennyiséget is elérhet. A polyuriát 
elfedheti a mellső lebenyi hormonhiány (ACTH-hiány), amelynek szubsztitúcióját követően 
manifesztálódhat a centrális diabetes insipidus. Ép szomjúság központ esetén nincs súlyos szérum 
ioneltérés a megfelelő mértékű folyadékfogyasztás miatt. A vizelet fajsúlya alacsony 1001-1005 g/ml 
közötti, ozmolaritása 200 mozmol/kg alatti. Általában a szérum ozmolaritás és nátrium szint a 
normális felső tartományába tartozó, vagy enyhén emelkedett értéket mutat. A diabetes insipidus 
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igazolására leggyakrabban szomjazási próbát végzünk. A szomjaztatás megkezdése előtt vér és 
vizeletmintát veszünk ozmolaritás, fajsúly, ionszintek meghatározására. 8 óra szomjaztatás során 
kétóránként meghatározzuk a plazma és vizelet ozmolaritást, mérjük a testsúlyt és az ürített vizelet 
mennyiségét. A testsúly 3-5%-os csökkenése a teszt felfüggesztését vonja maga után. A szomjaztatás 
végén a centrális és nephrogén eredet elkülönítésére 20 µg dezmopressin (DDAVP) orrsprayt adunk 
és további 4 órán át ellenőrizzük a fenti paramétereket. Ebben a 4 órás fázisban már a beteg 
folyadékot fogyaszthat. Ha a vizelet ozmolaritás DDAVP adása előtt 750 mozmol/kg fölé emelkedik a 
diabetes insipidus kizárható. Centrális diabetes insipidus esetén a vizelet ozmolaritás 300 mzomol/kg 
alatt, és DDAVP adását követően emelkedik 750 mozmol/kg fölé. 

Képalkotó vizsgálatok 
Hypopituitarismus esetén az elsődleges képalkotó vizsgálat a sella MRI. Az ép neurohypophysis az 
MRI T1 súlyozott felvételeken hyperintenzív jelként ábrázolódik; centrális diabetes insipidusra a 
hyperintenzív jel eltűnése jellemző. 

Diagnózis 
A diagnózist a kórelőzmény, a hormoneredmények és a képalkotó vizsgálatok együtt adják meg. 
Fontos a diagnózis felállításakor a különböző tengelyekről részletesen nyilatkozni 
(egyszeres/többszörös agyalapi hormonhiány áll fenn és melyek ezek). 

Differenciál-diagnózis 
A primer és szekunder endokrin mirigy elégtelenség elkülönítése során fontos a trophormonok 
szérum-szintjének ismerete. Alacsony szérum kortizol és magas plazma ACTH primer hypadreniát, 
alacsony szérum kortizol és alacsony/alacsony normális plazma ACTH szekunder hypadreniát jelez. 
Alacsony szérum fT4 mellett emelkedett szérum TSH primer hypothyreosist, míg alacsony szérum 
TSH szekunder hypothyreosisra utal. Alacsony szérum szexual szteroid szint mellett emelkedett 
szérum LH és FSH hypergonadotrop hypogonadizmust, alacsony szérum LH/FSH hypogonadotrop 
hypogonadizmust jelez. 

A diabetes insipidust fontos elkülöníteni a polyuriát okozó egyéb betegségektől. Polyuriával járó 
betegségek: diabetes mellitus, krónikus vesebetegség, primer hyperaldoszteronizmus, primer 
hyperparathyreosis, primer polydipsia stb. Ezek kizárása után kerülhet sor a centrális és a nephrogén 
eredetet elkülönítésére. 

Kezelés 
A hypophysis hypofunkció kezelésére perifériás hormont, trophormont, illetve releasing hormont 
pótló készítmények állnak rendelkezésünkre. Természetesen, ha lehetséges az alapbetegség kezelése 
az elsődleges (2. táblázat). 

2. táblázat. A hypopituarismus kezelése 
Hiányállapot Kezelés 

ACTH hiány kezelésére Hidrokortizon 15-30 mg/nap 2-3 részre elosztva 
TSH hiány kezelésére Levothyroxin 1-1,5 µg/kg naponta egyszer éhgyomorra 
GH hiány kezelésére Humán rekombináns növekedési hormon 0,3-1 mg sc injekcióként 

adagolva 
LF/FSH hiány kezelésére Nőknél: Ösztradiol+progeszteron derivátum adása. Infertilitás 

kezelésére: GnRH, hCG adása. 
Férfiaknál: tesztoszteron-undecanoat per os/im. vagy tesztoszteron-
gél adása (25-50mg). Infertilitás kezelésére: GnRH, hCG adása 

Centrális diabetes insipidus Desmopresszin 10-20 µg spray vagy 100-200 µg tabletta 
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Gondozás 
A hypopituitarismus sokszor élethosszig tartó gondozást igényel. Időszakos szakorvosi kontroll során 
a klinikai állapot, hormonszintek alapján tájékozódhatunk a megfelelő szubsztitúcióról. Szekunder 
hypothyreosis esetén nem a TSH-t használjuk orientálódásra, hanem a klinikai állapotot illetve a 
szabad hormon szinteket. Szintén döntően a klinikai állapot befolyásolja a kortizol pótlást ACTH-hiány 
esetén. GH-hiány kezelésekor az IGF-I szint a megfelelő laboratóriumi paraméter a terápia 
monitorozásához. A szekunder hypadreniánál szintén fontos kitérni arra, hogy stressz, infekció, 
műtét, trauma esetén súlyos hypadrenia alakulhat ki, ha nem történik meg idejekorán a 
hidrokortizon adagjának növelése. 

Terápiás elégtelenség, primer prevenció 
Terápiás elégtelenségre utal a tünetek perzisztálása, a gyakori, kezelést igénylő hypadrenia. A primer 
prevenció nem releváns. 

Irodalom 
Szücs N. Hypopituitarismus. In: Az endokrin és anyagcsere-betegségek gyakorlati kézikönyve (Szerk. 
Leövey A, Nagy VE, Paragh Gy, Rácz K.) Medicina pp. 127-138. (2011) 
Rácz K. Hypopituitarismus. In: A belgyógyászat alapjai. (Szerk. Tulassay Zs.) Medicina pp. 1369-1374. 
(2007) 

Esetbemutatás 
38 éves nőbeteg jelentkezett az endokrinológiai szakrendelésen nehezen beállítható hyperthyreosis 
beutalóval. Korábbi kórtörténetében érdemi megbetegedés nem volt. 1 évvel korábban hasmenés 
miatt indult kivizsgálás, amelynek során alacsony TSH értéket mutattak ki (TSH 0,1 mU/l). 
Hyperthyreosis miatt thyreosztatikus gátlószer kezelést kezdtek napi 20 mg thiamazollal. Egy év alatt 
három alkalommal ellenőrizték a TSH szintet, amely mindvégig 0,1-0,2 mU/l között volt. A részletes 
anamnézis felvétel során 5 kg fogyást említett, hasmenés-hányinger időszakosan előfordult. Három 
éve már nem menstruál, a beteg elmondása szerint nőgyógyászati vizsgálat során korai menopausat 
véleményeztek. Panaszai között a terhelhetőség csökkenés, fáradékonyság emelendő ki. Metothyrin 
mellett erős hajhullást észlelt, ezért 2 hónapja elhagyta a gyógyszert. Aktuálisan gyógyszert 
rendszeresen nem szedett 

Fizikális vizsgálat során csökkent turgorú, csökkent pigmentációjú bőrt észleltünk. Az emlők 
atrophiásnak mutatkoztak, BMI: 28 kg/m2, RR: 95/65 Hgmm, P: 78/min, Schellong tünet pozitív volt. 

Laboratóriumi vizsgálatok: szérum TSH: 0,14 mU/l (norm. 0,4-4), FT4: 0,44 ng/dl (normális: 0,7-1,8), 
FT3: 1,5 pg/ml (normális: 1,7-3,7). Ezek alapján a hyperthyreosis biztonsággal kizárható volt, a leletek 
szekunder hypothyreosist igazoltunk. A három éve fennálló secunder amenorrhea és a szekunder 
hypothyreosis felvetette hypophysis elégtelenség gyanúját, így fekvőbeteg osztályon elvégeztük a 
további endokrinológiai vizsgálatokat. 

Alap (reggel 8-9 órakor) hormonvizsgálatok eredménye: plazma ACTH: 8 pg/ml (norm. 7-60), kortizol: 
5 µg/dl (norm. 8-25), szérum LH: 1,2 mU/ml, szérum FSH: 0,5 mU/ml, szérum ösztradiol: 5 pg/ml 
(valamennyi nagyon alacsony érték), szérum prolaktin: 6 ng/ml (norm. 5-24), szérum GH: <0,1 ng/ml 
(norm. 0,1-6,0), szérum IGF-1: 85 ng/ml (norm. 115-490). Az ITT során 7 E human inzulin iv. beadását 
követően a 30. percben neurohypoglycaemiás tünetek jelentkeztek, a vércukor érték 1,7 mmol/l volt. 
Az ekkor levett vérmintából történt hormonmeghatározáok a következőt mutatták: szérum kortizol: 
11 µg/dl, szérum GH: 1,5 ng/ml. 



 1239 

A polyuria-polydipsia irányába végzett vizsgálatok nem igazoltak diabetes insipidust. Képalkotó 
vizsgálatként sella MR vizsgálatot végeztünk, amely empty sellát mutatott. Térfoglaló folyamat nem 
igazolódott. 

Diagnózis: Hypopitutarismus (szekunder hypadrenia. Szekunder hypotyhreosis, szekunder 
hopogonadosmus, GH-hiány). Empty sella. A beteget elsőként hidrokortizon, majd levothyroxin, 
ethynil-ösztradiol+gestodene pótlásra állítottuk be. 

Gondozás és követés: A beteget felvilágosítottuk a gyógyszeres kezelés fontosságáról, a hypadrenia 
potenciális veszélyeiről. Későbbiekben GH-hormon pótlás beállítását tervezzük. 

Az eset fontosságát az adja, hogy a hormonszinteket a klinikai képpel együtt kell értékelni. Egy 
hyperthyreosisra jellegzetes tünet (hasmenés) és az alacsony szérum TSH érték tévútra vezette a 
beteget elsőként kezelő orvoskollégát. A sikertelen kezelés ellenére sem merült fel, hogy alacsony 
szérum TSH nem csak hyperthyreosisban jelentkezhet. A szabad pajzsmirigyhormon szintek 
meghatározása, az anamnézis feltérképezését követően a hypophysis alulműködése már valószínű 
volt, amit a részletes hormonvizsgálatok igazoltak. 

Tesztkérdések 
1. Melyik hormonkonstelláció jellemző szekunder hypadreniára? 
A. Alacsony plazma ACTH, magas szérum kortizol 
B. Alacsony plazma ACTH, alacsony szérum kortizol 
C. Magas plazma ACTH, alacsony szérum kortizol 
D. Magas plazma ACTH, magas szérum kortizol 
 
2. Az alábbiak közül melyik betegség okozhat hypopituitarismust? 
A. Hypophysis macroadenoma 
B. Koponyatrauma 
C. Hypophysis régiót érintő besugárzás 
D. Mindhárom 
 
3. Mely fizikális eltérés nem jellegzetes panhypopituitarismusban? 
A. Csökkent turgorú bőr 
B. Gyér szőrzet 
C. Atrophiás emlők 
D. Fokozott bőrpigmentáció 
 
4. Az inzulin-tolerancia teszt során mely agyalapi mirigy hormonok kapacitását vizsgáljuk? 
A. TSH és prolaktin 
B. FSH és LH 
C. ACTH és GH 
D. AVP és oxitocin 
 
5. Centrális diabetes insipidus esetén a szomjaztatás során mely labororatóriumi értékek 
diagnosztikusak? 
A. A vizelet ozmolaritás alacsonyabb, mint 300 mozmol/kg 
B. A vizelet ozmolaritás DDAVP adását követően 750 mozmol/kg felé emelkedik 
C. A szérum ozmolaritás és a szérum Na-érték a normális felső tartományában helyezkedik el 
D. Mindhárom 
 
6. Mely állítás hamis az alábbiak közül? 
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A. Szekunder hypadrenia esetén hidrokortizon kezelést alkalmazhatunk 
B. Szekunder hypothyreosis esetén levothyroxin kezelést alkalmazunk 
C. Centrális diabetes insipidus esetén desmopresszin kezelést alkalmazunk 
D. Hypogonadotrop hypogonadizmus esetén bromocriptin kezelést alkalmazunk 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: D, 3: D, 4: C, 5: D, 6: D 

Acromegalia 

Definíció, BNO tartomány 
Felnőttkorban kezdődő, fokozott növekedési hormon elválasztással járó kórkép. A gyermekkorban 
kezdődő esetek gigantizmussal járnak. Az esetek több mint 95-98%-ában a betegség hátterében a 
hypophysis jóindulatú GH-t (growth hormone, növekedési hormon) termelő benignus adenomája áll. 
Ritkán ektópiás (paraneoplasticus) GH-releasing hormon (GHRH)-, GH- ill. inzulinszerű növekedési 
faktor II (IGF-II)-t termelő daganatok is okozhatnak acromegaliát. Az acromegalia név eredete az 
„akron” (jelentése: vég) és a „megas” (jelentése: nagy) szavak összetételéből származik. 

E2200 Acromegalia 
E2290 Agyalapi mirigy-túlműködés, k.m.n. 
E2370 Agyalapi mirigy-betegség 
D3520 Agyalapi mirigy jóindulatú daganata 
C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata 

Epidemiológia 
Ritka betegség, incidenciája 3-4 beteg/év/1 millió lakos, prevalenciája 60-125 beteg/1 millió lakos. A 
prolaktinoma után a második leggyakoribb hormontermelő agyalapi mirigy tumoros megbetegedés. 

Mortalitás és morbiditás 
A cardiovascularis, cerebrovascularis, respiratorikus szövődmények, illetve malignus daganatok a 
kezeletlen acromegaliás betegek várható élethosszát 10 évvel megrövidítik. Nem kezelt acromegaliás 
betegek mortalitása a populációs átlag háromszorosa. Az eredményes kezelés javítja a mortalitást és 
a morbiditást). 

Életkor, nem 
Néhány vizsgálat szerint nőkben kissé gyakrabban fordul elő, mint férfiakban, de más vizsgálatok nem 
mutattak ki különbséget a nemek közötti gyakoriságban. Bármely életkorban előfordulhat, de 
leggyakoribb a 4-5. évtizedben. A betegség gyorsabban progrediáló, a hypophysis daganat agresszív 
növekedésével és súlyos klinikai tünetekkel járó formája gyakoribb fiatalkorban, mint időskorban. 

Pathophysiológia 
A GH-termelő hypophysis adenoma okozta acromegaliás esetek kb. harmadánál a GH fokozott 
elválasztás mellett hyperprolactinaemiát is találunk. A GH-termelő hypophysis carcinoma kivételesen 
ritka. 

Az acromegaliás esetek döntő többsége spiradikus, genetikai eredetű (génhibán alapuló) esetek is 
előfordulhatnak (multiplex endokrin neoplasia 1 szindróma ill. Carney-szindróma részjelenségeként, 
továbbá familiáris izolált hypopyhsis adenoma (FIPA) esetében). A McCune-Albright szindrómát a 
GNAS1 gén mutációja okozza. 

Az acromegaliát okozó hypophysis daganatok kétharmada macroadenoma, azaz 1 cm-nél nagyobb 
daganat, egyharmaduk microadenoma, 1 cm-nél kisebb agyalapi mirigy tumor. 
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A gyakran észrevétlen kezdet és a tünetek lassú, fokozatos progressziója miatt a betegséget gyakran 
későn ismerik fel. A tüneteinek kezdete és a diagnózis között több vizsgálatban jelentős, 7-12 év 
különbséget találtak. A klinikai tüneteket a fokozott GH elválasztás és a hypophysis daganat lokális 
kihatása kombináltan okozza. 

A GH a májban fokozza az inzulin-szerű növekedési faktor termelését, amelyből az I-es típus a 
legfontosabb (inzulin-szerű növekedési faktor-I, IGF-I). A GH közvetlenül, illetve az IGF-I-n keresztül 
fejti ki hatását. Felnőttkorban az epifízis fúgák záródása következtében longitudinális csontnövekedés 
nem lehetséges, így csak a végcsontok - akrák - és a belső szervek tudnak a növekedési hormon 
stimulusára megnagyobbodni. 

Hatáskör, kompetencia 
A diagnózis felállítása, a kezelés bevezetése endokrinológiai specializációjú osztály/szakrendelés 
feladata. A rendszeres szakorvosi ellenőrzés is a szakellátás körébe tartozik. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Az acromegalia diagnózisa az első tünetek felléptét követően sokszor éveket, akár évtizedet is késik. 
Feltehetőleg a külső elváltozások iránti nagyobb figyelem miatt nőkben a tünetek megjelenése és a 
diagnózis között eltelt idő általában rövidebb, mint férfiakban. Jellegzetes anamnesztikus adatok 
acromegáliás beteg esetében: 

 Korábbi ortopédiai beavatkozás: carpal tunnel szindróma miatti műtét 

 Fogászati kezelés: a korábban egymás mellett ülő fogak eltávolodnak egymástól, a harapás 
megváltozik 

 Reumatológiai kezelés: a nagyízületi arthrosis és fájdalmak miatt rendszeres szakorvosi 
kezelésre járnak 

 Gasztroenterológiai gondozás: visszatérő vastagbél polypok miatti kezelés 

 Magas vérnyomás, cukorbetegség miatt állhat már kezelés alatt 

 Alvási apnoe irányába történt kivizsgálás 

 Recidív vesekövesség 

 Nőknél menstruációs rendellenességek miatti kezelés 

 Férfiaknál erektilis diszfunkció miatti kezelés 

 Golyva 

Megfigyelték, hogy sok esetben nem a kezelőorvos/háziorvos jut el a feltételezett diagnózishoz, 
hanem egy „helyettesítő orvos”, aki először látja a beteget életében. Az acromegalia szemmel látható 
jelei lassan fejlődnek ki, így aki rendszeresen látja a beteget, annak a sok apró változás nem tűnik fel, 
míg, aki először pillant meg egy jellegzetes acromegaliás küllemet, annak feltűnést kelt a megjelenés. 
Nagyon sokszor társszakmák orvosai (ortopédus, fogászati, fül-orr-gégész, szemész, kardiológus, 
neurológus szakorvos stb.) veti fel először a diagnózist. Nagyon nagy segítség a diagnózishoz vezető 
úton, ha a beteg egy korábbi fényképét is bemutatja, és az akkori arcát hasonlítjuk össze a 
megjelenéskorival. Az esetek túlnyomó többségében szembeötlő változást mutat a két kép. 
Betegfelvételkor érdemes rákérdezni a izzadásos, horkolásos panaszokra, a cipő-, a kesztyű-, a 
kalapméret változásra, a gyűrű méretének megnagyobbítására. 

Pathogenesis 
A fokozott GH és IGF-I hormonok okozta viscero- és acromegalia következtében a következő 
panaszok és tünetek jelentkeznek: 
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 A lágyszövetek megnagyobbodása: oedema megjelenés az ujjakon, arcon, alsó végtagon és 
kézen, szemhéjoedema 

 A visceromegalia következtében: struma, hepatosplenomegalia, cardiomegalia, prostata 
hyperplasia, macroglossia 

 Bőrelváltozások: fokozott verejtékezés, kellemetlen testszag, papillák, fibroma molluscumok 
megjelenése, hypertrichosis, acantosis nigricans, homlokbőr-redőzöttség, 
ajakmegvastagodás és orr kiszélesedés 

 Fáradtság, letargia 

 Kardiális tünetek: balkamra-hypertrophia, kardiomiopathia, szívelégtelenség, arritmiák, 
hypertonia 

 Neurológiai tünetek: carpal tunnel szindróma a kézen, perifériás paresztéziák 

 Anyagcserezavarok: szénhidrát anyagcserezavar (IFG, IGT, diabetes mellitus) 
hypertrigliceridémia 

 Légzőszervi eltérések: obstruktív légúti betegségek, alvási apnoe, hangszalagok 
megvastagodása: mélyülő hang 

 Tumoros megbetegedések: vastagbél polipok/karcinoma, emlő-, prosztata-carcinoma 

 Csont- ízületi megbetegedések: acrák növekedése: kéz/lábbujjméret illetve fejkörfogat 
növekszik, így a korábban megfelelő méretű gyűrű, cipő, kalap szűkké válik, os frontale 
hyperostosis, a szemöldökív előredomborodik, prognathizmus, a harapási vonal 
megváltozása, a fogak eltávolodása egymástól, ízületi feszesség, degeneratív artropathia, 
arthalgia, kyphosis 

 Izom megbetegedések: proximális myopathia, izomfájdalom, izomgörcsök 

 Egyéb endokrin rendellenességek: nőknél oligo/szekunder amenorrhea, infertilitás, 
galactorrhoea, férfiaknál: impotencia, erektilis diszfunkció, csökkent libido, golyva - 
multinoduláris 

 A hypophysis tumor lokális tünetei/panaszai: fejfájás, látászavar, hypophysis elülső lebeny 
elégtelenség (leginkább szekunder hypogonadismus), hyperprolactinaemia 

Fizikális vizsgálat 
Fizikális vizsgálat során a fentebb is már leírt eltérésekre kell figyelmet fordítani: vizenyő megjelenése 
a kézen, ujjakon, lábon, arcon, macroglossia, ajakmegvastagodás, orrkiszélesedés, prognathia, 
homlokbőr redőzöttség, fogak közötti hézag megléte, sok beteg a fogsorait nem tudja összezárni az 
előreugró állkapocs miatt, cardiomegalia, hepatosplenomegalia, pajzsmirigy megnagyobbodás fizikai 
jelei, magas vérnyomás, hirsutizmus, acantosis nigricans, molluscum, papilloma, bőrfüggelékek 
jelenléte, ízületi deformitás, duzzanat, kyphosis megléte. Confrontális látótér vizsgálattal tájékozódó 
vizsgálatot kell végeznünk a látótér-kiesés becslésére. Érdemes az ujjak méretét gyűrűsorozattal 
lemérni, mert a kezelés hatékonyságát az ujj méretének csökkenése is jelezheti. A testtömeg 
feljegyzése szintén fontos a kezelés megkezdése előtt, mert sikeres kezelés a testsúlyt redukálja. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
Mint oly sok endokrinológiai megbetegedés esetén itt is a diagnózishoz a hormonvizsgálatokon 
keresztül jutunk el. Az általános laboratóriumi paraméterek közül kiemelendő a vércukor, triglicerid 
szint, amely magas lehet. Hypercalciuria, hyperphosphataemia jellegzetes eltérés az acromegáliások 
nem kis százalékában. 

GH és IGF-I 
Az acromegáliát fokozott, irreguláris, autonóm GH elválasztás jellemzi. Egyszeri random GH 
meghatározás diagnosztikus célra nem alkalmas. 

Szűrővizsgálatra a bazális szérum IGH-I meghatározás használható, amely tükrözi az elmúlt 24-48 óra 
GH elválasztását. Acromegáliában az IGF-I szint a legtöbbször emelkedett. Álpozitív értéket 
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kaphatunk veseelégtelenségben, álnegatív érték fordulhat elő májelégtelenségben. A szérum IGF-I 
eredményének értékelésekor figyelembe kell venni, hogy az érték nem- és korfüggő. 

Az arany standard vizsgálat a fokozott GH termelés kimutatására a 75 g orális glükóz terheléses 
vizsgálat (OGGT). Aktív betegséget bizonyít, ha a GH nem csökken 1 ng/ml alá. (Újabb ajánlások 0,4 
ng/ml-es értéket javasolnak). A vizsgálat során vércukorra és GH mérésre vénás vért kell venni: 0, 30, 
60, 90 és 120 perccel a cukoroldat elfogyasztását követően. 

Cukorbetegség esetén az OGTT nem alkalmazható, ekkor GH-profil vizsgálat (30 perces időközönként 
7-12 vérminta vétel szérum GH vizsgálatra) vagy 24 órán keresztül 15 percenként szérum GH-szint 
vizsgálat végezhető. A korábban alkalmazott egyéb teszteket ma már ritkán alkalmazzák 
(acromegaliában a TRH adását követően gyakran paradox szérum GH szint növekedés és dopamin-
agonista adását követően paradox GH szint csökkenés észlelhető). 

Egyéb hormonok 
Az esetek 40%-ban a prolaktin szint emelkedett. Keresni kell az esetleges hypophysis-hypofunkciót is, 
ezért a többi agyalapi mirigy, ill. endokrin cél-mirigy hormon koncentrációját is meg kell határozni: 
bazális plazma prolaktin, ACTH, kortizol, LH, FSH, ösztrogén/tesztoszteron, TSH, FT4 meghatározás. 
Gyanú esetén a szekunder hypadreniát az inzulin-hypoglikémiás teszt segítségével mutathatjuk ki. 

Képalkotó vizsgálatok 
A hypophysis daganat kimutatására a sella MR vizsgálat a legalkalmasabb képalkotó eszköz. 
Macroadenoma esetén szemészeti, és látótérvizsgálat elvégzése is szükséges. A GH-termelő 
adenomák 70%-a 1 cm-nél nagyobb, macroadenoma. Gyakori a suprasellaris, parasellaris, sinus 
cavernosus felé történő terjedés. 

A ritkán előforduló ektópiás GHRH-termelő daganatok esetén a hypophysisben hyperplasia alakul ki, 
ami hypophysis daganathoz hasonlíthat. Ezekben az esetekben a GHRH-termelő daganat 
lokalizáláshoz további képalkotó vizsgálatok szükségesek (mellkas és has CT, MRI, somatostatin-
receptor szcintigráfia). A szérum GHRH koncentráció meghatározás is segítheti a diagnózist. 

Egyéb vizsgálatok 
A kivizsgálás részét kell képeznie a pulmonológiai, kardiológiai kivizsgálás (EKG, echocardiographia), 
és hasi/nyaki ultrahang a visceralis szervmegnagyobbodások tisztázására. Colonoscopia a vastagbél 
daganatainak felismerése miatt szükséges. Csontsűrűség vizsgálat, kalcium-, szénhidrát-, 
lipidanyagcsere, szemészeti és neurológiai vizsgálat, továbbá familiáris esetekben, ill. acromegaliával 
járó tumorszindrómák gyanúja esetén (multiplex endokrin neoplasia 1-es típusa, Carney szindróma) 
genetikai vizsgálatok teszik teljessé az acromegalia kivizsgálását. 

Diagnózis 
Az acromegalia diagnózisát a hormoneredmények adják, míg a hátterében álló betegségre a 
képalkotó vizsgálatok, szükség szerinti kiegészítő vizsgálatok eredménye adják meg a választ. 

Differenciál-diagnózis 
Egyes esetekben sportolók, testépítők használnak külsőleg bevitt növekedési hormont doppingolási 
célból, míg más esetekben anorexia nervosa okozhat acromegáliára emlékeztető jeleket és leleteket. 
Az OGTT során a GH nem minden esetben szuppresszálható 1 (0,4) ng/ml alá: veseelégtelenség, 
cukorbetegség, májelégtelenség, alultápláltság, anorexia nervosa, terhesség, fogamzásgátló szedése. 
A csontok szerkezete acromegáliára utalhat Morbus Paget esetén. 
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Kezelés 
Acromegália kezelésének célja a GH elválasztás és aktivitás normalizálása, a fennálló tünetek 
mérséklése, megszűntetése (GH és IGF-I mediálta, ill. lokális tünetek egyaránt), a hypophysisműködés 
helyreállítása, megőrzése, a társbetegségek kezelése és amortalitás és morbiditás csökkentése. A 
fentiek eléréséhez a GH-termelő tumor eltávolítása vagy ennek kivitelezhetetlensége esetén a tumor 
növekedésének gátlása, a GH-hatás felfüggesztése vezethet. 

Acromegalia megfelelő (a kimenetel szempontjából biztonságos) kezelésének kritériumai: az átlagos 
GH szint <2,5 ng/ml, az OGTT során a GH koncentráció <1 ng/ml alá csökken és a normális (nem- és 
életkornak megfelelő) IGF-I szint. 

Sebészi kezelés 
A sebészi kezelést elsőként választandó lehetőségként, vagy ritkábban gyógyszeres kezelést követően 
alkalmazzák. Műtéttel microadenoma esetén a betegek 70%-ában, macroadenoma esetén a betegek 
kevesebb, mint 50%-ában érhető el „biztonságos” szérum GH szint. A lágyrész-eltérések javulása 
korán, már néhány nappal a műtét után megkezdődik. A betegek mintegy 15%-ában alakul ki a műtét 
után hypopituitarismus. Rendszerint évekkel a műtét után a betegek kb. 10%-ában alakul ki daganat-
recidíva; de valószínűbb, hogy ennek hátterében a nem teljes mértékű sebészeti rezekcióból 
megmaradt tumorszövet növekedése áll. Ilyen esetekben újabb műtét mérlegelhető. Alapvetően 
fontos, hogy a műtétet megfelelő tapasztalattal bíró idegsebész végezze el. Műtét után postoperatív 
hypopituitarizmus, diabetes insipidus, liquorcsorgás, átmeneti SIADH, igen ritkán fertőzés alakulhat 
ki. 

Gyógyszeres kezelés 
Gyógyszeres kezelésre dopamin agonista készítmények, somatostatin analógok, vagy újabban GH 
receptor antagonisták alkalmazhatók. A dopamin agonista bromocriptin nagy adagban (10-20 
mg/nap) az esetek 5-10%-ában normalizálja a szérum GH szintet, daganat-regressziót azonban csak 
elvétve vált ki. Az újabb dopamin-agonista cabergolin nagy adagban a bromocriptinhez képest 
hatásosabbnak tűnik, azonban az eredmények messze alulmaradnak a somatostatin analóg kezelés 
eredményeihez képest. Dopamin-agonista készítményektől elsősorban azokban a betegekben 
várható eredmény, akiknél a magas GH szint hyperprolactinaemiával társul. Carbergolin kezelés 
mellett rendszeres echocardiographiás ellenőrzés szükséges (szívbillentyű-károsodás veszélye miatt). 

A klinikai gyakorlatban jelenleg alkalmazott szintetikus somatostatin analógok az ötféle somatostatin 
receptor (SSTR) közül a GH-termelő adenomákban nagy mennyiségben jelenlevő 2-es és 5-ös 
receptorokhoz kötődnek. Acromegaliában az octreotid szokásos adagja 8 óránként 100-200 µg sc. 
inj., de egyes betegekben 3x50 µg is hatékony lehet. A dózist a klinikai válasz, a GH és az IGF-1 szint 
alapján kell beállítani. Octreotid kezelésre a betegek 90%-a reagál. Az esetek 40-50%-ában változó 
mértékű daganat-regresszió is kialakul. A szubjektív tünetek néhány napon vagy héten belül javulnak. 
A somatostatin analógok tartós hatású, ún. „slow release”” formáit is kifejlesztették, a betegek 
kezelésére napjainkban ezeket a készítményeket alkalmazzuk. Az octreotid-LAR 10, 20 vagy 30 mg im. 
inj.-ban alkalmazva 4 héten keresztül biztosít a sc. octreotid inj.-val megegyező terápiás hatást. Egy 
másik somatostatin analóg a lanreotid, melyet autogél formában 4 hetente 60, 90, vagy 120 mg 
adagban adható. A közeljövőben várható a legújabb somatostatin analóg, pasireotide bevezetése is 
acromegalia kezelésére. 

A kezelést a betegek rendszerint jól tolerálják, a mellékhatások általában enyhék és átmenetiek 
(diarrhoea, hányinger, hasi diszkomfort, ritkán malabsorbtio). A somatostatin-analógok tartós 
alkalmazásakor gyakran alakul ki (rendszerint tünetmentes) epekő, ill. epehólyag sludge. A 
somatostatin-analógok elsődleges kezelésként is alkalmazhatók, ha a műtét kontraindikált (pl. 
cardiális szövődmények, vagy idős betegek társuló betegségei miatt), ha a hypophysis daganat 
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kiterjedése miatt a műtéttől nem várható eredmény (pl. paraselláris tumor), ha a beteg nem kíván 
műtétet, vagy ha a kezelés célja a nagyméretű macroadenoma műtét előtti megkisebbítése vagy a 
műtéti kockázat csökkentése. Somatostatin-analóg kezelés indokolt besugárzással kezelt daganat 
vagy daganat-recidíva esetén is a sugárkezelés hatásának kifejlődéséig, továbbá műtét utáni daganat-
residuum esetén. 

Az acromegalia kezelésére a legújabb gyógyszeres lehetőség a GH-antagonista pegvisomant. A 
szérum IGF-I szintet csökkentő hatását tekintve hatásossága felülmúlja a somatostatin-analógok 
hatásosságát. A kezelés nem vált ki daganat-regressziót. Indikáció: műtét illetve besugárzást 
követően is perzisztáló betegség ha somatosatin-analóg kezelésre IGF-I szint nem normalizálódik, 
somatostatin-analóg intolerancia, ill. rezisztencia. A pegvisomant somatostatin-analóggal együtt is 
adható, a kombinált kezelés acromegaliás betegek több mint 90%-ában normalizálja az IGF-I szintet. 
Bár a gyógyszeres kezelés nem okoz végleges gyógyulást, lehetővé teszi az acromegalia biokémiai 
kontrollját anélkül, hogy kockáztatná a hypophysis-működés károsodását. 

Sugárkezelés 
Sugárkezelést műtéti vagy gyógyszeres kezelésre nem reagáló esetekben, illetve daganat-recidivák 
esetén alkalmaznak. A sugárkezelés egyik fő hátránya a hatás lassú kifejlődése (2-10 év). Két 
leggyakrabban alkalmazott formája a hagyományos mega-voltos frakcionált besugárzás, valamint a 
„gamma kés”. A kezelés korai vagy késői szövődményekkel járhat; ezek közül leggyakoribb a 
hypopituitarismus, mely rendszerint évekkel vagy évtizedekkel a sugárkezelést követően fejlődik ki. 
Újabb vizsgálatok arra utalnak, hogy a radioterápia n. opticus laesiot, neuropszichológiai 
változásokat, meningeomák és gliomák kialakulását is kiválthatja. 

Gondozás 
A terápia hatékonyságának kontrollját a beteg rendszeres ellenőrzésével, a tünetek, fizikai jelek 
újraértékelésével, valamint biokémiai és képalkotó eszközökkel végezzük. A hatékony kezelés mellett 
a tünetek csökkennek. Egyes tünetek: fejfájás, vizenyő csökkenése a kezelést (kivéve radioterápiát) 
követően hamar csökkennek, míg más tünetek később kezdenek mérséklődni. Műtét után a 
hypophysis működés ellenőrzése szükséges: szekunder hypadrenia, szekunder hypothyreosis, 
diabetes insipidus felismerése, szükség szerinti kezelése a cél. Az acromegalia műtét utáni 
aktivitásának felmérésére végzendő OGGT tesztet a műtét után 6-12 héttel javasolt elvégezni. A 
műtét utáni kontroll sella MR-t a műtétet követő 3-6 hónap múlva lehet elvégeztetni. Műtétet 
követően 3-6 havonta javasolt a szérum GH és IGF-I szintek ellenőrzése; a szérum GH esetében az 5 
pontos szérum GH vizsgálat pontosabb eredményt ad. Pegvisomant kezelés mellett a szérum GH 
meghatározásnak nincs értelme, mert a pegvisomanttal keresztreakciót mutat az immunoassay. 
Hypophysis besugárzást követően a beteget élethosszig kell hypopituitarizmus irányába obszerválni. 
A gondozás fontos alappillére a szövődmények kezelése (cukorbetegség, hypertonia, 
szívelégtelenség, reumatológiai eltérések stb.). 

Terápiás elégtelenség, primer prevenció 
A daganat recidívájára, a műtét sikertelenségére, esetleg a gyógyszeres kezelés elégtelenségre utal, 
ha az átlag GH >2,5 ng/ml, OGTT során a GH nem csökken 1 ng/ml alá, az IGF-I érték a nem- és kornak 
megfelelő normális tartomány feletti, valamint a képalkotó vizsgálatokon a daganat recidivál, a 
tumor mérete növekszik. A második hypophysis műtét sikeressége már csak 20%, ezért sikertelen 
műtétet követően gyógyszeres kezelés (főként SS-analóg, esetleg dopamin agonista) javasolt. Ennek 
eredménytelensége esetén irradiáció, második műtét, pegvisomant kezelés jön számításba. A primer 
prevenció nem releváns. 
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Esetismertetés 
Az 54 éves férfit fogorvosa küldte endokrinológiai szakrendelésre. A beteg kórelőzményében két 
ortopédiai kisműtét, 5 éve fennálló hypertonia, hyperlipidaemia szerepel. Állkapocsfájdalom és a 
fogainak egymástól való eltávolodása miatt kereste fel a fogászati szakrendelőt. A fogorvosnak 
feltűnő volt a macroglossia, a fogak eltávolodása egymástól, a prognathia, ezért a beteget 
endokrinológiai szakrendelésre irányította. A beteg gyógyszerei: 2x10 mg enalapril, 160 mg 
fenofibrat. 

Az endokrinológiai szakrendelésen való megjelenésekor egyértelmű volt acromegaloid külleme. A 
részletes kikérdezést követően kiderült, hogy az ortopédiai kisműtét kétoldali carpal tunnel 
szindróma miatti beavatkozás volt. A beteg a karikagyűrűjét 8 éve megnagyobbítatta, cipőmérete az 
elmúlt 3 évben 1,5 számmal növekedett. Fogászati panaszain kívül gyakori fejfájást, térd- és 
csípőízületi fájdalmat és verejtékezést panaszolt. 

Fizikális vizsgálat a klasszikus acromegaloid küllemet mutatta, vérnyomása 145/90 Hgmm volt, hasi 
státuszában egy harántujjal nagyobb máj és megnagyobbodott, göbös tapintatú pajzsmirigy 
emelendő ki. 

Laboratóriumi paraméterek: HbA1c: 6,5%, éhomi vércukor: 6,5 mmol/l, triglicerid 2,1 mmol/l, össz-
koleszterin: 5,4 mmol/l, LDL-koleszterin: 2,9 mmol/l. 

Hormoneredmények: reggel 08:00-09:00 óra között alap szérum GH: 18 ng/ml (norm. 0-1,23 ng/ml), 
IGF-I: 1658 ng/ml (norm. 94-408 ng/ml), prolaktin: 84 ng/ml (norm. 4-15 ng/ml), TSH: 1,5 mU/l 
(norm. 1,4-4,2 mIU/l), ACTH: 24 pg/ml (norm. 10-60 pg/ml), kortizol: 14 µg/dl (norm. 8-25 ug/dl), 
szérum tesztoszteron: 589 ng/dl (norm. 300-800 ng/dl), LH: 3,4 mIU/ml (norm. 2,5-10 mIU/ml), FSH: 
3,2 mIU/ml (norm. 2,2-9,8 mIU/ml). Az OGGT során a GH nem csökkent 1 ng/ml alá. 

Képalkotó vizsgálatok: A sella MR vizsgálat a hypophysis jobb lebenyében 1,4x1,2x0,8 cm-es 
adenomának megfelelő képletet mutatott. Az elváltozás a látóideget nem érintette. A szemészeti 
vizsgálat látótérkiesést, éleslátásban eltérést nem mutatott. A colonoscopia 6 mm-es polypot 
mutatott a jobb colonfélben, amelynek szövődménymentes eltávolítása megtörtént a vizsgálat során 
(hisztológia: tubulovillosus adenoma). Echocardiographia minimális bal kamra hypertrophiát írt le, 
nyaki ultrahang multinodularis strumát mutatott. 

Diagnózis: Acromegalia. Hypophysis macroadenoma. Euthyreoid struma nodosa. Kezelt hypertonia. 
Kezelt hyperlipidaemia. St.p. polypectomiam coli. 

Kezelés: A betegnek felajánlottuk az idegsebészeti intervenciót, azonban a műtéttől első körben 
elzárkózott, így rövid, majd elnyújtott hatású octreotid adását kezdtük. 3 hónappal az octreotid 
adását követően a beteg mégis vállalta a műtétet, ezért transzfenoidális behatolásból megtörtént a 
hypophysis adenoma eltávolítása. 
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Gondozás és követés: A műtét után 4 hónapig tartó diabetes insipidus alakult ki, amelyre napi 0,1 mg 
desmopressint kapott, de szekunder hypadrenia, hypothyreosis nem jelentkezett. A szérum GH az 
OGGT teszt során 0,5 ng/ml-re csökkent. A műtét óta eltelt 2 évben a bazális szérum GH átlaga 2-2,5 
ng/ml között, az IGF-I a normális tartományban volt. Somatosztatin-analóg kezelést nem igényelt. Bár 
a beteg ízületi panaszai csökkentek, vérnyomása perzisztál. A kontroll colonoscopia újabb polypot 
nem mutatott. 

Az eset hosszú évek óta tünetekkel rendelkező acromegáliás beteg felismerését mutatja be. A fenti 
esetnél érdemes kiemelni, hogy egy társszakma orvosa a beteg tünetei, panaszai alapján vetette fel 
először a helyes diagnózist. A GH-termelő tumort a jelen állapot szerint az idegsebészeti intervenció 
teljes mértékben eltávolította, jelenleg acromegaliára kezelést nem igényel. A beteg rendszeres 
endokrinológiai kontrollja azonban továbbra is szükséges. 

Tesztkérdések 
1. Mi az acromegalia leggyakoribb oka? 
A. Hypophysis microadenoma 
B. Hypophysis macroadenoma 
C. Paraneoplasztikus ghrh-termelés 
D. Hypophysis carcinoma 
E. MEN-1 szindróma 
 
2. Mely „klasszikus” tünet nem jellegzetes acromegaliára? 
A. A cipő méretének változása 
B. Carpal tunnel szindróma 
C. Prognathia 
D. Recidív hypoglycaemia 
E. Az orr kiszélesedése 
 
3. Mely alábbi laboratóriumi vizsgálat alapján lehet kimondani az acromegalia diagnózisát? 
A. Random bazális szérum GH szint 2,5 ng/ml feletti 
B. Bazális szérum IGF-I szint 90 ng/ml alatti 
C. OGTT során a szérum GH szint nem csökken 1 ng/ml (szigorúbb kritérium szerint 0,4 ng/ml) alá 
D. OGTT során az szérum IGF-I szint nem csökken 50 ng/ml alá 
 
4. Mely lehetőségek állnak rendelkezésünkre acromegalia kezelésére? 
A. Idegsebészeti beavatkozás 
B. Gyógyszeres kezelés 
C. Irradiáció 
D. Mindegyik 
 
5. Mely gyógyszeres kezelés nem használatos acromegalia kezelésében? 
A. Dopamin-agonista cabergolin 
B. Szomatosztatin-analóg octreotid, lanreotid 
C. GH-antagonista pegvisomant 
D. Bármely dopamin-antagonista 
 
6. Mely kezelés választandó elsőként sikertelen műtétet követően acromegalia esetén? 
A. Újabb idegsebészeti beavatkozás 
B. Szomatosztatin-analóg kezelés 
C. GH-antagonista pegvisomant monoterápia 
D. Irradiáció 
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Helyes válaszok: 1: B, 2: D, 3: C, 4: D, 5: D, 6: B 

Addison kór 

Definíció, BNO tartomány 
Az Addison kór a mellékvesekéreg szövetállományának pusztulása következtében kialakuló, 
hyperpigmentációval, fogyással, gyengeséggel, hypotoniával és gyakran emésztőrendszeri tünetekkel 
járó kórkép. Az Addison kór etiológiától függetlenül krónikus folyamat következménye, elkülönítendő 
az akut mellékvesekéreg elégtelenségtől 
E2710 Primer mellékvesekéreg-elégtelenség 
E2711 Addison kór 
E2719 Primer mellékvesekéreg-elégtelenség k.m.n. 
E2720 Addison krízis 

Epidemiológia 
Az Addison kór ritka megbetegedés, megközelítő prevalenciája 40-140/1 millió lakos, incidenciája 4-6 
eset/1 millió lakos. 

Mortalitás és morbiditás 
Egyes vizsgálatok szerint a mortalitás még napjainkban is kétszeres az Addison kórban szenvedőknél. 
Kardiovaszkuláris, daganatos és fertőző betegségek felelősek az emelkedett halálozási kockázatért. 
Ha az adekvát kezelés késik, akkor Addison krízis alakul ki, amely magas mortalitással járhat. 

Életkor, nem 
A betegség örökletes formáit kivéve a diagnózis időpontjában a betegek többsége fiatal felnőtt, a 
legtöbb esetet a 30-50. év körüli életkorban ismerik fel. Az autoimmun Addison kór valamelyest 
gyakoribb nőkben, mint férfiakban. 

Társadalmi háttér 
Korábban az Addison kór egyik leggyakoribb oka a tuberculosis volt, amely az alacsonyabb társadalmi 
régeteket érintette gyakrabban. A ma leggyakoribb ok, az autoimmun eredetű Addison kór 
társadalmi háttere nem ismert. 

Pathophysiológia 
A primer mellékvesekéreg elégtelenség 3 alapvetően különböző patogenetikai mechanizmus 
következménye lehet. 

 A mellékvesekéreg állományát roncsoló folyamatok a mellékvesekéreg sejtek pusztulását és 
a kortikoszteroid képzés következményes megszűnését okozzák. 

 A szteroid bioszintézisben résztvevő komponensek veleszületett vagy szerzett 
működészavara szintén primer mellékvesekéreg-elégtelenség kialakulásához vezet. 

 a mellékvesekéreg veleszületett fejlődési zavarával járó betegségekben a fiziológiás 
hormonképzésre képtelen dysplasiás, hypoplasiás vagy aplasiás mellékvesekéreg miatt alakul 
ki a primer mellékvesekéreg elégtelenség. 

Az Addison kór okai 
 Autoimmun adrenalitis (önállóan vagy auotimmun polyglandularis szindróma 

részjelenségeként) 

 Tuberculosis 

 Gomba, vírus, baktérium, spirocheta okozta adrenalitis Mellékvesét infiltráló folyamat 
(tumor, amyloidosis, haemochromatosis, sarcoidosis, lymphoma) 

 Gyógyszerhatás/-mellékhatás 
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 Congenitalis adrenalis hyperplasia 

 Adrenoleukodystrophia / Adrenomyeloneuropathia 

 Adrenalis hypoplasia congenita 

 ACTH rezisztencia szindróma 

 Smith-Lemli-Opitz szindróma 

 Mellékvesekéreg dysplasia/hypoplasia/aplasia 

 P450 oxidoreduktáz defektus 

Az összes eset mintegy 90%-át kétféle kórok, autoimmun és tuberculoticus eredetű adrenalitis 
okozza. Autoimmun adrenalitis okozta Addison kórban a mellékvesekéreg elégtelenség izoláltan, 
vagy egyéb autoimmun betegségekkel társulva, az autoimmun polyglandularis szindróma 1-es vagy 2-
es típusának részjelenségeként fordulhat elő. Az 1-es típusú autoimmun polyglandularis szindróma 
gyermek- vagy serdülőkorban, míg a 2-es típus felnőttkorban jelentkezik. 
Autoimmun adrenalitishez társuló egyéb autoimmun megbetegedések:1 2-es típusú autoimmun 
polyglanduláris szindrómában: hypoparathyreosis, autoimmun thyreoiditis, 1-es típusú 
cukorbetegség, vitiligo, coeliakia, autoimmun hepatitis, hypogonadismus, krónikus atrophiás gastritis, 
alopecia areata, anaemia perniciosa, myasthenia gravis, hypophysitis. 
A fertőzéses adrenalitis kórokozói: histoplasmosis, blastomycosis, coccidiomycosis, tripanosomiasis, 
Mycobacterium leprae, spirocheták, CMV. 

Hatáskör, kompetencia 
A diagnózis felállítása, a kezelés bevezetése endokrinológiai specializációjú osztály/szakrendelés 
feladata. A rendszeres szakorvosi ellenőrzés is a szakellátás körébe tartozik. Az idült hypadrenia 
rosszabbodásának, a heveny mellékvesekéreg-elégtelenségnek felismerése és sürgősségi állapotként 
történő ellátásának elindítása azonban háziorvosi feladat. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Autoimmun adrenalitisre utalhat valamely autoimmun megbetegedés a kórelőzményben, különösen 
1-es típusú cukorbetegség, autoimmun thyreoiditis, hypoparathyreosis, myasthenia gravis, coeliakia, 
vitiligo, alopecia, anaemia perniciosa. Ugyan ma már ritka a frissen felismert tuberculosis okozta 
Addison kór, a tbc-s előzményt keresni kell. Tumoros anamnézis esetén infiltráló folyamat lehetősége 
merül fel. A családi anamnézisből fontos megismerni, hogy van-e öröklődő betegség a rokonoknál, 
egyenes ági családtagoknál. 

Pathogenesis 
A primer krónikus mellékvesekéreg-elégtelenség klinikai tünetei rendszerint lassan és fokozatosan 
alakulnak ki. A betegek mintegy 50%-ában a tünetek több mint 1 évvel a diagnózis megállapítása 
előtt kezdődnek. Korai és típusos tünet a gyengeség és fáradékonyság, melyek gyakran este a 
legkifejezettebb. Súlyos hyponatraemia esetén izomspasmus, sőt paraplegiát utánzó izom-paralysis is 
kialakulhat. Gyakran alakul ki súlyvesztés. Jellemzőek az emésztőrendszeri tünetek (étvágytalanság, 
hányinger, hányás, hasmenés, hasi fájdalom), melyek a folyadék- és nátrium-vesztés következtében 
Addison krízist provokálnak. 

Fizikális vizsgálat 
Az Addison kór tünetei: gyengeség, fáradékonyság, súlyvesztés, hányinger, hányás, hasmenés, hasi 
fájdalom, hyperpigmentáció, hypotonia/ortosztatikus hypotonia, hypoglycaemia (elsősorban 
gyermekekben), anaemia, sóéhség, vitiligo, izom- ízületi fájdalom, libidocsökkenés (nőkben), hónalj- 
és szeméremszőrzet gyérülése (nőkben). 
A primer krónikus mellékvesekéreg-elégtelenség legspecifikusabb és rendszerint legfeltűnőbb tünete 
a bőr és nyálkahártya hyperpigmentáció, melyet a megnövekedett melanocyta stimuláló hormon 
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(MSH) és az ACTH szint melanocyta aktiváló hatása miatt a bőr melatonin tartalmának növekedése 
okoz. A pigmentáció barnás-szürke, generalizáltan jelentkezik, azonban a napfénynek (arc, kéz), 
nyomásnak (könyök, térd) vagy traumának kitett bőrterületeken különösen feltűnő lehet. A köröm, a 
körömágy és a tenyérredők is hyperpigmentáltak. A szájnyálkahátya buccalis területén, az 
ajaknyálkahártyán, a gingiván, a nyelven is látható a pigmentáció. 
Jellegzetes a bőr szárazsága és a testszőrzet csökkenése. Nőkben a hónalj- és szeméremszőrzet 
gyérülhet. A primer krónikus mellékvesekéreg-elégtelenség viszonylag korai és gyakori tünete az 
orthosztaticus hypotonia, szédülés és collapsus-hajlam. Addison kóros nőkben amenorrhea, korai 
menopauza jelentkezhet. 
Primer akut mellékvesekéreg-elégtelenség legtöbbször bevérzés (apoplexia) következményeként lép 
fel. Gyermekeknél gyakori a meningococcus sepsis (Waterhouse-Friderichsen szindróma) okozta 
károsodás. Az akut mellékvese bevérzés keringési shock és akut hasi katasztrófa tüneteivel jár; 
gyakori a láz, hányás, mellkasi-, háti- és hasi fájdalom, valamint a tudatzavar. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
Primer krónikus mellékvesekéreg-elégtelenségben jellegzetes laboratóriumi eltérés a hyponatraemia 
és a hyperkalaemia, metabolikus acidosis, gyakran látunk hyperkalcaemiát, alacsony vércukorszintet. 
Anaemia is előfordul, leggyakrabban normocytaer, normochrom, de lehet macrocytaer 
vérszegénység is. Enyhe vagy közepesen súlyos eosinophilia és relatív lymphocytosis is előfordulhat. 
A bazális hormonvizsgálatok közül a reggeli órákban a <5 mg/dl (<140 nmol/l) plazma kortizol 
koncentráció nagy valószínűséggel alátámasztja, míg a 20 mg/dl (550 nmol/l) biztonsággal kizárja 
primer mellékvesekéreg-elégtelenség fennállását. Addison kórban a bazális plazma ACTH szint 
legtöbbször nagyon magas (>1000 pg/ml). Az alacsony bazális plazma kortizol koncentráció (<5 
mg/dl) és magas plazma ACTH szint együttes kimutatása egyértelműen primer mellékvesekéreg-
elégtelenséget bizonyít. 
Bizonytalan esetekben ACTH stimulációs teszt elvégzése javasolt. A standard „rövid” ACTH teszt 
során 250 mg ACTH iv. adagolását követően 30 és 60 perccel egészséges egyénekben a plazma 
kortizol csúcs-koncentráció 20 mg/dl (550 nmol/l). Primer mellékvesekéreg-elégtelenségben az 
alacsony plazma kortizol koncentráció ACTH stimuláció hatására nem, vagy alig növekszik, míg 
részleges primer mellékvesekéreg-elégtelenség esetén 20 mg/dl (550 nmol/l) alatt marad. 
Primer mellékvesekéreg-elégtelenségben a plazma aldoszteron koncentráció alacsony vagy a 
normális tartomány alsó határán van, a plazma renin aktivitás rendszerint nagyon magas. A plazma 
dehidroepiandroszteron-szulfát minden esetben jelentősen csökkent. Az autoimmun adrenalitis 
diagnózisát erősíti meg a 21-hidroxiláz ellenes antitestek kimutatása. 

Képalkotó vizsgálatok 
A primer mellékvesekéreg-elégtelenség okának tisztázásához nyújthat segítséget a mellékvese CT 
vizsgálat. Autoimmun adrenalitis következményeként kialakuló primer mellékvesekéreg-
elégtelenségben gyakran kétoldali atrophiás mellékvese észlelhető. A CT vizsgálat fontos segítséget 
jelenthet infekciók, a mellékvesét infiltráló folyamatok, daganat-áttétek, valamint bilaterális 
mellékvese bevérzés diagnózisához. Tuberculoticus eredetű Addison kórban kezdetben kétoldali 
mellékvese megnagyobbodás mutatható ki, a mellékvese kalcifikáció a későbbi stádiumra jellemző. 

Egyéb vizsgálatok 
Gyakran mutathatók ki EKG eltérések: a hyperkalaemia miatt csúcsos T- és alacsony P-hullám 
jelentkezik és a QRS komplexum kiszélesedik. Ritkán pitvari vagy kamrai asystole és intraventricularis 
blokk is előfordulhat. 

Diagnózis 
A klinikai tünetek, fizikális vizsgálat felveti a gyanút mellékvesekéreg-elégtelenségre, a diagnózist a 
hormonvizsgálatok támasztják alá. 
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Differenciál-diagnózis 
Az Addison kór tünettana alapján többféle megbetegedés lehetősége merül fel. Hányás-hasmenés 
miatt gondolhatunk gastroenteritisre, Addison krízis esetén akut has lehetősége is felmerül a társuló 
hasi fájdalom miatt. A krónikus fájdalom, elesettség esetén depresszió felé, hypotonia miatt 
exsiccosis, bal kamra elégtelenség (output) felé, ionháztartási zavar miatt veseműködési zavar felé 
orientálhatja a vizsgálót. 
A hyperpigmentáció leggyakoribb okai: Addison kór, uraemia, krónikus májbetegség, terhesség, 
nehézfém mérgezés, pellagra, neurofibromatosis, gyógyszer-mellékhatás (ösztrogén, citosztatikum). 

Kezelés 
A primer mellékvesekéreg-elégtelenség kezelése glukokortikoid és mineralokortikoid készítmények 
tartós adásából tevődik össze. A glukokortikoid készítmények közül elsőként ajánlott szer a 
hidrokortizon tabletta, melyet 2 (vagy 3) részre elosztva napi 15-25 mg átlagos dózisban alkalmazunk: 
a napi adag nagyobb részét reggel, míg kisebb részét az első adag bevételét követően 6-8 órával, 
rendszerint kora délután adjuk. A hidrokortizon rövid hatástartama miatt a reggeli ébredéskor a 
plazma kortizol szint nagyon alacsony, ezért a hypadrenia tüneteinek megelőzésére az esti órákban 
hosszabb hatástartamú glukokortikoid készítményt (pl. 0,25 mg dexamethason) is adhatunk. 
Ritkábban kerül sor kortizon, illetve egyes esetekben prednisolon adására. 
A stressz minden esetben megnöveli a glukokortikoid igényt, ezért stressz-szituációk esetén (akut 
lázas betegség, műtét, komoly fizikai terhelés, trauma) átmenetileg a napi összdózis 2-4-szeresét kell 
több napon át egyenlő részre elosztva bevenni. Amennyiben a szájon át a gyógyszer nem bevehető, 
sürgős hospitalizáció szükséges az Addison krízis megelőzésére. Kórházi körülmények között 
parenterális glukokortikoid-, folyadék pótlás indítása szükséges. 
Mineralokortikoid pótlásra fludrokortizon tablettát alkalmazunk (napi dózisa 0,05-0,2 mg két egyenlő 
részre elosztva). A dehidroepiandroszteron pótlás javíthatja a betegek közérzetét és hangulatát, 
alkalmazása elsősorban posztmenopauzás nőkben jön szóba, akiknél glukokortikoid és 
mineralokortikoid kezeléssel nem érhető el a kívánt eredmény. 

Gondozás 
Primer krónikus mellékvesekéreg-elégtelenségben szenvedő betegek élethosszig tartó ellenőrzést és 
gondozást igényelnek. A krónikus glukokortikoid-pótló kezelés megfelelő adagjának beállítása és a 
kezelés ellenőrzése elsősorban a klinikai állapot és a tünetek értékelésén alapul. Az ellenőrzés során 
figyelmet kell fordítanunk az általános állapot, erőnlét, bőrpigmentáció, testsúly, vérnyomás, 
vércukor, illetve a túlzott vagy elégtelen glukokortikoid hatást jelző egyéb tünetek alakulására. A 
glukokortikoid-pótló kezelés ellenőrzése során a hormonvizsgálatokat (ACTH, szérum kortizol, 24 órás 
kortizol ürítés) legfeljebb kiegészítő eszköznek tekintjük, és a kezelés módosítását döntően a klinikai 
tünetek értékelésére alapozzuk. 
A gondozás során ismételten fel kell hívni a betegek figyelmét arra, hogy stressz-állapotok esetén az 
Addison krízis megelőzéséhez a glukokortikoid-pótlás átmeneti növelésére van szükség. Enyhe 
stressznek minősülő fizikai terhelés, mint pl. kerékpártúra, tengerentúli repülőút vagy fogászati 
beavatkozás esetén a hidrokortizon adagjának 5-10 mg-mal növelése javasolt. Komolyabb stressz, 
mint például lázas állapot esetén a napi hidrokortizon adag kétszeresre növelése javasolt. A 
megduplázott adagot célszerű a szokásos napi 2 vagy 3 gyógyszerbevétel helyett több részre 
elosztani. Váratlan helyzetekben hasznos, ha a beteg a magával hordott személyi okmányai között a 
betegségről és annak kezeléséről tájékoztató betegkártyát helyez el. 
A krónikus mineralokortikoid pótlást a vérnyomás, testsúly, folyadékvisszatartás, ill. oedema 
észlelésével, valamint a szérum nátrium, kálium szint és a plazma renin aktivitás vizsgálattal 
ellenőrizzük. Túlzott mineralokortikoid hatásra utalhat a hypertonia, oedemák, a folyadékretenció 
miatti testsúlynövekedés, a hypokalaemia, valamint a szupprimált plazma renin aktivitás, míg az 
elégtelen mineralokortikoid pótlást elsősorban a hyperkalaemia jelezheti. 
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Terápiás elégtelenség, primer prevenció 
Terápiás elégtelenségre utal a gyakori - akár hospitalizációt igénylő - hypadreniás krízis kialakulása. A 
glukokortikoid pótlás elégtelenségére utalhat a pigmentáció újbóli fokozódása, a klinikai tünetek 
visszatérése. Elégtelen fludrokortizon szubsztitúcióra utalhat a hypotonia, hyperkalaemia. A primer 
prevenció nem releváns. 

Irodalom 
Rácz K. Addison kór és izolált hypoaldosteronismus. In: Az endokrin és anyagcsere-betegségek 
gyakorlati kézikönyve (Szerk. Leövey A, Nagy VE, Paragh Gy, Rácz K.) Medicina pp. 316-325. (2011) 
Rácz K. Primer mellékvesekéreg elégtelenség. In: Anyagcsere-Endokrinológiai Útmutató (Klinikai 
Irányelvek Kézikönyve) CD-melléklet, Medition (2010) 
Gláz E. Addison-kór. In: A belgyógyászat alapjai. (Szerk. Tulassay Zs.) Medicina pp. 1457-1460. (2007) 

Esetismertetés 
Egyéni és családi anamnézis: 48 éves nő, akinél 5 éve ismert autoimmun adrenalitis talaján kialakult 
Addison kór. Egyéb autoimmun megbetegedése nem ismert. Rendszeres gondozásra jár 
endokrinológiai szakrendelésre. Tartós gyógyszerei: Cortef (hydrocortison) 10-5-5 mg, Astonin H 
(fludrocortison 0,1 mg) ½-0–½ tbl. 
Családi nyaralás során jelentkezett először gyermekénél, majd a betegnél is 38,5 °C lázzal, hányinger-
hasmenéssel járó rosszullét. Gyermeke folyadékpótlás, lázcsillapítás hatására 2 nap alatt jobban lett. 
A betegnél a hasmenés és hányás perzisztált, először loperamid készítményt próbált alkalmazni, majd 
ügyeletes orvostól metoclopramid injekciót kapott. Mind a Cortef, mind az Astonin H tablettát a 
korábban előírt adagban szedte, állapota fokozatosan romlott, a hányás-hasmenés nem szűnt, 
szédülés, fejfájás jelentkezett, majd éjszaka a mosdóba való kimenetelkor kollabált. Mentők vitték a 
területi illetékességű kórházba. 
Fizikális vizsgálat: Elesett általános állapotban volt, vérnyomása és pulzusa állva 70/55 Hgmm, P: 
110/min, fekve: 105/60 Hgmm, P: 94/min mutatkozott. Nyelve száraz volt, szívműködése 
tachycardiás, ritmusos volt. Légzése puhasejtes. Has vizsgálatkor diffúz nyomásérzékenységet jelzett, 
de defense, rezisztencia nem mutatkozott. 
A normális tartományon kívül eső laboratóriumi paraméterek: Na: 124 mmol/l, K: 3,8 mmol/l, fvs: 
11x109/l, CRP: 45 mg/l, CN: 28 mmol/l, szérum kreatinin 110 µmol/l. 
Diagnózis: Addison krízis, Gastroenteritis acuta. 
Kezelési terv: Az első 24 órában parenteralisan 100-50-50 mg hydrocortison adása, 1500 ml 0,9% 
NaCl, 1000 ml 5% Rindex, 10 mg metoclopramid. 
Kórlefolyás: Állapota másnapra javult, vérnyomása emelkedett, ortosztatikus hypotonia megszűnt. 2 
nap elteltével hyponatraemia korrigálódott, CN, szérum kreatinin érték javult, p.os 
gyógyszerelhetővé vált. A Hydrocortison tablettát emelt dózisban 20-10-10 mg visszaadták. A beteget 
4 nap múlva emittálni tudták, állapota rendeződött, hasmenés-hányás megszűnt. 
Az eset rávilágít arra, hogy Addison kóros betegnél még egy intercurrens, nevezzük „banális” fertőzés 
is komoly állapotromlást tud kiváltani. Ha nem kellő időben, kellő mértékben történik meg a 
hydrocortison adag emelése, - amely jelen esetben elmaradt, - Addison krízis alakulhat ki. Az eset 
másik fontos sugallata, hogy Addison kóros betegnél, ha bármely oknál fogva a p.os hydrocortisont 
nem tudja bevenni, akkor a mihamarabbi parentális glukokorikoid pótlás miatt hospitalizáció javasolt. 
Ismert Addison kóros betegnél az időben megkezdett, adekvát hydrocortison dózisemelés 
megelőzheti az interkurrens betegség kiváltotta Addison krízist. 

Tesztkérdések 
1. Mely kórok tekinthető manapság az Addison kór leggyakoribb kiváltójának? 
A. Tuberculosis 
B. Autoimmun adrenalitis 
C. Gyógyszer mellékhatás 
D. Ételmérgezés 
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E. HIV 
 
2. Mely tünet nem jellemző Addison kórra? 
A. Testsúlynövekedés 
B. Fáradékonyság 
C. Ortosztatikus hypotonia 
D. Hányás 
E. Hasmenés 
 
3. Mely laboreltérések jellegzetesek Addison kórban? 
A. Hypocalcaemia, hyponatraemia, hyperkalaemia, polyglobulia 
B. Hypernatraemia, hypokalaemia, anaemia, LDH emelkedés 
C. Hyponatraemia, hyperkalaemia, hypercalcaemia, anaemia 
D. Hyperglycaemia, hyponatraemia, hypokalaemia, hypomagnesaemia 
 
4. Mely hormoneredmények együttállása diagnosztikus primer mellékvesekéreg elégtelenségre? 
A. ACTH >1000 pg/ml, bazális kortizol <5 µg/dl 
B. ACTH <20 pg/ml, bazális kortizol >20 µg/dl 
C. Synacten-tesztet követő kortizol >20 µg/dl 
D. Bazális kortizol >20 µg/dl, Synacten-tesztet követő ACTH >1000 pg/ml 
 
5. Mely gyógyszert nem alkalmazzuk Addison kór kezelésében? 
A. Hydrocortison 
B. Fludrocortison 
C. Dexamethason 
D. Ketokonazol 
 
6. Mely lépés követendő Addison kóros betegnél stresszhelyzet (fertőzés, láz, stb.) esetén? 
A. Átmenetileg a hydrocortison+fludricortison pótlást fel kell függeszteni 
B. A hydrocortison pótlást folytatni kell, a fludricortison pótlást fel kell függeszteni 
C. A hydrocortison dózisát 2-4-szeresére kell átmenetileg megemelni, fludricortison dózist 
változatlanul tovább szedni 
D. A fludricortison dózisát 2-4-szeresére kell átmenetileg megemelni, a hydrocortison dózist 
változatlanul tovább szedni 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: A, 3: C, 4: A, 5: D, 6: C 

Cushing-szindróma 

Definíció, BNO tartomány 
A Cushing-szindróma a tartósan fokozott kortizol-szekréció (endogén Cushing-szindróma) vagy 
kívülről bevitte glukokortikoid készítmények (iatrogen Cushing-szindróma) következménye. Két 
legfontosabb formája az adrenocorticotrop hormon- (ACTH) független, primer adrenális Cushing-
szindróma, illetve az ACTH-függő hiperkortizolizmus, amely lehet hypophyser eredetű (Cushing-kór) 
vagy paraneoplasztikus ACTH-hiperszekréció következménye.  
E2400 Hypophysis eredetű Cushing-kór 
E2420 Gyógyszer okozta Cushing-szindróma 
E2430 Ektópiás ACTH-szindróma 
E2440 Alkohol okozta pseudo Cushing-szindróma 
E2480 Egyéb Cushing-szindróma 
E2490 Cushing-szindróma, k.m.n. 
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Epidemiológia 
Bár pontos epidemiológiai adatok nem ismertek, a glükokortikoiddal történő gyógyszeres kezelés 
elterjedése miatt a iatrogén Cushing-szindróma a leggyakoribb, Az endogén Cushing-szindróma 
incidenciája 1-10/millió fő/év, ezen belül a Cushing-kór, azaz a hypophysis eredetű, ACTH-függő 
secunder hypercortizolizmus a leggyakoribb. 

Mortalitás és morbiditás 
Az emelkedett mortalitás és morbiditás a fokozott kortizol hatásnak tudható be. Hypercortizolizmus 
okozta szövődmények, mint hypertonia, diabetes mellitus, fokozott atherosclerosis, hyperlipidaemia, 
fokozott fertőzéshajlam jelentős mértékben emelik a beteg mortalitását. Aktív Cushing-szindrómás 
betegek mortalitása 3-5-szerese a normális populációnak. A két leggyakoribb halálok a fertőzés, 
illetve a kardiovaszkuláris szövődmény. Gyógyult Cushing-szindrómás beteg életkilátásai közelítenek 
a normális populációéhoz. A ritka, kortizol termelő mellékvese carcinoma 5 éves túlélése 30% alatt 
van. 

Életkor, nem 
A hypophysis, illetve mellékvese kiindulású Cushing-szindróma női/férfi megoszlása megközelítőleg 
5:1. Az ektópiás - döntően paraneoplaziás - ACTH-függő Cushing-szindróma gyakoribb férfiaknál (a 
tüdőtumor gyakoribb előfordulása miatt). A Cushing-szindróma leggyakrabban a harmadik és ötödik 
évtized között jelentkezik, a paraneoplázia okozta ACTH-függő hypercortizolizmus későbbi 
életkorban. Gyermekkorban jelentkező Cushing-szindróma hátterében ritkább a Cushing-kór és 
kifejezetten ritka az ektópiás Cushing-szindróma. 

Pathophysiológia 
Az endogén Cushing-szindróma okai az alábbiak lehetnek (3. táblázat). 
 
3. táblázat. Az endogén Cushing-szindróma okai 
ACTH-dependens formák 

 Hypophysis adenoma (Cushing-kór). A leggyakoribb, esetek 70%-a 

 Hypothalamikus CRH-túltermelés. Igen ritka 

 Ektópiás ACTH/CRH-szindróma. Az esetek kb. 15 %-a 
ACTH-independens formák 

 Mellékvesekéreg tumor: adenoma vagy carcinoma. Az esetek 15%-a 

 Bilaterális mellékvesekéreg hyperplasia: pigmentált noduláris adrenocorticalis betegség, 
macronodularis hyperplasia, McCune-Albright szindróma 

 
A Cushing-kór az esetek döntő többségében sporadikus előfordulású. Multiplex endokrin neoplasia 1-
es típusban 3%-ban fordul elő. A Cushing-kórt okozó hypophysis tumorok leggyakrabban 
microadenomák. Az ACTH túltermelés a mellékvese kétoldali, diffúz (ritkán noduláris) 
hyperplasiájához vezet. 

A mellékvese kiindulású Cushing-szindróma esetén a negatív feedback mechanizmus következtében a 
corticotrop releasing hormon (CRH) és ACTH szintézis szupprimált. A mellékvese daganatok esetén 
legtöbbször egyoldali folyamatról van szó. A másik oldali mellékvese az alacsony ACTH következtében 
atrofizálhat. 

Nagyon ritka a Carney-komplex, amelyet ACTH-independens primer pigmentált nodularis 
adrenocorticalis dysplasia, foltos bőrpigmentáció, szívüregi myxoma, hypophysis adenoma, 
heretumor és más szervek esetleges tumora alkot. 
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Az ektópiás Cushing-szindróma hátterében legtöbbször malignus tumor áll. Leggyakrabban kissejtes 
tüdőtumornál észlelünk CRH/ACTH túltermeléssel. A Cushing-kórtól való differenciál-diagnosztika sok 
esetben komoly kihívást jelent, ha nem ismert a malignus alapbetegség. 

Ektópiás Cushing-szindrómát okozó daganatok: bronchus carcinoid, thymus carcinoid, mesothelioma, 
gastrinoma, appendix carcinoid, medulláris pajzsmirigyrák, kissejtes tüdőrák, pulmonális 
hegcarcinoma, phaeochromocytoma, hasnyálmirigy carcinoid, kissejtes vastagbélrák, olfactorius 
neuroblastoma 

Hatáskör, kompetencia 
A diagnózis felállítása, a Cushing-szindróma okának feltárása, a kezelés bevezetése endokrinológiai 
specializációjú osztály/szakrendelés feladata. A rendszeres szakorvosi ellenőrzés is a szakellátás 
körébe tartozik. A Cushing-szindróma tüneteinek felismerése, szakellátóhely felé történő irányítása, a 
Cushing-szindróma egyes szövődményeinek gondozása (hypertonia, cukorbetegség, hyperlipidaemia, 
stb) azonban háziorvosi feladat. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
A kórelőzményben sokszor fellelhető a testsúlygyarapodás, a frissen kialakult cukorbetegség, a 
hypertonia, a hyperlipidaemia, a visszatérő fertőzéses epizódok. A Cushing szindróma okozta tünetek 
és panaszok típusosak, amelyek megléte esetén a felismerés nem okoz nehézséget. 

Fizikális vizsgálat 
Cushing-szindrómára jellegzetes tünetek és panaszok testsúlygyarapodás, sérülékény, vérzékeny, 
atrophiás bőr, alsó végtagi oedema, aknék megjelenése, hyperpigmentáció, proximális 
izomgyengeség, elhúzódó sebgyógyulás, hypertonia, hajhullás, fejfájás, depresszió, felborult 
szénhidrát háztartás, visszatérő fertőzések, hyperlipidaemia, osteopenia/osteoporosis, glaukoma. 
Az emelkedett kortizolszint miatt a vesetubulusok sejtjeiben az inaktiváló 11β-hidroxiszteroid 
dehidrogenáz enzim nem képes a kortizolt lebontani, így a hormon kötődik az mineralokortikoid 
receptorhoz, így fokozott káliumürítést vált ki, következményes hypokalaemia, alkalosis alakul ki. 
Nőbetegekben szekunder amenorrhea vagy oligomenorrhea, androgén alopecia, hirsutizmus alakul 
ki. Mindkét nemre jellemző a libidocsökkenés és az infertilitás. 
A zsírszövet átrendeződés típusos alkati átalakulást okoz: a subcután zsírszövet lecsökken, a viscerális 
zsírszövet felszaporodik, centrális obezitás alakul ki vékonyabb végtagokkal. A zsírszöveti 
átrendeződés eredménye a holdvilágarc, supraclaviculáris árok kitöltöttség, a nyaki zsírpárna 
(bölénypúp) kialakulása. A hason, hónaljban, csípőn széles alapú livid striák jelennek meg. Jellegzetes 
még a plethora, atrophiás bőr, rubeozis, gombás köröm. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
A rutin laboratóriumi vizsgálatok közül kiemelendő a hypokalaemia, leukocytosis, lympho- és 
eosinopenia, hyperlipidaemia, emelkedett vércukorszint. 
A diagnózishoz itt is a hormonvizsgálati eredmények vezetnek. A legfontosabb diagnosztikai lépés az 
endogén hypercortizolizmus igazolása. Ezt követően kell további diagnosztikai lépéseket végezni a 
hypercortizolizmus okának kiderítése céljából. Cushing szindrómára a szérum kortizol szint napszaki 
ritmusának megszűnése és az integrált (napi) vizelet kortizol ürítés megnövekedése jellemző. A 
szérum kortizol normális tartománya reggel 8-9 óra között: 8-20 µg/dl, éjjel 23-24 óra között: <1,8 
ug/dl. A vizelet szabad kortizol normális tartománya: 100-380 nmol/24 óra. A plazma ACTH normális 
szintje 8-64 pg/ml. 



 1256 

Szuppressziós tesztek 
Kis dózisú dexamethason szuppressziós teszttel a kortizol szintézis gátolható. Az „overnight” teszt 
során éjjel 23-24 óra között 1 mg dexamethasont vesz be a beteg, másnap reggel 8-9 óra között 
történik a vérvétel kortizol szint meghatározásra. 
Az elnyújtott kis dózisú dexamethason teszt során reggel 8 órakor vérvétel történik kortizolra, majd 
12 órától 6 óránként 0,5 mg dexamethasont vesz be a beteg, összesen 8 alkalommal. Az utolsó 
tabletta bevételét követő 2 órával történik újra a szérum kortizol meghatározás. Cushing-szindróma 
nagy valószínűséggel kizárható, ha az „overnight” vagy elnyújtott kis dózisú dexamethason teszt 
során a szérum kortizol szint alacsonyabb, mint 1,8 ug/dl szint. A Cushing-szindróma szűrvizsgálatára 
a következő vizsgálatok javasoltak: 

 kis dózisú dexamethason-szuppressziós teszt 

 2 alkalommal éjszakai (23-24 óra között) nyálkortizol meghatározás 

 2 alkalommal 24 órás vizelet kortizol ürítés meghatározás 

A fenti vizsgálatokon túl javasolt a kortizol cirkadián ritmusának megítélése céljából a reggeli és az 
éjszakai (23-24 óra között) szérum kortizol meghatározása. Cushing-szindrómára utal, ha az éjszakai 
plazma kortizol szint magasabb, mint 5 µg/dl. A szabad kortizolszint nagyban függ a kötőfehérjék 
koncentrációjától (kortikoszteroid binding globulin, CBG). A szállítófehérjék szintje megváltozik súlyos 
máj- és vesebetegségben, illetve ösztrogének hatására (terhesség, orális antikoncinpiens 
alkalmazásakor). 
Az endogén hypercortizolizmus igazolását követően kell eldönteni, hogy a kortizol túltermelés ACTH-
tól függő vagy attól független. Mellékvese eredetű Cushing-szindróma esetén az ACTH szupprimált. 
ACTH-dependens esetekben az ACTH normális vagy emelkedett. Az ACTH-függő Cushing-szindróma 
90%-ának hátterében hypophysis adenoma áll (Cushing-kór), míg 10%-ban ektópiás eredetű 
ACTH/CRH-termelés igazolódik. A kettő elkülönítésére alkalmas a nagy dózisú dexamethason-teszt, 
illetve a CRH-teszt. Az előbbi alapja, hogy Cushing-kór esetén az ACTH-termelő hypophysis adenoma 
csak részlegesen rezisztens a dexamethasonra, míg ektópiás ACTH-termelés teljesen rezisztens a 
glükokortikoidra. 
Nagy dózisú dexamethason teszt során éjfélkor 8 mg dexamethasont adunk, másnap reggel 8 órakor 
veszünk vért plazma kortizol meghatározásra. Cushing-kór esetén a plazma kortizol szint a kiindulási 
értékhez képest minimum 50%-kal csökken. 
A CRH-teszt során az ACTH-termelő hypophysis daganat (Cushing-kór) esetén mind az ACTH, mind a 
plazma kortizol szint emelkedik, míg ektópiás esetekben nem változik a hormonkoncentráció. 
Cushing-kórra utal, ha az ACTH szint a kiindulási érték minimum 35%-val emelkedik, a kortizol szint 
minimum 14%-kal. 
A Cushing-kór és ektópiás ACTH-túltermelés elkülönítésére arany standard módszernek a sinus 
petrosus inferior vérvétel számít. Ennek során a hypophysis környéki vénából alap, illetve CRH adását 
követően vett vérmintából határozzák meg az ACTH koncentrációt. 
Cushing-kór esetén a fokozott ACTH termelés a mellékvesében a kortizol túltermelése mellett a 
mellékvesekéreg androgének termelését is serkenti. Primer mellékvesekéreg eredetű Cushing-
szindróma esetekben az androgének túltermelése rendszerint malignitásra utal (mellékvesekéreg 
carcinoma). Ezért a kortizol mérés mellett érdemes meghatározni a tesztoszteron, 
dehidroepiandroszteron(-szulfát) szintet is. A különböző lokalizációjú Cushing-szindróma 
elkülönítését a 4. táblázat foglalja össze. 
 
4. táblázat. A különböző lokalizációjú Cushing-szindróma elkülönítése 
 Bazális ACTH Nagy dózisú 

dexamethason-teszt 
CRH-teszt 

Mellékvesekéreg 
eredetű Cushing-
szindróma 

szupprimált szérum kortizol nem 
szupprimálható 

nincs plasma ACTH és 
szérum kortizol válasz 

Cushing-kór normális vagy szérum kortizol >50% Plasma ACTH >35% 
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emelkedett csökkenés emelkedés 
Ektópiás Cushing-
szindróma 

normális vagy 
emelkedett 

szérum kortizol nem 
szupprimálható 

nincs plasma ACTH és 
szérum kortizol válasz 

 

Képalkotó vizsgálatok 
Cushing-kór esetén a választandó radiológiai képalkotó vizsgálat a sella kontrasztanyagos MRI 
vizsgálata. A legtöbb Cushing-kór okozó tumor microadenoma. Az esetek 30-40%-ban azonban 
egyértelmű ACTH-dependens hyperkortizolizmus esetén sem mutatható ki MRI vizsgálattal a 
hypophysisben adenoma. Ilyen esetekben mindenképp javasolt a sinus petrosus inferior véna 
katéteres vizsgálata. 
Az ACTH-independens Cushing-szindróma esetén hasi ultrahang szűrő képalkotó vizsgálatként 
javasolható. Célszerű azonban vékonyszeletes mellékvese CT-vizsgálatot végezni. A képalkotó 
vizsgálat kimutatja az egy,- illetve kétoldalúságot. Ektópiás Cushing-szindróma esetén mellkasi, illetve 
hasi kontrasztanyagos CT-vizsgálattal (esetleg MR-vizsgálattal) kell keresni az ACTH/CRH-t termelő 
daganatot. Amennyiben ezen radiológiai vizsgálatok nem eredményesek, akkor szomatosztatin-
receptor,- illetve MIBG-scintigraphia elvégzése ajánlott. 

Diagnózis 
A klinikai kép, a pozitív szűrővizsgálati hormontesztek (24 órás vizelet kortizol kiválasztás, kisdózisú 
dexamethason-teszt, éjszakai nyál/szérum kortizol szint) alapján állítható fel a Cushing-szindróma 
diagnózisa. A további hormontesztek (ACTH-szint, CRH-teszt, nagydózisú dexamethason-teszt) és a 
képalkotó vizsgálatok alapján derül fény a háttérben álló okra. 

Differenciál-diagnózis 
Pseudo-Cushing szindrómát (egyéb megbetegedés okozta hypercortizolizmust) számos nem 
endokrinológiai kórállapot okozhat: súlyos szorongásos neurózis, depresszió, krónikus alkoholizmus, 
alkohol megvonásos szindróma, morbid elhízás, alvási apnoe szindróma, polycystás ovarium 
szindróma. A pseudo-Cushing szindróma hátterében a CRH-neuronok hiperaktivitása állhat. Az 
elkülönítés sokszor nehéz a valódi Cushing-szindrómától. Az alapbetegség sikeres kezelése azonban a 
pseudo-Cushing szindrómát megszűnteti. 

Kezelés 

Műtét 
Cushing-kór esetén az elsődleges választandó eljárás az idegsebészeti műtét (hypophysis adenoma 
szelektív eltávolítása). A műtéttel az esetek 50-60%-ban érhető el hosszútávú, teljes gyógyulás. 
Egyoldali mellékvesekéreg adenoma/carcinoma esetén az unilaterális adrenalectomia az elsődleges 
terápiás választás. ACTH-független kétoldali hyperplasia esetén bilateralis adrenalectomia javasolt. 
Ektópiás Cushing-szindrómát okozó tumornál is a primer sebészeti reszekciót kell forszírozni. 

Gyógyszeres kezelés 
Amennyiben műtét nem lehetséges, illetve bizonyos enyhe lefolyású ACTH-független kétoldali 
hyperplasiás esetekben gyógyszeres kezelést alkalmazhatunk (5. táblázat). 
 
5. táblázat. A hypercortizolizmus kezelésében alkalmazható gyógyszerek 
ACTH/CRH szekréció gátlás (Cushing-kór esetén) 

 dopaminagonista: bromocriptin, cabergolin 

 szomatosztatin analóg: pasireotid, octreotid, lanreotid 
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Szteroid bioszintézis gátlás 

 metyrapon 

 mitotan 

 aminoglutethimid 

 ketokonazol, flukonazol 

 etomidat 
Glükokortikoid receptor antagonista 

 mifepriston 
 
Az ACTH szintet csökkentő gyógyszereket rendszerint a műtét előtt, vagy a sugárkezelés hatásának 
kifejtéséig használhatjuk Cushing-kóros betegekben. Az antimikotikumként ismert ketokonazol és 
flukonazol a szteroid bioszintézis számos enzimét gátolja. Használatuk során ellenőrizni kell a 
májenzim szinteket. 
A mitotan szelektíven a mellékvesekéreg sejtjeinek nekrózisához vezet. Mellékvesekéreg carcinoma 
esetén használatos készítmény. Keskeny terápiás plazmaszintje miatt gyógyszerszint monitorozás 
mellett használható. Használata mellett hidrokortizon (Cortef tabl) és gyakran mineralokortikoid 
(Astonin H tabl) pótlás alkalmazandó. 
A metyrapon a 11β-hidroxiláz enzimet gátolja. Hatása gyorsan kialakul és hosszútávon is 
biztonságosan alkalmazható. Az etomidát iv. anesztetikum. Alkalmazása igen súlyos 
hypercortizolizmusban a gyors kortizolszint csökkentése érdekében javasolt. A mifepriston 
progeszteron és glükokortikoid receptor antagonista készítmény. 2012-ben engedélyezték a Cushing-
szindróma kiváltotta cukorbetegség kezelésére. 

Sugárkezelés 
A Cushing-kór kezelésének harmadik terápiás lehetősége a hypophysis sugárkezelése (konvencionális 
külső sugárkezelés vagy gamma-kés sugársebészet). A sugárterápia hatása csak évekkel a 
beavatkozást követően alakul ki és hosszútávon hypopituitarizmushoz vezet. 
A Cushing-kórnál kell megemlíteni a Nelson-szindrómát. A kórképet a Cushing-kór kezelésére 
alkalmazott bilaterális adrenalectomiát követően kialakuló progresszív, invazív ACTH-termelő 
hypophysis daganat okozza. A gyorsan növekvő daganat helyi lokális nyomási tüneteket okoz, illetve 
az ACTH túltermelés következményeként kifejezetten súlyos hiperpigmentációt vált ki. 
Megjegyzendő, hogy a mellékvese eredetű ACTH-független Cushing-szindróma miatt végzett 
bilaterális adrenalectomia után nem alakul ki Nelson-szindróma. 

Gondozás 
Cushing-kór és egyoldali mellékvesekéreg adenoma sikeres műtétjét követően akár hónapokig tartó, 
kezelést igénylő átmeneti hypadrenia alakul ki. Kétoldali adrenalectomiát követően élethosszig tartó 
glükokortikoid, illetve mineralokortikoid pótlást kell bevezetni (ld. Addison-kór fejezet). Az ektópiás 
Cushing-szindrómás beteget közösen kell az onkológiai központtal gondozni. A prognózist az 
onkológiai kezelés sikeressége határozza meg. A sikeres kezelés következménye a Cushing-szindróma 
kiváltotta másodlagos betegségek javulása. A vérnyomás csökken, a szénhidrátháztartás, lipidszintek 
javulnak, a testsúly csökken, a pszichiátriai tünetek regrediálnak stb. 

Terápiás elégtelenség, primer prevenció 
A Cushing-szindróma recidíválhat, illetve sikertelen műtétet követően perzisztálhat. A 
hypercortizolizmust az emelkedett plazma kortizol szintekből ítélhetjük meg. A recidíváló/perzisztáló 
eseteknél másodszori műtét, gyógyszeres kezelés illetve Cushing-kór esetén a sugárterápiás 
lehetőség mérlegelendő. A primer prevenció nem releváns. 

Irodalom 
Tóth M. Cushing-kór és Nelson-szindróma. In: Az endokrin és anyagcsere-betegségek gyakorlati 
kézikönyve (Szerk. Leövey A, Nagy VE, Paragh Gy, Rácz K.) Medicina pp. 104-116. (2011) 
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Esetbemutatás 
Egyéni anamnézis: A középkorú nőveteg 25 éve ismert ízületi gyulladás miatt reumatológia kezelés 
alatt áll. 10 éve cholecystectomia, ismert aranyeresség. 15 éve ismert myoma uteri. 10 éve kezelt 
hypertonia. A beteg 6 hónapja észlelte először haja állagának megváltozását, 2 hónapja észlelte 
testsúlya gyarapodását, arca kikerekedését, vizenyő megjelenését, izomgyengeséget, gyakoribb 
menstruációt illetve arcon szőr megjelenését. Gyógyszerelése: 1x100 mg allopurinol, 1x10 mg 
betaxolol, 1 tbl. zopiclone, 2x20 mg pantoprazol, 2x1 tbl. domperidon, 2x50/12,5 losartan+HCT, 2x5 
mg amlodipin. Fenti panaszok miatt indult kivizsgálás. 
Fizikális vizsgálat: kp. Fejlett, centrális elhízás. Holdvilág arc, kitöltött supraclavicularis régió. 
Mérsékelt lábszári oedema. Has a mellkas szintjében, laparoscopia hege. Hirsutizmus 12/36 
Ferriman-Gallwey score szerint. Hason, hónaljban livid striák. TS: 72kg, TM: 168cm, RR: 
170/80Hgmm, P: 80/min., reg. aeq. 
Vizsgálati eredmények (H: normális tartomány feletti, L: normális tartomány alatti): fvs: 14,4 G/l (H), 
hemoglobin: 96 g/l (L), Hematokrit: 0,31 (L), MCV: 77 fl (L), thrombocyta: 505 G/l (H), vércukor: 7,0 
mmol/l (H), LDH: 562 U/l (H), SGOT: 17 U/L, SGPT: 21 U/l, γGT: 48 U/l (H), szérum Na: 144 mmol/l, K: 
3,0 mmol/l (L), Ca: 2,20 mmol/l (L). 
Hormon vizsgálatok: 24 órás vizelet kortizol: 2598,8 nmol/24 óra (H), nyál kortizol: 1,59 µg/dl (H), 
plasma ACTH: <1,0 pg/ml (L), szérum tesztoszteron: 74 ng/dl (H), szérum kortizol éjjel: 40,3 µg/dl (H), 
szérum kortizol reggel: 41,4 µg/dl (H), szérum chromogranin A: 159,8 ng/ml (H), szérum kortizol kis 
adag dexametason után: 41,6 µg/dl (H), szérum kortizol nagy adag dexametason után: 41,0 µg/dl (H). 
Hasi ultrahang: A jobb vese felső pólusánál a mellékvese régióban 64x54 mm-es kifejezetten 
inhomogén, de jól körülírt szolid képlet ábrázolódik, mely úgy tűnik, hogy a vesével nincs 
összefüggésben. 
Hasi és kismedencei CT: A jobb mellékvese régióban 75x55x60 mm-es szabálytalan, körülhatárolt, a 
kontrasztanyagot inhomogénen halmozó képlet van, mely a cavan benyomatot képez, a vesét 
mérsékelten lefelé és lateral felé dislocálja. 
Diagnózisok: Tumor suprarenalis l.d. Cushing-szindróma. 
Terápia: jobb oldali adrenalectomia. Hisztológia: Neoplasma corticis glandulae suprarenalis. 
Mellékvesekéreg carcinoma. Proliferatios index (Ki67): 20-25%. 
Posztoperatív hormonvizsgálatok: ACTH: 16,7 pg/ml, szérum kortizol éjjel: 4,6 µg/dl, kortizol reggel: 
12,9 ug/dl, kortizol nyál reggel: 0,14 µg/dl; kortizol nyál éjjel: 0,21 ug/dl, kisadag dexametason utáni 
szérum kortizol: 1,2 µg/dl. 
Gondozás és követés: Szoros obszerváció, 3 havonta kontroll képalkotó vizsgálatok, rutin 
laboratóriumi és hormonvizsgálatok. 
Az eset középkorú nőben fél év alatt kialakuló Cushing-szindrómát mutatott be, amelynek hátterében 
mellékvesekéreg carcinoma állt. Erre utalt a gyors kezdet, a nagyméretű, 7 cm-es mellékvesekéreg 
tumor és a Cushing-szindrómához társuló hyperandrogenismus. A terápia egyértelműen sebészi. A 
szövettani vizsgálat igazolta a mellékvesekéreg carcinomát, a beteg a műtét után tumormentessé 
vált. A posztoperatív hormonleletek normálissá váltak, a Cushing-szidróma jellegzetes fizikális jelei is 
regrediáltak. A mellékvesekéreg carcinoma rossz prognózisa miatt rendszeres kontroll szükséges, 
amely a klinikai tünetek/panaszok észlelésén kívül hormon- és radiológiai képalkotó vizsgálatokat 
foglal magában. 

Tesztkérdések 
1. Mely definíció igaz Cushing-kórra? 
A. Primer endogén mellékvesekéreg adenoma okozta hypercortizolizmus 
B. Hypophysis adenoma okozta endogén ACTH-dependens hypercortizolizmus 
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C. Paraneoplasztikus ACTH-dependens hypercortizolizmus 
D. Iatrogén, gyógyszer okozta ACTH-independens hypercortizolizmus 
 
2. Mi a hypercortizolizmus manapság leggyakoribb oka? 
A. Primer endogén mellékvesekéreg adenoma okozta hypercortizolizmus 
B. Agyalapi tumor okozta endogén ACTH-dependens hypercortizolizmus 
C. Paraneoplasztikus ACTH-dependens hypercortizolizmus 
D. Iatrogén, gyógyszer okozta ACTH-independens hypercortizolizmus 
 
3. Mely fizikális tünet nem jellegzetes Cushing-szindrómára? 
A. Livid striák a törzsön 
B. Holdvilág arc 
C. A törzsre lokalizált obezitás, törzshöz képest vékony végtagok 
D. Urticaria 
 
4. Mely állítás igaz az alábbiak közül Cushing-szindrómára? 
A. Az emelkedett ACTH, csökkent kortizolszint Cushing-kórra utal. 
B. A szupprimált ACTH, emelkedett kortizolszint mellékvesekéreg eredetű Cushing-szindrómára utal. 
C. A csökkent ACTH, csökkent kortizolszint paraneoplasztikus Cushing-szindrómára utal. 
D. Az emelkedett ACTH, emelkedett kortizolszint mellékvesekéreg carcinomára utal. 
 
5. Mely hormonteszt nem tartozik a Cushing-szindróma szűrővizsgálatai közé? 
A. Kis dózisú dexamethason-teszt 
B. Reggeli órákban szérum kortizol vizsgálat 
C. Éjszakai nyál kortizol meghatározás 
D. 24 órás vizelet kortizol ürítés meghatározás 
 
6. Mely gyógyszer nem használható Cushing-szindróma kezelésére? 
A. Mitotane 
B. Ketokonazol 
C. Metyrapon 
D. Dexamethason 
 
7. Mi a Nelson-szindróma? 
A. Cushing-kór miatt kétoldali mellékvese eltávolítást követően fellépő hypophysis daganat magas 
ACTH szinttel és kifejezett bőr-pigmentációval 
B. Addison-kór kiváltotta fokozott hypophysis ACTH-termelés 
C. Ektópiás Cushing-szindróma agyalapi mirigy hyperplasiát kiváltó hatása 
D. 1-es típusú cukorbetegség és Addison-kór együttes megjelenése 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: D, 3: D, 4: B, 5. B, 6: D, 7: A 

Primer hyperaldosteronismus (Conn-szindróma) 

Definíció, BNO tartomány 
A primer hyperaldosteronismus az aldoszteron túltermelésével és ennek következményeként 
szupprimált plazma renin aktivitással, hypertoniával, gyakran hypokalaemiaval járó betegség. 
Mellékvese adenomával járó formája a kórkép leírójáról a Conn-szindróma elnevezést kapta. 
Szekunder hyperaldosteronismusban a túlzott mennyiségben képződő aldoszteron a renin-
angiotenzin rendszer fokozott aktivitásának következménye. 
 
E2600 Primer hyperaldosteronismus 
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E2610 Szekunder hyperaldosteronismus 
E2680 Egyéb hyperaldosteronismus 
E2690 Hyperaldosteronismus k.m.n. 

Epidemiológia 
Hypertoniás betegeknél végzett vizsgálatok alapján a szekunder hypertonia leggyakoribb oka. Több 
hypertonia centrum adatai szerint hypertoniás betegek körében a primer hyperaldosteronismus 5-
13%-os gyakorisággal fordul elő, a terápia rezisztens hypertoniások körében azonban gyakorisága 
20%-ot is elérhet. A véletlenszerűen felfedezett mellékvese adenomás betegek 2-4%-ában igazolható 
primer hyperaldosteronismus. A szekunder hyperaldosteronismus leggyakoribb oka a renovascularis 
hypertonia. Ennek gyakorisága a hypertoniás populációban 0,2-5%. 

Mortalitás és morbiditás 
A primer hyperaldosteronismus szignifikánsan növeli a morbiditást és mortalitást; a vascularis 
szövődmények kockázata lényegesen nagyobb, mint ugyanolyan súlyosságú és fennállási idejű 
esszenciális hypertonia esetében. Primer hyperaldosteronismusban gyakoriak a metabolikus 
eltérések és a kardiális fibrózis. 

Nem, életkor 
Egyes vizsgálatok szerint a primer hyperaldosteronismus gyakoribb nőkben, mint férfiakban. 
Leggyakrabban a harmadik-ötödik évtized között jelentkezik, de fiatalabb és idősebb korban is 
előfordulhat. 

Pathogenesis, pathophysiológia 
A hypokalaemia jelentkezhet spontán vagy diuretikum hatására. 

Primer hyperaldosteronismus 
A primer hyperaldosteronismus klinikai kórformáinak többsége ismeretlen eredetű. Döntően 
sporadikus előfordulásúak, de ritka örökletes formák is ismertek (familiáris hyperaldosteronismus). 
Az aldoszteront termelő adenoma ritkán MEN-1 (multiplex endokrin neoplasia 1-es típusa) 
részjelensége lehet. A primer hyperaldosteronismus altípusait és ezek gyakoriságát a 6. táblázat 
mutatja. 
 
6. táblázat. A primer hyperaldosteronismus altípusai és ezek gyakorisága 
Ok Gyakoriság 

Aldoszteron-termelő adenoma (Conn-szindróma) 64% 
Idiopathiás hyperaldosteronismus (kétoldali 
mellékvesekéreg hyperplasia) 

33% 

Féloldali mellékvesekéreg hyperplasia kb. 1% 
Familiáris hyperaldosteronismus I-III típusa kb. 1% 
Aldoszteron-termelő mellékvesekéreg karcinoma 1% alatt 
 
A két leggyakoribb kórok az aldoszteron-termelő adenoma és a bilaterális mellékvesekéreg 
hyperplasia. Aldoszteron-termelő adenomák (Conn-szindróma) többségében az aldoszteron termelés 
autonóm, de az ACTH mennyisége befolyással bír az aldoszteron szekréciójára. Az aldoszteron-
termelő mellékvesekéreg adenomák mérete rendszerint kicsi (0,5-2 cm). Az idiopathias 
hyperaldosteronismusban mindkét mellékvese hyperplasiás, mely lehet diffúz vagy noduláris. 
A primer hyperaldosteronismushoz hasonló klinikai tüneteket okoz a ritka dezoxikortikoszteron-
termelő mellékvesekéreg daganat. Glükokortikoid rezisztencia esetén is jelentkezhetnek a primer 
hyperaldosteronismushoz hasonló klinikai tünetek; ebben a kórképben a túlzott mennyiségben 
képződő ACTH vált ki fokozott aldoszteron termelést. Egyéb ritka betegségek is járhatnak primer 
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hyperaldosteronismushoz hasonló tünetekkel (pl. „látszólagos mineralkortikoid túlsúly”, Liddle-
szindróma). 

Szekunder hyperaldosteronismus 
A szekunder hyperaldosteronismus okait a 7. táblázat foglalja össze. 
 
7. táblázat. A szekunder hyperaldosteronismus okai 
Hypertoniával járó formák 

 Renovaszkuláris hypertonia: vese artéria stenosis, nephrosclerosis 

 Primer hyperreninaemia: renint termelő vesetumor 

 Phaeochromocytoma 

 Terhességi nephropathia 

 Ösztrogén tartalmú gyógyszerek 
Hypertoniával nem járó formák 

 Vesén keresztüli nátriumvesztés, Bartter-szindróma 

 Pseudo-Bartter-szindróma: + diuretikum vagy laxatívum abúzus vagy tartós hányás 

 Májcirrhosis, v. portae áramlási zavar 

 Szívelégtelenség 

 Diabetes insipidus 

 Nephrosis szindróma 

 Renális tubuláris acidosis 

 Exsiccosis 

 Graviditás 
 
Szekunder hyperaldosteronismusban a hypokalaemiához általában kissé alacsonyabb, vagy a 
normális alsó határán levő szérum nátrium szint társul (primer hyperaldosteronismusban a szérum 
nátrium kissé emelkedett, vagy a normális felső határán van). 

Hatáskör és kompetencia 
A diagnózis felállítása, a kezelés bevezetése endokrinológiai specializációjú osztály/szakrendelés 
feladata. A rendszeres szakorvosi ellenőrzés is a szakellátás körébe tartozik. A sürgősségi esetek 
felismerése, kezelésének elkezdése, szakellátóhely felé irányítása, ezenfelül a rendszeres ionkontroll 
szintén háziorvosi kompetenciába tartozik. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Primer hyperaldosteronismus során az anamnézisben szinte mindig megtalálható a hypertonia. A 
legtöbbször a hypertonia középsúlyos-súlyos, hypertóniás krízist az aldoszteron túltermelés ritkán 
okoz. A hypertoniaval kapcsolatban a következő kérdésekre kell a választ megkapnunk: 

 Mióta ismert a hypertonia? 

 Milyen értékek között mozog a vérnyomás? 

 Volt-e kritikus vérnyomás kiugrás (> 200 Hgmm systolés érték)? 

 Fennáll-e nycturia vagy gyakori, sürgető vizelési inger? 

 Fennáll-e polydipsia? 

 Társul-e fejfájással? 

 Neurológiai tünetek jelentkeztek-e? 

 Van-e gyengeség, fáradékonyság, izomgyengeség, izomgörcs? 

 Előfordultak-e szívritmuszavarra utaló tünetek? 

Aldoszterontúltermelés irányában történő vizsgálatok mindenképpen indokoltak, ha a hypertonia 
hypokalaemiával társul. Kiemelést érdemel azonban, hogy a primer hyperaldosteronismus esetek 
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mintegy felében normális szérum káliumszintet találunk. A primer hyperaldosteronismus szűrése 
indokolt az alábbi esetekben: 

 Hypertoniához társuló hypokalaemia 

 Rezisztens hypertonia (háromnál több antihypertenzív szer szükséges) 

 Súlyos hypertonia (>160/100 Hgmm) 

 Fiatalkori hypertonia 

 Hypertonia és mellékvese daganat együttes fennállása esetén 

Pathogenesis 
A primer hyperaldosteronismus okozta hypertonia és a hypokalaemia súlyossága és időtartama 
határozza meg a klinikai tüneteket. 

Fizikális vizsgálat 
A primer hyperaldosteronismusra jellegzetes tüneteket az 8. táblázat foglalja össze. 

8. táblázat. A primer hyperaldosteronismusra jellegzetes klinikai tünetek 
Tünet Gyakoriság 

Hypertonia 100% 
Fejfájás 50-90% 
Izomgyengeség 50-70% 
Fáradékonyság 50-90% 
Palpitáció 50-90% 
Polyuria-polydipsia 50-70% 
Paresthesia <50% 
Látászavar <20% 
Izomparalízis <20% 
 
A fejfájás jellemző tünet, amely az átlagos esszenciális hypertoniához képest gyakrabban és 
súlyosabban jelentkezik. A súlyos hypokalaemia izomgörcsöt, ritkán izomparalízist okozhat, továbbá 
szívritmuszavarokat provokálhat. A hypokalaemiával összefüggő vesetubulus károsodás vezet a 
vazopresszin iránti érzékenység csökkenéshez, amelynek tünetei a polyuria és a polydipsia. Fontos 
jellegzetesség hogy primer hyperaldosteronismusban a nátrium-retenció ellenére oedemát nem 
tapasztalunk. 
Primer hyperaldosteronismus tartós fennállása során hamarabb jelentkeznek a hypertonia okozta 
szív-érrendszeri szövődmények. Esszenciális hypertoniás betegekhez képest a szívinfarktus, stroke, 
pitvarfibrilláció kockázata nagyobb. 

Szekunder hyperaldosteronismus 
A szekunder hyperaldosteronismus tüneteit a 9. táblázat mutatja. 

9. táblázat. A szekunder hyperaldosteronismus tünetei 
Renin-termelő tumor 

 Gyakori a súlyos hypertonia, a diasztolés érték kifejezetten emelkedett 

 Fejfájás 

 Polyuria 

 Oedema 
Renovascularis hypertonia 

 Súlyos hypertonia, amely jellegzetesen vagy 20 éves kor előtt, vagy 50 éves kor után 
kezdődik 

 Fejfájás 

 Polyuria 
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 Oedema 

Fizikális vizsgálat 
Primer hyperaldosteronismus esetén a fizikális vizsgálat nem karakterisztikus, leginkább a hypertonia 
okozta eltérések észlelhetőek. Kardiomegalia előfordul, oedemát nem tapasztalunk. Hypokalaemia és 
alkalosis esetén a Trousseau és/vagy Chvostek-jel pozitív lehet. 
Szekunder hyperaldosteronismusban a fizikális jelek a hátterében álló betegségtől függenek. 
Szívelégtelenség, májcirrhózis fizikális jeleinek részletezését az erre vonatkozó fejezetek 
tartalmazzák. A has felett hallható systolés zörej felvetheti a veseartéria stenosis gyanúját. 
Egyebekben itt is a hypertonia okozta fizikális eltéréseket észlelhetjük. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
Normális értékek: reggel, fekvő testhelyzetben: plazma aldoszteron: 0,8-14 ng/dl, plazma renin 
aktivitás: 0,2-2,8 ng/ml/óra. 

Primer hyperaldosteronismus 
A primer hyperaldosteronismus két leggyakoribb eltérése az emelkedett aldoszteron szint és a 
hypokalaemia. Itt is megemlítjük, hogy nem minden primer hyperaldosteronismus jár együtt 
hypokalaemiával, így klinikai gyanú esetén hypertonia és normális szérum kálium szint is indokolhatja 
a kivizsgálást. A szérum nátriumszint általában magas normális tartományban található. A vizeletben 
a szérum kálium szinthez képest kifejezetten magas a káliumürítés. A szűrésre a legelterjedtebb 
vizsgálat a plazma aldoszteron és plazma renin aktivitás (PRA) hányadosa. 

Fontos 
 A vizsgálat előtt a szérum káliumszintet rendezni kell, mert hypokalaemia ál-negatív 

eredményt adhat. 

 Aldoszteron-antagonista: spironolakton, eplerenon, kálium-spóroló diuretikum amilorid, 
ösztrogén kezelés a vizsgálat előtt minimum 6 héttel leállítandó. 

 ACE-gátló (angiotenzin-konvertáló enzim), ARB-szerek (angiotenzin receptorblokkoló), 
diuretikumok szedése szintén ál-negatív eredményt adhatnak azzal, hogy a PRA szintet 
emelik. 

 Béta-blokkoló illetve centrális α-receptor agonista gyógyszerek ugyanakkor csökkentik a PRA-
t, így ál-pozitív eredményhez vezethetnek. 

 Gyógyszerek, amelyek szedése nem befolyásolja az aldoszteron/PRA hányados vizsgálatot: 
doxazosin, prazosin, verapamil, hidralazin. 

 Primer hyperaldosteronismus lehetőségét veti fel, ha az ARR, azaz az aldoszteron 
(ng/dl)/plazma renin aktivitás (ng/ml/óra) arány >30, ha a plazma aldoszteron koncentráció 
>15 ng/dl és a plazma renin aktivitás szupprimált. 

 Ha a szűrőtesztként használt plazma aldoszteron/plazma renin aktivitás hányados felveti 
primer hyperaldosteronismus lehetőségét, akkor verifikáló tesztek elvégzésével folytatódik a 
kivizsgálás. 

Verifikáló tesztek 
 Intravénás sóterheléses teszt: 4 órán keresztül összesen 2000 ml 0,9% NaCl infúziót adunk, 

előtte és utána aldoszteron meghatározást végzünk. A vizsgálatot fekve végezzük. A 
sóterhelés fizológiás esetben az aldoszteron szekréciót csökkenti. Primer 
hyperaldosteronismust valószínűsít, ha a vizsgálat végeztével meghatározott plazma 
aldoszteron szint >5 ng/dl. 5-10 ng/dl közötti érték idiopathiás hyperaldosteronismusra, a 10 
ng/dl feletti érték aldoszteron-termelő adenomára utal. 

 Orális sóterheléses teszt: 3 napon át tartó sógazdag étkezést követően 24 órás vizeletből 
meghatározzuk az aldoszteron szintet. Pozitív a teszt, ha az aldoszteron ürítés >12 µg/24 óra. 
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 Captopril teszt: ülőhelyzetben 50 mg captoprilt adunk a betegnek, 2 óra múlva aldoszteron 
szint meghatározásra vért veszünk. Pozitív a teszt, ha a plazma aldoszteron szint > 14 ng/dl. 

 A „posturalis” stimulációs tesztet ± furosemid adásával végzik. Ezen tesztet a primer 
hyperaldosteronismus verifikálását követően az altípus elkülönítésére alkalmazzák. Fekvő 
helyzetben, majd 80 mg furosemid adását és ezt követő 4 órás álló testhelyzet után vesznek 
hormon meghatározásra vért. Aldoszteron-termelő adenoma esetén a PRA továbbra is 
szupprimált marad, a plazma aldoszteron szint nem növekszik. Idiopathiás 
hyperaldosteronismus esetekben a plazma aldoszteron szint kb. 33%-kal növekszik, míg 
szekunder hyperaldosteronismus, essentiális hypertonia eseteiben a hormonszint növekedés 
50%-ot meghaladó. 

Szekunder hyperaldosteronismus 
Az emelkedett aldoszteron szint mellett a plazma renin aktivitás is emelkedett. Kifejezett 
hypokalaemia található renint termelő tumor illetve vese artéria stenosis esetén. Hyponatraemiát 
találunk Bartter,- illetve Pseudo-Bartter szindróma esetén. 

Képalkotó és lokalizációs vizsgálatok 

Primer hyperaldosteronismus 
Ha a laboratóriumi eredmények megerősítik a primer hyperaldosteronismus diagnózisát, akkor 
képalkotó vizsgálat, illetve bizonyos esetekben szelektív mellékvesevéna-katéterezés szükséges. 
Mivel a primer hyperaldosteronismus két leggyakoribb formájának (aldoszteron-termelő adenoma és 
idiopathias hyperaldosteronismus) a kezelése különböző, a pontos diagnózishoz képalkotó 
vizsgálatok is szükségesek. 
Elsőként alkalmazandó képalkotó vizsgálat a mellékvese CT. Általánosságban elmondható, hogy az 
aldoszteront termelő adenomák kis méretűek (<2 cm). A rendszerint kis méretű adenoma miatt az 
esetek mintegy 50%-ában CT vizsgálattal egyértelmű állásfoglalás nem lehetséges. Idiopathiás 
hyperaldosteronismus esetén a CT normális, megvastagodott szárú, vagy nodulárisan átalakult 
mellékvesét ábrázok mindkét oldalon. 
A CT lelet értékelését megnehezíti a véletlenszerűen felfedezett mellékvese adenomák 
(incidentalomák) nagy gyakorisága is. 4 cm-nél nagyobb, inhomogén mellékvese térfoglaló folyamat 
és primer hyperaldoszteronismus aldoszteront termelő mellékvesekéreg karcinomára utalhat. 
A lokalizációs vizsgálatok arany standardja a mellékvese vénás vérvétel. Ezt abban az esetben 
szükséges elvégezni, ha a többi képalkotó módszer nem ad egyértelmű lokalizációt, és pozitív lelet 
esetén műtéti megoldást tervezünk. A beavatkozás centrumokban alacsony szövődményrátával jár 
(<2,5% bevérzés, thrombózis). A két suprarenalis vénából valamint a vena cava inferiorból vett 
vérmintákban meghatározzuk az aldoszteron/kortizol arányt, az eredményből következtethetünk az 
oldaliságra. Korábban szélesebb körben alkalmazták a koleszterin-scintigraphiás vizsgálatot, amely 
napjainkban már hátterébe szorult. 

Szekunder hyperaldosteronismus 
Ultrahanggal a vese és a veseartériák jól vizsgálhatóak. Doppler vizsgálattal a vese artéria áramlása 
mérhető, a két vese összehasonlítható. A módszerrel a renoparenchymális, renovascularis 
hypertoniák döntő része felismerhető. Más vizsgáló módszerek, mint a vese-szcintigráfia vagy az 
angiográfia tovább pontosíthatják az véráramlási zavarokat. Vese térfoglaló folyamatok pontos 
meghatározásához CT vizsgálat szükséges. 

Egyéb vizsgálatok 
Molekuláris genetikai vizsgálatok. Ritka, familiárisan előforduló hyperaldosteronismus diagnózisához 
a CYP11B2 gén PCR vizsgálata szükséges. Az I. típusú hyperaldosteronismusra jellemző a családi 
halmozódás, 20 év alatti hypertonia kezdett, fiatalkori súlyos szövődmények megjelenése. Ezen 
esetekben a dexamethason-szuppressziós teszt hatására mind az aldoszteron szint, mind a 
vérnyomás csökken. 
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Az EKG-n jellegzetes eltéréseket okoz a hypokalaemia: ellapult T-hullámok, U-hullámok megjelenése, 
ST szakasz depresszió, megnyúlt QT szakasz, pitvari, illetve kamrai ritmuszavar. 

Diagnózis 
A primer hyperhyperaldosteronzsmus diagnózisát laborkémiai vizsgálatok alapján állíthatunk fel. A 
hátterében álló okra a megerősítő tesztek, a lokalizációs vizsgálatok, esetleg genetikai vizsgálatok 
derítenek fényt. A szekunder hyperaldosteronismus diagnózisa szintén laboratóriumi vizsgálatokkal 
állapítható meg, itt a kiváltó ok megtalálásához a lehetséges okok számbavétele és 
megerősítése/kizárása szükséges. 

Differenciál-diagnózis 
A hypokalaemia differenciáldiagnózisa: primer hyperaldosteronismus, szekunder 
hyperaldosteronismus, pseudohyperaldosteronismus, akut respiratorikus vagy metabolikus alkalosis, 
hypokalaemiás periodikus paralízis, gyógyszer-indukálta hypokalaemia, gasztrointesztinális 
káliumvesztés (hányás, hasmenés). 

Kezelés 

Primer hyperaldosteronismus 
Egyoldali aldoszteron termelő folyamat esetén (Conn-szindróma, primer adrenocorticalis hyperplasia, 
aldoszteron termelő carcinoma) sebészi eltávolítás szükséges, míg bilaterális aldoszteron túltermelés 
esetén gyógyszeres kezelés a megfelelő választás. 
Sebészeti kezelés esetén a laparoszkópos adrenalectomia a választandó eljárás. A posztoperatív 
időszakban a „szupprimált” működésű ellenoldali mellékvese miatt átmeneti hypoaldosteronismussal 
kell számolni, amelynek következménye átmeneti hyperkalaemia lehet. Az esetek egy részében a 
tartósan fennálló hypertoniátt a műtét már nem tudja megszüntetni, de a káliumvesztést igen. 
A gyógyszeres kezelés alapja a kompetitív aldoszteron-antagonista spironolakton. A spironolakton 
napokon belül növeli az alacsony szérum kálium szintet, vérnyomáscsökkentő hatása pár hét alatt 
alakul ki. Kezdetben nagyobb adagra (100-200 mg) van szükség, míg fenntartó adagnak kisebb 
mennyiséget alkalmazunk (25-75 mg). A spironolakton szedése során a rendszeres szérum kálium- és 
kreatininszint ellenőrzése elengedhetetlen. A spironolakton a progeszteron receptorral is kapcsolatba 
lép, ennek hatása nőkben menstruációs rendellenesség, férfiakban gynecomastia, illetve 
antiandrogén hatásként szőrzetritkulás, impotencia. 
Korszerűbb készítmény a szelektív aldoszteron-antagonista eplerenon, amely nem kötődik sem a 
progeszteron, sem az androgén receptorhoz, így a fenti mellékhatásokkal nem rendelkezik, de a 
spironolaktonhoz képest gyengébb a mineralokortikoid-antagonizáló hatása. A vérnyomás 
csökkentésére az aldoszteron antagonista mellé egyéb antihypertenzív medikáció is adható: amilorid, 
kalcium-csatorna blokkolók. Természetesen a magas vérnyomás nem-farmakológiai kezelése 
(sószegény étrend, rendszeres fizikai mozgás, testsúlykontroll) épp úgy vonatkozik az érintettekre, 
mint egyéb hypertoniák esetén. A ritka, I. típusú familiáris hyperaldosteronismus kezelése 
glükokortikoid adása. 

Szekunder hyperaldosteronismus 
A szekunder hyperaldosteronismus kezelése az alapbetegség terápiája, a volumen- és elektrolit zavar 
rendezése, a vérnyomás korrigálása. Veseartéria stenosis megoldása a érsebészeti/radiológiai 
intervenció. Sikeres beavatkozást követően a plazma renin- és aldoszteronszint csökken, sokszor 
azonban a magas vérnyomás perzisztál. A renint termelő tumor megoldása a sebészi eltávolítás. A 
Bartter-szindróma kezelése a káliumvesztés pótlása illetve kálium-spóroló diuretikum adása. 

Gondozás 
A primer hyperaldosteronismus miatt végzett műtét után gyakori ion- és vesefunkció kontroll 
szükséges. A korábbi spironolakton és káliumpótlás gyorsan leállítható, sőt egyes esetekben az 
átmeneti hypoaldosteronizmus időszakára fludrokortizon adása is szükségessé válhat. Tartós 
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gondozás során a vérnyomás beállítása, ellenőrzése, rendszeres időközönként elektrolit kontroll 
szükséges. 
A műtéttel nem kezelhető primer hyperaldosteronismus esetek gondozásakor egyrészt a vérnyomás 
optimális beállítását kell időszakosan ellenőrizni, másrészt az elektrolit szinteket és a vesefunkciót 
kell kontrollálni. Spironolakton okozta mellékhatásokat, panaszokat célzottan kell keresni. 

Terápiás elégtelenség, primer prevenció 
A kezelés szuboptimális, ha a vérnyomás a célértéket nem éri el (magasabb, mint 140/90 Hgmm), 
illetve a szérum káliumszint nem normalizálódik. Terápiás lehetőség lehet a spironolakton dózisának 
a változtatása vagy egyéb antihypertenzív medikáció bevezetése, kálium pótlás indítása. A primer 
prevenció nem releváns. 

Irodalomjegyzék 
Rácz K. Hyperaldosteronismus és mineralocorticoid hormonok. Valódi és látszólagos 
mineralocorticoid túlsúllyal járó egyéb betegségek In: Az endokrin és anyagcsere-betegségek 
gyakorlati kézikönyve. (Szerk: Leövey A, Nagy V E, Paragh G, Rácz K), Medicina, pp. 265-280. (2011) 
Tóth M. Primer hyperaldosteronismus In: Anyagcsere-Endokrinológiai Útmutató (Klinikai Irányelvek 
Kézikönyve) Medition, pp. 155-161. (2009) 
Heilmann P. Renin-Angiotensin-Aldosteron In: Klinische Endokrinologie und Stoffwechsel. (Nawroth 
P, Ziegler R. Eds.) Springer pp. 486-518. (2001) 

Esetbemutatás 
Egyéni és családi anamnézis: 46 éves nő, akinél korábban migraine-t diagnosztizáltak, egyéb érdemi 
betegsége nem volt, családban öröklődő betegséget nem említ. Egy tavaszi napon jelentkezett első 
ízben jelentkező, órák óta fennálló szédülés és fejfájás miatt. Kórházi felvételekor fejfájása nem volt a 
migraine-s rohamra jellegzetes. Részletes kikérdezés során elmondja, hogy mostanában gyakori a 
palpitáció érzése, levert, fáradékonyabb. 

Fizikális vizsgálat: Jó általános állapot, BMI: 26 kg/m2, meleg, száraz bőr, oedema nem tapintható. RR: 
160/105 Hgmm, P: 82/min, reguláris, szív hallgatózása során 2/6-os punctum maximum erősségű 
diasztolés szívzörej volt észlelhető az Erb-pont felett. További belgyógyászati státuszában érdemi 
eltérés nem volt. 

Laboratóriumi vizsgálatok: Szérum kálium: 2,8 mmol/l. Vérkép, vesefunkció, májenzimek, gyulladásos 
paraméterek, egyéb ionszintek a normális tartományban voltak. 

Kórházi felvételét követően káliumpótlást kezdtünk, majd normokalaemia elérését követően indultak 
a hormonvizsgálatok. Plazma aldoszteron: 43 ng/dl, PRA < 0,2 ng/ml/óra, plazma aldoszteron/plazma 
renin aktivitás hányadod (ARR): 215 ng/dl/ng/ml/óra, plazma kortizol: 15 ug/dl, plazma ACTH: 35 
pg/ml, plazma DHEAS: 150 ug/dl (normális értékek). Só-terheléses teszt során a plazma aldoszteron 
szint 32 ng/dl-ről 23 ng/dl-re csökkent. 

A mellékvese-CT vizsgálat a jobb mellékvese szárában 1,8x1,4x1,6 cm nagyságú adenomát írt le. A 
biztos diagnózis céljából megtörtént a mellékvese véna katéterezéssel nyert vérminták hormon-
analízise, amely a következő eredményeket mutatta: vena cava inferiorból vett vérminta: 
aldoszteron/kortizol: 36/13=2,76, a bal mellékvese vénából vett vérminta: aldoszteron/kortizol: 
310/168= 1,8, a jobb mellékvese vénából vett vérminta: aldoszteron/kortizol: 884/146=6,05. 

Diagnózis: A fenti vizsgálatok alapján: Primer hyperaldosetronismus. Adenoma suprarenalis l.d. 
(Conn-szindróma). 
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Kezelés: Spironolakton 2x50 mg, 4x600 mg kálium, 5 mg amlodipin kezelés hatására hypokalaemia 
rendeződött, vérnyomás normalizálódott. Elektív jobb oldali laparoszkópos adrenalectomia történt. A 
műtét után 3 héttel a szérum káliumszint normalizálódott, vérnyomása még emelkedett maradt, 
amelyre monoterápiaként 5 mg amlodipint vezettek be. 

Gondozás, követés: A műtétet követően hypokalaemia már nem jelentkezett, fejfájása és szédülése 
nem tért vissza, vérnyomása normalizálódott, az amlodipin medikációt is elhagyhatta. 

Fenti betegtörténet a primer hyperaldosteronismus klasszikus esetét mutatja be, akinél a típusos 
tünetek, panaszok jelentkezését követően a hypokalaemia és hypertonia egyértelművé tette a 
keresendő forrást. Mind a lokalizációs vizsgálatok, mind a hormonvizsgálatok a feltételezett 
diagnózist megerősítették. A mellékvese adenoma eltávolítása a betegnél gyógyulást eredményezett. 

Tesztkérdések 
1. Mi a legjellemzőbb különbség a primer és szekunder hyperaldosteronismus között? 
A. Szérum kálium szint 
B. Plazma renin szint és aktivitás 
C. Plazma aldoszteron szint 
D. Szérum vazopresszin szint 
 
2. Mi jellemző primer hyperaldosteronismusra? 
A. Hypokalaemia és hypertonia 
B. Hyperkalaemia és hypertonia 
C. Hypokalaemia és hypotonia 
D. Hyperkalaemia és hypotonia 
 
3. Mely betegség nem okoz szekunder hyperaldosteronismust? 
A. Májcirrhozis 
B. Szívelégtelenség 
C. Masszív hasmenés 
D. Addison-kór 
 
4. Mely lokalizációs vizsgálat tekinthető a primer hyperaldosteronismus kivizsgálás „arany standard”-
jának? 
A. Hasi ultrahang 
B. Mellékvese véna katéterezés 
C. Hasi és kismedencei CT 
D. Mellékvese MR 
 
5. Az alábbi tesztek közül, melyik nem tartozik a primer hyperaldosteronismus verifikáló tesztjei 
közé? 
A. Synacten-teszt 
B. Intravénás sóinfúziós teszt 
C. Captropril-teszt 
D. Orális sóterhelés teszt 
 
6. Nem operálható primer hyperaldosteronismus során mely gyógyszer az elsőként választandó? 
A. Fludrokortizon 
B. Amilorid 
C. Ramipril 
D. Spironolakton 
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Helyes válaszok: 1: B, 2: A, 3: D, 4: B, 5. A, 6: D 

SIADH: Antidiuretikus hormon termelési zavar szindróma (Syndrome of 
inappropriate ADH secretion) 

Definíció, BNO tartomány 
Alternatív nevezéktan: vazopresszin-túltermelés; Schwartz-Bartter szindróma. A szindróma lényege, 
hogy túlzott vazopresszin elválasztás következtében a vízvisszaszívás fokozódásán, illetve a 
következményes vesén keresztüli sóvesztés révén a szervezet összvíztartalma növekszik, ozmotikus 
egyensúlya felborul, dilúciós hyponatraemia alakul ki. 
 
E2220 Antidiureticus hormon termelési zavar szindróma 

Epidemiológia 
A hyponatraemia a leggyakoribb ionháztartási zavar. Egyes adatok szerint a hyponatraemiák 30-40%-
nak hátterében SIADH állhat. A kórházban kezelt betegeknél 15-30%-ban észlelhető alacsonyabb 
szérum nátrium szint. Súlyos hyponatraemiát a kórházban kezelt betegek 1%-ában találunk. 

Mortalitás és morbiditás 
A SIADH kiváltotta hyponatraemia okozta mortalitási adatok a hyponatraemia mértékétől és 
kialakulásának sebességétől illetve tartalmától függ. Az enyhe (>125 mmol/l), lassan kialakuló 
hyponatraemia tünetmentesen nem jár mortalitásemelkedéssel. Tünetek esetén a mortalitás 10-
15%-ra emelkedik. Az akut, súlyos hyponatraemia (<120 mmol/l) mortalitása 50%-os. 

Nem és életkor 
Az életkor emelkedésével (>30 év) a hyponatraemia kialakulásának kockázata növekszik. Férfiakban 
gyakrabban figyeltek meg enyhe, középsúlyos hyponatraemiát. Az alacsony testtömeg index is 
kockázatemelő tényezőnek bizonyult. Nőknél gyakrabban diagnosztizáltak gyógyszer vagy fokozott 
fizikai aktivitás okozta hyponatraemiát. 

Pathophysiológia 
A SIADH kialakulásának számos oka van (10. táblázat). 

10. táblázat. A SIADH okai 
Rosszindulatú daganatos megbetegedések: kissejtes tüdőrák, nasopharingeális rák, 
mesothelioma, pancreasrák, limfoma, sarcoma, duodenum rák, veserák 
Gyógyszerek: desmopresszin, szelektív szerotonin-reuptake-gátlók, szulfanilureák, 
carbamazepin, prosztaglandinok, triciklikus antidepresszánsok, haloperidol, kinolonok, 
ciclofoszfamid, vincristin 

Tüdőbetegségek: tüdőgyulladás (Legionella, Mycoplasma), tbc, abszcesszus, vasculitis, pozitív 
nyomású lélegeztetés 

Intrakraniális okok: agytumor, meningitis, encephalitis, abszcesszus, subarachnoidális vérzés, 
subduralis vérzés, traumás agysérülés, hydrocephalus, idegsebészeti beavatkozás, sclerosis 
multiplex 

Egyéb: HIV, Guillain-Barré szindróma, akut intermittáló porphyria, idiopathiás 
 
A SIADH oka a fentiek alapján lehet ektópiás és eutopiás. Egyes kórokok az arginin-vasopresszin (AVP) 
fokozott elválasztását serkentik, míg mások (gyógyszerhatások) az AVP hatását fokozzák. 
A fokozott AVP kiválasztás/hatás növeli a vesetubulusokban a vízreszorpciót, amely dilúciós 
hyponatraemiához vezet. A fokozott vízvisszaszívás következtében az extracelluláris folyadék 
növekszik, amely a pitvari natriuretikus hormon (ANP) elválasztását serkenti. Az ANP közvetlenül, ill. 
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az aldoszteron szint csökkenésén keresztül a vesetubulusokban a nátrium kiválasztást fokozza. A 
fokozott vízvisszaszívás, a megnövekedett nátrium kiválasztás következtében alakul ki a 
hyponatraemia. Vizenyő (oedema) nem alakul ki, ennek hátterében a csökkent nátrium tartalom áll. 

Hatáskör, kompetencia 
A diagnózis felállítása, a kezelés bevezetése endokrinológiai specializációjú osztály/szakrendelés 
feladata. A rendszeres szakorvosi ellenőrzés is a szakellátás körébe tartozik. A súlyos folyadék- és 
elektrolitegyensúly-felborulás felismerése, mielőbbi szakellátó intézménybe való utalása háziorvosi 
kompetencia. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
A kórtörténet pontos ismerete nagy segítséget jelenthet a SIADH etiológiájának felismerésében. 
Ismert malignus betegségben szenvedő betegnél kialakuló hyponatraemia esetén paraneoplasztikus 
tünetként jelentkezhet SIADH. Súlyos tüdőbetegség folyamán is SIADH állhat a hyponatraemia 
hátterében. Traumás vagy egyéb agyi történést követően eutopiás ADH túlprodukció alakulhat ki. 
Kiemelkedően fontos ismerni a beteg gyógyszereit, hiszen antidepresszívumok, antidiabetikus 
készítmény esetleg antibiotikum szedése során kialakuló hyponatraemia hátterében gyógyszer 
indukálta SIADH állhat. Gyakori, hogy az anamnézis nem utal SIADH-ra, az első panaszok, tünetek már 
a hyponatraemia következményei. 

Pathogenesis 
A SIADH okozta tünetek súlyossága a hyponatraemia mértékétől, kialakulásának sebességétől függ. A 
hyponatraemia lehet: 

 enyhe: 130-135 mmol/L 

 mérsékelt: 125-130 mmol/L 

 súlyos: 115-125 mmol/L 

 életveszélyes: <115 mmol/L 

A hyponatraemia kialakulása lehet akut: <48 óra, illetve krónikus: >48 órán túl. 

Fizikális vizsgálat 
Az enyhe hyponatraemia gyakran tünetmentes. A mérsékelt hyponatraemia tünetei: hányinger, 
hányás, étvágytalanság, hasi görcsös fájdalom. A súlyos hyponatraemia tünetei: fejfájás, 
nyugtalanság, zavartság, dezorientáció, szédülés, hallucináció, extrapiramidális tünetek. Az 
életveszélyes hyponatraemia tünetei: görcsroham, coma. Az akut hyponatraemia tüneteinek 
hátterében az agyoedema kialakulása áll. A gyorsan kialakuló agyoedema az agynyomás fokozódáson 
keresztül az agytörzs beékelődéséhez, halálhoz vezethet. 
A krónikus enyhe hyponatraemia sokszor tünetmentes, amelynek hátterében a sejteknek az új 
ozmotikus viszonyokhoz való alkalmazkodási képessége áll. 
Az euvolaemiás (enyhe hypervolaemiás) hyponatraemia esetén nem tapasztalunk oedemát vagy 
exsiccosist. Ez fontos differenciáldiagnosztikai szempont más eredetű hyponatraemiák 
elkülönítésekor. SIADH esetén a vérnyomás normális vagy enyhén emelkedett. A testsúly 5-10%-kal 
növekedhet. A bőr turgora normális, a nyálkahártyák nedvesek, ellentétben a hypovolaemiás 
hyponatraemiával ahol hypotonia, csökkent turgorú bőr, száraz nyelv, orthostasis észlelhető. A 
centrális vénás nyomás normális. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
A diagnózis felállításához a következő laboratóriumi paraméterek meghatározása szükséges: 
vércukor, szérum: elektrolitok, urea nitrogén, kreatinin, húgysav, lipidek, fehérje; vizelet nátrium 
koncentráció, vizelet- és plazma-ozmolalitás, plazma TSH, kortizol. 
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SIADH-ra jellemző a csökkent plazma ozmolalitás (<275 mosmol/kg), a hyponatraemia (<135 mmol/l), 
megnövekedett vizelet nátrium koncentráció (vizelet nátrium ürítés >20 mmol/l). A csökkent szérum 
húgysav és urea nitrigén szint szintén a hypozmolaritás markáns jele. 
Ha a fenti laboratóriumi eredmények nem adnak megnyugtató diagnózist, akkor vízterheléses tesztet 
lehet elvégeztetni. A teszt során 20 ml/kg mennyiségű vizet itatunk meg a beteggel, és figyeljük az 
ürített vizelet mennyiségét (általában kevesebb, mint a bevitel 40%) és mérjük a vizelet ozmolalitást. 
A szérum vazopresszin szint mérése ritkán hozzáférhető, időigényes, a klinikai rutinban ritkán 
alkalmazzuk. 

Képalkotó vizsgálatok 
A SIADH diagnózisához nem szükséges képalkotó vizsgálat, a kórkép a klinikum és a laboratóriumi 
eredmények alapján felállítható. A SIADH kiváltó okának megtalálásához azonban sokszor van 
szükség képalkotó diagnosztikához. Intrakraniális ok keresése esetén koponya CT/MR, sella MR 
vizsgálat szükséges. Tüdő vagy egyéb parenchymás szerv térfoglaló folyamatok keresésénél 
ultrahang, CT képalkotó módszereket alkalmazunk. 

Diagnózis 
A SIADH diagnózisát a hyponatraemia egyéb okainak kizárását követően lehet felállítani. A SIADH 
diagnosztikai kritériumai: 

1. Csökkent plazma ozmolalitás (< 275 mosmol/kg) 
2. Vizelet ozmolalitás a plazma ozmolalitásához képest nagy (> 100 mosmol/kg) 
3. Euvolaemia 
4. Emelkedett vizelet nátrium ürítés (>20 mmol/l) 
5. Hyponatraemia egyéb okainak kizárása 

Differenciál-diagnózis 
Pseudohyponatraemia fordulhat elő hyperglycaemia, hyperlipidaemia, hyperproteinaemia esetén. A 
hyponatraemia egyéb okai: hypovolaemia, oedemát okozó szervi diszfunkciók, májelégtelenség, 
veseelégtelenség, gyógyszer (mellék)hatás, szívelégtelenség, primer polydipsia, hypothyreosis, 
mellékvesekéreg-elégtelenség, pseudohyponatraemiák. A hyponatraemiák differenciál-
diagnosztikáját a 11. táblázat mutatja. 
 
11. táblázat. A hyponatreaemia okai 
Hypovolaemiás hyponatraemia 

 Vizelet Na <20 mmol/l: extrarenális sóvesztés: hányás, hasmenés, égés, verejtékezés 

 Vizelet Na >20mmol/l: renális sóvesztés: Addison-kór, diuretikum okozta, sóvesztő 
nephropathia 

Hypervolaemiás hyponatraemia 

 Vizelet Na <20 mmol/l: cirrhosis hepatis,nephrosis szindróma, pangásos szívelégtelenség 

 Vizelet Na >20 mmol/l: veseelégtelenség 

Euvolaemiás hyponatraemia 

 Vizelet Na <20 mmol/l: hypothyreosis 

 Vizelet Na >20 mmol/l: secunder hypadrenia, SIADH, vízmérgezés, hypotoniás infúziós 
folyadékterápia 

Kezelés 
Fontos a kiváltó ok megtalálása és specifikus kezelése. Gyógyszer okozta SIADH esetén az adott 
készítmény elhagyása önmagában képes rendezni az ozmotikus viszonyokat. A hypothyreosis és a 
hypadrenia hormonpótló kezelése szintén korrigálja az eltéréseket. A SIADH kezelésének célja a 
vízretenció megszüntetése, az ozmotikus állapot rendezése. Akut hyponatraemia korrekciója esetén 
két fontos tényezőt kell figyelembe venni: 

 A szérum nátriumszint emelkedése nem lehet gyorsabb, mint 1 mmol/l/óra 



 1272 

 A szérum nátriumszint emelésének célértéke 125 mmol/l. 

Ha e két alapelvet követjük, akkor elkerülhető a központi idegrendszeri károsodás. Akut, tünetes 
hyponatraemia korrekciója intenzív osztályos feladat. 
Akut, euvolaemiás hyponatraemiában hypertoniás (3% NaCl) sóoldatot adunk kacsdiuretikummal. A 
súlyos hyponatraemia kezelésekor a szoros ionkontroll és folyadékháztartás ellenőrzése 
elengedhetetlen. 
A krónikus hyponatraemia kezelése esetén figyelni kell, hogy ne túl gyorsan emeljük a szérum 
nátrium szintet, így elkerülhetjük a demyelinizációs szindróma kialakulását. A krónikus, tünetes 
hyponatraemia esetén izotóniás sóoldat sokszor elegendő a szérum nátrium szint emeléséhez, ritkán 
kényszerülünk hypertóniás sóoldat adására. A nátrium szint emelése ne haladja meg a 0,5 
mmol/l/óra, ill. 12 mmol/l/nap mértéket. 
A SIADH okozta euvolaemiás hyponatraemia kezelésének alapja a folyadékbevitel megszorítása és a 
sógazdag étkezés. A napi összfolyadék-bevitel korlátozása 500-1000 ml közötti. Ha a folyadék 
restrikció nem vezet pár napon belül kellő mértékű szérum nátrium szint emelkedéshez, akkor 
kiegészítő kezelésként szóba jöhet demeclocyclin alkalmazása. Alternatív gyógyszeres kezelési 
lehetőség: furosemid+nátrium-klorid tabletta, lithium, urea. A demeclocyclin és a líthium a vese 
tubulusok szintjén gátolja az AVP hatását nephrogen diabetes insipidust utánozva. Napjaink új 
kezelési lehetőségei az AVP receptor-antagonista „-vaptánok”. 

Gondozás 
A gondozás helye és szakiránya nagyban függ a kiváltó októl. Ha gyógyszer okozta a SIADH-t, akkor a 
készítmény elhagyását követően a kórállapot megszűnik, tartós gondozás nem szükséges. A malignus 
betegség okozta paraneoplasztikus jelenség esetén a gondozás, kezelés helye az onkológiai központ 
endokrinológiai konzultációs háttérrel. Az idegrendszeri eseményt követő SIADH gondozása 
neurológiai/idegsebészeti szakellátóhely feladata endokrinológiai konzultációs lehetőséggel. 
Tartós SIADH esetén a megfelelő folyadékháztartás ellenőrzése, rendszeres ionkontroll 
elengedhetetlen. Ha gyógyszeres kezelés szükséges, akkor ez endokrinológiai szakorvos feladata. A 
kezelés célja a beteg tünetmentessé tétele, az ozmolalitási viszonyok és az ionháztartás 
normalizálása. Törekedni kell arra, hogy: 

 a beteg tartósan tünetmentes legyen, 

 az euvolaemia fenntartására, 

 a szérum nátriumszint 130 mmol/l felett maradjon. 

Az esetek többségében a napi folyadékbevitel megszorítása és a sógazdag étrend biztosítja a fenti 
célok elérését. 

Terápiás elégtelenség 
Terápiás elégtelenségre utal a beteg panaszainak visszatérése, a szérum nátriumszint lecsökkenése, a 
szérum ozmolalitás csökkenése. Ennek hátterében a kiváltó ok visszatérése, progressziója, a 
folyadékrestrikció mértékének elégtelensége lehet. A kezelés lehetséges kihatása, ha tartósan túl 
szigorú folyadék (<500 ml/nap) megszorítást alkalmazunk, akkor hypovolaemiát idézhetünk elő. 

Primer prevenció 
A SIADH kialakulásának megelőzése sokszor nem lehetséges. Azonban fontos ismerni a lehetséges 
kiváltó okokat, és ezek megléte esetén célzottan figyelni a hyponatraemia kialakulását, így pl. 
bizonyos pszichiátriai/neurológiai gyógyszerek bevezetését követő rendszeres ionkontroll hamar 
felismerheti a SIADH kialakulását! 
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Esetismertetés 
Az 58 éves férfi családi anamnézise nem releváns. Egyéni anamnézisből fiatalkori appendectomia és 
30 éve tartó 10 szál/nap mennyiségű dohányzás emelendő ki. Gyógyszert rendszeresen nem szedett, 
gyógyszer allergia nem ismert. 
Családorvos utalta be a területileg illetékes pszichiátriai szakrendelőbe, miután a hozzátartozók a 
beteg rövid időn belüli viselkedés- és magatartásváltozásáról számoltak be. Külön kiemelték vizuális 
hallucinációk megjelenését. A pszichiátriai szakrendelésen schizophrenia iránydiagnózissal 
haloperidolos gyógyszeres kezelést indítottak. A beteg hallucinogén tünetei kisfokban csökkentek. 
Két héttel a gyógyszeres kezelést követően a beteg az utcán hirtelen rosszul lett, epilepsziás rohama 
zajlott. Az OMSZ sürgősséggel vitte területi neurológiai osztályra. Az osztályos felvételt követően 
észlelték súlyos 116 mmol/l értékű hyponatraemiáját. Intenzív osztályon parenterális sóinfúziók 
hatására a nátrium érték emelkedni kezdett, a beteg tudata visszatért. A hyponatraemia hátterében 
haloperidol mellékhatást véleményezték, a gyógyszert kihagyták. Neurológiai konzultáció a görcs 
háttereként a súlyos hyponatraemiát véleményezte. Stabil kardiopulmonális állapotban, 125 mmol/l 
szérum Na értékkel belgyógyászati kivizsgálásra helyezték belgyógyászati osztályra. Fizikális vizsgálata 
érdemi eltérést nem adott. 
Laboratóriumi vizsgálatok: Felvételkor: szérum Na: 126 mmol/l, kreatinin: 50 umol/l, húgysav: 188 
µmol/l, CN: 3,0 mmol/l, SGOT: 70 U/l, SGPT: 100 U/l, alk. foszfatáz: 284 U/l, γGT: 60 U/l, összfehérje: 
62 g/l, albumin: 40 g/l, szérum osmolalitás: 265 mosmol/kg, vizelet ozmolalitás: 550 mosmol/kg, 
vizelet nátrium: 44 mmol/l. 
Négy napon át történő napi 800 ml folyadék megszorítás és sógazdag étrend utáni laboratóriumi 
értékek: szérum Na: 132 mmol/l, kreatinin: 76 µmol/l, húgysav: 248 µmol/L, CN: 5,2 mmol/l, szérum 
ozmolalitás: 281 mosmol/kg, vizelet ozmolalitás: 180 mosmol/kg, vizelet nátrium: 22 mmol/l, plazma 
TSH: 2,08 mIU/l (norm: 1,45-4,5), plazma kortizol (reggel 08:00): 22 μg/dl (norm: 8,0-25,0). 
Egyéb vizsgálatok: mellkas röntgen kétirányú: jobb oldalt a hilus kiszélesedett, csipkézett, tüdő 
emphysaemás. EKG: kóros eltérés nélkül. Hasi ultrahang vizsgálat: diffúz májlaesio, mellkas CT: jobb 
oldalt 3,5 cm-es primer tumornak imponáló képlet. A bronchoscopia megerősítette a mellkas CT 
eredményt, szövettani mintavétel kissejtes tüdőrákot igazolt. 
Diagnózis: Kissejtes tüdőrák. Paraneoplasztikus SIADH. 
Kezelés: SIADH tartós kezelése napi 800 ml folyadékbevitel, tartós sógazdag étrend. Emellett a 
szérum nátriumérték a normális tartomány közelébe került, a beteg hallucinációi megszűntek. 
További onkológiai kezelését céljából pulmonológiai osztályra helyezték át. 
Az eset jelentőséget az adja, hogy a hyponatraemia okozta tünetek sokszor tévútra vezethetik az 
orvost. A beteg alapbetegsége a tüdő malignus folyamata volt, amelynél jelentkezhet 
paraneoplasztikus SIADH. Feltehetően a SIADH kiváltotta hyponatraemia okozta a beteg 
magatartásváltozását, hallucinációit. A pszichiátriai gyógyszeres kezelés - haloperidol - a 
hyponatraemiát szintén SIADH-n keresztül súlyosbíthatta, így alakulhatott ki az életveszélyes 
hyponatraemia következményes görcstevékenységgel. A kezdeti akut ellátást követően a haloperidol 
elhagyása, a folyadékbevitel megszorítása jelentős mértékben emelte a nátrium szintet, a beteg 
hyponatraemia okozta tünetei megszűntek. 

Irodalom 
Laczi F. SIADH (Syndrome of inappropriate ADH secretion). In: Az endokrin és anyagcsere-betegségek 
gyakorlati kézikönyve. (Szerk. Leövey A, Nagy VE, Paragh Gy, Rácz K.) Medicina pp. 149-154. (2011) 
Laczi F. SIADH (Syndrome of inappropriate ADH secretion). In: Anyagcsere-Endokrinológiai Útmutató 
(Klinikai Irányelvek Kézikönyve) CD-melléklet, Medition (2010) 
Hensen J. Das Syndrom der inappropriaten (inadaquaten) Überproduktion von ADH (SIADH). In: 
Klinische Endokrinologie und Stoffwechsel. (Eds. Nawroth P, ZieglerR.) Springer pp. 353-360. (2001) 

Tesztkérdések 
1. Mely betegség nem okoz SIADH-t? 
A. Tuberculosis 
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B. Meningitis 
C. Diabetes insipidus 
D. mesothelioma 
 
2. Mely eltérés nem jellemző SIADH-ra? 
A. Hyponatraemia 
B. Vizelet Na <20 mmol/l 
C. Alacsony szérum húgysav, kreatinin érték 
D. Csökkent szérum ozmolalitás 
 
3. Mely eltérés nem okozhat pseudohyponatraemiát? 
A. Hyperbilirubinaemia 
B. Hyperlipidaemia 
C. Hyperglycaemia 
D. Hyperproteinaemia 
 
4. Melyek a súlyos hyponatraemia tünetei? 
A. Zavartság 
B. Görcstevékenység 
C. Hányinger, hányás 
D. Mindegyik 
 
5. Melyik a SIADH kezelésében használható gyógyszer? 
A. Haloperidol 
B. Dezmopresszin 
C. Demeclocyclin 
D. Paroxetin 
 
6. Mely megfogalmazás helyes hyponatraemia kezelésében? 
A. A krónikus hyponatraemia korrekciója esetén törekedni kell a mihamarabbi szérum nátrium érték 
normalizálásra, hogy további károsodás már ne érje a szervezetet! 
B. Az akut hyponatraemia esetén a cél az óránként minimum 3 mmol/L mértékű nátrium szint 
emelés, hogy az agyoedema mihamarabb megszűnjön! 
C. A krónikus hyponatraemia korrekciója során a nátrium szint emelése ne haladja meg a 0,5 
mmol/l/óra illetve 12 mmol/l/nap mértéket. 
4. Az akut hyponatraemia esetén a nagydózisú kacsdiuretikum alkalmazása már önmagában jelentős 
mértékben növeli a szérum nátrium értéket. 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: B, 3. A, 4: D, 5. C, 6: C 

Phaeochromocytoma 

Definíció, BNO tartomány 
Phaeochromocytomának nevezzük a mellékvesevelő katecholamint termelő sejtek daganatát. Az 
extraadrenális katecholamin-termelő daganatok a paragangliomák. 
 
C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata 
D3560 Aorta-test és egyéb paraganglionok jóindulatú daganata 
D3561 A glomus caroticum paraganglion jóindulatú daganata 
D3562 A glomus jugulare paraganglion jóindulatú daganata 
D3563 A glomus tympanicum paraganglion jóindulatú daganata 
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D4470 Aorta-test és egyéb paraganglionok bizonytalan viselkedésű daganata 
E2750 Mellékvesevelő túlműködése 

Epidemiológia 
A phaeochromocytomák ritka daganatok, incidenciájuk: 3-8/millió/év. Az összes hypertonia kb. 0,1%-
át alkotják. A mellékvese incidentalomák 5-8%-a phaeochromocytoma. Korábban ismert volt a 
phaeochromocytomákra jellemző 10%-os szabály: a daganatok 10%-a gyermekkori, 10%-a kétoldali, 
10%-a extraadrenális, 10%-a örökletes betegség részjelensége, 10%-a rosszindulatú. Kétségtelen, 
hogy a „10%-os szabály” jól memorizálható, de érvényességét napjaink vizsgálatai megcáfolták. 

Mortalitás és morbiditás 
A phaeochromocytoma következményei potenciálisan életveszélyesek lehetnek. 
Phaeochromocytoma fokozott kockázatot jelent angina pectoris, szívinfarktus, malignus 
ritmuszavarok, szívelégtelenség, cardiomyopathia és disszekáló aorta aneurysma kialakulására. A 
benignus phaeochromcytoma 5 éves túlélése felismerés és megfelelő kezelés esetén több mint 95%, 
malignus phaeochromocytomák esetén már csak 45%, ismert áttéteknél még ennél is 
kedvezőtlenebb. 

Életkor, nem, társadalmi háttér 
A phaeochromocytoma leggyakrabban a 4.-5. évtizedben jelentkezik, de gyermekkortól időskorig 
egyaránt előfordulhat. Örökletes betegségek részjelenségeként a phaeochromocytoma gyakran, de 
nem minden esetben fiatalabb életkorban jelentkezik. Az örökletes szindrómák közül a fiatal korban 
jelentkező phaeochromocytoma elsősorban von Hippel-Lindau szindrómára jellemző. Érdemi 
különbséget a nemek közötti gyakoriságban, valamint befolyással bíró társadalmi háttérről nem 
ismerünk. 

Pathophysiológia 
A phaeochromocytoma az esetek kb. 70-75%-ában sporadikus előfordulású, míg az esetek 25-30%-
ában örökletes gén-defektussal függ össze. Az örökletes esetek egy része de novo mutáció 
következménye, Az öröklődő phaeochromocytomák öröklésmenete rendszerint autoszomális 
domináns. Egyes szindrómák öröklésmenetére ún „genetikai imprinting” jellemző, ami 
megnehezítheti a familiáris halmozódás okának felismerését. 

Örökletes phaeochromocytomák 
 Multiplex endokrin neoplasia 2A típusa: RET-protoonkogén mutációja okozza. Komponensei: 

medulláris pajzsmirigyrák, phaeochromocytoma, mellékpajzsmirigy adenoma. A 2B típusban 
nem fordul elő hyperparathyreosis, viszont a jellegzetes fenotípus (Marfanoid alkat, valamint 
nyelv, ajak, ill. emésztőrendszeri neuromák) alapján könnyen felismerhető. 

 Von Hippel-Lindau szindróma: VHL-génmutációk okozzák. Világos sejtes veserák, központi 
idegrendszeri és retina haemangioblastoma, phaeocheomocytoma, insulinoma, pancreas 
cysta halmozódásával jár együtt. 

 Neurofibromatosis 1-es típus: Neurofibromin gén mutációk okozzák. Tejeskávéfoltok a 
bőrön, bőr neurofibromák, idegi eredetű daganatok, csontdeformitások társulása. 

 Familiáris paraganglioma/phaeochromocytoma szindróma: a szukcinát dehidrogenáz (SDH) 
A, B, C és D alegységeit kódoló, ill. egyéb gének defektusai okozzák. Az SDHB gén mutációi 
esetén a paraganglioműk gyakran malignusak, míg az SDHD gén mutációi esetén a 
paragangliomák/pheochromocytomák ritkán azok. 

 Sturge-Weber szindróma: faciális, retina-, leptomeningeális angiomatosis, 
phaeochromocytoma. 

 Sclerosis tuberosa: cerebrális hamartoma, lágyrésztumorok, phaeochromocytoma. 
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Hatáskör, kompetencia 
A diagnózis felállítása, a kezelés bevezetése endokrinológiai specializációjú osztály/szakrendelés 
feladata. A rendszeres szakorvosi ellenőrzés is a szakellátás körébe tartozik. A hypertoniás krízis 
felismerése, sürgősségi terápia indítása és szakellátóhelyre irányítása háziorvosi kompetencia. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Fontos adat a phaeochromoyctoma családi halmozódása, illetve a phaeochromocytomával járó 
örökletes szindrómák egyéb manifesztűcióinak előfordulása (ld. pathophysiológia). 

Pathogenesis 
A phaeochromocytoma tüneteinek hátterében döntően a katecholaminok fokozott elválasztása áll. 
Ritkán a daganatok egyéb hormonokat is termelhetnek. Ilyen esetekben a klinikai képet a hormon 
túltermelésének megfelelő tünetek színezhetik. A phaeochromocytomára jellegzetes tüneteket az 12. 
táblázat foglalja össze. 
 
12. táblázat. A phaeochromocytomára jellegzetes tünetek 
Tünet Gyakoriság (%) 

Fejfájás 60-90 
Palpitáció 75-95 
Izzadás 55-75 
Hypertonia 50-60 
Elsápadás 40-45 
Paroxysmalis hypertonia 30 
Szorongás 20-40 
Hyperglycaemia 40 
Fogyás 20-40 
 
A három leggyakoribb tünet a fejfájás, verejtékezés, szívdobogásérzés. Közismert, hogy a 
phaeochromocytoma rohamszerű vérnyomáskiugrásokkal jár. Megjegyzendő azonban, hogy a 
phaeochromocytoma az esetek mintegy felében tartós hypertoniát okoz. A paroxysmális hypertenzív 
kiugrások során a vérnyomás életveszélyes mértékben is megemelkedhet, mely akár hirtelen 
szívhalált vagy stroke-ot okozhat. Adrenalint termelő phaeochromocytomák esetén gyakrabban 
látunk orthosztatikus hypotoniát. Az összes phaeochromocytoma kb. 10%-a nem okoz panaszt, 
felfedezésük gyakran incidentálisan történik más okból végzett képalkotó vizsgálatok során. 
Hirtelen katecholamin-kiáramlást és krízisállapotot provokálhatnak a műtétek, sérülések, daganatot 
érintő mechanikus hatás (lehajlás, megfordulás), ill. számos gyógyszer. 
Katecholamin krízisállapotot okozó gyógyszerek: rtg. kontrasztanyag, opiát, β-adrenerg receptor 
blokkoló, triciklikus antidepresszáns, metoclopramid, glukagon, naloxon, amfetamin, kokain, 
klórpromazin, izomrelaxánsok, hisztamin, anesztetikumok, tiramin tartalmú ételek, mint a vörösbor, 
sajtfélék. 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Phaeochromocytoma irányában különösen indokoltak a vizsgálatok az alábbi állapotokban: 

 phaeochromocytomára utaló tünetek 

 paroxysmális hypertonia 

 súlyos vagy kezelésre refrakter hypertonia 

 kifejezett vérnyomás labilitás, orthosztatikus hypotonia 

 beavatkozást követően (műtét, kontrasztanyag, altatás) jelentkező vérnyomáskiugrás 

 ismeretlen eredetű shock, dilatatív cardiomyopathia 

 véletlenszerűen felfedezett mellékvesedaganat 
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 örökletes phaeochromocytoma gyanú 

Fizikális vizsgálat 
Kiemelten fontos a vérnyomás mérése mind a négy végtagon, illetve fekve, állva való ismétlése. A 
roham észlelése esetén figyelni kell az elsápadás, verejtékezés, tachycardia, vérnyomásemelkedés 
meglétére. A phaeochromocytomás beteg hasi vizsgálata óvatosságot igényel, mivel a has 
betapintása provokáló tényező lehet, amely katecholamin-krízist válthat ki. Tartós hypertonia esetén 
a szövődményekre utaló fizikális jeleket is észlelhetjük, mint pl. cardiomegalia. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
A phaeochromocytoma bizonyításának első lépése a katecholamintúltermelés igazolása. A 
diagnosztikában a legérzékenyebb módszer a katecholaminok és a katecholamin metabolitok 
(metanephrin és normetanephrin) meghatározása 24 órás gyűjtött vizeletből. A korábban gyakran 
alkalmazott vanillin-mandulasav (VMA) ürítés érzékenysége kisebb. A 24 órás vizeletet sósavat 
tartalmazó edényben kell gyűjteni, mert a katecholaminok és metabolitjaik a vizeletben egyébként 
gyorsan elbomlanak. A vizeletet a meghatározásig sötét edényben és hűtve kell tárolni. Ha a 
vizeletben mért metabolitok értéke a normális felső határának két- háromszorosát meghaladja, az 
eredmény nagy valószínűséggel kórjelző. A plazma katecholamin meghatározás a 
phaeochromocytoma diagnosztikájában kevésbé vált be, a plasma metanephrin és normetanephrin 
vizsgálat azonban nagy érzékenységgel és specificitással jelezheti a phaeochrmocytomát. 
A katecholamin és metabolitjainak vizsgálatát számos tényező (gyógyszer, étel) zavarhatja, ezért a 
vizsgálatot a zavaró gyógyszerek felfüggesztését követően javasolt elvégezni. 
Álpozitív eredményt adó gyógyszerek: amfetamin, bronchodilatátorok, kokain, efedrin, labetolol, 
szimpatikomimetikumok, nitrátok, szalicilátok. Álpozitív eredményt adó állapotok: carcinoid 
daganatok, diabeteses ketoacidosis, eclampsia, égés, hypoglycaemia, szívinfarktus, pszichosis, 
stressz, porphyria, stroke, szívelégtelenség. 
Álnegatív eredményt adó gyógyszerek, állapotok: rtg. kontrasztanyagok, clofibrát, veseelégtelenség. 
Amennyiben lehetséges, a mintavétel idejére az összes gyógyszert hagyjuk el. Ha a 
vérnyomáscsökkentő kezelés átmenetileg sem függeszthető fel, akkor vizelethajtó, illetve ACE-gátló 
adása befolyásolja legkevésbé az eredményt. 
Phaeochromocytoma esetén érzékeny tumormarkernek számít a szérum chromogranin A (CgA). A 
szérum CgA koncentráció arányos a daganat méretével. Álpozitív eredményt ad a veseelégtelenség, 
ill. proton-pumpa gátló szedése. Utóbbi gyógyszerek minimum egy hetes elhagyását követően 
érdemes a CgA-t meghatározni. A korábban gyakrabban alkalmazott szuppressziós (clonidin), illetve 
provokációs (glukagon) tesztet ma már nagyon ritkán használják. 

Képalkotó vizsgálatok 
Az első választandó vizsgálati módszer CT vagy MRI egyaránt lehet. Gyermekek és állapotos nők 
esetén MRI alkalmazandó. Elsőként has-kismedencei vizsgálat szükséges, ennek negativitása esetén 
mellkas-nyak régiót érintő képalkotás javasolt. CT vizsgálat esetén a katecholamin-krízis 
kockázatának csökkentésére nem ionizáló kontrasztanyag alkalmazása javasolt. CT vizsgálat esetén a 
40-50 Hounsfield egység körüli denzitás és a nekrózisok következtében megjelenő cystosus részek, 
MR esetén a T2 súlyozás során jelentkező jelgazdag megjelenés jellegzetes phaeochromocytomára. 
Az izotópvizsgálatok közül a 131I-metajódbenzilguanidin (131I-MIBG) szcintigráfia a leghatékonyabb. A 
131I-MIBG-szcintigráfia kifejezetten előnyös paragangliomák és multiplex phaeochromocytomák, 
továbbá phaeochromocytoma metasztázisok lokalizálására. 131I MIBG-vizsgálat előtt bizonyos 
gyógyszerek, mint α- és β-receptor blokkolók, triciklikus antidepresszánsok, calcium-csatorna 
blokkolók elhagyandóak, valamint a beteg lúgozása szükséges, hogy a pajzsmirigy jódizotóp felvételét 
megakadályozzuk. A phaeochromocytomák egy része szomatoszatin receptort expresszál, amely a 
diagnosztikában és terápiában is kihasználható. Ha az 131I MIBG-vizsgálat negatív, akkor 
szomatosztatin receptor szcintigráfia végezhető, mely kifejezetten a faj-nyak paragangliomák, 
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metasztázisok esetén informatív. Malignus phaeochromocytoma metasztázisai leggyakrabban a 
májban, tüdőben, csontokban, regionális nyirokcsomókban találhatók. 

Egyéb vizsgálatok 
Az újabb adatok szerint a phaeochromocytomák kialakulásának hátterében 25-30%-ban örökletes 
csírasejt mutációk állnak, ezért a diagnosztikában a genetikai vizsgálatoknak (VHL-, RET-, SDHDx stb. 
gének) is fontos szerepük van. Ez nemcsak a beteg számára fontos, de pozitív eredmény esetén az 
érintett egyén családtagjainak genetikai szűrését is indokolttá teszi. A genetikai vizsgálatot genetikai 
tanácsadásnak kell megelőznie. Phaeochromocytoma, vagy annak gyanúja esetén biopsziás vizsgálat 
határozottan ellenjavallt, mert életveszélyes katecholamin krízist provokálhat. 

Diagnózis 
A phaeochromocytoma/paraganglioma diagnózisát a pozitív laboratóriumi katecholamin 
meghatározások (2-3-szorosan emelkedett kiválasztás) és a pozitív képalkotó vizsgálatok adják. 

Differenciál-diagnózis 
A tünetek alapján a következő betegségeket kell számba venni az elkülönítő diagnosztika során: 
szekunder hypertonia egyéb okai, pánikbetegség, hyperthyreosis, szívinfarktus, porphyria, 
alkoholmegvonás, carcinoid szindróma, klimax, recidív hypoglycaemia, insulinoma, akut hasi 
katasztrófa, medulláris pajzsmirigyrák, migrén, mastocytosis, stroke, agydaganat, ólommérgezés, 
aorta disszekció, epilepszia, kábítószerek. A leggyakoribb differenciáldiagnosztikai feladat a 
rohamszerű rosszullétekkel, palpitációval, izzadással járó pánikszindróma elkülönítése. 

Kezelés 
A phaeochromocytoma kezelése a daganat műtéti eltávolítása. Kivételt csak a diagnózis időpontjában 
már ismert multiplex metasztatikus állapotok jelentenek. A gyógyszeres kezelésnek a preoperatív 
időszakban, ill. inoperábilis esetekben van nagy jelentősége. 
A gyógyszeres kezelés alapja az α-receptor blokkoló. Korábban az irreverzibilis α-receptor 
antagonista fenoxibenzamint használták, ma már a szelektív α1 receptor blokkolók is jó hatásfokkal 
alkalmazhatóak (prazosin, doxazosin, urapidil). További kiegészítő antihipertenzív medikáció is 
használható a vérnyomás rendezéséhez (pl. kalciumcsatorna blokkolók). 
Béta-receptor blokkolóra tachycardia vagy ritmuszavar esetén van szükség. Kerülni kell a nem 
szelektív β-receptor blokkolók alkalmazását. A szelektív β-receptor blokkolókat az α-receptor 
blokkoló előkezelést követően tanácsos bevezetni. Ennek oka az, hogy a nem szelektív β-blokkolók az 
értágulásért felelős preszinaptikus β2-receptort is blokkolják, amely hatékony α-receptor blokkolás 
hiányában életveszélyes vérnyomásemelkedést provokálhat. A kombinált α,β-blokkolók, mint a 
carvedilol, azonban adhatók. Az α-receptor kezeléskor fontos figyelnünk az orthosztatikus hypotonia 
megelőzésére. Megfelelő α-receptor előkészítést követően a β-receptor blokkolók jó hatással 
szüntetik meg a tachycardiát és vagy ritmuszavart. A műtétre előkészítéskor figyelembe kell venni, 
hogy a phaeochromocytoma hypovolaemiás állapotot okoz, így a műtétet megelőző legalább 10-14 
napos gyógyszeres kezelésre a hypovolaemia rendezése céljából is szükség van. 
A phaeochromocytoma műtéti eltávolítására ma leginkább a laparoszkópos módszert alkalmazzák. 
Ügyelni kell a műtét során a daganatot érő mechanikus hatások elkerülésére, mert ezek 
katecholaminkrízist provokálhatnak. 
A phaeochromoyctoma malignitásának egyértelmű megítélése hagyományos szövettani vizsgálattal 
nem lehetséges. A malignitást a daganat-recidíva, vagy metasztázis jelenléte bizonyítja. A 
metasztázisok néha igen hosszú idő elteltével jelentkeznek. Gyógyszeres kezelésként α-metil-
paratirozint, citosztatikus kezelésként ciklofoszfamid, vincristin, dacarbazin kombinációt alkalmaznak. 
Ha műtéti úton a recidíva, metasztázis nem távolítható el, 131I-MIBG izotóp kezelés, válogatott 
esetekben szomatosztatin-receptor endoradioterápia (izotóp-DOTATOC) jöhet szóba. 
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A phaeochromocytoma miatti műtét ma is nagy kockázatúnak számít, bár a műtéti halálozás 
napjainkra lényegesen csökkent (kevesebb, mint 3%). Sikeres beavatkozást követően a katecholamin 
okozta panaszok és tünetek megszűnnek. Sok esetben a hypertonia fennmarad. 

Gondozás 
A phaeochromocytoma műtéti eltávolítását követő rendszeres gondozás helye az endokrinológiai 
szakrendelés. Posztoperatív 2 héttel végzett biokémiai tesztek (katecholamin metabolitok 
ellenőrzése) alapján győződhetünk meg a műtét sikerességéről. A kontroll nemcsak a 
phaeochromocytoma dignitásának megítélése miatt szükséges, de az örökletes típusok esetén 
figyelemmel kell lennünk a tumorszindrómák egyéb részjelenségeinek felismerésére is. 

Terápiás elégtelenség 
A gyógyszeresen nem megfelelően előkészített betegnél preoperatív, ill. műtét alatti katecholamin 
krízis alakulhat ki, amely növeli a műtéti mortalitást. Ha a műtét után a panaszok fennmaradnak, a 
biokémiai próbák pozitívak, akkor vagy a műtéti eltávolítás nem volt teljes, vagy eddig fel nem ismert 
multiplex phaeochromocytoma vagy metasztázisok jelenlétét kell feltételezni. 

Primer prevenció 
Örökletes tumorszindrómáknál direkt szűrővizsgálatok végezhetők időszakosan a 
katecholamintúltermelés időben történő felismerésére. Phaeochromocytomás egyénnél ismert 
genetikai hajlam esetén a családtagok szűrése is a primer prevenció részét kell képeznie. 

Irodalom 
Igaz P. Phaeochromocytoma. In: Az endokrin és anyagcsere-betegségek gyakorlati kézikönyve. (Szerk. 
Leövey A, Nagy VE, Paragh Gy, Rácz K.) Medicina pp. 328-338. (2011) 
Tóth M. Phaeochromocytoma. In: Anyagcsere-Endokrinológiai Útmutató Klinikai Irányelvek 
Kézikönyve Medition pp.123-127. (2010) 
Kopf D. Phaeochromozytom und Paragangliom. In: Klinische Endokrinologie und Stoffwechsel. (Eds. 
Nawroth P, ZieglerR.) Springer pp. 529-543. (2001) 

Esetismertetés 
A 38 éves nő, 3 leánygyermek anyja. Családi anamnézisből kiemelendő 5 évvel idősebb nővérének 
hirtelen szívhalála. Egyéni anamnézisben 10 évvel ezelőtti pajzsmirigy műtét, 5 éve ismert és kezelt 
hypertonia szerepel. Gyógyszerei: 100 µg levothyroxin, 5 mg ramipril, 12,5 mg hydrochlorothiazid, 5 
mg amlodipin. Gyógyszerallergia: penicillin. Az elmúlt egy évben gyakoribbá váló félelemérzés, 
remegés, szívdobogásérzés miatt utalta be háziorvosa a beteget belgyógyászati osztályra. Ezt 
megelőzően háziorvosi ügyelet többször látta hasonló panaszok miatt, ekkor 0,5-1 mg alpazolamot 
kapott, a panaszait pánikszindrómának vélték. 
Fizikális vizsgálatából kiemelendő a nyakon látható Kocher szerinti metszés hege, vérnyomása 
mindkét karon 160/100 Hgmm, pulzus: 90/min, reguláris. Szív felett hallgatózással zörej nem volt 
hallható. Hasban kóros terime nem tapintható. 
Észlelése második napján jelentkezett rosszulléte, melynek során észleltük elsápadását, verejtékes 
bőrét. Vérnyomása 215/130 Hgmm-re szökött fel, EKG-val is igazolt 126/min sinus tachycardia 
mutatkozott. A roham 5 percig tartott. Ekkor merült fel phaeochromocytoma gyanúja. 
Laboratóriumi vizsgálatok: a 24 órás gyűjtött vizeletből mért katecholamin metabolitok eredménye: 
metanephrin: 4657 nmol/24 óra (norm. felső határ: 1166 nmol/24 óra), normetanephrin: 7893 
nmol/24 óra (norm. felső határ: 2738 nmol/24 óra), VMA: 148 µmol/24 óra (norm. felső határ: 35 
µmol/24 óra), szérum chromogranin A: 568 ng/ml (normális felső határ: 98 ng/ml) 

Egyéb vizsgálatok 
Mellkas röntgen kétirányú: negatív. Pajzsmirigy és nyaki ultrahang: a pajzsmirigy jobb lebenye 
eltávolítva, a balban két 1,5 cm átmérőjű echoszegény, inhomogén vascularizált göb. Perivascularisan 
több 1 cm-es kerekded nyirokcsomók láthatók. Hasi ultrahang vizsgálat: a bal mellékvese régióban 
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3,5x4 cm-es inhomogén, vascularizált szolid képlet látható. Has és kismedence CT: a bal 
mellékvesében 38x44 mm-es inhomogén, cystosusos, 35 HU denzitású tumornak imponáló képlet. 
Pajzsmirigy göb vékonytű biopszia: medulláris pajzsmirigy carcinoma. Szérum calcitonin szint: 125 
pg/ml (normális <5 pg/ml). Szérum calcium, foszfor és parathormon: normális értékek. 

Diagnózisok 
Phaeochromocytoma l.s. Medulláris pajzsmirigyrák. Multiplex endokrin neoplasia 2a (MEN2). A 
kiegészítő genetikai vizsgálat igazolta a RET gén mutációt. 

Kezelés 
Két hétig tartó 2x10 mg fenoxybenzamin, 2x12,5 mg carvedilol kezelést követően történt meg a bal 
oldali laparoszkópos adrenalectomia, majd 1,5 hónappal később a total thyreoidectomia nyaki 
nyirokcsomó disszekcióval. A 10 évvel ezelőtti pajzsmirigy műtéti preparátum szövettani 
újraelemzése is igazolta a medulláris carcinomát. 
A családtagok szűrése megtörtént, ennek során az beteg két lányánál igazolódott a genetikai 
hordozás, endokrinológiai kivizsgálásuk megkezdődött. 
Az eset jelentőséget az adja, hogy a phaeochromocytoma okozta tünetek sokszor tévútra vezethetik 
az orvost. Az eset a phaeochromocytomával járó tumorszindrómákra is felhívja a figyelmet. A 
betegben a MEN2A szindróma első manifesztációja több mint 10 évvel ezelőtt jelentkezett, de az 
akkori szövettani vizsgálat nem igazolta a medulláris carcinomát. Később „pánik szindrómának” vélt 
tünetekkel jelentkezett a phaeochromocytoma. Ennek kivizsgálása során derült fény a medulláris 
pajzsmirigy carcinoma kiújulására. Megfelelő kivizsgálást követően elsőként a mellékvese daganatot 
távolították el, majd a medulláris pajzsmirigy carcinoma miatt totalis thyreoidectomiát végeztek (bár 
gyakorta a malignus tumorok műtéti megoldását tartjuk elsődleges szempontnak, 
phaeochromocytoma esetén mindig a katecholamint termelő daganat eltávolítása az elsődleges). 
Fontos aspektusa az esetnek a genetikai vizsgálat eredménye, ami két leszármazottnál igazolta az 
örökletes tumorszindrómát. A kiszűrt egyének kivizsgálása, szoros követése és a preventív 
thyreoidectomia javíthatja a genetikailag determinált betegség prognózisát. 

Tesztkérdések 
1. Mely örökletes tumorszindrómára nem jellemző a phaeochromocytoma? 
A. Multiplex endokrin neoplasia 2A típusa 
B. Neurofibromatosis 1 
C. Familiáris polyposis szindróma 
D. Von Hippel-Lindau szindróma 
 
2. Mely tünetegyüttes jellegzetes phaeochromocytomára? 
A. Hasmenés, flush, tachycardia 
B. Palpitáció, fejfájás, verejtékezés 
C. Hypoglycaemia, szorongás, conjunctivitis 
D. Bradycardia, hypertonia, fokozott étvágy 
 
3. Mely biokémiai teszt megfelelő érzékenységű a phaeochromocytoma diagnosztikájában? 
A. Normetanephrin, metanephrin meghatározás szérumból vagy gyűjtött vizeletből 
B. Adrenalin, noradrenalin meghatározás reggeli első vizeletből 
C. VMA meghatározás szérumból 
D. 5-HIAA meghatározás gyűjtött vizeletből 
 
4. Mely diagnosztikai megközelítés helytelen phaeochromocytoma esetén? 
A. Képalkotó vizsgálatként CT vagy MR vizsgálat javasolt 
B. 131I-MIBG szcintigráfia is szükséges lehet multiplex lokalizáció vagy metasztázisok keresésekor 
C. Szérum chromogranin A meghatározás is segítheti a diagnózist 
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D. A felismert daganatból szükséges biopsziát venni a diagnózis felállításához 
 
5. Mely gyógyszerkombináció megfelelő phaeochromocytoma kezelésekor? 
A. Béta-blokkoló és ACE-gátló 
B. Elsőként α-blokkoló, majd β-blokkoló 
C. Elsőként β-blokkoló, majd α-blokkoló 
D. Calcium csatorna blokkoló és nitroglycerin 
 
6. Mely állítás igaz a phaeochromocytomára? 
A. A phaeochromocytoma diagnózis felállítása ritka kivételektől eltekintve egyet jelent a műtéti 
indikációval. 
B. Az egyidejűleg felismert phaeochromocytoma és egyéb rosszindulatú daganat esetén elsőként a 
malignus tumort kell megoperálni, mert a phaeochromocytoma többnyire jóindulatú. 
C. A phaeochromocytomából vett biopsziás minta a daganat dignitásáról érdemi információt tud 
nyújtani. 
D. Panaszt nem okozó phaeochromocytománál nem szükséges a preoperatív gyógyszeres előkészítés. 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: B, 3: A, 4: D, 5: B, 6: A 
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14. HAEMATOLÓGIAI BETEGSÉGEK A PRAXISBAN 

Az anaemiák differenciál-diagnózisa 
dr. Varga Gergely 

Bevezetés 

Az anaemia gyakori jelenség, a populáció kb. 2,3%-át érinti, különösen gyakori gyermekekben és 
fiatal nőkben. 

Az anaemia két leggyakoribb formája a vashiány és a krónikus betegségekhez kapcsolódó 
vérszegénység (anemia of chronic disorders, ACD). Mindkét esetben hangsúlyozni kell, hogy nem elég 
az anaemia rendezése, tisztázni kell a háttérben meghúzódó okot, ami a vashiány esetében lehet 
például okkult gastrointestinalis tumor, az ACD esetében krónikus infekció (pl. tbc), gyulladásos 
betegség (pl. Crohn-betegség) vagy malignitás (pl. bronchus-carcinoma). Gyakori és a háziorvosi 
praxisban potenciálisan tisztázható és kezelhető formák a B12-vitamin- és folsavhiányhoz csatlakozó 
anaemiák. 

Definícó, BNO tartomány 

Az anaemia WHO definícióját az 1. táblázat mutatja. 

1. táblázat. Az anaemia definíciója 

 Haemoglobin 

Kisgyermek (fél - 5 éves) 110 g/l 
Gyermek (5-12 éves) 115 g/l 
Gyermek (12-15 éves) 120 g/l 
Nő (> 15 éves) 120 g/l 
Várandós nő 110 g/l 
Férfi (> 15 éves) 130 g/l 
 

Az anaemia BNO kódjai D4600-nál kezdődnek és D6490-nál érnek véget, de számos egyéb - 
daganatos természetű - kórkép is közéjük van keverve. Az alábbiakban néhány jellemző, a 
családorvosi praxisban alkalmazható kódot sorolunk fel: 

D5000 Vashiányos anaemia vérveszteségtől (krónikus) 
D5090 Vashiány anaemia, k.m.n. 
D5100 B12-vitamin-hiány anaemia intrinsic faktor hiány miatt 
D5110 Anaemia B12-vitamin szelektív felszívódási zavara miatt proteinuriával 
D5130 Egyéb vérszegénység étrendi B12-vitamin-hiány miatt 
D5190 B12-vitamin-hiány miatti anaemia, k.m.n. 
D5200 Folsavhiányos anaemia, táplálkozási 
D5210 Gyógyszer-indukált folsavhiány anaemia 
D5280 Egyéb folsavhiány anaemiák 
D5290 Folsavhiány anaemia k.m.n. 
D5300 Fehérjehiány anaemia 
D5310 Egyéb megaloblastos anaemiák, m.n.o. 
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D5390 Táplálkozási anaemia, k. n. m. 
D46* Myelodysplasiás szindrómák 
D5690 Thalassaemia, k.m.n. 
D5910 Egyéb autoimmun haemolyticus anaemiák 
D6300 Anaemia daganatos betegségekben (C00-D48+) 

D6490 Anaemia k.m.n. 
* az alcsoportotak terjedelmi okokból nem részleteztük 

Hatáskör, kompetencia 

Az anaemia nem indokol szükségképpen kórházi kivizsgálást, de fel kell ismerni azokat az eseteket, 
amikor sürgős kórházi felvétel igenis indokolt. Ez a betegvizsgálat során könnyen tisztázható. Gyorsult 
pulzus és légzés, Shellong-jel, kis terhelésre jelentkező fulladás, angina vagy más ischaemiás tünet (pl. 
végtagfájdalom), valamint akut vérzés gyanúja (rectalis digitalis vizsgálat!) esetén a kórházi beutalás 
nem halasztható. A tünetek megjelenése nem kapcsolódik szorosan valamely haemoglobinértékhez, 
de a gyakorlatban a 80 g/l jól használható határérték. Fiatal, az anaemiát jól toleráló felnőtt esetén, 
különösen, ha az ok nyilvánvaló és gyors spontán rendeződés várható (pl. tipikusan B12-vitamin-
hiányban), ennél jóval alacsonyabb haemoglobin is megengedhető szoros kontroll mellett. 

Klinikum 

Anaemiára kell gondolni, amennyiben betegünk fáradékonyságról, fejfájásról, szapora szívverésről, 
nehézlégzésről számol be, valamint szokatlan sápadtság esetén. Az utóbbi, különösen kreol bőrszín 
esetén legjobban a conjunctiván, illetve a tenyéren vizsgálva értékelhető. Rendkívül fontos, hogy már 
az első vizsgálatnál kizárjuk az akut vérzés lehetőségét. Megdöbbentő, de előfordul, hogy a beteg 
csak rákérdezésre vallja be, hogy napok óta véres székletet ürít. 

Anamnézis 

Az anaemia tipikus tünetei a fáradékonység, szédülés, fülzúgás, palpitáció, effort dyspnoe. Súlyosabb 
esetben szívelégtelenség, angina jelenhet meg (2. táblázat). A beteg beszámolhat vérzésről 
(menorrhagia, gastrointestinalis vérzés, haemoptoe, haematuria), sötét vizeletről (haemolysis), alsó 
végtagi szenzomotoros neuropathiáról vagy más neuropszichiátriai tünetekről (B12-vitamin-hiány). 

Hasi panaszok utalhatnak az alapul szolgáló betegségre, pl. vesetáji fájdalom vesedaganatra, hasi 
görcsök, illetve megváltozott széklethabitus gastrointestinalis tumorokra, szabálytalan menstruáció 
méhtest-, illetve cervix-tumorra, fogyás, köhögés tüdődaganatra. Sokszor a távolabbi anamnézis adja 
meg a kulcsot a diagnózishoz, mint pl. a totál-gastrectomia után elmulasztott B12-vitamin-pótlás 
esetén szükségképpen kialakuló megaloblastos anaemia esetén. 

Amennyiben rendelkezésre áll régebbi laborlelet, rendkívül hasznos lehet. Nem ritka, hogy korábban 
ugyanezen probléma miatt már vizsgálták a beteget, de a kivizsgálás félbeszakadt a terápia 
megkezdése előtt. Sok felesleges vizsgálatot elkerülhetünk, ha bekérjük a beteg korábbi 
dokumentációit. Ha a régebbi laborleletek normálisak voltak, úgy gyakorlatilag kizárhatók a 
veleszületett okok. Lassan progrediáló, évek alatt kialakuló anaemia jellemző számos krónikus 
csontvelői betegségre. A régi laborleletek gyakran felfedik a múltbeli eredménytelen diagnosztikus 
próbálkozásokat. 

A diéta jelentősége nem alapvető, de fontos. Alultáplált, alkoholista betegek sokszor anaemiásak, és 
általában jól reagálnak absztinenciára és adekvát étkezésre. Vegetáriánusok között gyakoribb a 
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vashiány (a vas ilyenkor kevésbé jól szívódik fel), és extrém esetekben B12-vitamin-hiány is 
létrejöhet. 

A terhességi, nőgyógyászati anamnézis során sokszor tisztázható, hogy az anaemia hátterében 
egyszerűen a fiziológiás vasvesztés és az elégtelen pótlás áll. A gyógyszeres anamnézis felvételekor 
legnagyobb jelentősége a thrombocytaaggregáció-gátlóknak (aspirin, ticlopidin, clopidogrel), az 
NSAID-oknak és a kumarinoknak van. 

A családi anamnézis ritka öröklött anaemia formákra (sphaerocytosis, thalassaemia) és krónikus 
vérzéssel járó állapotokra (pl. herediter haemorrhagiás teleangiectasia, Osler-kór) vethet fényt. 

Fizikális vizsgálat 

Betegvizsgálatkor a sápadtság (1. ábra), a hiperdinámiás keringés, az enyhe vagy súlyosabb perifériás 
ödéma, a retinalis vérzés, a koilonychia, a stomatitis angularis érdemel figyelmet (2. táblázat). Az 
anaemia felismerésére a tenyér, a körömágy, a szájnyálkahártya és az ajkak, valamint a conjunctiva 
vizsgálata a legmegfelelőbb. Az arcpír félrevezető módon sokszor anaemia mellett is megmarad. 
Színesbőrű beteg estén is könnyen tévedhet a figyelmetlen vizsgáló (2. ábra). 

 

1. ábra. Anaemiás küllem 1 
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2. ábra. Anaemiás küllem 2 

2. táblázat. Az anaemia tünetei 

Tünetek mértéke függ: Tünetek: 

Az anaemia súlyossága 
Az anaemia kialakulása: gyors vagy lassú 
Egyéb betegség jelenléte 

Sápadtság (bőr, nyálkahártya) 
Fáradékonyság 
Izzadékonyság 
Légszomj 
Fülzúgás 
Szívdobogás 
Szívtáji fájdalom (angina) 
Lábikragörcs (claudicatio) 

 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Első megközelítésként teljes vérképvizsgálat javasolt. Anaemiáról beszélünk nők esetén 120 g/l, 
férfiak esetén 130 g/l alatti haemoglobin érték esetén (1. táblázat). 

Túl a haemoglobin értéken a teljes vérkép sok egyéb információt is szolgáltat a tekintetben, hogy 
merre vizsgálódjunk tovább. Amennyiben a beteg fehérvérsejtszáma és thrombocytaszáma normális, 
az anaemia izolált. Ez első megközelítésben benignus, nem csontvelői betegséget sejtet. A szabályt 
erősítő kivételek a vashiányban jellemző, a normál értéket kevéssel meghaladó thrombocytaszám (a 
krónikus vérzésre adott egészséges reakció) és a B12-vitamin-hiányban sokszor látott mérsékelt 
pancytopenia. Amennyiben mindhárom sejtvonal érintett, az komolyabb problémát sejtet. 
Leukaemiákban jellemző az igen magas fehérvérsejtszám, a másik két sejtvonal (vörösvérsejt, 
thrombocyta) jellemzően szuppresszált. 

A jelen írás az anaemiákat az MCV (mean cell volume, átlagos vörösvértest térfogat) alapján 
csoportosítva tárgyalja, ahogy ezt a legtöbb hematológiai szakkönyv is teszi. Tudnunk kell azonban, 
hogy a microcytaer, normocytaer és macrocytaer anaemiák megkülönböztetése kissé mesterséges, 
és bizonyos kórállapotok egyaránt megjelenhetnek normo- és macrocytaer formában (3. táblázat). 
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3. táblázat. Az anaemiák csoportosítása 

Microcytás (MCV csökkent) 
 

Normocytás (MCV normális) 
 

Macrocytás (MCV emelkedett) 

 Vashiányos anaemia 

 Thalassaemiák 

 Haemolyticus anaemia 

 Csontvelő-elégtelenség 

 Akut vérzés 

 Krónikus 
betegségekhez társuló 
anaemia (ACD) 

 Renalis anaemia 

 B12-, folsavhiány 

 Alkoholizmus 

 Gyógyszerek 

 Reticulocytosis 

 Myelodysplasiák 

 

Kiegészítő vizsgálatok 

Amennyiben az anaemia igazolódik, számos további vizsgálat elvégezhető a háziorvosi praxisban. 
Általában helyes, ha elvégezzük a következő vizsgálatokat: reticulocyta, szérumvas, transzferrin, 
ferritin, vesefunkció, májfunkció. Magas MCV esetén, amennyiben hozzáférhető, B12-vitamin- és 
folsavszint a következő lépés. A szolubilis transzferrin receptor teszt egyre több helyen hozzáférhető, 
megfelelően alkalmazva szenzitív és specifikus markere a vasháztartásnak. 

Vashiányos anaemia 

Az anaemia leggyakoribb oka a járóbeteg-szakrendelésen, különösen fiatal nők, serdülők körében 
egyértelműen a vashiány. 

Az egészséges felnőtt szervezete 3,5-4,5 g vasat tartalmaz, ami döntően a vörösvérsejtekben 
helyezkedik el haemoglobin formájában. A csontvelőben és a májban raktározott vas normálisan nem 
haladja meg az 1 g-ot. A máj a vasraktárak telítettségétől függően egy hepcidin nevű transzmittert 
termel, ami gátolja a bélhámsejtekből a keringésbe történő vastranszportot, így szabályozva a 
vasfelvételt, ami normálisan napi 1-4 mg, ennél több vas felszívása nem lehetséges (3. ábra). 
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3. ábra. A vasanyagcsere 

Egyensúlyi állapotban egy felnőtt napi 1 mg vasat veszít a leváló hámsejtek, bélhámsejtek által, ennél 
több vas elvesztése nem lehetséges. 

Fontos, hogy - a fentiekből következően - a szervezet képtelen megszabadulni a felesleges vastól, és 
így a fokozott vasbevitel (fokozott vasfelszívás haemochromatosisban vagy rendszeres transzfúzió 
anaemiás betegben -haemosiderosis) toxikus vasszinthez vezet, ami szív- és májelégtelenség, illetve 
neurológiai tünetek formájában manifesztálódik. 

Anaemia, alacsony MCV és jellegzetes vasháztartás teszteredmények esetén további laborvizsgálat 
nem szükséges, a következő lépés az ok tisztázása. A helyzet azonban nem mindig ilyen egyszerű. 
Gyakori, hogy betegünk egyéb krónikus gyulladásos betegsége (pl. rheumatoid arthritis, diabeteses 
láb) miatt a ferritin, ami pozitív akut fázis fehérje, megemelkedik, a transzferrin pedig, mint negatív 
akut fázis fehérje, csökken, elfedve a vashiányban egyébként várt képet. Továbbmenve, mivel a vas a 
transzferrinhez kötve szállítódik, ha a transzferrinszint csökken, a szérumvasszint is csökken, ráadásul 
gyulladásban fokozódik a hepcidin termelése, és ez tovább csökkenti a szérum vasszintjét. A 
laboreredmények tehát, megtévesztő módon, utánozhatják a vashiány képét. Ezek miatt aztán 
érthető, hogy az önmagában végzett szérumvasszint-vizsgálat kerülendő. 

Egyre több laboratórium végzi a szolubilis transzferrin receptor vizsgálatot, ami kétséges esetekben, 
tehát amikor vashiány gyanúja áll fenn gyulladásos háttér mellett, nagy segítség. Ez adja egyben a 
vizsgálat indikációját is, ezen a körön kívül végezve elveszíti szenzitivitását és specificitását, tehát 
szűrővizsgálatként nem javasolt. A vashiány differenciáldiagnosztikáját a 4. táblázat mutatja. 

4. táblázat. A vashiány differenciál-diagnosztikája 

Laboratóriumi eredmények Értékelés Következő lépés 

Alacsony Fe, magas transzferrin, alacsony 
transzferrinszaturáció, alacsony ferritin 

Egyértelmű Ok keresése 

Alacsony Fe, határeset transzferrin és 
ferritin 

Kétséges Szolubilis transzferrin 
receptor vizsgálat 

Alacsony Fe, alacsony transzferrin, normális 
vagy magas ferritin 

Krónikus 
betegséghez 
kapcsolódó anaemia 

Egyéb betegség kutatása 

 

A székletvér-vizsgálat szerepe nem egyértelmű. Ha a vashiány oka egyértelműnek tűnik (pl. 
menorrhagia fiatal nőnél), három negatív székletminta meggyőzhet arról, hogy a gastro- és 
colonoscopia valóban szükségtelen. A pozitív székletvér teszt jól használható, mint meggyőző eszköz, 
ha a beteg elzárkózik a szerintünk indokolt gastrointestinalis kivizsgálástól. Azonban minden más 
esetben, ha a vashiány egyébként eszközös vizsgálatot indokol, a negatív székletvér-vizsgálat nem 
ment fel ennek elvégzése alól. Nők esetén a vashiány jó indok a sokszor évek óta halogatott 
nőgyógyászati szűrővizsgálat elvégzésére. Az Osler-kór gyanúját a fizikális vizsgálat veti fel (4. ábra). 
Iránymutatóként álljon itt a Brit Gasztroenterológiai Társaság ajánlása (5. táblázat). 
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4. ábra. Osler kór 

5. táblázat. A vashiány kivizsgálása 

Fogamzóképes korú nők 

 A menstruációs vérvesztés a valószínű ok, coeliakia-szűrő vérvizsgálat javasolt. 

 Coeliakia teszt: Ha pozitív, gasztroenterológiai kivizsgálás 

 Családi anamnézis: Ha elsőfokú rokonnál gastrointestinalis tumor fordult elő 50 éves kor 
alatt, gastrointestinalis kivizsgálás 

Férfiak és idősebb nők 

 Mindenképpen gasztroenterológiai kivizsgálás szükséges 
 

Kezelés 

Az esetek döntő többségében orálisan napi 2-3x200 mg vasszulfát megfelelő kezelés. A vasfelszívódás 
szempontjából az étkezés előtt egy órával való bevétel az ideális, noha ez sokszor vezet 
gasztrointesztinális panaszokhoz. Ilyenkor az étkezéskor való bevétel, illetve a dózis csökkentése 
jelenthet megoldást. Intravénás vaspótlás csak igen ritkán indokolt, pl. Crohn-betegségben, ahol az 
orális vaspótlás esetleg a betegség fellángolásához vezethet. A preventív vaspótlás terhességben 
általánosan alkalmazott gyakorlat, mivel az ilyenkor megemelkedett igényt (napi 4 mg) a normális 
étrend nem mindig képes kielégíteni. 

Macrocytaer anaemiák 

A macrocytaer anaemiák hátterében számos kórállapot állhat (6. táblázat). A differenciáldiagnózishoz 
szükséges vizsgálatok nem minden esetben állnak rendelkezésre a háziorvosi praxisban. 
Mindazonáltal az alapvizsgálatok elvégezhetők és sokszor elégségesek a diagnózishoz. Ilyen 
alapvizsgálat a szérum B12-vitamin- és folsavvizsgálat, a reticulocytaszám, valamint a májenzimek és 
a pajzsmirigyfunkció teszt. Mérsékelt leukopenia és thrombocytopenia gyakori, azonban amennyiben 
ez súlyos, az inkább csontvelői betegségre utal és ezért hematológiai kivizsgálás javasolt. Az ineffektív 
vérképzés miatt a reticulocytaszám alacsony. 
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6. táblázat. A macrocytaer anaemia okai 

Macrocytás, nem megaloblastos 

 Alkohol 

 Májbetegség 

 Haemolysis 

 Hypothyreosis 

 Terhesség 
Megaloblastos anaemiák 

 B12- vagy folsavhiány 

 Myelodysplasia 

 Gyógyszerek (azathioprin, hydroxyurea) 
 

A B12-vitamin hiány 
A B12-vitamin-hiány okait az alábbi táblázat foglalja össze. Az anamnézis sokszor önmagában elég az 
eredet tisztázásához, pl. gyomorresectio esetén, máskor utat mutathat, pl. fogyás, hasmenés, hasi 
panaszok Crohn-betegségre utalhatnak. 

A B12-vitamin-hiány sokszor vezet neurológiai tünetek kialakulásához. Előfordulhat, hogy az anaemia 
nem domináló tünet. A klasszikus tünet a funicularis myelosis, mely főleg a dorsalis és a lateralis 
gerincvelői köteget érinti, de előfordulhat szenzomotoros neuropathia, a kognitív funkciók 
meglassulása, dementia vagy delirium, máskor depresszió, pszichotikus állapot. 

Szigorú vegetáriánus diéta esetén rendszeres B12-vitamin-pótlás javasolt. 

7. táblázat. A B12-vitamin-hiány okai) 

Csökkent bevitel 

 Diéta 
Felszívódási zavar 

 IF-hiány: anaemia perniciosa 

 Gastrectomia 

 Zollinger-Ellison-szindróma 

 Ileum-resectio vagy -betegség 

 Vak bélkacs szindróma 

 Bélférgesség 

 Pancreas-elégtelenség 
 

Az anaemia perniciosa diagnózisa 

Az anaemia perniciosa igazolása többféleképpen történhet. Az extrém magas LDH típusos jelenség, 
oka az ineffektív haemopoesis. A reticulocytaszám ugyancsak emiatt alacsony. A klasszikus Schilling-
tesztet Magyarországon már sehol sem végzik. Az anaemia perniciosás betegekben a gastroscopia 
mintegy 36%-ban igazolhat antrum gastritist, mely legtöbbször tünetmentes, viszont alátámasztja a 
diagnózist. Az antitestvizsgálatok sokat segíthetnek, de sajnos az anti-intrinsic faktor antitest, mely 
specifikus, csak az esetek 50%-ában pozitív, míg az anti-parietalis sejt antitest vizsgálat, mely 
szenzitív, egyáltalán nem specifikus: az idős populáció 3–10%-ában pozitív. Mindazonáltal a 
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megfelelő klinikai kép mellett elvégezve a pozitív antitestvizsgálat elégséges a diagnózis felállításához 
(8. táblázat). 

8. táblázat. Az anaemia perniciosa diagnózisa 

Atrophiás gastritis igazolása, achlorhydria 
Szérum B12-, folsavszint meghatározás 
Antitest-vizsgálatok: 

 Anti-parietalis sejt AT: szenzitív. Pozitív az anaemia perniciosák 85%-ában. A populáció 3-
10%-ában (főleg idősekben) pozitív 

 Anti-intrinsic factor AT: csak az anaemia perniciosák 50%-ában pozitív. Specifikus 
Schilling-teszt: sehol sem végzik 
Metilmalonsav: általában nem végzik 
Terápiás kísérlet 

 

Kezelés 

Amennyiben a vérvétel B12-vitamin- és folsavszint-vizsgálatra már megtörtént, és a klinikai kép 
típusos, a terápia megkezdésével általában nem kell megvárni a laboreredmények megérkezését, 
mert az esetek többségében ez amúgy is intramuscularisan adott B12-vitamin lesz. Fontos, hogy ne 
adjunk B12-vitamint a vérvételt megelőzően, mert ez lehetetlenné teszi az ok tisztázását. A dózissal 
kapcsolatban többféle ajánlás létezik, egy héten át naponta, majd egy hónapig hetente, azt követően 
pedig háromhavonta adott 1000 μg B12-vitamin im. biztosan megfelelő adagolás lesz. 

Étrendi ok esetén, vagy amennyiben az ok rendezhető (pl. helminthiasis), az orális pótlásra való 
áttérés megkísérelhető, de fontos az időszakos kontroll. 

A B12-vitamin-pótlás megkezdését követően típusos esetben a beteg már másnap jobban érzi magát, 
a 3-7. naptól kezdve pedig fokozatosan megindul a vérkép javulása, amit típusosan reticulocyta-krízis 
kísér. A neurológiai tünetek sajnos nem minden esetben reverzibilisek. Amennyiben a vizsgálatok 
nem egyértelműek, sokszor a kezelést követően jelentkező reticulocyta-krízis támasztja alá a 
diagnózist. Sok hazai kórházban ma is gyakorlat, hogy macrocytaer anaemia esetén a költséges 
vérvizsgálat helyett empirikus kezelést alkalmaznak. Ez nem támogatható, mert a B12-hiány kezelése 
változhat a kiváltó októl függően. 

Itt kell hangsúlyozni, hogy az autoimmun gastritis fokozott gastrointestinalis tumorrizikót jelent, amin 
a B12-vitamin-pótlás nem változtat (gyomorrák 0,6%/év, pancreasrák 0,3%/év), ezért a betegek 
rendszeres gastroscopiás ellenőrzése indokolt. 

Egyéb okok 

Alacsony folsavszint esetén folsavpótlás javasolt. A háttérben leggyakrabban az elégtelen bevitel áll 
(idős, nem megfelelően táplálkozó emberek, alkoholisták), de esetenként gyulladásos bélbetegség 
(pl. Crohn-betegség, coeliakia) is elégtelen felszívódáshoz vezethet. Sohasem szabad folsavpótlást 
alkalmazni a B12-hiány egyértelmű kizárása előtt. Az alkohol számos úton vezethet macrocytosishoz, 
de ez általában mérsékelt. Az absztinencia gyors javuláshoz vezet, más speciális kezelés nem 
szükséges, amennyiben a hiányanaemia kizárható. Mérsékelt anaemia gyakori hypothyreosisban, a 
kezelés természetesen thyroxin-szubsztitúció. A macrocytaer anaemiák kezelése a fentiek szerint 
sokszor lehetséges a háziorvosi praxisban. Amennyiben terápiás próbálkozásunkat nem kíséri siker, a 
diagnózis revíziója, hematológiai kivizsgálás szükséges. 



 1291 

Normocytaer anaemiák 

Ebbe a színes csoportba számos kórkép tartozik. Itt csak a legfontosabbak kerülnek tárgyalásra, és 
azok is csak érintőlegesen, mert a kórképek jórészének tisztázása csak hematológiai szakrendelésen 
lehetséges. A kivétel és egyben a normocytaer anaemia leggyakoribb oka a krónikus betegséghez 
kapcsolódó anaemia (ACD), melyről még részletesebben szólunk. A legtöbb malignus hematológiai 
betegség, ha anaemiával jár, normocytaer anaemiát okoz. 

Haemolysis 

A haemolysis, a vörösvérsejteknek a keringésben való elpusztulása, melyet leggyakrabban 
autoimmunitás okoz, de számos krónikus, herediter forma is létezik. Sokszor kezdődik akutan, az 
anaemia gyakran igen súlyos, progresszív, az életet fenyegető. Az állapot felismerése fontos, azonnali 
hematológiai kivizsgálás szükséges (5. ábra). 

 

5. ábra. Haemolysis - küllem 

Haemolysisre utalhat az enyhe icterus és a sötét vizelet, nem ritka a láz, borzongás. 
Immunhaemolysis sokszor infekciót kísérően jelentkezik. A laborleletek közül az enyhe indirekt 
hiperbilirubinaemia, a magas LDH (a normál érték 2-4-szerese általában), a magas abszolút 
reticulocytaszám típusosak. Az MCV a legtöbbször normális, de lehet emelkedett a magasabb 
reticulocytaszám miatt. A speciálisabb vizsgálatok (Coombs-teszt, haptoglobin) elvégzése nem 
tanácsolható a háziorvosi praxisban: amennyiben a gyanú komolyan felmerül, a beteget mihamarabb 
lássa hematológus. Praktikus az azonnali telefonos konzílium. A haemolyticus anaemiák felosztását a 
6. ábra mutatja. 
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6. ábra. A haemolyticus anaemiák felosztása 

Krónikus betegséghez kapcsolódó anaemia (ACD) 

Az ACD az anaemia második leggyakoribb oka, jellegéből fakadóan elsősorban idős, polimorbid 
embereket érint (7. ábra). 

 

7. ábra. Az ACD pathogenezise 

Legtöbbször az anaemia nem szimptomatikus, és a klinikai képet az alapbetegség dominálja, bár 
ritkán az anaemia az első tünet. Ez a legtöbbször normocytaer, de lehet kissé microcytaer, ilyenkor 
különösen problematikus a vashiánytól való elkülönítés (ld. 4. táblázat). A vaskezelés ebben az 
anaemia formában hatástalan, viszont az alapbetegség kezelésével az anaemia általában javul. 
Amennyiben a háttérben krónikus veseelégtelenség áll, a nephrológus jogosult erythropoetin 
felírására (9. táblázat). 
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9. táblázat. Az ACD okai 

Krónikus gyulladás 

 Rheumatoid arthritis, Crohn-betegség 
Tumor 

 Tüdő, pancreas, gastrointestinalis 

 Hematológiai: pl. lymphoma, myeloma 
Infekció 

 Pneumonia 

 Tbc 

 Decubitus, diabeteses láb 
 

Myelodysplasia és egyéb csontvelő-betegségek 

A malignus hematológiai betegségek gyakorlatilag minden fajtája jelentkezhet anaemia formájában. 
Csontvelői betegségre utal, ha a vörösvérsejtképzés mellett a vérlemezke- és fehérvérsejtképzés is 
érintett, más szóval leukopenia, thrombocytopenia, pancytopenia vagy éppen leukocytosis, 
thrombocytosis áll fenn. Orrvérzés, petechiák, szájnyálkahártya-fekélyek, nyirokcsomó-
megnagyobbodás, láz, csontfájdalom, szintén figyelmeztető jelek. A diagnózist a perifériás kenet és a 
csontvelő vizsgálata, lymphadenomegalia esetén nyirokcsomó-biopszia, myeloma gyanúja esetén a 
paraprotein szérumból, illetve vizeletből való kimutatása biztosíthatja. 

Ezeknek a betegeknek a kezelését hematológus irányítja, azonban sokszor előfordul, hogy a 
betegséggel, illetve a kezeléssel összefüggő okok (pl. anaemia vagy infekció) miatt a beteg kórházi 
elhelyezése válik szükségessé, amire a hematológiai osztályok szűk kapacitása miatt csak a területi 
illetékesség szerinti belgyógyászati osztályon van mód. 

A myelodysplasia incidenciája 4-5/100000, de a 70-80 éves korosztályban ennél lényegesen 
gyakoribb (25/100000). Jellemzője az ineffektív erythropoesis, azaz hogy a rendkívül sejtdús 
csontvelő ellenére a sejtek érése nem tökéletes, és ezek a sejtek elpusztulnak, mielőtt eljutnának a 
perifériás vérig. Sok beteg csak anaemiás, de jellemző, hogy a két másik sejtvonal sem intakt. A 
betegek a cytopeniák szövődményeibe (vérzés, infekció, transzfúziós vastúlterhelés), vagy a betegség 
progressziójával kialakuló leukaemiába halnak bele. A túlélés pár hónaptól 5-6 évig is terjedhet. A 
diagnóziskor a cytopeniák száma, a csontvelői blasztok mennyisége és a kariotípus-eltérések alapján 
becsülhető a várható túlélés és a leukaemiába való progresszió valószínűsége. 

A terápia alapja a megfelelő szupportáció, ami a krónikusan anaemiás betegeknél rendszeres 
transzfúziót jelent. Különösen a jobb prognózisú esetekben nagy a jelentősége annak, hogy a 
transzfúzió okozta vastúlterhelést megelőzzük kelátképzők rendszeres adásával, mert enélkül sok 
beteg nem az MDS progressziója miatt, hanem a vastúlterhelés miatt kialakuló szív- és 
májelégtelenségbe hal bele. Sajnos a betegek nagy része számára jelenleg hazánkban csak a 
deferoxamin érhető el, ami több óráig tartó iv. vagy sc. injekció formájában adható, jelentős 
kényelmetlenséget okozva a betegeknek. Korszerűbb szer az orális deferazirox, azonban ennek OEP 
finanszírozta indikációs területe szűk. 

A korábbi évek terápiás nihilizmusát az utóbbi évtizedben számos új gyógyszer megjelenése váltotta 
fel. Jellemző azonban, hogy ezek csak a betegek egy részénél hatékonyak, és jelenleg a legtöbb 
országban csak klinikai vizsgálatok keretein belül érhetők el. Ilyenek a rekombináns humán 
erythropoetin, a granulocytakolónia-stimuláló faktor (G-CSF), a DNS-metiltranszferáz- és a hiszton-
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deacetiláz-gátlók, a thalidomid és a lenalidomid. Nagyrizikójú, jó biológiai állapotú betegnél a 
haemopoeticus őssejt-transzplantáció jelenthet esélyt a gyógyulásra. 

 

8. ábra Csontvelőkép hematológiai betegségekben 

Irodalom 

Worldwide prevalence of anaemia 1993-2005. WHO global database on anaemia. 
(http://www.who.int/vmnis/anaemia/prevalence/en/index.html). 
Goddard AF et al. Guidelines for the management of iron deficiency anaemia. BSG Guidelines in 
Gastroenterology, 2005. (www.bsg.org.uk/pdf_word_docs/iron_def.pdf) (2005) 
Borch K. Increased incidence of pancreatic neoplasia in pernicious anemia. World J. Surg. 12:866. 
(1988) 
Gadó K. Myelodysplasia-szindrómák - új terápiás lehetőségek. LAM 17:843. (2007) 
(www.lam.hu/folyoiratok/lam/0712/2.pdf). 

Esetismertetés 

1. eset 

Anaemiás küllemű, idős nőbeteg érkezik a rendelésre. Szapora szívverést, effort dyspnoét panaszol. 
EKG rendben. 

Laboratóriumi leletei: fvs: 5,7 G/l, quali: Se: 80%, Ly: 15%, Mo: 4%, Eo: 1%, Ba: 0%, vvt: 3,5 T/l, htc: 
0,25, hgb: 75 g/l, MCV: 72 fl, thrc: 250 G/l, prothrombin: 71%, INR: 1,20, glukóz: 7,12 mM/l, Na: 143 
mM/l, K: 3,97 mM/l, CN: 8,2 mM/l, kreatinin: 72 µM/l, Bi: 7,2 µM/l, SGOT: 15 U/l, SGPT: 12 U/l, alk. 
foszfatáz: 105 U/l, CPK: 47 U/l, CRP: 3,80 mg/l, vércsoport ellenanyag szűrés: negatív. 
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Vélemény: Microcytaer anaemia, ez gyakorlatilag biztosan vashiányt jelent. Ennek igazolása 
szérumvas + transzferrin, illetve ferritin laborvizsgálatokkal lehetséges. Az életkorra tekintettel 
gasztroenterológiai kivizsgálás szükséges. A székletvér-vizsgálat negativitása sem ment fel ez alól. 
Hematológiai konzílium nem szükséges. 

2. eset 

Középkorú férfi hónapok óta tartó köhögést panaszolva érkezik. Rákérdezésre elmondja, hogy fél év 
alatt 8 kg-ot fogyott, éjjelente verejtékezik, hideg rázza. Dohányos, alkoholizál. Reggelente bőséges 
köpete van. 

Laboratóriumi leletei: We: 50 mm/ó, fvs: 12,6 G/l, quali: Se: 83%, Ly: 11%, Mo: 5%, Eo: 1%, Ba: 0%, 
vvt: 4,08 T/l, htc: 0,29, hgb: 86 g/l, MCV: 71 fl, thrc: 515 G/l, glukóz: 5,45 mM/l, Na: 137 mM/l, K: 4,11 
mM/l, CN: 4,2 mM/l, kreatinin: 57 µM/l, cholesterin: 3,61 mM/l, HDL-cholesterin: 1,03 mM/l, 
triglycerid: 0,68 mM/l, vas: 2,0 µM/l, transzferrin: 2,23 g/l, transzferrin szaturáció: 1%, ferritin: 231,3 
µg/l, CRP: 158,81 mg/l. 

Vélemény: Krónikus betegséghez társuló anaemiáról van szó. Ezt a klinikum mellett a CRP és a 
vasháztartás paraméterei támasztják alá (hiába alacsony a szérumvas, a transzferrin nem emelkedett, 
a ferritin viszont magas). A mellkasröntgen tbc lehetőségét vetette fel, és a beteget tüdőgyógyászati 
osztályra irányítottuk. Hematológiai konzílium nem volt szükséges. 

3. eset 

Anaemiás küllemű, idős nőbeteg érkezik a rendelésre. Az utóbbi időben lába dagad, szíve gyorsabban 
ver. 

Laboratóriumi eredményei: fvs: 5,8 G/l, quali Se: 64%, Ly: 33%, Mo: 2%, Eo: 1%, Ba: 0%, vvt: 1,32 T/l, 
htc: 0,14, hgb: 50 g/l, MCV: 106 fl, thrc: 98 G/l, retikulocyta: 24 ezr., abs: 30 G/l, glukóz: 4,86 mM/l, 
Na: 139 mM/l, K: 4,11 mM/l, CN: 5,7 mM/l, kreatinin: 78 µM/l, Bi: 19,5 µM/l, SGOT: 36 U/l, SGPT: 17 
U/l, alk. foszfatáz: 34 U/l, LDH: 3279 U/l, CPK: 72 U/l, szérum amiláz: 85 U/l, lipáz: 76 U/l, CRP: 75,56 
mg/l. 

Vélemény: Macrocytaer anaemia, extrém magas LDH. A 115 fl feletti MCV gyakorlatilag diagnosztikus 
B12-hiányra. Igazolására szérum B12 (esetleg folsav) szint vizsgálata javasolt. A fokozott gyomorrák-
rizikóra tekintettel gasztroenterológiai kivizsgálás szükséges. Hematológiai konzílium nem szükséges, 
amennyiben a beteg reagál a kezelésre. A magasabb reticulocyta arány (24/1000) csak látszólagos, a 
súlyos anaemia okozza. Az alacsony abszolút reticulocytaszám alapján látszik, hogy az anaemia 
valójában hiporegeneratív. 

4. eset 

Hirtelen keletű gyengeség, elesettség miatt jön rendelésünkre a fiatal férfi, akinek nemrégiben 
vírusos felső légúti hurutja zajlott, de már kifelé lábal belőle. Státuszában szapora szívverés, 
sápadtság, enyhe icterus. 

Laboratóriumi eredményei: fvs: 6, 2 G/l, quali Se: 51%, Ly: 38%, Mo: 8%, Eo: 3%, Ba: 0%, vvt: 1,74 T/l, 
htc: 0,19, hgb: 69 g/l, MCV: 108 fl, thrc: 104 G/l, retikulocyta: 96 ezr., abs: 167 G/l, vas: 19,7 µM/l, 
transzferrin: 1,75 g/l, transzferrin szaturáció: 45%, szolubilis transzferrin receptor: 4,7 ng//l, ferritin: 
975,1 µg/l, B-12 vitamin: 264,9 pM/l, fólsav: 45,4 nM/l, LDH: 288 U/l, CRP: 2,16 mg/l, haptoglobin: 
0,07 g/l, direkt Coombs: pozitív (++++). 
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Vélemény: A klinikai kép, még ha a praxisban valószínűleg nem végezhető is el ezeknek a 
laborvizsgálatoknak egy része, erősen felveti haemolysis lehetőségét. Ilyen esetben javasolt 
telefonon konzultálni az illetékes osztály, illetve rendelő hematológusával, mivel a mielőbbi diagnózis 
és kezelés életmentő lehet. Gyanúnkat támogatja, ha a beteg sötétebb vizeletről is beszámol. 

5. eset 

Anaemiás küllemű, idős férfit kísérnek hozzátartozói a szakrendelésre. Gyenge, kimerült, lába kissé 
dagadt, anginái a korábbinál gyakrabban jelentkeznek. 

Laboratóriumi eredményei: fvs: 2,8 G/l, quali Se: 44%, Ly: 47%, Mo: 8%, Eo: 1%, Ba: 0%, vvt: 2,63 T/l, 
htc: 0,25, hgb: 86 g/l, MCV: 96 fl, thrc: 20 G/l, glukóz: 4,8 mM/l, Na: 131 mM/l, K: 3,84 mM/l, CN: 6,0 
mM/l, kreatinin: 137 µg/l, Bi: 17,3 µg/l, SGPT: 30 U/l, alk. foszfatáz: 109 U/l, LDH: 270 U/l, 
összfehérje: 99 g/l. 

Vélemény: Pancytopenia: enyhén macrocytaer, középsúlyos anaemia, súlyos thrombocytopenia, 
enyhe neutropenia (abszolút neutophil szám = 1,26). Ez csontvelőbetegség (leukaemia, daganatos 
betegség csontvelői áttéte, myelodysplasia) lehetőségét veti fel, az okot vérkenet-, illetve 
csontvelővizsgálat fogja tisztázni. Hematológiai konzílium szükséges, ha nem is azonnal, de minél 
hamarabb, mivel a beteg thrombocytaszáma alacsony. A véralvadásgátlókat feltétlenül el kell hagyni! 

6. eset 

Anaemiás küllemű, 30 éves nőbeteg érkezik a szakrendelésre. Irodai munkát végez. Szapora 
szívverést panaszol, gyorsan elfárad, nehezebben végzi a munkáját, mint korábban. 

Laboratóriumi eredményei: fvs: 5,7 G/l, quali Se: 80%, Ly: 15%, Mo: 4%, Eo: 1%, Ba: 0%, vvt: 3,50 T/l, 
htc: 0,25, hgb: 75 g/l, MCV: 72 fl, thrc: 250 G/l, prothrombin: 71%, INR: 1,20, glukóz: 7,12 mM/l, Na: 
143 mM/l, K: 3,97 mM/l, CN: 8,2 mM/l, kreatinin: 72 µM/l, Bi: 7,2 µM/l, SGOT: 15 U/l, SGPT: 12 U/l, 
alk. foszfatáz: 105 U/l, LDH: 169 U/l, CPK: 47 U/l, CRP: 3,80 mg/l, vércsoport-ellenanyagszűrés: 
negatív. 

Vélemény: Microcytaer anaemia, ez gyakorlatilag biztosan vashiányt jelent. Igazolása szérum vas + 
transzferrin, illetve ferritin laborvizsgálatokkal lehetséges. A beteg menorrhagiáról számol be. Az 
életkorra tekintettel gasztroenterológiai kivizsgálás nem szükséges. Javasolt mindazonáltal coeliakia 
szerológia végzése. Hematológiai konzílium nem szükséges. Nőgyógyász konzílium szükséges a 
menorrhagia miatt. 

Tesztkérdések 

1. Milyen haemoglobin érték alatt beszélünk anaemiáról fogamzóképes korú, nem terhes nők 
esetén? 
A. 120 g/l 
B. 110 g/l 
C. 130 g/l 
D. 140 g/l 
E. 100 g/l 
 
2. Mi a legvalószínűbb diagnózis, ha a haemoglobin 75 g/l és az MCV 65 fl? 
A. Thalassaemia 
B. B12-vitamin-hiány 
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C. Haemolysis 
D. Vashiány 
E. Folsavhiány 
 
3. Mi nem utal haemolysisre? 
A. Emelkedett MCV 
B. Magas LDH 
C. Hyperbilirubinaemia 
D. Alacsony reticulocytaszám 
E. Alacsony haptoglobin 
 
4. Mi jellemzi a krónikus betegséghez kapcsolódó anaemiát? 
A. Reticulocytosis 
B. Alacsony szérum vas 
C. Alacsony ferritin 
D. Emelkedett MCV 
E. Thrombocytopenia 
 
5. Milyen betegeknél indokolt a vaskelátorok alkalmazása? 
A. Vashiány 
B. Anaemia perniciosa 
C. Myelodysplasia 
D. Immunhaemolysis 
E. Leukaemia 
 
6. Milyen vizsgálat szükséges idős beteg esetén a következő laboratóriumi értékek mellett: vvt: 3,5 
T/l, htc: 0,25, hgb: 75 g/l, MCV: 72 fl? 
A. Gastro- és colonoscopia 
B. Szemfenékvizsgálat 
C. Székletvér-vizsgálat 
D. Szérum B12-vitamin 
E. Szérum folsavszint 
 
7. Milyen vizsgálat szükséges köhögést panaszoló középkorú betegben az alábbi laboratóriumi 
értékek meglétekor: htc: 0,29, hgb: 86 g/l, vas: 2,0 µM/l, transzferrin: 2,23 g/l, transzferrin 
szaturáció: 1%, ferritin: 231,3 µg/l, CRP: 158,81 mg/l? 
A. Gastroscopia 
B. Colonoscopia 
C. Mellkasröntgen 
D. Szérum B12-vitamin 
E. Szérum folsavszint 
 
8. Milyen vizsgálat szükséges idős beteg esetében az alábbi laboratóriumi értékek fennállásakor: vvt: 
1,32 T/l, htc: 0,14, hgb: 50 g/l, MCV: 106 fl, Bi: 19,5 µM/l, LDH: 3279 U/l? 
A. Szérum vas 
B. Szérum ferritin 
C. Székletvér-vizsgálat 
D. Szérum B12-vitamin 
E. Szérum troponin 
 
9. Milyen vizsgálat szükséges az alábbi laboratóriumi értékek fennállásakor: vvt: 1,74 T/l, htc: 0,19, 
hgb: 69 g/l, MCV: 108 fl, retikulocyta: 96 ezr., haptoglobin: 0,07 g/l, direkt Coombs: pozitív (++++)? 
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A. Gastroscopia 
B. Colonoscopia 
C. Kórházi beutalás szükséges 
D. Szérum B12-vitamin 
E. Szérum folsav 
 
10. Milyen vizsgálat szükséges idős beteg esetében az alábbi laboratóriumi értékek fennállásakor: fvs: 
2, 8 G/l, quali Se: 44%, Ly: 47%, vvt: 2,63 T/l, htc: 0,25, hgb: 86 g/l, thrc: 20 G/l, LDH: 270 U/l, 
összfehérje: 99 g/l? 
A. Szérum vas 
B. Szérum ferritin 
C. Székletvér-vizsgálat 
D. Szérum B12-vitamin 
E. Hematológiai konzílium 
 
11. Milyen vizsgálat szükséges fiatal nőbeteg esetén a következő laboratóriumi értékek mellett: vvt: 
3,50 T/l, htc: 0,25, hgb: 75 g/l, MCV: 72 fl, thrc: 250 G/l? 
A. Gastroscopia 
B. Colonoscopia 
C. Nőgyógyászati szűrés 
D. Szérum B12-vitamin 
E. Szérum folsav 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: D, 3: D, 4: B, 5: C, 6: A, 7: C, 8: D, 9: C, 10: E, 11: C  

Leukocytosis, leukopenia, thrombocytosis, thrombopenia 
dr. Benedek Szabolcs 

Leukocytosis 

C9010 Plasmasejtes leukaemia 
C91* Lymphoid leukaemia 
C92* Myeloid leukaemia 
C93* Monocytás leukaemia 
C94* Egyéb meghatározott sejttípusú leukaemia 
C95* Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia 
D46* Myelodysplasiás szindrómák 
D71H0 Polymorphonuclearis neutrophilek funkcionális zavarai 
D7210 Eosinophilia 
I4230 Endomyocardialis (eosinophiliás) betegség 
J82H0 Pulmonalis eosinophilia, m.n.o. 
L9820 Lázas neutrophiliás dermatosis (Sweet) 
M3540 Diffúz (eosinophil-sejtes) bőnyegyulladás 
R72H0 Fehérvérsejt rendellenessége m.n.o. 

*az alcsoportokat terjedelmi okokból nem részleteztük 

A leukocytosis alatt az emelkedett fehérvérsejtszámot értjük. A felnőttek átlagos fehérvérsejt száma 
7,5 G/l (4,5-11 G/l). A leukocytosist minden egyes a vérkenetben megtalálható fehérvérsejt típus 
megszaporodása okozhatja, azaz a granulocyták (neutrophilok, eosinophilok, basophilok), 
lymphocyták, monocyták számának emelkedése, valamint malignus sejtek, pl. blasztok megjelenése a 
periférián. Ebből következik, hogy a leukocytosis megközelítésének első lépésének a vérkenet 
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értékelésének kell lennie, azt megállapítandó, hogy melyik fehérvérsejt típus felelős a leukocytaszám 
emelkedéséért. 

Míg a neutrophilia az esetek többségében reaktív eredetű, az eosinophilok, basophilok, lymphocyták 
jelentős megszaporodása legtöbbször haematológiai megbetegedés jele. Leggyakoribb a krónikus 
lymphoid leukaemia, a krónikus monocytás leukaemia, igen ritka a hypereosinophiliás szindróma, a 
basophil sejtes leukaemia. Az akut myeloblastos leukaemia a leukocytosis mellett csaknem mindig 
anaemiával és thrombocytopeniával jár. 

A továbbiakban a neutrophil granulocyták felszaporodásának okait és klinikumát tárgyaljuk. E sejtek a 
leukocyták 55-60%-át teszik ki, abszolút számuk átlaga 4,4 G/l. A neutrophilia okait az 1. táblázat 
mutatja. 

1. táblázat. A neutrophilia okai 

I. Elsődleges, más ismert alapbetegség nélkül 

 Herediter neutrophilia 

 Krónikus idiopathiás neutrophilia 

 Myeloproliferativ betegségek 

 Krónikus myeloid leukaemia 

 Polcythaemia vera 

 Myelofibrosis 

 Essentialis thrombocythaemia 

 Myelodysplasia 
II. Másodlagos, más betegséghez társuló: 

 Infekció 

 Stressz 

 Krónikus gyulladás (nem infektív) 

 Gyógyszer okozta 

 Nem haematológiai malignitás 

 Splenectomia, hyposplenia 

 Szövetnecrosis (myocardialis infarktus, pulmonalis embolia, égés) 

 Acidosis 

 Akut vérzés 

 Haemolysis 

 Dohányzás 
 

A neutrophilia létrejöttének pathomechanizmusában az alábbi tényezők szerepelnek - külön vagy 
együttesen: 

 Fokozott termelés a csontvelőben, mint myeloproliferatív betegségekben, infekciókban, steril 
gyulladásban 

 Fokozott kiáramlás a csontvelőből, gyulladás, szteroid hatására 

 Az erek endotheljéhez tapadó, lépben, tüdőben „tárolt” neutrophilek tömeges bekerülése a 
keringésbe, stressz, dohányzás, szteroid és egyéb gyógyszerek hatására. 

A krónikus klonális myeloproliferativ betegségek közül a legjelentősebb neutropiliával a krónikus 
myeloid leukaemia jár. Genetikai vizsgálat (Philadelphia kromoszóma és bcr/abl fúziós gén jelenléte) 
egyértelművé teszi a diagnózist. A további proliferatív kórképek a csontvelő morfológiai, genetikai 
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jellemzői és a klinikum alapján különíthetők el. E kórképekben a malignus sejtek fokozott termelése, 
a sejt differenciálódás zavara és a sejtélettartam meghosszabbodása vezet a neutrophilek 
megszaporodásához. A perifériás kenetben rendszerint éretlenebb myeloid sejtalakok is 
előfordulnak. 

Az akutan jelentkező neutrophilia leggyakoribb oka a bakteriális fertőzés. A neutrophilszám általában 
15-30 G/l között mozog. A vírusfertőzések inkább neutropeniát és a lymphoid sejtek felszaporodását 
okozzák. Az ún. leukemoid reakció perzisztáló neutrophiliát jelent, kevés éretlen (pálcikamagvú, 
myelocyta) durván granulált neutrophil jelenlétével. Szteroid adása után dózistól függő mértékű 
neutrophiliát észlelünk kisfokú balratolódással. 

A kemoterápia után adott kolóniastimuláló faktorok olykor extrém, akár 50 G/l-ig terjedő sejtszám 
emelkedést is előidézhetnek. 

Kevéssé ismert, hogy a szolid tumorok, közülük elsősorban a tüdőrák, ritkábban a gyomor-, emlő- és 
vesedaganatok esetében - paraneoplasticus jelenségként - emelkedhet a neutrophilek száma. Erős 
dohányosok neutrophil sejtszáma éveken át lehet 12-15 G/l érték között. Végül ismeretes a krónikus 
idiopathiás neutrophilia kimutató ok és klinikai következmény nélkül. Ez az állapot kezelést nem, csak 
távoli időközökben vérképkontrollt igényel. 

A leukocytosisok differenciál diagnosztikájában a következő lépések követése ajánlott: 

 Vérkenet megtekintése annak eldöntése céljából, hogy melyik fehérvérsejt forma 
felszaporodása okozza a leukocytosist 

 Neutrophilia esetén a morfológiai eltérések értékelése: éretlen sejtek, kóros sejtek jelenléte 

 Van-e a neutrophiliát magyarázó betegség vagy állapot, legtöbbször gyulladás (CRP, 
süllyedés?) 

 Perzisztáló és progrediáló neutrophilia esetében haematológiai kivizsgálás. 

Leukopenia 

Leukopeniáról a fehérvérsejt szám csökkenése esetén beszélünk, a határérték 4 G/l. Az eltérést 
csaknem mindig a fehérvérsejtek többségét képviselő granulocyták, ezen belül a neutrophilok 
megfogyatkozása eredményezi, ezért a leukopeniát a neutropenia fogalmával helyettesíthetjük. 

A neutropenia az 1,5 G/l vagy ez alatti abszolút neutrophilszámot jelenti. Fokozatai és a társuló 
klinikai tünetek (fertőzések gyakorisága) szoros összefüggést mutat: 

 Enyhe neutropenia: 1,5-1,0 G/l között 

 Mérsékelt neutropenia: 1,0-0,5 G/l között 

 Súlyos neutropenia: 0,5 G/l alatt 

A neutropenia pathomechanizmusa szempontjából a csökkent termelés, fokozott pusztulás, a 
neutrophilok érpályából a szövetekbe történő áramlása vagy ezek együttes hatása jöhet szóba. A 
klinikai megjelenést a neutropeniát okozó alapbetegség, a csontvelőből és a szövetekből 
mobilizálható neutrophilok száma határozza meg. Döntő a csontvelői rezerv, valamint az 
immunrendszer részéről a T- és B-lymphocyták normális működése. A neutropeniák osztályozását a 
2. táblázat mutatja. 

2. táblázat. A neutropeniák osztályozása 
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I. Veleszületett 
II. Szerzett 

 Fertőzések 

 Csontvelőbetegségek 

 Gyógyszerek, toxinok 

 Kémiai anyagok 

 Irradiáció 

 Autoimmun kórképek (SLE, rheumatoid arthritis, Felty-szindróma) 

 Autoimmun neutropenia 

 Krónikus idiopathiás neutropenia 

 A neutrophilek kóros megoszlása, hypersplenia 
 

A veleszületett neutropeniákra a csecsemő- és gyermekkorban halmozott fertőzések jelentkezése és 
a családi anamnesis hívja fel a figyelmet. A csökkent neutrophilszám mellett az egyes szindrómákhoz 
a cellularis és humorális immunhiány és ezek kombinációi, fejlődési rendellenességek is társulhatnak. 
Az örökletes cyclikus neutropenia esetén a neutrophilszám 3 hetente néhány napi időtartamra 0,1-
1,0 G/l szint közé csökken, súlyos fertőzéseket okozva. 

A szerzett neutropeniák leggyakoribb típusai: az idiopathiás, a kémiai szerek, a gyógyszerek és a 
fertőzés okozta változatok. Gyakran okoznak a vírusok közül neutropeniát főleg gyermekekben: 
hepatitis A, B, C, CMV, EBV, influenza, parvovírus, rubeola. A HIV fertőzöttek 70%-ában neutropenia 
fordul elő. 

Ugyancsak neutropeniával járhatnak a Staphylococcus aureus, mycobaktérium fertőzések, az infektív 
endocarditis, a rickettsiosis, brucellosis, tularaemia, valamint a sepsis. Az infiltratív csontvelői 
betegségek közül a lymphomák, a myelofibrosis, a myelodysplasia, az aplasticus anaemia és a 
csontvelői tumor metastasis általában neutropeniával járnak. A myelodysplasia vezető és sokáig 
egyetlen tünete lehet a neutropenia. 

A gyógyszerek és kémiai anyagok direkt csontvelőt károsító hatás, immunmechanizmus (antitest és 
immunkomplex-képzés, complement aktiváció) által közvetített fokozott fehérvérsejt pusztulás révén 
okozhatnak neutropeniát. 

Neutropeniát, agranulocytosist gyakran okozó gyógyszerek: Algopyrin, amidazophen, amiodaron, 
ACE-gátlók, allopurinol, béta-blokkolók, β-lactam antibiotikumok, chloramphenicol, carbazepin, 
clopidogrel, dipyridamol, hydrochlorothiazid, H2receptor-gátlók, isoniacid, makrolidek, non szteroid 
gyulladáscsökkentők, nifedipin, phentoin, paracetamol, procainamid, szalicilátok, szulfonamidok, 
thiouracil, tetracyclin, trimethoprim, ticlopidine. A felsorolás természetesen nem lehet teljes. 
Leukopenia, agranulocytosis esetén a szóba jöhető összes gyógyszer vagy kémiai anyag mellékhatás 
dokumentációját át kell tekinteni. 

Agranulocytosis 

D70H0 Agranulocytosis 
 

Külön ki kell emelni a neutropenia akutan fellépő formáját, az agranulocytosist. Súlyos neutropenia, 
akár teljes neutrophil-hiány és fertőzések jellemzik. 
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Leggyakrabban cytotoxicus szerek, közülük az immunszuppresszív célból, krónikusan adott 
cyclophosphamid és methotrexat emelendő ki, valamint amidazophen, thyreostaticumok, ticlopidine, 
antipszichotikumok (főleg clozapine) adása után alakul ki. Nehezíti a helyzetet, hogy a fulmináns 
tünetek nemcsak a kezelés kezdete után, de hónapokat követően is jelentkezhetnek. Hidegrázás, 
septicus láz, torokfájás, nyelési nehezítettség, szájnyálkahártya- és perianalis fekélyek a vezető 
tünetek. A szájüregi kép jellegzetes: „angina agranulocytotica”, jelentős foetorral, nyaki nyirokcsomó 
duzzanattal. A fehérvérsejt szám akár 0 is lehet, a thrombocytaszám normális, enyhe anaemia 
alakulhat ki, főleg a tartósan septicaemiás esetekben. 

Teendők: a beteget azonnal bel-vagy haematológiai, esetleg infektológiai osztályra kell helyezni, a 
gyanúsítható szereket véglegesen el kell hagyni. A súlyosan neutropeniás beteget izolálni kell. 

Gyógyszeres kezelés: profilaktikus, empirikus, bakteriológiai lelet birtokában célzott, széles 
spektrumú antibiotikum, szükség szerint antivirális és antimycoticus szerek adása. Kolónia-stimuláló 
faktorokkal a neutrophil-hiányos állapot sok esetben lerövidíthető. Szteroid adása hatástalan, káros is 
lehet. 

Az agranulocytosist gyakran okozó gyógyszerek alkalmazása kiemelt körültekintést és óvatosságot 
igényel: gyakori vérképkontroll szükséges. Főleg a cytotoxicus szerek esetében a beteget ki kell 
oktatni arra, hogy láz és egyéb fenyegető tünetek esetén hagyja el gyógyszereit és azonnal 
jelentkezzen orvosánál. 

Thrombocytosis 

C9210 Krónikus myeloid leukaemia 
C9450 Akut myelofibrosis 
D45H0 Polycythaemia vera 
D4710 Idült myeloproliferativ betegség 
D7520 Essentialis thrombocytosis 

 

A thrombocytaképzés fő regulátora a Kelemen Endre által felfedezett hormon, a thrombopoetin. 
Emellett az erythropoetin, különböző cytokinek, növekedési faktorok játszanak szerepet a 
megakaryocyta, thrombocyta-rendszer működésében. Thrombocytosisról a tartósan 450 G/l feletti 
vérlemezkeszám esetében beszélünk. A thrombocytosisok okait a 3. táblázatban soroltuk fel. 

3. táblázat. A thrombocytosisok okai 

1. Reaktív thrombocytosisok 

 Fertőzés 

 Bármilyen eredetű gyulladásos folyamat 

 Splenectomia 

 Hyposplenia 

 Trauma 

 Vérzés 

 Vashiány 

 Malignus nem haematológiai betegségek 

 „rebound”-thrombocytosis, gyógyuló vérképzés esetén 
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2. Myeloproliferativ eredetű thrombocytosisok 

 Krónikus myeloid leukaemia (CML) 

 Polycythaemia vera (PV) 

 Essentialis thrombocythaemia (ET) 

 Primer myelofibrosis (PMF) 
 

A thrombocytosisok többsége reaktív eredetű, egy nagy felmérés szerint még az extrém, 1000 G/l 
thrombocytaszámmal bíró betegek 80%-a is ebbe a csoportba tartozik. 

A reaktív thrombocytosisok klinikumát dominálóan az alapbetegség határozza meg. A 
myeloproliferatív betegségekhez társuló thrombocytosis okozta thrombosis és vérzéshajlam itt csak 
elvétve fordul elő. Thrombocytaszám csökkenését célzó kezelést gyakorlatilag sohasem igényelnek, 
alkalmanként aggregációgátlók adása jön csak szóba. 

Prognosztikai és terápiás szempontból megkerülhetetlen a fenti két csoport elkülönítése. Az 
anamnesis és fizikális vizsgálat, különös tekintettel thromboemboliás és vérzéses szövődmények 
előfordulására, a lép méretére, meghatározó fontosságú. Tájékozódó a reaktív csoportot célzó 
vizsgálatok közül a CRP, We, szérum vas és szaturáció, ferritin, rheuma faktor, perifériás kenet 
értékelése. Thrombocytosis észlelése esetén ezek elvégzése ajánlott első lépésként. Amennyiben 
thrombocytosist okozható megbetegedést, eltérést nem tudunk felderíteni, vizsgálódásunkat a 
myeloproliferatív eredet irányába kell fordítani. A csontvelő morfológiája és genetikája döntő 
jelentőségű a krónikus myeloproliferativ kórképek diagnózisában. 

A CML markere a Philadelphia kromoszóma és a bcr/abl fúziós gén jelenléte. Egy másik molekuláris 
genetikai marker, egy tirozin-kináz enzim a JAK2 mutációja a PV-ban 95%-ban, az ET-ban 50%-ban 
mutatható ki. A PMF és ET diagnózisát jellegzetes csontvelőkép erősíti meg. 

Az ET diagnózisa a JAK2 negatív esetekben kizárásos jellegű, amennyiben a kórképet reaktív 
thrombocytosisoktól és a többi myeloproliferativ megbetegedéstől kell elkülönítenünk. 

Az ET, bár klonális, lényegében malignus haemopoeticus őssejt betegség, jóindulatú lefolyású, igen 
ritkán transzformálódik akut leukaemiába. A betegek többsége 60 év feletti, a vizsgálat időpontjában 
panaszmentes, gyakran szűrővizsgálat kapcsán derül fény emelkedett thrombocytaszámukra. A 
panaszok és tünetek microcirkulációs zavarok, thromboemboliás és vérzéses jelenségek formájában 
mutatkoznak. A keringési zavar főfájást, látásromlást, ujjzsibbadást, súlyosabb esetben ujjbegy 
gangraenát, anginát, cerebrovascularis és coronaria eseményt okozhat. Vénás thrombosisok 
ritkábban fordulnak elő, sok esetben atípusos lokalizációban a hasi, intracranialis erekben. A 
thromboticus szövődmények a JAK2 pozitív essentialis thrombocythaemiás esetekben gyakrabban 
alakulnak ki.  

A paradoxnak tűnő vérzéshajlamot a thrombocyták működészavara magyarázza, elsősorban a 1500 
G/l feletti vérlemezkeszám hajlamosít erre a szövődményre. Célszerű a kezelés kezdete előtt a 
thrombocyták aggregációs képességének laboratóriumi vizsgálata, kóros eltérés az aggregációgátló 
terápia mellőzése mellett szól. Olyan laboratóriumi vizsgálóeljárással, amely biztonsággal jelezné, 
hogy a myeloproliferativ eredetű thrombocytosissal rendelkező betegeknél a thrombosis vagy a 
vérzés uralja majd a klinikai képet, nem rendelkezünk. 

A kezelés megtervezése előtt mérlegelnünk kell a beteg kockázati tényezőit. Az ismert 
cardiovascularis rizikófaktoron kívül a thromboemboliás és vérzéses anamnesis és a 60 év feletti 
életkor a kedvezőtlen irányba mutató meghatározók. A thrombocytaszám önmagában nem döntő. A 
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kis kockázatú, rizikótényezőkkel nem rendelkező, tünetmentes betegeket nem kell kezelni, 
vérképüket rendszeresen mintegy 3 havonta célszerű ellenőrizni. 

A nagykockázatú, ill. tünetekkel rendelkező betegek kezelésében első lépés a szalicilát, intolerancia 
esetén clopidogrel adása. A vérlemezkeszám csökkentésének első választandó módja a hydroxiurea 
kemoterápiás szer adása: a cél a thrombocytaszám 400 G/l szintre történő csökkentése. 
Mellékhatásként macrocytás anaemia, leukopenia, lábszárfekély jelentkezhet. Második vonalbeli 
gyógyszer az anagrelid, amely a megakaryocyták szintjén hat. Interferon szintén hatásos, elsősorban 
a terhes betegek számára javallt. Súlyos szövődmények, akut műtét esetén a thromboytaszám 
csökkentésére citoferezis az egyetlen alkalmas módszer. 

Thrombocytopenia 

D65H0 Disszeminált intravascularis coagulatio (defibrinációs szindróma) 
D6930 Idiopathiás thrombocytopeniás purpura 
D6940 Egyéb primaer thrombocytopenia 
D6950 Másodlagos thrombocytopenia 
D6960 Thrombocytopenia, k.m.n. 

 

A vérzékenység hátterében leggyakrabban a thrombocyták számbeli és/vagy működésbeli eltérése 
áll. A thrombocytaszám csökkenés mértéke nem mindig párhuzamos a vérzékenység súlyosságával, 
ezt mást tényezők, mint kísérőbetegségek, erek állapota, gyógyszerek, egyéb alvadási tényezők 
működése is befolyásolja. 

Thrombocytopeniáról 100 G/l vagy ez alatti értéknél beszélünk. Enyhe fokú a 100-50 G/l, közepes 
fokú az 50-30 G/l, súlyos a 30-10 G/l közötti, végül nagyon súlyos a 10 G/l alatti vérlemezkeszám. A 
nagyon súlyos kategória azonnali szakintézeti elhelyezést és ellátást igényel, azonban manifeszt 
vérzés esetén ez bármely thrombocytopeniás állapotra vonatkozhat. A thrombocytopeniák 
osztályozását a 4. táblázat mutatja. 

4. táblázat. A thrombocytopeniák osztályozása 

I. Csökkent képzés a megakaryocyták szám- és működésbeli elégtelensége miatt 

 Veleszületett, pl. von Willebrand II/b típus 

 Aplasticus anaemia 

 Malignus haematológiai betegségek (myelodysplasia, leukaemia, lymphoma, myelofibrosis) 

 Szolid tumorok, csontvelői infiltáció vagy paraneoplasia révén 

 Cobalamin-, fólsavhiány 

 Toxinok, alkohol 

 Irradiáció 

 Gyógyszerek 
II. Fokozott pusztulás és felhasználás - legtöbbször megakaryocytosissal jár 

 Immunthrombocytopeniák (ITP) 

 Thromboticus thrombocytopeniás purpura (TTP), diffúz intravascularis coagulatio (DIC) 

 Sepsis 
III. Thrombocyták fokozott extravasalis tárolása 

 Splenomegalia 

 Hypersplenia 
IV. EDTA okozta pseudothrombocytopenia 
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I. Csökkent képzés a megakaryocyták szám- és működésbeli elégtelensége miatt 

A veleszületett, örökletes thrombocytopeniák gyanúja változó mértékű vérzékenység, a vérlemezkék 
morfológiai és működési zavara, családi halmozódás esetén merül fel. A diagnózishoz bonyolult 
biokémiai, genetikai vizsgálatok szükségesek, esetenként az immunthrombocytopeniák differenciál-
diagnosztikáját nehezítik. A malignus vagy egyéb haematológiai betegségek a csontvelő citológiai, 
még inkább szövettani vizsgálatával deríthetők fel, azonban a minden esetben kötelezően 
elvégzendő mikroszkópos vérkenet megtekintés végleges diagnózist, de legalábbis támpontot 
szolgáltathat. 

A B12- és fólsavhiány valamint vírusfertőzés anaemia nélkül is okozhat akár közepes fokú 
thrombocytopeniát. Az előbbire a macrocytosis (emelkedett vvs térfogat: MCV), csökkent cobalamin 
és fólsavszint, az utóbbira a vérkenetben jelenlevő lympho és/vagy monocytosis és a klinikum 
hívhatja fel a figyelmet. A szolid tumorok egyrészt csontvelői metastasis révén okozhatnak 
thrombocytopeniát. Erre a perifériás kenetben észlelhető fiatal granulopoeticus és magvas erythroid 
sejtek jelenléte és a vörösvérsejtek morfológiai elváltozásai jellemzőek. Bizonyító erejű a csontvelői 
tumorsejtek hisztológiai vizsgálattal történő kimutatása. A thrombocytopenia a tumor 
„távolhatásaként” csontvelő infiltráció nélkül, paraneoplasticus jelenségként is létrejöhet. 

A változó mértékű, de ritkán súlyos fokú thrombocytopeniák hátterében igen gyakran gyógyszer vagy 
gyógyszerek együttes hatása áll. 

Igen sok - több száz - gyógyszerről mutatták ki a thrombopeniát okozó mellékhatást. 
Hatásmechanizmusuk eltérő. Részben csontvelő-toxikusok, mint a kemoterápiás szerek, többségük 
azonban immunmechanizmus révén fejti ki hatását, mint pl. chinidin, heparin. A kemoterápiás szerek 
gyakran elhúzódó, olykor hetekig tartó thrombo-és neutropeniát okoznak. Vérzés esetén 
thrombocytapótlás válhat szükségessé. Az egyéb gyógyszerek által indukált thrombocytopeniák 
ritkán 20 G/l alattiak, és a szer elhagyása után gyors regeneráció következik be. Szteroid, intravénás 
immunglobulin, thrombocytakészítmény adására csak elvétve kényszerülünk. 

Valamely gyógyszer kóroki szerepének vizsgálata kapcsán az alábbi feltételek mérlegelése javasolt:  

 A gyógyszer bevétele megelőzte a thrombocytopeniát, elhagyása után tartósan normális a 
thrombocytaszám 

 A kérdéses szer mellett volt más gyógyszer is, de ennek szedése vagy folyamatos maradt, 
vagy megszakítás után, következmények nélkül visszaadható volt 

 A thrombocytopenia egyéb oka kizárhatónak bizonyult 

 A gyógyszer ismételt szedése megint thrombocytopeniát okozott 

Megjegyzendő: A reexpozíciós kísérlet szakmai szempontból elfogadhatatlan, tilos! 

A kérdéses gyógyszer kóroki szerepe bizonyított, ha a fenti négy kritérium mindegyike teljesült, 
valószínű, ha az első három kritérium teljesült. 

A talán leggyakoribb, de a legsúlyosabb következményekkel járó gyógyszer eredetű 
thrombocytopeniát a frakcionálatlan heparin okozza (heparin indukált thrombocytopenia = HIT, ha 
thrombosissal is jár = HITT). A frakcionálatlan heparinnal kezeltek 1-5%-ában, a kis molekulatömegű 
heparinnal kezeltek kevesebb 0,1%-ában alakul ki. Gyakori szívsebészeti, ortopédiai beavatkozásokat 
követően. Veszélyes sajátossága, hogy inkább thromboticus szövődményekkel, kevésbé 
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vérzékenységgel jár. A kórfolyamat lényege a heparin-indukálta, olyan ellenanyag képződése, amely a 
thrombocytákhoz kötődve azok aktiválódásához, ez által fokozott intravasalis véralvadáshoz, 
nagyszámú thrombus kialakulásához és a thrombocyták consumptiojához vezet. A HIT-HITT-tel 
társuló klinikai kórformák: 

 Vénás thromboemboliák, atípusos lokalizációban is 

 Artériás thrombosisok: myocardialis infarctius, AMI, stroke 

 Végtag gangraena 

 Bőrnecrosis 

A klinikai tünetek többnyire a heparin beadása után 4-10 nappal, a korábban már heparinnal 
kezeltekben esetleges órákon belül jelentkeznek. A ritka ún. késleltetett csoportban a heparin 
elhagyása után 9-14 nappal alakulnak ki szövődmények. Ilyen esetekben a heparin visszaadása életet 
veszélyeztethet!  

A diagnózist a klinikum mellett a heparin terápiát 4-5 nappal követően kialakuló thrombocytaszám 
feleződés és az ún. HIT IgG antitest laboratóriumi kimutatása támasztja alá. Teendő: a heparin 
azonnali elhagyása, szakintézeti kezelés! 

Kis molekulatömegű heparin adása a keresztreakció lehetősége, cumarin származékok adása a 
bőrnecrosis veszélye, thrombocyta transzfúzió alkalmazása a fokozott thrombosis kockázat miatt 
egyaránt ellenjavallt. Klinikailag indokolt esetben alternatív anticoagulans gyógyszerek, thrombin-
inhibitorok adása ajánlott. A thrombocytopeniát leggyakrabban okozó gyógyszereket az 5. táblázat 
mutatja. 

5. táblázat. A thrombocytopeniát leggyakrabban okozó gyógyszerek 

Heparin 
Chinidin 
Aranysók 
Antimikrobás szerek 

 Cefalosporinok 

 Penicillinek 

 Ciprofloxacin 

 Klarythromycin 

 Szulfamethoxazol-trimethoprim 

 Vancomycin 

 Gentamycin 

 Rifampycin 
Gyulladáscsökkentők 

 Acetaminophen 

 Szalicilátok 

 Nem-szteroid gyulladáscsökkentők 
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Keringésre ható gyógyszerek 

 Digoxin 

 Amiodaron 

 Procainamid 

 Captopril 

 Diazoxid 

 Alphametil-dopa 

 Chlorothiazidok 

 Furosemid 

 Spironolacton 

 Ticlopidin 
Az idegrendszerre ható szerek 

 Diazepam 

 Valproic-sav 

 Carbamazepin 

 Triciklikus antidepresszánsok 

 Tetraciklus antidepresszánsok 
Jódos kontrasztanyagok 
Monoklonális antitestek 
H2 receptor antagonisták 
Egyéb 

 Atorvastatin 

 Levodopa 

 Glibenclamid 
 

A felsorolás nem lehet teljes. Ha gyógyszeres eredetű thrombocytopeniára gyanakszunk, célszerű a 
szóba jöhető minden egyes szer mellékhatás dokumentációját áttanulmányozni, különös tekintettel a 
neurológiai-pszichiátriai szerekre. 

II. Fokozott pusztulás és felhasználás 

A thrombocytopeniák jelentős hányadának hátterében immunmechanizmus áll. Az 
immunthrombocytopeniák klinikai formáit a 6. táblázat foglalja össze. 

6. táblázat. Az immunthrombocytopeniák klinikai formái 

I. Elsődleges ITP: kimutatható alapbetegség nincsen 
II. Másodlagos ITP: más megbetegedéshez társul 

 Autoimmun kórképek 

 Lymphomák 

 Gyógyszerek 

 Helicobacter pylori fertőzés 

 HIV, HCV, CMV fertőzés 
 

Klinikai lefolyás szempontjából egyik akut - hirtelen jelentkező, főleg gyerek, fiatalkori, spontán 
gyógyuló változás. 

Perzisztáló-krónikus: 3-12 hónapja fennálló, felnőttkori változat. 
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A pathogenezis lényege az autoantitestek által előidézett, fokozott, a májban és dominálóan a lépben 
történő thrombocytapusztulás és az ezt kísérő elégtelen thrombocytaképzés. 

A diagnózis az egyéb thrombocytopeniát okozó betegségek kizárásán és a klinikumon alapul. A 
perifériás kenet, egyes esetekben a csontvelő vizsgálatára, valamint immun-és vírusszerológiai 
eljárásokra van szükség. A klinikumot a vérzékenység jellemzi, petechiák, suffusiok, száj- és 
nyálkahártya vérzések, orrvérzés, menorrhagia jelentkeznek. Idegrendszeri vérzés a súlyosan 
thrombocytopeniás esetekben is ritka, előfordulása kevesebb, mint 1%. 

A jelentős splenomegalia ITP ellen szól. Kivizsgálás és kezelés megindítása szakintézetben történik. A 
manifeszt vérzés és a 20 G/l alatti thrombocytaszám urgenciát jelent. A kezelési lehetőségek közül 
első helyen állnak az immunszuppressív gyógyszerek, a szteroid, az iv. immunglobulin, monoklonális 
antitestek és a cyclosporin. Ezek hatástalansága esetén a splenectomiától mintegy 70%-ban várható 
jelentős javulás, ill. végleges gyógyulás. 

A lépeltávolítás előtt és a műtét után 5 évente vakcináció szükséges Pneumococcus, Meningococcus 
és Haeophilus influenzae ellen. A splenectomizált pácienst otthontartott antibiotikummal kell ellátni, 
láz esetén azonnal penicillin származékot vagy erythromycint vagy levofloxacint kezdjen el szedni és 
jelentkezzen orvosánál. 

Súlyos vérzés, azonnali műtéti beavatkozás esetén thrombocytapótlás válhat szükségessé, azonban 
ettől csak rövid ideig tartó thrombocytaszám-emelkedés várható. Ígéretesek a más terápiára 
rezisztens betegekben alkalmazható, a thrombopoetin hormon vérlemezke-termelő hatását 
stimuláló új gyógyszerek.  

Gyakran észlelt terhességben a vérlemezkeszám csökkenése. A thrombocytaszám, főleg a harmadik 
trimeszterben fiziológiásan is alacsonyabb lehet a vérhígulás és a fokozott thrombocytafelhasználás 
miatt. A thrombocytaszám általában nem esik 60 G/l szint alá, terápiát nem igényel. 

Ugyanekkor terhesség idején aktiválódhat a korábbi ITP és jelentkezhet gesztációs ITP is. A 
thrombocytopeniás várandós anyát lássa haematológus, a kezelés szükségességét szülésszel és 
anaesthesiológussal közösen döntik el. 

Immunmechanizmus szerepel a poszt-transzfúsios purpura kialakulásában is. Vértransfúzió után 1 
héttel korábbi terhesség kapcsán egy antigénnel szemben immunizálódott, nőkben súlyos 
thrombocytopeniás vérzés formájában jelentkezik. 

A microangiopathiás betegségekhez és DIC-hez társuló thrombocytopenia oka az érpályán belüli 
vérzés aktiválódása, ennek kapcsán a thrombocyták consumptioja. Számos kórfolyamat hozhatja 
létre, a képet a vérzékenység és thrombosis mellett szervi elégtelenség tünetei uralják. 

III. Thrombocyták fokozott extravasalis tárolása 

Bármely okú lépmegnagyobbodás a thrombocyták eloszlási zavarához vezet. A lép a vérlemezkék 
nagy részét tárolja, a keringésbe csak kis hányaduk jut. Leggyakrabban a splenomegaliával járó 
májcirrhosisban fordul elő „hyperspleniás” thrombocytopenia, legtöbbször mérsékelt neutropeniával 
és anaemiával. A vérszegénység általában macrocytás, vérlemezkeszám ritkán kevesebb, mint 40 G/l. 
A vérzékenységért a májbetegséghez társuló alvadási faktor hiány is felelős. Itt kell említést tenni az 
alkohol direkt, toxikus alapon thrombopeniát okozó hatásáról. Jellemző a hullámzó 
thrombocytaszám, amely az aethylizmus mértékével párhuzamos mozgást mutat. 
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IV. EDTA okozta pseudothrombocytopenia 

Gyakori és sok elkerülhető vizsgálatot, haematológiai konzíliumot és indokolatlan kezelési kísérletet 
okoz az „EDTA pseudothrombocytopenia” jelenség. Az alvadásgátlóként használt EDTA egyes 
egyének vérmintáiban a thrombocyták agglutinációjához vezet. Az így kialakult thrombocyta 
conglomeratumot a vérsejtszámoló készülék egy egységként regisztrálja, ezért a valósnál 
jelentősebben alacsonyabb thrombocytaszámot ad meg. Az újabb készülékek ezt a jelenséget már 
jelzik. A vérképvizsgálatot heparinos vagy citrátos vérmintából kell megismételni, vagy a vérkenetet 
mikroszkóp alatt megtekinteni. A gyakoriságra való tekintettel alacsony thrombocytaszám esetén 
javasolt első differenciál-diagnosztikai lépésként az EDTA okozta pseudothrombocytopeniát a fenti 
módon kiszűrni. 

Irodalom 

Harrison’s Principles of Internal Medicine, 17th Edition, McGraw-Hill (2008) 
Hematology Basic Principles and Practice, 5th Edition Churchill Livingstone (2009) 
A belgyógyászat alapjai (Szerk. Tulassay Zs.) Medicina (2007) 
Lehoczky D, Rák K. Klinikai haematológia. Medicina (2006) 
Hematológiai betegségek korszerű kezelése (Szerk. Lehoczky D.) Zafír Press (2011) 

Tesztkérdések 

1. A thrombocytopenia által okozott tünetek között gyakran fordul elő: 
A. Foghúzás utáni késői vérzés 
B. Spontán retroperitonealis haematoma 
C. Elhúzódó menstruációs vérzés 
D. Spontán intracranialis vérzés 
 
2. Súlyos thrombocytopenia mellett thrombosis alakulhat ki az alábbi kórképekben: 
A. Thrombocytopeniás thromboticus purpura 
B. Diffúz intravascularis coagulatio 
C. Szolid tumorok 
D. Mindegyik 
 
3. A heparin okozta thrombocytopenia esetén igaz, kivéve: 
A. Thrombosissal járhat 
B. LMWH adása után ritkább, mint frakcionálatlan heparin után 
C. LMWH-val kezelt esetek 6-7%-ban jelentkezik 
D. Szakintézeti kezelést igényel 
 
4. Immunthrombocytopeniában diagnosztikus értékű az alábbi: 
A. A megakaryocyták felszaporodása a csontvelőben 
B. Splenomegalia 
C. Leukopenia 
D. Megnyúlt alvadási idő 
 
5. Az alábbi laboratóriumi értékek ismeretében a legvalószínűbb diagnózis: vvs: 2,1 T/l, MCV: 111 fl, 
fvs: 2,8 G/l, thrombocyta 52 G/l, LDH: 880 U/l. 
A. Immunthrombocytopenia 
B. Cobalamin és/vagy fólsavhiány 
C. Haemolysis 
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D. Vashiány 
 
6. Fiatal, panaszmentes nő thrombocytaszáma ismételten 500-550 G/l közötti, jelzett microcytás 
anaemiája van. Követendő eljárás: 
A. Genetikai (JAK2) vizsgálat elvégzése 
B. CRP vagy vvs süllyedés, szérum vas, transzferrin, szaturáció vizsgálat elvégzése 
C. Aspirin adása 
D. Nem szteroid gyulladáscsökkentők adása 
 
7. Az essentialis thrombocythaemiára jellemző: 
A. A JAK mutáció minden esetben pozitív 
B. Ritkán Philadelphia kromoszóma is kimutatható 
C. Csak thrombosiskészséget okoz, vérzékenységet nem 
D. Egyik sem 
 
8. Az alábbiak közül melyik kórkép jár az alábbiak közül thrombocytosissal: 
A. Polcythaemia vera 
B. Vashiányos anaemia 
C. Aktív rheumatoid arthritis 
D. Mindegyik 
 
9. 40 éves, essentialis thrombocythaemiás beteg (thrombocyta 780 G/l) a kézujjak gyakori 
kivörösödésére panaszkodik. Mi a teendő? 
A. Thrombocytaferezis a vérlemezkeszám gyors csökkentése céljából 
B. Aggregációgátlás céljából clopidogrel adása 
C. Folyamatos aszpirin kezelés 
D. Citoreduktív kezelés citotoxicus szerekkel 
 
10. Az essentialis thrombocythaemia leggyakoribb szövődménye:  
A. Átalakulás akut leukaemiába 
B. Fekélybetegség kialakulása 
C. Fokozott thrombosis hajlam 
D. Hypertonia 
 
11. Mi a teendő, ha a láztalan beteg fehérvérsejtszáma 40 G/l, ebből csak 7% neutrophil és 93% 
lymphocyta? 
A. Súlyos neutropenia miatt kórházi elhelyezés 
B. Ambuláns haematológiai kivizsgálás 
C. Preventív antibiotikum adása 
D. Observatio, havonkénti vérképkontroll 
 
12. Mi nem okozhatja a rheumatoid arthritisben szenvedő beteg neutropeniáját? 
A. Intraarticularis szteroid injekció 
B. Monoklonális antitest kezelés 
C. Alacsony dózisú methotrexat kezelés 
D. Ibuprofen kezelés 
 
13. Tartós lázas, szájnyálkahártya fekélyekkel járó neutropenia esetén nem jellemző: 
A. Nyaki nyirokcsomó duzzanat 
B. Normális CRP 
C. Hasmenés 
D. Mérsékelt anaemia 
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14. Időskori myelodysplasiában előfordulhat: 
A. Súlyos neutropenia, anaemia és thrombocytopenia nélkül 
B. Emelkedett vvs szám 
C. JAK2 pozitivitás 
D. Lymphocytosis 
 
15. Súlyos lázas neutropenia esetén a választandó eljárás, kivéve: 
A. A szóba jöhető gyógyszerek azonnali elhagyása 
B. Empirikus antibiotikum kezelés 
C. Közepes dózisú szteroid adása 
D. Hospitalizáció 
 
16. Splenectomia után gyakran előfordul: 
A. Tartós leukocytosis 
B. Éveken át gyorsult vvs süllyedés 
C. Vashiány 
D. Thrombocytopenia 
 
17. A JAK2 mutáció jelenléte diagnosztikus értékű, kivéve: 
A. Polycythaemia vera 
B. Myelofibrosis 
C. Essentialis thrombocythaemia 
D. Krónikus myeloid leukaemia 
 
18. A normális vérképben a neutrophilok a leukocytaszám hány százalékát teszik ki: 
A. 30-40% 
B. 75-85% 
C. 55-60% 
D. 90% felett 
 
19. Egy-egy myeloblast előfordulhat a perifériás vérkenetben, kivéve:  
A. Myelofibrosis 
B. Krónikus myeloid leukaemia 
C. Krónikus idiopathiás neutrophilia 
D. Myelodysplasia  
 
20. Durván granuláltak lehetnek a neutrophil sejtek: 
A. Szteroid okozta neutrophiliában 
B. Krónikus myeloid leukaemiában 
C. Septicus, toxikus állapotban 
D. Akut vérzés esetén  
 

Helyes válaszok: 1: C, 2: D, 3: C, 4: A, 5: B, 6: B, 7: D, 8: D, 9: C, 10: C, 11: B, 12: A, 13: B, 14: A, 15: C, 
16: A, 17: D, 18: C, 19: C, 20: C 
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A haemostasis zavarai 
dr. László Előd 

Bevezetés 

Az emberi szervezetben bonyolult mechanizmus gondoskodik arról, hogy az érpályán belül a vér a 
keringés zavartalanságát biztosító folyékony állapotban maradjon, az érfal sérülése esetén a 
folytonossági hiány véralvadék (thrombus) képződése révén megszűnjön, ugyanakkor ennek 
képződése ne haladja meg a vérzéscsillapításhoz szükséges mértéket. A rendszer egyes képviselői 
egymással szoros kölcsönhatásban vannak, didaktikai szempontból és a klinikai vonatozások 
(tünetek, kezelés) figyelembevételével mégis indokolt a folyamat szakaszokra bontásra. Ezek az 
alábbiak (a legfontosabb tényezők megjelölésével): 

 elsődleges (primer) haemostasis (érfal, thrombocyták), 

 másodlagos (szekunder) haemostasis (a vérplazma alvadási faktorai), 

 fibrinolysis (fibrinolyticus faktorok). 

A rendszer egyensúlyának kisebb- nagyobb zavara vérzékenységet vagy fokozott alvadékonyságot, 
thrombosishajlamot ereményez. A mindennapi gyakorlatban elsősorban az elsődleges haemostasis 
zavarának következtében kialakult vérzékenységgel találkozunk, de a másodlagos haemostasis 
thrombosishajlamot okozó eltéréseinek ismerete is elengedhetetlen a családorvosi gyakorlat 
számára. 

Vérzékenységi betegségek 

Vascularis eredetű vérzékenység 

Veleszületett vasopathiák 

A ritkán előforduló haemorrhagiás teleangiektasia (Osler-Weber-Rendu) jellemző elváltozásai a 
bőrön és a nyálkahártyákon kialakuló, 1-3 mm átmérőjű lapos, kerek, vöröses- lila képződmények. 
Ezek tágult arteriolák és kapillárisok, melyek falából hiányoznak az elasztikus rostok. Megrepedésük 
kisebb, nagyobb mértékű vérzést eredményez. Az életkor előrehaladtával a kezdeti tünetek 
(leggyakrabban orrvérzés) súlyosbodhatnak, a gyakori vérvesztés vashiányos vérszegénység 
kialakulásához vezet. A lokális vérzéscsillapításon és vaspótláson kívül nincs lehetőség terápiás 
beavatkozásra. A még ritkább egyéb veleszületett vascularis eredetű vérzékenységgel 
(pseudoxanthoma elasticum, Ehlers-Danlos szindróma, más kötőszöveti betegségek) való találkozás 
valószínűsége a családorvosi praxisban igen- igen csekély. 

D6900 Allergiás purpura 
D6910 Vérlemezkék minőségi rendellenességei 
D6920 Egyéb nem thrombocytopeniás purpura 
D6930 Idiopathiás thrombocytopeniás purpura 
D6940 Egyéb primer thrombocytopenia 
D6941 Szerzett gátlótestes hemofília alv. fakt. és imm.suppr. kez. igénnyel 
D6950 Másodlagos thrombocytopenia 
D6960 Thrombocytopenia, k.m.n. 
D6980 Egyéb meghatározott vérzéses állapotok 
D6990 Vérzéses állapot k.m.n. 
D8910 Cryoglobulinaemia 
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I7800 Teleangiectasia hereditaria haemorrhagica (Osler-Weber-Rendu) 
I8780 Egyéb meghatározott visszérbetegségek 
Q7960 Ehlers-Danlos szindróma 

 

Szerzett vasopathiák 

A kórképek közös jellemzői, - ami a vérzékenység tüneteit illeti, - az elsődleges haemostasis zavarára 
utaló purpurák (többszörös véraláfutások, petechiák). Súlyosabb vérzéssel általában nem kell 
számolni. 

Ide tartoznak a bakteriális és vírusfertőzésekhez társuló, toxinok által okozott, ritkán tapasztalható 
purpurák, az általában gyermekkorban fellépő, immunológiai eredetű Schönlein- Henoch purpura, 
melynek felismerését, thrombocytopeniás eredettől való elkülönítését megkönnyíti, hogy a laesiok 
kiemelkednek a bőr szintjéből és érzékenyek. Előfordulhat, hogy a hepatitis-C-hez társuló, (más 
kórképekben is fellépő) cryoglobulinaemia a purpurák oka. A terápia a mindenkori alapbetegség 
kezelése. 

Szemben az eddig ismertettek ritkaságával, a bőr kötőszövetének sorvadásából adódó purpura senilis 
(amely a vérzésék helyén kialakuló, kozmetikai szempontból zavaró barna pigmentációt hagy hátra) 
idős emberek igen gyakori tünete- panasza. Hasonló módon jelentkezik a tartósan szteroid 
kezelésben részesülő, vagy mellékvesekéreg-túlműködésben szenvedő betegek enyhe 
vérzékenysége. 

Ugyancsak nem ritka a főleg - egyébként panasz- és tünetmentes - fiatalokon (gyakrabban nőkön) 
fellépő purpura simplex gyorsan múló véraláfutások, petechiák formájában. Eredete ismeretlen. Nem 
tisztázott etiológiájú az Achenbach-szindróma (BNO: I87.8) sem, amely leggyakrabban a kéz ujjain 
rohamokban fellépő, apró haematomák formájában jelentkezik. Ezek kialakulását szúró- csípő jellegű 
fájdalom előzi meg. 

A háziorvosi praxisban észlelhető vasopathiák nagy többségükben nem veszélyes kórképek, inkább 
nevezhetők állapotnak, mint betegségnek. Ismeretük mégis lényeges, mert a korrekt diagnózis 
panaszok és tünetek alapján történő megállapítása elejét veszi részben fölösleges (alvadási 
paraméterek), ill. ezen túlmenően nem is kellően informatív (Duke-féle vérzési idő) vizsgálatok 
elvégeztetésének. Fontos tudnunk azt is, hogy nem igényelnek aktív terápiás beavatkozást (a széles 
körben rendelt C-, ill. P-vitamin tartalmú „érvédő” készítmények terápiás hatásáról egyik mértékadó 
szakkönyvben sem lehet adatot találni). 

Thrombocyta eredetű vérzékenység 

A vérzékenységgel járó betegségek oka leggyakrabban (az esetek 2/3-ában, ha a kombinált formákat 
is figyelembe vesszük, 4/5 részében a vérlemezkék számának csökkenése (thrombocytopenia). Ehhez 
képest lényegesen kisebb gyakorisággal észlelhetők a thrombocyták különböző természetű működési 
zavarai, melyeket közös neve thrombocytopathia. 

A vérzékenység formája a primer heamostasis zavarára utal: többszörös, nem nagy kiterjedésű, 
felületes suffusiók, tűszúrásnyi, néha összefolyó petechiák. Súlyosabb, belső szervi (elsősorban 
koponyaűri) vérzések ritkábban jelentkeznek. A beavatkozások (műtét, foghúzás) során fellépő 
vérzésre jellemző, hogy ha annak csillapítása egyszer sikeres (a primer, thrombocyta thrombus 
létrejött) a vérzés újra indulásától nem kell tartani, mert a plazmatikus faktorok részéről nincs 
eltérés, a szekunder (fibrin) thrombus képződése zavartalan. 



 1314 

A vérzékenység tüneteinek súlyossága nem mindig arányos a vérlemezkék számával. Azokban a 
betegségekben, melyekben a pusztulás a thrombocytopenia elsődleges oka, és a csökkent 
populációban a fiatal, jó funkciójú elemek dominálnak, kevésbé kifejezettek a tünetek, mint a képzés 
zavarából adódó kórképekben, melyekben a fiatal vérlemezkék aránya kisebb. Ez magyarázza, hogy a 
terápiarezisztens ITP-ben szenvedő betegek életminősége igen kis vérlemezkeszám mellett is 
elfogadható lehet. A thrombocytopeniák csoportosítását az 1. táblázat tartalmazza. 

1. táblázat. A thrombocytopeniák csoportosítása 

Pseudothrombocytopenia 
Csökkent képzés 

 Csontvelő-károsodás (külső okok: gyógyszerek, vegyi anyagok, sugárzás, fertőzések, 
megakaryocyta elleni antitestek) 

 Csontvelő infiltráció (myeloproliferatv betegségek, lymphoproliferatív betegségek, malignus 
tumor) 

 A megakaryocyták érési zavara (B12 vitamin vagy folsavhiány) 
Fokozott perifériás pusztulás 

 Felhasználódás az érpályán belüli fokozott alvadási aktivitás következtében (DIC) 

 Immun thrombocytpeniák (Idiopathiás thrombocytopeniás purpura, szekunder 
immunthrombocytopeniák, gyógyszer okozta immunthrombocytopeniák, heparin által 
indukált thrombocytopenia, poszttranszfúziós purpura) 

 Thromboticus thrombocytopeniás purpura (TTP), haemolyticus uraemiás syndroma (HUS) 

 Megoszlási thrombocytopenia (hypersplenia) 
A képzés és pusztulás egyidejű zavara miatt 

 Alkoholizmus cirrhozissal, portalis hypertensioval, splenomegaliával, hyperspleniával 
 

Pseudothrombocytopenia 

Ha bármilyen okból végzett vérkép vizsgálat eredményeként, - különösen, ha a betegnek nincsenek 
vérzékenységre utaló panaszai, - addig nem ismert thromobcytopeniára derül fény, indokolt a 
pseudothrombocytopenia kizárása a perifériás vérkenet mikroszkópos vizsgálata (thrombocyta 
aggregatumok keresése), ill. a vérlemezkeszámlálás citrátos mintából történő ismétlése révén. A 
jelenség oka az alvadásgátlóban, ill. a beteg plazmájának nem kóros jelentőségű eltérésében 
keresendő. Az EDTA a plazmában található IgA osztályú fehérjével komplexet képezve a mintában a 
vérlemezkék összecsapzódását okozza. Az így képződött aggragátumok által tartalmazott 
thrombocytákat az automata nem számlálja meg. A perifériás vérkenet mikroszkópos vizsgálatával az 
aggregátumok jelenléte igazolható. Citrátos mintában ez a jelenség nem jön létre, a 
thrombocytaszám (a hígítás következtében létrejött 10%-os csökkenést leszámítva) megfelel a valós 
értéknek. 

Csontvelőkárosodás 

A külső tényezők által okozott csontvelő károsodás következtében kialakult thrombocytopenia oka az 
anamnézis (előrement kezelések, gyógyszeres, radiotherapiás beavatkozások) ismeretében könnyen 
tisztázható. A terápia mellékhatásaként felfogható eltérés kezelése a kiváltó okot elrendelő 
intézmény feladata, a családorvos teendője, - ha a tünetek ezt indokolják, - a beteg mielőbbi 
eljuttatása a megfelelő ellátóhelyre. A nem cytostaticus hatású gyógyszerek közül - változó, esetleg 
csaknem elhanyagolható gyakorisággal - több is okozhat, immunológiai mechanizmus útján, 
thrombocytopeniát, így a vérkép eltérése esetén ezek - megfelelő mérlegelés után történő - 
felfüggesztése javasolt. 
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Csontvelő infiltráció 

Ritkán fordul elő, hogy a „kiszorításos” thrombocytopeniára, melynek hátterében a csontvelő 
malignus sejtekkel történő infiltrációja vagy kötőszövetes transzformációja áll, mint a betegség első 
tünetére a családorvosi praxisban történő, - specifikus tünetek miatt vagy szűrés céljából végzett, - 
vérképvizsgálat miatt derül fény. Ilyenkor az alapbetegség esetleg addig nem nyilvánvaló tüneteinek 
keresése mellett az ezeknek megfelelő szakellátó helyre való mielőbbi eljuttatás a családorvos 
feladata. Ha ismert malignus betegség - melyhez a korábbiakban nem társult thrombocytopenia (pl. 
krónikus lymphocytás leukaemia) - követése, gondozása során észlehető a vérlemezkék számának 
csökkenése, ennek oka kisebb részben társuló ITP (ld. ott), gyakrabban a betegség progressziója. A 
teendő a szakellátó helyre utalás. 

A megakaryocyták érési zavara 

A gyakori B12-vitamin hiányos vérszegénység különböző formáinak - azok előrehaladott állapotában - 
kísérő laboratóriumi lelete lehet a thrombocytopenia. Csak igen ritkán fordul elő, hogy az ez által 
okozott vérzékenység legyen. Az anaemiához esetleges neurológiai, pszichiátriai tünetek gyakrabban 
és korábban jelentkeznek. A szubsztitúciós terápia mellett a thrombocytopenia is megszűnik. A 
folsavhiány különböző eredetű felszívódási zavar következménye lehet. Itt is igaz, hogy az anaemia 
rendszerint megelőzi a thrombocytopenia kialakulását. Eredményes szubsztitúció mellett a 
vérlemezke szám rendeződik. 

Felhasználódás az érpályán belüli fokozott alvadási aktivitás következtében (Diffus intravascularis 
coagulatio, DIC) 

Számos betegség (halott magzat szindróma, szeptikus abortus, szülést követően a méhben maradt 
placenta, manifeszt intravasalis haemolysis, nagykiterjedésű tumoros betegség, szepszis, bármely 
okból kialakult shock) és beavatkozás (thrombokinázban gazdag szerveken végzett műtét, 
extracorporalis keringés mellett végzett operáció) szövődményeként a véralvadás érpályán belüli 
aktiválódása jöhet létre a kis,- ritkábban a nagy erekben kialakuló thrombusképződéssel. A folyamat 
során a plazmatikus alvadási faktorok és a (elsősorban az V és a VIII faktor, és a fibrinogén), ill. a 
thrombocyták felhasználódnak, ami haemorrhagiás diathesist eredményez. A faktorok szintjének a 
fibrinolysis másodlagos aktivációja által okozott további csökkenése, ill. a fibrin- fibrinogén 
degradációs termékek megjelenése fokozza a heamostasis zavarát. A faktorhiány, a vérzékenység és 
a thrombosisok kialakulásának mértéke, tempója igen különböző lehet az összes fenti tünetet és 
leletet felvonultató rohamos lefolyású esetektől kezdve a krónikus formákig, melyekben a 
tüneteknek csak egy része jelentkezik, a faktorok és a thrombocyták felhasználódását pedig a 
fokozott termelés pótolja (kompenzált DIC). A háziorvosi praxisban nagyvolumenű vagy disszeminált 
tumorok (elsősorban gyomor, petefészek, hasnyálmirigy) és elhanyagolt terhesség során elhalt 
magzat által okozott tünetszegény DIC-kel, ill. annak fellángolásával, akuttá válásával találkozhatunk. 
Tekintettel arra, hogy mind a terápiát nagyban befolyásoló laboratóriumi vizsgálatokat mind magukat 
a beavatkozásokat csak fekvőbeteg ellátó intézményben lehet végrehajtani a teendő (már gyanú 
esetén is) a sürgős kórházba utalás. A kezelés mindenekelőtt a kiváltó ok megszüntetéséből áll. Ez a 
szülészeti esetekben nagy többségben megoldható, tumoros betegeknél általában nem lehet sikeres. 
Magának a folyamatnak a terápiája (azokat az eseteket kivéve, melyekben a thrombosis áll előtérben 
és heparint is kell adni) a hiányzó faktorok (friss fagyasztott plazma, antithrombin III koncentrátum) 
és a thrombocyták pótlása. Az elmélet, mely szerint a szubsztitúció „olaj a tűzre” és fenntartja, ill. 
súlyosbítja az intravasalis alvadást és így ellenjavallt, a gyakorlatban nem bizonyult helytállónak. A 
fibrinolysis hasonló tüneteket okozó elsődleges aktiválódása ritka, a prostatadaganatok 
szövődményeként léphet fel. 
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Immunthrombocytopeniák 

Idiopathiás thrombocytopeniás purpura (ITP), autoimmun thrombocytopeniás purpura (ATP) 

Elsődlegesen a thrombocyták élettartamának megrövidülése által okozott, immuneredetű 
thrombocytopenia, melynek hátterében egyéb ismert betegség (ld. alább!) nem mutatható ki. 
Gyermek- és felnőttkori formája ismeretes, melyek etiológiája, pathogenesise, kezelése és prognózisa 
különböző. Itt a felnőttkori formát tárgyaljuk. A betegség nem szerinti megoszlása: nő/férfi = 2-3/1. 
Leggyakrabban a 40- 50 év közötti népességben jelentkezik, de mind fiatalabb, mind idősebb korban 
előfordulhat. 

A vérlemezke élettartam megrövidülésének oka thrombocyta-specifikus autoantitestek keletkezése, 
melyek a thrombocytákhoz kötődve azok gyors destrukcióját okozzák a mononuclaris phagocyta 
rendszer által, elsősorban a lépben és a májban. Az esetek egy részében a vérlemezkék képzése is 
károsodott. 

A családi anamnézis nem jellemző. A tünetek az elsődleges haemostasis zavarára utaló, kisebb-
nagyobb mértékű vérzékenységben nyilvánulnak meg (igen kis traumára vagy spontán jelentkező 
suffusiok, petechiák a bőrön (száraz petechiák), ritkában a nyálkahártyákon (nedves petechiák). 
Súlyosabb (intracraniális) vérzések ritkábban lépnek fel. Fogamzóképes korú nőkben 
hypermenorrhea jelentkezhet. Gyakran tünetmentesek betegek, a thrombocytopeniára egyéb okból 
végzett vérképvizsgálat alkalmával derül fény. 

A fizikális vizsgálat eredménye - eltekintve a vérzékenység tüneteitől - nem jellemző. 
Lépnagyobbodás általában nem társul a betegséghez, a tapintható lép inkább ITP ellen, a 
thrombocytopenia más eredete mellett szól. A laboratórium vizsgálatok célja - a thrombocytopenia 
megállapításán kívül - az egyéb, thrombocytopeniával járó betegségek (ld. ott) kizárása. 

Az újonnan felfedezett esetekben a diagnózis a thrombocytopenia észlelését követően a családorvosi 
praxisban a fentiek alapján valószínűsíthető, a bizonyítás, a kezelés indikációjának eldöntése és 
elvégzése enyhébb esetekben (thrombocyta szám 30 G/L felett, vérzés nincs, vagy csak száraz 
purpurák jelentkeznek) hematológus szakorvos, súlyosabb esetekben (thrombocytaszám 30 G/L vagy 
kisebb, nedves purpurák, nagyobb vérzések) hematológiai centrumok feladata. Az utóbbi esetben 
magától értetődik a sürgős hospitalizáció, de az előbbiben is javasolt minél előbb igénybe venni a 
szakellátás segítségét, mert az állapot súlyosbodása nem zárható ki. 

Az ambulánsan kezelhető esetekben elsődleges kezelés: szteroid készítmény (pl. 1-1,5 mg/kg/nap 
methylprednisolon) orális adása. Ennek hatása általában 2-4 hét múlva jelentkezik, de nem ritkán 
néhány napon belül észlelhető javulás. Eredményesség esetén a szteroid dózisa fokozatosan - a 
vérlemezke szám alakulásától függően, hosszabb időn át - csökkentendő. Ha a gyógyszer elhagyására 
nincs mód, vagy azt követően a beteg visszaesik, a szteroid kezelés eredménytelennek minősül. 
Súlyos esetekben gyorsabb hatás várható a nagydózisú immunoglobulin (IVIG) intravénás adásától. E 
terápiás próbálkozások sikertelensége esetén - ha nincs kontraindikáció, - mérlegelendő, ill. 
elvégzendő a splenectomia. Ha ez ellenjavallt, ill. eredménytelenségét követően számos - több- 
kevesebb eredményt ígérő - kezelési mód jön szóba. A leggyakrabban alkalmazott szer az 
immunosupresszív hatású azathioprin. Újabban a thrombocyták képzését fokozó romiplosztim 
(melynek kijelölt intézmények által történő rendelhetőségét külön jogszabály írja elő) bizonyult 
hatásosnak. 

A kezelésre szoruló esetek hematológiai státusának ellenőrzése a szakellátó helyek feladata. A 
kezelés során az alkalmazott gyógyszerek mellékhatásaival (szteroidok: ld. külön fejezetben, 
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azathioprin: myelosuppressio, hepatotoxicitás) a családorvos konfrontálódhat. Ezek észlelésével, 
esetleg terápiájával - a szakellátással való együttműködés formájában - részt vehet a kezelésben. A 
tünetmentes, kezelésre nem szoruló betegnél is (ha a vérlemezke szám 70 G/l alatt van) kerülendő az 
intramuscularis injekció adása. Gondot kell fordítani a kisebb, - elsősorban a koponyát érintő - 
traumák kerülésére, ill. megtörténtük esetén a beteg gondos observatiojára is. 

A splenectomián átesett betegek bizonyos, - elsősorban tokos - baktériumok (pneumococcus, 
meningococcus, Haemophilus influenzae) által okozott, néha fulmináns lefolyású fertőzések iránt 
fogékonyabbak az átlagosnál. Ezek elleni vakcináció a lépeltávolítás előtt 2-3 héttel elvégzendő. A 
vakcinációt 5 évenként kell ismételni. A beteget tájékoztatni kell, hogy láz esetén azonnal kezdje el a 
kezelést megfelelő adagú amoxicillin tartalmú készítmény bevételével, s a lehető legrövidebb időn 
belül forduljon orvoshoz. Helyes, ha a gyógyszert mindig magánál tartja. 

A terhesség alatt jelentkező thrombocytopenia csak az esetek kis részében ITP következménye. 
Gyakoribb a pontosan nem tisztázott eredetű, ártalmatlan lefolyású terhességi thrombocytopenia. A 
háziorvosi praxisban történő észlelése esetén hematológus szakorvoshoz való irányítás szükséges. A 
gondozás, - amennyiben indokolt, - hematológiai és szülészeti feladat. 

Egyéb immunthrombocytopeniák 

Szekunder immunthrombocytopeniák 

Másodlagosan társulhat immunológiai mechanizmus révén többé- kevésbé súlyos thrombocytopenia 
szisztémás autoimmun betegséghez (pl. SLE), melynek akár első tünete is lehet. Részletes 
immunológiai vizsgálatok tisztázzák az esetleges összefüggést. HIV fertőzés is okozhat ilyen úton 
thrombocytopeniát, ami nem jelenti azt, hogy minden ITP-ben szenvedő betegnél, - ha csak nem 
tartozik valamelyik rizikócsoportba, - el kell végezni a szűrővizsgálatot. A szekunder ITP leggyakoribb 
oka valamely malignus vérképzőszervi betegség, elsősorban CLL. A diagnózis a komplikáció 
fellépésekor rendszerint ismert, vagy a thrombocytopenia észlelésével egy időben elvégzett 
vizsgálatokkal tisztázódik. A szövődmény egyébként kezelésre nem szoruló alapbetegség mellett is 
felléphet, ilyenkor terápiája megegyezik a fent leírtakkal. 

Gyógyszer által okozott immunthrombocytopeniák 

A legkülönbözőbb gyógyszerek okozhatnak immunthrombocytopeniát. Ezek között első helyen a 
ritmuszavarok kezelésében korábban széles körben alkalmazott, ma alig használt chinidin-
készítmények álltak. Valamely gyógyszer immunthrombocytpeniát okozó hatásának igazolása egy 
adott esetben körülményes, a napi rutinban nem alkalmazott vizsgálatokkal - és akkor sem 
bizonyosan - igazolható, így a gyanú felmerülése esetén lehetőség szerint az összes szóba jövő 
gyógyszert el kell hagyni. 

Heparin által indukált thrombocytopenia (heparin induced thrombocytopenia, HIT) 

A kis molekulatömegű heparinkészítmények (low molecular weight heparin, LMWH) egyre inkább 
elterjedő ambuláns alkalmazása teszi a szövődmény ismeretét feltétlenül szükségessé, még akkor is 
ha fellépésével ritkán(HIT I: 2%, HIT II: kevesebb mint 1%) kell számolni. 

HIT I: A készítmény adagjától függő, enyhe lefolyású (a vérlemezkeszám általában nem csökken 100 
G/L alá), a kezelés első 5 napjában fellépő, spontán rendeződő thrombocytopenia, mely a kezelés 
folytatása mellett is megszűnik. Oka: a thrombocyták heparin által kiváltott aggregációja. 
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HIT II: Nem dózisfüggő, később, általában a 6-14 napon jelentkezik a thrombocytopenia, de ismert 
rövidebb (korábban már heparinnal kezelt betegekben), ill. hosszabb adás után történt fellépés is. A 
vérlemezkeszám 50 G/L alá is csökkenhet, bár a nagyon súlyos thrombocytopenia nem jellemző. A 
komplikáció gyanúját felveti az is, ha a thrombocytaszám az említett időszakban a kiindulási érték 
felére csökken. A háttérben allergiás mechanizmus (heparin által indukált thrombocyta-ellenes 
antitestek) révén létrejött thrombocyta aktiváció és destrukció áll. Az ellenanyagok kimutatása olyan 
speciális laboratóriumi felkészültséget igényel, mely a napi gyakorlatban nem áll rendelkezésre. A 
klinikai tünetek súlyos, akár életet veszélyeztető artériás és vénás thrombosisok (phlegmasia 
alba/coerulea dolens) formájában jelentkeznek. A teendő a heparin kezelés azonnali felfüggesztése, 
más típusú alvadásgátló (pl. hirudin készítmény) adása. Terheseknek nem adható hirudin, mert a 
plecentán átjutva a magzat kerintgésébe kerül! A betegség felléptének gyanúja azonnali intézeti 
elhelyezést igényel! A megelőzés eszköze a kezelés során a különböző LMWH készítmények 
alkalmazási előirataiban meghatározott gyakoriságú vérlemezkeszám ellenőrzés (pl. az első héten 2 
alkalommal). Az a beteg, akinél egyszer HIT II-t kórisméztek, soha többet nem kaphat heparint, 
semmilyen formában (pl. heparin tartalmú kenőcsöt sem!). 

Poszttranszfúziós purpura/thrombocytopenia 

A transzfúzió ritka szövődménye, elsősorban 50 évesnél idősebb nőkben, akik már voltak terhesek, ill. 
korábban már vérátömlesztésben részesült egyénekben lép fel. Családorvosi szempontból az adja 
jelentőségét, hogy a transzfúzió után 5-10 nappal, - tehát esetleg már a fekvőbeteg gyógyintézetből 
való elbocsátást, követően - lép fel. Oka az, hogy a donor és a recipiens thrombocytáinak 
antigénszerkezete különböző. A tünetek nem-heamolyticus lázas reakció, súlyos thrombocytopenia 
és vérzékenység formájában jelentkeznek. A probléma a háziorvosi praxisban nem oldható meg, a 
beteget a transzfúziót adó intézetbe kell sürgősen visszautalni. 

Thromboticus thrombocytopeniás purpura (TTP, Moschkowitz szindróma) 

Elsősorban nőkben (férfi:nő = 2:1) a 30-40 éves korosztályban jelentkező, kis incidenciájú (kb. 0,5-
0,7/100000/év) betegség. Ismerete azért fontos, mert, ha gondolunk rá, és a beteg megfelelő 
kezelésben részesül, mintegy 90% a gyógyulás esélye, míg ellenkező esetben a mortalitásé 
ugyanennyi. Különböző formáinak pathomechanismusa igen bonyolult, ismertetése meghaladja az itt 
adott kereteket. Valamennyi formában közös, hogy a kiserekben a thrombocyták direkt aggregációja 
jön létre, microthrombusok keletkeznek, melyek a vörösvérsejtek károsítása (microangiopathias 
haemolyticus anaemia), ill. elsősorban a vese és a központi idegrendszer keringésének zavara révén 
okoznak a thrombocytopenián (kiterjedt suffusiok, petechiák), a vérszegénységen (az anaemia és a 
haemolysis általános klinikai és laboratóriumi tünetei, a vérkenet mikroszkópos vizsgálatával 
kimutatható sérült vörösvérsejtek, fragmentocyták) túl vesekárosodást (azotaemia), változó 
neurológiai tüneteket és lázat. Az aláhúzott tünetek adják a betegség klasszikus formájára jellemző 
„pentádot”, de a diagnózis megállapításához a felsoroltak közül az első két tünet elegendő. Az 
adekvát kezelés a gépi plazmacsere, ennek elérhetőségéig friss, fagyasztott plazma adása. Miután 
ezek csak fekvőbeteg ellátó intézményben, ill. szakintézetekben érhetők el, s a betegség lefolyása 
kiszámíthatatlan, a gyanú felmerülése esetén a lehető legsürgősebb beutalás a feladat. A betegek egy 
része átmenetileg eredményes kezelést követően visszaesik. Ilyenkor az anemnézis ismerete 
megkönnyíti a teendők meghatározását. 

Megoszlási thrombocytopenia (hypersplenia) 

Egészséges egyénekben a szokottnak megfelelő nagyságú lép a vérlemezkék kb. 1/3-át tárolja. Ha a 
lép megnagyobbodott, a nagyobbodás mértékével arányosan több thrombocytát tárol. Így a keringő, 
a vérzéscsillapítás céljára rendelkezésre álló vérlemezkék száma csökken, a nélkül, hogy a képzés 
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zavart lenne. Az, hogy fizikális vizsgálattal nem tudjuk tapintani a lépet, nem zárja ki a nagyobbodást. 
A tapinthatóvá váláshoz a lép a normális méret kb. háromszorosára kell növekednie. A választandó 
vizsgálat a hasi ultrasonographia. Minden lépnagyobbodást okozó betegség a tárolás növekedésével 
jár. A családorvosi gyakorlatban a leggyakoribb a májbetegséghez társuló portális hypertensio által 
okozott splenomegalia, ill. hypersplenia. Gyakran észlelhető leukopenia, granulocytopenia is. Az 
esetek legnagyobb részében a jelentősen csökkent vérlemezkeszám ellenére sem mutatkozik 
spontán vérzékenység. Problémát jelenthetnek azonban a traumák, az esetleg szükségessé váló 
sebészi beavatkozások, mivel az állapot nem befolyásolható gyógyszeresen, s a vérlemezkepótlás, - a 
megnövekedett splenicus pool következtében, - kisebb és rövidebb ideig tartó eredményt hoz. 
Elvben tartós megoldást jelentene a splenectomia, ez azonban a más helyeken - elsősorban a 
nyelőcső alsó szakaszán - már kialakult portocavalis anastomosisok (varixok) várható súlyosbodása 
miatt majdnem mindig ellenjavallt. 

A képzés és pusztulás egyidejű zavara 

Alkoholizmus cirrhosissal, portalis hypertensioval, splenomegaliával, hyperspleniával 

A folsavhiány által okozott thrombocytopenia nemritkán a krónikus alkoholizmus következménye, a 
nem pontosan tisztázott eredetű felszívódási zavar miatt. Ez a háziorvosi praxisban mindennapos 
problémát okozó szenvedélybetegség egyéb mechanizmusok révén is okozhat - néha meglepően 
súlyos - vérlemezkeszám-csökkenést. Az alkohol csökkenti a thrombocyták élettartamát, hátráltatja a 
megakaryocyták érését és a hepatopathiához portális hypertensio, splanomegalia, hypersplenia 
társulhat (ld. fentebb). Ha az utóbbi mechanizmus még nem játszik szerepet, az absztinencia 
(folsavpótlással, de a nélkül is) a vérlemezkék számának gyors növekedését eredményezi. 

A thrombocytafunkció zavarai (thrombocytopathiák) 

Veleszületett thrombocytopathiák 

A Glanzmann-Naegeli thrombasthenia, az óriásthrombocytás thrombocytopathiák, a „storage pool” 
betegség, az aspirin like betegség tartozik többek között ebbe a csoportba. Autoszomálisan öröklődő, 
ritka betegségek (az incidencia kevesebb, mint 5:1000000). A vérzékenység változó mértékű lehet. A 
betegségek gyanúját a referencia tartományba eső vérlemezkeszám mellett fennálló haemorrhagiás 
diathesis veti fel. Ilyen esetben a beteget szakintézetbe kell irányítani. A pontos diagnózis és a terápia 
vezetése a megfelelő lehetőségekkel rendelkező központ feladata. 

Szerzett thrombocytopathiák 

Ezek előfordulása sokkal gyakoribb és így a családorvosi praxis szempontjából jelentőségük is 
összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint a veleszületett formáké. 

Thrombocyta aggregatio gátlókkal (acetilszalicilsav, ticlopidin, clopidogrel) végzett kezelés. 

Az előírt adaggal folytatott terápia ritkán okoz számottevő spontán vérzékenységet, bár petechiák 
előfordulhatnak. Tekintettel arra, hogy a kezelés abbahagyása ennél súlyosabb komplikációkkal 
járhat (pl. coronaria stent beszűkülése) a kisfokú hemorrhagiás diathesis nem képez ellenjavallatot. 
(A ticlopidin nem kívánatos mellékhatásával - ritka szövődményként – másként is befolyásolhatja a 
haemostasist, amennyiben TTP-t okozhat.) Műtéti, nagyobb fogászati és szájsebészeti beavatkozások 
előtt 4-5 nappal (figyelembe véve a vérlemezkék kb. 10 napos átlagos élettartamát) szüneteltetni kell 
e készítmények adását, mert azoknak a thrombocytáknak, melyek a gyógyszer hatása alá kerültek, 
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haemostaticus kapacitása nem regenerálódik a készítmény kiürülését követően sem. Sürgős esetben 
a vérzékenység kedvezően befolyásolható desmopressin adásával. 

Uraemiában fellépő thrombocytopathia 

A vérlemezkék működése több mechanizmus útján is károsodik veseelégtelenségben. A vérzékenység 
mértéke inkább függ az uraemia fennállásának időtartamától, mint annak súlyosságától. A 
vérzékenység súlyos, akár életet fenyegető is lehet. Bár krónikus művese kezelés mellett a 
vérzékenység ritkábban lép fel, ezeknél a betegeknél feltétlenül kerülendő a thrombocyta funkciókat 
kedvezőtlenül befolyásoló gyógyszerek adása (ld. fent!). A desmopressin ebben a kórképben is 
hatásosnak bizonyult. 

Monclonalis gammopathiákhoz társuló thrombocytopathiák 

A kóros fehérje a thrombocyták membránjának bevonásával gátolja a felszíni receptorok működését, 
s így okoz - általában enyhe - vérzékenységet. 

Coagulopathiák 

Ebbe a betegségcsoportba a vér alvadási rendszerének (a plazmatikus alvadási faktoroknak) 
veleszületett és szerzett zavarai tartoznak. 

Haemophilia 

A VIII (haemophilia A) és a IX (haemophilia B) faktor örökletes hiánya vagy funkcionális elégtelensége 
által okozott vérzékenységet nevezzük haemophiliának. A nagyon ritka (az incidencia <5:1000000) 
faktorhiányok (fibrinogén, F II, F V, F VII, F X, F XI, F XII) továbbá a gátlótestes heamophiliák tárgyalása 
meghaladja az adott kereteket. 

Az előfordulás gyakorisága 15-25/100000 férfilakos. Minden 5000. fiúgyermek születésére esik egy A 
haemophiliás és minden 30000-re egy B haemophiliás újszülött. Az össznépességre vonatkoztatva ez 
kb. 10:100000 gyakoriságot jelent, 85%-nyi A haemophiliással. 

Az öröklésmenet az X kromoszómához kötötten recesszív, ami azt jelenti, hogy a betegség hordozói a 
(rendszerint tünetmentes) nők, a betegek pedig hemizigóta férfiak. A genetikai háttér ezen 
túlmenően rendkívül heterogén, pontos tisztázásához molekuláris géndiagnosztikai módszerek 
alkalmazása szükséges. 

A laboratóriumi vizsgálatok közül a megnyúlt aktivált thromboplastin idő és az érintett faktor 
aktivitásának csökkenése jellemző. A haemostasis állapotának megítélésére széles körben 
alkalmazott teljes véralvadási idő ebben a betegségben (mint minden más kórképben is) alkalmatlan 
arra a célra, melyre használják. Ha megfelelő kritériumok mellett végzik (melyek általában 
hiányoznak), akkor is csak 5% alatti faktorszint esetén nyúlik meg, ami azt jelenti, hogy a mérsékelten 
esetleg közepesen súlyos eseteket (ld. alább) nem jelzi. A betegség súlyosság szerinti beosztása az 
érintett faktor maradék aktivitásán alapul, ami a klinikai súlyossággal arányos. Így 
megkülönböztetünk súlyos (aktivitás 1% alatt), középsúlyos (2-5%) és mérsékelt (5-30%) eseteket. A 
súlyosság mértéke a beteg egész életén keresztül, ill. egy családon belül változatlan. 

Súlyos esetekben a vérzékenység a visszatérő nagyízületi vérzésekben, a vázizomzat inter- és 
intramuscularis haematomáiban nyilvánul meg. Az előbbi a haemophiliás arthropathia különböző 
formáihoz, az utóbbi az akutan kialakuló compartment szindrómákon túlmenően az alsó végtag 
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mozgató idegeinek károsodásához is vezethet. Ugyancsak az izomközti vérzések okozzák a 
haemophiliás pseudotumorok kialakulását. Életveszélyes szövődmény lehet a retroperitoneális és a 
retropharyngealis haematoma. 

Középsúlyos estekben fent említett nagykiterjedésű spontán vérzések nem lépnek fel. A belső szervi 
vérzések közül a spontán haematuria viszonylag gyakori. A gasztrointesztinális vérzés hátterében 
egyéb organikus ok is áll. Mérsékelt haemophiliában általában csak traumák és sebészi 
beavatkozások kapcsán, ill. valamilyen belső szervi organikus eltérés társulása esetén lép fel vérzés. 

A kisebb traumát követő vérzésre jellemző a gyors csillapodás (az elsődleges haemostasis működése, 
a thrombocyta thrombus kialakulása nem zavart), majd ezt követően egy- két órával a vérzés újra 
indulása. 

A kezelés elsősorban a hiányzó faktor substitutioját jelenti, amely az alábbi esetekben válik 
szükségessé: 

 vérzések fellépése 

 vérzés veszélyének fennállása 

 invazív beavatkozások/foghúzás előtt 

 prophylaxis céljából 

Az elérendő faktorszintet, a faktorpótlás dózisát a kiindulási faktorszint, a vérzés súlyossága, helye, a 
beteg testsúlya, a korábbi vérzésre vonatkozó anamnesztikus adatok határozzák meg. A VIII faktor 
felezési ideje 8-12 óra, naponta 2-szeri faktorpótlás szükséges, a IX faktoré 16-18 óra, így elegendő a 
naponta egyszeri infúzió. Bizonyos, meghatározott esetekben indokolt a kontrollált otthoni kezelés, 
melynek részleteit EüM rendelet szabályozza. 

Gasztrointesztinális, szájüregi vérzéseknél antifibrinolyticus kezelés (tranexamsav, Exacyl) adása 
javasolt. Haematuria mellett a fibrinolysis gátlása a húgyutakon belüli alvadékképződés veszélye 
miatt ellenjavallt, kis adagú faktorpótlás szükséges. Védőoltások faktorpótlás mellett adhatók. Enyhe 
és mérsékelt hemaophilia A kisműtéti beavatkozásai előtt ajánlott a faktorszintet mintegy 3-
szorosára emelő 1-deamino-8-D arginin vasopressin - DDAVP (Octostim injekció adása). 
Mindennemű, a vérlemezkefunkciót kedvezőtlenül befolyásoló készítmény adása tilos (szalicilátok, 
nem-szteroid gyulladásgátlók). A haemophiliás betegek kezelése a vérzékeny betegek ellátására 
szakosodott intézményekben folyik (Regionális Haemophilia Központok, Országos Haemophilia 
Központ). A betegség gyanúját felismerő orvos köteles ezekhez fordulni. A kezelésben - ha ez 
szakmailag indokolt és lehetséges - ezek irányítása alapján vesz részt. 

Von Willebrand-betegség 

A betegség oka a von Willebrand faktor génjében kialakult mutáció, melynek következtében csökkent 
mennyiségű vagy kóros minőségű faktor képződik. A betegségnek több típusa ismert (1,2,3, platelet 
type). A 2 típuson belül további altípusok (A, B, T/l, N) különböztethetők meg. Az egyes típusokban, 
ill. altípusokban különböző formájú és mértékű a von Willebrand faktor zavara, különböznek a 
speciális laboratóriumi vizsgálatokkal észlelt eltérések, az öröklésmenet, és a vérzékenység mértéke. 

A betegség prevalenciája kb. 1/10000, bár a gyakori enyhe, csaknem tünetmentes esetek miatt az 
adat bizonytalan. Kis vagy közepes fokban vérzékeny betegek esetében, - ha az etiológia nem 
tisztázott, - gondolni kell erre a betegségre. Jellemző a nyálkahártya típusú vérzés, a menorrahgia és 
a metrorrhagia. A 3 és 2N típusú betegségben a haemophiliához hasonlóan ízületi vérzés is 
előfordulhat. 
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A diagnózis megállapításához szükséges vizsgálatokat vérzékeny beteget ellátására szakosodott 
centrumban lehet elvégezni. Általános laboratóriumban is elvégezhető a vérlemezkeszámlálás, és az 
aktivált partialis thromboplastin idő mérése, melynek megnyúlása szólhat a betegség mellett, de a 
referencia tartományba eső eredmény nem zárja ki azt. Az általánosan használt Duke-féle 
(ujjszúrásos) vérzés időnek nincs diagnosztikus értéke, sem ebben, sem más betegségben. A 
laboratóriumi vizsgálatok eredményének értékelését megnehezíti, hogy az eltérések súlyossága 
(szemben a haemophiliával) egyazon betegben is változik az élet folyamán. 

Az enyhébb esetekben kezelés nem szükséges, az egészségesekkel azonos életmód folytatható. A 
méhvérzések szükségessé tehetik a menstruáció hormonális felfüggesztését. Ha szükségessé válik a 
terápiás beavatkozás, az első választandó szer a 1-deamino-8-D arginin vasopressin-DDAVP (Octostim 
injekció, orrspray), ennek hatástalansága esetén vírus-inaktivált FVIII/vWF koncentrátum adása 
szükséges. Aszpirin és nem-szteroid gyulladáscsökkentők adása szigorúan ellenjavallt. 

Thromboemboliák 

Thrombosisról beszélünk az érpályán belül fellépő lokális alvadékképződés esetén. 
Haemostaseologiai szempontból a vénás rendszerben ezen belül is az alsó végtagokon kialakult 
mélyvénás thrombosisokkal (MVT) és az ehhez társuló tüdőemboliával (TE) kapcsolatos kérdések a 
tárgyalása a legfontosabb. Az artériás érelzáródás különböző formáinak diagnosztikája és kezelése 
elsősorban az angiológia, a neurológia és a kardiológia kérdéskörébe tartozik. A MVT előfordulására 
vonatkozó epidemiológiai adatok országoktól, életkortól függően, a gyakran tünetszegény, csak 
fejlettebb diagnosztikai lehetőségekkel rendelkező intézményekben kórismézhető, s így fel nem 
ismert esetek következtében változó. A MVT incidenciája 60-180/100000/évre, a tüdőemboliáé 25-
50/100000/év-re tehető. 

A pathomechanizmusra vonatkozóan változatlanul érvényes a Virchow-féle triász: 

 az endothel megváltozása (gyulladás, trauma), 

 az áramlási viszonyok megváltozása (turbulens áramlás, lelassult áramlás, a vér 
viszkozitásának növekedése) és 

 a vér összetételének megváltozása, a haemostasis egyensúlyának a fokozott alvadékonyság 
irányában történő eltolódása. 

Ezen mechanizmusok valamelyike vagy társulásuk hajlamosító tényezőként szerepelhet. A 
leggyakoribbakat a 2. táblázat foglalja össze. 

2. táblázat. Thromboemboliára hajlamosító tényezők 

Szerzett hajlamosító tényezők 

 Immobilizáció 

 Sebészeti műtét és műtét utáni állapot (a műtét nagyságától, időtartamától, a beteg korától, 
kísérő betegségeitől függő mértékben) 

 Törés, az alsó végtag és a medence súlyos sérülése 

 Terhesség és gyermekágy 

 Ösztrogén terápia 

 Rosszindulatú daganat 

 Antifoszfolipid szindróma 
Örökletes hajlamosító tényezők (thrombophiliák) 

 Antithrombin III hiány 
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 Proterin C hiány 

 Protein S hiány 

 A Factor V Leiden mutáció 

 Prothrombin G20210A mutáció 

 Hyperhomocysteinaemia 

 Emelkedett FVIII szint 
 

Antithrombin képzési zavarok 

Az antithrombint kódoló gén számos mutációja okozhatja az eltéréseket, melyek gyakorisága 1:600-
1:5000-re tehető. A thrombosisra való hajlam a képzés zavarának természetétől függően változó. 
Egyes formákban a már nagyon fiatal korban fellépő mélyvéna thrombosis képezi a fő tünetet. 

Protein C képzési zavarok 

Ugyancsak génmutáció következtében kialakult, mérsékelten fokozott thrombosishajlammal járó 
eltérés. A mélyvénás thrombosis mellett felületes thrombophlebitis is megjelenhet. Gyakorisága 
kb.0,3%. A protein C képzési zavarával függ össze a kumarin-necrosis: a protein C képzése is K-
vitamin-dependens folyamat. A fehérje rövid életidejéből adódóan a kumarin kezelés elkezdésekor 
szintje gyorsabban csökken, mint az alvadást elősegítő faktoroké, s a gátló hatás megszűntét 
követően a bőralatti kiserek thrombosisa, következményes necrosis lép fel. 

Factor V Leiden mutáció 

Az V alvadási faktort kódoló génjében létrejött mutáció következtében a faktorban aminosavcsere 
történik. Ez eredményezi az ún. APC-rezisztenciát: az aktivált protein C csak lassabban képes 
elhasítani az aktivált FV molekulát. A heterozigóta állapot mérsékelten, a homozigóta állapot 
kifejezetten megnövekedett thrombosishajlamot jelent. A kettő együttes gyakorisága hazánkban kb. 
9%-ra tehető. 

Prothrombin G20210A mutáció 

Itt a gén mutációja (báziscsere) következtében maga a prothombin molekula nem mutálódik, hanem 
emelkedik a prothrombin aktivitás és az antigén koncentráció. Előfordulása a hazai populációban 
3,8%-ra tehető. 

Hyperhomocysteinaemia 

Gyakori, mérsékelt formájának öröklött oka a metionintetrahidrofolát-reduktáz (MTHFR) 
polymorphismusa. Az európai származású emberek 5- 20%-ában fordul elő. Az enzimaktivitás 
csökkenése akkor okoz hyperhomocysteinaemiát és ehhez társuló fokozott (mind vénás, mind 
artériás trombózishajlamot, ha a táplálék nem tartalmaz kellő mennyiségű folsavat és B12 vitamint. 

Emelkedett FVIII szint 

A lakosság mintegy 10%-ában fordul elő, a korábban thrombosison átesett egyénekben ennél 
gyakrabban, ez utóbbi utal thrombosist okozó szerepére. 
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Ha a fenti - önmagukban esetleg csak mérsékelt trombózishajlamot okozó öröklött tényezők - 
egymással (ami nem ritka) vagy szerzett hajlamosító faktorokkal (ami még gyakoribb) szövődnek, a 
thrombosis kialakulásának veszélye megsokszorozódik: pl. az emelkedett FVIII szintű, heterozigóta 
Leiden mutáns, orális fogamzásgátlót szedő nők esetében a thrombosis relatív kockázata a normál 
populációhoz képest 200-szor nagyobb. 

A fenti eltérések irányában végzendő laboratóriumi kivizsgálást kell végezni akkor, ha az egyéni és 
családi kórelőzmény alapján felmerül a fokozott thrombosishajlam: a fiatal korban (40-50 év alatt) 
fellépő, ismétlődő, szokatlan helyen jelentkező, családon belül halmozódó thrombosisra, habituális 
abortusra, kumarin necrosisra utaló anamnesztikus adatok vagy valamely felmenő vagy oldalági 
rokon igazolt thrombophiliája. Tudni kell azonban, hogy a mindezek mellett észlelt negatív vizsgálati 
eredmények nem zárják ki valamely - esetleg még nem ismert - biokémiai eltérés fennállását. 

Nem indokolt azonban a thrombophilia szűrés elvégzése minden esetben, ha a beteg műtét előtt áll, 
orális fogamzásgátló szedést vagy terhességet tervez. Ha a szűrés indokolt, leghelyesebb, ha a 
beteget ezzel foglalkozó centrumba irányítjuk, ahol nem csak a vizsgálatok elvégzése, hanem az 
eredmények interpretációja, a további teendőkre vonatkozó tanácsadás is megtörténik. 

A MVT diagnózisa 

A MVT diagnózisához segítséget nyújt a hajlamosító tényezők figyelembe vétele, annál is inkább,mert 
a fizikális vizsgálattal csak az esetek mintegy 50%-a ismerhető fel. Gyakori panasz az álló helyzetben 
súlyosbodó alsó végtagi feszülő érzés, az érintett végtag (gyakrabban a bal) fájdalma. Fizikális 
vizsgálattal körfogat különbséget észlelünk. A bőr fénylő, cyanoticus, a collateralis vénák tágultak. 
Különböző műfogások (a lábikra ütögetése, megszorítása, a lábfej dorsalflexioja, a talp mediális 
részének nyomása) alkalmazásakor a beteg fájdalmat jelez. A fizikális vizsgálattal megállapítható 
diagnózis bizonytalansága indokolja a laboratóriumi és a képalkotó vizsgálat elvégzését. A D-dimer a 
thrombusképződés során keletkezett fibrin lebontása során keletkező termék, melynek 
megnövekedett mennyisége a plazmában (nem specifikusan, mert gyulladás, terhesség, tumor is 
emelheti) thrombosis mellett szólhat, így szükséges a képalkotó vizsgálat (színes Doppler ultrahang) 
elvégzése. A vizsgálat negativitása kevéssé valószínűvé teszi a MVT diagnózisát, de miután álnegatív 
eredmény lehetséges, a klinikum alapján felmerülő gyanú ekkor is szükségessé teszi a képalkotó 
vizsgálatot. Ha a beteg panaszai alapján a családorvosi praxisban merül fel a MVT gyanúja, s azt a 
részletes anamnézis és a fizikális vizsgálat alapossá teszi, indokolt a fekvőbeteg gyógyintézetbe 
történő utalás, ahol a fenti vizsgálati lehetőségek, - melyek egyébként csak a beteg járatásával, 
utaztatásával, esetleg előjegyzés után érhetők el, - rendelkezésre állnak. 

A MVT kezelése 

A diagnózis igazolódása esetén a terápia - a nagyon súlyos és rövid időn belül kezelésre kerülő esetek 
fibrinolyticus kezelésétől eltekintve – gyors, ill. elhúzódó hatású alvadásgátló (heparin és K-vitamin 
antagonista) adásának egyidejű elkezdéséből áll. A kezelés célja a tüdőembolia és a thrombus 
további növekedésének megelőzése, a thrombotizált érszakasz recanalisatiojának elősegítése, a 
vénabillentyűk épségének megőrzése a posthromboticus szindróma prophylaxisa. Ez utóbbi célt 
gyakran nem sikerül elérni, mert a billentyűk károsodása nagyon gyorsan létrejön. A korábban 
általánosan alkalmazott nem frakcionált Na-, ill. Ca-heparin tartalmú készítményeket csaknem 
teljesen kiszorították a különböző LMWH készítmények, melyek hatásossága az előbbiekével 
azonosnak bizonyult, alkalmazásuk egyszerűbb. Átlagos esetekben nem igényelnek laboratóriumi 
ellenőrzést, mellékhatásuk (elsősorban a HIT II-t illetően) kevesebb. A heparin kezelés időtartama 
általában 5 nap. Ennyi idő kell, hogy a vele „ölelkezve” adott K-vitamin antagonista kifejtse terápiás 
hatását, az INR két egymást követő napon a terápiás tartományba (2-3) kerüljön. A K vitamin 
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antagonistával folytatott kezelést folytatni kell, ha nem áll fenn a kontraindikációk valamelyike: 
haemorrhagiás diathesis, az együttműködés hiánya, ill., ha nincs mód a rendszeres laboratóriumi 
ellenőrzésre. A kezelés időtartama minimálisan 3-6 hónap. A K-vitamin antagonista készítmények 
hatását jelentősen befolyásolhatják egyéb gyógyszerek (pl. antibiotikumok, acetylsalycilsav), a beteg 
étrendjének változásai (nagyobb mennyiség fogyasztása bizonyos gyümölcsökből és zöldségekből), az 
esetleges alkoholfogyasztás (ami egyébként tilos). Feltétlenül szükséges felhívni a beteg figyelmét a 
betegtájékoztatóban részletezett diétás tanácsokra. A kezelés abbahagyható, ha a thrombosis 
kiváltásában bizonyítható valamely jól azonosítható kockázati tényező (pl. nagy kockázat: műtét, 
gipszkötés, kórházi felvétel; kis kockázat: ösztrogén tartalmú gyógyszer, terhesség, 8 órát meghaladó 
ülő utazás, első thrombosis epizód) oki szerepe, ill. izolált térd alatti thrombosis esetén. A döntés 
meghozatala előtt, ill. 4-6 héttel azután javasolt a D dimer meghatározás és a color Doppler vizsgálat 
elvégzése. Ezek pozitivitása esetén a folytatás mérlegelendő. Nem hagyható abba a kezelés 6 hó 
elteltével, magasra terjedő thrombosis, ismétlődő thrombosis, a kiváltó ok fennállása, súlyos 
thrombophilia esetén. 

A pulmonális embolia (PE) diagnózisa 

Tüdőemboliáról beszélünk, ha valamelyik tüdőartériát odasodródó embolus (levált thrombus) elzárja. 
Jelentőségét gyakoriságán (25-50/100000 lakos/év) az is adja, hogy felismerése nehéz, a klasszikus 
tünetek csak az esetek kis részében könnyítik meg a diagnózist. A kórházi halálozás egyik 
legfontosabb oka, de előfordulása kórházon kívül (különösen előzőleg néhány napos osztályos 
kezelésben részesült betegekben) sem ritka. Létrejöttének feltétele a mélyvénás thrombosis, amely 
azonban csak az esetek 25%-ában okoz, klinikai tüneteket. 

A tünetek kialakulásában szerepet játszó mechanizmusok: az érelzáródás következtében kialakult 
jobb kamrai nyomásterhelés, artériás hypoxia myocardium ischaemiával, súlyos esetben perctérfogat 
csökkenés, perifériás keringési elégtelenséggel. 

A családorvosi praxisban gondolni kell tüdőemboliára (különösen, ha ismert valamilyen hajlamosító 
tényező) ha hirtelen mellkasi fájdalom mellett a beteg nehézlégzésre panaszkodik, tachypnoe, 
tachycardia lép fel, a beteg köhög, vért köp. A tünetek egyike sem specifikus, külön-külön is gyanút 
kelthetnek, amit kombinálódásuk tovább növel. Fizikális vizsgálattal nagykiterjedésű embolisatio 
esetén az érintett tüdőterület felett tompulat kopogtatható, pleurális érintettségnél dörzszörej 
hallható. További, a feltételezett diagnózist megerősítő, ill. kizáró képalkotó vizsgálatokra 
(echocardiographia, mellkas rtg, -CT, izotópdiagnosztika) csak fekvőbeteg ellátó intézetekben 
kerülhet sor, ezért a beteget mihamarabb ilyen lehetőségekkel rendelkező intézménybe kell juttatni. 
Az emboliaforrás (lebegő thrombus) változatlanul fennállhat, így az újabb leszakadás megelőzése 
céljából a mozgást/mozgatást a lehetséges minimumra kell csökkenteni. 

A pulmonális embolia kezelése 

A pulmonális embolia igazolása vagy alapos gyanúja esetén azonnal el kell kezdeni az antikoaguláns 
kezelést terápiás dózisú heparinnal. Bár ennek minden fajtája egyformán hatásosnak bizonyult, 
elsősorban a kis molekulatömegű heparinkészítmények valamelyikét célszerű választani. A kezelés 
folytatása azonos a mélyvéna thrombosisnál leírtakkal. Időtartamát is hasonló elvek alapján 
választjuk meg. Hat hónap után felfüggeszthető a kezelés, ha az eseményt átmeneti, jól azonosítható 
kockázati tényező váltotta ki. Ha ez nem áll fent, a kockázat/előny gondos mérlegelésével - minden 
betegnél egyénileg - döntünk a kezelés folytatásáról. Ismételt tüdőembolia esetén csak nagyon 
nyomós ellenjavallatok esetén tekinthetünk el a tartós alvadásgátló kezelés határozatlan idejű 
folytatásától. 
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A kumarin kezelés nem nagyon ritka szövődménye a túladagolás következtében fellépő, kisebb, 
nagyobb mértékű vérzékenység, amikor - a tünetek súlyosságától, a beteg korától, a laboratóriumi 
eltérés mértékétől függően - szükségessé válhat a kezelés átmeneti szüneteltetése, az adag 
csökkentése, súlyos esetben a fekvőbeteg ellátó intézetbe történő utalás, ahol kezelésként faktor-, ill. 
plazmapótlásra is van mód. K vitamin adásától nem várható gyors hatás, az injekció intramuscularis 
alkalmazásától (vérzékenység, haematoma!) tartózkodni kell. Nagyobb vérzés esetén szükségessé 
válhat a vörösvérsejtpótlás, ezért minden alvadásgátló kezelésben részesülő betegnél szükséges a 
vércsoport meghatározása. 

Vannak olyan anamnesztikus adatok (korábban lezajlott thrombosis, valószínű, ill. igazolt 
veleszületett vagy szerzett thrombosishajlam), melyek bizonyos esetekben (pl. műtétek előtt, 
terhesség idején) szükségessé teszik a megelőző beavatkozást különböző formájú thrombosis-
prophylaxis révén. Ennek részleteit hazánkban az Egészségügyi Minisztérium által kiadott, számos 
szakmai kollégium által jóváhagyott irányelv határozza meg (ld. alább). 
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Tesztkérdések 

1. Melyik betegség nem tartozik a vascularis eredetű haemostasiszavarok közé? 
A. Schönlein-Henoch purpura 
B. Purpura senilis 
C. Thromboticus thrombocytopeniás purpura 
D. Cryoglobulinaemiás purpura 
 
2. Melyik a vérzékenységgel járó haemostasiszavarok leggyakoribb oka? 
A. A plazmatikus haemostasiszavar 
B. A vérlemezkék szám- vagy működésbeli eltérése 
C. A vascularis haemostasiszavar 
D. Az A és C kombinációja 
 
3. A felnőttkori idiopathiás (immun) thrombocytopeniás purpura elsővonalbeli kezelése általában: 
A. Szteroid terápia 
B. Splenectomia 
C. A thrombopoesist fokozó cytokin terápia 
D. Nagydózisú immunoglobulin kezelés. 
 
4. A von Willebrand-betegségre jellemző: 
A. Csak férfiakban lép fel 
B. Az egy beteg esetében is változó mértékű súlyosság 
C. A IX faktort pótló kezelésre való reagálás 
D. A DDAVP kezelés általában hatástalan 
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5. A haemophilia A-ra jellemző: 
A. Az egy beteg esetében is változó mértékű súlyosság 
B. Nemhez kötött öröklődés 
C. Egy alkalommal adott faktorpótlás 72 óráig hat 
D. Ízületi vérzések ritkán lépnek fel 
 
6. A thrombophilia szűrést el kell végezni: 
A. Ha a beteg terhességet tervez 
B. Műtét előtt 
C. Ha a beteg felmenői között halmozottan fordult elő mélyvénás thrombosis és pulmonális embolia 
D. Fogamzásgátló szedésének elkezdése előtt. 
 
7. A kumarin készítményekkel történő kezelésnek nem ellenjavallata: 
A. Hamorrhagiás diathesis 
B. Az együttműködés hiánya 
C. Ha nincs mód rendszeres laboratóriumi ellenőrzésre 
D. a 70 éven felüli életkor 
 
8. Negatív családi és egyéni anamnézisű fiatal betegnél súlyos síbalesetet, gipszkötéssel történő 
tartós rögzítés idején klinikai tüneteket okozó, a vena popliteaig terjedő mélyvénás thrombosis lépett 
fel. A kumarin kezelés időtartama: 
A. 1 hónap 
B. 6 hónap 
C. 1 év 
D. Élethosszig tartó 
 
9. A súlyos pulmonális embolia által okozott keringési elváltozások között nem szerepel: 
A. Jobb kamrai nyomásterhelés 
B. Bal kamrai nyomásterhelés 
C. Perctérfogat-csökkenés 
D. Perifériás keringési elégtelenség 
 
10. A szerzett, thrombosisra hajlamosító tényezők közé tartozik: 
A. Leiden mutáció 
B. Protein C képzési zavara 
C. MTHFR polymorphismus 
D. Antiphospholipid syndroma 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: B, 3: A, 4: B, 5: B, 6: C, 7: D, 8: B., 9: B, 10: D 

A nyirokcsomó-megnagyobbodás differenciál-diagnózisa 
dr. Varga Gergely 

Bevezetés 

A nyirokcsomó-megnagyobbodás - lymphadenopathia - gyakori klinikai tünet. Számos, különböző 
természetű betegség érintheti a nyirokcsomókat, a banális fertőzéses hyperplasiáktól, az 
immunpatomechanizmusú kórképektől a primer malignus hematológiai betegségekig vagy a szolid 
tumor metasztázisokig. A pontos diagnózis felállításához számos esetben van szükség speciális 
laboratóriumi, képalkotó vagy szövettani vizsgálatokra, amelyek csak szakintézetben állnak 
rendelkezésre. A betegek problémájukkal azonban legtöbbször először háziorvosukhoz fordulnak, így 
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az ő felelősségük a páciens panaszainak és tüneteinek elsődleges értékelése, szükség esetén a 
megfelelő onkohematológiai szakrendelésre történő beutalása. 

Definícó, BNO tartomány 

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C8100 Hodgkin-kór, nyiroksejt túlsúly 
C8110 Hodgkin-kór, nodularis sclerosis 
C8120 Hodgkin-kór, kevert sejtesség 
C8130 Hodgkin-kór, nyiroksejtes kimerülés 
C8170 Hodgkin-kór egyéb formája 
C8190 Hodgkin-kór, k.m.n. 
C8200 Non-Hodgkin lymphoma, osztódó kissejtes, follicularis 
C8210 Non-Hodgkin lymphoma, kevert hasított kis- és nagysejtes, follicularis 
C8220 Non-Hodgkin lymphoma, nagysejtes, follicularis 
C8270 A follicularis non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai 
C8290 Follicularis non-Hodgkin lymphoma, k.m.n. 
C8300 Non-Hodgkin lymphoma, kissejtes (diffúz) 
C8310 Non-Hodgkin lymphoma, hasított kissejtes (diffúz) 
C8320 Non-Hodgkin lymphoma, kevert kis- és óriássejtes (diffúz) 
C8330 Non-Hodgkin lymphoma, nagysejtes (diffúz) 
C8340 Non-Hodgkin lymphoma, immunoblastos (diffúz) 
C8350 Non-Hodgkin lymphoma, lymphoblastos (diffúz) 
C8360 Non-Hodgkin lymphoma, differenciálatlan (diffúz) 
C8370 Burkitt-lymphoma 
C8380 A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai 
C8390 Diffúz non-Hodgkin lymphoma, k.m.n. 
C8400 Mycosis fungoides 
C8410 Sézary-kór 
C8420 T-zónás lymphoma 
C8430 Lymphoepithelialis lymphoma 
C8440 Perifériás T-sejtes lymphoma 
C8450 Egyéb és meghatározatlan T-sejtes lymphomák 
C8500 Lymphosarcoma 
C8510 B-sejtes lymphoma, k.m.n. 
C8570 A non-Hodgkin lymphoma egyéb meghatározott típusai 
C8590 Non-Hodgkin lymphoma, k.m.n. 
C8800 Waldenström-macroglobulinaemia 
D8610 Nyirokcsomó sarcoidosis 
I8880 Egyéb nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás 
I8890 Nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás, k.m.n. 
I8900 Lymphoedema 
L0400 Akut nyirokcsomó-gyulladás az arcon, fejen, nyakon 
L0410 Akut nyirokcsomó-gyulladás a törzsön 
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L0420 Akut nyirokcsomó-gyulladás a felső végtagon 
L0430 Akut nyirokcsomó-gyulladás az alsó végtagon 
L0480 Akut nyirokcsomó-gyulladás egyéb helyeken 
L0490 Akut nyirokcsomó-gyulladás, k.m.n. 
R5900 Körülírt nyirokcsomó-megnagyobbodás 
R5910 Generalizált nyirokcsomó-megnagyobbodás 
R5990 Megnagyobbodott nyirokcsomók, k.m.n. 

 

Anatómiai és kórélettani alapok 

A nyirokcsomócsoportok elhelyezkedésének és az általuk drainált anatómiai területek ismerete 
nélkülözhetetlen a lymphadenopathia értékeléséhez (1. ábra). A submentalis és submandibularis 
nyirokcsomók a szájüregből és a nyálmirigyekből vezetik el a nyirkot. A jugularis, a supraclavicularis 
és suboccipitalis nyirokcsomók számos feji és nyaki anatómiai képletet drainálnak. A 
supraclavicularisak a mellkasi és a hasi nyirokrendszerrel is kapcsolatban állnak. A szemből, a fülből 
és a hajas fejbőrről a prae- és retroauricularis csomók szedik össze a nyirkot. A centrális és lateralis 
axillaris csoportokon keresztül vezet a felső végtagról, a mellkasfalról, az emlőkből és az 
intrathoracalis szervekből származó nyirok útja. Hasonló ellátási területe van a subscapularis, a 
pectoralis és az infraclavicularis nyirokcsomóknak. A humerus medialis epicondylusánál lévő 
epitrochlearis csomók a kezet és az alkart drainálják. A ligamentum inguinale mentén elhelyezkedő 
inguinalis nyirokcsomók az alsó végtagról és a genitáliáktól fogadják a nyirkot. A külső iliacalis és 
femoralis nyirokcsomók hasonló ellátási területtel bírnak, de összeköttetésben állnak a kismedencei 
szervekkel is. 

 

 

1. ábra. Nyirokrégiók 
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A mellkas és a hasüreg mély nyirokrendszere - a hilaris, a mediastinalis, a mesenterialis és a 
kismedencei nyirokcsomók - közvetlenül a mellkasi, hasi és kismedencei szervekből vezetik el a 
nyirkot, de kapcsolatban állnak a felületes csoportokkal is. Ezen nem tapintható nyirokcsomók 
megnagyobbodására célzottan vagy véletlenül végzett képalkotó vizsgálattal derülhet fény, azonban 
tömeghatásuk révén gyanút keltő klinikai tüneteket okozhatnak. A hilaris és mediastinalis 
lymphadenopathia komprimálhatja a tracheát vagy a főhörgőket (köhögés, dyspnoe, stridor), a 
nyelőcsövet (dysphagia), a ductus thoracicust (bal oldali chylosus mellkasi folyadékgyülem), a vena 
cava superiort vagy a subclaviát (vénás pangás az arcon, a nyakon, a karon, a mellkas bőrén felületes 
vénatágulatok: Sahli-koszorú), a nervus phrenicust (rekeszbénulás) vagy a nervus laryngeus 
recurrenst (rekedtség). A hasi és kismedencei lymphadenopathia esetén - lévén e testüregek határai 
kevésbé merevek - ilyen kompressziós tünetek ritkábbak, bár a belső inguinalis vagy kismedencei 
nyirokcsomó-megnagyobbodás az alsó végtag és a külső genitálék vénás pangását okozhatja. Extrém 
mértékben megnagyobbodott hasi vagy kismedencei nyirokcsomók akár tapinthatóak is lehetnek. 

A nyirokcsomó-megnagyobbodásnak számos oka lehet: (1) lymphocyták hyperplasiája fertőzés 
és/vagy antigénstimulus során; (2) a nem lymphoid sejtek - makrofágok és keringő granulocyták - 
felszaporodása infekció esetén. A nyirokcsomó eredeti szöveti szerkezete a hyperplasia ellenére 
mindkét esetben megőrzött; (3) a makrofágok proliferációja és infiltrációja lipidtárolási 
betegségekben; (4) malignus lymphoid sejtek és/vagy makrofágok proliferációja lymphomák és 
leukaemiák esetében; (5) a nyirokcsomók mintegy szűrőt képeznek a keringő tumorsejtek számára, 
ahol azok elakadva tovább szaporodhatnak (lymphogen metasztázis) (2. ábra). E két utóbbi esetben a 
nyirokcsomó eredeti szerkezete eltűnik. 

 

2. ábra. A lymphadenomegalia patomechanizmusa 

Hatáskör, kompetencia 

Nem egyértelműen infektív eredetű lymphadenopathia, a klinikum alapján alkalmazott empirikus 
antibiotikum-kezelésre nem múló vagy progresszív, általános tünetekkel járó nyirokcsomó-
megnagyobbodás esetén nyugodtan forduljunk a teljes diagnosztikus fegyvertár birtokában lévő 
onkohematológiai szakrendeléseken dolgozó kollégákhoz. 
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Anamnézis (egyéni, családi) és fizikális vizsgálat 

A nyirokcsomó-megnagyobbodás a fizikális vizsgálat gyakori lelete. Bizonyos nyirokcsomók 
normálisan is tapinthatók. Gyerekeknél és fiataloknál gyakran előfordulnak 1 cm-nél kisebb 
submandibularis nyirokcsomók. Egészséges felnőtteknél sokszor tapinthatunk 0,5-2 cm-es inguinalis 
nyirokcsomókat. A lymphadenopathia jelentőségét három szempont együttes mérlegelésével 
ítélhetjük meg: klinikai körülmények, fizikális jellemzők és elhelyezkedés. 

A klinikai körülmények 

A klinikai körülmények közül nagyon fontos az életkor. Harminc éves kor alatt az esetek közel 80%-
ában a lymphadenopathiának benignus oka van (legtöbbször infekció), 30 év felett azonban már csak 
mintegy 40%-ban! A gyors megjelenés, a láz, a fertőzésre utaló körülírt vagy általános tünetek - 
különösen fiatalokban - inkább infektív eredet mellett szólnak. Ezt a gyanút erősítheti egy potenciális 
fertőző góc jelenléte (bőrsérülés, gyulladt környezetű fog, tonsillitis stb.). Ezzel ellentétben a lassú 
progresszió, a testsúlycsökkenés, az éjszakai izzadás, a hőemelkedés malignus betegségre tereli a 
gyanút. 

A fizikális jellemzők 

A nyirokcsomókat ujjbegyünkkel tapintsuk meg, körkörös mozdulattal, fokozatosan növelve a 
nyomóerőt. A fizikális jellemzők közül különös tekintettel legyünk a tapintatra, a mobilitásra, a 
környezettel való viszonyra és az érzékenységre. Infektív eredetű lymphadenopathia, lymphadenitis 
esetén a gyors növekedés miatt feszülő tok következtében a nyirokcsomó fájdalmas, 
nyomásérzékeny. A felette lévő bőr is gyulladt lehet, a fluktuáció beolvadást jelezhet. A 
metasztatikus nyirokcsomók lassan növekednek, általában fájdalmatlanok, tapintatuk gyakran 
porckemény, környezetükkel összekapaszkodnak. A lymphomás nyirokcsomó tapintata inkább 
tömött vagy rugalmas, szintén fájdalmatlan, és fokozatos növekedést mutat. 

Elhelyezkedés 

A megnagyobbodott nyirokcsomók elhelyezkedése szintén fontos a jelentőség megítélésében. A 
regionális lymphadenopathia egy meghatározott nyirokcsomó-régiót érint. Bizonyos régiók 
érintettsége súlyos betegségre hívhatja fel a figyelmet. A tapintható supraclavicularis nyirokcsomó 
mindig kóros, gyakran lymphoma, illetve emlő-, tüdő- vagy gastrointestinalis tumor metasztázis (ez 
utóbbi bal oldali elhelyezkedés esetén a Virchow-féle nyirokcsomó) következménye. Nyaki 
nyirokcsomó-megnagyobbodás esetén, főleg ha erre utaló egyéb tünet is fennáll, gégészeti, szájüregi, 
illetve pajzsmirigytumorok lehetősége merül fel, ilyenkor az első lépés a megfelelő társszakmával 
való konzultálás. 

Generalizált lymphadenopathia esetén kettőnél több, egymástól távoli területen észlelhetünk 
nyirokcsomó-megnagyobbodást. Testüregi (mediastinalis, mesenterialis, retroperitonealis) 
érintettség, pleuralis vagy peritonealis folyadékgyülem jelenléte, hepatosplenomegalia, a lázon kívüli 
általános tünetek megléte malignitás gyanúját keltik. 

1. táblázat. A lymphadenopathia leggyakoribb okai az elhelyezkedés szerint 

Cervicalis 

 Bakteriális infekció 

 Mononucleosis szindróma 

 Rubeola 
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 Tuberkulózis 

 Lymphoma (gyakran féloldali) 

 Fej-nyak tumorok (gyakran féloldali) 
Supraclavicularis 

 Tüdő-, retroperitonealis vagy gastrointestinalis tumorok 

 Lymphoma 

 Mellkasi vagy retroperitonealis bakteriális vagy gombás fertőzés 
Axillaris 

 Felső végtag bakteriális infekciói, traumái 

 Macskakarmolási betegség 

 Lymphoma 

 Emlőtumor 

 Brucellosis 

 Melanoma 
Inguinalis 

 Alsó végtag, nemi szervek, perianalis régió bakteriális infekciói 

 Lymphoma 

 Kismedencei tumor 

 Nemi betegségek (lymphogranuloma venereum, syphilis I.) 
Hilaris 

 Sarcoidosis 

 Tuberkulózis 

 Tüdőtumor 
Mediastinalis 

 Mononucleosis szindróma 

 Sarcoidosis 

 Tuberculosis 

 Histoplasmosis 

 Tüdőtumor 

 Lymphoma 
Abdominalis/retroperitonealis 

 Tuberkulózis 

 Lymphoma 

 Csírasejtes tumorok/seminoma 

 Egyéb tumorok 
Generalizált lymphadenopathia 

 Infekció (EBV, CMV, toxoplasmosis, tuberkulózis, hepatitis, syphilis, HIV/AIDS, 
histoplasmosis) 

 Hematológiai malignitások: lymphomák, myeloid betegségek: akut és krónikus 
myelomonocytás leukaemia 

 Gyógyszerreakciók 

 Egyéb 
 

Laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok 

A rutin vizsgálatok közé tartozik a vörösvérsejt-süllyedés, a CRP, a kvalitatív és kvantitatív vérkép, az 
LDH és a májenzimek ellenőrzése. Bakteriális, reaktív lymphadenopathia esetén a primer 
elváltozásból, fistulaképződés esetén a gennyből direkt vizsgálat és tenyésztés céljára vett minta 
pontos mikrobiológiai diagnózist adhat. Bacteriaemia esetén haemocultura nyújthat támpontot. 
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Klinikai gyanú esetén különböző célzott szerológiai vizsgálatok végzendők (brucellosis, tularaemia, 
EBV-, CMV-, HIV-infekció, toxoplasmosis). Az izoláltan megemelkedett LDH lymphomákra jellemző. 

Képalkotó vizsgálatok 

A regionális lymphadenopathia legjobban ultrahanggal vizsgálható, amely pontosan megmutatja az 
érintett nyirokcsomók méretét, azok vascularizáltságát, az esetleges beolvadási tendenciát. Az 
ultrahang-morfológiai, illetve jellegzetes Doppler-jelek segíthetnek a benignus és malignus 
lymphadenomegalia differenciáldiagnosztikájában. 

A szűrővizsgálatok közül a kétirányú mellkasröntgen-felvétel és a hasi ultrahang a testüregi 
érintettséget fedheti fel. A folyamat kiterjedtségének pontos felmérése, illetve az eredet tisztázása 
(pl. pancreas-tumor) céljából CT vizsgálat végzendő. 

A funkcionális vizsgálatok közül a gallium-szcintigráfia és a PET-CT vizsgálat jön szóba. Mindkét 
vizsgálat jelentőségét az adja, hogy a morfológiai eltérések mellett a folyamat aktivitásáról is 
információt ad. 

 

 

3. ábra. Hónalji nyirokcsomó ultrahang képe 
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4. ábra. Hilaris lymphadenopathia mellkasröntgenen 
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5. ábra. Abdominalis lymphadenomegalia CT-n 

 

 

6. ábra. Kóros nyaki nyirokcsomó PET képe 
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Egyéb vizsgálatok 

Gyakran előfordul, hogy a laboratóriumi, mikrobiológiai, képalkotó eljárások együttesen sem fedik fel 
a lymphadenopathia kórokát, vagy éppen malignitás alapos gyanúja merül fel, ekkor biopszia 
szükséges. A biopszia formái az asprációs citológiától (FNAB) a hasi vagy mellkasi feltárásban végzett 
sebészi biopsziáig terjedhetnek. Az előbbi előnye, hogy egyszerű, a beteget kevéssé terheli, azonban 
a kis citológiai minta sok esetben nem elégséges a diagnózishoz. A lymphomák pontos 
klasszifikációjához pl. a FNAB sohasem elégséges, ezek pontos diagnózisához minimum core 
biopsziára van szükség. Ez a technika hasonlít a FNAB-hoz, de speciális, vastagabb tűvel végzik, és a 
mintát szövettanilag dolgozzák fel. Amennyiben a problémát jelentő nyirokcsomó olyan anatómiai 
helyzetű, hogy sebészileg nehezen lehetne megközelíteni (retroperitoneum, mediastinum), ezeknek a 
módszereknek hallatlan előnyük lehet. 

A felszínes nyirokcsomók sokszor lokál-anesztéziában is eltávolíthatók kis műtéttel, ilyenkor ezt a 
módszert kell preferálni. 

A szövettani mintákat mindenképpen megfelelően specializált, immunhisztokémiai és molekuláris 
biológiai vizsgálatok elvégzésre képes patológiai centrumba kell küldeni. Amennyiben lymphoid 
daganat gyanúja merül fel, célszerű ilyen irányban specializálódott patológiai laborral konzultálni a 
pontos klasszifikáció és a prognosztikai alcsoportok megállapítása céljából. A monoklonális (malignus) 
és a poliklonális (benignus) lymphoid sejtszaporulat elkülönítésében az immunglobulin nehézlánc és a 
T-sejt receptor génátrendeződés molekuláris biológiai módszerek nyújtanak segítséget, de ezek csak 
a specializált laborokban állnak rendelkezésre. 

A lymphoproliferativ betegségek diagnózisa többnyire a nyirokcsomó szövettani eredményére 
alapozva felállítható. Szolid tumor metasztázis esetén a primer tumor a szövettani típusnak 
megfelelően általában szerv szinten behatárolható. 

A szövettani diagnózist mindig egyeztetni kell a klinikummal, így elengedhetetlen a klinikus és a 
patológus szoros együttműködése. Amennyiben a beteg általános állapota nincs összhangban a 
(benignus) szövettani eredménnyel, akkor a mintavétel - esetleg más régióból - megismétlendő. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 

Az alábbi táblázatban - a teljesség igénye nélkül - felsoroljuk a nyirokcsomó-megnagyobbodással járó 
jelentősebb kórképeket. 

2. táblázat. A lymphadenopathia kórokai 

Fertőzéses eredetű 

 Vírusok: mononucleosis szindróma (EBV, CMV, HIV), hepatitis infectiosa, herpes simplex, 
rubeola 

 Baktériumok: Streptococcusok, Staphylococcusok, Brucella, Francisella tularensis, 
Treponema pallidum, Chlamydia, mycobacteriumok 

 Gombák: histoplasmosis, coccidiomycosis 

 Paraziták: toxoplasmosis, leishmaniasis, trypanosomiasis 
Malignus kórképek 

 Primer hematológiai betegségek: lymphomák; leukaemiák 

 Szolid tumor metasztázisok 
Immunpatomechanizmusú kórképek 
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 Autoimmun betegségek: szisztémás lupus erythematodes, rheumatoid arthritis, kevert 
kötőszöveti betegség, Sjögren-szindróma, vasculitisek 

 Sarcoidosis 
Tárolási betegségek 

 Gaucher-kór, Niemann–Pick-, Fabry-, Tangier-betegség 
Endokrin betegség (lymphoid hyperplasia) 

 Hyperthyreosis 
Egyéb ritka kórképek 

 Castleman-betegség, histiocytosisok, dermatopathiás lymphadenitis, mucocutan 
nyirokcsomó szindróma (Kawasaki-betegség) 

Irodalom 

Harrison’s Principles of Internal Medicine, 17th Edition, McGraw-Hill (2008) 

Esetbemutatás 

2006. október: Splenomegalia, láz, pancytopenia miatt kérik a 43 éves nőbeteg konzíliumát. Előzetes 
kórházi vizsgálat a láz okát nem találta, hematológiai betegség lehetőségét vetette fel. Fvs: 2,9 G/l, 
hgb: 80 g/l, thrc: 95 G/l, LDH: 294 U/l. Csontvelő-biopszia eredménye: normális vérképzés, lymphoid 
infiltráció nem látható. Spontán remisszió egy hónapon belül. Kontroll vérkép: fvs: 9,8 G/l, hgb: 125 
g/l, thrc: 330 G/l, LDH: 200 U/l. A mérsékelt splenomegalia perzisztál. 

2009. február: sürgősségi osztály. Panaszok: 3 hete lázas, gyomra fáj. Láz 39°C felett, éjszaka 
hidegrázása is van. Fogyott pár kg-ot. Labor: fvs: 2,1 G/l, perifériás kenet: St: 5%, Se: 7%, Mo: 4%, Ly: 
18%, Eo: 1%, vvt: 3,43 T/l, hgb: 97 g/l, htc: 0,28, thrc: 63 G/l, reticulocyta: 20/1000 fvs. Vese-, 
májfunkció: norm., LDH: 564 U/l, Ig-k: norm., ELFO: norm. Hasi UH: kifejezett splenomegalia. CT 
vizsgálat: ld. 7. ábra. 
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7. ábra. Az esetismertetés CT képe 

Csontvelővizsgálat: 15–20%-os intratrabecularis, nodularis, nagysejtes, CD20+ lymphoid infiltráció. 
Diagnózis: DLBCL, IV. stádium, IPI 2. A prognózist a 3. táblázat mutatja. 

3. táblázat. A DLBCL lymphoma prognózisa 

Rizikó IPI score Komplett válasz 
arány 

5 éves 
relapsusmentes 
túlélés 

5 éves túlélés 

Alacsony 0–1 87% 70% 73% 
Alacsony/közepes 2 67% 50% 51% 
Magas/közepes 3 55% 49% 43% 
Magas > 4 44% 40% 26% 
 

Kezelés: 8 széria RCHOP, majd PET vizsgálat. A 8. ciklus után elvégzett PET-CT normális méretű lépet 
mutatott, melyben nem volt kóros halmozás, azonban egy korábban is leírt kismedencei képlet 
erősen pozitívnak bizonyult (26x27x30 mm, SUV max. 9,0 g/ml). 
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8. ábra. Az esetismertetés PET képe 

A kismedencei képletet havonta végzett UH-gal követtük. Hüvelyi UH: azonos méret, morfológiailag 
myomának felel meg. Hat hónap után kontroll PET: a korábbival azonos CT-morfológia és FDG-
dúsítás. Sebészi eltávolítás mellett döntünk (9. ábra). Szövettan: a lézió mind makroszkóposan, mind 
szövettanilag leiomyomának felelt meg. 

 

 

9. ábra. Az eltávolított kismedencei képlet 

A beteg azóta is komplett remisszióban van. 
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Az eset tanulsága: bár a PET-CT rendkívül szenzitív, de álpozitív lehet egyes esetekben. Ilyenek a 
kemoterápiát követő gyulladás, a mediastinalis barnazsír, műtéti maradványok (törlőkendő), 
tetoválás, gyulladásos betegségek: sarcoidosis, infekció: tbc, agytályog, pleurodesis. Rendkívül ritkán 
myoma is lehet PET pozitív. 

Tesztkérdések 

1. Mi a legvalószínűbb diagnózis egy magas lázzal, torokfájással, fájdalmas nyaki 
lymphadenomegaliával jelentkező fiatal férfi esetében? 
A. Lymphoma 
B. Leukaemia 
C. Pajzsmirigy-carcinoma 
D. Vírusos pharyngitis 
E. Gégedaganat 
 
2. Mit tennénk egy fogyás, hónalji és nyaki nyirokcsomó-megnagyobbodás, subfebrilitas miatt 
hozzánk forduló fiatal nőbeteggel? 
A. TSH-vizsgálat 
B. Gégészeti vizsgálat 
C. Hematológiai konzílium 
D. Vasháztartás vizsgálata 
E. Antibiotikumot kezdenék 
 
3. Mi nem valószínű izolált bal oldali axillaris lymphadenomegalia esetén? 
A. Macskakarmolási betegség 
B. Lymphoma 
C. Emlőtumor 
D. Felső végtagi bakteriális infekció 
E. Mononucleosis infectiosa 
 
4. Mi nem okoz generalizált lymphadenomegaliát? 
A. EBV-infekció 
B. CMV-infekció 
C. Tonsillitis follicularis 
D. HIV-infekció 
E. Toxoplasmosis 
 
5. Mit tennénk, ha egy fél éve tartó fogyás, generalizált lymphadenomegalia miatt hozzánk forduló 
beteg 5 cm-es supraclavicularis nyirokcsomójából vett aspirációs citológiai vizsgálat reaktív 
elváltozásokat talál? 
A. Rebiopszia szükséges 
B. Nem szükséges kontroll 
C. Antibiotikumot adnánk 
D. Visszahívnánk a beteget 3 havonta kontroll céljából 
E. Kontroll CT vizsgálatot kérnénk 
 
6. Mi a jön az alábbiak közül leginkább szóba egy lázzal, levertséggel, fájdalmas nyaki 
lymphadenomegaliával jelentkező fiatal férfi esetében? 
A. Lymphoma 
B. Leukaemia 
C. Mononucleosis infectiosa 
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D. Pajzsmirigy-carcinoma 
E. Gégedaganat 
 
7. Mi nem valószínű izolált bal oldali nyaki lymphadenomegalia esetén? 
A. Mononucleosis szindróma 
B. Lymphoma 
C. Gyomortumor 
D. Bakteriális infekció 
E. Pajzsmirigydaganat 
 
8. Mi jön az alábbiak közül leginkább szóba egy magas lázzal, levertséggel, fájdalmas nyaki 
lymphadenomegaliával jelentkező fiatal férfi esetében? 
A. Lymphoma 
B. Leukaemia 
C. Pajzsmirigy-carcinoma 
D. Tonsillitis follicularis 
E. Gégedaganat 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: C, 3: E, 4: C, 5: A, 6: C, 7: C, 8: D 
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15. ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI BETEGSÉGEK A PRAXISBAN 

Immunhiányos állapotok 
dr. Kalabay László 

Bevezetés 

Az immunrendszer szerteágazó működésének zavara a szervezet csökkent védekező képességéhez 
vezet, mely klinikailag elsősorban a fertőzések kialakulására való fokozott hajlamban nyilvánul meg. A 
veleszületett formák legtöbbje ritka, a diagnózis felállítása és a kezelés a gyermekgyógyász 
hatáskörébe tartozik. A szerzettekkel is gyakran találkozunk, gondoljunk csak a diabeteses betegekre 
vagy a daganatellenes vagy egyéb indikációval immunszuppresszív kezelésben részesülő páciensekre. 

Definíció, BNO tartomány 

Az immunhiányos betegségek körébe tartoznak mindazon kórállapotok, melyben a szervezet 
védekezőképessége károsodott. Az immunhiányokat elsődleges (veleszületett) immundeficienciákra, 
valamint másodlagos (szerzett) immunhiányokra osztjuk. A veleszületett immunhiány-formák száma 
folyamatosan növekszik, meghaladja a 80-at. A legfontosabbakat az 1. táblázat mutatja. 

1. táblázat. Primer immundeficienciák 

Súlyos kombinált immundefektus (SCID) 

 Adenozin deamináz (ADA) deficiencia 

 CD45 hiány 

 Interleukin-receptor γ-lánc hiány (X-kromoszómához kötött SCID) 

 Rekombináz aktiváló gén (RAG ½) hiány 

 Reticularis dysgenesis 

 Transzporter-aktivátor protein (TAP-1 vagy TAP-2) hiány (MHC I. osztály hiány) 
Elsődleges T-sejt hiány 

 CD8 hiány 

 diGeorge szindróma 

 Interleukin-7 receptor α (IL7RA) hiány 

 MHC II. osztály hiány 

 Nude szindróma 

 Purin nukleotid foszforiláz (PNP) hiány 

 T-sejt receptor hiány (CDγ,δ,ε és ζ hiány) 

 ZAP70 tirozin kináz deficiencia 
Döntően antitest hiányos betegségek 

 IgG alosztály hiány 

 Autoszomális agammaglobulinaemia 

 Közönséges variábilis immundefektus (CVID) 

 Szelektív IgA hiány 

 X-kromoszómához kötött agammaglobulinaemia 

 Hyper-IgM szindróma 
A komplement rendszer defektusai 

 A klasszikus út komponenseinek hiányai: C1q, C1r, C1s, C4, C2 defektus 

 C1-inhibitor hiány 

 Az alternatív út komponenseinek hiányai: D, P, H, I-defektus 
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 A lektin-aktivált út komponenseinek hiányai: MBL, MAPS1, MASP2 hiány 

 A közös út komponenseinek hiányai: C3, C5, C6, C7, C8, C9 hiány 
A phagocyta-rendszer hiányai 

 Leukocyta adhéziós protein defektus I (CD18 hiány) 

 Leukocyta adhéziós protein defektus II (CD15s hiány) 

 Ciklikus neutropenia 

 Specifikus granulum deficiencia 

 Lusta leukocyta szindróma 

 Chédiak-Higashi szindróma 

 Krónikus granulomatosus betegség (CGD) 

 Myeloperoxidáz (MPO)-deficiencia 
Egyéb primer immundeficienciák 

 Hyper-IgE szindróma 

 Wiskott-Aldrich szindróma 

 Interferon γ-receptor hiány 

 Interleukin1 receptorhoz kötött kináz 4 hiány 

 Interleukin12 és interleukin 12-receptor hiány 

 X-kromoszómához kötött lymphoproliferatív szindróma 
([1] nyomán) 

A másodlagos immundefektusok között felsorolt betegségek a közvetlenül immundefektust okozó 
HIV fertőzés kivételével immunhiány kialkulására hajlamosítanak. A teljesség kedvéért itt kell 
megemlíteni a várandós állapotot is, mely alatt a magzat („transzplantátum”) megtartása érdekében 
a celluláris immunitás csökken, a humorális valamelyest növekszik. 

2. táblázat. Másodlagos immunhiányos állapotok 

 Tápláltság 

 Alultápláltság, fehérje-energia hiányos állapot 

 Vitamin- (A, C) és nyomelem (Se, Zn) hiány 

 Túlzott fehérjevesztés 

 Nephrosis szindróma 

 Fehérje-vesztő enteropathia, intestinalis lymphangiectasia (Whipple-kór) 

 Toxikus hatások 

 Irradiáció, citosztatikus és egyéb immunszuppresszív kezelés 

 Nagy műtéteket követő reconvalescencia 

 Környezeti toxinok 

 Fertőzések 

 Krónikus bakteriális fertőzés (pl. tbc.) 

 Vírusfertőzést (varicella, morbilli, rubeola, EBV, CMV) követően 

 HIV fertőzés, AIDS 

 Gombás (pl. Candida) és parazitás infekció 

 Daganatos betegségek 

 Malignus lymphomák 

 Metasztatikus szolid tumorok 

 Egyéb 

 Idős kor 

 Myotoniás dystrophia 
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(Klinikai Immunológia II (1988) [2] nyomán) 

Veleszületett immunhiányok 

D80* Immunhiányok főleg antitest defektusokkal 
D81* Kevert immunhiányok 
D82* Immunhiány egyéb jelentős defektusokhoz társulva 
D84* Egyéb immunhiányok 

 

A primer immundeficienciákat illetően a külön fejezetben kiemeltektől eltekintve ritka betegségekről 
van szó (1:100000 - 1:1000000). A panaszokat soha nem okozó vagy visszatérő gombás fertőzéssel 
járó myeloperoxidáz (MPO)-hiány gyakorisága 1:2000. 

Az X-kromoszómához kötött primer immundeficienciák betegségek természetesen döntően férfi 
nemben fordulnak elő, máshol a nemek aránya nem jellemző. A másodlagos immunhiányok esetében 
sincs jellemző férfi/nő arány. A primer immunhiányok a CVID kivételével már gyermekkorban 
manifesztálódnak. A veleszületett celluláris defektusok már az első 3 hónapban fertőzéseket 
okoznak, a veleszületett súlyos humorális immunhiányok pedig a 6. hónapot követően, mivel addig az 
anyai immunglobulinok védik a csecsemőt. A szekunder immunhiányok bármely életkorban 
kialakulhatnak. A rossz táplálkozási viszonyok, az aktív és passzív dohányzás, alkoholizmus, az 
elhanyagolt környezet fokozza a fertőzések és a malignus betegségek kialakulásának kockázatát. 

Pathophysiológia 

A folyamat érintheti az elsődleges, aspecifikus védelmi vonalat (phagocyta- és complement 
defektusok), valamint a másodlagos specifikus immunitást, ezen belül is a humorális (B-sejt) és 
celluláris immunválaszt (T-sejt defektusok). Ezek a kórállapotok gyakran kombinálódhatnak is 
egymással. 

Hatáskör/kompetencia 

A Háziorvosi Hatásköri Lista immunológia/allergológia fejezetét az Allergiák c. fejezet 2. táblázata 
tartalmazza. Az immunhiány okozta sürgősségi állapotokat elsősorban a heveny, gyakran szokatlan 
tünetekkel jelentkező fertőzések jelentik. Ezek felismerése, szakintézetbe történő azonnali beutalása 
a háziorvos feladata. 

Az immunhiányos betegek gondozása, az immunszupprimált állapotok lehetséges szövődményeinek 
ellátása a szakellátás irányításával történik. 

Az immunhiányok etiológiájával, az immunglobulin-pótlással és lehetséges szövődményeivel, a 
transzplantációval, az immunmodulációs és immunszuppresszív kezeléssel, a veleszületett 
immundefektusok intrauterin diagnosztikájával kapcsolatos ismeretek a háziorvos tájékozottság 
körébe tartoznak [3]. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Az összes (veleszületett, szerzett vagy jatrogén) formát a fertőzésekre való fokozott hajlam jellemzi. 
Számos formában valamint gyakori az allergiás, az autoimmun és a rosszindulatú betegségek, 
elsősorban a malignus lymphomák kialakulása. 
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A saját és a családi anamnézis pozitivitása alapján kerül sor további vizsgálatokra. A korai diagnózis 
életmentő lehet. Kiket vizsgáljunk az anamnézis alapján (3. táblázat)? 

3. táblázat. Immundeficiencia gyanújára utaló anamnesztikus adatok 

 Hereditaer immundeficienciában szenvedő szülőknek gyermeke születik. Újszülött 
és csecsemő elvesztése az anamnézisben. 

 Feltételezett vagy igazolt immunhiányos gyermeknek testvére születik. 

 Immunhiánnyal társuló betegségben szenvedő csecsemők. 

 Növekedésbeli, gyarapodásbeli visszamaradás, szokatlanul tartós fertőzések, 
bőrkiütés vagy tartós hasmenés. 

 Antibiotikus kezelésre nem vagy elégtelenül reagáló tartós vagy visszatérő 
fertőzések. Gyakran visszatérő légúti infekciók. 

 Visszatérő bőrfertőzések, tályogok, periodontitis, vagy rendellenes sebgyógyulás. 

 Visszatérő Neisseria-infekciók systemás lupus-szerű képpel (bőrkiütés, arthralgia, 
glomerulonephritis) vagy anélkül. 

 

A fertőzés jellege gyakran segít az immunhiány típusának megállapításához (4-7. táblázat). 

4. táblázat. Az antitest-hiány klinikai jellegzetességei 

 Visszatérő, idültté váló sinusitis, hörghurut, tüdőgyulladás, gyermekkori otitis, 
meningitis, bacteraemia, melyet leggyakrabban Haemophilus influenzae, 
Streptococcus pneumoniae vagy Staphylococcus aureus okoz. (Neutropeniás vagy 
C3-deficiens betegekben is gyakori) 

 A bőr és az urogenitális rendszer bakteriális fertőzései nem jellemzők. 

 A vírusfertőzések lefolyása változó. A varicella, a herpes zoster és a rubeola 
szokványosan zajlik, de kanyaró és a bárányhimlő ismételten is jelentkezhet. 
Hepatitis B és poliomyelitis progrediál. 

 Giardia lamblia okozta hasmenés gyakori. 

 Gyermekkorban a növekedésbeli visszamaradás nem jellemző. 

 Jó kilátás a felnőttkor megérésére, kivéve, ha visszatérő enterovírus fertőzés, 
autoimmun betegség, vagy rosszindulatú daganat társul hozzá. 

 

5. táblázat. A celluláris immunhiány klinikai jellegzetességei 

 Opportunista kórokozók által okozott visszatérő, bakteriális, és különösen vírusok 
(HSV, VZV, CMV), gombák (mucocutan candidiasis), protozoonok (Pneumocystis 
carinii) okozta fertőzések. 

 A humorális immunválasz is károsodott (hypogammaglobulinaemia lehetséges) 

 Csökkent cután válaszkészség (anergiás bőrpróbák). 

 Növekedésbeli elmaradás, rövid élettartam, fogyás, senyvedés, hasmenés 
(csecsemő- és gyermekkorban). 

 Graft-versus-host (GVH) betegség kialakulására való hajlam, vérrel, 
vérkészítményekkel vagy nem kompatibilis allogén csontvelővel történő 
transzplantáció során. 

 Élő vírussal vagy BCG-vel történő oltás halálos kimenetelű lehet. 

 Rosszindulatú betegségek gyakrabban jelentkeznek. 
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6. táblázat. A komplement hiányok klinikai jellegzetességei 

 Klasszikus út (C1q, C1r, C1s, C4, C2 hiány): arthritis, glomerulonephritis, SLE-szerű 
kép, fertőzések 

 C1-inhibitor hiány: heretitaer angioneuroticus oedema (HANO) 

 Alternatív út (DPHI faktor hiány): Rekurrens pyogén fertőzések, Meningococcus-
szepszis 

 Közös út (C3, C5, C6, C7, C8, C9): Neisseria-meningitis, szepszis, xenoderma 
pigmentosum 

 Komplement receptor 1 (CD1) zavar: Immunkomplex betegség, (arthritis, 
glomerulonephritis), SLE-szerű kép 

 Komplement receptor 3 (CD3) zavar: Leukocyta adhéziós defektus 1 
 

7. táblázat. A phagocyta defektusok klinikai jellegzetességei 

 Késői köldökcsonk-leválás 

 Elhúzódó sebgyógyulás 

 Gingivitis, periodontitis 

 Visszatérő Staphylococcus-fertőzés a bőrben, beszűrődéssel, tályogképződéssel 

 Visszatérő, Staphylococcus aureus vagy Haemophilus influenzae okozta tüdő-, 
csont-, felső légúti infekciók; enyhe eosinophilia; mucocutan candidiasis 

 A MPO-hiány lehet tünetmentes vagy visszatérő candidiasis, esetleg más gombás 
fertőzés kísérheti. 

 

Pathogenezis 

A veleszületett immunhiányokban észlelhető funkcionális defektusok az immunkompetens sejtek 
differenciálódási zavarának tekinthetők (1. ábra). 
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1. ábra. A haemopoeticus sejtek differenciálódása ([1] nyomán) 

Fizikális vizsgálat 

A fertőzések klinikai tüneteit láthatjuk, néha súlyos senyvesztő állapot, gyermekkorban növekedési 
zavar. 
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Laboratóriumi vizsgálatok 

A két javasolt szűrővizsgálat javasolt. Egyik a teljes vérkép: vörösvérsejt-paraméterekkel, fehérvérsejt 
számmal, kvalitatív vérképpel (a granulocyták és a lymphocyták abszolút számának 
meghatározásával) és vérlemezkeszámmal. A másik az IgG, IgA, IgM, koncentráció meghatározása a 
szérumban. Az (IgD és IgE szint is értékes lehet). E két vizsgálat a veleszületett immunhiányok 95%-át 
kiszűri. A betegek gondozása során a mikrobiológiai vizsgálatoknak kiemelt jelentőségük van 
(tenyésztés, antibiotikum-rezisztencia meghatározás). 

Képalkotó vizsgálatok 

Mellkas rtg., hasi ultrahang a fertőzések kimutatására. 

Egyéb vizsgálatok 

Az immunhiányok további speciális laboratóriumi kivizsgálást igényelnek, melyek elrendelése a 
gyermekgyógyász/belgyógyász-immunológus kompetenciájába tartozik. A legfontosabbakat a 8. 
táblázatban soroltuk fel. 

8. táblázat. Az immunhiányok kivizsgálására szolgáló laboratóriumi vizsgálatok 

A perifériás vér mononuclearis sejtjeinek mennyiségi meghatározása 

 T-sejtek: CD3, CD4, CD8, TCRαβ, TCRγδ 

 B-sejtek: CD19, CD20, CD21, Ig(μ, δ, α, κ, λ), Ig-asszociált molekulák (α, β) 

 Aktivációs markerek: HLA-DR, CD25, CD80 (B-sejtek) CD154 (T-sejtek) 

 NK sejtek: CD16/CD56 

 Monocyták: CD15 
A T-sejtek működésének vizsgálata 

 Késői hyperszenzitivitási reakciók (PPD, candida, histoplasmin, tetanus toxoid) 

 Mitogén válasz vizsgálata anti-CD3 antitest, phytohaemagglutinin, concanavalin A 
hatására és kevert lymphocyta kultúrában 

 Citokin termelés 
A B-sejtek működésének vizsgálata 

 Természetes vagy gyakori kórokozók ellen termelődött antitestek mérése 
(influenza, rubeola, diphtheria, tetanus toxoid) 

 Védőoltások után mért antitest titer (tetanus toxoid, Haemophilus influenzae B) 

 IgG alosztályok szintjének mérése 
Komplement-vizsgálatok 

 A klasszikus és alternatív út CH50 meghatározása 

 C3, C4 és egyéb komponensek mennyiségi meghatározása, funkcionális vizsgálata 
A phagoycták működésének vizsgálata 

 Nitroblue-tetrazolium redukció 

 Chemotaxis esszék 

 Baktériumölő hatás vizsgálata 
Genetikai vizsgálatok 

 Jellegzetes mutációk, kóros gének kimutatása 
 

Diagnózis 

A diagnózis felállítása gyermekgyógyász/belgyógyász-immunológus feladata. Ha a családi anamnézis 
kórjelző, számos veleszületett ritka, súlyos immunhiány esetében létezik prenatális diagnosztikus 
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lehetőség (a köldökzsinórvér, az amnionsejtek vagy direkt génvizsgálat útján). Veleszületett 
immundeficiencia gyanúja esetén kezdeményezni kell a családtagok vizsgálatát is! 

Differenciál-diagnózis 

Nem a családorvos kompetenciája. Malignus lymphoma, HIV betegség jön szóba. 

Kezelés 

A veleszületett kombinált, súlyos kombinált immundeficiencia (SCID) és a phagocyta-defektusok 
kezelése csontvelő-transzplantáció. Az izolált antitest-hiány esetén, ha az IgG koncentráció alacsony 
(4,0 g/l vagy kevesebb), szakintézetben immunglobulin-pótlás indokolt. 

Gondozás 

A betegek követése során kulcsfontosságú a visszatérő fertőzések felismerése, vagy legalábbis 
gyanújának felvetése. 

Ha nincs ellenjavallata, a védőoltásokra különösen nagy szükségük ezeknek a betegeknek. A 
veleszületett celluláris immundefektusban az élő vakcinák adása ellenjavallt (kanyaró, rubeola, 
mumps; a BCG oltástól miliaris tuberculosis keletkezhet!). Az élő vektorokat tartalmazó vakcinák is 
ellenjavalltak. Immunhiányos beteg védőoltásának beadása előtt javasolt a területileg illetékes 
fertőző osztállyal konzultálni. Terápiás elégtelenség esetén a beteget a szakellátásba kell utalni. 
Primer prevenció: Nem releváns 

Szelektív IgA hiány 

Definíció, BNO tartomány 

Szelektív IgA hiányról akkor beszélünk, ha a szérum össz-IgA koncentrációja 0,5 g/l alatt van 
(normálisan 0,7-2,5 g/l). Mind az IgA1 és az IgA2 alosztály szintje csökkent. A többi immunglobulin 
osztály koncentrációja normális. 

D8020 Immunglobulin A (IgA) szelektív hiánya 
D8030 Immunglobulin G (IgG) alosztályok szelektív hiánya 

 

Epidemiológia 

A szelektív IgA hiány a leggyakoribb az összes immundefektus között, gyakorisába az európai 
populációban 1:600. Az atopiás gyermekek között mintegy 20-szor gyakrabban fordul elő, jelezve az 
allergiás betegségek és az immundeficienciák kapcsolatát. 

Mortalitás/morbiditás 

Követéses vizsgálatokban a betegek mintegy 80%-ában alakult ki valamiféle fertőzés (elsősorban 
felső- és alsó légúti), gyógyszerallergia, atopiás vagy autoimmun betegség (vitiligo, thyreoiditis, 
rheumatoid arthritis) a diagnózis felállítását követő 20 évben. 

Nem, életkor, társadalmi háttér 

A nemi megoszlás és a társadalmi hátér nem releváns. A tünetek többnyire már gyermekkorban 
jelentkeznek. 
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Pathophysiológia 

A szelektív IgA hiányban és a CVID-ben a B-sejtek azonos differenciálódási gátlása mutatható ki, mely 
csak az érintett immunglobulin osztályok számában különbözik. Az évek során az IgA-hiányos betegek 
a CVID-re jellemző panhypogammaglobulinaemiába progrediálhatnak, de a fordítottja is 
bekövetkezhet. Ugyanabban a családban megfigyelhető mindkét betegség előfordulhat. 

Hatáskör/kompetencia 

A súlyos fertőzések felismerése, szakellátó helyre történő utalása a családorvos feladata, akárcsak az 
egyéni és a családi anamnézis felvétele, a tanácsadás és a védőoltások beadása. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Jellemző a visszatérő, elsősorban felső és alsó légúti fertőzés és hasmenés az egyéni és a családi 
anamnézisben. Az anamnézisben szerepelhet még congenitalis, intrauterin fertőzés (toxoplasmosis, 
rubeola, CMV), fenytoin, penicillamin-kezelés is. 

Pathogenezis 

A veleszületett és a szerzett immunhiányokban észlelhető funkcionális defektusok az 
immunkompetens sejtek differenciálódási zavarának tekinthetők. (1. ábra). A funkcióvesztéssel járó 
géndefektusok Európában elsősorban az MHC-hez kötöttek, de egyéb gének (TACI) is érintettek 
lehetnek. 

Fizikális vizsgálat 

A betegek lehetnek teljesen tünet- és panaszmentesek, vagy visszatérő heveny és krónikus légúti 
fertőzésük lehet, ez utóbbi bronchiectasiáig progrediálhat. Krónikus hasmenés is előfordulhat. A 
társuló IgG2 és IgG4 alosztály hiány tovább fokozhatja az infekció-hajlamot. Gyakori az asthma 
bronchiale és az egyéb atopiás betegségek előfordulása. 

Az IgA deficiencia gyakran társul arthritissel, systemás lupus erythematosussal és autoantitest-
termeléssel. Ez utóbbiak anti-IgA antitestek is lehetnek, melyek transzfúziós reakciókat okozhatnak. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

A szérum össz-IgA koncentrációja 0,5 g/l alatt van és a többi immunglobulin osztály szintje nem 
csökkent. IgG2 és IgG4 hiány is előfordulhat. 

Képalkotó és egyéb vizsgálatok 

Nem releváns 

Diagnózis 

A szérum össz-IgA koncentrációja 0,5 g/l alatt van és a többi immunglobulin osztály szintje nem 
csökkent. 

Differenciál-diagnózis 

A CVID-tól az többi immunglobulin osztály fiziológiás szérumszintje különíti el. 
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Kezelés 

A kezelés lényegében tüneti. Az immunglobulin-pótlás nem hatásos és fokozza az anti-IgA antitestek 
kialakulásának kockázatát. Immunglobulin-pótlás csak társult IgG2 és IgG4 alosztály hiány és súlyos 
fertőzés fennállása esetén jöhet szóba gyógyintézeti körülmények között. Immunhiányos betegekben 
a fertőzéseket lehetőleg célzott antibiotikumokkal adással, megfelelő dózisban és megfelelő ideig 
kezeljük. 

Gondozás 

Zsúfolt, zárt terek kerülése. Ezeknek a betegeknek különösen nagy szükségük van a szezonális 
védőoltásokra. A szérumban esetleg jelen lévő anti-IgA antitestek okozta transzfúziós reakciók 
elkerülésére a beteg lehetőleg mosott, választott vért vagy IgA-hiányos donortól származó vért 
kapjon. A CVID-be való átmenet észlelésének céljából tanácsos az időszakos (1-2 évenkénti) 
immunglobulin-koncentráció ellenőrzés. 

Terápiás elégtelenség, primer prevenció 

Visszatérő, nem kezelhető fertőzések esetén nélkülözhetetlen a szakellátással folytatott konzílium. A 
primer prevenció nem releváns. Az IgA hiány nem betegeket védőoltásban kell részesíteni. 

Közönséges variábilis („common variable”) immundeficiencia (CVID) 

Definíció, BNO tartomány 

A B sejtek kiterjedt érési gátlása, mely az összes immunglobulin osztály szérum-koncentrációjának 
csökkenéséhez vezet. A betegség variabilitását az adja, hogy az immunrendszer számos eleme 
változó mértékben érintett lehet, így a komplement rendszer és a sejtes immunitás is. 

A visszatérő súlyos fertőzésekhez az évek alatt autoimmun betegségek és rosszindulatú betegségek 
kialakulása társul. A szelektív IgA hiány és a CVID ugyanazon gének károsodása által okozott klinikai 
spektrum két szélső helyzetét jelenti. 

D8300 Közönséges kevert immunhiány B-sejtszám és funkció abnormitásokkal 
D8310 Közönséges kevert immunhiány immunregulációs T-sejt rendellenességgel 
D8320 Közönséges kevert immunhiány B- vagy T-sejt elleni autoantitestekkel 
D8380 Egyéb közönséges kevert immunhiány 
D8390 Közönséges kevert immunhiány k.m.n. 

 

Epidemiológia 

Gyakoriság 1:10000-1:50000. Leggyakrabban sporadikus, de lehet autoszómális recesszív (AR), 
domináns (AD) vagy X-kromoszómához kötött (XL). 

Mortalitás/morbiditás 

Követéses vizsgálatokban a betegek mintegy 80%-ában alakult ki valamiféle fertőzés (elsősorban 
felső- és alsó légúti), gyógyszerallergia, atopiás vagy autoimmun betegség (vitiligo, thyreoiditis, 
rheumatoid arthritis) a diagnózis felállítását követő 20 évben. 

Nem, életkor, társadalmi háttér 

Férfi-nő arány: 1:1. Bár a betegség veleszületett, a tünetek 10-20 éves korban jelentkeznek. A 
társadalmi háttér nem releváns. 
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Pathophysiológia 

A betegeknek általában normális B-lymphocyta számuk van, de a sejtek éretlenek. Képesek az 
antigén felismerésére és proliferációjára, de nem képesek memóriasejtekké és plazmasejtekké 
alakulni. Ez a kóros differenciálódási mintázat noduláris B-sejt hyperpláziához vezet, mely 
lépmegnagyobbodást és sokszor masszív mértékű intestinalis lymphoid hyperplasiát okoz. 

Hatáskör/kompetencia 

A súlyos fertőzések felismerése, szakellátó helyre történő utalása a családorvos feladata, akárcsak az 
egyéni és a családi anamnézis felvétele, a tanácsadás. A védőoltásokra a betegnek szüksége van, 
beadásuk előtt azonban tanácsos a szakellátással konzultálni. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Jellemző a visszatérő, krónikus pulmonalis fertőzés, mely bronchiectasia kialakulásáig progrediálhat. 
Gyomor-bélrendszeri betegségek: krónikus giardiasis, malabszorpciós szindróma, gyulladásos 
bélbetegség (IBD), anaemia perniciosával társuló atrophiás gastritis is gyakori. Malignus lymphoma 
300-szor, a gyomorrák 50-szer gyakoribb az átlagpopulációhoz képest. Autoimmun betegségek: 
autoimmun haemolyticus anaemia, neutropenia, thrombopenia, anaemia perniciosa, 
dermatomyositis-szerű betegség szintén gyakran társulnak a CVID-hoz. A családban is sokszor 
gyakoribb a szelektív IgA hiány, az allergia, autoimmun és a malignus betegség. 

Pathogenezis 

A fő hisztokompatibilitási komplex károsodására utal a C4A gén régió deléciója vagy a C4, C2 α, C4B, 
Sf duplikációja. A HLA-A1, HLA B8, HLA-DAQ1*0201, HLA-DR3, HSP 70-7.5 TNF α-5 és Bf-0.4 gének is 
érintettek lehetnek. 

Fizikális vizsgálat 

Gennykeltők okozta visszatérő, elsősorban sinopulmonalis fertőzés a jellemző. Enterovírus, G. 
lamblia, Campylobacter jejuni okozta hasmenés gyakori. A bőrben és a bélben nem elsajtosodó 
granulomák alakulhatnak ki. Nyirokcsomó- és lépmegnagyobbodás az esetek egyharmadában 
mutatható ki. A malignus lymphomára utaló tünetekkel kerülhetnek orvoshoz: láz, fogyás, 
vérszegénység, thrombopenia, lép- és generalizált nyirokcsomó-megnagyobbodás, lymphocytosis. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Anaemia, thrombopenia gyakori. A szérum IgG koncentrációja jelentősen alacsony, gyakran az IgA és 
az IgM is. A B sejtek száma is csökkent. A szérum fehérjék zóna-elektroforézise során a gamma-
frakció jelentősen csökkent vagy hiányzik (2. ábra) 
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2. ábra. A szérumfehérjék zóna-elektroforézis képe közönséges variábilis immunhiányban (a szerző 
saját anyagából) 

Képalkotó vizsgálatok 

A mellkasi és hasi szervek képalkotó vizsgálata során ritkán a tüdőben és a vékonybelekben infiltratív 
folyamat látható, mely az alapbetegség következménye. Nehéz elkülöníteni a CVID szövődményeitől: 
fertőzésektől és malignus betegségektől. A rtg. és UH vizsgálattal a fertőzések bizonyíthatók. 

Egyéb vizsgálatok 

Néha csökkent T sejt-működés jeleként nem észlelhető késői hiperszenzitivitási reakció (a tuberculin-
próba negatív), de ez diagnosztikus célra nem használható. A B-sejtszám és a CD4+/CD8+sejtek 
aránya is csökkent. 

Diagnózis 

A szérum IgG, IgA, IgM immunglobulin koncentráció csökkent. 
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Differenciál-diagnózis 

A szelektív IgA hiánytól az különbözteti meg, hogy ott a többi immunglobulin osztály szérumszintje 
fiziológiás. 

Szóba jön még a szelektív IgG alosztály hiány. Az IgG-nek négy alosztálya van (IgG1-IgG4), melyek 
funkciójukban is elkülönülnek egymástól. A nehézlánc gén defektusa miatt az egyes alosztályok nem 
termelődnek. Mivel az össz-IgG kétharmadát az IgG1 teszi ki, ennek hiánya általában nem extrém 
mértékű, de kórosan alacsony IgG szinttel jár. Ez hívja fel a betegségre a figyelmet. Az IgG2, IgG3 vagy 
az IgG4 hiánya nem mutatkozik meg az össz-IgG szintben. A diagnózis az IgG1-4 alosztály 
koncentráció-mérés eredménye alapján állítható fel. A betegség fennállhat panasz- és 
tünetmentesen, de visszatérő fertőzés is előfordulhat (antitesthány tünetei). A többi immunglobulin 
osztály koncentrációja fiziológiás. A diagnózis és kezelés megegyezik a CVID-nél leírtakkal. 

A klinikailag malignus lymphoma tüneteivel jelentkező betegekben kórházi körülmények között 
nyirokcsomó-excisio centrum germinativum hyperplasiát mutat, melyet nehéz elkülöníteni a 
nodularis lymphomától. A lymphocyták policlonalis jellege (normális κ/λ lánc) arány a lymphoma 
ellen szól. 

Kezelés 

Enyhe vagy mérsékelt IgG hiány esetén (hasonlóan az IgG alosztály defektusok kezeléséhez) a klinikai 
kép határozza meg az immunglobulin-pótlás szükségességét. 

A 4,0 g/l alatti IgG koncentráció esetén az immunglobulin pótlás abszolút indikált. A beadás alatt és 
után jelentkező reakciók veszélye miatt csak fekvőbeteg-ellátó intézményben végezhető. A szokásos 
dózis 400-500 mg/kg iv., 3-4 hetente. Az iv. adáskor jelentkező mellékhatások vagy a szakszemélyzet 
nehezen elérhetősége esetén sc. is adható. A szérum IgG szint 6,0 g/l fölötti értéke kivédi a legtöbb 
szisztémás fertőzést. Az immunglobulin-pótlás segít megelőzni a malignus tumorok kialakulását is. 

Immunhiányos betegekben a fertőzéseket lehetőleg célzott antibiotikumokkal adással, megfelelő 
dózisban és megfelelő ideig kezeljük. 

Gondozás, terpáiás elégtelenség, prevenció 

Betegfelvilágosítás: Zsúfolt, zárt terek kerülése. Ezeknek a betegeknek különösen nagy szükségük van 
a szezonális védőoltásokra. Visszatérő, nem kezelhető fertőzések esetén nélkülözhetetlen a 
szakellátással folytatott konzílium. Primer prevenció: nem releváns. Szekunder prevenció: 
infektológiai konzílium birtokában lehet és kell dönteni a védőoltásokról. 

HIV fertőzés 

Bevezetés 

A magyar családorvosok többsége kevés HIV-pozitív beteggel találkozik. Mégis ismerni kell a betegség 
jellemzőit, hogy képesek legyünk minél előbb diagnosztizálni azt. Az időben elkezdett (ART) mellett 
jobbak a morbiditási és mortalitási adatok. A korai diagnózis a vírus továbbadásának elkerülése miatt 
is fontos. 

A HIV-betegség kérdésköre bármikor felmerülhet a háziorvosi munkában, sőt kapuőr-szerepénél 
fogva kulcsfontosságú szerepe van a betegség gyanújának felvetése, a társbetegségek kezelése, a 
betegek családjának gondozása, a HIV fertőzés a primer és szekunder prevenciójának területén. Bár 
nem ő indikálja, de ismernie kell az antiretrovirális szerek mellékhatásait és az esetleges 
gyógyszerkölcsönhatásokat, melyek a szakgondozástól távol élő betegeken jelentkezhetnek. 
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Magyarországon jelenleg a betegeket antiretrovirális terápia (ART) szempontjából a Fővárosi Szent 
László Kórházban gondozzák. Az USA és Nagy-Britannia példája azt mutatja, hogy a fertőzöttek 
számának növekedésével egyre nagyobb részt kényszerül vállalni az alapellátás a HIV betegek 
gondozásában és ellátásában. 

Definíció, BNO tartomány 

B20* Fertőző és egyéb parazitás betegséget eredméyező HIV betegség 
B21* Rosszindulatú daganatot eredményező HIV betegség 
B2200 Agyvelőbántalmat eredményező HIV betegség 
B2210 Lymphoid interstitialis pneumonitist eredményező HIV betegség 
B2220 Fogyásos szindrómát eredményező HIV betegség 
B2270 Többféle, máshova osztályozott betegséget eredményező HIV betegség 
B2300 Heveny HIV-fertőzés tünetcsoport 
B2310 Generalizált perzisztáló lymphadenopathiát okozó HIV betegség 
B2320 M.n.o. haematologiai és immunológiai rendellenességeket okozó HIV betegség 
B2380 Egyéb meghatározott állapotokat okozó HIV betegség 
B24H0 HIV betegség, k.m.n. 
F0240 Demencia HIV-megbetegedésben (B22.0+) 
R7500 Humán immunhiány vírus (HIV) laboratóriumi evidenciája 
R75H0 Humán immunhiány vírus (HIV) laboratóriumi evidenciája 
Z1140 Szűrővizsgálat HIV fertőzés kimutatására 
Z2060 HIV fertőzésnek kitett vagy fertőző anyaggal érintkezett személy 
Z21H0 HIV pozitív, k.m.n. (panaszmentes) 
Z7170 Tanácsadás HIV ügyben 
Z8300 HIV a családi anamnézisben 

*az alcsoportokat terjedelmi okokból nem részleteztük 

Epidemiológia 

Az Országos Epidemiológiai Központ 2010. novemberi adatai, valamint a Nemzeti Erőforrás 
Fejlesztési Minisztérium irányelvében megjelent adatok szerint a HIV-fertőzöttek becsült száma a 
Földön 33,3 millió, köztük 2,5 millió 15 év alatti gyermek. 2009-ben összesen 2,6 millió újonnan 
diagnosztizált HIV-pozitív személyt regisztráltak. A frissen fertőzöttek fele nő, 40%-uk 15-24 év 
közötti. A szub-szaharai Afrika és Dél-Kelet Ázsia, területén csökken az új fertőzések száma, de még 
itt található a legtöbb fertőzött. Nyugat-Európában és Észak-Amerikában a járvány stagnál. A járvány 
fokozatosan Közép-Ázsiára tolódik át [4, 5, 6]. 

Az európai országok közül a legtöbb új fertőzést Észtországból, Lettországból, Moldovából és 
Ukrajnából jelentették, és Oroszországban is valószínűleg emelkedett a HIV fertőzöttek aránya. A 
heteroszexuális kapcsolat útján fertőzöttek száma Kelet-Európában tavaly meghaladta az intravénás 
kábítószer-alkalmazás útján fertőződöttekét. Nyugat-Európában a homo- és biszexuális kapcsolat 
jelenti a legnagyobb veszélyt, ezt követi a kockázatos szexuális magatartást követő heteroszexuális 
populáció [4, 5, 6]. 

Az Európai Unióban az új HIV fertőzések száma lényegében nem változott az előző évhez képest: 57 
eset/1 millió lakos. A terjedés fő módja a homoszexuális kapcsolat, amit a heteroszexuális 
transzmisszió követ. Az intravénás kábítószer-használat révén szerzett fertőzések száma 40%-kal 
csökkent az Unió területén az elmúlt 5 év során, azonban fokozatosan nő az ismeretlen eredetű 
fertőződések száma. A WHO Kelet-Európai régiójától eltekintve az AIDS-betegek száma fokozatosan 
csökken. A kezeletlen egyéb szexuális úton terjedő betegségek jelentősen növelik a HIV 
továbbadásának veszélyét. Közép-Európában a HIV fertőzöttség stabilan alacsony [5, 6]. 
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A magyarországi HIV helyzetre vonatkozóan az Országos Epidemiológiai Központ jelen idő (2011. 
december 31.) szerinti legfrissebb adatait idézzük (9., 10., 11. táblázat). Az élő HIV-fertőzöttek száma 
a regisztráltak számának 3-4-szeresére becsülhető, sokan tehát nem is tudnak fertőzöttségükről. A 
fenti időpontban nyilvántartott 1685 betegből 991 budapesti. Az esetek jelentős számban még ma is 
a kifejlett AIDS stádiumában kerül felismerésre [5, 6]. 

9. táblázat. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása a verifikálás éve szerint 

Év Férfi Nő Ismeretlen Összesen 

1985-2005 989 177 120 1286 
2006 49 13 19 81 
2007 88 10 21 119 
2008 110 9 26 145 
2009 107 15 18 140 
2010 142 9 31 182 
2011 122 11 29 162 
Összesen 1607 244 264 2115 
(Forrás: [5]) 

10. táblázat. A regisztrált HIV-fertőzött személyek rizikócsoportok szerinti megoszlása 

Év Homo
/ 
biszex
uális 

Heter
o-
szexu
ális 

Hemofíl
iás 

Transzfú
ziós 
recipiens 

Intravé
nás 
kábítósz
er-
használ
ó 

Nosocom
ialis 

Matern
alis 

Ismeret
len 

Összes
en 

1985-
2005 

567 234 32** 22* 17** 15* 5 304 1286 

2006 39 14 0 0 0 0 0 28 81 
2007 63 15 0 1* 3* 1* 2 34 119 
2008 93 17 0 0 2 0 0 33 145 
2009 87 23 0 0 0 0 2 28 140 
2010 125 18 0 0 0 0 0 39 182 
2011 106 18 0 2* 0 0 0 36 162 
Együtt 1170 339 32** 25* 22** 16* 9 502 2115 
(Forrás: [5]) 

11. táblázat. A bejelentett AIDS betegek száma és az AIDS okozta halálozás Magyarországon 

Év* A bejelentett AIDS-betegek 
száma 

AIDS okozta halálozások 

1986-2005 505 276 
2006 22 6 
2007 23 10 
2008 23 4 
2009 23 9 
2010 28 10 
2011 32 12 
Összesen 656 327 
*Év: az AIDS diagnózis felállításának, ill. az elhalálozás éve (Forrás: [6]) 
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Mortalitás/morbiditás 

A kezeletlen HIV-fertőzés halálos kimenetelű. A leggyakoribb halálok a fertőzés vagy másodlagos 
tumor kialakulása. A ma alkalmazott kombinációs terápiával tartós vírusmentesség érhető el. 

Nem, életkor 

Homoszexuális terjedési mód esetén a fertőzöttek döntően férfiak. A heteroszexuálisok között a 
nemek aránya mára már kiegyenlítődött. Hasonlóan nincs nemi különbség az egyéb módon 
(intravénás kábítószer-használat, transzfúzió útján vagy transzplacentárisan) fertőződöttek között. A 
haemophiliások között 2004-ig előfordult fertőzések között is férfi nem dominált. A HIV fertőzés 
bármely életkorban akvirálható. 

Társadalmi háttér 

A betegség nyugati (európai, észak-amerikai) típusú betegségre a homoszexuálisok és az intravénás 
kábítószer-élvezők körében történő terjedés, az afrikai típusra heteroszexuális terjedési mód 
jellemző. A két terjedési mód közötti különbség fokozatosan csökken, és egyre gyakoribb a 
heteroszexuális kapcsolatban élők között. 

A betegség hajlamosító tényezők: szegénység, rossz szociális helyzet, homo- és biszexualitás, 
kockázatos szexuális magatartás (promiscuitas, analis szex, prostitúció), bármilyen kábítószer-élvezet 
(az intravénás direkt, az egyéb az önkontroll, ítélőképesség kikapcsolásával), fertőzött testnedvekkel 
való érintkezés veszélye (laboratóriumi, járó- és fekvőbeteg-ellátásban dolgozók). 

A betegség különösen azokban az országokban gyakori, ahol a HIV és egyáltalán az STD-vizsgálat 
nehezen vagy egyáltalán nem érhető el, ahol nem megoldott a fertőzöttek gondozása, ahol amúgyis 
gyakoriak a szövődményként jelentkező fertőzések (tbc, STD-k) és ahol nincsenek felvilágosító, 
megelőző programok [7]. 

Pathophysiológia 

A fertőzés a fertőzött személy testnedveiben, illetve váladékaiban (vér, ondó, hüvelyváladék, anyatej) 
lévő vírustartalmú sejteknek és szabad virionoknak a közvetítésével vihető át másik személybe. A HIV 
elsősorban szexuális (hetero-, bi- és homoszexuális) érintkezés útján terjed. Létrejöhet azonban a 
fertőzés vér, vérkészítmények, vérrel, váladékokkal szennyezett orvosi eszközök, műszerek 
használata, sérült bőr, nyálkahártya kontaminációja, intravénás kábítószer-élvezők közös tű, 
fecskendő használata, szerv-, szövetátültetés révén, valamint vertikálisan, a fertőzött anyáról 
gyermekre. A HIV-pozitív anya magzatának, ill. újszülöttjének transzplacentáris vagy perinatális 
fertőződési valószínűsége 15-30%. A fertőzés veszélye az anyatejes táplálás során is megvan, 
azonban a kockázatot a fertőzött terhes nők és újszülöttjük antivirális gyógyszeres kezelése 
jelentősen csökkenti. A HIV-fertőzött személlyel történő mindennapi érintkezés nem jelent 
kockázatot a fertőzés akvirálása szempontjából. A fertőzés vérszívó rovarok révén sem terjed [5, 6]. 

Hatáskör/kompetencia 

Az immunhiány okozta sürgősségi állapotokat elsősorban a heveny, gyakran szokatlan tünetekkel 
jelentkező fertőzések jelentik. Ezek felismerése, szakintézetbe történő azonnali beutalása a háziorvos 
feladata. A HIV-pozitív és AIDS-betegek kezelése a szakellátás irányításával történik. A háziorvosi 
hatásköri lista a HIV-szűrését vagy annak kezdeményezését a szekunder prevenció részeként a 
háziorvosi kompetenciába sorolja [3]. 
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A HIV-fertőzéssel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok 

 1997. évi XLVII. törvény - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről 15. § 

 1997. évi CLIV. törvény 56., 59-70. § 

 63/1997. (XII. 21.) NM rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 

 46/2009. (XII. 22.) EüM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó 
fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a 
szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet 
módosításáról c. rendelet szövegével kiegészítésben 

 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet a prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról 

 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekről 22., 24., 31. § 

 6/2005. (EüK. 18.) EüM utasítás a Nemzeti AIDS Bizottságról 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Klinikailag releváns panaszokkal társulva HIV-betegség gyanújára utalhat a homo-és biszexualitás, 
kábítószer-élvezet, promiszkuitás prostitúció, a magas HIV-prevalenciájú országokban folytatott 
szexuális aktivitás, az itt kapott transzfúzió, a HIV-pozitív partnerrel folytatott nemi élet mind 
kockázati tényező [5, 6]. 

Mindennek megvalósításához elengedhetetlen, hogy az általános anamnézis felvételének része 
legyen a szexuális anamnézis is. Kérdezzünk rá az esetleges droghasználatra is! Cél az önkéntes, 
információt követő beleegyező HIV vizsgálatok számának növelése a nagy kockázatú csoportok tagjai 
(homoszexuálisok, prostituáltak, intravénás drogfüggők stb.) körében [5, 6]. 

Mivel a kezeletlen STD-k jelentősen növelik a HIV továbbadásának lehetőségét, keresni kell egyéb 
panaszokat-tüneteket: urethrális folyás, genitális fekélyek, inguinális nyirokcsomó megnagyobbodás, 
scrotális duzzanat, vaginális folyás, alhasi fájdalom, újszülöttkori conjunctivitis [7, 8]. 

Pathogenezis 

A kórokozó a retrovírusok családjába tartozó Humán Immundeficiencia Vírus (HIV). Két típusa ismert. 
A világjárványt a HIV-1 okozza. A Nyugat-Afrikában gyakoribb HIV-2 kevésbé patogén. A fertőzés 
forrása a beteg ember és a tünetmentes vírushordozó. A pathogenezist Letwin munkája alapján 
foglaljuk össze [9] 

Bár emberben intenzív immunválasz indul a HIV ellen, a replikácó gátlása nem teljes. Az 
immunrendszer elégtelenségét részben az magyarázza, hogy a vírus nem replikálódó formában is 
jelen van, mutációs képessége óriási és képes az immunrendszer sejtjeinek elpusztítására. Az első 
AIDS eset leírásától (1981) és a HIV vírus azonosításától (1983) kezdve a fertőzés pathogenezise az 
elméleti és klinikai orvostudomány minden területén, különösképpen az immunológia, a genetika, az 
infektológia, a farmakológiai és az epidemiológiai kutatás középpontjába került és várhatóan sokáig 
ott is marad [6]. (Érdekes módon a HIV-fertőzésben észlelhető immunológiai eltérések vizsgálata az 
immunrendszer működésének jobb megismeréséhez is vezetett.) 

A fertőző HIV-1 virion két, egyenként 9,2 kb hosszúságú egyszálú RNS genomot tartalmaz. A fertőzött 
sejtbe jutáskor az RNS-t a vírus által kódolt reverz transzkriptáz enzim kétszálú DNS-sé konvertálja. A 
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sejtmagba lépve ez a kétszálú DNS beépül a gazdasejt genomjába és provírust képez. Ezt a lépést 
szintén a vírus által kódolt integráz enzim végzi. A későbbiekben az integrált provírus lesz a vírus 
strukturális, regulatórikus és járulékos génjeinek átírására szolgáló elsődleges másolat [9]. 

A HIV-1 vírus gének funkcióját az 12. táblázat mutatja. A vírus három strukturális gént tartalmaz, 
melyek az alkotóelemeket kódolják. A rövid regulatórikus gének mind az in vitro, mind az in vivo 
replikációhoz szükségesek, a járulékos gének csak az utóbbihoz. 

12. táblázat. A HIV-1 gének funkciója 

Promoter 

 LTR: Géntranszkripciós promoter, szerepet játszik az RNA virionok kapszidizációjában 
Strukturális gének 

 gag: virion mag- és matrix proteineket kódol, elősegíti a virion kicsomagolását 

 pol: reverz transzkriptázt, RN-áz, proteáz és integráz enzimet kódol 

 env: gp41 és gp120 envelope glikoproteint kódol 
Regulatórikus gének 

 tat: transzaktivátor, fokozza a virális RNS szintézist 

 rev: elősegíti a hasítatlan és részben hasított transzkriptek exportját 
Járulékos gének 

 vpu: elősegíti a CD4 intracelluláris lebomlását és fokozza a vírus-partikulumok 
elszabadulását a sejtmembránról 

 vpr: fokozza a transzkripciót 

 nef: a CD4 és MHC I down-regulálása a gazdasejtben, a fertőzőképesség növelése 

 vif: megelőzi a virális DNS gazdasejt általi megváltoztatását 
(Forrás: [9]) 

A véráramba kerülve a HIV burokfehérjék két lépésben kötődnek a T-sejtekhez és a macrophagokhoz. 
Az első a gazdasejt CD4-receptorához történő kapcsolódás. Ehhez csatlakozik lymphocyták esetében 
a CXCR4, macrophagok és az antigén-prezentáció és memória szempontjából fontos dendritikus 
sejtek esetében CCR5 kemokin receptorhoz történő kötődés követ. A frissen akvirált vírus csaknem 
kizárólag a macrophagok CCR5-koreceptorához kötődik. Ezek a sejtek a vírus rezervoárjaiként 
működnek [9]. 

A nyálkahártyán átjutva a HIV-1 vírus a behatolás területének regionális nyirokcsomóiban szaporodik, 
majd a fertőzés a véráramba jutva szóródik. A vírusreplikáció a fertőződést követő 2-4 héten éri el 
maximumát (107/ml feletti kópiaszám), amikor a vírus-specifikus celluláris és humorális immunválasz 
is mobilizálódik (akut virális tünetegyüttes). A HIV-1 ellen termelődött antitestek kimutatásának 
diagnosztikus jelentősége van. Ezek az antitestek nem protektív antitestek, sőt elősegíthetik a vírus 
szaporodását a gazdaszervezetben. 

A szisztémás vírusreplikáció a 9-12. hétre gyorsan csökken ún. kiindulási értéket ér el (3-5x104 vírus 
RNS/ml kezeletlen betegben). A magasabb kiindulási érték esetén a prognózis rosszabb. Mivel a CD4+ 
helper sejtek CCR5-öt expresszálnak, az aktiválódó sejtek különösen érzékenyek a HIV-1 replikációra, 
mely gyors és drámai CD4 memória-sejtszám-csökkenést eredményez, különösen a bélben, ahol ezek 
a sejtek leginkább jelen vannak, de az egész szervezetben mindenhol [9]. 

A HIV-1 fertőzés végső pathogenetikai következményei a vírus-szaporodással és a CD4+ lymphocyta 
pusztulással függenek össze (3. ábra). A fiziológiás CD4 T sejt szám (a perifériás vér 
lymphocytaszámának 2/3-a, azaz 0,8-1,05 G/l (2 SD: 500-1400). A CD4+ sejtszám csökkenése arányos 
a vírusszámmal. Évente átlagosan 4%, a kópiaszám minden log10 értékére. Ez természetesen a 
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klinikai progressziót is meghatározza. Még kezelés nélkül is az akut retrovirális tünetegyüttest 
hosszabb-rövidebb tünetmentes periódus követi. A tünet- és panaszmentesség ellenére a CD4 
sejtszám fokozatosan csökken. 

 

3. ábra. A kezeletlen HIV lefolyása ([9] nyomán) 

A HIV replikáció mértéke az AIDS-be történő progresszió során jelentősen fokozódik. A szaporodó 
HIV-1 vírus elképesztő mutációs képességgel rendelkezik: minden 10 ezer nukleotidból 1 egy 
mutálódik. Ennélfogva mind a népességben, mind a megfertőződött egyénben hatalmas számú, 
antigénjeit tekintve diverz víruspopuláció keletkezik. 

A tünetmentes szakaszban a T-lymphocyták száma fokozatosan csökken, teret adva az opportunista 
fertőzések és a másodlagos tumorok kialakulásának. Az AIDS diagnózisa opportunista infekció vagy 
daganat kialakulásakor állítható fel. 

Fizikális vizsgálat 

A fertőzöttek vérében általában 1-3 hónap múlva leghamarább a 4. héten mutathatók ki az 
ellenanyagok (szerokonverzió). A HIV fertőzés és az AIDS kialakulása közötti idő változó: néhány 
hónaptól 10 évig terjedhet. Újszülött-, ill. csecsemőkori fertőzések esetében rövidebb. A beteg a 
fertőzés korai stádiumától kezdve (tehát már az ellenanyagok kimutathatósága előtti, ún. 
ablakperiódusban is!) élete végéig fertőzőképes. A fertőzőképesség a kezdeti szakaszban, ill. az 3-4.- 
stádumban a legnagyobb (3. ábra). A HIV-fertőzés stádiumai: 

1. Akut retrovirális tünetegyüttes. A fertőzést követő napokban alakulhat ki, melyet a vírus 
intenzív szaporodása okoz. Hirtelen láz, torokfájdalom, ízületi és izomfájdalom, fejfájás, 
fogyás, maculopapuláris bőrkiütéssel (törzsön, esetleg a végtagokon), monocytosis. A 
betegek gyakran észre sem veszik, ha igen, legtöbbször influenza-szerű megbetegedésnek 
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tartják. A kifejezett kezdeti tünetek rosszabb prognózis árnyékát vetítik előre. A tünetek 1-2 
hét alatt spontán szűnnek. 

2. Tünetmentes periódus. Évekig tarthat. Nincsenek jellemző fizikális leletek. A beteg 
panaszmentes, legtöbbször nem is tud arról, hogy fertőzött lenne. 

3. Tünetes HIV fertőzés. Két formája ismert. Perzisztáló generalizált lymphadenopathia (PGL). 
Három hónapnál hosszabb ideig fennálló, több régióra kiterjedő, fájdalmatlan, 1 cm-nél 
nagyobb nyirokcsomó-megnagyobbodás jellemzi. AIDS-Related complex (ARC) diagnosztikus 
feltétele legalább két klinikai és laboratóriumi feltétel együttes fennállása legalább 3 
hónapon keresztül (13. táblázat). 

13. táblázat. Az AIDS-Related Complex diagnosztikus kritériumai 

Klinikai Laboratóriumi 

Lymphadenopathia 
Láz 
A testtömeg 10%-át elérő fogyás 
Fáradékonyság 
Hajas sejtes leukoplakia a szájban 

Csökkent T-helper (CD4) lymphocytaszám 
Emelkedett szérum immunglobulin szint 
Anaemia 
Leukopenia 

 

4. AIDS. Indikátor betegségek (opportunista fertőzések, tumorok, AIDS-demecia komplex). 
Szerzett immunhiányra gyanús, ha a korábban egészséges immunrendszerű egyénben 
gyakori kórokozó által okozott, szokatlanul nagy vagy szokatlan lokalizációjú fertőzést látunk, 
pl. több dermatomára kiterjedő övsömört, sarjadzó gomba okozta nyelőcső-gyulladást, 
herpes simplex fertőzést a sacralis területen. Tuberculosis, pneumococcus pneumonia, 
övsömör, szájpenész már akkor jelentkezik, amikor a CD4 szám 0,2 G/l felett van. A legtöbb, 
AIDS-et meghatározó klinikai történés azonban 0,2 G/l alatti értéknél jelentkezik: 
Pneumocystis carinii pneumonia, toxoplasmosis, cryptococcus-meningitis, Candida 
oesophagitis, disszeminált CMV és Mycobacterum avium/intracellulare fertőzés. E kórozók az 
egészséges immunrendszerű egyénben nem okoznak kiterjedt és halálos kimenetelű 
betegséget. Az AIDS-et meghatározó daganat a Kaposi sarcoma és a non-Hodgkin lymphoma. 
Az AIDS stádiumába került betegek többsége 3 éven belül meghal [9]. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Történhet diagnosztikus céllal, klinikai tünetek vagy gyanú alapján. Szűrővizsgálat a tünet- és 
panaszmentes személyek önkéntes, bizonyos esetekben kötelező vizsgálata, mely külön jogi 
szabályozás alatt áll. Járványügyi érdekből kötelező az alábbi személyek a HIV vizsgálata [10, 11]: 

 azok, akik tevékenységük révén vér vagy testváladék útján másokat megfertőzhetnek, illetve 
más személyek vérével vagy váladékával fertőződhetnek. Ide tartoznak az intenzív 
beavatkozást végző egészségügyi dolgozók. 

 prostituáltak, akik működésükhöz orvosi igazolást igényelnek 

 véradásra donorként jelentkezők 

 anyatejet más számára adományozó nők 

 szövet-, szerv donorok 

 olyan bűncselekmények elkövetésével gyanúsítottak, illetve bűncselekmények sértettjei, ahol 
fennáll a HIV fertőzés lehetősége 

 az, akiknek a vizsgálatát a bíróság bármilyen okból elrendeli 
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Ezeken az eseteken kívül HIV szűrés csak a vizsgált személy beleegyezésével, vagyis önkéntes alapon 
történhet. Az önkéntes szűrővizsgálat során a vizsgált személy anonimitást kérhet. Ilyen esetben a 
vizsgált személy és a vizsgálati anyag kapcsolatát kétséget kizáró módon dokumentálni kell 
azonosítási jellel és azonosítási számmal a rendeletben meghatározott módon. Az önkéntes 
vizsgálatot kérheti a vizsgált személy, vagy az számára felajánlható az egészségügyi szolgáltatás 
keretében. HIV-tesztet elsősorban a fokozott fertőzési kockázatnak kitett személyek számára célszerű 
felajánlani. A rizikófaktorok fennállásától függetlenül, a HIV teszt elvégzése ajánlott minden, nemi 
úton terjedő betegségekkel foglalkozó intézetben megjelenő személy számára, mivel közülük kerül ki 
a legtöbb HIV-fertőzött. A szűrővizsgálat elvégzése ajánlott mesterséges megtermékenyítés esetén, 
büntetés-végrehajtási intézetben tartott személyeknek és az intravénás kábítószer-élvezőknek [10, 
11]. 

Amennyiben a vizsgálat nem a vérvétel helyén történik, a vérmintát a lehető legrövidebb időn belül 
le kell juttatni a vizsgálatot végző laboratóriumba. A minta nagyobb távolságról is meg kell érkezzen 3 
napon belül. Egy napon túli szállítás esetén nem a teljes vért, hanem az elválasztott szérumot kell 
beküldeni [10, 11]. 

A HIV fertőzés irányában végzett szűrővizsgálat enzim-immunassy-vel (EIA) történik. A vizsgálat 
szenzitivitása 99,7%, specificitása 98,5% [10, 12]. A pozitív eredményt Western blottal (WB) erősítik 
meg. A két vizsgálat együttesen rendkívül specifikus: 1:250000 az esélye az álpozitív eredmény 
előfordulásának olyan populációban, ahol a betegség prevalenciája alacsony [10, 12]. Bizonytalan 
eredmény esetén (pozitív EIA, nem meggyőző WB) alacsony kockázat esetén valószínűleg negatív lesz 
az ismételt vizsgálat eredménye, míg magas kockázat esetén valószínűleg az ablak-periódusról van 
szó [12]. 

A fertőződést követő 2-4 héten, a szerokonverzió előtti ablakperiódusban vírus-ellenes antitestek 
nem mutathatók ki. Ebben a szakaszban a diagnózist az RNS vizsgálat pozitivitása vagy a szerológiai 
vizsgálat megismétlése erősíti meg vagy zárja ki. 

A három legfontosabb vizsgálat a plazma HIV RNS kópiaszám (vírus-terhelés) kimutatása, a CD4 
sejtszám és a genotípus rezisztencia teszt. A CD4 sejtszám jelzi az immundeficiencia mértékét, és 
egyúttal az antiretovirális kezelés és az opportunista infekció-profilaxis megindításának kritériuma. A 
virális terhelés vírus aktivitásának és replikációját mutatja. Értéke kapcsolatban van a transzmisszió 
kockázatával és a betegség progressziójával, és az antivirális kezelés eredményességének 
legfontosabb mutatója. A kezeletlen betegeket kimutathatatlan vírusterhelés esetén újra kell 
tesztelni EIA-val és WB-tal a hamis pozitív eredmény kizárása céljából. A genotípus vizsgálatot a 
gyógyszer-rezisztens törzsek azonosítására használják, mely befolyásolja a kezdeti kezelés 
megválasztását. Leginformatívabb akkor, ha a röviddel a fertőződés után végzik el, rögtön a 
kiinduláskor. Hasznos információt szolgáltat az antivirális kezelés kudarca esetén is a további terápia 
megválasztásához [12]. Jellemző még a poliklonális immunglobulin-szaporulat, az antinukleáris 
antitest és a rheuma faktor (RF) pozitivitás, az anaemia és a leukopenia. 

Képalkotó vizsgálatok 

A HIV diagnózisában nem relevánsak, de nélkülözhetetlenek az opportunista fertőzések és a HIV-
indukálta tumorok kimutatásában. 

Egyéb vizsgálatok 

A betegség felfedezésekor elvégzendő vizsgálatokat a 14. táblázat tartalmazza. 

14. táblázat. A frissen felfedezett HIV fertőzés esetén ajánlott vizsgálatok 
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Vizsgálat Jelentőség 
Teljes vérkép (kvalitatív is) A HIV fertőzéshez társuló citopeniák felismerése 

Klinikai kémiai vérvizsgálat Transzaminázok: hepatitis 
Szérum kreatinin és eGFR 
Cholesterin, triglycerid (kezelés közben változhat) 

Teljes vizelet Proterinuria HIV-asszociált nephropathiában 

Hepatitis-szerológia HBsAg, anti-HCV, ezek negativitásával társuló tartós 
transzamináz-emelkedés, alacsony CD4 szám esetén HBV- 
DNS és HCV-RNS vizsgálat 

Egyéb szexuálisan terjedő 
betegség vizsgálata 

Lues szerológia 
Gonorrhoea, chlamydia húgycső-, garat-, vaginalis, rectalis 
kenetből 

Toxoplazma fertőzés Szerológia (IgM, IgG) 

Cytomegalovírus fertőzés Anti-CMV IgM, -IgG. CMV-negatív betegek csak CMV-negatív 
vagy fehérvérsejtektől mentesített vérkészítményeket 
kaphatnak 

Glukóz-6-foszfát dehidrogenáz 
(G6PD) szint 

G6PD-deficiens (elsősorban mediterrán és afrikai származású) 
egyénekben a dapsone, primaquine és a szulfonamidok 
haemolysist okozhatnak 

Tuberculin teszt Latens tuberulosis kimutatására 
Cervicalis kenet cytológia Pozitív esetben colposcopia. Analis szexuális élet esetén 

ajánlott az analis cytológia is (HPV-asszociált analis dysplasia 
kimutatására) 

(Forrás: [8] nyomán) 

Diagnózis 

A diagnózis az EIA és a Western blot együttes eredményén alapszik. 

Differenciál-diagnózis 

Nem a családorvos kompetenciája. Az akut retrovirális tünetegyüttest a klinikai tünetek alapján nem 
lehet elkülöníteni a mononucleosis szindrómától vagy influenzától. A HIV fertőzés gyanújának 
felvetése és a kivizsgálás kezdeményezése a fontos. 

Kezelés 

Az utóbbi években az antiretrovirális kezelés egyszerűbbé és jobban tolerálhatóvá vált. Bár indikálása 
és vezetése nem háziorvos kompetenciája, ismerni kell ezeknek a gyógyszereknek a mellékhatásait, 
esetleges interakcióit (15. táblázat). A társbetegségek kezelése szakellátással együtt történjen. 

15. táblázat. Magyarországon törzskönyvezett antiretrovirális szerek 

Hatóanyag Gyári név Mellékhatás, megjegyzés 

Reverz transzkriptáz-gátlók 
Zidovudin Trizivir, 

Combivir, 
Retrovir 

anaemia, granulopenia, myopathia, laktát acidózis, 
lipoatrophia, hepatomegalia, zsírmáj, fejfájás 

Didanozid Videx pancreatitis, perifériás neuropathia, laktát acidózis, 
zsírmáj 

Stavudin Zerit perifériás neuropathia, lipoatrophia, zsírmáj, 
hyperlipidaemia 
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Lamivudin Combivir, Epivir, 
Zeffix, Kivexa, 
Trizivir 

hepatotoxikus 

Emtricitabin Emtriva bőr-hiperpigmentáció 
Abacavir Kivexa, Trizivir, 

Ziagen 
HLA-B*5701 pozitív betegekben szisztémás 
hiperszenzitív reakció 

Tenofovir Viread böfögés, flatulencia, vesefunkció romlása, proximális 
tubuláris károsodás, foszfátvesztés, osteomalacia 

Nevirapin Viramune Hepatotoxikus, bőrkiütés, Stevens-Johnson 
szindróma, toxikus epidermális necrolysis 

Efavirenz Stocrin, Sustiva Közp. idegrendszer: élénk álmok, alvászavar, 
koncentrálási képtelenség, hangulatzavar, bőrkiütés, 
hyperlipidaemia, transzamináz-emelkedés  

Etravirin Intelence Bőrkiütés 
Proteáz-gátók 
Saquinavir Invirase Hasmenés, csökkent glukóz tolerancia, hepatotoxikus 
Lopinavir/ 
Ritonavir 

Kaletra, Norvir Hányinger, hasmenés, hyperlipidaemia, graviditás 
esetén ajánlott  

Indinavir Crixivan Gyomor-bélrendszeri érintettség, alopecia, xerosis, 
paronychia, angularis cheilosis, csökkent glukóz 
tolerancia, hyperlipidaemia, máj- és vesetoxikus, 
vesekő-képződés 

Nelfinavir Viracept Hyperlipidaemia, csökkent glukóz tolerancia, 
hepatotoxikus. Kevéssé használt a hasmenés és a 
ritonavirral való együtthatás hiánya miatt 

Fozamprenavir Telzir Hasmenés, hyperlipidaemia, csökkent glukóz 
tolerancia, hepatotoxikus 

Atanazavir Reyataz Icterus, laza széklet, hyperlipidaemia, csökkent 
glukóz tolerancia, hepatotoxikus 

Tipranavir Aptivus Hasmenés, hyperlipidaemia, intracranialis vérzés 
Darunavir Prezista Bőrkiütés, hyperlipidaemia, hepatotoxikus, csökkent 

glukóz tolerancia, fejfájás 
Fúzió-gátlók (Entry inhibitorok) 
Enfuvritid Fuzeon Fájdalmas gyulladás az injekció helyén, pneumonia 

lehetséges veszélye 
Integráz-gátlók 
Raltegravir Isentress CPK-emelkedés lehetséges 

(Forrás: [12] nyomán] 

A kombinált antiretrovirális kezeléssel a betegek életkilátásai jelentősen javultak. Még az 
előrehaladott betegségben szenvedők esetében is a nagy fogyást követően testsúlynövekedés, a 
közérzet és az erőnlét fokozódása érhető el. Ezekben a betegekben azonban az antiretrovirális 
kezelés ún „immun-rekonstitúciós gyulladásos szindróma (IRIS) kialakulásához vezethet azáltal, hogy 
a betegek már képesek immunválaszt kialakítani az opportunista fertőzésekkel szemben. Az IRIS egy 
korábban diagnosztizált és kezelt kórokozóval szemben is kialakulhat, vagy korábban fel nem ismert 
fertőzésről rántja le a leplet. Ez magyarázza a fokális tályogok, lymphadenitis, tuberculosis, CMV-
uveitis, cryptococcus-meningitis, hepatitis B és C és az övsömör fellángolását [12]. 

A HIV-pozitív várandós nő magzata fertőződhet intraplacentárisan, de a szülés alatt is. A terhesség 
ideje alatt alkalmazott antivirális terápia és az újszülött kezelése az első élethetekben drámaian 



 1365 

csökkentette a vírus transzmisszióját. Ugyanakkor a vírus az anyatejjel is terjed, ezért az anyatejes 
táplálás ellenjavallt. 

Az antiretrovirális szerek számos gyógyszerrel kerülhetnek interakcióba, elsősorban azért, mert 
közülük többen hasonló úton metabolizálódnak, (CYP3A4), mint más, gyakran alkalmazott gyógyszer. 
Különös óvatossággal kell eljárni kumarinok, warfarin, rifampycin, orális fogamzásgátlók, 
antiepileptikumok, sztatinok, klaritromycin, kálcium-csatorna-blokkolók, antiaritmiás szerek, egyes 
benzodiazepinek, opiátok, az erektilis diszfunkció kezelésére alkalmazott szerek felírásakor. Az alábbi 
linkek segítsége adhatnak: (http://www.hopkins-hivguide.org), 
(http://www.clinicaloptions.com/HIV/Resources/Tool%20 Download.aspx). 

Gondozás 

A gondozás a HIV betegség kezelésében járatos szakemberrel történő együttműködés keretében 
történik. A hatásos antiretrovirális kezelés eredményeképpen a betegek már nem halnak meg a 
hagyományos AIDS-hez kötött opportunista fertőzésekben és rosszindulatú betegségekben. Ezért 
fontos egyéb morbiditási és mortalitási kockázat felmérése. A HIV-negatívokhoz hasonlóan rájuk is 
érvényes az onkológiai szűrővizsgálatok rendje. A szérum lipidszintek meghatározásának nagy 
jelentősége van, mert egyrészt a HIV-fertőzéssel járó tartós immunaktiváció jelentősen fokozza az 
atherosclerosis kockázatát, másrészt számos antiretrovirális szer okoz hyperlipidaemiát. Az 
antilipaemiás készítményeket is gondosan kell megválasztani, mert a sztatinok interakcióba 
léphetnek a proteináz-gátlókkal [12]. A HIV-fertőzés a csontvesztés és osteoporosis független 
kockázati tényezője, ezért egyre inkább ajánlják az ODM vizsgálatot 50 év feletti HIV-betegeknek. 

Terápiás elégtelenség 

Az ART elégtelensége nem háziorvosi kompetencia, a beteget a szakellátásba kell utalni. 

Primer prevenció 

A megelőzés a családorvos egyik legfontosabb tevékenységi köre a HIV-fertőzés területén. A 
családorvos fontos szószólója lehet a szükséges társadalmi változásoknak. Képes azonosítani azokat a 
helyi csoportokat, melyek szexuális egészsége rossz és sürgetheti az intervenciós lehetőségeket, 
beleértve a megfelelő szexuális nevelést az iskolákban vagy a helyszíni tanácsadást az utcán, 
klubokban, munkahelyeken (fontos a helyi lehetőségek, a feladatot felvállaló civil szervezetek 
ismerete) valamint a rászorulók szociális támogatását. A háziorvosnak kulcsszerepe lehet abban a 
teamben, mely a leghatékonyabb intervenciót nyújtja, nevezetesen a szexuális nevelést az 
iskolákban. A fokozott szexuális kockázatú egyéneket tájékoztatja a rendelőben és továbbirányítja a 
speciálisabb intervenció irányába. Észleli az infekciókat, a szexuális túlkapásokat, a termékenységi 
problémákat és a droghasználatot. Kulcsszerepet játszik a helyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben 
(HIV teszt, bőr- és nemi beteg gondozók, fogamzásgátlás, nőgyógyászat/urológia, drogambulanciák) 
[7, 8, 10, 12]. Diagnosztizált infekció esetén a partner vizsgálatra való irányítása az infekciókontroll 
hatékony részét képezi. 

A rendelőben fokozott szexuális rizikó esetén feladat az egyes betegek tájékoztatása a fennálló 
kockázatokról és a veszélyek elkerülésének lehetőségeiről. Bár ez önmagában nem elégséges a 
szexuális magatartás megváltoztatásához, e nélkül nem képzelhető el az előrelépés. A háziorvosnak 
tehát képesnek kell lennie beszélni a pácienssel a szexualitásról, a kockázat csökkentésének 
lehetőségeiről és tovább kell irányítania a speciálisabb intervenciót nyújtó szolgáltatások irányába. 

A HIV betegség hatékony primer prevenciójának több szintje van [7, 8, 11, 12]. 
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 Szociális változtatás: a családok szegénységének csökkentése, a gyermekek családon belüli 
felnevelését segítő támogatás, valamint a folyamatos, 16 éves kor után is tartó oktatás 
támogatása. 

 A média és a tömegkommunikáció szerepe óriási (kampányok, filmek, szappanoperák, 
szórólapok). Jól mutatja ezt, egy új, a HIV fertőzés veszélyére figyelmeztető reklám 
bevezetése után az anoním HIV tesztet kérők számának növekedése. 

 Iskolai oktatáson alapuló programok: ha jól szervezett a szexuális nevelés, a fiatalok körében 
a leghatékonyabbak lehetnek. Az életkor ideális, hiszen a legveszélyeztetettebbeknél 
kevéssel fiatalabbakat célozzák meg. Korábban többen megkérdőjelezték, hogy szükséges-e a 
szexuális életről beszélni annak elkezdése előtt. Számos vizsgálat bizonyította, hogy az iskolai 
szexuális oktatóprogramok hatására kitolódik az első nemi kapcsolat ideje, gyakoribb az 
óvszerhasználat és más fogamzásgátlás, csökken a kockázatos szexuális viselkedés és csökken 
a szexuális partnerek száma. Ugyanakkor nincs kimutatható hatása a tinédzserek 
viselkedésére a rövid távú programoknak (fontos az ismételt, megfelelő időtartamú 
információnyújtás), valamint a csak az absztinenciára, a szexuális aktivitás kezdetének 
késleltetésére koncentráló programoknak sem. 

 Speciális, magasabb rizikójú csoportokat célzó programok. A célcsoport Homoszexuálisok, 
prostituáltak, drogot használók, nemi beteg gondozók páciensei, börtönben fogva tartottak, 
katonák, kamionsofőrök. A tanácsadás helyszíne itt jellemzően: az utca, mobil 
szűrő/tanácsadó egységek, bárok, klubok, munkahelyek. A tanácsadók szociális munkások, 
egészségügyi dolgozók, az érintett közösségből kiválasztott és képzett társak; civil 
szervezetek tagjai. 

 Intervenció a klinikumban: Az egyéni tanácsadás hatékonysága kétséges, főleg, ha csak 
egyszeri. Jó eredmény csak az ismételt, megfelelően felépített, intenzív intervencióktól 
várható. 

Az Európai Unió területén a kockázatos szexuális magatartást tanúsító populációt és az intravénás 
kábítószer-használókat aránytalanul nagymértékben érinti a HIV-járvány, így a felvilágosító és 
ártalomcsökkentő programok folytatása, fejlesztése elsődleges cél ezeknél a csoportoknál. A 
heteroszexuális úton fertőződött HIV-pozitív személyek egyharmada nem az Unió területén 
fertőződött, így a továbbiakban is folyamatos monitorozást kíván a magas HIV-prevalenciájú 
országokból érkező személyek és a migránsok szerológiai szűrése [5, 6, 7,8, 12]. 

Szekunder prevenció 

A szekunder prevenció legfontosabb eleme védőoltások (16. táblázat) és az opportunista fertőzések 
megelőzésére szolgáló élethosszig tartó antibiotikus kezelése (17. táblázat). 

16. táblázat. HIV-fertőzésben adandó védőoltások 

Minden HIV-fertőzöttnek: 

 Pneumococcus poliszacharid vakcina 

 Influenza vakcina 

 Tetanusz toxoid 

 Az immunválasz elégtelensége esetén még: 

 Hepatitis A és B vakcina 
(Forrás: [12] nyomán]) 

17. táblázat. Az opportunista infekciók profilaxisa HIV-fertőzöttekben 

Kórokozó Gyógyszer 
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Pneumocystis jiroveci CD4 <200/µl esetén trimethoprim/sulfamethoxazole  
Toxoplasma gondii CD4 <100/µl + pozitív szerológia fennállásakor 

trimethoprim/sulfamethoxazole 
Mycobacterium 
tuberculosis 

Pozitív tuberculin teszt vagy régi tbc nyoma a rtg felvételen: 
azithromycin vagy rifampicin 

Mycobacterium avium 
komplex 

CD4 <50/µl eseténAzithromycin vagy rifampicin 

Csak szekunder megelőzés javasolt az alábbi fertőzésekben: 
Candida spp., Cryptococcus: fluconazol 
HSV és VZV: aciclovir, famciclovir vagy valganciclovir 
CMV: valganciclovir 

(Forrás: [12] nyomán]) 

A HIV vírussal történő fertőzésnek minden egészségügyi dolgozó ki van téve. Általános elv, hogy 
minden biológiai mintát, az egészségügyi ellátás során keletkező hulladékot úgy kell tekinteni, mintha 
potenciálisan HIV-vel lennének fertőzöttek. Nagy tanulmányok alapján úgy tűnik, hogy a HIV-fel 
fertőzött vérrel történő percutan expozíció után a fertőzés kialakulásának valószínűsége 0,3%, a 
nyálkahártyán keresztül történő expozícióé 0,9% körüli. A HIV-vel kontaminált véletlen tűszúrást 
jelenteni kell, és azonnal fel kell venni a kapcsolatot a Szent László Kórházzal a posztexpozíciós 
profilaxis, azaz a sürgős antiretrovirális kezelés szükségességének eldöntésére. 

A poszt-expozíciós profilaxis 28 napos, kombinált ART-ből áll (2 vagy 3 szer kombinációja). Röviddel a 
fertőző anyaggal történt érintkezés után kell megkezdeni (minél hamarabb, annál jobb, 36 óra után 
már lényegesen csökken a hatékonysága, 72 óra elteltével pedig már minimális). Nagy 
valószínűséggel megelőzi a HIV transzmissziót (hatékony, de nem 100%-os). A mellékhatásokkal itt is 
számolni kell. Hepatitis B transzmisszióra is gondoljunk, a poszt-expozíciós profilaxis itt még 
hatékonyabb (immunglobulin, hepatitis B oltás). A HCV infekció ilyen módon nem előzhető meg. A 
HIV és hepatitis B-vel együttesen fertőzött betegből származó anyaggal történt baleset során a HIV-
hez képest sokkal nagyobb a B hepatitis kialakulásának kockázata. Ezért (is) fontos az egészségügyi 
személyzet hepatitis B elleni oltása. 

Irodalom 

1. Harrison’s Principles of Internal Medicine, 17th Edition (Eds. Fauci AS, Braunwald, E, Kasper 
DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalso J.), McGraw-Hill pp. 484. (2008) 

2. Klinikai immunológia. II. Klinikum (Szerk: Szegedi Gy, Gergely P, Sipka S, Szemere P) Medicina 
(1990) 

3. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a Háziorvosi Hatásköri Listáról. 
Egészségügyi Közlöny 61:1317. (2011) 

4. WHO European Health for all database (HFA-DB) http://www.euro.who.int/HFADB 
5. Országos Epidemiológiai Központ EPINFO 17:577. (2010) 
6. Országos Epidemiológiai Központ EPINFO 19:101. (2012) 
7. http://www.unaids.org 
8. http://www.ecdc.europa.eu 
9. Letwin NL. Immunology of HIV infection. in: Fundamental Immunology 6th ed., (ed. Paul WE). 

Lippincottt, Williams and Wilkins, pp. 1204. (2008) 
10. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a humán immundeficiencia vírus (HIV) 

mikrobiológiai diagnosztikájáról. Egészségügyi Közlöny 61:1487. (2011) 
11. 46/2009. (XII. 22.) EüM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó 

fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a 
szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet 
módosításáról c. rendelet szövegével kiegészítésben. Magyar Közlöny 2009/189 (XII. 22.) 



 1368 

12. Gallant JE. What does the generalist need to know about HIV infection? Adv. Chron. Kidney 
Dis. 17:5. (2010) 

13. www.weborvos.hu/adat/files/AIDS.doc 

Esetismertetés 

1. eset. 61 é. férfi 

Kórelőzményében évtizedekkel ezelőtt tüdőcsúcshurut, mandulaműtét, cholecystitis, 20 éves kora 
óta ismert enyhe hypertonia, néhány évvel ezelőtt fissura ani műtét és szívpanaszok miatt történt 
kórházi kivizsgálás szerepel. Jelentkezését megelőzően két évvel egy hete tartó intermittáló láz, 
hepatosplenomegalia. miatt feküdt kórházban. Nyirokcsomó-megnagyobbodás nem volt. Leleteiből: 
fvs: 3400-4600, quali: Ly: 21-41%, SGOT: 86-28 U/l, SGPT: 133-70 U/l, LDH: 544 U/I, HbsAg: neg., anti-
HCV: neg., EBV szerológia: neg. Kiíró dg. Mononucleosis szindróma. Hypertonia volt. Egy évvel később 
ismét 38 °C feletti láza volt. A láz magától elmúlt, később uroinfectiot diagnosztizáltak, emiatt Ceclort 
szedett. We: 100 mm/ó. Hasi CT-n a máj bal lebenyének részleges hypoplasiája, mérsékelt 
splenomegalia. Az elmúlt egy évben szinte minden nap 37,4-37,5°C hőemelkedése volt. Legyengült, 
jó étvágy mellett fogyott. Éjszaka izzad, fáradékony. 

Jelen panaszok: Gyengeség, éjszakai izzadás, köhögés, zöldes köpet. Hat hete testszerte urticariák. Öt 

hónap alatt jó étvágy mellett 10 kg fogyás, állandó visszatérő hőemelkedés. Négy napja 38,5 C láz. 
Hasmenés, hasi fájdalom nincs. 

Fizikális status: Kp. fejlett és táplált. Arcon és hajas fejbőrön seborrhoeás dermatitis. Testszerte 
összefolyó urticák. A nyak bo-án több kisebb fájdalmatlan, mobilis nycs., mko. a supraclavicularis 
árokban több borsónyi fájdalmatlan nycs., bo-n axillarisan mandulányi, lapos, mobilis fájdalmatlan 
nycs., jo-n inguinálisan 1-2 borsnyi nycs. tap. Emphysemás mellkas, RR: 180/80-130/80 Hgmm, P: 
100-108/mm. Hepar elérhető, Iien 1 hu majus. TM: 176 cm, TS: 86.2 kg. 

Vizsgálati leletek: A beteg kivizsgálása 6 hétig tartott. Az ismétlődő számok a mért szélső értékeket 
mutatják. 

We: 84-100 mm/ó, vvt: 4,45-4,09 T/L, htc: 0,37-0,40, hgb: 123-115 g/l, fvs: 4,7-3,1 G/l, quali: Se: 68%, 
Eo: 1%, Ba: 1%, Ly: 21%, Mo: 8%, thrc: 192-188 G/l. T. vizelet: fs: 1020, pH:s, a: op-min. op, s: neg., 
ubg: norm., ül: 1-1 vvt, 1-1 fvs, kontroll: 1-1 fvs-neg. 

Vércukor: 7,4-5,5 mmol/l, OGTT: 4,3-6,9-9,1-9,7-7,1 mmol/l, Na: 138-145 mmol/l, K: 4,2-4,1 mmol/l, 

CN: 7,4-6,0 mmol/l, kreatinin: 123-127 M/l, Bi: 17 µmol/l alatt, SGOT: 150-39 U/l, SGPT: 195-42 U/l, 

alk. foszfatáz: 148-214 U/l, GT: 31-53 U/l, húgysav: 312-356 µmol/l, Ca: 2,31-2,25 mmol/l, 
koleszterin: 3,99-7,49 mmol/l, triglicerid: 1,72-1,81 mmol/l, HDL-koleszterin: 0,78-1,27 mmol/l, vas: 
7,5-11,3 µmol/l, TVK: 58-59,8 µmol/l, Sat: 13-19%, LDH: 396-534 U/l, lipáz: 141 U/l, szérum amiláz: 
243-243 U/l, prothrombin: 94-100% INR: 1,6-0,93, TSH: 1,5 mU/l, savi foszfatáz: 5,20 U/l. 

Se. összfehérje: 77-84 g/l, ELFO: 50,5-3,9-8,0-13,6-23,9%, A/G: 1.02, keringő immunkomplex: poz. 
(0,420), cryoglobulin: neg., RF: neg., VDRL: neg., IgG: 2230 mg/dl, IgA: 506 mg/dl, IgM: 305 mg/dl, 
IgE: 228 kU/l, CRP: 21 mg/l, AST: 200 E alatt, Immunelfo: csökkent haptoglobin, emelkedett Ig-k, 
monoklonális eltérés nincs. Alfa2-macroglobulin: 181 mg/dl, C3: 133 mg/dl, transzferrin: 283 mg/dl, 
haptoglobin: 203 mg/dl, orosomucoid: 133 mg/dl. 
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Immunpanel: ANA: poz., anti-microsomalis AT: neg., SMA: er. poz., AMA: gy. poz., ANCA: neg., C3: 
1.65 g/l, C4: 0.13 g/l, anti-DNS: neg., ENA: neg., anti-cardiolipin: 55 E/ml. Klasszikus összkomplement: 
60 CH50 E/ml, IC: 16.4%, C1-INH: 133%. 

Vizelet 24h-s fehérje ürítés: 0,230 g/d. Vizelet elfo: kóros eltérés nélkül. 

HBsAg: neg. Anti-HCV: neg. Haemocultura: neg. Epe üledék: látóterenként 80-100 fvs, 6-9 hs, kevés 
amorf szemcse, Giardia neg. Epe bact. tenyésztés: Streptococcus, érz.. ceftriaxon, penicillin, 
netilmycin, ampicillin, cefaclor, cefuroxim, cefamandin, ofloxacin, cefalexin, ciprofloxacin. Köpet bact. 
teny: E. coli és gomba, bact. érz: ceftriaxon, netilmycin, ampicillin, gentamycin, cefaclor, amikacin, 
ofloxacin, tetracyclin, peftoxacin, cyprofloxacin. Vizelet bact. teny: neg. Széklet vérvizsg: 3-szor neg. 
Széklet féregpete, protozoon: neg. Széklet emésztettség: izomrost: poz-neg., keményítő: neg.neg., 
neutrál zsír: neg.-neg. zsírsav: neg-neg. 

EKG: S. tachycardia, bal dev., jobb Tawara-szárblock. Echocardiographia: Érdemi eltérés nélkül. 

Mellkas rtg: Sima rekeszfelszín. Szabad sinusok. Mérsékelt emphysema. Tágabb pulmonális főágak. 
Körülírt pulmonális eltérés nem látható. A jobb hilus alsó pólusának magasságában lateralisan rövid, 
keskeny vízszintes köteg van. A bal alsó mezőben 1-1 apró meszes góc. A hilusokban meszes 
nyirokcsomók. Mk. csúcsban keskeny callus árnyék van. Cor norm., kp. tág aorta. 

Orrmelléküreg felv.: Légtartó melléküregek. 

Hasi UH: A máj 2-3 cm, meghaladja a bordaívet, szerkezete homogén, de sűrű, a hangot gyengíti. Az 
epehólyag ép, kőmentes. Az epeutak nem tágabbak. A pancreas ép. A lép nagyobb, hossza: 14.5 cm, 
a hilusban mért átm. 8 cm, a vesék szabályosak. Retroperitoneum, medence szabad. Vélemény: 
Splenomegalia. A parenchymás szervek hilusában, a nagyerek mentén kóros nycs. nem mutatható ki. 

Gégészet: Rhinitis ac. Ép dh-k. Laryngitis ac. tracheitis ac. A nyakon számos kis nycs tap. 
(supraclavicularisan). Kontroll: A garat- gégekép sokat javult. Garat oldalkötegek még duzzadtak. 

Urológia: Prosztata 1 x majus, lebenyes, nem érz. 

Szájsebészet: A jobb felső 7, 4 radix dentális gócként szerepelhet, mk. alsó 1. atrophia. 

Felső panendoscopia: kóros eltérés nélkül (hisztológia sem kórjelző tumor irányában). 

Colonoscopia: Diverticulosis sigmae. Nodi haemorrh. 

Perifériás vér marker vizsgálat: CD3+ (T-sejtek): 84,2% CD5+: 79,5%, CD5+/CD19+: 2,3%, CD3+/CD4+ 
(Th sejtek): 2,83% CD3+/CD8+ (Tc sejtek): 78,9%, CD3+/CD16+ (aktivált T sejtek): 3,92%, CD3-
/CD16+/CD56+ (NK sejtek): 14%, CD3+/CD7+: 42%, CD45+ (pan leukocyta marker): 98,7% CD 19+ (B-

sejtek): 3,8%, CD10+/CD19+: 0,1%, +/CD19+: 1,37%, +/CD19+: 0,46%. Vélemény: A kórfolyamat T 
sejtes eredete igazolható. A CD3+/CD8+ kettős poz. sejtek magas aránya az LGL T sejtes lymphoma 
fennállását valószínűsíti. 

Nyirokcsomó excisio, szövettan: Mikroszkópos vizsgálattal a nyirokcsomó eredeti szerkezete csak 
nyomokban ismerhető fel. Felismerhető néhány involutiós folliculusmaradvány, emellett jelentős 
fokú lymphoid sejtes histocytás proliferatio észlelhető, elsősorban paracorticalisan, melyben számos 
plasmasejt is látható. A histiocyták nagy része nagy bizarr maggal vagy több maggal bír, felismerhető 
számos élénk nucleolus. A sejtek között sok oszló forma figyelhető meg. Vélemény: 



 1370 

Lymphadenopathia, mely HIV fertőzés következményének tartható, azonban jelentős paracorticalis 
hyperplasia is megfigyelhető. 

Nyirokcsomó immunhisztokémia: A vizsgált metszetekben megnagyobbodott nyirokcsomók látható, 
melyeknek szerkezete elmosott, azonban különösen CD20-as reakcióval jól látható, hogy számos 
folliculus részben még megtartott szerkezetű, egy-egy hyperplasiás folliculus is megfigyelhető, 
nagyrészt azonban a folliculusok involutiot mutatnak. Mindezek mellett kiszélesedett paracorticalis 
területek figyelhetők meg, amelyeknek döntő többségét histiocyták, plasmasejtek, ill. CD3-as 

reakcióval jól látható kis T-sejtek töltik ki. Az elvégzett ,  reakciók egyértelmű intenzív polyclonalis 
plasmasejtes szaporulatot mutatnak. Elszórtan egy-egy- epitheloid sejt is megfigyelhető, ill. néhol 
kisebb epitheloid gócok is azonosíthatók, azonban óriássejtek sehol sem láthatók. PAS reakcióval, 
Grocott-féle ezüstözéssel, ill. Ziel-Nilsen reakcióval kórokozót igazolni nem sikerült. Szövettani 
diagnózis: HIV-asszociált lymphadenopathia, kevert follicularis hyperplasia/follicularis involutiós típus 
(follicularis involutió dominál). 

Az időközben megérkezett HIV-szerológiai eredmény: HIV 1 pozitív, gp24 ag: poz. Az abszolút T-
helper szám: 0,102 G/µl. 

Az eset tanulsága, érdekessége, hogy a tartósan fennálló lázas állapot, fogyás, nyirokcsomó-
megnagyobbodást panaszoló beteg korábbi kórházi felvételre valószínűleg a heveny retrovirális 
szindróma okozta tünetek miatt került sor. Jelen kivizsgálásakor fertőzés (tuberculosis reaktivációja, 
cholangitis, uroinfectio), valamint malignus szolid tumor és lymphoma lehetősége merült fel. Még a 
perifériás fehérvérsejt-markervizsgálat eredménye sem vetette fel HIV gyanúját, pedig már a 
perifériás vérképből is látszott az abszolút lymphopenia. Egyéb laboratóriumi leletek: poliklonális 
immunglobulin-szaporulat, keringő immunkomplex pozitivitiás is az immunrendszer aktivációjára 
utalt. A HIV fertőzés lehetősége ezek alapján vetődött fel. Anamnesztikusan kockázatos 
heteroszexuális magatartás volt felderíthető. A diagnózist végül is a nyirokcsomó excisoval egyidőben 
megérkezett szerológiai eredmény adta. Az abszolút CD4-sejtszám alapján az AIDS stádiuma volt 
felállítható. Opportunista fertőzést nem találtunk. A beteget a Szent László Kórház V. sz. 
Belgyógyászati Osztályára utaltuk. A betegség bejelentése ott történt meg. 

2. eset. 32 é nő 

Előző betegségek: Tizenöt évvel korábban tonsillitis, tonsillectomia. Jelentkezését megelőzően 2 
évvel kezdődött lázas állapot, torokfájás, láz, hányás, hasmenés, dysuria, múló kismedencei fájdalom 
miatt számos intézetben ambulanter vizsgálták. Számos antibiotikumot szedett (Sumetrolim, 
Doxycyclin), mely panaszait időszakosan szűntette, de a láz állandóan visszatért. Rendszertelen 
menses miatt Clostylbegyt. Gravid sohasem volt. Korábbi leleteiből (az ismétlődő számok a mért 
szélső értékeket mutatják): 

We: 58-84 mm/ó, reticulocyta: 3-10‰ között (abszolút szám: 12,5-39,7 G/l), vvt: 4,79-3,93 T/l között, 
htc: 0,33-0,39 között, hgb: 111-125 g/l között, fvs: 4,3-10,4 G/l között, kvalitatív vérkép: Se: 81-62%, 
Ly: 9-24%, Mo: 10-11%, Eo: 0-3%, thrc: 86-154 G/l között. T. vizelet: fajsúly: 1020-1014, pH: 6,0, a: 
h.op-0,3 g/l-min.op, s: neg-neg, ubg: norm., üledék: 100-120 fvs, sok bact. 

Szérum kreatinin: 68 µmol/l bilirubin: 8,7-17,6 µmol/l között, SGOT: 24-59 U/l között, SGPT: 18-38 U/l 
között, alkalikus foszfatáz: 85-228 U/l között, γGT: 25-194U/l között, LDH: 201-341U/l között, 
fibrinogén: 3,37-6,87 g/l között, CRP: 1,79-158,29 mg/l között, szérum vas: 13,8 µmol/l, transzferrin: 
2,45 g/l, szaturáció: 22%. 
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Szérum összfehérje: 70-86 g/l, ELFO: 46,1-3,2-8,9-11,8-30,0%, A/G: 0,86, IgG: 2516 mg/dl, IgA: 259 
mg/dl, IgM: 566 mg/dl, rheuma faktor: negatív FT4: 13,0 pM/l, HBsAg: neg. 

Immunpanel: ANA: pozitív-erősen pozitív között., SSA: neg-neg., SSB: kétes-neg., Scl-70: neg-neg., Jo-
1: neg-neg., RNP: neg. Sm: neg-neg., anti-DNS: 5-103 IU/ml között, AMA: gyengén pozitív, LKM, anti-
reticulin, májspec. protein, kollagén, cardiolipin AT: neg., β2-glikoprotein AT: 9 U/ml, foszfatidil-szerin 
AT: 49 U/ml. 

Haemocultura: steril 

Mellkas rtg. felvétel: Két alkalommal is kóros eltérés nélkül. 

Hasi UH: Bal vese alaki variáns, kisfokú hepatomegalia, mérsékelten megnagyobbodott lép, egyéb 
kóros nincs. 

Iv. pyelographia: a jobb felső kehelycsoport a szokásosnál tágabb, egyéb kóros nincs. 

Gastroscopia: kóros eltérés nélkül 

ORRMÜ felv: Jobb sinus maxillaris fala körkörösen megvastagodott. 

Jelen panaszok: Gyakran köhög, mellkasa nem szúr, vizelete gyakran csíp. Napozást bírja, haja erősen 
hullik, feje gyakran fáj, ízületi panasz nincs, nyirokcsomó-duzzanatot nem észlelt. Étvágya jó, súlyát 
tartja, széklet rendben, 8 napja megint lázas. Sumamedet szedett 5 napig, 2 napja már nem. 

Fizikális status: Kp. fejlett és táplált. Bőrön livedo reticularis. Érágas conjunctivák, fehér sclerák. 
Belövellt garat, nyelv tiszta, nedves. Nyakon apró nyirokcsomók. Cor, pulmo, abd. kóros fizikális 
eltérés nélkül. Hepar, lien nem tap., vesetájék üt-re nem érz. RR: 130/80 Hgmm, P: 80/min, reg., 
aequ. Gerinc üt-re nem érz, alakilag és funct. ép végtagok. Neurológiai eltérés nincs. 

Vélemény: Pharyngitis acuta, bronchitis acuta. Obs ad SLE (leukopenia, thrombopenia, ANA poz., 
emelkedett anti-DNS, livedo reticularis – nincs meg a 4 kritérium a dg-hoz) Hyperthyreosis? 
Thyreoiditis? 

Therapiás javaslat: 2x250 mg Klacid, 3x1 gran ACC200 

Kontroll: 

We: 86 mm/ó, vvt: 4,62 T/l, htc: 0,365, hgb: 124 g/l, fvs: 5, 6 G/l, quali: Se: 78%, Ly: 17%, Mo: 5%, 
thrc: 165 G/l, CN: 5,12 mmol/l, kreatinin: 60 µmol/l, LDH: 227 U/l, fibrinogén: 5,55 g/l, CRP: 15,39 
mg/l, AST: 200 E alatt. T. vizelet: fs: 1015, pH: 6,0 a: op., s: neg., ubg: norm., ül: 60-80 fvs, zsúf. bact. 

Se.összfehérje: 90 g/l, ELFO: 62,4-3,2-10,3-10,9-32,9%, A/G: 0,74, immunkomplex: poz. (0,635), RF: 
neg., IgG: 30,95 /l, IgA: 5,16 g/l, IgM: 2,41 g/l 

Anti-TPO: 0,21 U/ml, TRAK: 0,2 IU/l, EBV-VCA IgM: neg., EBC-VCA IgG: poz., CMV IgM: neg. 

Adenovírus IgM: neg. HBsAg: neg., anti-HCV: neg. M. pneumoniae: IgG, IgA, IgM: neg. Chlamydia 
trachomatis IgA: kétes, IgG: pozitív 
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Immunpanel: ANA: neg., anti-DNS: 5 U/ml, SSA, SSB, Scl-70, Jo-1, Sm, RNP, AMA: neg., SMA: gy. poz., 
LKM, anti-reticulin, májspec. protein, kollagén, parietális sejt AT: neg., p- és c-ANCA: neg. Klasszikus 
összkomplement, klasszikus út: 78 CH50/ml, C3: 1,35 g/l, C4: 0,29 g/l, C1q: 193 mg/l, (norm. 180-ig), 
anti-C1q IgG: 6,7 U/ml 

Három hét múlva kontroll: A Klacid szedése alatt jól érezte magát, azonban 2 napja ismét gyenge, 
hőemelkedése lett, haja hullik, orra folyik, keveset köhög, nagyízületei fájnak, de nem duzzadtak, 
dereka nem fáj. Egyéb krónikus fertőzés? SNSA, reaktív arthritis? 2x250 mg Klacid tovább, 2-3x1 tb 
Cataflam. További infektológiai vizsgálatok: 

Chlamydia trachomatis IgA: neg., IgG: 13 U/ml poz., (maradvány AT), IgM: neg., Salmonella O, Hd, 
Weil-Félix reakció: neg., Yersinia ELISA IgG és IgM: neg., Toxoplasma IgG és IgM: neg., Borrelia szerol. 
ELISA: IgG: neg., Chlamydia pneumoniae: IgA és IgM: neg., IgG: 20 U/ml poz. (maradvány AT) 

Diagnózis: HIV-szerológia: pozitív. Chlamydia trachomatis infectio. 

A HIV fertőzés forrása nem ismert. A beteget a Szent László Kórház V. sz. Belgyógyászati Osztályára 
irányítjuk. A beteget az ÁNTSZ-nek bejelentettük. 

Az eset tanulsága, hogy fiatal jó állapotú beteg 2 éves visszatérő lázának hátterében lehet HIV. A 
vírus kockázatos szexuális magatartás, heteroszexuális kapcsolat útján akvirálódott. Intravénás 
kábítószer-élvezet, kontaminált vérrel történő fertőződés kizárható volt. A krónikus Chlamydia-
infekció gyakran társul HIV fertőzéssel. A HIV-fertőzés gyanúját a visszatérő, antibiotikumokra nem 
szűnő lázas állapot, lymphopenia, poliklonális immunglobulin-szaporulat, a Chlamydia trachomatis 
fertőzés vetette fel. Az autoantitest-panel pozitivitása alapján poliszisztémás autoimmun kórkép 
lehetősége sokáig fennállt, de egy definitív kórkép diagnózisának kimondásához szükséges 
kritériumok sem voltak meg kellő számban. A szekunder anti-foszfolipid szindróma gyakorisága HIV-
fertőzésben 10%. 

Tesztkérdések 

1. Hogyan változik az immunrendszer a várandósság ideje alatt? 
A. A celluláris immunitás csökken, a humorális változatlan marad, vagy akár emelkedhet is 
B. A celluláris immunitás változatlan, a humorális csökken 
C. A celluláris immunitás emelkedik, a humorális csökken vagy változatlan marad 
D. A celluláris és a humorális immunitás egyaránt fokozódik 
E. A celluláris és a humorális immunitás egyaránt csökken 
 
2. Mi nem tartozik az antitest-hiány klinikai jellegzetességei közé? 
A. Idült arcüreggyulladás 
B. Alacsony immunglobulin koncentráció a szérumban és a testnedvekben 
C. Graft-versus-host reakció kialakulására való hajlam 
D. A veleszületett formákban jó esély a felnőttkor megérésére 
E. Hörghurut, tüdőgyulladás 
 
3. Mi nem tartozik a celluláris immunhiány klinikai jellegzetességei közé? 
A. Opportunista infekciók fellépése 
B. Élő vírussal történő oltás halálos végű fertőzést okozhat 
C. Gyakrabban jelentkeznek malignus betegségek 
D. Gyermekkorban nincs növekedésbeli visszamaradás 
E. Graft-versus-host betegség kialakulására való hajlam 
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4. Az alábbiak közül melyik anamnesztikus adat esetén gondolunk immunhiány lehetőségére? 
A. Visszatérő fertőzések 
B. Immunhiányos gyermeknek testvére születik 
C. Kockázatos szexuális magatartást tanúsító felnőtt visszatérő láz, fogyás, nyirokcsomó-
megnagyobbodás 
D. Herediter immundeficienciában szenvedő szülőknek gyermeke születik. 
E. A fentiek mindegyike felveti immunhiány lehetőségét 
 
5. Milyen gyakori nálunk a szelektív IgA deficiencia? 
A. 1:10 
B. 1:100 
C. 1:700 
D. 1:2000 
E. 1:10000 
 
6. Melyik IgG alosztály szérum koncentrációja a legnagyobb? 
A. IgG1 
B. IgG2 
C. IgG3 
D. IgG4 
E. Egyforma 
 
7. Hogyan történik a HIV fertőzés szűrővizsgálata? 
A. CD4 lymphocytaszám meghatározása 
B. Szűrővizsgálat Western blottal, megerősítés EIA-val 
C. Szűrővizsgálat EIA-val, megerősítés Western blottal 
D. HIV RNS kópiaszám meghatározása 
E. Szérum immunglobulin meghatározás 
 
8. Frissen felfedezett HIV fertőzés esetén ajánlott vizsgálatok 
A. Teljes vérkép 
B. Hepatitis B, hepatitis C szerológia 
C. Tuberculin teszt 
D. Szexuálisan transzmittálható betegségek irányában vizsgálat 
E. A fentiek mindegyike 
 
9. Melyek a HIV-fertőzéseben adandó védőoltások? 
A. Pneumococcus poliszacharid vakcina 
B. Influenza vakcina 
C. Tetanusz toxoid 
D. Hepatitis A és B vakcina 
E. A fentiek mindegyike 
 
10. Mekkora a HIV-fertőzött vérrel történő fertőződés valószínűsége a bőrön keresztül? 
A. 0,3% 
B. 1% 
C. 5% 
D. 10% 
E. 30% 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: C, 3: D, 4: E, 5: D, 6: A, 7: C, 8: E, 9: E, 10: A 
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Autoimmun betegségek 
dr. Kalabay László 

Bevezetés 

Szinte nincs olyan szövet vagy szerv, melynek károsodásával járó autoimmun járó folyamat ne 
fodutlna elő. Az immunrendszer mélyreható zavarát jelzi az autoimmun, az allergiás és az 
immunhiányos betegségek társulása. Az autoimmun betegségeken belül is megfigyelhető a 
szervspecifikus kórképek együttes előfordulása (autoimmun poliendokrin szindrómák), valamint 
poliszisztémás betegségekkel való társulásuk. 

Szervspecifikus autoimmun betegségek 

A szervspecifikus autoimmun betegségek (1. táblázat) tünetei sokszor az adott szerv működésének 
elégtelenségében mutatkoznak meg. A felsoroltak közül csak a legfontosabbak immunológiai 
vonatkozásait tárgyaljuk. A klinikai vonatkozások tekintetében utalunk a megfelelő fejezetekre. 

1. táblázat. Szervspecifikus autoimmun betegségek 

Endokrin rendszer 

 Basedow-Graves kór 

 Endokrin ophthalmopathia (TAO) 

 Autoimmun thyreoiditis 

 1-es típusú diabetes mellitus 

 Primer mellékvesekéreg-elégtelenség (Addison-kór) 

 Autoimmun hypoparathyreosis 

 Autoimmun infertilitás 

 Poliglanduláris autoimmun szindróma (PAS) 

Bőr 

 Autoimmun hólyagos bőrbetegségek (pemphigus, pemphigoid, dermatitis herpetiformis 
Duhring) 

 Psoriasis 

 Vitiligo 
Gyomor-bélrendszer 

 Atrophiás gastritis és anaemia perniciosa 

 Coeliakia 

Máj 

 Autoimmun hepatitis (AIH) 

 Primer biliaris cirrhosis (PBC) 

 Primer sclerotisalo cholangitis (PSC) 

Vérképző rendszer 

 Autoimmun haemolyticus anaemia (AIHA) 

 Immunneutropenia 

 Immunthrombocytopenia (ATP) 

 Gátlótestes haemophilia 

Szív 

 Szívizom-sérülést követő pericarditis (Dressler szindróma) 

 Myocarditis, dilatativ cardiomyopathia (DCM) 

Tüdő 

 Idiopathiás tüdőfibrosis 
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Vese 

 Primer nephritisek: IgA nephropathia (Bergier-kór), Goodpasture szindróma, gyors 
progressziójú glomerulonephritis, ANCA-pozitív kisér-vasculitis, membranoproliferatív 
glomerulonephritis, mesangioproliferatív glomerulonephritis 

 Primer nephrosis szindróma: „minimal change” disease, fokális szegmentális 
glomerulonephritis, membranózus glomerulonephritis 

Idegrendszer 

 Sclerosis multiplex 

 Guillain-Barré szindróma 

 Myasthenia gravis 

 Lambert-Eaton szindróma 

 Stiff-person szindróma 

Szem 

 Sympathiás ophthalmia 

 Vogt-Konayagi-Harada szindróma 

Fül 

 Polychondritis 

(Forrás: [1, 2, 3] nyomán) 

Basedow-Graves kór 

E0500 Thyreotoxicosis diffúz golyvával 
E05850 Egyéb thyreotoxicosis 
E0590 Thyreotoxicosis, k.m.n. 

 

Gyakoriság: Incidencia: 12-16/100000. Férfi/nő arány: 1:5-10 

Immunológiai vonatkozások: Autoantigén: TSH-receptor (TSH-R). 

Immunfolyamat: TSH-R-ellenes, stimuláló antitest hatására fokozott TSH elválasztás, MHC-II 
expresszió növekedés, mely cytotoxicus reakcióhoz vezet. A TSH-R elleni stimuláló antitestek 
radioreceptor teszttel (TRAK) kimutathatók [1, 2, 3]. 

Klinikai vonatkozások: A pajzsmirigy-betegségek alatt részletesen tárgyaljuk. 

Endocrin ophthalmopathia (TAO) 

H0520 Exophthalmusos állapotok 
H0620 Dysthyreosisos exophthalmus (E05. +) 

 

Gyakoriság: Incidencia: 14/100000. 

Immunológiai vonatkozások: Autoantigének: thyreoglobulin, a szemizmok antigénjei, a fibroblast 
membrán és a TSH-R. 

Immunfolyamat: A betegek 75-80%-ában szemizom- és fibroblast membrán ellenes antitestek 
mutathatók ki a szérumban. Ez utóbbi a glukózaminoglikán-termelődés fokozása révén a 
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retrobulbaris szövetek duzzanatához, exophthalmus kialakulásához vezet. A TSH-R ellenes válasz 
cytotoxicus reakciót eredményez. HLAB8, HLADR3 és a dohányzás hajlamosít [1, 2, 3]. 

Klinikai vonatkozások: Exophthalmus, másodlagos kötőhártya-gyulladás, fájdalom, homályos, 
kettőslátás, cornea-fekély. Diagnózis: TSH, FT4, szemészeti vizsgálat (exophthalmometria, réslámpa), 
orbita, MR. Terápia: methylprednisolon-lökésterápia, besugárzás, cyclosporin, pentoxifillin, nagy 
dózisú immunglobulin iv. (IVIG). A dohányzás elhagyása nélkül nincs érdemi javulás! 

Autoimmun thyreoiditisek 

E06 Pajzsmirigygyulladás 
E0600 Heveny pajzsmirigygyulladás 
E0610 Szubakut pajzsmirigygyulladás 
E0620 Idült pajzsmirigygyulladás, átmeneti thyreotoxicosissal 
E030 Autoimmun thyreoiditis 
E0640 Gyógyszer okozta pajzsmirigygyulladás 
E0650 Egyéb idült pajzsmirigygyulladás 
E0690 Pajzsmirigygyulladás, k.m.n. 

 

Gyakoriság: Az autoimmun hypothyreosis incidenciája: nőkben 4/1000/év, férfiakban 1/1000/év. A 
hypothyreosis prevalenciája: férfi: 2,5-2,8% nő, 6-7,5%, post-partum: 3-17%. 

Immunológiai vonatkozások: Autoantigének: thyreoglobulin (TG), thyreoidea-peroxidáz (TPO). 

Immunfolyamat: A TG-ellenes antitest antitest-dependens celluláris cytotoxicitást (ADCC) 
eredményez, az anti-TPO antitest direkt citotoxikus, komplementet köt és gátolja a pajzsmirigy 
hormonszintézisét. További antitestek: thyreocyta növekedést gátlók (TGI), TSH-R és heat-shock 
protein 60 (hsp60)-ellenes antitestek. Hashimoto-thyreoditisben a HLA DR3, post partum és 
atrophiás thyreoiditisben HLA DR5 és DQw7 gyakoribb. Környezeti tényezők: jód, bakteriális és 
vírusfertőzések. Immunológiai diagnózis: nagy titerű anti- TPO és anti-TG pozitivitás, biopszián 
lymphocytás infiltráció [1, 2, 3]. 

Klinikai vonatkozások: A pajzsmirigybetegségek alatt részletesen tárgyaljuk. 

1-es típusú diabetes mellitus (1A típus) 

E1000 Inzulin-dependens cukorbetegség comával 
E1010 Inzulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal 
E1020 Inzulin-dependens cukorbetegség veseszövődményekkel 
E1030 Inzulin-dependens cukorbetegség szemszövődményekkel 
E1040 Inzulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel 
E1050 Inzulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődményekkel 
E1060 Inzulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövődményekkel 
E1070 Inzulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel 
E1080 Inzulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel 
E1090 Inzulin-dependens cukorbetegség szövődmények nélkül 

 

Gyakoriság: Incidencia: 8-17/100000, emelkedő tendenciájú. 
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Immunológiai vonatkozások: Autoantigének: Inzulin, glutaminsav-dekarboxiláz (GAD), szigetsejt-
ellenes antitest (ICA), hsp60, GT3 gangliozid. A pancreas β-sejtjeinek pusztulását az 1A csoportban 
autoimmun folyamat okozza, az 1B csoportban egyéb folyamat (toxikus, hasnyálmirigy-eltávolítás) 
eredménye [1, 2, 3]. 

Immunfolyamat: A cukorbetegséget a β-sejtek ellen irányuló cytotoxicus reakció okozza. A 
felsoroltakon kívül még számos antitest ismeretes, pathogén szerepük nem minden esetben 
bizonyított. Genetikai prediszpozíció: számos MHC és nem MHC gén elváltozását találták. A HLA DR3, 
DQ2, DR4, DQ8 hajlamosít a betegség kialakulására. Jellegzetes eltéréseket találtak a TNFα 
promoterben. A folyamat gyermekkorban kezdődik, azonban előfordulhat, hogy a β-sejtek pusztulása 
csak a felnőttkorra érheti el a diabetes manifesztálódásához szükséges mértéket (late autoimmune 
diabetes of adults, LADA). Az inzulin receptor-ellenes antitest ellen is termelődhetnek 
autoiantitestek, melyek inzulin-rezisztens cukorbetegség kialakulásához vezetnek [1, 2, 3]. 

Klinikai vonatkozások: A cukorbetegséget külön fejezetben tárgyaljuk. 

Primer mellékvesekéreg-elégtelenség (Addison-kór) 

E2710 Primer mellékvesekéreg elégtelenség 
E2711 Addison-kór 
E2712 Autoimmun adrenalitis 
E2719 Primer mellékvesekéreg elégtelenség k.m.n. 
E2720 Addison-krízis 

 

Gyakoriság: Incidencia: 5/milló/év, prevalencia: 8/100000 

Immunológiai vonatkozások: Autoantigén:21β-hidroxiláz enzim [1, 2, 3]. 

Immunfolyamat: A 21β-hidroxiláz-ellenes autoantitest komplementet köt és cytotoxicus. 

Klinikai vonatkozások: Az Addison-kórt külön fejezetben tárgyaljuk. 

Autoimmun hypoparathyreosis 

E2001 Autoimmun hypoparathyreosis 
 

Gyakoriság: Önállóan ritkán, egyéb autoimmun betegségekkel gyakrabban fordul elő. 

Immunológiai vonatkozások: Autoantigén: a mellékpajzsmirigy kalcium-szenzor sejtei [1, 2, 3]. 

Immunfolyamat: Mellékpajzsmirigy-ellenes antitestek komplementet kötnek és cytotoxicusak. 

Klinikai vonatkozások: A hypoparathyreosist külön fejezetben tárgyaljuk. 

Autoimmun infertilitás 

E2831 Autoimmun oophoritis 
E2911 Autoimmun testicularis hypogonadismus 
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Gyakoriság: Az infertilitás a párok 14%-ában fordul elő. 

Immunológiai vonatkozások: Az infertilitás autoimmun eredetére férfiakban spermium-ellenes 
antitestek jelenléte vagy a spermatozoonok lymphocytás infiltrációja mutatható ki. A női infertilitás 
mintegy 10%-a autoimmun eredetű. A mellékvesekéregben a P450c17 enzim ellenes antitest az 
oophoritis és petefészek-elégtelenség korai markere. Ez az antitest a theca sejtekkel és a placenta 
trophoblast sejtjeivel is reagál (férfiakban a Leydig-sejtekkel). A szintén autoimmun eredettel 
kialakuló cukorbetegség és hypothyreosis mindkét nemben infertilitáshoz vezethet [1]. 

Klinikai vonatkozások: Az infertilitást külön fejezetben tárgyaljuk. 

Poliglanduláris autoimmun tünetegyüttes, autoimmun poliendokrin 
szindróma (APS) 

E3100 Autoimmun poliglanduláris elégtelenség 
 

A szervspecifikus, elsősorban endokrin autoimmun kórképek társulhatnak egymással. Formái [1]: 

I. típusú APS. Autosomalis recesszív öröklődésű, prevalenciája 4-11/100000 között van. Jellemző a 
gyermekkori kezdet, APECED gén mutációja, férfi/nő: 1:1. Társulások: Mucocutan candidiasis, 
hypoparathyreosis, Addison-kór, hypogonadismus, alopecia, hypothyreosis, malabsorptio, krónikus 
autoimmun hepatitis, vitiligo. 

II. típusú APS. Poligénes öröklődés, HLADR3, DR4-társulás, felnőttkori kezdet, női dominancia. 
Társulások: Addison-kór, hypothyreosis, Graves-Basedow kór, 1-es típusú cukorbetegség, 
hypogonadismus, hypophysitis, myasthenia gravis, vitiligo, alopecia, anaemia perniciosa, coeliakia. 

III. típusú APS. Autoimmun pajzsmirigy-betegséghez (Hashimoto thyreoditis, TAO, Basedow-Graves-
kór) társuló hypophysitis, ovarium-elégtelenség, gastritis, anaemia perniciosa, gyulladásos 
bélbetegség (IBD), autoimmun hepatitis, primer biliaris cirrhosis, vitiligo, alopecia, autoimmun 
thrombocytopenia, Myasthenia gravis, sclerosis multiplex, poliszisztémás kórképek (kevert 
kötőszöveti betegség: MCTD, rheumatoid arthritis, Sjögren szindr., scleroderma, SLE) 

IV. típusú APS. A fentiekben nem szereplő egyéb társulások. 

Autoimmun hólyagos bőrbetegségek 

H1330 Szem pemphigoid (L12.-+) 
L10* Pemphigus 
L12* Pemphigiod 
L1300 Dermatitis herpetiformis (Duhring) 

*az alcsopőortokat terjedelmi okokból nem részleteztük 

Gyakoriság: A pemphigus vulgaris incidenciája: 1-5/millió, a bullosus pemphigoidé 4-13/millió. A 
dermatitis herpetiformis gyakoribb: incidenciája 3/100000, prevalenciája 75/100000. 
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Immunológiai vonatkozások: Szövettanilag a pemphigus csoportra az acantholysis, intraepidermalis 
hólyagképződés, a pemphigoidokra a subepidermalis hólyagképződés, lineáris immunglobulin, 
esetenként komplement lerakódás jellemző. A pemphigus csoport autoantigénjei a dezmoglein 1 
(DSG1) és dezmoglein 3 (DSG3), plakin-fehérjék, a dezmokollin. Ezek ellen IgG, IgA antitestek, Th1, 
Th2, Tr1, Treg sejtek irányulnak. A pemphigoid csoport autoantigénjei között a bullosus pemphiogid 
180 (BP180), BP230, laminin 5, laminin 6, VII. típusú kollagén, LAD1, β4-integrin szerepel. Dermatitis 
herpetiformban Duhringra a subepidermalis/epidermalis transzglutamináz-, endomysium-ellenes IgA 
antitestek, Th2 sejtek, C3 depozíció figyelhetők meg [1, 3]. 

Klinikai vonatkozások: Részletesen a dermatológiai fejezetben tárgyaljuk. 

Psoriasis 

L40* Psoriasis vulgaris 
L41* Parapsoriasis 
M0730 Egyéb psoriasisos arthropathiák (L40.5+) 
M0900 Fiatalkori ízületi gyulladás psoriasisban (L40.5+) 

*Az alcsoportokat terjedelmi okokból nem részleteztük. 

Gyakoriság: Incidencia: 2% 

Immunológiai vonatkozások: Autoantigén: nem pontosan meghatározott. Eddig számos saját fehérje 
(palladin, centaurin-γ-3, dezmoplakin, collagen XXI, ataxin 3 ellen) mutattak ki immunreakciót a 
bőrben [1, 3, 4, 5]. 

Immunfolyamat: Igen szerteágazó és nem teljesen ismert. Genetikailag hajlam szerepére utal az 
esetek több mint felében észlelhető családi halmozódás és a számos MHC haplotípus, (elsősorban a 
HLA-Cw6, de a HLA-B13, B17, B57) megléte esetén talált nagyobb fogékonyság [1, 2, 3, 4, 5]. A 
psoriaticus sacroileitis és a HLAB27 kapcsolata közismert. A bőrt aktivált T-sejtek infiltrálják, mely a 
keratinocyták hyperproliferációját okozza. A T sejtek közül a T-helperek közé tartozó Th17 Th22 
sejteknek tulajdonítanak kulcsszerepet [3, 4, 5]. Környezeti provokáló tényezők (streptococcus β-
haemolyticus és egyéb fertőzés, stressz, gyógyszerek) gyulladásos folyamatot indítanak be, melyre 
sajátos citokin-mintázat jellemző. Ennek fő elemei a TNF-α, az interferon-α, az IL-6, valamint az 
újonnan felfedezett IL-23/Th17 útvonal kóros aktiválódása. Ebben a környezetben a fokozódik a bőr 
dendritikus sejtjeinek antigén-prezentáló képessége, és maguk keratinocyták is antigén-prezentáló 
sejtekké válnak, és a folyamat önfenntartóvá válik [3, 4, 5]. Az immunfolyamat szisztémás jellegére 
utal, hogy a betegség nemcsak a bőrt, hanem az ízületeket is érinti. 

Klinikai vonatkozások: A psoriasist a bőrgyógyászati, a psoriaticus arthritist a rheumatológiai 
fejezetben külön tárgyaljuk. 

Vitiligo 

L80 Vitiligo 
L80H0 Vitiligo 

 

Gyakoriság: Prevalencia: 4/1000. 

Immunológiai vonatkozások: Autoantigén: melanocyta alkotóelemek (tirozináz enzim, SOX-10) [2]. 
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Immunfolyamat: CD8+ cytotoxikus T-sejtek, macrophagok, monocyták proinflammatorikus 
cytikoneket (elsősorban TNF-α-t és IFNγ-t) termelnek. A melonocytákat főleg a dendritikus sejtek 
pusztítják el. A melanocyták elleni humorális immunválasz másodlagos jelentőségű. 

Klinikai vonatkozások: A diagnózis és a kezelés indítása a bőrgyógyászati szakellátás: fényterápia, 
helyi szteroidok, súlyos esetben cyclosporin jön szóba. A vitiligo gyakran társul autoimmun 
pajzsmirigy-betegségekkel, Addison kórral, SLE-vel és anaemia perniciosával [1, 2, 3]. 

Krónikus urticaria 

L5010 Urticaria idiopathica 
L5080 Egyéb urticaria 
L5090 Urticaria, k.m.n. 

 

Gyakoriság: A krónikus urticariás esetek felét az IgE-receptor-ellenes antitestek okozzák [2]. Klinikai 
vonatkozások: Az urticáriát külön fejezetben tárgyaljuk. 

Autoimmun krónikus gastritis és anaemia perniciosa 

D5100 B12-vitamin hiány anaemia intrinsic faktor hiány miatt 
D5110 Anaemia B12-vitamin szelektív felszívódási zavara miatt proteinuriával 
K2940 Idült atrophiás gastritis 

 

Gyakoriság: Az anaemia perniciosa incidencia 120/100000, a betegeknek csak 10%-a 40 éven aluli. 

Immunológiai vonatkozások: Autoantigén: gyomor parietális sejtek H+K+ATPáza, intrinsic faktor (IF). 

Immunfolyamat: A parietális sejtek H+K+ATPáz-a ellen irányuló antitestek a vészes vérszegénységben 
szenvedő betegek több mint 90%-ában, az A típusú gastritises betegek mintegy felében találhatók a 
szérumban. Megtalálhatók tovább a perniciosás betegek vérszerinti családtagjaiban, a 60 év felettiek 
20%-ában, a vitiligos és primer mellékvesekéreg-elégtelenséges betegek egyötödében, valamint az 
autimmun pajzsmirigy-betegek 30%-ában. Specifikusabbak az IF-ellenes antitestek, melyek a 
perniciosások 40%-ában vannak jelen. Az A típusú gastritisben a HLAB8 és -DR3 antigén gyakrabban 
fordul elő. Az ezen antitestek és cytotoxikus T-sejtek által okozott parietális sejtpusztulás 
achlorhydriához, valamint anaemia perniciosa kialakulásához vezet [1, 2, 3]. Anaemia perniciosában a 
HLA-B8, B12 és Bw15 haplotípussal való kapcsolatot figyelték meg. Az IF ellen termelődő I. típusú 
antitest az IF+cobalamin kapcsolódását akadályozza meg, a II. típusú a IF-nak az ileum 
nyálkahártyájához történő kötődését gátolja. 

Klinikai vonatkozások: A gastritis alatt ma a gyomornyálkahártya szövettanilag igazolt gyulladását 
értjük. A krónikus gastritist két csoportja: A típus, (autoimmun, elsődlegesen a corpus érintett) és B 
típus (elsődlegesen az antrum érintett, Helicobacter pylori-asszociált). Az AB gastritis mindkét forma 
jellegzetességeit mutatja. Az achlorhydria fokozza gyomor G sejtjeinek gastrin-termelését. A gastrin 
trophicus hatású, a hypergastrinaemia az enterochromaffin-szerű (ECL) sejtek hyperplasiájoz vezet. A 
hypergastrinaemia szerepe bizonyított a carcinoid tumorok kialakulásában [1, 2, 3]. 

Az anaemia perniciosát az anaemiák között tárgyaljuk. Terápia: Az atrophiás gastritist nem, de annak 
következményét, az anaemia perniciosát élethosszig tartó B12 vitaminpótlással kezeljük. A 
betegeknek folsavhiányuk is van, de a folsavpótlást csak a B12 adása után szabad elkezdeni, mert 
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súlyosbítja a tüneteket. A gyomorrák veszélye miatt a rendszeres gastroscopos ellenőrzés 
nélkülözhetetlen. 

Coeliakia 

K9000 Coeliakia 
K9009 Coeliakia, k.m.n. 

 

Gyakoriság: Prevalencia: 1:200 

Immunológiai vonatkozások: Autoantigén: vékonybél-hámsejtek. 

Immunfolyamat: Adott genetikai háttérrel (HLADQ2, -DQ8 pozitivitás) rendelkező egyénekben 
környezeti tényezők (glutén) által kiváltott immunfolyamat és toxicitás, mely a vékonybél 
nyálkahártyasejtek apoptózisával, Th1 típusú immunválasz kialakulásával jellemezhető. Az 
endomysium-ellenes, anti-gliadin és a szöveti transzglutamináz (tTG) elleni antitest kimutatásának 
diagnosztikus jelentősége van. Az IgA osztályú anti-tTG pozitív és negatív prediktív értéke különösen 
magas [1, 2, 3]. 

Klinikai vonatkozások: A coeliakiát külön fejezetben tárgyaljuk. 

Autoimmun hepatitis (AIH) 

K7300 Krónikus perzisztáló hepatitis, m.n.o. 
K7310 Krónikus lobularis hepatitis, m.n.o. 
K7320 Krónikus aktív hepatitis, m.n.o. 
K7321 Lupoid hepatitis 
K7329 Krónikus aktív hepatitis k.m.n 
K7380 Egyéb krónikus hepatitis, m.n.o. 
K7390 Krónikus hepatitis, k.m.n. 

 

Gyakoriság: Incidencia: 0,7/100000, prevalencia: 0,4/100000 

Immunológiai vonatkozások [1, 2, 3]: 

 I. típus. Főleg fiatal nőkben jelentkezik, HLA-DR+, -DR4 gyakorik. Jellemző antitestek: ANA 
(centromer, ribonukleoprotein, ciklin A, hiszton), SMA (simaizom-ellenes), anti-ASGP-R 
(aszialoglikoprotein-receptor), anti-aktin (atípusos p-ANCA). Enyhébb és jobb prognózisú, 
mint a II. típus 

 II. típus. Gyakran gyermekekben jelentkezik, HLA-DRB1, -DQB1 gyakori. Antitestek: anti-LKM1 
(citokróm P540 2D6), anti-LC1 (máj-citoszol (formiminotranszferáz-ciklodeamináz). Gyorsabb 
és súlyosabb, lefoláysú, mint az I. típus 

 III. típus. Nők jelentkezik. Autoantigén: anti-SLA/LP (szolubilis máj/pancreas antigén) 

Immunfolyamat: Környezeti tényezők által, genetikailag hajlamos egyénekben kiváltott 
immunreakció, melyet döntően cytotocikus CD8+ lymphocyták mediálnak. A fent említett 
autoantitestek pathogén szerepe nem megalapozott. Az immunkomplex-képződés az extrahepatikus 
manifesztációk kialakulásában játszik szerepet. 
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Klinikai vonatkozások: A krónikus hepatitisekre jellemző tünetek: fáradtság, májtáji feszülés. Egyéb 
autoimmun betegséggel társulhat. A folyamat cirrhosisba progrediálhat. A transzamináz értékek fél 
éven át meghaladják a normálérték felső határának 3-szorosát. Jellemző a poliklonális 
hypergammaglobulinaemia mindig jelen van. A diagnózis felállításához és a súlyosság 
meghatározásához májbiopszia szükséges. A jelenleg elfogadott kezelés: kortikoszteroid, azatioprim, 
feltartóztathatatlanul progrediáló esetekben májtranszplantáció [1, 2, 3]. 

Primer biliaris cirrhosis (PBC) 

K7430 Primer biliaris cirrhosis 
K7450 Biliaris cirrhosis, k.m.n. 

 

Gyakoriság: Prevalencia: 10-20/100000. 

Immunológiai vonatkozások: Autoantigén: Intrahepaticus epeutak hámsejtjeinek antigénjei, aktin. Az 
anti-mitochondrialis antitestek (AMA) a piruvát-dehidrogenáz E2 ellen irányulnak. 

Immunfolyamat: Az MHC II antigének fokozottak fejeződnek ki az epeutakban. Az epeutakat a CD4+ 
és CD8+ lymphocyták pusztítják el. 

Klinikai vonatkozások: Típusosan 40-50 éves nőkben jelentkezik. Tünetei jellegtelenek: fáradtság, 
kínzó bőrviszketés, májtáji feszülésérzés, szem- szájszárazság, máj- és lépmegnagyobbodás, 
hyperpigmentáció, xanthoma, xanthelasma. Gyakran társul thyreoiditissel, Raynaud szindrómával, 
keratoconjunctivitis siccával, CREST szindrómával (ld. scleroderma). A csontritkulás súlyos lehet. 
Laboratóriumi leletek: Hyperbilirubinaemia, emelkedett transzaminázok, alkalikus foszfatáz és γGT, 
poliklonális hypergammaglobulinaemia (főleg az IgM), emelkedett szérum lipid értékek. Az AMA 90-
95%-ban kimutatható. Az AMA negatív esetekben csak a májbiopszia vezet diagnózishoz. Terápia: 
ursodezoxikólsav, methotrexat, cyclosporin A, kortikoszteroidok, rezisztens esetekben 
májtranszplantáció. A bőrviszketés cholestyramin gyantával vagy rifampicinnel enyhíthető. A PBC-re 
gyanús betegeket hepatológiai centrumba kell utalni [1, 2, 3]. 

Primer sclerotisalo cholangitis (PSC) 

K83 Az epeutak egyéb betegségei 
K8380 Az epeutak egyéb meghatározott betegségei 

 
Gyakoriság: Típusosan 20-40 év körüli férfiakban jelentkezik. 

Immunológiai vonatkozások: Autoantigén: A középnagyságú epeutak antigénjei. 

Immunfolyamat: A HLA-B8 és DR3 gyakori. Az elsőfokú rokonokban a betegség kialakulásának 
kockázata 100-szoros. Az epeutak sejtjeinek bakteriális patogének által indukált aktivációja, 
proinflammatorikus cytokinek kóros termelődésével, adhéziós molekulák kóros kifejeződésével. 
Autoiantitestek képződése gyakori: pANCA, TPO, RF, ANA és anti-cardiolipin pozitivitás észlelhető, de 
egyik sem specifikus. Az esetek fele-háromnegyede colitis ulcerosával társul [1, 2 3]. 

Klinikai vonatkozások: Tünetek: epe-pangással járó tünetek: gyengeség, kínzó bőrviszketés, 
steatorrhoea, a zsíroldékony vitaminok hiánya és következményei, osteoporosis. A laboratóriumi 
értékek között emelkedett szérum alkalikus foszfatáz, és transzaminázok, csökkent albuminszint és 
prothrombin aktivitás. A diagnózishoz májbiopszia és az epeutak morfológiájának tisztázása (ERCP, 
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MR, MRCP) szükséges. Terápia: urzodezoxikólsav, esetleg endoscopos tágítás. A végső megoldást a 
májtranszplantáció jelenti. A PSC-re gyanús betegeket hepatológiai centrumba kell utalni. 

Autoimmun haemolyticus anaemia (AIHA) 

D5900 Gyógyszer okozta autoimmun haemolyticus anaemia 
D5910 Egyéb autoimmun haemolyticus anaemiák 
D5920 Gyógyszer okozta nem autoimmun haemolyticus anaemia 
D5930 Haemolyticus-uraemiás syndroma 
D5940 Egyéb nem autoimmun haemolyticus anaemiák 
D5950 Rohamokban jelentkező éjjeli haemoglobinuria (Marchiafava-Micheli) 
D5980 Egyéb szerzett haemolyticus anaemiák 
D5990 Szerzett haemolyticus anaemia, k.m.n. 
D6000 Krónikus szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia 
D6010 Átmeneti szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia 
D6080 Egyéb szerzett tisztán vörösvérsejt aplasiák 
D6090 Szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia k.m.n. 

 

Gyakoriság, immunológiai vonatkozások: ld. 2. táblázat. 

Immunfolyamat: A klasszikus folyamat a II. es típusú immunreakció. A vörösvértest membránján lévő 
antigénhez keringő autoantitest kötődik. A kötődés után a vörösvértest a lépben vagy a májban esik 
szét, komplement fixációval vagy anélkül (V. típusú immunreakció antitest-dependens celluláris 
cytotoxicitás, ADCC). A szétesés megtörténhet a keringő vérben is (intravascularis haemolysis) [1, 2].  

Klinikai vonatkozások: A szerzett haemolyticus anaemiák döntő többsége autoimmun mechanizmusú. 
A háziorvos számára a haemolyticus anaemia felismerése a fontos. A beteget 
belgyógyászati/haematológiai szakrendelésre kell küldeni, ahol megtörténik a differenciál-diagnózis. 
A beteg kezelését a szakellátás határozza meg. Sürgős kórházi beutalás szükséges súlyos anaemia, 
keringési elégtelenség és az intravascularis haemolysisre utaló tünetek esetén. 

A klasszikus triász: anaemia, sárgaság, splenomegalia [1]. Emellett icterus, hőemelkedés, 
hepatomegalia is észlelhető. Intravascularis haemolysis esetén a beteg vizelete sötét lehet 
(haemoglobinuria). Egyéb laboratóriumi eltérések: reticulocytosis, döntően indirekt 
hyperbilirubinaemia, emelkedett LDH. A haptoglobin szérumszintje 0-ra csökkenhet. A szérumban 
keringő antitesteket az indirekt, a vörösvértestekhez kötődötteket a direkt Coombs-teszt pozitivitása 
igazolja. Kismértékű haemolysis esetén csak az utóbbi pozitív, mert ekkor (még) az összes 
autoantitest le tud kötődni. A terápia az adott betegségtől függ: nagy dózisú kortikoszteroidok, 
azatioprin, cyclosporin, cyclophosphamid, splenectomia, plasmapheresis, dózisú immunglobulin 
(IVIG), anti-CD20 antitest (rituximab) [1, 2]. 

2. táblázat. Az autoimmun haemolyticus anaemiák legfontosabb tulajdonságai 

Forma Gyakoriság Immunmechanizmu
s 

Egyéb 
tulajdonságok 

Terápia 

Hideg agglutinin 
betegség 

 A vvt-k I-
antigénjével 
szemben 
termelődött IgM 
antitest hidegben 

Hidegben 
acrocyanosis, 
Raynaud 
syndroma, 
végtag-gangréna 

Enyhe esetben 
hideg kerülése. 
Súlyosabb 
formákban 
azathioprin, 
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(legerősebben 4°C, 
de még 28-37 °C-on 
is) kötődik 

cyclophosphami
d 

Paroxysmalis hideg 
haemoglubinuria 
(PHH) 

Főleg 5 évnél 
fiatalabb 
gyermekekben
. A felnőttkori 
formában 
syphilis-
szerológia 
szükséges. 

A vvt-k P-antigénje 
ellen termelődött 
bifázisos IgG 
(Donath-
Landsteiner) antitest 
kötődik hidegben, 
majd 37°C-ok 
komplement-
aktiváció és 
haemolysis indul be. 

Infekció 
indíthatja el. Háti- 
és 
végtagfájdalom, 
sötét vizelet, láz, 
hányinger, 
fejfájás, hideg 
urticaria.  

Tüneti, néha 
transzfúzió. Jó 
prognózis 

Paroxysmalis 
nocturnalis 
haemoglobinuria 
(PNH) 

Prevalencia: 1-
5/millió 

Vvt-k fokozott 
complement-
érzékenysége. 
Pozitív ham test, 
CD59 és CD55 
negatív vvt-k és 
granulocyták  

Pancytopenia, 
vénás 
thrombosis, sötét 
vizelet. Akut 
myeloid 
leukaemiába 
tanszformálódhat
. 

Transzfúzió, 
fólsav (3 
mg/die), anti-C5 
eculizumab, 
allogén 
csontvelő-
transzplantáció 

Meleg antigén 
okozta AIHA 

Idiopathiás 
forma 
incidenciája: 1-
2/100000/év 

Vvt-k ellen 
termelődött, 37°C-
on melegen kötődő 
IgG antitestek, 
komplement-fixáció, 
ADCC  

Idiopathiás, de 
társulhat: SLE, 
malignus 
lymphoma CLL), 
terhesség, CVID 

Kortikoszteroid, 
cyclphosphamid, 
azatioprin 

Gyógyszer okozta 
immunhaemolyticu
s anaemia 

Gyógyszer-adszorpció (penicillin), neoantigén képződés 
(kinidin), autoantitest-indukció (α-methyldopa, levodopa, 
procainamid) 

A gyógyszerek 
elhagyása, 
kortikoszteroid 

Tiszta vörösvérsejt-
aplázia 

Az erythropoeticus prekurzorok ellen irányuló, fertőzés 
vagy autoimmun folyamat által indukált betegség. 
Társulhat lymphomával, thymomával, SLE-vel. Anaemia, 
alacsony reticulocytaszám, normális fehérvérsejt és 
vérlemezkeszám. A haemolysis jelei hiányoznak. A 
csontvelőben lymphocytás infiltráció, a vörösvérsejtképzés 
előalakjai hiányoznak.  

Primer forma: 
kortikoszteroido
k 

(Forrás: [1] és [2] nyomán) 

Az immun-haemolysisek csoportjába tartoznak az alloimmun haemolyticus anaemiák. Az 
incompatibilis transzfúzió során ABO, Rh, Kell, Lewis, Duffy, Kidd antigének ellen termelődő 
antitestek okozhatnak súlyos, néha halálos kimenetelű intravascularis haemolysist. Az újszülöttek 
haemolyticus betegségének megelőzése céljából az Rh negatív anya Rh pozitív magzatának 
szülésekor vagy vetélésekor anti-D savót kell kapnia. 

Immunneutropenia, immunlymphopenia 

D7280 Fehérvérsejtek egyéb meghatározott rendellenességei 
D7290 Fehérvérsejtek betegségei, k.m.n. 
M0500 Felty-syndroma 
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Gyakoriság: Gyermekek autoimmun neutropeniája: 1:100000. Felnőttekben gyakoribb. 

Immunológiai vonatkozások: Autoantigén: a neutrophilok NA1, NA2, NB1, NB2, NC1, ND1, NE1, 9A, 
CD11/CD18, HLA antigénjei. SLE-ben lymphocyta-antigének elleni autoantitestek is kimutathatók. 

Immunmechanizmus: 2-es típusú immunreakció (fehérvérsejt-antigének ellen irányuló keringő 
autoantitestek okozzák) 

Klinikai vonatkozások: A felnőttkori esetek egyharmada primer, kétharmada szekunder. 
Leggyakrabban SLE-hez, rheumatoid arthritishez társul (Felty szindróma: granulopenia, 
splenomegalia). Előfordulhat polytranszfundált személyekben, valamint csontvelő-transzplantáció 
után. A terápia szupportív, ill. kortikoszteroidok elégségesek. A leukopeniát külön fejezetben 
tárgyaljuk. 

Autoimmun thrombopenia 

D6930 Idiopathiás thrombocytopeniás purpura 
D6950 Másodlagos thrombocytopenia 
D6960 Thrombocytopenia k.m.n. 

 

Gyakoriság: CLL-ben 2%-ban fordul elő. 

Immunológiai vonatkozások: Autoantigén: A vérlemezkék felszínén lévő GpIIb/IIIa, GpIa/IIa, gp Ib/IX, 
pF IV, GMP-140, glikoszfingolipid, kardiolipin [1, 2]. 

Immunmechanizmus: Az antigének ellen termelődő autoantitestek a macrophagok Fc receptorain 
keresztül eliminálódnak, elsősorban a lépben, de a májban és a csontvelőben is. 

Klinikai vonatkozások: A régebben idiopathiásnak nevezett forma hátterében autoimmun 
mechanizmus igazolódott. Tünetei: thrombopeniás purpura. Az akut forma gyermekekben 
jelentkezik, fertőzés indítja el, 80%-ban spontán javul. A krónikus forma felnőttkorban jelentkezik, 
férfi/nő arány 3:1, rosszabb gyógyhajlamú. Kezelés: nagy dózisú kortikoszteroid, IVIG, rituximab (anti-
CD20), splenectomia. Szekunder immunthrombopenia előfordulhat terhességben, SLE-ben, Basedow-
kórban, Hashimoto-thyreoiditisben, anti-foszfolipid szindrómában, infekciókban (HIV, HCV, EBV, 
CMV), malignus lymphomákban (CLL-ben gyakori), gyógyszerek hatására (chinidin, heparin). Itt az 
alapbetegség kezelendő. A thropmbopeniát külön fejezetben tárgyaljuk. 

Gátlótestes haemophilia 

D6941 Szerzett gátlótestes hemofília alvadási faktor és immunszuppressziós kezelési igénnyel 
 

Gyakoriság: A VIII. faktor elleni antitest a leggyakoribb, incidenciája 0,2-1/1000000. 

Immunológiai vonatkozások: Autoantigén: véralvadási faktorok (fibrinogén, prothrombin, V., VII., 
VIII., IX., X., XI., XII, XIII. faktor). 

Immunfolyamat: A véralvadási faktorok ellen termelődő és azokkal kötődő antitestek 
vérzékenységhez vezetnek. 
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Klinikai vonatkozások: Lehet idiopathás vagy egyéb kórállapotokkal társult, ezek: terhesség, 
autoimmun betegségek (SLE, antifoszfolipid szindróma, rheumatoid arthritis, pemphigus vulgaris, 
psoriasis), malignus betegségek: tüdőrák, malignus lymphomák, akut és krónikus leukaemiák, 
haemophilia A kezelése során, gyógyszerek (penicillin, szulfonamidok, chloramphenicol), nephrosis 
szindróma, Sheehan szindróma, amyloidosis, Crohn-betegség. 

Klinikailag a haemophiliával megegyező kép: ízületi, izom-, bőr alatti vérzés, orrvérzés, haematuria, 
magzati vérzékenység. Laboratóriumilag alacsony prothrombin aktivitás, megemelkedett INR (és az 
intrinsic alvadási út érintettségekor megnyúlt parciális thrombin idő PTI), mely normál plazmával 
korrigálható. A diagnózis speciális laboratóriumi vizsgálatokat igényel. A betegeket haematológiai 
centrumba kell irányítani. Terápia: nagy dózisú kortikoszteroid, IVIG, prothrombin komplex 
koncentrátum és rekombináns VIIa faktor, a szekunder formákban az alapbetegség kezelése. 

Szívizom-sérülést követő pericarditis (Dressler-szindróma) 

I2410 Dressler-szindróma 
 

Pericardiotomiát, tompa szívizom-traumát, ritkábban infarktust napokkal-hetekkel követően 
kialakuló gyulladás. Immunfolyamat: Autoantigén: a szívizom és a pericardium elemei. 

Immunológiai vonatkozások: autoimmun eredet nem bizonyított, túlérzékenységi reakció is 
lehetséges. A sarcolemma- és myofibrillum-ellenes antitestek gyakran kimutathatók [1, 2]. 

Klinikai vonatkozások: akut pericarditis (láz, melkasi fájdalom, dörzszörej), pleuritis, pneumonitis 
tünetei, súlyos esetben pericardiális tamponád tünetei. Laboratóriumi eltérések: emelkedett We, 
CRP, troponin I, leukocytosis. EKG-elváltozások (ST-eleváció, folyadék esetén low voltage). Therapia: 
Nem-szteroid gyulladásgátlók elégségesek. 

Myocarditis, dilatatív cardiomyopathia 

I4000 Fertőzéses szívizomgyulladás 
I4010 Izolált szívizomgyulladás 
I4080 Egyéb heveny szívizomgyulladás 
I4090 Heveny szívizomgyulladás, k.m.n. 
I41* Szívizomgyulladás máshová osztályozott betegségekben 
I5140 Szívizomgyulladás, k.m.n. 
I4200 Dilatativ cardiomyopathia 

 

Immunológiai vonatkozások: A folyamatot leggyakrabban Coxsackie vagy adenofertőzés indítja be. A 
vírusfehérjék a Golgi szervbe jutnak, majd az MHC I-en keresztül a szívizomsejtek felszínére. 
„Molekuláris mimikri” révén az autoimmun folyamat önfenntartóvá válik: a meginduló T-sejtes 
reakció már az ép szívizomzatot károsítja. A betegek harmadában β1-receptor-ellenes autoantitestek 
is kimutathatók [1, 2]. 

Klinikai vonatkozások: ld. a kardiológiai fejezetben. 
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Idiopathiás tüdőfibrosis 

J8411 Idiopathiás tüdőfibrosis 
J8412 Alveolitis fibrotisans 

 

Gyakoriság férfiakban 31,5/100000-re, nőkben 26,1/100000-re becsülik. 

Immunológiai vonatkozások: Az alveolusokban ismeretlen okbók kialakuló gyulladásban az alveoláris 
epithel sejt is célponttá válik. Az autoantigén nem ismert. Nukleáris antigének, vimentin, cytokeratin 

8, cytokeratin 18, I-es és III-as típusú kollagén, prokollagén, topoizomeráz, újabban periplakin ellen 
irányuló antitesteket figyeltek meg, de pathogén szerepük nem tisztázott. A gyulladásos citokinek 
között az IL-1, IL-8, IL-10, TNF-α, LTB-4, IFN-γ végül TGF-β dominál [1, 2]. 

Klinikai vonatkozások: Progrediáló nehézlégzés, száraz köhögés cyanosis. légzési és keringési 
elégtelenség. Diagnózis: Mellkas rtg, HRCT, légzésfunkciós vizsgálatok, CO-diffúziós kapacitás, HRCT, 
bronchoalveolaris lavage, esetleg biopszia. Therapia: oxigénkezelés, nagy dózisú kortikoszteroidok, 
egyéb immunszuppresszív szerek (azatioprim, methotrexat, cyclophosphamid), válogatott esetekben 
tüdőtranszplantáció. 

Autoimmun nephritisek 

N00* Akut nephritis szindróma 
N01* Gyors progressziójú nephritis szindróma 
N02* Ismétlődő-perzisztáló haematuria 
N03* Krónikus nephritis szindróma 
N04* Nephrosis szindróma 
N05* Nem meghatározott nephritis szindróma 
N06* Izolált fehérjevizelés meghatározott morfológiai elváltozással 
N10H0 Akut tubulo-interstitialis nephritis 
N1180 Egyéb krónikus tubulo-interstitialis nephritis 
N1190 Krónikus tubulo-interstitialis nephritis, k.m.n. 
N12H0 Tubulo-interstialis nephritis, akutnak vagy krónikusnak nem meghatározva, k.m.n. 

*: az egyes csoportokon belül: 00: kisebb glomerularis eltérés, 10: fokális és szegmentális 
glomerularis laesió, 20: glomerulonephritis membranosa diffusa, 30: diffúz-mesangialis proliferativ 
glomerulonephritis, diffúz-endocapillaris proliferativ glomerulonephritis, 50: diffúz-
mesangiocapillaris glomerulonephritis, 60: „dense deposit disease”, 70: diffúz-crescent 
glomerulonephritis 

Az intraglomeruláris kapillárisok és az interstícium autoimmun gyulladása számos mechanizmus 
révén alakulhat ki. Létrejöhetnek önállóan, vagy más rendszerbetegségekhez (pl. SLE, vasculitisek), 
fertőzésekhez (hepatitis B és C, CMV), gyógyszerhatáshoz (NSAID-ok, antibiotikumok) vagy 
daganatokhoz társulva. A továbbiakban csak a primer formákkal foglalkozunk. 

Immunmechanizmus: Glomerulonephritisekben számos formája fordul elő: a bazális membrán ellen 
irányuló antitestek cytopathogén hatása, immunkomplex lerakódás, anti-neutrophil cytoplazmatikus 
antitest (ANCA) indukálta neutrophil aktiváció, T-sejt mediálta direkt cytotoxikus folyamat. A 
tubulointerstitialis nephritisek IV-es ritkán I-es típusú immunreakcióval alakulnak ki [1, 2, 3]. 

Klinikai vonatkozások: A klinikai kép változatos: tünetmentes haematuria, tünetmentes proterinuria, 
akut glomerulonephritis (haematuria, vvt cylinderek, oedema, pyuria, hypertonia, szérum kreatitin 
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emelkedés), gyors progressziójú glomerulonephritis (RPGN, napok-hetek alatt kialakuló 
veseelégtelenség), nephrosis szindróma (proteinuria >3g/die, oedema, hypalbuminaemia, 
hypercholesterinaemia), krónikus glomerulonephritis. Sokszor vesebiopsziára is szükség van. Az 
alapellátás szempontjából a legfontosabb, hogy addig kell vizsgál(tat)ni a beteget, amíg meg nem 
találtuk a tünetmentes microscopos haematuria, proteinuria okát. Terápia: A szekunder formákban a 
kiváltó okot kell kezelni. A primer formák terápiája az elváltozás típusától függ: megfigyeléstől az 
aggresszív immunszuppresszív kezelésig (kortikoszteroidok, cyclophosphamid, cyclosporin, 
mycophenolat-mofetil, rituximab (anti-CD20 plazmaferezis). Végstádiumú veseelégtelenségben 
vesetranszplantáció is végezhető, de recidíva előfordulhat a graftban. 

IgA nephropathia (Bergier-kór) 

A 20-30-as években kezdődik, férfiakban gyakoribb, mint nőkben. 

Immunológiai vonatkozások: Immunkomplex nephritis, diffúz mesangiális IgA1 polimer lerakódás, és 
mesangialis proliferáció [1, 2]. 

Klinikai vonatkozások: Tünetmentes haematuria, akut nephritis szindróma, ritkábban RPGN. A 
Henoch-Schönlein purpurával rokon betegség. Terápia: ACE-gátlók, ARB-k, RPGN-ben 
kortikoszteroidok, cyclophosphamid, plazmapherezis. 

Goodpasture szindróma 

A 20-as években lévő férfiak és a 60-70-es években lévő nők betegsége. Autoantigén: A tüdő és 
glomerulus bazálmembránjának (GBM) IV. típusú kollagén α3 NC1 doménje [1, 2]. 

Immunológiai vonatkozások: II. típusú reakció, IgG típusú anti-GBM antitestek lineáris depozíciója. 

Klinikai vonatkozások: Akut nephritis szindróma vagy gyors progressziójú glomerulonephritis (RPGN), 
veseelégtelenség hetek alatt, tüdővérzés. Tüdővérzés hiányában: anti-GMB glomerulonephritis. 
Terápia: Plazmaferezis, kortikoszteroidok, cyclophosphamid. 

ANCA-pozitív kisér-vasculitis 

Wegener granulomatosis, microscopos poliangiitis, Churg-Strauss szindróma, ld. vasculitiseknél. 

Membranoproliferatív (mesangiocapillaris) glomerulonephritis 

Immunológiai vonatkozások: Az I.-es típus HCV infekcióhoz, cryoglobulinaemiához, SLE-hez társul 
leggyakrabban. A II-es típusban („denz depozit betegség”) komplement-ellenes C3Nef antitest 
stabilizálja a C3 konvertázt és hypocomplementaemiához vezet, a III-as típus komplement-receptor 
deficienciához kötött. 

Klinikai vonatkozások: Akut nephritis szindróma. Terápia: kortikoszteroidok. 

Mesangioproliferatív glomerulonephritis 

Immunológiai vonatkozások: Mesangialis hypercellularitás, IgM, C1q, C3 lerakódás. 
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Klinikai vonatkozások: Izolált haematuria, néha krónikus veseelégtelenség alakul ki. Terápia: ACE-
gátólk, kortikoszteroidok, cytostaticumok. 

„Minimal change disease” 

Immunológiai vonatkozások: Valószínűleg fertőzés vagy allergia határása bekövetkező döntően T-
sejtes reakció következménye. Fénymikroszkóppal kóros nem, de elektronmikroszkóppal a 
podocytáinak fúziója látszik. 

Klinikai vonatkozások: Rapidan kialakuló nephrosis szindróma mely társulhat microscopos 
haematuriával, hypertoniával és ritkán veseelégtelenséggel is. Terápia: kortikoszteroidok, rezisztens 
esetben cyclophosphamid, chlorambucil, cycophenolat-mofetil, cyclosporin A. 

Fokális szegmentális glomerulonephritis 

Immunológiai vonatkozások: Nem teljesen tisztázott. A T-sejteket aktiváló faktor, a TGF-β-mediált 
sejtproliferáció matrix-szintézis, valamint génmutációk szerepét tételezik fel. 

Klinikai vonatkozások: Nephrosis szindróma, haematuria, hypertonia, veseelégtelenség. Terápia: 
kortikoszteroid, cyclosporin. 

Membranózus glomerulonephritis 

Gyakoriság: A primer nephritisek között a leggyakoribb forma. A 30-50-es évek között kezdődik, a 
férfi/nő arány 2:1. 

Autoantigén: A podocyták neutrális endopeptidáz (feltételezett). Immunológiai vonatkozások: A 
globerulusok bazálmembránjának megvastagodása, granuláris IgG és C3 lerakódással [1, 2, 3]. 

Klinikai vonatkozások: Legtöbbször nephrosis szindróma, de microscopos haematuria képében 
jelentkezik, ritkán veseelégtelenséghez vezet. Gyakori a thrombotikus komplikáció (vesevéna, 
mélyvénás thrombosis, tüdőembolia). Kezelés: ACE-gátlók, antikoagulások, szükség esetén 
kortikoszteroidok, chlorambucil, cyclosporin, mycophenolate mofetil, anti-CD20. 

Sclerosis multiplex 

G35 Sclerosis multiplex 
G35H0 Sclerosis multiplex 

 

Gyakoriság: 6-250/100000. 

Immunológiai vonatkozások: Autoantigén: myelin bázikus protein (MBP). 

Immunmechanizmus: Döntően celluláris immunválasz, Th1 citokin túlsúllyal: IL-2, TNF-α, és IFN-γ 
dominál. A két utóbbi direkt módon is károsítja auz oligodendrocytákat és a myelin membránt. A 
humorális autoimmun válasz mutatja a liquorban észlelhető immunglobulin szintézis, valamint a 
myelin oligodendrocyta glikoprotein ellen autoantitestek termelődése. A relapszusok kialakulásában 
banális vírus fertőzés hatását feltételezik, molekuláris mimikri vagy a T-sejtek MHC-től független 
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aktivációja (szuperantigén) révén. A HLA DRB1*1501, egyes IL2R és IL-7R gén polimorfizmusok 
megléte hajlamosító tényező [1, 2, 3]. 

Klinikai vonaktozások: Külön fejezetben tárgyaljuk. 

Guillain-Barré szindróma 

G6100 Guillain-Barré-szindróma 
 

Gyakoriság: Férfi/nő arány: 3:2. 

Immunológiai vonatkozások: Autoantigén: Elsősorban a motoros rostok gangliozidjai termelődő 
(GM1, GQ1b) [1, 2]. 

Immunmechanizmus: A celluláris immunrendszer aktivációja a szövetkárosodáshoz vezet. Erre utal a 
szérumban IL2, IL-2R, a liquorban az IL-2, TNF-α, és IFN-γ. A folyamat mégis döntően humorális. 
Különböző idegen (pl. C. jejuni) antigének humorális immunválaszt indítanak be. A keletkező 
antitestek a saját antigénekkel reagálnak (molekuláris mimikri). A betegek szérumában található 
antigangliozid antitest (GM1) a C. jejuni glikolipid szerkezetével keresztreagál [1]. A külső szemizmok 
beidegzésének érintettségével járó esetekben az anti-GQ1b anti-gangliozid antitest mutatható ki [1, 
2]. 

Klinikai vonatkozások: Órák-napok alatt kialakuló petyhüdt parézis (csökkent vagy kiesett ínreflexek), 
érzészvarral vagy anélkül, többnyire ascendáló jelleggel, láz nélkül. A végtagokban szúrkáló-bizsergő 
érzés gyakori. Az alsó végtagok jobban érintettek, mint a felsők. Kétoldali faciális parézis az esetek 
felében fordul elő. Az alsó agyidegek érintettsége bulbaris paresist okoz. Nyaki, válltájéki, háti 
fájdalmat minden második beteg panaszol a betegség elején. Később végtagokon észlelt dysaesthesia 
okozhat fájdalmat. Gyakori a vizelet incontiencia, valamint vegetatív kontroll kiesése miatt a 
vérnyomásingadozás, orthostaticus hypotensio és a szívritmuszavar. Terápia: sürgősen indítandó, 
nagy dózisú IVIG, plazmaferezis [, 2]. A betegek egyharmada légzéstámogatásra szorul. 

Myasthenia gravis 

G7000 Myasthenia gravis 
P9400 Átmeneti újszülöttkori myasthenia gravis 

 

Gyakoriság: Incidencia: 4/millió, prevalencia: 10/100000. Nő-férfi arány: 3:2. 

Immunológiai vonatkozások: Autoantigén: a neuromuscularis junkció posztszinaptikus membránján 
lévő acetilkolin-receptor (ACh-R) különböző epitópjai (α-bungarotoxin-kötőhely, fő immunogén régió, 
MIR). 

Immunfolyamat: Az ACh-R ellenes antitestek komplementet fixálva a receptor pusztulását idézik elő, 
emellett kompetitíve gátolják az ACh kötődését is [1, 2]. 

Klinikai vonatkozások: kettőslátás, a személy ptosisa, elkent beszéd, nyelészavar, mimikaszegény arc, 
kezdetben a proximális végtagizomzat, majd generalizált vázizom-gyengeség. A rekeszizom és a 
légzési segédizmok bénulása életveszélyes állapotot eredményezhet (myastheniás crisis). A panaszok 
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és tünetek fizikai erőkifejtésre súlyosbodnak, pihenésre javulnak. Az izomgyengeség napszaki 
ingadozást mutat, általában délután kifejezettebb. Diagnózis: Tensilon-próba (edrophonium adására 
a tünetek megszűnnek), EMG-n ismételt ingerlésre fokozatosan csökkenő amplizudójú elektromos 
válasz, ACh-R-ellenes antitestek kimutatása a szérumból. A háttérben thymomát kell elesni (mellkas 
rtg. és CT). Terápia: Mestinon, nagy dózisú prednizolon, azatioprim. Súlyos esetben és a myastheniás 
crisis kezelésére nagy dózisú iv. immunglobulin (IVIG) terápiát és plazmaferezist alkalmaznak. 
Thymoma esetén thymectomia javasolt. Fontos tudni, hogy számos gyógyszer fokozhatja a tüneteket, 
ezért ellenjavallt (3. táblázat). 

3. táblázat. Myastheniában adható és ellenjavallt gyógyszerek 

Tilos adni Fokozott ellenőrzéssel adható Adható 

Antibiotikumok 
streptomycin, neomycin, 
kanamycin, gentamycin, 
tobramycin, brulamycin, 
netromycin, amikacin, 
erythromycin, klarithromycin, 
ampicillin, imipenem, 
meropenem +cilastalin, 
vancomycin, lincomycin, 
dalacin C, polymyxin, viomycin, 
bacitracin, colistin, doxycyclin, 
ciprofloxacin, ofloxacin, 
pefloxacin, chloroquin, chinin 

*rovamycin, *roxithromycin, 
*azithromycin, **amoxicillin, 
*piperacillin, *meropenem, 
*amphotericin, *griseofulvin, 
**nalidixsav, *salazopyrin, ** 
polymyxin M 

penicillin, cefuroxim, 
cefuroxim, ceftriaxon, 
ceftazidim, cefamandin, 
cefalexin, cefaclor, ceftibunem, 
cefixim, chlorocid, rifampicin, 
fosfomycin, teicoplanin, 
nystatin, mebendazol, 
tiobendazol, levimazol, 
metronidazol, ketokonazol, 
fluconazol, tinidazol, 
itrakonazol, terbinafin, 
nitrofurantoin, aciklovir, 
famciklovir, isoprinosine 

A pajzsmirigy-működésre ható szerek 
 **thiamazol, *propylthiouracil  
Major analgetikumok, helyi érzéstelenítők, migrén-ellenes szerek 
droperidol, fentanyl, éter, 
kloroform, cocain, procain 

**morphin, **hydrocodin, 
**dihidrocodein, **pethidin, 
**methadon, **tramadol, 
**lidocain, **marcain, 
**ultracain 

sumatriptan, szalicilátok, 
fenacetinflunarizin, 
iprazochrom, ergotamin 

Izomlazítók, görcsoldók, antikolinerg szerek 
vecuronium, pancuronium, 
atracurium, piperocuronium, 
guaifenesin, tolperison, 
chlorzoxazon, carisoprodol, 
tizanidin, baclofen, dantrolen, 
oxybutynin 

 drotaverin, papaverin, 
benciclan, atropin, 
homatrophin, dipehoxylat 

Nyugtatók, altatók, szorongásoldók 
diazepam, alprazolam, 
nitrazepam, medazepam, 
brotizolam, buspiron, 
chlordiazepoxid, meprobamat, 
zolpidem 

**clonazepam, **midazolam, 
**clobazam, **flunitrazepam, 
**barbiturátok, 
*aminophenazon, 
**clomethiazol, **tiaprid, 
*temazepam 

etizolam, valerianae extr., 
zopiclon, cinolazepam 

Fájdalom- és lázcsillapítók 
  szalicilátok, metimazol, 

paracetamol 
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Antipszichotikumok, antidepresszív szerek 
** chlorpromazin, haloperidol, 
tioridazin, levomepromazin, 
sulpirid, clozapin, olanzapin, 
fluphenazin, pipotiazin, 
zuclopenthixol, risperidon 

**imipramin, *amitryptilin, 
*trimipramin, *clomipramin 

maprotilin, minaserin, 
dibenzepin, moclobemid, 
tianeptin, fluvoxamin, 
paroxetin, sertralin 

Antiarrhythmiás szerek és vérnyomáscsökkentők 
procainamid, chinidin, 
disopyramid, propafenon 

* propranolol, *pindolol, 
*bopindolol, *metoprolol, 
*betaxolol, *atenolol, 
*esmolol, *carvedilol, *sotalol, 
*bisoprolol, *nifedipin, 
*nisoldipin, *nitrendipin, 
*nimodipin, *amlodipin, 
*felodipin, *isradipin, 
*lacidipin, *verapamil, 
*diltiazem 

amiodaron, α-metlyldopa, 
guanfacin, moxonidin, 
terazosin, prazosin, doxazosin, 
urapidil, dihydralazin, captopril, 
enalapril, lisinopril, perindopril, 
ramipril, quinapril, benazepril, 
cilazapril, trandolapril, losartan, 
valsartan 

Diureticumok   

 * verospiron, *hypotiazid, 
*clopamid, *chlortalidon, 
*furosemid, *triamteren, 
*etakrinsav 

 

A gyomor- és bélrendszer gyógyszerei 
  tiethylperazin, metoclopramid, 

granisetron, tropisetron, 
ondansetron, diphenhydramin, 
doperidon, loperamid, 
pinaverium 

Szemcseppek 
timolol, tropicamid   
Antiparkinson szerek 
amantadin  procyclidin, metixen, biperiden 
Antiepileptikumok 
 ** phenytoin, ethosuximid, 

valproinsav, primidon 
carbamazepin, sultiam, 
felbamat, lamotrigin, 
gabapentin 

Egyéb gyógyszerek 
magnesium, paraldehyd, d-
penicillamin, botulinus toxin, 
lithium carbonat 

pajzsmirigy hormonkivonatok, 
B1-vitamin, α-interferon, 
emetin 

 

** = relatíve ellenjavallt, * = óvatosan, kis dózisban adható 

Lambert-Eaton szindróma 

G7310 Eaton-Lambert-syndroma (C80+) 
 

Gyakoriság: A myasthenia gravisnál is legalább egy nagyságrenddel ritkább, felnőttekben jelentkező 
betegség. A férfi/nő arány 5:1. 

Autoantigén: synaptotagmin, feszültségfüggő P/Q típusú kalcium csatornák [1, 2]. 
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Immunmechanizmus: A motoros idegvégződések kalcium-csatornái ellen termelődött autoantitestek 
az ACh csökkent felszabadulását okozzák. 

Klinikai vonatkozások: A neuromuscularis junctio betegsége, mely a myasthenia gravishoz hasonló 
izomgyengeséget okoz, típusosan az alsó végtagok proximális izomzatában. Agyidegi tünetek, ptosis, 
kettőslátás is előfordul. A myasthenia gravissal ellentétben itt csökkent vagy kiesett ínreflexek, 
vegetatív tünetek (szájszárazság, impotencia), az ismételt idegingerlésre inkább fokozódó, semmint 
csökkenő válasz észlelhetők. A legtöbb esetben malignus betegség, leggyakrabban kissejtes tüdőrák 
húzódik meg a háttérben. Mivel a neurológiai tünetek évekkel megelőzik a tumoros tüneteket, 
lehetőség van a daganat korai stádiumban történő eltávolítására. Terápia: plazmapheresis és a 
myasthenia gravisban leírt immunszuppresszió. A 3-4 diaminopiridin és piridostigmin, amifampridin 
tünetileg hatásos. 

Stiff-person szindróma 

G2580 Egyéb meghatározott, extrapyramidalis és mozgási rendellenességek 
 

Gyakoriság: Igen ritka, 1-1,25/milló. Nőkben gyakoribb, mint férfiakban. Autoantigén: glutamát 
dekarboxiláz (GAD65, GAD67). 

Immunmechanizmus: A GAD ellen termelődő autoantitestek hatására a gáltó neuronok (GABA 
transzmisszió) működése kiesik. Az azonos autoantitest miatt gyakori az 1-es típusú cukorbetegség 1, 
2, 6]. 

Klinikai vonatkozások: A gerincvelői motoneuronok fokozott aktivitása következtében a törzs és az 
alsó végtagok proximális izomaztában akaratlagos összehúzódások generálódnak. A testtartás merev, 
a lumbalis gerinc hyperlordosisa alakul ki [6]. Gyakori az elesés. Hirtelen mozdulat, váratlan zaj és 
lelki stressz is kiváltja az izomgörcsöket [1, 2, 6]. Gyakran tumor áll a héttérben (tüdő, emlő 
carcinoma). Terápia: diazepam, baclofen, nagy dózisú IVIG. 

Szimpátiás ophthalmia 

H3080 Egyéb chorioretineális gyulladások 
H3090 Chorioretineális gyulladás, k.m.n. 

 

Definíció: Többnyire áthatoló szemsérülés után kialakuló, kétoldali, granulomatosus, nem nekrotizáló 
uveitis. Gyakoriság: áthatoló szemsérülést követően 0,1-0,2%, bulbus megnyitó műtét után 0,01-
0,06%. 

Immunológiai vonatkozások: A pathológiai folyamat nem teljesen tisztázott. Legvalószínűbb, hogy az 
áthatoló szemsérülés során az egyébként immunprivilegizált uvea expozíció alá kerül. Számos 
immunogént feltételeznek: melanin, retinalis S antigén, interfotoreceptor retinoid-kötő protein, 
rodopszin. A folyamat döntően T-sejtes válaszreakció [1]. 

Klinikai vonatkozások: A gyulladás az addig ép társszemen néhány nappal és néhány évvel később 
egyaránt kialakulhat, de típusosan néhány hónappal lép fel a sérülést követően (a társszem 
„szimpatizál” a sérült szemmel). Kezdetben enyhe szemészeti diszkomfort érzése van a betegnek, 
fényfelvillanásokról, homályos látásról, olvasási zavarról panaszkodnak. A panaszok hátterében az 
elülső csarnokban megfigyelhető tynadllizálás, a cornealis endotheliumon lerakódó precipitátumok, 
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az akkomodáció elvesztése, súlyosabb esetben az üvegtest beszűrődése, papillitis, exsudatív 
neurosensoros retina leválás áll. Pathognomikusnak tartják a Dalen-Fuchs nodulák meglétét, melyek 
a retinalis pigmentepithelium és a Bruch-membrán között kialakuló sárgásfehér foltok. A Harada 
betegséghez hasonlóan a szimpatiás ophthalmiát is kísérhetik általános, ill. neurológiai tünetek 
(liquor pleiocytosis, fejfájás, hallászavar, fülzúgás, a késő szakaszokban alopecia, poliosis, vitiligo). 
Kezelés: agresszív nagy dózisú kortikoszteroid és egyéb immunszupresszánsok. Anukleáció szerepe 
vitatott. Alapvető a sérült beteg rendszeres szemészeti vizsgálata. 

Vogt-Koyanagi-Harada (VKH) szindróma 

H3080 Egyéb chorioretineális gyulladások 
H3090 Chorioretineális gyulladás, k.m.n. 

 

Definíció: Kétoldali, granulomatosus, nem nekrotizáló uveitis. Vogt-Koyanagi betegség esetén az 
elülső uveitis a meghatározó, melyet alopecia, vitiligo és hallászavar kísér. Harada betegségben 
döntően a hátsó szegmentum érintett, kétoldali exsudatív uveitis a jellemző, a likvorban pleiocytosis 
figyelhető meg. 

Gyakoriság: A VKH előfordulási gyakoriságáról nincsenek pontos adatok, az uveitisek ritka formája. 
Pigmentáltabb populációkban (ázsiaiak, spanyolok, amerikai indiánok), nőkben gyakrabban fordul 
elő. 

Immunológiai vonatkozások: Hasonlóak a szimpátiás ophthalmiához, alapvetően melanocyták ellen 
irányuló T-sejtes autoimmun reakció [1]. 

Klinikai vonatkozások: A betegség lefutásában 4 szakasz különíthető el. A prodromális szakaszban az 
általános tünetek dominálnak: influenzaszerű tünetek, fejfájás, hányinger, láz, hallászavar, fülzúgás, 
neurológia gócjelek. A második fázist a kétoldali exsuadtív uveitis jellemzi. A beteg fájdalomról, 
fényérzékenységről, fokozódó kifejezettebb látásromlásról panaszkodik. A szem vörös, a hátsó 
szegmentumban exsudatív uveitis jelei láthatók. Az üvegtest beszűrt, a papilla elmosódott szélű, 
hyperaemiás, a hátsó póluson a serosus retina leválás juharlevél alakját utánozza, Dalen-Fuchs 
nodulák jelennek meg. Optikai koherencia tomográfiás vizsgálat során lobularis retina leválás 
mutatható ki, fluoreszcein angiográfiával a korai képeken csillagos égre emlékeztető festékszivárgás 
látható. A harmadik, krónikus fázisban a chorioidea folyamatos depigmentálódása figyelhető meg 
(naplemente szemfenéki kép). Számos extraocularis tünet jelenik mega: alopecia, vitiligo, poliosis. A 
negyedik, rekurráló fázisban az elülső uveitises tünetek dominálnak, cataracta, secunder glaucoma, 
chorioidea neovascularisatio alakulhat ki. A kezelésben agresszív, nagy dózisú kortikoszteroid és 
egyéb immunszuppressziós ágens alkalmazása az elsődleges. Alapvető a beteg rendszeres 
szemészeti, neurológiai ellenőrzése. 

Polychondritis 

M9410 Visszatérő polychondritis 
 

A 40-50 év körül kezdődő, igen ritka, mindkét nemben előforduló, a porcszövetet érintő gyulladás. 

Immunológiai vonatkozások: A porcszövet II, IX és XI. típusú kollagén, matrilin-1 és a porcban lévő 
oligomer matrixfehérjék ellen irányuló humorális, emellett celluláris immunválasz [1, 3].  
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Klinikai vonatkozások: Korai tünet a fülkagylóporc gyulladása, nem-erozív arthritis, az orrnyereg porc 
gyulladása (nyeregorr), szemgyulladás (conjunctivitis, kreatitis, scleritis, episcleritis uveitis, cochlearis 
és vesztibuláris érintettég (szenzoros hallásveszteség, fülzúgás, vertigo), ritkábban aneurysma aortae, 
aorta- vagy mitralis regurgitáció. A gégeporc pusztulása a belégzést nehezíti (stridoros légzés) és 
fulladáshoz vezethet. Társulhat vasculitissel és egyéb autoimmun kórképpel (SLE, Sjögren, PBC stb.). 
Terápia: prednisolon, dapson, a rezisztens esetekben methotrexat, azatrioprin vagy cyclosporin, 
fenyegető légzési elégtelenség esetén sürgős tracheostomia és légúti rerkonstrukciós műtét. 

Systemás lupus erythematosus (SLE) 

Bevezetés 

A szisztémás lupus erythematosus (SLE) nem ritka betegség. Számos szervet, igen különböző 
kombinációban és súlyossággal érinthet, ezért sok esetben a családorvos veti fel a diagnózis 
lehetőségét és szembesül gondozás feladataival [7]. 

Definíció, BNO tartomány 

A szisztémás lupus erythematosus (SLE) számos szervet érintő, a szövetekhez kötődő antitestek és 
immunkomplexek károsító hatása által okozott betegség. A számos tünet, szervi érintettség és egyes 
antitestek közötti szorosabb kapcsolat alapján már alcsoportokat különítünk el, melyek prognózisa 
jelentősen eltér egymástól. Ezért az SLE-t ma heterogén betegségnek tekintjük. 

M3200 Gyógyszer kiváltotta szisztémás lupus erythematosus 
M3210 Szisztémás lupus erythematosus szerv és szervrendszer érintettségével 
M3280 Szisztémás lupus erythematosus egyéb formái 
M3290 Szisztémás lupus erythematosus, k.m.n. 

 

Epidemiológia 

Prevalencia 1:10000-1:50000 között. Egyes etnikai csoportokban, pl. afro-ameriakiakban sokkal 
gyakoribb (1:500). Egypetéjű ikrek között 25-40%-os konkordancia van. 

Mortalitás/morbiditás 

A betegség 5 éves túlélése ma már 95% felett van, a 10 éves túlélés is 90%. Az alapbetegség okozta 
szervkárosodásból eredő halálozást döntően a renális és a központi idegrendszeri érintettség okozza. 
A betegség fennállásának első évtizedében a betegség aktivitása, a nephritis és a fertőzés a 
leggyakoribb halálok, később a thromboemboliás szövődmények, valamint a tartós szteroid kezelés 
mellékhatásai. A daganatok (szolid tumorok és lymphomák) előfordulása is magasabb az átlag 
populációhoz képest. 

Nem, életkor 

Mindkét nem és minden életkor érintett (a gyógyszer-indukálta lupus esetében nincs nemi és 
életkorbeli különbség. A klasszikus autoimmun lupusban a férfi/nő arány a pubertás előtt 3:1, a 
pubertás után 9:1 (ekkor a leggyakoribb), menopausában 2:1. A női nemi hormonok provokáló 
hatására utal, hogy gyakori a fellángolás a terhesség alatt, még gyakrabban a gyermekágyi 
időszakban. 
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Társadalmi háttér 

A betegség kialakulása szempontjából nem releváns, de a rossz szociális körülmények között élők 
túlélése rövidebb. 

Pathophysiológia 

Az immunműködések szabályozásának összetett károsodása jön létre. A saját antigénekkel szemben 
meglévő autotolerancia megszűnése, melynek következtében autoreaktív T- és B sejt klónok 
aktiválódnak. A nucleosoma anyagai (DNS, hiszton) ellen irányuló autoreaktív T-sejtek kialakulása a 
kórfolyamat meghatározó tényezője. 

Jellemző a B-sejtes tolerancia megszűnése is. Kiváltásában az apoptosis során felszabadult DNS-nek is 
szerepe van. Poliklonális B sejt aktiváció indul el, melynek következtében számos, pathológiás (IgG 
osztályú, nagy affinitású), autotitest termelődik (ld. a laboratóriumi diagnózisnál). Az apoptózis 
folyamata felgyorsul, nagy mennyiségű maganyag kerül a keringésbe. A folyamatot elindító 
antigénről feltételezik, hogy a nucleosomában lévő tunnel-pozitív kromatin [1]. 

Ezzel párhuzamosan a sejttörmelék eltakarításának elégtelensége is észlelhető. Az ebben a 
folyamatban fiziológiás szerepet betöltő komplement-komponensek (C1q, C2, C4), és receptoraik 
(CR1, CR3), az Fc-receptorok (FcγRIIA/IIIA), a C-reaktív protein (CRP), a szérum amiloid P (SAP) 
károsodása a sejttörmelék eltakarításának elégtelenségét, keringő immunkomplexek 
felszaporodásához, gyulladáshoz, vasculitises és egyéb eredetű szervkárosodáshoz vezet [1, 2, 8]. 

Hatáskör/kompetencia 

A betegség gyanújának felvetése, belgyógyászati-immunológiai kivizsgálás kezdeményezése a 
háziorvos feladata. A betegek gondozása a szakellátás irányításával zajlik. 

A háziorvosra vár azonban akut/életveszélyt jelentő történések/kórállapotok felismerése, elsődleges 
ellátása, szakintézetbe történő azonnali beutalása. A leggyakoribb sürgősségi probléma az 
immunszuppresszív kezelés mellékhatásaiból ered (citopénia, interkurrens infekció, tartós 
kortikoszteroid kezelés ártalmai). Gondolni kell az életfontos szereket érintő heveny gyulladásra is 
(psychosis, veseelégtelenség, pericardiális folyadékgyülem és tamponád) [7]. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A vérszerinti rokonokban előfordult SLE vagy egyéb, elsősorban poliszisztémás autoimmun betegség, 
immunhiány előfordulása gyakoribb. Az SLE-s betegek elsőfokú hozzátartozóinak 10%-a lehet ANA 
pozitív, klinikai következmények nélkül. 

Fáradékonyság, fejfájás és a szervi manifesztációkra jellemző panaszok keltik fel a betegség gyanúját. 
Fontos ismerni a beteg által szedett gyógyszerszereket (ld. gyógyszer-indukálta lupus), valamint a 
fogamzásgátló tabletták provokáló hatása). Az ismeretlen eredetű láz hátterében is lehet SLE. 

Az SLE-vel gyakran társuló anti-foszfolipid szindrómára utal a legkülönbözőbb lokalizációban 
előforduló artériás és/vagy vénás thrombosis és a visszatérő (legalább 3-szor) spontán abortus. 
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Pathogenezis 

Az SLE multifaktoriális betegség. A fogékonyságot eredményező gének és a környezeti tényezők 
kölcsönhatásaképpen alakul ki. Hajlamosító gének a C1q,r,s, C2, C4, CRP, FcγRIIa, FcγRIIb, FcγRIIIa, 
mannóz-kötő lektin (MBL), FcR2A/3A, HLA-DR2,3,8, IL-10, PTPN22, MCP1, TLR-5, PARP, PDCD1, OAZ. 
A környezeti tényezők közül az UV fény a betegek 70%-ában a betegség fellángolását okozza. Az 
ösztrogének a T és B lymphocyták receptoraihoz kötődve ezen sejtek aktiválódásához vezetnek. Így 
az orális fogamzásgátlót szedő vagy hormonpótlásban részesülő nőkben 1,2-2-szeres az SLE 
kialakulásának kockázata. Egyes fertőzések (elsősorban az EBV) immunrendszert aktiváló hatása SLE 
kialakulását segíti, - arra genetikailag hajlamos egyénekben [1, 7, 8]. 

Klinikai manifesztációk [1, 7, 8] 

Szisztémás tünetek 

Gyengeség, fejfájás, ízületi és izomfájdalom a betegség aktivitásától függetlenül lehet jelen. 

Bőr- és nyálkahártya-érintettség 

Többféle formája létezik: a klasszikus discoid lupus (DLE), testszerte bőrkiütés, subakut cutan lupus 
erythematosus (SCLE) (ld. az alcsoportoknál). A leggyakoribb az arcon, fülön lévő, a ruhakivágásnak 
megfelelő, fényérzékeny pillangó-erythema, mely a nyak hátsó oldalán és a karok extenzor felszínén 
is megjelenhet. Egyéb bőrjelenségek: urticaria, lichen planus szerű dermatitis, hólyagok, lupus-
panniculitis (a subcutan zsírszövet hegesedéssel járó gyulladása). 

A száj, az orr és a genitális régió nyálkahártyáin aphthás fekélyre emlékeztető fájdalmas ulceráció 
alakulhat ki. 

Izom-ízületi érintettség 

A legtöbb betegben enyhe kéz-, csukló- és térdízületi lágyrészduzzanat, ízületi érzékenység alakul ki. 
Ízületi deformitás csak 10%-ban fejlődik ki (a kéz és a láb ízületeiben). Az erózió ritka. A csontok 
ischaemiás necrosisa azonban előfordul, különösen azokban a betegekben, akik tartós 
kortikoszteroid kezelést kapnak. 

A lupusos myositist izomgyengeség, emelkedett CPK, MR-en látható gyulladás és izomatrophia, 
szövettanilag gyulladás és necrosis jellemzi. A legtöbb betegnek izomfájdalma van, gyulladásos jelek 
nélkül. 

Lupus nephritis 

A központi idegrendszeri érintettséggel együtt a legsúlyosabb manifesztáció. Az SLE fennállásának az 
első évtizedében a halálozás leggyakoribb oka a veseelégtelenség. Alattomosan indul, ezért minden 
betegben kötelező a vizeletvizsgálat (ld. laboratóriumi vizsgálatok). Microscopos haematuria és a 
napi fél 3 g feletti proteinuria kórjelző. Lupus nephritis gyanúja esetén vesebiopszia szükséges. A 
szövettani kép lehet, minimális mesangialis, mesangialis proliferatív focalis, diffúz lupus nephritis 
(diffúz segmentalis vagy globalis), membranosus, előrehaladott sclerotizáló lupus nephritis, mind 
inaktív vagy aktív laesiókkal. Számít a tubularis atrophia mértéke, az atheroslcerosis súlyossága, az 
aktív, ill. sclerotizált, fibrinoid necrosist mutató glomerulusok %-os aránya [9]. A kezelést a szövettani 
kép alapján lehet meghatározni. A minimal change forma prognózisa jó, de a diffúz proliferatív 
glomerulonephritis kezeletlenül 2 év alatt végstádiumú veseelégtelenséghez vezet, ezért korai 
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agresszív immunszuppresszív kezelés szükséges. A veseelégtelenség korai atheroscleosishoz vezet, 
mely szintén rontja a túlélést. 

Idegrendszeri szövődmények 

Psychiatriai zavarok: a diffúz encephalopathia következményeképpen kognitív funkciózavar (memória 
és gondolkodás). Psychosis, delírium is előfordulhat. A szteroid-psychosistól segít elkülöníteni, hogy 
az utóbbi a kezelés első heteiben, 40 mg prednisolon vagy ezzel ekvivalens dózis felett jelentkezik, és 
a szteroid elhagyása után néhány nap múlva megszűnik. Depresszió, skizofrénia, mánia szintén 
előfordulhat. 

Neurológiai eltérések: fejfájás (a háttérben vasculitis, érelzáródás, TIA, stroke is lehet!), 
görcsrohamok. Ritkábban agyideg laesio, perifériás neuropathia, extrapyramidális mozgászavar, 
migrén, myelopathia, myelitis transversa, Guillain-Barré szindróma). 

Érelzáródás 

Az agyi erek elzáródása, szélütés, TIA gyakoribb lupusban, akárcsak a myocardiális infarktus.  Az agyi 
ereket carotis plakkból vagy a Libmann-Sachs endocarditis vegetációjából leszakadó embolus zárhatja 
el. A szívizom-infakrtus 7-10-szer gyakoribb, mint a nem lupusos betegekben, különösen 45 éves kor 
alatt. Oka az előrehaladott atherosclerosis és a vasculitis. Anti-foszfolipid szindrómában a foszfolipid 
elleni antitestek jelenléte további hajlamosító tényező. 

Tüdőérintettség 

A leggyakoribb a mellhártyagyulladás folyadékkal vagy anélkül. Aktív lupusban infiltrátumok 
jelenhetnek meg a tüdőben.  Ritkán az interstíciális tüdőgyulladás fibrosishoz, zsugorodó tüdőhöz, 
intraalveolaris vérzéshez vezet, mely korai agresszív immunszuppressziót igényel. 

Szívérintettség 

Pericarditis a leggyakoribb, mely gyulladáscsökkentő kezelésre reagál, de gyakran vezet 
tamponádhoz. A myocarditis és a Libmann-Sachs endocarditis súlyosabb. Ez utóbbi aorta és mitralis 
vitiumhoz vezet. 

Vérképzőszervi eltérések 

Leggyakoribb a krónikus gyulladáshoz társuló, normochrom, normocytaer anaemia. Haemolysis 
rohamokban jelentkezik, kortikoszteroidra jól reagál. Leukopenia is gyakori, mely majdnem mindig 
lymphopenia. A fehérvérsejtszám ritkán kritikusan alacsony, önmagában fertőzésre nem 
prediszponál, kezelést nem igényel. Thrombocytopenia gyakori és visszatérő természetű. Ha a 
vérlemezkeszám 40 G/l felett van és vérzés sincs, kezelést nem igényel. A nagydózisú kortikoszteroid 
(1 mg/kg prednizolon kezdetben hatásos, de a relapsusok az ITP kezelésében alkalmazott egyéb 
módon kell kezelni. 

Gyomor-bélrendszeri manifesztációk 

Hányinger, hányás, hasmenés autoimmun peritonitis következménye lehet. Az SLE aktív stádiumában 
lupoid hepatitis is fordul elő emelkedett transzamináz értékekkel. Kortikoszteoridokra jól reagál. A 
belek vasculitise viszont életveszélyes szövődményekhez, bél-perforációhoz, vérzéshez, szepszishez 
vezet. Agresszív immunszuppresszív kezelés indokolt. 
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Szemészeti eltérések 

Szekunder Sjögren szindróma, nem specifikus conjunctivitis gyakori és nem veszélyes. Ugyanakkor a 
retinalis vasculitis, opticus neuritis napok-hetek alatt vaksághoz vezethet. Agresszív 
immunszuppresszív kezelés indokolt. A betegekben gyakori a tartós kortikoszteroid kezelés 
következtében kialakuló cataracta és glaukoma. 

Fizikális vizsgálat 

Az arcon található pillangó-erythema, az alcsoportokban észlelhető vasculitis, discoid lupus, livedo 
reticularis, nyálkahártya fekélyek, Raynaud szindróma szabad szemmel is észlelhető. Pleuritis, 
pericarditis, ízületi gyulladás, fokális neurológiai tünetek is láthatók, Nyirokcsomó-megnagyobbodás, 
hepatosplenomegalia is előfordul, de nem kórjelző. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

T. vérkép: anaemia, leukopenia, lymphopenia, thrombocytopenia gyakori. T. vizelet, üledék 
(microscopos haematuria, proteinuria), 24h-s fehérjeürítés vizsgálat minden betegben kötelező. A 
transzaminázok emelkedése lupoid hepatitisre utal. A szérum összfehérje és albumin csökkenése 
nephrosis szindrómát jelezhet. Az akut fázis reakció nem jellemző a lupusos gyulladásra. Emelkedett 
CRP esetén interkurrens fertőzést keressünk. 

A szérum össz-komplement és C3 szintje általában emelkedett. A csökkenés veseérintettségre utal. 
Lupus nephritisben csökken az össz-komplement és C4 szérumszintje is. Az SLE-ben észlelhető 
autoantitesteket az 4. táblázat sorolja fel. 

4. táblázat. Az SLE-ben észlelhető autoantitestek 

Antitest Klinikai jelentőség 

Antinukleáris antitest 
(ANA) 

Ismételten negatív eredmény gyakorlatilag kizárja az SLE-t. Többféle 
antitestet detektál 

Anti-DNS A kettős szálú DNS ellenes (anti-dsDNS) antitest viszonylag betegség-
specifikus, az egyszálú DNS elleni (anti-ssDNS) nem. Nephritissel és a 
klinikai aktivitással arányos 

Anti-Sm Nagyon specifikus SLE-re 
Anti-RNP SLE-ben, polymyositisben, sclerodermában is előfordul. MCTD-ben 95% 

felett és nagy titerben van jelen. Ha SLE-ben van jelen anti-DNS nélkül, a 
nephritis kockázata alacsony 

Anti-Ro (SSA) Sjögren szindrómával (50-70%), SCLE-vel, örökletes komplement-
defektusokkal, ANA-negatív SLE-vel, időskori lupusszal, neonatális 
lupusszal, congeitalis szívblokkal társul. Nephritist okozhat. 

Anti-La (SSB) Mindig anti-SSA-val együtt van jelen. SLE-ben alacsony nephritis 
kockázatot jelez. Sjögren szindrómában gyakori. 

Anti-hiszton Gyakoribb gyógyszer-indukálta lupusban (95%), mint a spontán 
formákban 

Anti-PCNA 
(proliferating cell 
nuclear antigen) 

Igen specifikus SLE-re 

Anti-riboszómális 
antitest 

Központi idegrendszeri érintettséggel társulhat 

Anti-cardiolipin Vénás vagy artériás thrombosis, thrombocytopenia, spontán abortusz 
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kockázatát fokozza. Megnyúlt PTI-vel (lupus antikoaguláns) és álpozitív 
VDRL reakcióval társul 

Anti-C1q Aktív nephritisben magas titer 
Vörösvértest-ellenes A betegek kis hányadában manifeszt hemolysist okoz 
Thrombocyta-ellenes Thrombocytopeniával társul 
Lymphocyta-ellenes Leukopeniával és kóros T-sejt működéssel társul 
Idegsejt-ellenes A liquorban a magas IgG titer a diffúz központi érintettség mértékével 

korrelál 
(Forrás: [1] nyomán] 

Látható, hogy jelenleg nincs olyan szerológiai markerünk, mely az összes szerv érintettségét jelezné 
és egy általános aktivitási markerként lehetne használni. Ennek keresése intenzív vizsgálatok tárgya. 
A mindennapi gyakorlatban az anti-(ss)DNS mennyisége a központi idegrendszeri aktivitás és a 
nephritis, az anti-C1q szintje a nephritis aktivitásával arányos. 

Képalkotó vizsgálatok 

A mellkas rtg. és echocardiographia a pleurális és pericardiális érintettséget észleli. Hasi UH-t is 
végzünk (a vesék állapotáról, érszövődmények fennállásáról adhat tájékoztatást). 

Egyéb vizsgálatok 

Nem háziorvosi kompetencia. A veseérintettség megítélésére vese-biopsziára, immunfluorescens és 
elektronmikroszkópos vizsgálatra, a változatos szervi manifesztációk, különösen a központi 
idegrendszeri érintettség felderítésére koponya CT, MR, angiográfiára van szükség. A központi 
idegrendszeri érintettségre utal az IgG szintézis kimutatása a liquorban (az IgG/albumin hányados 
magasabb a liquorban, mint a szérumban). 

Diagnózis 

A betegség gyanúját a sokféle szervi manifesztáció okozta tünetek és laboratóriumi elváltozások 
társulása veti fel. A diagnózis felállításához általánosan elfogadott a Tan-féle kritériumrendszer 
Hochberg által végzett módosítása (5. táblázat). Ha megvan a diagnózis, keresni kell az egyéb 
manifesztációkat is, különösképpen a veseérintettség és a szekunder anti-foszfolipid szindróma 
fennállását, mert csak a teljes kép alapján lehet meghatározni az optimális kezelést. 

5. táblázat. Az SLE diagnosztikus kritériumai 

Arc erythema Fix erythema, sima, vagy a bőr felszínéről kiemelkedő, az orcákon 

Diszkoid kiütés Erythemás körkörös kiemelkedő foltok, tapadó keratotikus hámlással és 
hámdugókkal. Atrophiával, hegesedéssel gyógyul 

Fényérzékenység UV fény expozíció bőrkiütést okoz 
Nyálkahártya-
fekélyek 

Orális és nasopharyngealis fekélyek, az orvos (is) észleli 

Arthritis Két vagy több perifériás ízületben nem-erozív arthritis, érzékenységgel, 
duzzanattal vagy folyadékgyülemmel 

Serositis Pleuritis vagy pericarditis, EKG, dörzsszörej vagy folyadék kimutatásával 
dokumentálva 

Veseérintettség Proteinuria >0,5 g/d vagy >3+, vagy cylinderek 
Neurológiai 
eltérések 

Görcsroham vagy psychosis, egyéb okkal nem magyarázható 
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Haematológiai 
eltérések 

Haemolyticus anaemia vagy leukopenia (<4000/µl), vagy lymphopenia 
(<1500/µl) vagy thrombopenia (<100000/µl), gyógyszerhatás kizárható 

Immunszerológiai 
eltérések 

Anti-dsDNS, anti-Sm, és/vagy anti-foszfolipid antitestek 

Antinukleáris 
antitestek 

ANA pozitivitás, gyógyszerhatás kizárható 

A diagnózis akkor állítható fel, ha a 11 felsorolt kritériumból legalább 4 valaha jól dokumentáltan, 
fennállt. A diagnosztikus kritériumrendszer specificitása 95%, szenzitivitása 75% körüli [10]. 

Klinikai jelentőségű alcsoportok 

Hyperakut lupus. Ritka, súlyos gyulladásos manifesztációkkal járó forma. 

Subakut cutan lupus erythematosus (SCLE). Az arcon, nyakon, a törzs felső részén élénkvörös 
papulák, arthritissel, igen kifejezett fényérzékenységgel. Az anti-SSA pozitív. A vese- vagy központi 
idegrendszeri érintettség ritka és enyhe. 

Neonatális lupus erythematosus. Olyan SLE-s várandósok magzataiban alakul ki, akik anti-SSA vagy 
anti-SSB pozitívak. Testszerte maculopapulosus bőrkiütés, hepatosplenomegalia, anaemia, 
thrombocytopenia és veleszületett AV block fordulhat elő. Ez utóbbi kialakulásában az anti-SSA 
antitest pathogén hatása bizonyított. 

Gyógyszer-indukálta lupus erythematosus. A klinikai, immunszerológiai, sőt szövettani eltérések 
szempontjából is hasonlít a klasszikus SLE-re. A különbségek: a férfi/nő arány 1:1, vese-vagy központi 
idegrendszeri érintettség ritka, anti-dsDNS negatív. Az ANA pozitivitást a hiszton-ellenes antitestek 
adják. A gyógyszerek elhagyására a betegség regrediál. A 6. táblázatban az SLE-t kiváltó gyógyszerek 
mellett feltüntettük azokat is, melyek, a fennálló betegséget potenciálisan súlyosbítják. 

6. táblázat. SLE-t indukáló és azt potenciálisan súlyosbító gyógyszerek 

Az adagolás idejével 
összefüggésben 

Inkább idiosyncrasias Egyéb gyógyszerek 
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α-methyldopa 
Carbamazepin 
Chlorpromazin 
Chlorthalidon 
Dysopiramid 
Ethosuximid 
Hydralazin 
Interferon-α 
Isoniazid 
Mephenytoin 
Phenylethylacetylurea 
Phenytoin (diphenylhidantoin) 
Primidon 
Procainamid 
Propafenon 
TNFα-gátlók 
Trimethadion 

ACE-gátlók 
Aminoszalicilátok 
Ampicillin 
D-Penicillamin 
Griseofulvin 
Guanoxan 
Isoquinazepan 
Methylthiouracil 
Methysergid 
Oxyphenisatin 
Penicillin 
Phenylbutazon 
Practolol 
Propylthiouracil 
Quinidin 
Reserpin 
Streptomycin 
Szulfonamidok 
Tetracyclin 
Tolazamid 

Allopurinol 
Aminoglutethimid 
Aranysók 
Lithium carbonat 
Lovastatin 
Macrodantin 
Minocyclin 
Nitrofurantoin 
Oralis anticoncipiensek 
Simvastatin 
Szulfaszalazin 

(Forrás: [1] nyomán) 

Discoid lupus erythematosus (DLE). Az arcon és a hajas fejbőrön kialakuló kör alakú, a bőr felszínéből 
enyhén kiemelkedő, hámló, hyperpigmentált, vörös szélű laesiok, közepük depigmentált és 
atrophiás. Torzító hegekkel gyógyul. Az esetek 50%-ában anti-DNS is jelen van, 5-10%-ban a 
klasszikus SLE-nek megfelelő szerérintettség alakul ki (szisztematizáció). Az SLE-s betegek 
egyötödének van discoid lupusa [1, 7]. 

Időskori SLE. Viszonylag jó indulatú, 50 éves kor felett kezdődő forma. Hőemelkedés, láz, fogyás, 
arthritis, polyserositis, tüdőérintettség jellemzi. Differenciál-diagnosztikailag paraneoplasiás 
szindróma lehetősége merül fel. Gyakran társul szekunder Sjögren-szindrómával és Raynaud-
jelenséggel [1, 7]. 

ANA-negatív SLE. Az összes eset 1%-a körül van. Jóindulatú forma, fényérzékenység, polyarthritis, 
cytopeniák, Raynaud-szindróma jellemzi. A nephritis ritka. Az anti-SSA pozitivitás gyakori [1, 7]. 

Anti-foszfolipid szindróma (APS). Nagy az átfedés az SLE-vel: a SLE-s betegek 30-40%-ában van APS. A 
szekunder APS-es esetek fele lupus [1, 7]. Az APS klinikai jellegzetességeit külön fejezetben 
tárgyaljuk. 

Differenciál-diagnózis 

Elsősorban egyéb poliszisztémás autoimmun kórkép, nem differenciál autoimmun szindróma, 
rheumatoid arthritis, kevert kötőszöveti betegség, scleroderma, dermatomyositis/polymyositis, 
overlap szindróma jön szóba. Malignus daganatokra, elsősorban lymphomára is kell gondolni, 
különösen az időskori formákban. A daganatos betegek ANA-pozitívak is lehetnek. Az SLE-s betegek 
több, mint 95%-a ANA pozitív. ANA-pozitivitás azonban számos más betegségben is jelen lehet (7. 
táblázat) 

7. táblázat. Az ANA pozitivitás okai 
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Autoimmun betegek családtagjaiban, tünetek nélkül 
Gyógyszer-indukálta formák, SLE nélkül 

Krónikus májbetegségek, tüdőfibrosis, primer pulmonalis hypertonia, 1-es típusú diabetes mellitus, 
autoimmun pajzsmirigybetegségek 
Leukaemiák, lymphomák, szolid tumorok 

Infekciók: malária, schistosomiasis, trypanosomiasis, tuberculosis, lepra, Salmonella, Klebsiella, EBV, 
HIV 

A normál populáció 1-2%-ban előfordul, 60 év felett 20-25%-ban 

(Forrás: [1] nyomán] 

Kezelés [1, 2, 7] 

Az SLE terápiájáról a szakellátás dönt. A kezelést a szervi manifesztáció, a beteg életkora, a várható 
mellékhatások határozzák meg. Belszervi érintettség esetén a korai, agresszív terápiára van szükség a 
szervkárosodások megelőzése, ill. az irreverzibilis elváltozások minimalizálása érdekében. A kezelés 
agresszivitását a legsúlyosabb szervi érintettség határozza meg. Mivel a kórlefolyást remissziók és 
relapsusok határozzák meg, a kezelés hosszú távra kell tervezni. 

Ha csak általános tünetek (gyengeség) és ízületi gyulladás van jelen, nem-szteroid gyulladásgátlók és 
az antimaláriás szerek (chloroquin, Delagil, hydroxychloroquin, Plaquenil) elégséges. Ez utóbbi szerek 
jól hatnak a jól hatnak ízületi és bőrtünetekre is. A DLE kezelésére helyi és szisztémás 
kortikoszteroidokkal elégségesek. 

A veseérintettség kezelése a szövettani típustól függ. Nagy dózisú kortikoszteroidot (1000 mg 
metilprednizolon iv. lökésterápia, az adag lassú csökkentésével) cyclophosphamiddal (500-750 
mg/m2 iv. 3-6 hónapig) kiegészítve. A cyclophosphamid helyett cyclosporin-A, mikofenolat-mofetil (2-
3 g/nap p.os) esetleg azathioprine jön szóba. 

Az egyéb belszervi érintettség esetén is szteroid adására kényszerülünk. A pleuritis NSAID-okra vagy 
rövid szteroid lökésre jól reagál. A cardalis érintettséget nagy dózisú kortikoszteroiddal kezeljük. 
Enyhe ízületi és bőrtünetek esetén methotrexat, rezisztens cytopeniák esetében cyclosporin A 
próbálható. 

Az anti-foszfolipid szindrómát (artériás/vénás thrombosis, magzati veszteség, anti-foszfolipid 
antitestek pozitivitás) kezelést orális anticoagulásokkal kezeljük. Vénás thrombosis esetén az INR 
célértéke 2,0-2,5, artériás thrombosis esetén 3,0-3,5. 

SLE és terhesség 

A fogamzóképesség nem marad el az egészségesekétől, de a magzati veszteség 2-3-szoros, különösen 
anti-foszfolipid szindróma fennállása esetén. Különösen nagy akkor, ha vese-, központi idegrendszeri 
vagy szívérintettség van jelen. Az SLE mind a terhesség alatt, mind utána fellángolhat. A terhesség 
alatti reaktivációt minimális dózisú prednizolonnal kezeljük. Magzati veszélyek: kis születési súly, 
központi idegrendszerei eltérések, metabolikus szindróma kialakulása a felnőttkorban. Anti-
foszfolipid szindróma heparin és kis dózisú aszpirin szignifikánsan csökkenti a magzati veszteséget. Az 
anti-SSA pozitív anyák különös figyelmet érdemelnek a neonatális lupus szindróma veszélye miatt. A 
szívblock életveszélyes lehet a magzatra, ezért a szívfrekvencia folyamatos monitorozása szükséges. 
Romló helyzet esetén gyors beavatkozás szükséges (ha lehetséges, a szülés megindítása) [1, 7]. 
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Az SLE-s fiatal nőbetegek gyakori kérdése: örökíthető-e a betegség? Az SLE nem örökíthető, de a 
hajlam igen. Az SLE-s nő vállalhat terhességet, szülhet is. Terhesség akkor javasolt, ha a betegség 
inaktív és a beteg legalább fél éve nem szorul immunszuppresszív kezelésre. 

Gondozás 

Fontosak a védőoltások (influenza, pneumococcus). Az UV fény elleni védelem alapvető. Fontos a D-
vitamin-pótlás és az osteoporosis-ellenes terápia, valamint a tartós szteroid kezelés egyéb 
mellékhatásainak kezelése. Az előrehaladott atherosclerosist annak általános szabályai szerint kell 
kezelni (testsúly- és vérnyomáskontroll, vérzsírcsökkentők, thrombocyta aggregációgátlás, sz.e. 
anticoaguláns kezelés). 

Terápiás elégtelenség, primer prevenció 

A beteget feltétlenül és sürgősen a szakrendelésre kell irányítani. A primer prevenció nem releváns. 

Szisztémás sclerosis (Scleroderma) 

Definíció, BNO tartomány 

Ritka, ismeretlen eredetű krónikus szisztémás betegség, melyet a bőr megvastagodása (scleroderma), 
és belső szervek (elsősorban a tüdő, a gyomor-bélrendszer, a szív és a vesék) érintettsége jellemez. 
Kezdetben a gyulladásos folyamat dominál, később az előrehaladó fibrózis okoz funkcionális és 
morfológiai eltéréseket az erekben, progrediáló szervkárosodással és elégtelenséggel. A betegség 
heterogén, két fő alcsoport különíthető el: limitált cutan sclerosis (lcSSc) és a diffúz cutan systemas 
sclerosis (dcSSc, ld. lejjebb.) 

L9400 Lokalizált scleroderma (morphea) 
L9410 Lineáris scleroderma 
M3400 Progresszív szisztémás sclerosis 
M3410 CR(E)ST-syndroma 
M3420 Gyógyszer vagy kémiai anyag kiváltotta szisztémás sclerosis 
M3480 Szisztémás sclerosis egyéb formái 
M3490 Szisztémás sclerosis, k.m.n. 

 

Epidemiológia 

Ritka betegség, incidenciája 9-19/1 millió. 

Mortalitás/morbiditás 

A limitált forma kórjóslata viszonylag jó (5, ill. 10 éves túlélés: 90%, ill. 75%). A diffúz formáé a szív,- 
tüdő-, vese-, és a generalizált ér-érintettség miatt rosszabb (5, ill. 10 éves túlélés: 70%, ill. 55%). 

Nem, életkor, társadalmi háttér 

Típusosan 30-50 éves kor között kezdődik. A férfi/nő arány: 1:3. A társadalmi háttér nem releváns. 
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Pathophysiológia 

Részleteiben máig sem ismert teljesen. Három fő momentuma az érkárosodás, a sejtes és a 
humorális autoimmunitás, valamint a progresszív viszcerális és vaszkuláris fibrózis. 

Érkárosodás. Korai tünet a Raynaud jelenség, mely kezdetben reverzibilis. Később kiterjedt obliteratív 
érkárosodás és a szöveti javító mechanizmusok elégtelensége alakul ki. Az endothel-károsodást az 
érendothel-ellenes autoantitestek, a megváltozott vasodiatációs (NO, prosztaciklin) és 
vasoconstrictiós (endothelin-1), a fokozott ICAM és más felszíni adhéziós molekulák fokozott 
expressziója okozza. Az erek permeabilitása fokozódik, aktiválódik a véralvadás, a fibrinolítkus 
rendszer, fokozódik a thrombocita-aggregáció (PDGF, vasoconstrictiót okozó hatása). Az intima és 
media hypertrophiája okozta érszűkület és adventíciális fibrosis, az endothel károsodással és 
apoptosissal együtt circulus vitiosust hoz létre, mely az erek elzáródásához, megszűnéséhez vezet [1, 
2, 7]. 

Sejtes és humorális autoimmunitás. Az autoantigén nem ismert. A korái stádiumban aktivált CD4+, 
CD45+ T sejtek és monocyták/macrophagok dominálnak, melyek az ICAM-1-en és más adhéziós 
molekulákon keresztül fokozottan kötődnek az endotheliumhoz és a fibroblastokhoz. Az aktivált 
macrophagok és T sejtek Th2 citokintermelést mutatnak: (IL-4, IL-13). Ezek a citokinek a transforming 
growth factor β (TGFβ) termelődését indítják be, mely autokrin módon önmaga és a CTGF (CCN2) 
citokin termelődését stimulálva fokozza a kollagénszintézist és a fibrosist. Számos keringő specifikus 
autoantitestet ismerünk, melyek patogenetikai szerepe bizonytalan, de diagnosztikában és a 
prognosztikában jól használhatók, és korrelálnak a betegség aktivitásával is (ld. a lejjebb). 
Progresszív viszcerális és vaszkuláris fibrózis. Az érkárosodás és az autoimmun folyamatok 
következményeképpen alakul ki és a szövet- és szervkárosodás legfőbb okozója. A fibrozis 
kialakulásáért elsősorban a TGFβ felelős. A sebgyógyulás fiziológiás, gyors, és önkontrollált jellegével 
ellentétben sclerodermában a fibroblasztok kontrollálatlanul szaporodnak, termelnek exracelluláris 
matrix molekulákat, citokineket, növekedési faktorokat és adhéziós molekulákat, valamint ellenállnak 
az apoptosis folyamatával szemben [1, 2, 7]. 

Hatáskör/kompetencia 

A scleroderma ritka, alattomosan kezdődő betegség, ezért diagnosztikus téren a háziorvos 
kompetenciája a betegség gyanújának felvetése, kivizsgálás kezdeményezése lehet. Ha már megvan a 
diagnózis, fontos a beteg gondozása, életmódi tanácsadás. Légzési, keringési, veseelégtelenségre, a 
végtagok keringési elégtelenségére (kezdődő ujj-gangréna) utaló tünetek esetén sürgősségi feladat a 
szakellátóhelyre történő beutalás [7]. 

Pathogenezis 

Részleteiben nem ismert. Feltételezték molekuláris mimikri szerepét (CMV, parvovírus). Környezeti 
tényezők hatása: szilikon, polivinilklorid, epoxigyanta, aromás hidrokarbon, toluol, triklóretilén 
munkahelyi expozíció hatása is valószínű. A szilikont tartalmazó emlő-implantátumok sclerodermát 
okozó hatásáról nincs egyértelmű bizonyíték. Egyes gyógyszerek (bleomycin, pentazocin, kokain és 
étvágycsökkentők) pulmonális hypertoniát okoznak, mely szintén a scleroderma jellemzője. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A jellemző panaszokat ld. az egyes szervek érintettségénél. 
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Fizikális vizsgálat [1, 2, 7] 

A diffúz cutan sclerodermában (dcSSc) a belszervi érintettség heteken-hónapokon belül megjelenik 
és progresszív lefolyású. A limitált cutan formára (lcSSc) a Raynaud jelenséggel társuló makacs 
kézháti oedema tartós fennállása jellemző, prognózisa is jobb. Belszervi érintettség évek múlva 
jelenik meg. A két forma legjellemzőbb tulajdonságait az 8. táblázat foglalja össze. 

8. táblázat. A diffúz és a limitált scleroderma legjellemzőbb tulajdonságai 

 Diffúz scleroderma (dSSc) Limitált cutan scleroderma 
(lcSSc) 

Bőr-érintettség Diffúz: ujjak, végtagok, arc, 
törzs 

Ujjakra, a könyöktől distalis 
területre korlátozott 

Progresszió Gyors Lassú 
Raynaud jelenség A bőrérintettséggel együtt 

jelentkezik 
Megelőzi a bőr-érintettséget, 
kritikus ischaemiával társul 

Tüdőfibrosis Gyakori, korai és súlyos Ritkább, mérsékelt 
Pulmonalis artériás 
hypertensio 

Ritkán, tüdőfibrosissal társul Gyakran, késői, izolált 

Veseérintettség 15%-ban fordul elő, korai Igen ritka 
Calcinosis a bőrben Ritka, enyhe Gyakori, kifejezett 
Jellegzetes antitestek Anti-topoizomeráz (Scl-70), U3-

RNP (fillagrin), RNS polimeráz III 
Anti-centromer, Th/0, PM/Scl 
(polymyositis/scleroderma 
overlap) 

(Forrás: [1] nyomán) 

Gyakori az egyéb autoimmun betegségekkel (polymyositis, Sjögren szindróma, polyarthritis, 
májbetegségek) való társulás. A tünetek igen változatosak. A kezek, csuklók, alkarok és az arc 
oedemája észlelhető először, diffúz hyperpigmentáció is társulhat hozzá. A gyulladás hetek-hónapok 
alatt fibrosisba megy át, a száraz bőrön a szőrzet kihullik, a verítékmirigyek elpusztulnak. A bőr alatti 
zsírszövet elsorvad, a fasciákban is fibrosis alakul ki. Az ujjak progresszív flexiós kontraktúrába 
kerülnek, de a fibrosis a csukló-, a könyök-, a váll, a csípő-, a térd- és a bokaízületet is érinti. A dcSSc-
ben általában ekkor jelenik meg a belszervi érintettség [1]. 

A lcSSc-ben észlelhető a Raynaud szindróma súlyos lehet, meny az ujjak kritikus ischaemiájához, 
necrosisához, leválásához vezethet. 

Az lcSSc-ben jellegzetes alcsoport a CREST szindróma: Calcinosis (mészkristályok lerakódása, 
távozása, ulceráció hegesedés az ujjhegyekben), Raynaud jelenség, Esophagus érintettség, 
Sclerodactylia és Teleangiectasia). Calcinosis a bőr alatt tapintható formában és máshol is kialakulhat. 

A csökkent fizikai terhelhetőség, a terhelésre jelentkező nehézlégzés, makacs száraz köhögés, 
tüdőbasis felett hallható pattogás a tüdőérintettségre utal. A tüdőben diffúz fibrosis és pulmonalis 
hypertonia alakulhat ki. Ez utóbbiban angina pectoris, terhelésre jelentkező ájulásérzés és jobb szívfél 
elégtelenség észlelhető ki (tachycardia, pulmonalis II. ékeltsége, tapintható jobb kamrai pulzáció, v. 
jugularis-tágulat, hepatomegalia, alsó végtagi oedema). 

A szív érintettségét a myocardialis fibrosis (bal kamra diastolés diszfunkció, ritmus- és vezetési 
zavarok), pericardiális folyadékgyülem jellemzi. 
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A fibrosis a gyomor-bélrendszer teljes egészében kialakul. Jellemző a xerostomia, a szájnyílás 
csökkenése, periodontális betegség. A nyelőcső érintettsége GERD-hez, aspirációs pneumoniához 
vezet. Hosszú távon Barett-oesophagus, nyelőcsőrák alakulhat ki. A gyomorürülés csökkent: 
görögdinnye-gyomor, visszatérő vérzés, vashiányos anaemia). A vékonybél fibrosisa malabszorpciós 
szindrómát, hasmenést, bakteriális túlnövést, intestinalis pseudoobstructiót okoz. A székrekedés, 
diverticulumok, perforáció, vérzés a vastagbél érintettségének jele. 

A vesék fibrosisa hypertoniához, tartós proteinuriához vezet. A vesekéreg artériáinak beszűkülése, a 
vazospazmus a renin-angiotenzin tengely aktiválódását okozza. Ez a circulus vitiosus malignus 
hypertoniához vezet (fejfájás, látászavar, mellkasi fájdalom). A renális átáramlás dehidrációból vagy 
egyéb okból eredő csökkenése sclerodema vesekrízist eredményez. 

Gyakori az alagút szindróma is előfordulhat. Jellemző az ízületi fájdalom, izomgyengeség, az ízületi 
mozgások beszűkülése. A kezeken a PIP és a csuklóízületek flexiós kontraktúrája alakul ki. 
Mozgatáskor az inak dörzsölése észlelhető. A könyök, váll, térdízüloet mozgása is beszűkült. Az 
izomokban gyengeség, gyulladás nélküli atrophia alakul ki (A LDH és CPK normális). A késői 
stádiumban a terminális ujjpercekben, az állkapocsízületben, a bordákon és az acromioclavicularis 
ízületben a csontok felszívódása következhet be. Gyakori még a sicca szindróma, a hypothyreosis, a 
trigeminus érzőágainak neuropathiája és az erektilis diszfunkció. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

A vérszegénység mindhárom alaptípusa előfordulhat, leggyakrabban mégis a krónikus gyulladáshoz 
társuló anaemia. A legjellemzőbb autoantitesteket a 8. táblázat mutatja. Az anti-U1-RNP 
előfordulhat, de inkább kevert kötőszöveti betegségre jellegzetes. 

Képalkotó vizsgálatok 

Kapillármikroszkópián a körömágyban torzult, kiszélesedett irreguláris hurkokat képző kapillárisok 
láthatók, néhol tágult lumennel, máshol teljes elzáródást mutatva. A tüdőfibrosis igazolására nagy 
felbontású CT-t (HRCT-t) használunk. A pulmonalis hypertoniát és a szívérintettséget Doppler-
echocardiographiával (sz.e. myocardium-szctintigráfiával), agyi natriureticus peptid (BNP), N-
terminális BNP vizsgálattal ítéljük meg. 

Egyéb vizsgálatok 

A csökkent vitálkapacitás (FVC) és CO-diffúziós kapacitás (DLCO), tüdőérintettségre utal. Egyéb 
interstitialis tüdőbetegségtől való eldifferenciálásban bronchoalveolaris lavage (BAL) és biopszia 
használatos. 

Diagnózis 

A klinikai tünetek és a kórjelző jellemző immunpanel eredmény alapján állítható fel. 

Differenciál-diagnózis 

Lokális scleroderma formák: morphea, linearis scleroderma, primer Raynaud- szindróma, egyéb, főleg 
kezdődő poliszisztémás betegségek (SLE, rheumatoid arthritis, MCTD, NDC). Fontos tudni, a 
scleroderma hogy paraneoplasiás szindrómaként is jelentkezhet, különösen, ha gyorsan alakul ki! A 
háttérben emlőrák, tüdőrák a leggyakoribb. 
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Kezelés [1, 2, 7] 

A kezelési terv felállítása a szakellátás feladata. Az alapfolyamat nem befolyásolására nincs 
gyógyszer. Tekintettel arra, hogy a szervi manifesztációk igen változatosak és eltérő súlyosságúak, 
egyénre szabott, holisztikus kezelés követendő. A szokásos immunszuppresszív szerek kevésbé 
hatásosak. 

A d-penicillamin vagy a rövid ideig alkalmazott kis dózisú prednizolon (5 mg/die alatt), 
cyclophosphamid vagy MTX hatása szerény. Fontos a bőr zsírozása. Az ujjbegyek fekélyeit helyi 
antibiotikumokkal vagy necrectomiával lehet kezelni. 

A Raynaud-jelenséget a nifedipin vagy diltiazem csak mérsékelten javítja. Az lozartan hatásosabb és 
jobban tolerálható. Hatásosak még az α1-gátlók (prazozin), az 5-foszfodiészteráz-gátlók (sildenafil), az 
SSRA-gátlók (fluoxetin), a helyileg alkalmazott nitroglicerin és iv. adott prosztaglandinok. Kis dózisú 
aszpirin vagy dipiridamol is adható. Az endothelin-1 receptor antagonista bosentan a fekélyek 
recidíváját csökkenti. Szóba jön még a ggl. stellatum blokádja is. 

A tüdőfibrosisban iv. cyclophosphamid, a pulmonalis hypertonia kezelésére a bosentan, prosztacyclin 
analógok (epoprostenol, treprostinil, iloprost), sildenafil javasolt. Sokszor csak a tüdőtranszplantáció 
segíthet. A bőr-érintettséget d-penicillamin kedvezően befolyásolja. A sclerodermás vese kezelésére 
ACE gátlók a legjobbak. A gyakori GERD-et protonpumpa-gátlókkal vagy H2-antagonistákkal, a 
görögdinnye-gyomrot lézer-koagulációval, a bakteriális túlnövést antibiotikumokkal (metronidazol, 
erythromycin, tetracyclin) kell kezelni. Egyéb szerek: minocyclin, rekombináns relaxin, IFNγ. Az 
autológ őssejt-transzplantáció hasznosságának értékelése folyamatban van. 

Gondozás 

Csak a szakellátással szoros együttműködve lehetséges. A Raynaud-jelenség minimalizálására a meleg 
ruha, kesztyű, a hideg-expozíció és a súlyosbító gyógyszerek kerülése (ld. Raynaud-szindrómánál) és a 
dohányzás elhagyása. 

Terápiás elégtelenség, primer prevenció 

Terápiás elégtelenség esetén a beteg a szakellátásra utalandó. A primer prevenció nem releváns (a 
fent említett toxikus anygok kerülése pozitív családi anamnézis esetén szóba jön). 

Polymyositis, dermatomyositis (PM/DM) 

Definíció, BNO tartomány 

Az izmok nem fertőzéses eredetű gyulladásával jellemezhető betegségek tartoznak ide, melyeket 
polymyositis (PM), dermatomyositis (DM) és zárványtestes myositis (inclusion body myositis, IBM) 
csoportba sorolunk. A gyulladásos izombetegségek csoportosítása: 
 

 felnőttkori PM 

 felnőttkori DM (malignus tumorral társul) 

 myositis és tumor 

 gyermekkori PM/DM 

 PM/DM és más autoimmun betegségek (MCTD SLE PSS) 

 inklúziós (zárvány) testes myositis (IBM) 
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M3300 Fiatalkori dermatomyositis 
M3310 Egyéb dermatomyositis 
M3320 Polymyositis 
M3390 Dermatopolymyositis, k.m.n. 
M3600 Dermato(poly)myositis daganatos betegségben (C00-D48+) 
M6080 Egyéb myositis 
M6090 Myositis, k.m.n. 

 

Epidemiológia 

DM: Incidencia: 0,5-0,8/100000. 

Mortalitás/morbiditás 

Az izomgyengeség, dysphagia, légzési elégtelenség és a krónikus szteroidkezelés ártalmai a 
legsúlyosabb mortalitási/morbiditási tényezők. 

Nem, életkor, társadalmi háttér 

A DM gyermekekben és felnőttekben is kialakulhat, férfi/nő arány: 1:2. A PM esetében nincs nemi 
különbség. Az IBM 50 év felett kezdődik, férfiakban 3-szor gyakoribb. A társadalmi háttér nem 
releváns. 

Pathogenesis, pathohysiológia 

A kiváltó ok nem ismert. Vírusfertőzés, trauma, denerváció, hypoxia szerepét feltételezik. Az 
autoimmun eredetet támaszja alá a jellegzetes autoantitestek jelenéte (ld. lejjebb). A DRB1*0301, 
DQB1*0201 gén a PM és IBM betegek 75%-ában fordul elő. A DQA1*0501 a juvenilis DM-ben gyakori 
[1, 2, 8]. 

Dermatomyositisben a humorális immunválasz dominál (az izmokban perivascularis B- és CD4+ T-
sejtes infiltráció). Komplement-aktiváció is megfigyelhető. Polymyositisben az izomsejtek ellen 
irányuló, MCH-I által korlátozott sejtes immunitásé a fő szerep: CD8+ cytotoxikus T-lymphocyták 
infiltrálják az endomysiumot. 

Hatáskör/kompetencia 

A háziorvos szerepe az izomgyulladás gyanújának felvetése és a betegeknek a szakellátás 
irányításával történő gondozása. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Progrediáló, szimmentrikus gyengeség a végtagok proximális izmaiban (vállöv, medenceöv, nyaki 
extensor izomzat). A lépcsőnjárás, tárgyak felemelése, fésülködés nehezen megy. A nyelés is 
nehezített lehet, a félrenyelés aspirációval fenyeget. 
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Fizikális vizsgálat 

Dermatomyositisben izomfájdalom, PM-ben Raynaud-jelenség észlelhető. Dermatomyositisre 
jellemzők a fényérzekeny bőrtünetek: periorbitális oedema (1. ábra), erythema a homlokon (helitróp 
rash) vagy a ruhakivágásnak megfelelően (V-jel) és a Gottron-papulák (2. ábra). 

 

1. ábra. Periorbitális oedema dermatomyositisben. (A szerző felvétele.) 

 

 

2. ábra. Gottron papulák dermatomyositisben. (A szerző felvétele.) 



 1411 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Emelkedett We, CPK, LDH, myoglobin. 

Immunológiai vizsgálatok: ANA pozitivitás. Myositisre specifikus és nem specifikus autoantitestek a 
betegek felében találhatók. Myositis-specifikus antitestek: anti-aminoacil-tRNS szintetázok (anti-Jo-1, 
anti-PL12, anti-OJ, anti-EJ, anti-KS), anti-signal-recognition particle (SRP). Antinukleáris antitestek: 
anti Mi-2, anti-PM-Scl. Egyéb antitestek: anti-SSA, anti-SSB, anti-U1RNP, anti-U2RNP, anti-Ku. 

Képalkotó vizsgálatok 

Mellkas rtg., hasi UH, nyelési rtg, mellkas CT 

Egyéb vizsgálatok 

EMG/ENG. Az izombiopsziát a panaszos érintett területről érdemes venni. 

Diagnózis 

A PM/DM diagnosztikus kritériumait a 9. táblázat tartalmazza. 

9. táblázat. A PM/DM diagnosztikus kritériumai 

A DM-et azonosító bőrtüneteken kívül: 

1. A proximális végtagizmok szimmetrikus gyengesége, dysphagiával, légzőizom érintettséggel vagy 
ezek nélkül 
2. CPK, LDH, aldoláz plazmaenzim-szint emelkedés 
3. Jellegzetes triász az elektromyogrammon (EMG): 

 Kis amplitudójú, polifázisos hullámok 

 Magas frekvenciájú tüskék 

 Spontán fibrilláció és pozitív meredek hullámok 

4. Pozitív izombioszia: 

 Mononukleáris sejtes infiltráció 

 Fagocitózis, nekrózis 

 Izomrostok degenerációja és regenerációja 

 Kapilláris-elzáródás 

 Kötőszövet felszaporodása 

Diagnózis: definitív DM: 1,2,3,4-ből 3 fennáll + bőrtünet, valószínű DM: 1,2,3,4-ből 2 fennáll + 
bőrtünet, lehetséges DM: 1,2,3,4-ből 1 fennáll + bőrtünet, definitív PM: 1,2,3,4-ből 4 fennáll, 
valószínű PM: 1,2,3,4-ből 3 fennáll, lehetséges PM: 1,2,3,4-ből 2 fennáll. (Forrás: [1, 7] nyomán) 

Differenciál-diagnózis 

Spinalis izomatrophia, amyotrophiás lateralsclerosis, izomdystrophiák, hyper- és hypothyreosis, 
hyper- és hypoparathyreosis, myasthenia gravis, Guillani-Barré szindróma, rhambomyolysis, 
myofasciitis. A felnőttkori mindig gondolnunk kell daganatra! 
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Kezelés 

Agresszív és hosszantartó immunszpresszív kezelés: nagy dózisú kortikoszteroid, intolerancia vagy 
rezisztencia esetén azathiprin, methotrexat, mycofenolat mofetil, anti-CD20 (rituximab), 
cyclophosphamid, tacrolimus, nagy dózisú immunglobulin. A paraneoplasztikus DM a tumormassza 
csökkentésére reagál a legjobban. 

Gondozás 

A családorvosnak a myositisből fakadó mozgáskorlátozottságra, nyelési nehézségre, a tartós 
kortikoszteroid kezelés okozta mellékhatásokra kell figyelnie. 

Terápiás elégtelenség, primer prevenció 

A szakellátáshoz kell fordulni. Primer prevenció: nem releváns. 

Kevert kötőszöveti betegség (mixed connective tissue disease, MCTD) 

Definíció, BNO tartomány 

A scleroderma, SLE, dermatomyositis/polymyositis és rheumatoid arhtritis egyes tüneteivel 
jelentkező, de klinikumát, kórlefolyását és szerodiagnosztikáját tekintve mégis önálló kórkép. 

M3511 Kevert kötőszöveti betegség (MCTD) 
 

Mortalitás/morbiditás 

A betegség prognózisa a sclerodermáénál kedvezőbb. 

Nem, életkor, társadalmi háttér 

Általában a 30-40 év között kezdődik. Nőkben sokkal gyakoribb. A társadalmi háttér nem releváns. 
Nem releváns. 

Pathogenesis, pathophysiológia 

Feltételezik az anti-U1-RNP pathogenetikai szerepét. 

Hatáskör/kompetencia 

Az SLE-nél, sclerodermánál, dermatomyositisnél leírtak az irányadók. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Az SLE-nél, sclerodermánál, dermatomyositisnél, rheumatoid arthritisnál leírtak jellemzők. 
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Fizikális vizsgálat 

A Raynaud jelenség, duzzadt ujjak, myalgia, sclerodactylia, cutan calcinosis és teleangiectasia a 
sclerodermát (lcSS), a fényérzékenység és az arc bőrjelensége az SLE-t vagy dermatomyositist 
(heliotróp rush, Gottron-papulák), az MCP és PIP sor erosiv polyarthritise a rheumatoid arthritist 
idézi. Előfordulhat még tüdőfibrózis, pulmonalis hypertonia, pericarditis, myocarditis, nyelőcső 
motilitási zavar, szekunder Sjögren szindróma, membranosus glomerulonephritis, trigeminus-
neuralgia [1, 2, 7]. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Emelkedett We, hypergammaglobulinaemia. Az anti-U1-RNP 95%-ban fordul elő. 

Képalkotó és egyéb vizsgálatok 

Az SLE-nél, sclerodermánál, dermatomyositisnél, rheumatoid arthritisnál leírtak. 

Diagnózis 

Az MCTD diagnosztikus kritériumait a 10. táblázat mutatja. 

10. táblázat. Az MCTD diagnosztikus kritériumai 

Raynaud-jelenség 
Kézhátduzzanat az ujjak orsószerű megvastagodásával vagy sclerodactylia 
Synovitis (polyarthritis-polyarthralgia) 
Myositis (EMG-vel vagy biopsiával igazolt) 

Acrosclerosis (proximalis systemas sclerosis tüneteivel vagy anélkül) 
Magas HA titerű (<1:1600) anti-U1-RNP autoantitest jelenléte 

Diagnózis: szerológiai pozitivitás, 4 klinikai tünet. (Forrás: [1, 7] nyomán) 

Differenciál-diagnózis 

A felsorolt poliszisztémás autoimmun kórképektől a kórlefolyás és az anti-U1-RNP pozitivitás különíti 
el. 

Kezelés és gondozás 

A betegség jól kezelhető kortikoszteroidokkal. Az egyes szervi manifesztációkat a Raynaud szindróma, 
SLE, scleroderma fejezetekben leírtaknak megfelelően kell kezelni és gondozni. 

Terápiás elégtelenség, primer prevenció 

Terápiás eleégtelenség esetén a beteget a szakellátó gondozóhelyre kell irányítani. Primer prevenció: 
nem releváns. 
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Sjögren szindróma 

Bevezetés 

Az exocrin mirigyek (elsősorban a könny- és nyálmirigyek) érintettségével járó Sjögren szindróma 
gyakori betegség. Felismerése egyszerű, azonban extraglanduláris tünetek jelentősen rontják a 
betegek életminőségét. Malignus lymphoma kialakulása gyakori. 

Definíció, BNO tartomány 

A könny- és nyálmirigyek gyulladásával jellemezhető szisztémás autoimmun kórkép. Lehet primer és 
secundaer. A poliszisztémás autoimmun kórképek közül a Sjögren szindróma társul a leggyakrabban 
más poliszisztémás (rheumatoid arthritis, SLE, systemas sclerosis, polymyositis, kevert kötőszöveti 
betegség) és szervspecifikus kórképpel (elsősorban Hashimoto thyreoiditissel, autoimmun 
májbetegségekkel). 

M3500 Sicca-syndroma (Sjögren) 
M3501 Sjögren szindróma primer exocrin tünetekkel 
M3502 Sjögren szindróma, primer non-exocrin tünetekkel 
M3503 Sjögren szindróma, secunder 
M3509 Sjögren szindróma, k.m.n. 

 

Epidemiológia 

Prevalencia: 1-2%-ra tehető. 

Mortalitás/morbiditás 

A sicca-tünetek jelentősen rontják a betegek életminőségét. A malignus lymphoma kialakulásának 
kockázata emelkedett az átlag populációhoz képest, különösképpen, ha alacsony C4 szinttel járó 
glomerulonephritis is jelen van. 

Nem, életkor, társadalmi háttér 

Típusosan 40-50 év körül kezdődik. Nőkben 9-szer gyakoribb. A társadalmi háttér nem releváns. 

Pathophysiológia 

Az extraglanduláris tünetek közül a nem erosiv polyarthritis a leggyakoribb. Ezen kívül cutan 
vasculitis, peripheriás neuropathia és glomerulonephritis is előfordul. A könnymirigyek és a gyomor- 
béltraktusban nyálmirigyek lymphocytás infiltrációval jellemzett gyulladása azok pusztulásához vezet. 
A tüdő, a máj, lymphocytás infiltrációja is kialakul. Nyelészavar, atrophiás gastritis is jelen lehet. A 
vesék érintettsége interstitialis nephritishez vezet, steril leukocyturával, renális tubularis acitosissal, 
alattomosan kialakuló veseelégtelenséggel. 

Hatáskör/kompetencia 

A kezelés irányítása a szakellátás feladata. A családorvos sokat tehet a társbetegségek ellátása, a 
sicca tünetek szupportív kezelése terén. 
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Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A könnytermelés csökkenése következtében szemszárazság, idegentestérzés alakul ki. Jellemző 
panasz a fényérzékenység. A könnyfilm csökkent termelődése miatt keratitis jöhet létre, erosiok és 
fekélyek keletkezhetnek, melyek szaruhártya-perforációhoz vezetnek. A csökkent nyáltermelés 
szájszárazságot, ízérzés-zavart, nyelési nehézséget eredményez. A nyelv égő jelleggel fáj, a beteg 
gyakran fogyaszt folyadékot étkezéskor. Fokozott a hajlam a szájüregi fertőzések kialakulására, a 
fogazat gyorsan romlik. Jellemző panasz a vaginalis szárazság is. A hörgőrendszer nyálkamirigyeinek 
pusztulása száraz köhögéssel járó hörghurutot eredményez. 

Pathogenezis 

A szervezetben elszórtan lévő kis és nagy nyálmirigyek autoimmun folyamat fő célpontjai. Bár 
kimutathatók nyálmirigy-ellenes autoantitestek, a pusztulás celluláris cytotoxicus reakció 
következménye. 

Fizikális vizsgálat 

Feltűnő nyálkahártyák, sokszor a bőr szárazsága, szájüregi gombás fertőzés, a nyelv 
berepedezettsége, gingivitis és a fogazat kiterjedt romlása (caries). A parotis kétoldali, szimmetrikus 
duzzanata, palpabilis purpurák (cutan vasculitis) észlelhetők. Az ízületek nem erosiv arthritise a kéz 
kisízületei, MCP, PIP, csukló a térd ízületeit érinti. A perifériás nyirokcsomó-duzzanat, splenomegalia 
gyakran társul malignus lymphoma kialakulásával, mely legtöbbször B-sejtes MALT lymphoma. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Jelentősen emelkedett Westergreen érték, gyulladáshoz társuló anaemia. A CRP rheumatoid 
arthritisszel, vasculitisszel való társuláskor, fertőzés esetén emelkedett. Polyclonalis immunglobulin-
szaporulat, RF pozitivitás észlelhető. A renalis tubularis acidosira a hyperchloraemiás acidosis, 
kifejezett hypokalaemia, lúgos tartományú vizelet pH érték, hypercalciuria hívja fel a figyelmet. Az 
autoantitestek közül az antinikleáris antitest (ANA), az anti-SSA és anti-SSB pozitív. Közülük az anti-
SSB a legjellemzőbb. 

Képalkotó vizsgálatok 

A nagy nyálmirigyek UH MR vizsgálata differenciál-diagnosztikus jelentőségű lehet. 

Egyéb vizsgálatok 

A csökkent könnytermelés Schirmer-próbával mutatható ki a szemészeti szakrendelésen. Pozitív 
esetben a standard szélességű itatóspapír könny által benedvesített hosszúsága kevesebb, mint 5 
mm. A könnyfilm minőségének, stabilitásának romlását jelzi, ha a könnyfilm felszakadási idő („brake 
up time”, BUT) megrövidült (<10 s). A corneán kialakult hámhiány Bengal-Rose festéssel mutatható ki 
[7]. 

A bazális nyáltermelés 0,1 ml/perc alatti, a stimulált nyáltermelésé (pilocarpin) 1 ml/perc alatti, bár 
ez utóbbi vizsgálatra ritkán van szükség. A nyáltermelés vizsgálatára a beteg lehetőleg éhgyomorra és 
fogmosás nélkül menjen. 
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A kisnyálmirigy-biopsziás anyagban ún. lymphocyta focusok láthatók. A biopszia különösen a 
klinikailag és immunszerológiailag nem egyértelmű esetekben segít. 

Diagnózis 

A klinikai kép, a diagnosztikus kritériumok (11.) alapján általában könnyen felállítható. 

11. táblázat. A Sjögren szindróma diagnosztikus kritériumai 

1. Szemtünetek (legalább egy az alábbiak közül) 

 Naponta jelentkező szemszárazság, >3 hónapja 

 Idegentest érzés a szemben 

 Műkönny használata naponta >3 alkalommal 

2. Szájtünetek (legalább egy az alábbiak közül) 

 Naponta jelentkező szájszárazság, >3 hónapja 

 Tartósan fennálló nyálmirigy duzzanat 

 Gyakori folyadékfogyasztás száraz ételekhez 

3. Szemészeti tesztek (legalább egy pozitív) 

 Pozitív Schirmer teszt (<5mm/5 perc) 

 Pozitív Bengal rose teszt 

4. Hisztopathológiai jellegzetességek 

 Kisnyálmirigy biopszia: legalább egy lymphocyta focus (>50 sejt/4 mm2) 

5. Nyálmirigy-érintettség (legalább egy teszt pozitív) 

 Pozitív nyálmirigy scintigraphia 

 Pozitív parotis sialographia 

 Csökkent nem stimulált nyálszekréció 

6. Autoantitestek (legalább egy teszt pozitív) 

 Anti-SS-A/anti-SS-B 

 ANA 

 RF 

Diagnózis: legalább 4 kritérium fennállása esetén. (Forrás: [1, 7] nyomán) 

Differenciál-diagnózis 

Gyakori az idős kori szem- és szájszárazság (autoimmun betegség nélkül), dohányzás hatása, 
gyógyszerhatás (antidepresszánsok, parasympathicolyticumok). Szekunder Sjögren szindrómára 
jellemző társulások: rheumatoid arthritis, SLE, scleroderma, primer biliaris cirrhosis, thyreoiditis, 
Basedow kór. A rendszerbetegségek közül sarcoidosis, HIV, amyloidosis jöhet szóba. Krónikus, 
kétoldali nyálmirigy duzzanatot okozhat a malignus lymphoma és egyéb nyálmirigy-daganatok, 
anorexia. Gondolni kell nyálkövesség lehetőségére is. 

Kezelés 

Alapvető a sicca tünetek pótlásos kezelése. A szemszárazság kezelésére Dacrolux szemcsepp, 
Humalac A, B, C, műkönny, Dacrolux, Liquifilm, Tears naturale szemcsepp, Oftagel, Vidisic szemgél 
adható. Gyulladásos tünetek esetén szteroidos szemcsepp, lokális cyclosporin használatos. 
Szemészeti szakrendelésen a könnycsatornák elzárása, a corneafekélyre felhelyezett terápiás lágy 
kontaktlencse is segíthet. Szájszárazság fennállásakor jó hatású lehet a SST, Septofort, Panthenol, N-
acetil-cisztein, pilocarpin tabletta, garatelxír (műnyál). Gondolni kell a gyakori fertőzések (soor) 
kezelésére is (boraxglicerin, nystatin). 
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Ha a szisztémás tünetek közül csak arthritis áll fenn, nem szteroid gyulladásgátló, a szakellátás 
javaslatára methotrexat adható. Egy szervek érintettsége (vasculitis, myositis) esetén kortikoszteroid 
lökéskezelés azathiorpin, cyclophosphamid, cyclosporin, α-interferon adható [1, 7]. 

Gondozás 

Háziorvosi feladat a sicca tünetek szupportív kezelése, a társbetegségek kezelése, a rendszeres 
immunológiai ellenőrzés megszervezése, új vagy szisztémás betegségre utaló panasz, tünet esetén 
soron kívül. 

Terápiás elégtelenség, primer prevenció 

A terápiás elégtelenség megoldása a szemészeti, fogászati/parodontológiai, immunológiai szakellátás 
feladata. A primer prevenció nem releváns. A szekunder prevenciót szolgálja a gondos szájhigiéné 
fenntartása, a rendszeres fogászati ellenőrzés. 

Antifoszfolipid szindróma 

Definíció, BNO tartomány 

Az antifoszfolipid szindróma (APS) antifoszfolipid (foszfolipid-glikoprotein) komplexek ellen 
termelődő autoantitestek által okozott betegség, melyet klinikailag az artériás/vénás thrombosisok 
megjelenése, ill. kóros terhesség jellemez. Az APS-t ma már a thrombophiliákhoz soroljuk. Primer 
antifoszfolipid szindrómában nincs kimutatható alapbetegség, a szekunder formában van. Az esetek 
fele primer, fele szekunder. Szekunder antifoszfolipid szindrómával társuló betegségek: autoimmun 
betegségek (SLE, lupus erythematosus, scleroderma, rheumatoid arthritis, autoimmun 
thrombopenia), fertőzések, rosszindulatú betegségek, gyógyszerek. Az SLE-s betegek mintegy 30-
40%-ának van szekunder APS-ja. 

M3513 Antifoszfolipid szindróma, primer 
M3514 Antifoszfolipid szindróma, szekunder 
L9500 Livedo vasculitis 

 
Epidemiológia 

Az APS-ben kimutatható autoantitestek 2-5%-ban fordulnak elő a népességben, nagy többségében 
klinikai következmények nélkül. A valódi APS prevalencia: 0,2-3,5 ezrelékre becsülhető. Fontos tudni, 
hogy a fiatal korban bekövetkező stroke és szívinfarktus esetén 50%-ban, visszatérő vetélés során 10-
20%-ban volt kimutatható foszfolipid-ellenes autoantitest. 

Mortalitás/morbiditás 

A betegség kimenetelét az érintett szerv károsodása, ill. ha van, a társuló alapbetegség határozza 
meg. A hirtelen fellépő, multiplex thrombosissal jellemezhető antifoszfolipid katasztrófa halálozása 
50% körüli. 

Nem, életkor, társadalmi háttér 

Fiatal vagy közpkorban gyakoribb. A férfi/nő arány 1:4-10. A társadalmi háttér nem releváns. 
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Pathogenesis, pathophysiológia 

Nem teljesen ismert. Valószínű, hogy fertőzés indítja be az autantitest termelődést. Az antitestek 
részben a véralvadást gátló fehérjékhez (aktivált protein C, antithrombin III, annexin V,) kötődnek, 
részben (pl. a β2-glikoprotein) az endothelhez kötődve aktiválják ezeket a sejteket (B2-glikoprotein), 
mely thrombusképződéshez vezet. Valószínűleg tobb más mechanizmus is szerepet játszik [1, 2, 7]. 

Hatáskör/kompetencia 

APS gyanúja esetén a beteget feltétlenül a szakellátásba kell utalni. Az akut, életveszélyt jelentő 
értörténések felismerése, elsődleges ellátása, szakintézetbe történő azonnali beutalása a családorvos 
feladata. Az antifoszfolipid katasztrófa (ld. lejjebb) különlegesen súlyos, életveszélyes állapot, mely 
sűrgős kórházi elhelyezést igényel. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Legfontosabb a visszatérő thrombosis és rekurrens abortus (2-3-szor egymás után), szisztémás 
autoimmun betegség, daganat előfordulása. Különösen fontos, ha fiatal betegben, szokatlan 
lokalizációban, artériás és vénás (akár a kettő együtt) thrombosis alakul ki. 

Fizikális vizsgálat 

A legfontosabb tüneteket a 12. táblázat foglalja össze. 

12. táblázat. Az antifoszfolipid szindróma legfontosabb tünetei [Czirják (2006) nyomán] 

Artériás és vénás thrombosis: felületes vagy mélyvénás, vagy artériás thrombosis, bármely 
lokalizációban (alsó végtagok, agyi erek, coronariák, hasi erek, Budd-Chiari szindróma, vese- és 
mellékvese-erek), tüdőemboliával vagy anélkül 
Idegrendszeri tünetek: Migrén, stroke, TIA, epilepszia, multi-infarkt demencia 

Tüdőelváltozások: tüdőembolia, pulmonalis hypertonia, a pulmonalis erek thrombosisa 
Szívelváltozások: szívbillentyű-betegség, szívinfarktus, cardiomyopathia, vegetáció 
Bőrtünetek: livedo reticularis, lábszárfekély, vasculitis, ujj-gangréna és bőrnecrosis 

Mozgásszervi tünetek arthralgia, arthritis, avascularis csontnecrosis 

Szemtünetek: amaurosis fugax, a retinális erek (artériák, vénák) thrombosisa 
Vérképzőszervi tünetek: thrombocytopenia, haemolyticus anaemia 
Kóros terhesség: rekurrens abortus, koraszülés, preeclampsia, eclampsia, placentaleválás 

 

Az antifoszfolipid katasztrófát az egy héten belül kialakuló, legalább három szervet (elsősorban tüdőt, 
agyat, vesét) érintő microangiopathia jellemez [1, 7]. Kiváltó tényezők: fertőzés, műtét, terhesség, az 
anticoaguláns kezelés hirtelen abbahagyása. Sürgősségi állapot, azonnali kórházi elhelyezés 
szükséges. 
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Laboratóriumi vizsgálatok 

T. vérkép, T. vizelet, máj- és vesefunkció, CRP, összfehérje, ELFO, RF, immunglobulin vizsgálatok. 
Immunpanel vizsgálat egyrészt az APS-re kórjelző antitestek (cardiolipin, lupus anticoagulans) 
kimutatására, másrészt társuló autoimmun betegség keresésére. 

Képalkotó vizsgálatok 

Mellkas rtg., hasi UH, CT, MR, angiográfia 

Egyéb vizsgálatok 

A fent említett szervek érintettségének megfelelő képalkotó vizsgálatok (rtg., UH, angiográfia) és 
szakkonzílium 

Diagnózis 

Definitív APS akkor állapítható meg, ha legalább egy klinikai és egy laboratóriumi kritérium jelen van 
(13. táblázat). 

13. táblázat. Az antifoszfolipid szindróma diagnosztikus kritériumai 

Klinikai kritériumok 
1. Thrombosisok 

 Bármely szerv artériáinak, vénáinak vagy kisereinek egy vagy több alkalommal 
bekövetkezett thrombosisa, képalkotó vagy hisztopathológiai eljárással igazolva, kivéve a 
felszínes vénák thrombosisa. A hisztológiai vizsgálat során igazolni kell a thrombosis 
jelenlétét, valamint azt, hogy az érfalban gyulladásra utaló eltérés nincs. 

2. Terhességi pathológia 

 Egy vagy több terhesség során a morfológiailag normális magzat mással nem magyarázható 
halála a 10. terhességi héten vagy azon túl. A normális morfológiát UH vagy a magzat direkt 
vizsgálata alapján mondhatjuk ki. 

 Súlyos preeclampsia vagy eclampsia miatt, vagy súlyos placentaelégtelenség kapcsán 
koraszülés a 34. terhességi héten vagy azon belül. A magzat morfológiailag normális. 

 Három vagy több, mással nem magyarázható, egymást követő spontán abortus a 10. 
terhességi hét előtt, az anyai anatómiai és hormonális rendellenességek, ill. az anyai és apai 
kromoszómális rendellenességek kizárása esetén. 

Laboratóriumi kritériumok 
1. IgG és/vagy IgM típusú anti-cardiolipin antitestek jelenléte a vérben, közepes vagy magas 
titerben, 2 vagy több alkalommal, legalább 6 hét különbséggel meghatározva, a β2-glikoprotein I-
dependens anti-cardiolipin antitestek kimutatására standardizált ELISA-val mérve. 
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2. Lupus anticoagulans jelenléte a plazmában, 2 vagy több alkalommal, legalább 6 hét különbséggel, 
standardizált módszerrel mérve: 

 Foszfolipid-dependens véralvadás megnyúlásának igazolása a következő szűrőtesztek 
valamelyikével: APTI, kaolin alvadási idő, hígított Russell vipera venom idő, hígított 
prothrombin idő, Textarin idő. 

 Az alvadási időmegnyúlása nem korrigálható normál thrombocytaszegény plazma 
hozzáadásával. 

 A megnyúlt alvadási idő korrigálható vagy megrövidíthető nagy mennyiségű foszfolipid 
hozzáadásával 

 Egyéb coagulopathiák kizárása, VIII. faktor inhibitor vagy heparin jelenlétének kizárása 

(Forrás: [1, 7] nyomán) 

Differenciál-diagnózis 

Egyéb thrombophiliák (protein C, antithrombin III, Leiden mutáció, hyperhomocysteinaemia, 
prothrombin 20210), polycythaemia vera, essentialis thrombocytosis, rosszindulatú daganatok, a 
méh anatómiai és a magzat genetikai defektusai. 

Kezelés 

Az akut thromboemboliát az ott leírtaknak megfelelően kell kezelni: célszerűen LMWH, majd 
acenokumarol (Syncumar) vagy warfarin. Az INR 3-4 között legyen. Terhességben LMWH és kis dózisú 
heparin kombinációja. Ha indokolt, a warfarin a terhesség 14. hetétől adható. Az antifoszfolipid 
katasztrófa terápiája a kiváltó ok kezelését, anticoaguláns (heparin) és erőteljes immunszuppresszív 
kezelést (szteroid, plazmaferezis, IVIG) foglalja magában. 

Gondozás 

A véralvadásgátló kezeléssel kapcsolatos teendők 

Terápiás elégtelenség 

A kombinált antikoaguláns kezelés sikertelensége esetén nagy dózisú iv. immunoglobulin (IVIG) 
kezelés jön szóba. 

Primer prevenció 

Nem releváns. A szekunder prevenció tekintetében a thrombosis-profilaxisnál és terhesgondozásnál 
leírtak az irányadók. Gondoskodni kell a megfelelő fogamzásgátlásról, mivel az APS-ben szenvedő 
beteg terhessége antifoszfolipid katasztrófához vezethet. Az ösztrogéntartalmú szerek kerülendők. 

Raynaud-szindróma 

Definíció, BNO tartomány 

A kéz és a láb ujjaiak epizódikus ischaemia okozta elfehéredése, majd cyanosisa, melyet bőrvörösség 
követhet. Leginkább hideghatás, okozza, de számos oka lehet. Két alcsoportja a primer (idiopathiás) 
Raynaud-betegség (az esetek 60%-a) és az ismert alapbetegséghez társuló, másodlagos Raynaud-
jelenség (40%). 
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I7300 Raynaud-szindróma 
I7301 Raynaud-szindróma, primer 
I7302 Raynaud-szindróma, szekunder 
I7309 Raynaud-szindróma, k.m.n. 

 

Epidemiológia 

A lakosság 3-5%-a él meg Raynaud-jelenséget. 

Mortalitás/morbiditás 

Önmagában nem halálos, de elsősorban a rossz prognózisú betegséghez társuló másodlagos 
formákban súlyos ischaemia, necrosis keseríti meg a beteg életét. A primer Raynaud-betegség jobb 
prognózisú Itt az esetek 15%-ában spontán javul, 30%-ban progrediál. Az ujjak elvesztésének aránya 
1%. 

Életkor, nem társadalmi háttér 

Leggyakrabban 20-40 év között kezdődik. A férfi/nő arány 1:5. A trásadalmi háttér nem releváns 

Pathophysiologia 

Az ischaemiás fázis okozza az elfehéredést (1. fázis), melyet a kapillárisok és cvenulák tágulata követ. 
A deoxigenált vér statisa okozza a cyanosist (2. fázis). A 3. fázist (elvörösödést) a felmelegedés során 
kialakuló reaktív hyperaemia okozza. A folyamat sokszor csak egy- vagy kétfázisú. 

Hatáskör/kompetencia 

A gondos anamnézisfelvételt követően a beteget ki kiell vizsgáltatni. A végtagok kritikus 
ischaemiájának felismerése, kórházi beutalás háziorvosi kompetencia. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A kórelőzmény többnyire típusos. Fontos rákérdezni a dohányzásra, gyógyszerszedésre, a 
leggyakrabban társuló betegségek okozta panaszokra (ld. differenciál-diagnózis). 

Pathogenezis 

Kiváltásában a fokozott reflexes, α-adrenerg vazokonstrikció játszik szerepet, de az érintett erek 
megbetegedése sem kizárható. 

Fizikális vizsgálat 

A kézujjakok kétszer gyakrabban jelentkeznek a tünetek. A lábujjak 40%-ban érintettek. Kezdetben 
egy-két ujjbegy érintett, majd fokozatosan egyre több. Hideg és fonákérzés kíséri. Ritkán a 
fülkagylókon, az orron és a hímvesszőn is megjelenik. Társulhat a szintén vazospazmussal járó 
migrénnel és Prinzmetal anginával. A rohamok között a végtagok hidegek, nyirkosak, de beteg 
teljesen tünetmentes is. A perifériás pulzusok jól tapinthatók. 
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Laboratóriumi és egyéb vizsgálatok 

A háttérben meghúzódó betegség kizárására szolgáló vizsgálatok (immunpanel) szükségesek (ld. 
differenciál-diagnózis). 

Képalkotó vizsgálatok 

Doppler-vizsgálat, ritkán angiográfia. Kapillármikroszkópián a primer Raynaud-betegségben a 
kapillárisok épek (szabályosan rendezett, párhuzamos kapilláris hurkok), míg a poliszisztémás 
autoimmun betegségekben kóros mintázat észlelhető (ld. a sclerodermánál). 

Diagnózis 

Az anamnézis és a tünetek alapján könnyű. Tünetmentes betegen jégkocka kézben tartásával 
provokálható. 

Differenciál-diagnózis 

A Raynaud-jelenség okait a 14. táblázat mutatja. 

14. táblázat. A Raynaud-jelenség okai 

1. Primer (idiopathiás) Raynaud-jelenség: Raynaud betegség 
2. Szekunder Raynaud-jelenség 

 Poliszisztémás autoimmn betegségek: scleroderma (80-90%), SLE (20%), rheumatoid 
arthritis, MCTD, dermatomyositis/polymyositis (30%) 

 Arteriás érszűkület: végtagartériák atherosclerosisa, thromboemboliája, heveny artériás 
elzáródás, thoracic outlet szindróma, thrombangitis obliterans 

 Pulmonalis hypertonia 

 Neurológiai betegségek: intervertebralis discus, syringomyelia, gerincvelői tumor, stroke, 
poliomyelitis, carpalis alagút szindróma 

 Haematológiai eltérések: hideg-agglutinin betegség, cryoglobulinaemia, 
cryofibrinogenaemia, myeloproliferatív betegségek, Waldenström-macroglobulinaemia 

 Traumák: vibrációs ártalom, kalapácskéz szindróma, áramütés, hideghatás, az ujjak fokozott 
igénybevétele (gépelés, zongorázás) 

 Gyógyszerek: ergot alkaloidok, methysergid, β-blokkolók, bleomycin, vinblastin, cisplatin 
(Forrás: [1] nyomán) 

Kezelés 

A primer forma esetében gyógyszeres kezelés csak a súlyos esetekben szükséges. Ca-antagonisták 
(nifedipin, felodipin, amlodipin), α1-gátlók (prazozin, doxasozin). Jó hatású az α-metildopa, helyileg 
gliceril-trinitrát is. A gyógyszeres kezelés elégtelensége esetén sympathectomia javasolt. 

Gondozás 

Alapvető a hideg elleni védelem, a provokáló gyógyszerek és a dohányzás elhagyása. A kesztyű 
hordása mellett az egész testet védeni kell, mert bármely testrész lehűlése képes kiváltani a rohamot. 



 1423 

Terápiás elégtelenség, primer prevenció 

Terápiás elégtelenség esetén a beteg a szakellátásra irányítandó. A primer prevenció nem releváns. 

Nem differenciált autoimmun betegség (NDC) 

Definíció, BNO tartomány 

A poliszisztémás autoimmun betegségek kialakulása egy folyamatnak tekintendő, hónapokat, éveket 
vesz igénybe. A beteg jelentkezésekor észlelhetők ugyan tünetek vagy laboratóriumi eltérések, 
azonban a talált elváltozások nem elégségesek egyetlen határozott autoimmun kórkép diagnózisának 
felállításához [1, 7]. 

M3512 Nem differenciált autoimmun szindróma 
 

A poliszisztémás autoimmun betegségekben leírtaknak megfelelelően a tünetek viszonylag gyakoriak, 
fiatal korban jelennek meg, nőkben gyakrabban. 

Szegedi és mutsainak adatai szerint az esetek 40-60%-a progrediál és differenciált autoimmun 
betegség alakul ki [11]. A kezdeti eltérésekből bizonyos fokig következtetni lehet, hogy betegség 
milyen irányba megy. Így pl. kezdeti a Raynaud jelenség többnyire PSS-be vagy MCTD-be, az ANA 
pozitivitással társult pleuritis, pericarditis SLE-be, a poliklonális gammaglobulin-szaporulattal járó 
sicca tünetek Sjögren-szindrómába alakulnak. Az 30-40%-ában nincs progresszió, ill. differenciálódás, 
marad az NDC, míg 10-30%-ban a kórkép spontán megszűnik [7]. 

Hatáskör/kompetencia 

Ld. a gondozásnál 

Klinikum 

Az NDC legjellegzetesebb tüneteit, egyben diagnosztikus jellegzetességeit a 15. foglalja össze. 

15. táblázat. Az NDC diagnosztikus jellegzetességei 

A. Legalább egy fő tünet észlelhető az alábbi három közül: 

 Raynaud szindróma 

 Nem erosiv, szimmetrikus polyarthritis 

 Keratoconjunctivitis sicca 
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B. Legalább 3 az alábbiak közül: 

 Arthritis/arthralgia 

 Rash/dermatitis, vagy alopecia, vagy orális fekélyek, vagy UV-, fényérzékenység 

 Tüdőfibrosis/alveolitis és/vagy csökkent diffúziós kapacitás, vagy csökkent vitaikapacitás 

 Dysphagia/pyrosis, nyelőcső dysmotilitás 

 Szív-érintettség 

 Pleuritis/pericarditis 

 Mással nem magyarázható perifériás neuropathia, vagy központi idegrendszeri tünetek 

 Sclerodactyila vagy duzzadt, oedemás ujjak vagy bőrfekélyek 

 Mással nem magyarázható gyorsult We, emelkedett CRP érték 

 Pozitív ANA, anti-dsDNS, anti-SS-A, anti-RNP, anti-centromer, anti-topoizomeráz-l, 
ismételten pozitív anti-cardiolipin IgG vagy IgM) 

 Kapillármikroszkópos kép sclerodermára jellemző mintázattal 

A B pontban felsoroltak közül 3 jellemzőnek kell még fennállnia. Ha az A pontban felsorolt 3 tünet 
közül nem csak egy van jelen, a második (és harmadik) tünetet be lehet venni a B pontban megkívánt 
3 tünet közé [1, 7]. 

Gondozás 

A beteget mind az alapellátásban, mind a szakellátásvan gondozásba kell venni. Ha nincsenek új 
panaszok vagy tünetek, fél-egy évenkénti szakorvosi kontroll elég. Már az alapellátásban is 
elkezdhető kis dózisú gyulladásgátló kezelés, de ez nem helyettesítheti a belgyógyászati-
immunológiai-rheumatológiai kivizsgálást. 

Fontos a tanácsadás: életmód, provokáló tényezők, gyógyszerek (pl. hidantoin, INH, procainamid, 
hidralazin) kerülése. A háziorvos feladata rábírni a beteget rendszeres kontrollvizsgálatokon történő 
részvételre és arra, hogy új panasz vagy tünet jelentkezése esetén azonnal forduljon a 
szakrendelésre. 

Terápiás elégtelenség, primer prevenció 

A terápiás elégtelenség az immunfolyamat előrehaladását, definitív kórképbe történő 
tarnszformációját jelezheti, ezért a beteget szakrendelésre kell visszautalni. A primer prevenció nem 
releváns. 

A vasculitisek 

Bevezetés 

A vasculitis az érfal gyulladásával és necrosisával járó kórfolyamat, melyek az ér által ellátott szövetek 
ischaemiás károsodásához vezet. A nagy, muscularis artériák, közép- és kisartériák, kapillárisok, 
postcapillaris venulák, nagyobb vénák egyaránt érintettek lehetnek. Számos eredetében, 
klinikumában szövettani képében prognózisában eltérő betegség tartozik ide, melyek kimenetelét 
sokszor döntően határozza meg a korai felismerés és kezelés [12]. Az óriássejtes arteritis és a 
Henoch-Schönlein purpura kivételével ritka kórképek. A vasculitis lehetnek primer és másodlagos 
szekunder. A primer vasculitisek ma használt felosztására jelenleg a Chapel-Hill-i felosztás a 
legszélesebb körben az elfogadott (16. táblázat) [13]. A másodlagos okokat a 17. táblázat tartalmazza 
[14, 15]. 

16. táblázat. A vasculitisek Chapel Hill-i felosztása 
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I. Nagyerek vasculitise 

 Óriássejtes arteritis 

 Takayasu arteritis 

II. Közepes méretű erek vasculitise 

 Polyarteritis nodosa (klasszikus PAN)* 

 Kawasaki kór 

III. Kiserek vasculitise 

 Wegener granulomatosis** 

 Churg-Strauss szindróma 

 Microscopos polyangiitis (microscopos polyarteritis, MPA)*** 

 Henoch-Schönlein pupura 

 Essentialis cryoglobulinaemiás vasculitis 

 Cutan leukocytaclasticus vasculitis 

*Klasszikus PAN-ról csak akkor beszélhetünk, ha csak a közepes, ill. kisméretű artériák érintettek. Ha 
az arteriolák, venulák, kapillárisok vagy glomerulusok is gyulladás jeleit mutatják, a diagnózis 
mikroszkópos polyangiitis 
**A Wegener granulomatosis csak a granulomatosus gyulladásra vonatkozik. A nem granulomatosus 
gyulladás mikroszkópos polyarteritis csoportba tartozik 
***Döntően a kisereket érintő vasculitis. Veseérintettség majdnem minden esetben megvan, 
necrotizáló glomerulonephritis formájában. Granuloma-képződés nincs. Legtöbbször MPO-ANCA-
pozitív. 

17. táblázat. A másodlagos vasculitisek 

Infekciók Tuberculosis, hepatitis B, hepatitis C, HIV, parvovirus, infectiv 
endocarditis 

Malignus betegségek Lymphomák, myeloma multiplex, szolid tumorok 
Genetikus Cystás fibrosis, sarlósejtes vérszegénység 
Poliszisztémás 
autoimmun kórképek 

Rheumatoid arthritis, SLE, scleroderma, Sjögren szindróma 

Gyógyszerek Penicillamin, propylthiouracil, hydralazin, minocyclin, cocain, 
amphetamin 

Környezeti hatások Porok, szilikon 
 

Pathophysiológia, pathomechanizmus 

Valószínű, hogy az egyes kórformákat a szervezet genetikusan meghatározott fogékonysága és külső 
tényezők együttesen váltja ki. 

A vasculitisek pathomechanizmusa igen változatos. A legfontosabb tényezők [14, 15, 16]: 

 Immunkomplex-képződés: hepatitis B fertőzéssel társuló polyarteritis nodosa, Henoch-
Schönlein purpura, cryoglobulinaemia 

 ANCA termelődése: Wegener-granulomatosis, microscopos polyarteritis, Churg-Strauss 
szindróma 

 Kóros T lymphocyta működés és granuloma képződés: óriássejtes arteritis, Takayasu arteritis, 
Wegener granulomatosis, Churg-Strauss szindróma 
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Hatáskör/kompetencia 

A kivizsgálás és a kezelés szakintézeti feladat. A családorvos legfontosabb feladata a vasculitis 
gyanújának felvetése, a beteg immunológiai kivizsgálásának megszervezése és az immunszuppresszív 
kezelés mellékhatásainak (citopéniák, a kortikoszteroid-ártalmak) észlelése, kezelése. 

Klinikum 

Anamnézis és fizikális vizsgálat 

Általános tünetek: Láz, fogyás, ízületi fájdalom és -gyulladás, izomfájdalom, fejfájás, nyaki fájdalom, 
étvágytalanság, gyengeség. Az ismeretlen eredetű láz (fever of unknown origin, FUO) hátterében 
vasculitis is meghúzódhat. 

Szervspecifikus tünetek 

 Fül-orr-gégészeti: orrdugulás, orrvérzés, sinusitis, orrfájdalom, halláscsökkenés, rekedtség 

 Mellkasi: köhögés, nehézlégzés, zihálás, vérköpés, „antibiotikum-rezisztens” pneumonia 

 Bőr-nyálkahártya: orális, genitális ulceráció, palpabilis purpura, ritkábban csomó vagy fekély, 
urticaria (nem viszkető) 

 Szem: fájdalom, episcleritis, scleritis („fájdalmas, vörös szem”), látásromlás 

 Gyomor-béltraktus: hasi fájdalom, véres széklet 

 Vese: zavaros vizelet, macroscopos haematuria, tünetmentes haematuria és proteinuria 

 Urológiai: hereérzékenység 

 Idegrendszer: fonákérzés, zsibbadás, gyengeség 

 Szervspecifikus tünetek és szövődmények 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Általános laboratóriumi vizsgálatok: We, T. vérkép, T. vizelet, CN, kreatinin, bilirubin, transzaminázok, 
alkalikus foszfatáz, prothrombin, CRP. 

Fehérjevizsgálatok: összfehérje, zóna-ELFO, immunelektroforézis (szérum és izolált cryoglobulin 
analízis), szérum IgG, IgA, IgM koncentráció, keringő immunkomplex, cryoglobulin, RF, szérum 
összkomplement, C3, C4. 

Mikrobiológiai vizsgálatok: HBsAg, anti-HCV, HIV, H.pylori-szerológia, garatváladék, vizelet, 
hüvelyváladék-tenyésztés. 

Immunpanel: Antinukleáris antitest (ANA) anti-neutrophil cytoplasmaticus antitest (ANCA), 
antikardiolipin antitestek. 

Anti-neutrophil cytoplazmatikus antitestek (ANCA) 

Az ANCA antitestek a neutrophil sejtek és monociták cytoplazmájában lévő granulumokban lévő 
fehérjék ellen termelődnek. Egyes vasculitisekben nagy mennyiségben fordulnak elő, különösen 
Wegener granulomatosisban, microscopos polyangiitisben, necrotizáló és félholdképződéssel járó 
glomerulonephritisben. Az ANCA-nak két fő típusa van. A cytoplasmaticus ANCA (c-ANCA) a 
proteinase-3 fehérje ellen irányul. A Wegener granulomatosisos betegek több mint 90%-ában van 
jelen. A perinuclearis ANCA (p-ANCA) számos fehérje ellen irányul (elasztáz, cathepsin G, laktoferrin, 
lizozim stb.). Ezek közül a myeloperoxidáz enzim (MPO) bizonyíthatóan vasculitissel kapcsolatos 
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(microscopos polyangiitis, Churg-Strauss szindrómában, félholdképződéssel járó glomerulonephritis, 
Goodpasture szindróma, Wegener granulomatosisban). Bár nem az ANCA-k okozzák a vasculitiseket, 
pathogén szerepük mégis vitathatatlan, mivel képesek a más gyulladásos citokinek (TNFα és 
interleukin-1) által aktivált neutrofil granulocytákban a proteináz-3-mal és MPO-val kapcsolódni, ahol 
ezek a molekulák már a sejtfelszínen vannak. A neutrofil sejtek ennek hatására degranulálódnak, és 
oxigén-gyököket termelve szövetkárosodást okoznak. Emellett az ANCA-aktiválta neutrofil sejtek 
képesek elpusztítani az endotel sejteket, valamint további IL-1 és IL-8 termelést indukálnak, ezáltal 
tovább fokozva a gyulladásos folyamatot [14]. Wegener granulomatosisban a c-ANCA titer alkalmas a 
betegség aktivitásának monitorozására. 

Képalkotó vizsgálatok 

Mellkas rtg., hasi UH, a nagyerek UH vizsgálata, mellkasi, hasi arcüreg CT, MR, (angiographiával), 
echocardiographia, bronchoscopia, FDG-PET szóbajön. 

Egyéb vizsgálatok 

A szövettani vizsgálat a vasculitisek diagnózisának arany standardja. A Wegener granulomatosis PAN 
és a Churg Strauss szindrómában előforduló neuropathia (mononeuritis, sensoros polyneuropathia) 
kimutatására és követésére az EMG/ENG alkalmas. Az egyes szervek érintettségének megfelelő 
szakorvosi vizsgálat szükséges (fül-orr-gégészet, szemészet, tüdőgyógyászat, kardiológia, 
gasztroenterológia, nephrológia, neurológia). 

Diagnózis 

A vasculitisek diagnózisa a klinikai tüneteken a specifikus szerológiai, radiológiai és szövettani 
vizsgálat eredményén, a vasculitist utánzó kórképek és szekunder vasculitisek kizárásán és a 
hosszmetszeti képen alapszik. Az American College for Rheumatology (ACR) kritériumrendszerek 
diagnosztikus jelentőségét csökkenti, hogy (még) nem támaszkodik az ANCA-ra, az angiographiára és 
a szövettani vizsgálatra sem [16]. Az egyes formák leírásánál mégis megemlítjük őket, mert a 
háziorvos számára összefoglalják többé-kevésbé specifikus eltéréseket és segíthetnek a vasculitis 
gyanújának felvetésében. 

Differenciál-diagnózis 

Elsősorban érszűkület, artériás vagy vénás embolia, anti-foszfolipid szindróma, paraneoplasticus 
szindróma, fertőzések (Lyme-kór, syphilis, Whipple kór), genetikus érbetegségek (pl. Marfan-
szindróma), túlérzékenységi reakciók jönnek szóba. 

Óriássejtes arteritis (arteritis temporalis) és polymyalgia rheumatica 

M3150 Óriássejtes arteritis polymyalgia rheumaticával 
M3160 Egyéb óriássejtes arteritis 
M3530 Polymyalgia rheumatica 

 

A közép- és nagy artériákat érinti. Az aorta elsődleges és másodlagos ágai érintettek, elsősorban az a. 
subclavia, a. axillaris, a. temporalis superficialis, a. ophthalmica, a. ciliaris post., a. vertebralis. A 
távolibb erek érintettsége (pl. a. ovarica) irodalmi ritkaság. Nem életveszélyes, de a fel nem ismert 
esetek egyharmadában az a. opthtalmica elzáródása következtében vakság alakul ki. 
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Incidenciája 50 felett 15-50/100000, míg a 80 év felett 44/100000. Észak-Európában és 
Skandináviában a gyakoribb. Jellegzetesen 50 éves kor felett kezdődik. Családi halmozódás is 
megfigyelhető. Az óriássejtes arteritis 2-6-szor, a polymyalgia rheumatica 2-szer gyakoribb nőkben, 
mint férfiakban [12, 17]. 

Gyakori a (leginkább a halántéktáji) fejfájás, mely eltér korábbi fejfájás tulajdonságaitól (ha már volt 
korábban. A hajas fejbőr sokszor érzékeny. A rágási claudicatio jellegzetes. Az ischaemiás opticus 
neuropathia, az a. ophthalmica vagy a hátsó ciliaris arteriák vagy a. centralis retinae elzáródása 
látásvesztést, kettős látást okozhat. Látásromlás az esetek 1/3-ában következik be, ezek fele 
átmeneti (amaurosis fugax vagy diplopia), fele végleges. Ez utóbbi minden előzmény nélkül lép fel, 
okozza. Az egyik szemen fellép látászavart két héten belül követi a másik szem érintettsége is. 
Szisztémás tünetek: gyengeség, étvágytalanság ismeretlen eredetű láz, fogyás, izomfájdalom. A 
mellkasi aorta aneurysmája késői komplikáció. 

Az óriássejtes arteritises esetek 40%-ában polymyalgia rheumatica fordul elő. Egyes tanulmányok 
szerint 50 év feletti személyekben a prevalencia 1:200! Klinikailag hirtelen kezdődik, láz, gyengeség, a 
nyak, a váll és a medenceöv izomzatának reggeli merevsége és fájdalma, hőemelkedés, fogyás 
jellemzi. Az LDH és CPK értéke normális. Mintegy 30%-ban az a. temporalis is gyulladás jeleit mutatja, 
ischaemiás jelek azonban nincsenek [17]. 

Sokszor tapintható a kanyargós lefutású, megvastagodott, érzékeny a. temporalis superficialis, 
melyben lüktetés nem vagy alig észlelhető. Az a. carotisok felett zörej jelenhet meg. A pulzusok 
tapinthatósága és a vérnyomás jelentősen eltérhet a két kar között. Polymyalgia rheumaticában 
mindkét váll bursitise, csukló- vagy térdduzzanat, a biceps vagy az alkari flexor izmok gyulladása is 
kialakulhat. 

Jellemző 80-100 mm/ó körüli vörösvértest-süllyedés, melyet az jelentős hyperfibrinogenaemia (akár 
8-10 g/l) okoz, az emelkedett CRP és a krónikus gyulladást kísérő anaemia (csökkent szérum vas és 
vaskötő kapacitás) és thrombocytosis. A szérum alkalikus foszfatáz is emelkedett lehet. 

Az artériák gyulladásos oedemája Doppler UH-gal kimutatható (sötét udvar látható az érlumen körül). 
A vizsgálat szenzitivitása 69%, specificitása 82%. Az MR angiográfia az UH-gal nem vizsgálható erek 
vizsgálatára és az extracraniális lokalizáció kimutatásában hasznos. 

Az a. temporalis biopszia a diagnózis arany standardja. (Nem háziorvosi kompetencia). A beteg 
szemészeti vizsgálata kötelező! 

A dianózis a tünetek, a laboratóriumi eltérések és a szövettani vizsgálat együttese alapján állítható 
fel. Az Amerikai Rheumatológus Szövetség 1990-es kritériumainak szenzitivitása 93,5%, specificitása 
91,2%. Az emelkedett CRP a szenzitivitást 99%-ra emeli. ARA kritériumok: 

 A betegség kezdete 50 év felett 

 „Új” fejfájás (ha korábban nem volt fejfájás, vagy ha volt, akkor jellegében, lokalizációjában 
más) 

 Arteria temporalis eltérés (nyomásérzékenység vagy csökkent pulzáció - egyéb okra vissza 
nem vezethetően) 

 Gyorsult vérsejtsüllyedés (<50 mm/ó) 

 Biopszia (mononuclearis vagy granulomatosus gyulladás, óriássejtekkel) 

Diagnózis: 3 vagy több kritérium fennállása esetén. Szenzitivitás: 93,5%, specificitás: 91,2% [18]. 
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A szövettani vizsgálat során az artériafal gyulladásos sejtes beszűrődése (macrophag, lymphocyta, 
fibroblast) látszik, óriássejtekkel vagy azok nélkül. Az érfal mindhárom rétege érintett, leginkább a 
media. A lamina elastica töredezett. A gyulladás intima-proliferációhoz, ischaemiához és 
érelzáródáshoz vezet. 

Differenciál-diagnózis: Az óriássejtes arteritis a klinikai kép és a fenti kritériumok alapján viszonylag 
könnyen felállítható. A polymyalgia rheumatica hirtelen kezdődik, láz, gyengeség, a nyak, a váll és a 
medenceöv izomzatának reggeli merevsége és fájdalma, fogyás jellemzi. A gyakorlatban kizárásos 
diagnózisról van szó, annak ellenére, hogy a polymyalgia rheumaticának is vannak az ARA által 
megfogalmazott diagnosztikus jellegzetességei (a betegség kezdete 50 év felett, nyak-, váll- vagy 
csípőfájdalom, legalább egy óráig tartó reggeli merevség, gyorsult vérsejtsüllyedés (<50 mm/ó), kis 
dózisú kortikoszteroidra (<20 mg prednisolon) adott gyors válasz). Ischaemiás jelek azonban 
nincsene. A We és a CRP emelkedett, a CPK normális, az autoantitestek negatívak, specifikus 
szövettani kép nincs. Rheumatoid arthritis, fibromyalgia, dermatomyositis, infectiv endocarditis, 
hypothyreosis, malignus betegség kizárandó. Mindkét betegség kezdődhet ismeretlen eredetű lázzal. 

Kevés olyan betegség létezik, mely ennyire gyorsan reagál kortikoszteroidra. Az óriássejtes 
arteritisben 1 mg/kg prednizolonra vagy ezzel ekvivalens dózisú egyéb kortikoszteroidra 1-3 napon 
belül klinikai javulás észlelhető. Az adag legkorábban 1 hónap múlva csökkenthető, 10 mg/hónap, 
vagy a teljes dózis 10%-a/1-2 hét mértékben, 10-15 mg/nap fenntartó adagra. A kiújulás veszélye 
miatt a kezelést legalább egy évig kell folytatni. Szteroid-rezisztens esetben methotrexat, azatioprin, 
cyclophosphamid, cyclosporin, infliximab ajánlott, kis dózisú aszpirinkezelés mellett. A polymyalgia 
rheumatica 10-20 mg Prednisolonra jól reagál, ha nem, NSAID-ok is megkísérelhetők. 

Mivel tartós koritkoszteroid kezelés várható, a gondozás során a mellékhatásokra különösképpen 
figyelni kell, mivel középkorú és idősebb betegekről van szó [7]. 

Szteroid-rezisztens esetben a szakellátás dönt a további kezelésről: methotrexat, azatioprin, 
cyclophosphamid, cyclosporin, infliximab ajánlott, kis dózisú aszpirinkezelés mellett. 

Takayasu arteritis 

M3140 Aortaív-szindróma (Takayasu) 
 

Az aortaív ágainak granulomatosus gyulladása, lymphocytás infiltráció és többmagvú óriássejtek 
jelenléte jellemzi. Típusosan 30-40 év körüli nőkben jelentkezik. Általános tünetei: hőemelkedés, 
fáradékonyság, gyorsult süllyedés, leukocytosis, hypergammaglobulinaemia. Ehhez társul az egyes 
szervek keringészavara (agyi, coronariák, vese). Fontos tünet, hogy a perifériás pulzusok gyengén, 
vagy egyáltalán nem tapinthatók („pulseless disease”). A diagnózist az aortaív-angiográfia teszi 
teljessé. Diagnosztikus kritériumok (ACR, 1990): 

 A betegség kezdete 40 év alatt 

 Végtag-„claudicatio” (mozgatásra jelentkező fájdalom, dyscomfort, főleg a felső 
végtagokban) 

 Arteria brachialis occlusio (egyik vagy mindkét a. brachialis pulzációjának csökkenése) 

 Több mint 10 Hgmm-es systolés vérnyomáskülönbség a két kar között 

 Az a. subclaviá(k) vagy az aorta abdominalis felett hallható zörej 

 Arteriogramm-eltérés (egyéb okkal nem magyarázható lumenszűkület vagy occlusio az 
aortában, ágaiban és a nagy arteriákban) 
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A diagnózis 3 vagy több kritérium megléte esetén állítható fel [19]. 

Az akut gyulladás szakában kortikoszteroid (1 mg/kg prednisolon), és cyclphosphamid kezelés 
szükséges. Az elzáródásokat már csak aortagraft beültetéssel lehet kezelni. 

Kawasaki-betegség (mucocutan nyirokcsomó szindróma) 

M3030 Mucocutan nyirokcsomó szindróma (Kawasaki) 
 

Csecsemőkben és 8 évnél fiatalabb gyermekekben jelentkező, nálunk ritka betegség, melynek 
legsúlyosabb szövődménye a koszorúserek gyulladása, mely az esetek 20%-ában kimutatható, és 
aneurysma kialakulásához, myocardialis infarctushoz, halálhoz vezethet. Oka nem ismert. Infekciókat 
követően alakul ki. A diagnózis csak a mucocutan és a nyirokcsomó tünetek együttes fennállása 
esetén mondható ki. Diagnosztikus kritériumok: 

1. Perzisztáló - egyéb okkal nem magyarázható láz legalább 5 napig 
2. Legalább négy az alábbiakból: 

 Nem exsudativ conjunctivalis belövelltség 

 Oropharynx-elváltozások: nyálkahártya erythema, vagy belövellt, vagy száraz, berepedezett 
ajkak, vagy „málnanyelv” 

 Végtagelváltozások: tenyér- és talp-erythema, kéz- és lábinduratio, valamint periungualis 
hámlás 

 Polimorf exanthema 

 Akut nonpurulens nyaki lymphadenopathia (egy vagy több, legalább 1,5 cm-es nyirokcsomó) 

A diagnózis 4 vagy több kritérium megléte esetén állítható fel. Ennél kevesebb esetén, ha coronaria 
érintettség van, atípusos Kawasaki szindróma diagnózisa mondható ki [20]. Az enyhébb esetekben 
nem-szteroid gyulladásgátlókat adunk, coronaritisben nagy dózisú iv. immunglobulin kezelés 
indokolt. Az aneurysmák kialakulásakor kis dózisú szalicilát adása szükséges. 

Polyarteritis nodosa (PAN) 

M3000 Polyarteritis nodosa 
M3010 Polyarteritis tüdőérintettséggel (Churg-Strauss) 

 

A kis és közepes artériák fokális vagy szegmentális vasculitise. A medián életkor 44 év, férfiakban 2-3-
szor gyakoribb. Az immunkomplexekben hepatitis B antigén gyakran mutatható ki. A krónikus 
gyulladás következtében granuloma-képződés, szegmentális hegesedés, intima-megvastagodás, 
artériakörüli fibrosis alakul ki, az erek részleges elzáródását, thrombosist, infarctust, aneurysma-
képződést, ritkán ezek ruptúráját okozva. Az érintett artériák sokfélesége magyarázza a különösen 
változatos klinikai képet: láz, arthralgia, neuritis, veseérintettség (microscopos haematuria, kisfokú 
proteinuria) hívja fel rá a figyelmet. Egyéb okok kizárása után a herefájdalom specificitása 92% feletti 
Az alábbiakon kívül fontos tünet még a hasi fájdalom, hasmenés véres széklet (az a. mesenterica 
gyakran érintett). Ibolyaszínű, fájdalmas, kanyargó bőrkiütés fordul elő. A hypertonián kívül ennek 
oka coronaritisből eredő szívinfarctus, emellett pericarditis sicca is előfordul. A betegek 1/6-a 
szívelégtelenségben hal meg. A központi idegrendszer viszonylag későn érintett, fejfájás, 
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görcsrohamok, retinális vérzés, subarachnoidealis vérzés jellemzi. Diagnosztikus kritériumok (ACR, 
1990): 

 Fogyás (4 kg-t meghaladó fogyás a betegség kezdete óta, mely egyéb okokra vissza nem 
vezethető) 

 Livedo reticularis 

 Herefájdalom/érzékenység (mely egyéb okokra vissza nem vezethető) 

 Diffúz myalgia, izomgyengeség, lábizmok érzékenysége 

 Mono-vagy polyneuropathia 

 Hypertonia (diastole >90 Hgmm) 

 CN vagy kreatininszint-emelkedés 

 Hepatitis B vírus (antigén vagy antitest pozitivitás) 

 Arteriográfiás eltérés (egyéb okkal nem magyarázható aneurysmák, occlusiok a visceralis 
arteriákon) 

 Biopszia (a kis vagy közepes arteriák granulocytás vagy granulocytás és mononulcearis sejtes 
infiltrációja) 

A diagnózis 3 vagy több kritérium megléte esetén állítható fel [21]. 

A korai felismerés lényegesen javítja a betegség kimenetelét. A kezelés kezdetben 40-60 mg 
prednizolon, mely csak tüneti javulást hoz, de az ezzel egy időben elkezdett 2 mg/kg/nap dózisú 
cyclophosphamid javítja a betegség lefolyását. Fenntartó kezelésként cyclophosphamidot adunk, 100 
mg napi dózisban. A hepatitis B infekció jeleit mutató betegekben az antivirális kezelés (α-interferon, 
plazmaferezis, vidarabin) a hepatitis remisszióját és szerokonverzióját eredményezte. 

Wegener granulomatosis 

M3130 Wegener-féle granulomatosis 
 

A felső (az orrnyereg összeesése, beszáradó váladékképződés és az Eustach-kürt elzáródásából eredő 
vezetéses halláscsökkenés) és az alsó légutak necrotisaló gyulladása, melyhez glomerulonephritis 
társul (fokális szegmentális, vagy félholdképződéssel járó forma). Diagnózisában, ill. a betegek 
követésben hasznos a proteináz 3 ellen irányuló cytoplasmaticus ANCA (c-ANCA). Ritkán más szervek 
is érintettek: arthritis, conjunctivitis, scleritis, palpablis purpura, mononeuritis multiplex, pericarditis, 
myocarditis. Diagnosztikus kritériumok (ARA, 1990): 

 Nasalis vagy orális gyulladás (ulceratio, ill. gennyes, véres orrváladék) 

 Mellkas röntgen eltérések - (nodulák, fix infiltratumok, cavitatio) 

 Microhaematuria (látóterenként >5 erythrocyta vagy vörösvérsejt-cylinder) 

 Szövettan (az artériafal vagy perivascularis terület granulomatosus gyulladása) 

A diagnózis 2 vagy több kritérium megléte. Biopszia hiányában a haemoptoe pozitívumként 
értékelendő [22]. 

A Wegener granulomatosis kezelés nélkül halálos betegség. A kezelésben a kortikoszteroidoknak (1-2 
mg/kg prednisolon) csak tüneti szerepük van, remissziót cyclophosphamiddal (napi 100 mg p.os) 
érhetünk el. Enyhe, csak felső légúti érintettséggel járó esetekben szulfomethoxazol és trimetoprim 
kombinációját is hatásosnak írták le. Fenntartó kezelésre methotrexat és kortikoszteroid 
kombinációja is adható. Rezisztens esetekben megkísérelhető plazmaferezis, vagy nagy dózisú iv. 
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immunglobulin adása. A cytostaticus kezelés abbahagyását követően pár hónaptól 15-20 évig terjedő 
időszakban a relapszus ráta 50% felett van, így a betegek szoros követése fontos feladat. 

Allergiás granulomatosis (Churg-Strauss szindróma) 

M3010 Polyarteritis tüdőérintettséggel (Churg-Strauss) 
 

A PAN-hoz hasonló szöveti képpel járó ritka szisztémás vasculitis, de az előbbivel ellentétben allergiás 
kórelőzmény és tüdőérintettség jellemző. Rhinitis, orrppolipok, sinusitis, vezetéses hallászavar 
alakulhat ki. Fiatal egyének „eosinophil pneumoniája” esetén gondoljuk Churg-Strauss szindrómára. A 
myeloperoxidáz ellen irányuló antineutrophil cytoplasmaticus antitest (pANCA) gyakran jelen van. 
Diagnosztikus kritériumok (ACR, 1990): 

 Asthma (legalább anamnesztikusan) 

 Eosinophilia (>10%) 

 Szezonális allergiás anamnesis: pl. rhinitis, vagy más dokumentált allergia (kivéve a gyógyszer 
okozta allergiát) 

 Mono-vagy polyneuropathia 

 Nem fix tüdő-infiltrátumok (migráló, változó infiltrátumok a mellkas röntgenképen) 

 Paranasalis sinus eltérések (akut vagy krónikus sinusitis az anamnézisben, vagy radiológiai 
eltérés) 

 Biopszia (szöveti eosinophilia az artéria, arteriola, vagy venula körül) 

A diagnózis 4 vagy több kritérium jelenléte esetén állítható fel. A kezelés és a kimenetel a PAN-hoz 
hasonló [23]. 

Mikroszkópos polyangitis (MPA) 

M3080 Polyarteritis nodosával rokon egyéb állapotok 
M3100 Túlérzékenységi angiitisek 
M3180 Egyéb, meghatározott nekrotizáló vasculopathiák 
M3190 Nekrotizáló vasculopathia, k.m.n. 

 

A korábbi „hypersensitiv vasculitis” [24] helyett az ide tartozó betegségeket a mikroszkópos 
polyarteritis, vagy ha csak a bőrt érintik, a cutan leukoclasticus vasculitis csoportba osztályozzuk [7, 
16]. Az MPA a bőr, a tüdő, a szív, vese, máj, és a gyomor-béltraktus ereinek nem granulomatosus 
gyulladása, szemben a klasszikus PAN-nal, ahol a vese és a tüdő nem érintett. A közepes nagyságú 
artériák erek is érintettek lehetnek. A betegség 50-60 éves korban kezdődik. Klinikailag palpábilis 
purpura, glomerulonephritis, haemoptoe, tüdővérzés jellemzi. A vérköpés, nehézlégés és 
anaemizálódás tüdővérzésre utal, mely sürgésségi ellátást igényel! [7, 12, 16]. 

Henoch-Schönlein purpura 

M3180 Egyéb, meghatározott nekrotizáló vasculopathiák 
M3190 Nekrotizáló vasculopathia, k.m.n. 
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Posztinfekciózus vasculitis, mely az arteriolákat és venulákat érinti. Egyes adatok szerint minden 5-24. 
gyermekosztályos felvétel hátterében Henoch-Schönlein purpura áll. Főleg gyermekekben 
jelentkezik, bőrtünetek (palpábilis, a bőr szintjéből kiemelkedő) purpura, hasi görcsök, gyakran véres 
széklet, nem erozív arthritis és 50%-ban nephritis kombinációja jellemzi. Ez utóbbi haematuriával, 
proteinuriával jár, szövettanilag fokális mesangialis, proliferatív vagy fokális szegmentális 
glomerulonephritis. Súlyosabb szövettani formák (diffúz proliferatív vagy extrakapilláris 
félholdképződéssel járó glomeurlonephritis) ritkábban fordul elő. A szérum IgA sokszor emelkedett, a 
lerakódott immunkomplexekben IgA és C3 mutatható ki. Diagnosztikus kritériumok (ACR, 1990): 

 Tapintható purpura 

 A betegség kezdete 20 év alatt 

 Bél-„angina” (diffúz hasi fájdalom, mely étkezésre fokozódik, ill. véres hasmenéssel járó 
colica) 

 Biopszia (granulocyták az arteriolák vagy venulák falában) 

A diagnózis 2 vagy több kritérium megléte esetén állítható fel [25]. A perzisztáló proteinuria 
súlyosabb nephritisre utal, ekkor vesebiopszia szükséges. A prognózis általában jó, szteroid-kezelés, 
súlyos esetben plazmaferezis jön szóba. 

Kevert cryoglobulinaemiás vasculitis 

D8910 Cryoglobulinaemia 
 

A hidegben kicsapódó cryoglobulinok felosztását és legfontosabb tulajdonságait a 18. táblázat 
mutatja. Az I-es típusra Raynaud-jelenség, alsó végtagi fekélyek, ujjgangrena jellemzők. A II-es típust 
klinikailag a lábszáron jelentkező palpabilis prupura, arthralgia, glomerulonephritis jellemzi. A 
háttérben igen gyakran hepatitis C infekció húzódik meg [1, 2,]. Laboratóriumilag emelkedett We, 
immunglobulinszint, RF pozitivitás, hypocomplmentaemia jellemzi. A cryoglobulint analizálni kell, a 
levett vért azonnal termoszba kell tenni, és 37 °C-on kell a laboratóriumba szállítani, ahol melegben 
elválasztják a szérumot az alakos elemektől. A 4 °C-on nyert a cryoprecipitátumot 
immunelektroforézissel, vagy immunfixációval elemzik. A betegség kimenetelét a veseérintettség 
határozza meg, kezelése az alapbetegségtől függ, súlyos esetben plazmaferezist végzünk. 

18. táblázat. A cryoglobulinok felosztása és legfontosabb tulajdonságai 

Típus Összetétel Előfordulás 

I. típus Monoklonális IgM vagy IgG Myeloma multiplex, Waldenström-féle 
macroglobulinaemia, lymphomák 

II. (kevert) típus 
(esszenciális) 

Monoklonális IgM (RF 
aktivitású) és poliklonális IgG 

A legritkább. Infekciók (HCV), lymphomák 
(CLL) 

III. (kevert) típus Poliklonális IgG és poliklonális 
IgM 

A leggyakoribb. Infekciók, lymphomák, 
autoimmun betegségek (SLE, Sjögren 
szindróma, rheumatoid arthritis, 
scleroderma, krónikus aktív hepatitis) 

(Forrás: [1] nyomán) 

Cutan leukocytoclasticus vasculitis 

M3180 Egyéb, meghatározott nekrotizáló vasculopathiák 
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M3190 Nekrotizáló vasculopathia, k.m.n. 
 

A cutan leukocytoclasticus vasculitis csak a bőrt érinti (leukocytoclasis: az ereket infiltráló 
granulocytákban lévő sejtmagtörmelék jelenléte). Infekciók, gyógyszerszedés után jelentkezik, de 
sokszor ismeretlen eredetű, csak a bőrt érintő vasculitis. A kezelés a kiváltó októl függ, ha sikerül 
azonosítani és kiküszöbölni, sikeres lehet a therapia, egyébként kortikoszteroidok javasoltak, de ezek 
sem tartósan. 

Thrombangitis obliterans (Bürger kór) 

I7310 Thromboangiitis obliterans (Bürger) 
 

Elsősorban dohányos férfiakon jelentkezik, de a betegek 20-25%-a nő. A felső és alsó végtagok kis és 
közepes nagyságú artériákat és vénákat érinti. Az I. és II. típusú kollagén ellenes antitestek 
megjelenése, és celluláris immunreakció mutatható ki I és III. típusú kollagén ellen. Klinikai tünetei az 
alsó végtagi claudicatio, trophicus zavarok, Raynaud-jelenség, migráló thrombophlebitis, gangréna. 
Az atheroscleroticus laesiótól elkülöníti a korai kezdet (típusosan 40-45 év), a felső égtag egyidejű 
érintettsége, és a pozitív Allen-jel: az a. radialis és ulnaris egyidejű leszorítása, a kéz elsápadása majd 
az egyik verőér felengedése után nem tér vissza azonnal a rendes bőrszín [1]. A therápia értágítók 
adása, (nifedipin, pentoxifillin), de sokszor amputációra van szükség. 

Behçet szindróma 

M3520 Behçet-kór 
 

Nálunk ritka, ismeretlen etiológiájú megbetegedés, orális, genitális fekélyek és uveitis együttese 
jellemzi, de egyéb tünetek is felléphetnek: erythema nodosum, pyoderma gangrenosum, arthritis, 
thrombophlebitis, renalis thrombosis, asepticus meningitis, meningoencephalitis. Diagnosztikus 
kritériumok (International Study Group for Behçet’s Disease, ISG, 1990) [26]: 

 A tünet: rekurráló (> 3/év) aphthák a szájban 

 B tünetek: rekurráló genitális fekélyek, szemtünetek (uveitis, retina, vasculitis), bőrtünetek 
(erythema nodosum, pseudofolliculitis, papulopustularis laesiok, acneiform nodulák), pozitív 
pathergiás teszt (tűszúrást követő papularis/pustularis reakció). A diagnózis az A és két B 
tünet fennállása esetén állítható fel, ki kell azonban zárni a következőket: rekurráló 
(habitualis) aphthosis, herpes simplex infekciók, szeronegatív arthritisek és 
spondylarthritisek, leukocytoclasticus vasculitisek, pyoderma gangrenosum, Crohn betegség 
és colitis ulcerosa, Takayasu-arteritis, polychondritis. 

A bőr-, nyálkahártya- és ízületi tünetek kezelésére cohchicint és nem szteroid gyulladásgátlókat, 
uveitisben cyclosporint (5-6 mg/kg napi dózisban) javasolnak, esetleg kortikoszteroiddal, 
azathioprinnal vagy cyclophosphamiddal kiegészítve. A thromboticus szövődményekben heparin, 
majd tartós anticoagulans vagy thrombocytaaggregáció-gátló kezelés indokolt. 

Erythema nodosum 

A1847 Erythema nodosum tuberculoticum 
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L52H0 Erythema nodosum 
 

A subcutis vénáinak gyulladása. A lábszárak feszítő felszínén 1-5 cm átmérőjű, élénkvörös érzékeny, 
nem kifekélyesedő csomó formájában jelentkezik. A laesiok visszafejlődnek, sárgás-rózsaszín foltokat 
hagyva maguk után. Szövettanilag immunkomplex, immunglobulin és komplement lerakódás 
mutatható ki. A háttérben gondoljunk gyógyszerszedés (elsősorban orális fogamzásgátlók), 
terhesség, Crohn-betegség, colitis ulcerosa, sarcoidosis, streptococcus infekció, Yerschinia-
enterocolitis, mélygombás fertőzés, tuberculosis, Behçet szindróma lehetőségére [1, 7]. Sok esetben 
nem találunk kiváltó okot, ekkor tünetileg aszpirin, nem szteroid gyulladásgátló és rövid ideig tartó 
kortikoszteroid kezelés javasolt. 

Hypocomplementaemiás vasculitis 

D8410 Defektusok a komplement rendszerben 
D8419 Komplement komponens deficiencia 
M3180 Egyéb, meghatározott nekrotizáló vasculopathiák 
M3190 Nekrotizáló vasculopathia, k.m.n. 

 

Többnyire fiatal nőkben jelentkező, spontán múló, nem viszkető csalánkiütéssel, lázzal, arthralgiával, 
ritkán proteinuriával járó betegség [1]. Az összes komplement komponens szintje alacsony. Kezelése 
kortikoszteroid, azathioprim. 
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Tesztkérdések 

1. Melyik nem gyakori vasculitisben? 
A. Purpura 
B. A perifériás pulzus tapinthatatlansága 
C. Hőemelkedés, láz 
D. Hányinger 
E. Emelkedett We érték 
 
2. Milyen formái vannak az ANCA-nak? 
A. Mitochondrialis ANCA  
B. Citoplazmatikus ANCA 
C. Nuclearis ANCA 
D. Perinuclearis ANCA 
E. B és D 
 
3. Milyen sejtalkotórész ellen termelődik az ANCA? 
A. Mitochondrium 
B. Nukleoproteinek 
C. Citoplazmatikus fehérjék 
D. Sejtmembrán foszfolipidek 



 1437 

E. Sejtfelszíni receptorok 
 
4. Melyik vasculitisre jellemző a perifériás pulzusok tapinthatatlansága? 
A. Wegener granulomatosis 
B. Microscopos polyarteritis 
C. Churg-Strauss szindróma 
D. Kawasaki betegség 
E. Takayasu arteritis 
 
5. Mi az óriássejtes arteritis legsúlyosabb szövődménye? 
A. Veseelégtelenség 
B. Vakság 
C. Myocardialis infarctus 
D. Stroke 
E. Tüdőfibrosis 
 
6. Mely eltérés nem jellemző általában vasculitisre? 
A. Emelkedett szérum amiláz 
B. Emelkedett vörösvértest-süllyedés 
C. Emelkedett CRP 
D. Normocyter anaemia 
E. Microscopos haematuria 
 
7. Melyik önálló tevékenység nem tartozik a háziorvosi kompetencia körébe immunológia-
allergológiából? 
A. Preventív feladatok (családi szűrővizsgálatokban való aktív részvétel) 
B. Anafilaxiás reakció felismerése, elsődleges ellátása 
C. Generalizált urticaria szakintézetbe szállításának megszervezése, szükség esetén orvosi felügyelet 
biztosítása 
D. Ismert és kivizsgált, egyensúlyban lévő rhinitis allergica gondozása 
E. Autoimmun betegségek gondozása 
 
8. Melyik betegséggel társul legkevésbé az autoimmun thyreoiditis? 
A. Anaemia perniciosa 
B. Atrophiás gastritis 
C. Thyreoiditis 
D. Peptikus fekély 
E. Sjögren szindróma 
 
9. Melyik autoantitest a legjellegzetesebb primer biliaris cirrhosisban? 
A. Anti-mitochondrialis antitest 
B. Antinuclearis antitest 
C. Simaizom-ellemes antitest 
D. Topoizomeráz-ellenes antitest 
E. Riboszóma-ellenes antitest 
 
10. Az anti-foszfolipid katasztrófa kiváltó tényezője lehet, kivéve: 
A. Akut fertőzés 
B. Varicositas cruris 
C. Az antikoaguláns kezelés elhagyása 
D. Terhesség 
E. Sebészeti műtét 
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Helyes válaszok:1: D, 2: E, 3: C, 4: E, 5: B, 6: A, 7: E, 8: D, 9: A, 10: B 

Allergiák 
dr. Kalabay László, dr. Sirák András 

Bevezetés 

A lakosság 33-40%-a szenved valamilyen allergiás betegségtől, és ez az arány nagymértékben 
növekszik. Számos, pathogenezisében, klinikumában különböző betegség sorolható ide (1. táblázat). 
Ebben a fejezetben a háziorvosi gyakorlat szempontjából legfontosabbakat említjük. A szénanáthát, 
az asthma bronchialét, az allergiás bőrbetegségeket a gégészeti, tüdőgyógyászati, bőrgyógyászati, 
illetve a gasztroenterológiai fejezetben tárgyaljuk. 

1. táblázat. Allergiás betegségek 

 Szisztémás: Anaphylaxia, szérumbetegség 

 Bőr és nyálkahártyák: Atopiás dermatitis, urticaria, angioedema, ekzema, kontakt 
dermatitis, allergiás vasculitis 

 Felső légutak: Rhinitis allergica, orrpolyp, sinusitis 

 Tüdő: Asthma bronchiale, hypersensitiv pneumonitis (extrinsic allergiás alveolitis), allergiás 
bronchopulmonalis aspergillosis 

 Gyomor-béltraktus: Orális allergia szindróma, coeliakia, ételfehérje-indukált enteropathia, 
eosinophil oesophagitis, gastroenteritis, Heiner-szindróma 

 Gyógyszerallergia: lehet szisztémás, vagy egy- több szervet érintő (bőr, tüdő, máj, vese, 
csontvelő, vér alakos elemek) 

 

Hatáskör, kompetencia 

A háziorvos immunológiai/allergológiai teendőit a Háziorvosi Hatásköri Lista VI. fejezete tartalmazza 
(2. táblázat) [1, 2]. A szakvizsgálat kéréséhez nyújt általános segítséget a 3. táblázat. 

2. táblázat. A Háziorvosi Hatásköri Lista az immunológia/allergológia területén 

I. Sürgősségi ellátás. Akut/életveszélyt jelentő történések/kórállapotok felismerése, elsődleges 
ellátása, szakintézetbe történő azonnali beutalása, szükség esetén állapottól függően megfelelő 
szintű szállításának megszervezése, és orvosi felügyelet biztosítása; elvégzendő sürgősségi 
beavatkozások: 

 Anaphylaxiás reakció 

 Veleszületett vagy szerzett angioneuroticus oedema (Quincke oedema, herediter 
angioneuroticus oedema = HANO) 

 Generalizált urticaria 

 Egyéb súlyos allergiás reakciók: rovarcsípés 

 Immunizációs reakciók (posztvakcinációs reakciók) 

II. Diagnosztikus tevékenységek, eljárások. Alaptevékenységek: 

 Rhinitis fennállása esetén alsó légúti szűrőfelmérés (ARIA), és rhinitis súlyossági fokozat 
besorolása 

 Szakellátásban végzett vizsgálatok elrendelése, az eredmények értelmezése: góckutatás 
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III. Önálló betegellátási tevékenység. Alaptevékenységek: 

 Alarm, ill. asztma tünetek nélkül jelentkező, orális antihisztaminra reagáló, szezonális, vagy 
enyhe perzisztáló rhinitis 

 Ismert, kivizsgált, beállított terápiával egyensúlyban lévő kórállapotok gondozása: 

 Perzisztáló középsúlyos / súlyos rhinitis, orális antihisztaminra 4 hét alatt nem reagáló 
szezonális rhinitis 

 Allergiás conjunctivitis 

 Allergiás urticaria 

IV. Betegellátás szakellátás irányításával 

 Krónikus allergiás alsó légúti betegségek 

 Rhinitis alarm vagy asztma tünetekkel 

 Immunhiányos állapotok 

 Autoimmun betegségek 

 Immunszupprimált állapotok és lehetséges szövődmények 

 Splenectomizált és egyéb immunhiányos betegek védőoltásokkal kapcsolatos teendői 

V. Tájékozottság 

 Immunbetegségek etiológiája: környezeti ártalmak, genetikai faktorok 

 Hiposzenzibilizálási eljárások és immunterápia 

 Immunglobulin pótlás és lehetséges szövődményei 

 Immunmodulációs és biológiai kezelések és mellékhatásaik 

 Transzplantációval kapcsolatos immunológiai állapotok, szövődmények 

 Immunológiai állapotok miatti transzplantációk 

 Kortikoszteroidok és az autoimmun betegségekben alkalmazott citosztatikus kezelések elvei; 
a gyógyszerek hatásai, mellékhatásai 

 

3. táblázat. Mikor forduljunk szakorvoshoz az allergiás beteg gondozása során? 

 Kiváltó tényező, allergén tisztázása 

 Terápia elégtelensége 

 Immunterápia (hiposzezibilizálás) jön szóba 

 A beteg életminőségének jelentős romlása 

 Szövődmények és társbetegségek fennállása 

 A tünetek 3 hónapnál tovább állnak fenn (pl. rhinitis) 

 Orális kortikoszteroid kezelésre van szükség 

(Forrás: [3] nyomán) 

Anaphylaxia, Quincke oedema 

Bevezetés 

Az anaphylaxia potenciálisan életveszélyes állapot, mely a legkülönfélébb szituációban léphet fel, így 
orvosi és fogorvosi rendelőben, étteremben, falusi környezetben, mezőn, fizikai erőkifejtést 
követően. Felismerése, kezelésének megkezdése a háziorvos sürgősségi feladatai közé tartozik. 
Előfordulhat, hogy maga a kezelőorvos okoz anaphylaxiás shockot, valamilyen általa alkalmazott 
gyógyszerrel. Igen rossz érzés, ha az orvos önhibáján kívül okoz súlyos állapotot betegének, de ez 
velejár a munkánkkal. Az elhárításban is a helyszínen tevékenykedő, tehát legtöbbször az allergiát 
okozó orvos kezében van a lehetőség a kár felszámolására. 
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Definíció, BNO tartomány 

Az anaphylaxia az I. típusú (azonnali típusú) allergiás reakció szisztémás, generalizált formája, súlyos, 
életveszélyes állapot. Kialakulását az allergén és a hízósejtek, valamint a basophil granulocyták 
felszínén lévő IgE kapcsolódása indítja el, e sejtek degranulálódnak és mediátorok sokasága szabadul 
fel belőlük. 

Az anaphylactoid reakció nem IgE-függő és nem immunmechanizmusú. A kiváltó ágens nem a 
sejtfelszíni IgE-n keresztül, hanem direkt membránhatásával indukálja a degranulációt és a mediátor-
felszabadulást. A két kórkép klinikai tüneteiben és terápiájában megegyezik. 

T7800 Anaphylaxiás shock ártalmas táplálék miatt 
T7820 Anaphylaxiás shock, m.n.o. 
T8050 Anaphylaxiás shock, szérum okozta 
T8860 Anaphylaxiás shock helyesen adagolt, megfelelő gyógyszer káros hatása miatt 
Z8880 Túlérzékenység: gyógyszerek, biológiai anyagok 
Z8890 Túlérzékenység: k.m.n. gyógyszer, drog, biológiai anyag 

 

Epidemiológia 

Az anaphylaxia előfordulásának gyakoriságára becsléseink vannak. A leggyakrabban immunológiai 
szakrendelésen (hyposensibilizáló kezelés során), éttermekben (ételallergia) és kórházi körülmények 
között (gyógyszerallergia) alakul ki. 

Mortalitás/morbiditás 

Nemzetközi viszonylatban 1 millió kórházi esetre évi 154 halálos kimenetelű eset jut. Az USA-ban 
végzett felmérés alapján 1-3% esélye van annak, hogy egy személy élete során anaphylaxiás reakció 
alakuljon ki. Az anaphylaxiás shock mortalitását 2%-ra teszik [2, 5]. 

Nem, életkor, társadalmi háttér 

Mindkét nemben előfordul. USA-beli statisztikák szerint szignifikánsan több adrenalin receptet írnak 
fel fiatal, a női nemhez tartozó és (rovarcsípés allergia esetén) a vidéki lakhelyen élő betegeknek. [3]. 
Bármely életkorban előfordul. A társadalmi háttér nem releváns. 

Pathophysiológia 

Az antigénnel első néhány expozíció során IgE antitestek termelődnek (szenzibilizálódás). Ennek 
időpontja a ritkán deríthető ki. Szintézisét követően az IgE molekula hamar lekötődik a hízósejtek és a 
basophil granulocyták felszínére. Egy-egy sejten több tízezer IgE molekula is jelen lehet. Ismételt 
allergén-expozíció során az allergén két sejtfelszíni IgE molekulához történő egyidejű kötödése 
számos mediátor felszabadulását és de novo szintézisét indítja el percek alatt (I-es típusú, azonnali 
túlérzékenységi reakció). A mediátorok egy része preformált, mások az anaphylaxiás reakció során de 
novo termelődnek (4. táblázat). A mediátorok felszabadulása vezet a bőr-, gyomor-bélrendszeri és 
légúti tünetek megjelenéséhez. A mediátorok egy része azonnal hat, de más részük késői (kétfázisú) 
reakciót indukálhat (1. ábra) [2, 3, 5]. 

4. táblázat. Az anaphylaxiás reakció során felszabaduló anyagok 
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Mediátor Hatás 

Hisztamin Hízósejtek és basophilek termelik. Értágulat, ér permeabilitás 
fokozódás, hypotensio, bronchialis szekréció fokozódás, 
bronchoconstrictio 

Neutrophil chemotacticus 
faktor (NCF) 

Neutrophil kemotaxis 

Eosinophil chemotacticus 
faktor (ECF-A) 

Eosinophil kemotaxis 

Prosztaglandin D2 (PGD2) Hízósejtek termelik. Perifériás értágulat, bronchospasmus, 
bronchialis szekréció fokozódás 

Prosztaglandin E1 (PGE1), 
prosztaglandin I2 (PGI2) 

Bronchialis szekréció fokozódás 

Prosztaglandin F2α (PGF2α), 
thromboxan A2 (TXA2) 

Bronchus constrictio 

Leukotrién B4 (LTB4), 
leukotrién C4 (LTC4) 

Kemotaxis, bronchus nyálkahártya oedema 

Leukotrién D4 (LTD4) Basophilek, hízósejtek, eosinophilek, alveolaris macrophagok 
termelik. Perifériás artéria és coronaria constrictio, vénatágulat, ér-
permeabilitás fokozódás, bronchospasmus, bronchialis szekréció 
fokozódás 

Leukotrién E4 (LTE4) Bronchialis hyperreactivitas 
Bradykinin Hízósejtek termelik. Kininogének aktiválódása kallikreinek által 

perifériás értágulatot okozva, szisztémás hypotensio, coronaria 
constrictio, Hageman faktor aktiválódás 

Platelet activating factor (PAF) Hízósejtek termelik. Vénatágulat, bőrerekpermeabilitása fokozódik, 
hypotensio, bronchialis constrictio, bronchus nyálkahártya oedema, 
arrhythmia, bronchus-hyperreactivitás, eosinophil chemotaxis 

8,15-dihidroxiekozaénsav, 
(8,15-di-HETE), 5-
dihidroxiekozaénsav, (5-HETE) 

Chemotaxis 

Major basic protein (MBP) Eosinophilek termelik. Epitheliális károsodás 
Eosinophil-derived neurotoxin 
(EDN) 

Epitheliális károsodás 

Adenozin, acetilkolin, 
substance P, neurokinin A, 
neurokinin B 

Bronchus constrictio 

Triptáz, kininogenáz Proteolítikus enzimek 
Heparin Véralvadásgátlás 
(Forrás: [3] nyomán) 
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1. ábra. A korai és a késői mediátorok hatása (Forrás: [3] nyomán) 

Az akut fázisban az erek tónusa megszűnik, a permeabilitás fokozódása miatt a keringő 
folyadékmennyiség 50%-a percek alatt az interstitialis térbe kerülhet, súlyos hypotensiot és shockot 
okozva. A hypovolaemia a renin-angiotenzin rendszer aktiválódásával és robbanásszerű 
katekolaminok kiáramlással jár. A felszabaduló mediátorok egy része közvetlenül károsítja a 
szívizmot, emellett fokozódik a plakk-ruptúra, koszorúsér-elzáródás veszélye. 

Hatáskör/kompetencia 

Az anaphlyaxia felismerése, elsődleges ellátása, szakintézetbe történő azonnali beutalása, szükség 
esetén állapottól függően megfelelő szintű szállításának megszervezése, és orvosi felügyelet 
biztosítása a háziorvos kompetenciája. 

Klinikum 

Az esetek túlnyomó többségében az anaphylaxia tünetei perceken belül megjelennek, de leírtak már 
fél egy óra múlva fellépő tüneteket is. 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Az anaphylaxiás reakció mellett szól, ha a kórelőzményben ismert az adott anyaggal szembeni 
túlérzékenység. 
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Pathogenezis 

Számos anyag okozhat anaphylaxiát (5. táblázat). 

5. táblázat. Anaphylaxiát okozó leggyakoribb anyagok 

Fehérjék 

 Heterológ fehérjék: antiszérumok (ló, nyúl), tetanus, diphtheria antitoxin, anti-lymphocyta 
globulin 

 Rovarmérgek: Hymenoptera 

 Pollen (parlagfű, füvek, stb.), pollen-kivonatok 

 Élelmiszerek (tojás, tengeri ételek, méz, dió, mogyoró, gabonamagvak, bab, csokoládé) 

 Emberi fehérjék: szérum, egyéb testnedvek 

 Hormonok: inzulin, ACTH, vazopresszin, parathormon 

 Enzimek: tripszin, penicillináz, asparagináz, chymopapain 

 Latex 

Haptének és egyéb alacsony molekulatömegű anyagok 

 Antibiotikumok: penicillin, szulfonamidok, cephalosporinok, tetracyclin, amphotericin B, 
nitrofurantoin, aminoglikozidok, amphotericin B, cinotaxin, clindamycin, ethambutol, 
lincomycin, nalidixinsav, vancomycin 

 Helyi érzéstelenítők: lidocain, procain, stb., további gyógyszerek: benzilalkohol, bleomycin, 
cisplatin, colchicin, kromolin, cytarabin, etopozid, flucytosin, meprobamat, niacin, 
pentamidin, probenecid, tiopentál, triamteren 

Poliszaharidok 

 Dextrán, vas-dextrán 

Anaphylactoid reakciót okozó egyéb anyagok 

 NSAID-ok, 5-aminoszalicilsav, rtg. kontrasztanyagok, ópiátok, kurare-származékok, protamin, 
albumin, fluorescein 

 Inkompatibilis transzfúzió, vérkészítmények (IgA-deficiens betegben az IgG típusú anti-IgA 
antitest komplement aktivációt és másodlagos hízósejt degranulációt okoz). 

 Dialysis membrán 

 Tartósító szerek (szulfit) 

Fizikai terhelés 

 Étel- és gyógyszerallergia esetében 

Idiopathiás anaphylaxia 
(Forrás: [3] nyomán) 

Fizikális vizsgálat 

Az anaphlyaxia tünetei az antigén beadását követően másodpercekkel-percekkel kialakulnak! Mindig 
valamilyen bőrtünettel kezdődnek, viszketés, urticaria. Ehhez hamar általános rosszullét tünetei 
társulnak, fejfájás, hányinger, hányás, légszomj. A gégeoedema, gégestridor elég hamar megjelenő 
tünet. Vizsgálatához nagyon jó segítség a gége meghallgatása egyszerű fonendoszkóppal. Különösen 
az asthmára hajlamos betegeken hamar kialakuló aszthmás roham is lehet anaphylaxiás shock 
tünete. Minél hamarább jelentkeznek a tünetek, annál súlyosabb reakcióra lehet számítani. 

A keringés aránylag gyorsan összeomlik: a vérnyomás alacsonnyá válik, néha mérhetetlen, a beteg 
pulzusa igen gyors, elnyomható. Gyakorlatilag mindig jelen van valamilyen bőrtünet, viszketés, 
kiütés, kipirulás, verejtékezés urticaria stb. Nagyon gyakori kísérő tünet a légutak szűkülete: 
bronchospasmus, laryngospasmus, az ennek megfelelő fizikális jellel, előbbinél a megnyúlt kilégzési 
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hanggal a tüdő fölött, az utóbbinál a ki- és belégzésben egyaránt hallható hangos sípoló hanggal, ha 
hallgatónkat a beteg torkára helyezzük. A diagnózis nem tartozik a különösebben nehezek közé, ha 
gondolunk rá [2, 4]. 

 Keringési rendszer: bőr erythema, melegségérzés, félelemérzés, szédülés, mellkasi fájdalom, 
kamrai aritmiák, hypotensio, tachycardia szívritmuszavarok, shock (sápadt, nyirkos bőr). 

 Légutak: Nyelv, torok, garat, gégeduzzanat és -odema miatt "gombócérzés” a torokban, 
rekedtség, stridor. Mellkasi feszülés, légszomj, zihálás, hypoxia, hypercapnia, a folyamat 
súlyosbodásával cyanosis, légzésleállás. 

 Bőr: viszketés, erythema, urticaria, angioedema, mely óriás csalánkiütéssé folyhat össze. Arc-
, szem-, ajak-, nyelv-, torok- vagy végtagduzzanat, conjunctivitis, rhinitis. 

 Gasztrointesztinális: hányinger, hányás, hasi görcsök, hasmenés. 

 Központi idegrendszer: fejfájás, látászavar, beszűkült tudat, szorongás, delírium, 
görcsrohamok, méhösszehúzódás 

A beteg vizsgálatakor a sürgősségi diagnosztika alkalmazandó az ABCDE séma szerint [2]: 

 A: légutak (nyelvet megnézni, nem dagad-e) 

 B: légzés 

 C: keringés 

 D: idegrendszer (AVPU: Alert (a beteg éber), Voice (hangingerre reagál), Pain 
(fájdalomingerre reagál), Unresponsive (nem reagál) 

 E: levetkőztetés. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

A háziorvosi gyakorlatban nem releváns. Ha a beteg sürgősségi osztályra kerül, rutin kémiai 
laboratóriumi vizsgálatok és a vérgáz értékek meghatározására kerül sor. Anaphylaxiás reakció alatt 
megemelkedik a szérum β-triptáz koncentrációja. A vizeletből a hisztamin és bomlástermékei 
mutathatók ki. 

Képalkotó vizsgálatok és egyéb vizsgálatok 

A képalkotó vizsgálatok sürgősségi helyzetben nem relevánsak. Az EKG-n myocardialis ischaemia, 
vezetési zavar, pitvari es kamrai aritmia, T-hullám eltérések láthatók. 

Diagnózis 

A korai felismerés életmentő! A tünetek jelentkezésének gyorsasága, tudott vagy feltételezhető 
(gyógyszer) allergia esetén a diagnózis egyszerű. 

Differenciál-diagnózis 

Szóba jöhet még akut szívinfarktus, tüdőembolia, akut asthmás roham, herediter angiooedema, 
hideg urticaria, epilepsia, mérgezések, vazovagális reakció, carcinoid szindróma vagy 
phaeochromocytoma. 
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Kezelés 

A kezelés megkezdésére nem sokat várhatunk, mert a beteg állapota percek alatt romlik, súlyos 
shock, majd rövidesen keringésleállás következik be. A kezelés megkezdésekor mindenképpen 
segítséget kell kérni (rohammentő). Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Szakmai Kollégium 
2010-ben jóváhagyott szakmai irányelve szerint [2]: 

A) Azonnali tennivalók 

A teendők között az első, hogy nyitott fix vénát teremtsünk a gyógyszerbevitel, valamint a 
folyadékpótlás számára. Egy perifériás vénába kössünk be krisztalloid infúziót (Ringer vagy izotóniás 
NaCl infúziót- Salsol-A) lehetőleg branülön keresztül. Ezután szívjunk fel egy 10 ml-es fecskendőbe 1 
amp. Tonogen injekciót (Adrenalin 1 mg), majd ezt hígítsuk fel 10 ml-re bármilyen steril oldószerrel 
(NaCl 0,9%, Aqua dest. amp.), vagy az infúzióból szívjunk hozzá 9 ml Ringert oldószerként. Az így 
elkészített 10 ml-es Tonogen oldat 1 ml-e 0,1 mg hatóanyagot tartalmaz. 

Súlyos esetben azonnal ezzel kezdjük a beavatkozást. Adjunk be iv 1-2 ml-t (0,1-0,2 mg). A hatás a 
vénás beadás után szinte azonnal jelentkezik. Az urticaria csökken, pulzusa tapinthatóvá válik, 
vérnyomása emelkedik. Ezzel szinte mindig együtt járnak kellemetlen tünetek is a beteg részéről: 
fejfájás, heves szívdobogásérzés, melegség érzése. Ezek az adrenalin mellékhatásai, nem kell tőlük 
félni. Ha a beteg jelzi ezeket a tüneteket, nyugtassuk meg, egy-két perc alatt magától elmúlik. 

Ha a beteg elesett állapota miatt nem találunk perifériás vénát, alkalmazható a Tonogen injekció im. 
formában is. Ilyenkor az adag a nem hígított Tonogen injekcióból 0,5 ml (1/2 mg) lehetőleg a m. 
deltoideusba vagy a comb elülső izmába (m. quadriceps) beadva (innen a leggyorsabb a felszívódás) 
20-30 percenként. 

Az adrenalin megállítja az érfalpermeabilitás fokozódását, emeli a pulzusszámot és a vérnyomást, 
jelentős tachycardiát okoz stb. Nagyon hamar bomlik. 5-10 perccel a beadás után a szervezetben már 
alig van kimutatható mennyiségben jelen. Ekkor az anaphylaxiás tünetek újra jelentkeznek. Ennek 
megfelelően a Tonogen adagolását 0,1-0,2 mg (1-2 ml hígított oldat) mennyiségben 5-10 percenként 
ismételni kell. Meddig és hányszor? Azt tanácsolom, hogy míg a klinikai tünetek nem javulnak 
jelentősen és tartósan, többször is. Magam (dr. Sirák András) egy 60 kg súlyú idősebb asszonynál 
okoztam anaphylaxiás shockot Algopyrin injekció beadásával. A beteg előtte többször szedett 
Algopyrin tablettát. Összesen 1,4 mg Tonogen adására volt szükség, 7x0,2 mg adagban, míg állapota 
stabilizálódott [4]. 

1. A légutak biztosítása, légzés, keringés, tudatállapot felmérése. 
2. Adrenalin (Tonogén 1 mg/ml) i.m. 0,01 mg/kg adagban, felnőtteknek maximum 0,5 mg (0,5 

ml), gyermekeknek maximum 0,3 mg (0,3 ml) im. a combba. Súlyos esetben a comb elülső 
részébe adjuk az adrenalint. Szükség esetén 5-15 percen belül ismételhető. Kerüljük a 
toxicitást! 

3. Ha a beteg az im. adrenalinra és a folyadékpótlásra nem reagál, percek múlva iv. is adható: 
0,1-0,3 mg adrenalin fiziológiás sóval 10 ml-re hígítva. Folyamatos hemodinamikai 
monitorozás szükséges! Bár az adrenalinnak az anaphylaxiában nincs abszolút 
kontraindikációja, több halálesetet okozott már az adrenalin meggondolatlan iv. használata. 

B) Általános tennivalók 

1. Helyezzük a beteget hanyattfekvő helyzetbe és emeljük fel a lábát. 
2. Légút biztosítás (endotracheális intubáció vagy conicotomia válhat szükségessé). 
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3. Oxigén 6-8 l/perc. 
4. Vénabiztosítás, gyors folyadékpótlás krisztalloid oldattal (felnőtt: 1-2 liter 0,9%-os sóoldat, 

gyermeknek: 20 ml/kg krisztalloid). 
5. Az allergiát kiváltó injekciónak vagy a rovarcsípésnek a helyét leszorítva a felszívódás 

lassítható. 

C) Speciális, a szituációtól függő tennivalók 

1. Az allergiát kiváltó injekció, vagy a rovarcsípés helyére beadott fél adag (0,1-0,2 mg) 
adrenalin injekció lassítja az allergén felszívódását. 

2. Antihisztamin orálisan, im. vagy iv. (Suprastin inj.(chloropyramin 20 mg/1 ml) 20-40 mg (1-2 
amp) iv/im, Pipolphen inj (promethazin 50 mg/2 ml) 25-50 mg (1-2 ml) iv/im 

3. Ranitidin 50 mg. i.v. felnőttnek, 1 mg/kg gyermeknek) 
4. Bronchospasmus esetén salbutamol inhaláció (2-4 puff adagoló aerosolból). 
5. Az adrenalin kezelés és a folyadékpótlás ellenére fennálló hypotenzió kezelésére egyéb 

vazopresszor adható: dopamin (2-20 mg/kg/min), noradrenalin, metaraminol vagy 
vazopresszin infúzió. Folyamatos hemodinamikai monitorozás szükséges! 

6. Ha a beteg β-blokkoló kezelés alatt áll, az anaphylaxia terápiára refrakter lehet, ilyenkor 
glucagon injekció segíthet: 1,0 mg i.v., 5 perc után ismételhető. Hányingert okozhat, aspiráció 
elkerülésére figyelni kell. 

7. Szisztémás glukokortikoidok (Solu-Medrol 80-250 mg iv., methylprednisolon 1-2 mg/kg/nap 
vagy Di Adreson F aquosum 100-200 mg (4-8 amp/25 mg) iv. A szteroidok segítenek 
megelőzni az elhúzódó vagy a bifázisos anaphylaxiát, de tudni kell, hogy iv. adás esetén is 
csak 25-30 perc múlva hatnak. 

8. A Ca adása nem tartozik az anaphylaxia gyógyszerei közé. Orális készítmények anaphylaxiás 
shock kezelésében, de megelőzésében sem jönnek szóba. 

D) Teendők keringésösszeomlás esetén 

1. Iv. adrenalin 
2. Gyors folyadékpótlás 
3. Asystolia esetén atropin, transcutan pacemaker 

Függetlenül a tünetek súlyosságától és a helyszíni ellátás sikerességétől, a késői reakció veszélye 
miatt az anaphylaxiás beteget mindenképpen kórházba kell küldeni 24-48 órás megfigyelésre. 

Enyhébb allergiák 

Nem minden allergiás esemény okoz anaphylaxiás shockot, sokszor enyhébb tüneteket látunk. Az 
ilyen esetek azért kezelendők, mert néha előfordul, hogy megfelelő kezelés nélkül anaphylaxiás shock 
alakul ki belőlük.A tünetek közül a viszketés, generalizált urticaria általában jellegzetes, azonban a 
keringés stabil, tehát a vérnyomás normális, tachykardia nincs, vagy nem jelentős. Vizsgálatnál 
hallgassunk rá a tracheára a stridor vizsgálatához, egyebekben a vizsgálat nem különbözik a 
megszokottól. 

Kezelés során antihisztaminokat adjunk Suprastin 25-50 mg (1-2 ml) mennyiségben im, esetleg 
Pipolphen 25 mg (1 ml) mennyiségben iv vagy im. Hasznos a közepes adagú steroid, Solu-Medrol 80-
125 mg iv. 

Az enyhébb allergiás esetek nem feltétlenül igényelnek kórházi elhelyezést, néhány órás orvosi 
observációt azonban igen. Ha állapotuk javulni kezd, haza engedhetők. Otthonra orális antihistamin 
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készítményt rendeljünk, pl. Suprastin 3x1, Claritine 2x1, Cetirizin, Lertazin napi 1-2 tabl). A szinte 
mindig megjelenő bőrkiütésekre hűsítő, kevés szteroidot is tartalmazó krémet írjunk [4]. 

Rp.) 

Ung Ftorocort gta 30,0 

Ung Burow gta 70,0 

MDS Külsőleg 

 

Diagnosztikusan és terápiásan az anaphylaxiás shockot négy súlyossági fokozatra szokás osztani (6. 
táblázat) [4]. Ezek egyrészt a súlyosságot jelentik, másrészt megszabják a teendőket is. Ezek a 
stádiumok azonban gyakran összefolynak. 

 

6. táblázat. Az anaphylaxiás shock fokozatai. 

Fokozat Tünetek Kezelés 

1. fokozat Émelygés, hányás, viszketés, urticaria Antihisztamin injekció, allergén bevitel 
megállítása 

2. fokozat Tünetek: vérnyomásesés, tachykardia Antihisztamin + Ringer infúzió 500-1.000 ml + 
szteroid iv. 100-200 mg 

3. fokozat Súlyos vérnyomásesés (90/60 alatt), 
shock, hörgőgörcs 

Adrenalin inj. hígítva iv. frakcionáltan 
(Tonogen) + Ringer vagy im. 0,5 mg/20-30 
min 

4. fokozat Keringés/légzés leállás, klinikai halál Reanimáció + Ringer + Adrenalin inj 
(Tonogen) 1 mg/4 min iv. 

 

Gondozás 

Az anaphylaxiát kiváltó okot mindenképpen szükséges tisztázni a szakellátásban, és minden formáját 
kerülni kell. Ennek ismeretében meghatározható, hogy van-e keresztreagáló allergén, melyet szintén 
kerülni kell. Írásos betegtájékoztatók sokat segíthetnek. 

Az anaphylaxián átesett betegek számára nem javasoltak az alábbi gyógyszerek: ACE-inhibitorok, β-
blokkolók, nem-szteroid gyulladásgátlók. 

Önbelövő adrenalin injekció felírása akár előregyártott (Epipen, Anapen), akár a beteg számára 
másodpercek alatt összeállítható formában (1 amp. Tonogén + tű + 1 ml-es fecskendő). 

Terápiás elégtelenség 

Ha az adrenalin nem használ, a hypoxia oka légúti obstrukció vagy aritmia lehet. Ellátása a B és C 
pontokban leírtak szerint történik, a sürgősségi szakellátás igénybevételével (rohammentő). 

Primer prevenció 

A szenzibilizálódás folyamatát érdemben megelőzni nem lehet. Az étel-, a rovarcsípés- és a 
gyógyszerallergiás eredetű anaphylaxia másodlagos megelőzésével kapcsolatos teendőket az adott 
fejezetekben ismertetjük. 



 1448 

Quincke oedema (angioneuroticus oedema) 

Hirtelen kezdődő, sokszor ijesztő megjelenésű kórkép. Vezető tünete az arc, a száj, a nyelv 
területének hirtelen, 1-2 óra alatt kialakuló akut duzzanata. Előfordul, hogy bőrvörösség kíséri, de ez 
nem obligát jel. 

Tünetek 

Az arc, egy vagy több részén, ajkakon, nyelven, nyakon a szem körül hirtelen kialakuló oedema. Egyéb 
bőrjelenség nem feltétlen kritérium, de gyakran látható urticaria, viszkető érzés. Veszélye a 
gégeoedema. Tudjuk, hogy az arc és a nyak szövetei lazák, könnyen keletkezik bennük aránylag 
jelentős oedema. Amíg az oedema az arcra, ajkakra lokalizálódik, nincs különösebb veszély, de a 
gégeoedema életveszélyes lehet, ezért sose hagyjuk el a gége hallgatását, mint diagnosztikus eszközt, 
sok hiteles információval szolgál. 

Eiológia 

Minden előbb felsorolt ágens, ami allergiás reakciót okozhat. Kórtani lényege a mély kötőszövetek 
angioneuroticus oedemája. Kórélettanilag IgE által közvetített angiooedema. Általában a beteg tudja, 
milyen étel fogyasztása, kozmetikum használata, gyógyszer bevétele stb. előzte meg a kialakulást. 

Lényegében minden, a korábban felsorolt allergiát kiváltani képes gyógyszer, kozmetikum, élelmiszer 
okozhatja. Nem ritka, hogy a kiváltó ok ismeretlen marad. Előfordul, hogy nyomozói képességek 
kellenek egy-egy visszatérő Quincke-oedema okának, keletkezési körülményeinek kiderítéséhez. 
Emlékezetes esetem (dr. Sirák András) egy anyuka, akinél akkor alakult ki Quincke-oedema, amikor 
egy bizonyos báránybőr takarón játszott a gyermekével [4]. Ebből is látszik, milyen szerteágazóak 
lehetnek a kiváltó okok. 

Kezelés 

Lényegében tüneti. Antiallergikumokat, súlyosabb esetben szteroidot adjunk, lehetőleg parenterális 
formában. Tonogen alkalmazására ritkán lesz szükség, akkor a frakcionált adagolás előbb leírt 
szabályai szerint járjunk el. Javasolt kezelés például: Suprastin tabl. (chloropyramin 3x25 mg) vagy 
Lertazin tabl (levocetirizin 2x5 mg). 

Adhatunk szteroidot is 40-125 mg mennyiségben (Solu-Medrol). A legfontosabb hogy a Quincke-
oedemás beteget másnap meg kell nézni, ha otthon marad. Fontos, hogy a gégeoedemát időben 
észrevegyük, ha jelentkezik. Jóindulatú, de ijesztő betegség. 

Többször visszatérő Quincke-oedema esetén gondoljunk a beteg - esetleg más tünetet nem mutató - 
Giardia lamblia fertőzésére. A Giardia kimutathatósága nem könnyű, csak friss székletből mutatható 
ki, viszonylag nagy a tévedés esélye. Ha Quincke-oedema többször visszatér és nem találunk egyéb 
kiváltó okot, adjunk - ex juvantibus --metronidazol tartalmú gyógyszert (Klion vagy Supplin tabl 3x250 
mg 10 napig). 

Rovarméreg-allergia 

Bevezetés 

A méh- és darázsméreg allergia jelentőségét a beteg életét közvetlenül veszélyeztető anaphylaxiás 
reakció adja. A betegoktatás és a specifikus immunterápiára történő beutalás életmentő. 
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Definíció, BNO tartomány 

A méh- és darázsméreg allergia I. típusú immunreakció a Hymenopterák (méhek, darazsak) mérgével 
szemben. 

T7820 Anaphylaxiás shock, m.n.o. 
Z8880 Túlérzékenység: gyógyszerek, biológiai anyagok 
Z8890 Túlérzékenység: k.m.n. gyógyszer, drog, biológiai anyag 

 

Epidemiológia 

A méh-és darázscsípés okozta anaphylaxiás reakció a gyermekek 0,4-0,8%-ában, a felnőttek 3%-ában 
fordul elő. Családi halmozódást is észleltek, mely veleszületett hajlamra utal. Az egészséges populáció 
10-20%-ában található rovarméreg-specifikus IgE antitest, ennek ellenére rovarcsípés nem vált ki 
bennük tüneteket. A nagy (>10 cm) helyi reakciót mutató egyénekben a következő csípés kiváltotta 
anaphylaxiás reakció valószínűsége 5-10%. Lakókörnyezetünkben inkább darazsak találhatók: 
strandon, piacon, stb. elszenvedett rovarcsípések döntően darazsaktól származnak [2, 5]. 

Mortalitás/morbiditás 

Annak a valószínűsége, hogy a szisztémás reakciót átélt felnőttekben a következő csípés anaphylaxiát 
vált ki, 70-75%, gyermekekben 40%. 

Nem, életkor, társadalmi háttér 

A nők gyakrabban szenzibilizálódnak. Gyermekkorban a spontán gyógyulás gyakoribb. Méhészekben, 
vidéken élőkben gyakoribb [1]. 

Pathophysiológia, pathogenezis 

A rendszeres allergén-expozíció mellett a szenzibilizálódáshoz szükséges idő tág határok között 
mozog: lehet 2 hónapnál kevesebb is, vagy akár 25 év múlva is bekövetkezhet. A fő allergén a 
rovarméregben található foszfolipáz-A. Az allergén IgE termelődését váltja ki, de ugyanakkor IgG4 is 
termelődik ellene, mely védő antitest. Az immunterápia célja, hogy a kis dózisban rendszeresen adott 
allergén hatására a szervezet nem IgE-vel, hanem IgG4-gyel reagál. Így elmarad az IgE-hez való 
kapcsolódás összes káros következménye. 

Hatáskör/kompetencia 

Akut/életveszélyt jelentő történések/kórállapotok felismerése, elsődleges ellátása, szakintézetbe 
történő azonnali beutalása, szükség esetén állapottól függően megfelelő szintű szállításának 
megszervezése, és orvosi felügyelet biztosítása; elvégzendő sürgősségi beavatkozások elvégzése 
háziorvosi kompetencia [1, 2]. 

A rovarcsípés-allergiás beteget immunológiai-allergológiai szakrendelésre kell küldeni, ahol a 
specifikus immunterápiáról döntenek. Allergén immunterápiát csak allegológus szakorvos végezhet, 
intenzív osztályos háttérrel rendelkező fekvőbeteg-intézményben [Eü. Közlöny 64(8):2569. (2004) [4]. 
Az anaphylaxia veszélye (5-40%!) miatt a szakrendelésen korábban megkezdett rendszeres (heti, havi 
injekciót) kezelést nem szabad a háziorvosi rendelőben folytatni, vagy beadni a kimaradt injekciót. 
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Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A kórelőzmény felvételekor tisztázandó: a csípés körülményei, korábbi csípések és az ezek kiváltotta 
reakciók, társbetegségek, a beteg által szedett gyógyszerek (a reakciót fokozhatják az ACE-gátlók és 
β-blokkolók). Fontos a rovar meghatározása (méh vagy darázsfélék). 

Fizikális vizsgálat 

A fiziológiás körülmények között a méh- és darázscsípés okozta helyi reakció átmérője nem több 10 
cm-nél, napok alatt spontán és nyom nélkül elmúlik. Az allergiás reakció a csípést követően 2-20 perc 
múlva kezdődik, és kétféle lehet: 

 Nagy helyi reakció: 24-48 órán át növekvő induratio, mely végtag immobilizációhoz vezethet 

 Anaphylaxia: urticaria-angioedema, tenyéri-talpi viszketés, szédülés-hypotensio, nehézlégzés, 
mellkasi szorítás, zihálás, torokfeszülés-rekedtség, halálfélelem, eszméletvesztés. A halál oka 
gégeoedema. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

A háziorvos számára nem releváns. Az rovarméreg-specifikus IgE meghatározást (RAST-ot) a 
szakellátásban végzik. A szenzitivitása 70-90%, de ugyanolyan specifikus. 

Képalkotó vizsgálatok 

Nem releváns. 

Egyéb vizsgálatok 

Az allergológiai szakrendelésen a rovarméreggel végzett Prick teszt igen szenzitív (>90%), de az 
anaphylaxiás reakció megismétlődésének veszélye miatt az in vitro vizsgálatot csak akkor végzik, ha 
az anamnézis típusos és a RAST negatív [2, 5]. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 

Az anamnézis és az észlelt tünetek, valamint a bőrpróba vagy a RAST pozitivitása alapján állítható fel. 
A differenciál-diagnózis a kórelőzmény és anamnézis és a tünetek ismeretében többnyire egyszerű. 

Kezelés 

Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Szakmai Kollégium 2010-ben jóváhagyott szakmai 
irányelve szerint [2]: 

Nagy helyi reakció esetén borogatás, p.os és lokális antihisztamin, fél-egy órás megfigyelés. 
Progresszió esetén 0,2-0,3 ml Tonogénnel a reakció helye körbeinfiltrálható. 

A szisztémás reakció ellátása annak súlyosságától függ. Enyhe esetben (néhány csalánkiütés) esetén 
antihisztamin p.os vagy parenterálisan (7. táblázat). 
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 Közepesen súlyos esetben (generalizálót urticaria, angiooedema és/vagy bronchospasmus) 
fennállásakor a beteget fektessük le, biztosítsunk vénát, a csípés helyét infiltráljuk körbe 0,2-
0,3 ml Tonogénnel, 2-4 puff Salbutamol, antihisztamin iv. vagy im., 20-60 mg 
metilprednisolon iv. 

 A súlyos, anaphylaxiás reakció ellátását ld. az anaphylaxia fejezetben. A beszakadt fullánkot 
annak összenyomása nélkül távolítsuk el! 

7. táblázat. Antiallergiás indikációval törzskönyvezett antihisztaminok 

Hatóanyag Gyógyszer Napi adag Mellékhatás 

dimethinden Fenistil 4 mg 
caps., Fenistil 
junior 1 mg/ml 
oldat 

3-6 mg/nap Fáradtság, álmosság, szájszárazság, 
hányinger, hányás, fejfájás, szédülés, 
feszültség, idegesség, oedema, 
folyadékretenció, exantéma, izomtónus-
fokozódás, légzészavar, glottisz görcs, gége- 
és arc-oedema 

kloropiramin Suprastin 25 mg 
tb, 1 ml amp. 

75-100 mg Szedáció, elesettség, aluszékonyság, 
szájszárazság, szédülés, inkoordináció, 
álmosság, gyengeség, hasi fájdalom 

prometazin* Pipolphen 25, 50 
mg tabl., 50 mg 
amp., 25 mg kúp 

75-200 mg Szájszárazság, hányinger, hányás, 
székrekedés, vérnyomás csökkenés, 
extapiramidális tünetek, dyskinesia, 
oculogyriás krízis, torticollis, nyelv protrusio, 
izgatottság, álmosság, zavartság, 
agranulocitózis, trombocitopénia, allergiás 
reakciók, fényérzékenység, exanthema, 
homályos látás, a szem akkomodációs zavara 

cetirizin Cetigen 10 mg 
tabl. 
Cetirizin HEXAL 
10 mg tabl., 10 
mg/ml oldat 
Cetirizin EP 10 mg 
tabl. 
Cetirizin-
ratiopharm 10 mg 
tabl., 
Cetrin, Cetrin 
akut 10 mg tabl., 
10 mg/ml oldat 
Parlazin 10 mg 
tabl., 10 mg/ml 
oldat, 
Revicet, Revicet 
akut 10 mg tabl., 
Zyrtec start, 
Zyrtec 10 mg 
tabl., 10 mg/ml 
oldat 

10 mg Fejfájás, szédülés, izgatottság, szájszárazság, 
álmosság, gyomor-béltünetek, fáradtság, 
exanthema, nyálkahártya-oedema, fémes 
szájíz, hepatitis, transzaminázok emelkedése, 
cholestasis, tachycardia, vizelet-retenció, 
hólyag-atónia 

ciproheptadin* Peritol 4 mg tabl., 
40 mg/100 ml 

4-12 mg Szájszárazság, hasi fájdalom, hasmenés, 
székrekedés, cholestasis, hányinger, hányás, 
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szirup transzaminázok emelkedése, 
hiperbilirubinémia, hepatitis, gyakori vizelési 
inger, dysuria, vizeletretenció, hólyag-atónia, 
hypotensio, dyspnoe, orrdugulás, bronchiális 
váladék besűrűsödése, ataxia, tremor, 
paresthesia, neuritis, fejfájás, szédülés, 
izgatottság, feszültség, idegesség, álmosság, 
gyengeségérzés, alvászavar, álmatlanság, 
zavartság, hallucináció, hízás, 
étvágynövekedés, tachycardia, 
palpitatioérzés, arrhythmia, 
thrombocytopenia, anaphylaxiás shock, 
szérumbetegség, glottis görcs, arc-, gége-
oedema, erythema, fényérzékenység, 
haemolyticus anaemia, agranulocytosis,n 
neutropenia, exantéma, urticaria, purpura, 
mydriasis, diplopia 

loratadin Claritine akut 10 
mg tabl., Claritine 
10 mg tabl., 1 
mg/ml szirup 
Erolin 10 mg tabl., 
1 mg/ml szirup 
Flonidan 10 mg 
tabl., 1 mg/ml 
szirup, Lorano 10 
mg tabl., 
Loratadin HEXAL 
10 mg tabl., 
Loratadin 
ratiopharm 10 mg 
tabl., 
Roletra 10 mg 
tabl 

10 mg Hasi fájdalom, hányinger, hányás, gastritis, 
májkárosodás, collapsus, syncope, fejfájás, 
fáradtság, hajhullás, tachycardia, arrhythmia, 
anaphylaxiás shock, szérumbetegség, 
bőrreakciók, hízás, étvágynövekedés, 
bronchospasmus, EKG-n QT megnyúlás, 
„torsades des points” 

fexofenadin Altiva 120 mg, 
180 mg tabl., 
Fexgen 120 mg, 
180 mg tabl., 
Telfast kid, Telfast 
120 mg, 180 mg 
tabl. 

120-180 mg Fejfájás, hányinger, hányás, álmosság, 
szédülés, alvászavar, álmatlanság, fáradtság, 
lidércnyomás, feszültség, izgatottság, 
exantéma, urticaria, pruritus, glottisz görcs, 
arc-, gége-oedema, anginás fájdalom, 
nehézlégzés, melegségérzet, erythema, 
anaphylaxiás shock, szérumbetegség 

dezloratadin Aerius 2,5 mg, 5 
mg tabl., 0,5 
mg/ml oldat, 
szirup 

5 mg Fejfájás, szájszárazság, fáradtság, 
anaphylaxiás shock, szérumbetegség, 
exantéma, allergiás reakciók 

Megjegyzés: Heveny rosszullét esetén az akut hatású készítmények választandók. 

Gondozás 

Háziorvosi szinten nem releváns, a specifikus immunterápiát ld. a megelőzés részben. 
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Terápiás elégtelenség 

Sürgős beutalás a szakellátásra. 

Primer prevenció 

Nem releváns. A másodlagos megelőzés szintjén a betegoktatásnak óriási jelentősége van. A 
rovarcsípés-allergiás beteg számára néhány tanácsot a 8. táblázat tartalmaz. 

8. táblázat. Tanácsok rovarcsípés allergiás betegek számára 

 Lehetőleg ne étkezzen a szabadban. Ha mégis, ételét, italát fedje le. 

 Ne viseljen fodros, élénk színű ruházatot. A fekete alapon apró virágmintás ruha különösen 
vonzó a rovarok számára. A nadrág szárát tűrje a cipőjébe. Ne használjon kozmetikumokat, 
különösen erős illatokat.  

 Otthonában ne foglalkozzon szeméthordással, különösen a nyári-őszi időszakban. Ha 
felborult a kuka, kérjen meg valakit a kihullott szemét összeszedésére. 

 Őrizze meg nyugalmát, ha méh, darázs repked maga körül. Semmiképpen próbálja 
elhessegetni, csapkodni maga körül, hanem hívjon segítséget. 

 Külföldi utazáskor vigyen magával tájékoztatót a célország nyelvén a rovarcsípés allergiáról 
és sürgős orvos segítségre lehet szüksége. 

 Készenléti gyógyszerei mindég tartsa magánál. Az beadása után mindig kérjen orvosi 
segítséget. 

 A bőrbe szakadt méh fullánkot a hozzátartozó tömlő összenyomása nélkül eltávolításuk el! 

(Forrás: [1, 6] nyomán 

Specifikus immuntherápia abszolút javallatát képezi, ha a beteg szisztémás reakciót mutat, és a RAST 
vagy a bőrpróba pozitív és a kezelésnek nincs ellenjavallata. (Pozitív bőrpróba vagy RAST hiányában 
hyposensibilisatio nem indikált). Bár vannak gyors (6-8 hétig tartó) immunizálási sémák, a specifikus 
immunterápia 3-5 évig tart. 

A szisztémás reakciót átélt betegeket mindenképpen, a nagy helyi reakciót mutató betegeket az 
allergológiai szakrendelés megítélése alapján készenléti adrenalinra szóló recepttel (+ tű és 
fecskendő) el kell látni, és meg kell sürgős esetben az adrenalin felszívására. AnaPen (0,3 mg), 
gyermekeknek Anapen Jr (0,15 mg). Tanácsos a beteget készenléti gyors hatású antihisztamin 
tablettával és 64 mg metilprednisolon tablettával is ellátni. 

Herediter angioneuroticus oedema (HANO) és szerzett C1-ihibitor hiány 

Bevezetés 

A betegség gyakorisága a nála jóval ismertebb SLE-vel azonos. A tünetek és a betegség késői 
felismerése halálos következményei lehet. A háziorvos feladata, hogy az anamnézis és a fizikális 
eltérések alapján gondoljon a betegségre, és a beteget centrumba küldje. 

Definíció, BNO tartomány 

A herediter angioneuroticus oedema (HANO) a C1-inhibitor (C1-INH) fehérje hiányán vagy csökkent 
aktivitásán alapuló, autoszomális domináns módon öröklődő betegség, melynek jellemzője a bőr- és 
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nyálkahártya alatti oedema rohamszerű kialakulása. A betegségnek öröklődő és szerzett formája 
ismert. A tünetek azonosak. 

D8411 C1 esterase gátló (C1-INH) hiány 
T7830 Oedema angioneurotica 

 

Epidemiológia 

Prevalencia 1:10000-1:50000. 

Mortalitás/morbiditás 

A HANO mortalitása 30% körüli. A halálesetekért elsősorban a fel nem ismert és rosszul kezelt 
gégeoedema felelős. 

Nem, életkor, társadalmi háttér 

Mindkét nem egyforma mértékben érintett. Gyermekkorban manifesztálódik. A társadalmi háttér 
nem releváns 

Pathogenesis és pathophysiologia 

A veleszületett forma (HANO) a 11es kromoszómán helyezkedö c1-inh gén hibájából ered. A HANO 
két típusa ismert. Az 1-es típusban (az esetek 85%-a) hiányzik vagy csökkent a C1-INH 
szérumkoncentrációja. A 2-es típusban (az esetek 15%-a) a C1-INH szint normális, sőt emelkedett is 
lehet, azonban kórosan működik [2, 3]. 

A C1-INH fehérje számos fehérje-kaszkádrendszer (komplement, kinin, véralvadási, fibrinolítikus) 
fékjeként működik. A C1-INH gátolja az aktivált XII. (Hageman) faktor és a kallikrein, valamint a 
C1r/C1s komplement komponenseinek katalítikus működését. A rohamok alatt a betegek 
szérumában emelkedett bradykinin, csökkent prekallikrein és nagy molekulatömegű kininogen 
mérhető (a bradikinin ebből szabadul fel). A komplementrendszerben is hasonló folyamat zajlik. A C2 
és C4 csökkent szintje a C1 fokozott aktiválódásának következménye. 

A szerezett angioneuroticus oedema lényegesen ritkább. A szerzett formában a C1INH óriási mértékű 
felhasználódása észlelhető, részben a malignus B sejtes lymphomák által termelt anti-idiotípus 
immunglobulinok és monoklonális IgG képezte immunkomplexekben, részben a C1INH ellen termelt 
autoantitestek révén. 

Fontos tudni, hogy az angiotenzin-konvertáz enzim (ACE) is bontja a kinint (kinináz II). Az ACE-gátló 
szerek az arra genetikailag hajlamos egyénekben (a hypertoniások 0,1-0,5%-a) a csökkent bradikinin 
lebomlás miatt emelkedett bradikinin szintet, krónikus köhögést, okozhatnak, normális C1-INH 
fennállása esetén is [2, 3]. 

Hatáskör/kompetencia 

Az akut, életveszélyt jelentő angiooedemás roham felismerése vagy legalábbis gyanújának felvetése a 
beteget először látó orvos feladata. A teendő a sürgősségi ellátás és a beteg speciális ellátó 
centrumba irányítása [1, 2]. Az ismert diagnózis esetén fontos a beteg felvilágosítása, műtéti 
előkészítésének (akár egy foghúzás is!) megszervezése [2]. 
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Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A családi anamnézis az esetek 75-85%-ában pozitív (a családtagokban is előfordult rohamszerű 
oedema), de az esetek 15-25%-ában negatív (de novo mutáció). Felismert betegség esetén fontos a 
család szűrése, részben a tünetmentes hordozók kiszűrése miatt, részben azért, mert 
kisgyermekkorban, még a tünetek jelentkezése előtt felismerhető a betegség [2]. 

A tünetek általában 7 éves kor fölött, bármilyen életkorban kezdődnek. A roham általában 1-3 napig 
tart, súlyos esetben kezelés nélkül egy hétig is elhúzódhat. Provokáló tényező a mechanikai trauma, 
elsősorban a fej-nyak területén végzett, szövetsérüléssel járó beavatkozás (pl. foghúzás, intubáció), 
emocionális stressz, hormonális hatások (menses, terhesség, anticoncipiensek). A felső légúti 
infekciók a gégeoedema, mások (pl. H. pylori fertőzés) a hasi rohamok kialakulására hajlamosítanak 
[2, 3]. 

Fizikális vizsgálat 

Rohammentes időben a beteg tünetmentes. A tüneteket a subcutan és submucosusan kialakuló 
oedema okozza [2, 3]. 

 Bőr alatti oedema. A rohamok alatt az arcon, a törzsön és a genitális régióban észlelhető a 
bőr felszínéből laposan kiemelkedő, nem erythemás és nem viszkető oedema. Előfordul, 
hogy csak az egyik végtagon alakul ki, a másikon nem. Szemben az I-es típusú 
immunreakcióval, kialakulása sokszor órákig tart. A subcutan oedema néhány napos 
fennállás után spontán elmúlik. 

 Nyálkahártya-oedema. A gégeoedema hamar kialakul, fulladáshoz vezethet. A 
gasztrointesztinális traktus nyálkahártyája alatt megjelenő oedema akut hasi katasztrófa 
képében jelentkezik, görcsös fájdalommal, hányingerrel, hányással, vizes hasmenéssel. Ha a 
beteg ilyenkor műtétre kerül, kevés ascites, oedemás belek láthatók csak. Ugyanakkor a 
műtéti beavatkozás veszélyes, mert önmagában is tovább aktiválja a komplement rendszert, 
ezáltal súlyosbítja a rohamot. 

 Egyéb tünetek. Hydrothorax vagy pericarditis ritkán fordul elő, mellkasi nyomást, 
nehézlégzést okoz. Agyoedema fejfájást, látászavart, hemiplegiát és epileptiform görcsöket 
okozhat. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

A roham alatt a Westergreen érték, a fehérvérsejtszám és a CRP normális [2]. A C1-INH antigén 
hiányának (1-es típus) vagy csökkent funkciójának (katalízis gátlás teszttel, 2-es típus) alapszik. Bár a 
HANO-ban a C1 szint normális, annak szubsztrátjai, azaz a C2 és a C4 krónikusan alacsony, és a 
rohamok alatt további C1q aktiválódása miatt tovább csökken. A szerzett angioneuroticus 
oedemában szenvedő betegek tünetei megegyeznek a HANO-val, de hiányzik pozitív a családi 
kórelőzmény, és a C1-INH, C4, és C2 csökkenése mellett a C1, valamint a C1q szintje is alacsony (9. 
táblázat). Mind a veleszületett, mind a szerzett, valamint az ACE-gátló kiváltotta angiooedemában 
emelkedett bradikinin koncentráció mérhető (az utóbbiban különösen magas). 

9. táblázat. Az angioneuroticus oedema egyes formáiban található komplement-eltérések 

 C1-INH 
koncentráció 

C1-INH 
aktivitás 

C1 
koncentráció 

C4 
koncentráció 

Anti-C1-INH 
antitest 
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HANO I ↓ ↓ N ↓ Nincs 
HANO II ↑ / N ↓ N ↓ Nincs 
Szerzett C1-
INH hiány I 

↓ ↓ ↓ ↓ Nincs 

Szerzett C1-
INH hiány II 

↓ ↓ ↓ ↓ Kimutatható 

N: normális, ↓: csökkent, ↑: emelkedett [2] 

Képalkotó vizsgálatok 

A rohamok alatt hasi UH-gal ascites képződése és a bélfal-oedema mutatható ki. 

Egyéb vizsgálatok 

Nem háziorvosi kompetencia. 

Diagnózis 

A HANO gyanúját a pozitív családi anamnézis mellett a viszketés és a csalánkiütés hiánya, a kifejezett 
és visszatérő, rohamszerű gyomor-bélrendszeri görcsök és gégeoedema veti fel. 

Differenciál-diagnózis 

Kontakt eczema, atopiás dermatitis, cutan mastocytosis jön szóba. 

Kezelés [2] 

A heveny roham kezelése 

Kortikoszteroidok, antihisztaminok és az andrenalin hatástalanok! A heveny rohamot két gyógyszer 
szünteti: 

1. C1-INH koncentrátum (Berinert P). 1 amp. (500 NE) iv. általában hatásos. Néha több, 10-20 
NE/kg adása szükséges. Gyermekek és várandósok is kaphatják. 

2. Bradikinin receptor B2 antagonista ikatibant (Firazyr). 1 amp. (3 ml 30 mg) sc. általában 
elégséges, napi max. 3 amp. adható. Csak felnőttek kaphatják. 

Életveszély esetén, a fenti két szer hiányában 2 E friss fagyasztott plazma (FFP) adandó iv. Ez a 
kezelés az alloimmunizáció veszélyét hordozza magában, ezért csak végszükség esetén alkalmazható. 

Heveny roham kezdetekor, ha van rá lehetőség, a betegeket az országos gondozó központba kell 
sürgősséggel irányítani (ld. lejjebb). Itt a betegeket 2 amp. C1-INH koncentrátumra vagy ikatibantra 
szóló recepttel látják el. A gyógyszer szükség esetén az orvosi ellátás bármely szintjén beadható. 

Profilaktikus kezelés [2] 

Rövid távú profilaxisban kell részesíteni a beteget, amikor a fej, nyak területén végzett műtét, illetve 
diagnosztikus beavatkozás előtt áll. a műtét előtt, és azt követően 4-5 napig 10 mg/kg/nap, maximum 
600 mg/nap danazol, vagy 75 mg/kg/nap (2-3 részre elosztva) tranexamsav adása javasolt. A 
beavatkozás alatt biztosítani kell, hogy a C1-INH koncentrátum elérhető legyen. Nagyobb szöveti 



 1457 

traumával járó fej-, nyaksebészeti műtétek, illetve hosszabb intubáció előtt 1 órával C1-INH 
koncentrátum profilaktikus alkalmazása ajánlott. 

Hosszú távú profilaxist alkalmazunk akkor, ha a beteg anamnézisében súlyos, életet veszélyeztető 
oedemás roham szerepel, vagy ha az oedemás epizódok gyakran (havonta, hetente) jelentkeznek. 
Antifibrinolítikumok (ε-aminocapronsav, tranexamsav) és attenuált anabolikus szteroidok (danazol és 
stanosolol) adhatók. A nem kívánatos gyógyszer mellékhatások elkerülése érdekében a minimális 
hatékony dózist ajánlatos alkalmazni, és a folyamatos gyógyszeres kezelés mellett időszakosan 
laboratóriumi (vérkép, májenzimek, CK, vizelet) és hasi ultrahang vizsgálatot kell végezni. 

Gondozás 

A C1-INH hiányos betegeket országos regiszterben tartják nyilván. Gondozásuk centralizáltan, a 
Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinikáján működő Országos Angioödéma Központban 
történik. Gyermekek akut kezelésére a fekvőbeteg hátteret a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál-
Madarász utcai Kórház és Rendelőintézete adja. A betegek felvilágosítása, életmódi tanácsok, 
szórólappal történő ellátása (pl. műtét előtti előkészítés) is itt történik. 

Terápiás elégtelenség, primer prevenció 

A betegeket az Országos Angioödéma Központba kell eljuttatni, illetve, ha ez nem lehetséges, 
konzultálni kell az ügyeletes orvossal. A prmier prevenció nem releváns 

Gyógyszerallergia 

Bevezetés 

A gyógyszerallergia problémájával naponta találkozik a gyakorló orvos. Gyakorlatilag minden 
gyógyszerkészítmény okozhat allergiát. 

Definíció, BNO tartomány 

A gyógyszer okozta nem kívánatos mellékhatások gyakoriak. Két típusuk ismert. Az A típusú reakció 
az adott gyógyszer farmakológiai hatásából következő, azzal magyarázható mellékhatás. A B típusú 
reakció előre nem kiszámítható hatás. Ide tartoznak az egyéni hajlamon (pl. enzimdefektuson) 
alapuló ún. idiosyncrasiás reakciók, és a valódi túlérzékenységi reakciók [7]. 

D5900 Gyógyszer okozta autoimmun haemolyticus anaemia 
D5920 Gyógyszer okozta nem autoimmun haemolyticus anaemia 
D6110 Gyógyszer indukálta aplasticus anaemia 
D6420 Másodlagos sideroblastos anaemia gyógyszerek és toxinok miatt 
J7020 Gyógyszer kiváltotta heveny interstitialis tüdőrendellenességek 
J7030 Gyógyszer kiváltotta idült interstitialis tüdőrendellenességek 
J7040 Gyógyszer kiváltotta interstitialis tüdő-rendellenesség, k.m.n. 
L1050 Gyógyszer okozta pemphigus 
L2380 Egyéb ágens okozta allergiás kontakt dermatitisek 
L2381 Egyéb ágens okozta allergiás kontakt dermatitisek (nem kiterjedt) 
L2382 Egyéb ágens okozta allergiás kontakt dermatitisek (18% felett) 
L2390 Nem meghatározott okú allergiás kontakt dermatitis 
L2391 Nem meghatározott okú allergiás kontakt dermatitis (nem kiterjedt) 
L2392 Nem meghatározott okú allergiás kontakt dermatitis (18% felett) 
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L2510 Nem specifikus kontaktdermatitis bőrrel érintkező gyógyszerektől 
L2511 Nem spec. kontaktdermatitis bőrrel ér. gyógyszerektől (nem kiterjedt) 
L2512 Nem spec. kontaktdermatitis bőrrel ér. gyógyszerektől (18 % felett) 
L2700 Gyógyszer okozta generalizált bőrkiütések 
L2701 Gyógyszer okozta generalizált bőrkiütések (nem kiterjedt) 
L2702 Gyógyszer okozta generalizált bőrkiütések (18 % felett) 
L2710 Gyógyszer okozta körülirt bőrkiütések 
L2711 Gyógyszer okozta körülirt bőrkiütések (nem kiterjedt) 
L2712 Gyógyszer okozta körülirt bőrkiütések (18 % felett) 
L4320 Lichenoid gyógyszerreakció 
L5600 Phototoxicus reakció gyógyszertől 
L5610 Fotoallergiás reakció gyógyszertől 
L9580 Egyéb, bőrre lokalizált vasculitisek 
L9590 Bőrre lokalizált vasculitis, k.m.n. 
T7820 Anaphylaxiás shock, m.n.o. 
T7830 Oedema angioneurotica 
T7840 Allergia, km.n. 
T8050 Anaphylaxiás shock, szérum okozta 
T8860 Anaphylaxiás shock helyesen adagolt, megfelelő gyógyszer káros hatása miatt 
T8870 Gyógyszerek k.m.n. káros hatása 
*Y40 Drogok, gyógyszerek, biológiai anyagok káros hatása gyógykezelés során 
*Y40 Szisztémás antibiotikumok 
*Y41 Egyéb szisztémás fertőzés elleni szerek és antiparasiticumok 
*Y42 Hormonok és szintetikus pótszereik 
*Y43 Elsődlegesen szisztémás szerek, m.n.o. 
*Y44 Elsődlegesen a vér alkotóelemeire ható anyagok 
*Y45 Fájdalom- és lázcsillapítók és gyulladás elleni szerek 
*Y46 Antiepilepticumok és antiparkinson szerek 
*Y47 Nyugtatók, altatók és szorongáscsökkentő szerek 
*Y48 Anaestheticumok 
*Y49 Pszichotróp szerek, m.n.o 
*Y50 Központi idegrendszer stimulánsok 
*Y51 Elsődlegesen az autonóm idegrendszerre ható szerek 
*Y52 Elsődlegesen a szív-érrendszerre ható szerek 
*Y53 Elsődlegesen a gyomor-bélrendszerre ható szerek 
*Y54 Elsődlegesen vízháztartásra, ásványi és húgysav anyagcserére ható szerek 
*Y55 Elsődlegesen a sima- és csontvázizmokra, légzőrendszerre ható szerek 
*Y56 Elsődlegesen a bőrre, nyálkahártyára localisan alkalmazott, fül-orr-gége és fogászati 

szerek 
*Y57 Egyéb és k.m.n. szerek és gyógyszerek 
*Y58 Bakteriális oltóanyagok 
*Y59 Egyéb és k.m.n. oltó- és biológiai anyagok 
Y8800 Kezelés során adott gyógyszerek, biológiai anyagok reakcióinak következménye 
Z8880 Túlérzékenység: gyógyszerek, biológiai anyagok 
Z8890 Túlérzékenység: k.m.n. gyógyszer, drog, biológiai anyag 

* az alcsoortokat terjedelmi okokból nem részleteztük 

Epidemiológia 

A gyógyszerallergiák az összes gyógyszer okozta nemkívánatos reakció 6-17%-át teszik ki. Egy, 
kórházban fekvő betegek körében végzett felmérés szerint 6 gyógyszernél kevesebbet szedő 
betegekben a nemkívánatos gyógyszerhatások valószínűsége 5% körüli, míg ha a beteg 15-nél több 
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gyógyszert kap, 40%-nál is több. Egy másik vizsgálat szerint, ha a szedett gyógyszerek száma 5, a 
valószínűség 40%, míg 10 gyógyszer esetében gyakorlatilag 100%. Járóbetegek retrospektív vizsgálata 
során az összes nemkívánatos reakció gyakorisága 20%-nak adódott [3, 7]. Az adott gyógyszerre adott 
allergiás reakció gyakoriságát nagyban befolyásolja, hogy mennyit írnak fel belőle az adott területen 
(nálunk az amoxicillin vezet). Az OTC forgalmazott gyógyszerek (elsősorban a nem szteroid 
gyulladásgátlók) okozta mellékhatások gyakorisága különösen nehezen határozható meg. 

Mortalitás/morbiditás 

A gyógyszerallergia okozta reakció súlyossága a múló bőrjelenségeken át az életveszélyes állapotokig 
(anaphylaxiás shock, Lyell és Stevens-Johnson szindróma) terjed. 

Nem, életkor, társadalmi háttér 

Férfiak kevésbé szenzibilizálódnak, mint a nők. Gyermekek kevésbé szenzibilizálódnak, mint a 
felnőttek. A társadalmi héttér nem releváns. 

Pathophysiológia 

Az immunreakciók típusait a módosított Coombs-Gell felosztás szerint csoportosítjuk (10. táblázat). 
Gyógyszerallergia a ma ismert összes típusú immunreakció útján létrejöhet. 

10. táblázat. Az immunreakciók típusai 

Reakciótípus Immunreaktáns Antigén Effektor sejt Klinikai példa 

I. típus IgE Keringő Hízósejt Rhinitis allergica, 
asthma 
bronchiale 
anaphylaxia 

II. típus IgG Sejthez kötött Phagocyta, NK 
sejt 

Haemolyticus 
anaemia 

III. típus IgG Keringő Phagocyta, NK 
sejt, 
komplement-
aktiváció 

Immunkomplex-
képződés: 
szérumbetegség 

IV.a típus IFNγ, TNFα A célsejtek által 
vagy direkt T sejt 
ingerlés során 
keletkező 
antigének 

Macrophag Kontakt 
dermatitis 

IV.b. típus IL-4, IL-5, IL-13 A célsejtek által 
vagy direkt T sejt 
ingerlés során 
keletkező 
antigének 

Eosinophil 
granulocyta 

Elhúzódó asthma, 
szénanátha, 
maculopapularis 
bőrkiütés 
eosinophiliával 

IV.c típus Perforin/granzim 
B 

Sejthez kötött 
antigén vagy 
direkt T sejt 
ingerlés 

T lymphocyta Kontakt 
dermatitis, 
maculopapularis 
és bullosus 
bőrkiütés 

IV.d típus CXCL-8, IL-17 A célsejtek által Neutrophil Akut generalizált 
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vagy direkt T sejt 
ingerlés során 
keletkező keringő 
antigének 

granulocyta exanthematosus 
pustulosis, 
Behçet-kór 

(Forrás: [7] nyomán) 

Előfordul, hogy egy adott gyógyszerrel szemben klasszikus I-es típusú allergiás reakció indul, mely 
bőrtüneteket okoz (urticariát), ugyanakkor a májban IV-es típusú cytotoxikus reakcióval hepatitis 
zajlik, súlyosabb következményekkel. 

Hatáskör/kompetencia 

A gyógyszer kiváltotta sürgősségi allergiás állapotok (anaphylaxia, urticaria, angioedema) elsődleges 
ellátása, szakintézetbe történő utalása és a folyamatos felügyelet biztosítása a háziorvos kötelessége 
[1, 2]. A kevésbé súlyos gyógyszerallergiás manifesztációk észlelése esetén differenciál-diagnosztikai 
és terápiás tanácsadás a beteg szakellátásba történő utalása indokolt, különösen akkor, ha 
kimutatható belszervi érintettség. 

A nemkívánatos gyógyszerhatások bejelentését jogszabályok írják elő: XCV/2005 Eü. törvény, 
35/2005 EüM rendelet, 52/2005 EüM rendelet és OGYI előírások. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Elengedhetetlen a részletes anamnézis, melynek ki kell terjednie az összes gyógyszerre vagy 
gyógyhatású készítményre, melyeket a beteg rendszeresen vagy epizódikusan (pl. fejfájásra, 
székrekedésre) bármilyen módon alkalmazott (nem csak szedett!) az elmúlt 1-2 hónapban.  
Előfordulhat, hogy pl. hogy az asthmás beteg bronchospasmusát a β-blokkoló szemcsepp súlyosbítja. 

Az adott gyógyszerre való allergia mellett szól, ha a kórelőzményben ismert az adott 
gyógyszercsoporttal szembeni túlérzékenység. Kockázati tényezőnek számít, ha már van kimutatott 
túlérzékenység bármely gyógyszerrel szemben. 

Az atopiás hajlam nem jár együtt fokozott gyógyszer-túlérzékenységi hajlammal. Ugyanakkor az 
atopiás alkat megnyújthatja a gyógyszerspecifikus IgE jelenlétét a szérumban és az éppen zajló 
atopiás reakció (pl. ashtma) súlyosbíthatja egy IgE-mediált gyógyszerallergia tüneteit. 

Pathogenezis 

Az 1-2 kD-nál kisebb tömegű molekulák nem immunogének. A makromolekulák IgE, IgG antitest 
választ szérumbetegséget indukálnak. Az alacsony molekulatömegű gyógyszerek hapténként 
viselkednek. Nagyobb keringő molekulákhoz kötődve megváltoztatják a tercier szerkezetét, mely új 
antigéndeterminánsok kialakulásához vezet. A gyógyszermolekula kötődhet sejtfelszíni 
komponensekhez, is, és a legváltozatosabb pontokon képes stimulálni az immunrendszert (8. 
táblázat). 

A szenzitizáció kockázata és súlyossága a nemen és életkoron kívül függ az egyén 
immunrendszerének aktiváltsági állapotától, az alkalmazott dózistól, a terápia időtartamától, az 
immungenetikai prediszpozíciótól. Az adagolás módja is számít: az epicutan adás jobban érzékenyít, 
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mint az orális vagy a parenterális, mivel a bőrben nagyon sok antigén-prezentáló sejt (elsősorban 
dendritikus sejt) van [2, 7]. 

Fizikális vizsgálat 

Gyakorlatilag bármely szerv károsodására utaló fizikális eltérések észlelhetők, leggyakrabban 
bőrtünetek: maculopapulosus bőrkiütés vagy urticaria. 

A gyógyszerallergia számos betegséget tud utánozni, mely gyakran késlelteti a diagnózis felállítását. 
Számos mellékhatás enyhe, de mások súlyosak, sőt halálosak is lehetnek. A maculopapularis 
bőrkiütés a leggyakoribb, mely a kórházba kerülő betegek 2-3%-ában észlelhető. Nephritis, carditis, 
pneumonitis, hepatitis, heveny anaphylaxiás reakció egyaránt előfordul. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Az egyes szervek károsodására utaló általános laboratóriumi eredmények (T. vérkép, máj- és 
vesefunkció, egyéb klinikai kémiai vizsgálatok) nélkülözhetetlenek.  Hyperbilirubinaemia nélkül talált 
emelkedett transzaminázok toxikus májkárosodásra utalhatnak. 

Képalkotó vizsgálatok 

Nem releváns. 

Egyéb vizsgálatok 

A gyógyszer-allergia kimutatására szolgáló speciális, nem háziorvos által rendelhető vizsgálatok: 
bőrtesztek, lymphoblastos transzformáció és cytokin felszabadulás vizsgálat, kromatin aktiváció, 
provokációs próbák, genetikai vizsgálatok. 

Diagnózis 

Az adott gyógyszer(ek) oki szerepének felismerése az állandó éberségen, valamint az alkalmazás és a 
tünetek megjelenésének időbeli kapcsolata felismerésén alapszik. Természetesen ismerni kell az 
adott gyógyszer ismert mellékhatásait is. Ma már számos papíralapú és elektronikus adatbázis áll 
rendelkezésünkre. Azok az igazán használhatók, melyek gyakorisági sorrend szerint tüntetik fel a 
mellékhatásokat. A mellékhatások ömlesztett felsorolása félrevezetheti az orvost, és még inkább a 
beteget. 

Ha a beteg egyszerre több gyógyszer szed, közülük az adott mellékhatást a leggyakrabban okozó szert 
gyanúsítsuk és hagyjuk ki elsőként. Elhagyhatjuk egyszerre az összes gyógyszert is. Ha ez nem tehető 
meg, nem, akkor a leggyanúsabbat hagyjuk ki, várva a javulás jeleit. A javulás bekövetkezte sok 
esetben a gyógyszer vérszintjének függvénye: a lassú felezési idejű készítményeknél hosszú. 

Differenciál-diagnózis 

A gyógyszerallergiát sokszor nehéz elkülöníteni a várható mellékhatásoktól (A típusú reakció), 
idiosyncrasiás, toxikus, psychologiai reakciótól és az alapbetegséggel összefüggő immunreakcióktól. 
Vírusos felső légúti fertőzések penicillin kiütésre emlékeztethetnek. A penicillin kezelés 1-2. napján 
bakteriális antigének által okozott toxicoderma Herxheimer reakció következménye lehet. 
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A gyógyszer okozta elváltozások gyakran okozzák egyéb betegségek tüneteit- Az adott elváltozást egy 
sor hasonló és egymástól különböző gyógyszer is okozhatja. A 11. táblázatban szereplő gyógyszereket 
a teljesség igénye nélkül soroltuk fel. 

11. táblázat. A gyógyszerallergiák klinikai manifesztációi 

I. SZISZTÉMÁS 

 Anaphylaxiás reakció. ld ott. 

 Szérumbetegség. Barbiturátok, cephalosporinok, dextrán, heparin, hormonok (inzulin, 
ACTH), vakcinák, antiszérumok, clopidogrel, fluoxetin, gemifloxacin, griseofulvin, 
hydantoinok, hydralazin, itraconazole, levofloxacin, lincomycin, minocyclin, norfloxacin, 
minocyclin, penicillin, phenylbutazon, phenytoin, piroxicam, procarbazin, propylthiouracil, 
streptomycin, szulfonamidok, monoklonális antitestek: morumonab (anti-CD3) rituximab 
(anti-CD20), infliximab (anti-TNFα), cetrolizumab pegol (anti-TNF-α) 

 „Drug fever”. 5-asa, allopurinol, captopril, cephalosporinok, chloramphenicol, erythromycin, 
heparin, hydantoinok, hydrochlorothiazid, isoniazid, kanamycin, kinidin, methyldopa, 
nitrofurantoin, norfloxacin, penicillinek, phenobarbital, pirazinamid, pneumococcus-vakcina, 
propylthiouracil, kinin, streptomycin, szulfonamidok, tetracyclinek 

 Vasculitis. Allopurinol, atenolol, busulphan, carbamazepin, colchicin, diphenhydramin, 
ethionamid, furosemid, hydantoinok, ibuprofen, indomethacin, isoniazid, meprobamat, 
methamphetamin, naproxen, penicillinek, phenothiazinok, phenylbutazon, propranolol, 
propylthiouracil, streptokináz, szulfonamidok, tetracyclinek, thiazidok, vakcinák 

 SLE-szindróma. 5-asa, choloquin, chlorpromazin, ethosuximid, griseofulvin, hydralazin, 
isoniazid, methyldopa, nitrofurantoin, penicillinek, phenytoin, propylthiouracil, kinidin, 
tetracyclin, tocainid, trimethadion 
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II. BŐR-ÉRINTETTSÉG 

 Urticaria és angiooedema. 5-asa, aminoglikozidok, asparagináz, aszpirin és egyéb NSAID-ok, 
cephalosporinok, chlorambucil, cimetidin, cyclophosphamid, daunorubicin, doxorubicin, 
ergotamin, ethambutol, etilklórvinol, glukokorticoidok, isoniazid, kalcitonin, kinidin, kinin, 
klorálhidrát, melphalan, metronidazol, miconazol, nalidixinsav, penicillamin, penicillinek, 
phenothiazinok, procarbazin, rifampin, spectinomycin, szulfonamidok, tartrazin, thiazidok 

 Morbilliform-maculopapularis bőrkiütés. Allopurinol, amoxicillin, barbiturátok, captopril, 
cephalosporinok, erythromycin, gentamycin, hydantoinok, kumarinok, penicillinek, 
streptomycin, szulfonamidok, thiazidok 

 Toxicus epidermalis necrolysis (TEN) és erythema, valamint exfoliative dermatitis. 
Allopurinol, amikacin, captopril, carbamazepin, chlorambucil, chloroquin, chlorpromazin, 
cyclosporin, diltiazem, ethambutol, gluthetimide, griseofulvin, hydantoinok, hydroxy-
chloroquin, klorálhidrát, minoxidil, nifedipin, NSAID-ok, penicillin, phenobarbital, rifampin, 
spironolacton, streptomycin, szulfonamidok, trimethadion, trimethoprim, vancomycin, 
verapamil 

 Erythema multiforme és Stevens-Johnson szindróma. Acetaminophen, barbiturátok, 
carbamazepin, chloroquin, chlorpropamid, clindamycin, ethambutol, ethosuximid, 
hydantoinok, hydralazin, hydroxyurea, mechlroethamin, meclofenamat, penicillinek, 
phenolphthalein, rifampin, streptomycin, szulfanilureák, sulindac, szulfonamidok, vakcinák 

 Fotoszezibilizáció. Carbamazepin, chlorpromazin, fluorouracil, griseofulvin, hexachlorophen, 
imipramin, lincomycin, nalidixinsav, naproxen, norfloxacin, PABA-észterek, phenothiazinok, 
piroxicam, quinethazon, promethazin, szulfanilureák, szulfonamidok, thiazidok, triamteren 

 Fix gyógyszer-exanthema. 5-asa, acetaminophen, aszpirin, barbiturátok, benzodiazepinek, 
chloroquin, dapson, hydralazin, ibuprofen, jodidok, meprobamat, kinin, methanamin, 
metronidazol, penicillinek, phenobarbital, phenolphthalein, phenothiazinok, phenylbutazon, 
procarbazin, pseudoephedrin, streptomycin, szaccharin, szulfonamidok, tetracyclinek 

 Erythema nodosum. Bromidok, orális fogamzásgátlók, penicillin, szulfonamidok 

 Kontakt dermatitis. Ambroxol, amikacin, antihisztaminok, bacitracin, benzalkonium klorind, 
benzilalkohol, benzocain, cetyl alcohol, chloramphenicol, chlorpromazin, clioquinol, 
fluorouracil, formaldehid, gentamycin, glukokortikoidok, glutáraldehid, helyi érzéstelenítők, 
heparin, hexachlorophen, jód-klór-hidroxikinolin, kolofónium, lanolin, minoxidil, naftin, 
neomycin, nitrofurazon, opiátok, paba, paraben, penicillinek, phenothiazinok, proflavin, 
propilénglikol, streptomycin, szulfonamidok, thiomersal, timolol 

III. TÜDŐKÁROSODÁS 

 Asthma. Aszpirin és egyéb NSAID-ok, cephalosporinok, glutárladehid, kromoglikát, szulfit, 
tartrazin, papain, penicillinek, thiomersal 

 Eosinophil pneumonitis. 5-asa, azathioprin, captopril, carbamazepin, chlorpropamid, 
imipramin, kromolin, penicillinek, phenytoin, szulfonamidok, L-triptofán 

 Tüdő- és mellhártya-fibrosis. Bleomycin, busulfan, cyclophosphamid, hydralazin, 
hidroklorotiazid, melphalan, methotrexat, methysergid, mitomycin, nitrofurantoin, 
procarbazin 

IV. MÁJKÁROSODÁS 

 Cholestasis. Chlorzoxazon, erythromycin estolat, ethchlorvynol, imipramin, nalidixinsav, 
nitrofurantoin, phenothiazinok, szulfamethoxazol, szulfanilureák, troleandomycin 

 Hepatocelluláris károsodás. 5-asa, amphotericin B, azapropazone, etakrinsav, furosemid, 
griseofulvin, halotan, hydantoinok, isoniazid, methyldopa, MAO-inhibitorok, nitrofurantoin, 
propylthiouracil, pyrazinamid, kinidin, rifampicin, sztatinok, szulfonamidok, trimethadion 

 Krónikus aktív hepatitis. Methyldopa, nitrofurantoin 
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V. VESEKÁROSODÁS 

 Glomerulitis. Allopurinol, captopril, NSAID-ok, penicillamin, penicillinek, phenytoin, 
probenecid, thiazidok 

 Interstitialis nephritis. Allopurinol, aztreonam, captopril, carbamazepin, cephalosporinok, 
chloramphenicol, cimetidin, ciprofloxacin, colistin, furosemid, minocyclin, NSAID-ok, 
penicillinek, különösen methicillin, phenytoin, polymyxin B, rifampin, szulfonamidok, 
tetracyclin, thiazidok 

VI. CSONTVELŐ-ÉRINTETTSÉG 

 Aplasticus anaemia. Chloramphenicol, klopidogrel, mephenytoin, penicillamin, 
phenylbutazon, trimethadion 

 Egyéb, gyógyszer okozta vérszegénység. Acetaminophen, 5-asa, captopril, cephalosporinok, 
chlorpromazin, cisplatin, hydantoinok, ibuprofen, isoniazid, levodopa, mefenaminsav, 
melphalan, methyldopa, methysergid, penicillinek, kinidin, kinin, rifampin, szulfonamidok, 
szulfanilureák 

 Thrombocytopenia. Acetaminophen, acetazolamid, asa, 5-asa, carbamazepin, 
chloramphenicol, chlorphenhydramin, cimetidin, digoxin, diltiazem, ethchlorvynol, heparin, 
hydantoinok, isoniazid, levodopa, meprobamat, penicillamin, phenylbutazon, procainamid, 
kinidin, kinin, ranitidin, rifampicin, szulfonamidok, szulfanilureák, thiazidok 

 Granulocytopenia. Captopril, cephalosporinok, klorálhidrát, penicillinek (félszintetikus), 
phenothiazinok, phenylbutazon, phenytoin, procainamid, propranolol, tolbutamid 

 Lymphoid hyperplasia. Phenytoin, mephenytoin 

(Forrás: [3] nyomán) 

Kezelés 

A kiváltó gyógyszer elhagyása, a szakellátással konzílium, javaslata alapján tüneti kezelés (I-es típusú 
reakció esetében kortikoszteroid vagy antihisztamin). Különösen indokolt esetben igen ritkán létezik 
hyposensibilisatios kezelés, de ez semmiképpen sem a háziorvos kompetenciája. 

Gondozás 

A hatástalanság vagy nemkívánatos reakció miatt leállított gyógyszereket az orvosi dokumentációban 
jól látható módon fel kell tüntetni. Telefonon lehetőleg ne rendeljünk gyógyszert, különösen olyat ne, 
amit a beteg még nem szedett! Lehetőleg olyan gyógyszereket írjunk, fel, melyeket jól ismerünk. 

Az adott gyógyszer előnye nagyobb lehet, mint a kockázata. A legkisebb hatásos dózist kell 
alkalmazni. Csak a minimálisan szükséges számú gyógyszert kell szednie a betegnek. 

Gyógyszerallergia esetén a teljes gyógyszercsoportot kerülni kell. Bár a penicillinek és a 
cephalosporinok között 6%-ban fordul elő keresztreakció, ha van alternatíva, válasszunk más 
csoportú antibiotikumot. Tanácstalanság esetén bakteriális tenyésztés vagy szakellátást segíthet. 

Terápiás elégtelenség 

Feltétlenül a szakellátásra utalandó a beteg. 
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Primer prevenció 

A beteg mindig tartson magánál feljegyzést arról, hogy milyen gyógyszerekre allergiás. Az OTC 
készítmények megszaporodásával tovább nő a beteg-felvilágosítás szerepe: élelmiszer-, 
gyógyszercímkék elolvasása, konzultáció orvossal, gyógyszerésszel. 

Ha a családban már előfordult gyógyszer-allergia, egyes esetekben már létezik genetikai vizsgálat. Így 
a HLA B*1502 szűrés jelentősen csökkenti a carbamazepin okozta Stevens-Johnson syndroma 
előfordulását. Az abacavir adása előtt végzett a HLA B*5701-tipizálás eredményének figyelembe 
vételével a súlyos reakciók majdnem teljesen elkerülhetőkké váltak [3, 7]. 

Ételallergiák 

Bevezetés 

Az étel kiváltotta nemkívánatos (adverz) reakciók panaszok, tünetek hátterében számos kórfolyamat 
húzódik meg. Az esetek száma ugrásszerűen növekszik, ezért háziorvosi gyakorlatban sokszor 
találkozunk velük. Az étel kiváltotta allergiás reakciók számos tünetet okoznak, melyek csak 10-45%-a 
bizonyul valódi allergiának. 

Az ételallergia IgE-mediált és nem IgE-mediált (sejtes) úton is alakulhat ki. Az orális toleranciát a 
genetikus hajlam, valamint környezeti tényezők törhetik át. A betegség kimenetelét az immunválasz 
és a kiváltó allergén tulajdonságai határozzák meg. 

A diagnózist nehezíti, hogy az étel-specifikus IgE (szenzitizálódás) kimutatásának nincs feltétlenül 
klinikai jelentősége. Ezért a diagnózis felállításában különös jelentősége van részletes 
kórelőzménynek, mely valódi háziorvosi kompetencia. 

Definíció, BNO tartomány 

A köztudatban ételallergiának minősítenek minden, az elfogyasztott étel által okozott, nem 
mérgezéses eredetű rosszullétet („adverse reaction to food”) (12. táblázat). A valódi ételallergia az 
adverz reakciók kis hányadát képezi. 

12. táblázat. Étel által kiváltott nemkívánatos reakciók 

Reakciótípus Klinikai példa 

Immunmechanizmus 
IgE-mediált (hyperszenzitivitás, valódi 
ételallergia) 

Orális allergia szindróma, anaphylaxia 

Nem IgE-mediált (T-sejtes, 
immunkomplex okozta) 

Coeliakia, étel-indukálta protein-enteropathia, 
enterocolitis/proctitis 

Kevert (IgE-mediált és sejtes) Eosinophil oesophagitis, eosinophil gastroenteritis 
Nem immunmechanizmus 
Intolerancia Laktáz, szukráz-izomaltáz, tripszinogén, trehalóz, lipáz, 

G6PD deficiencia 
Biológiailag aktív komponensek okozta 
farmakológiai reakció 

Koffein, tiramin, hisztamin, nátrium-glutamát, bakteriális 
toxinok 

Toxikus anyagok Proteázok, lektinek, aflatoxinok, szaponinok, oxalátok, 
ciklopeptidek, muszkarin, Hg, As, Pb, Cd, nitrátok, 
növényvédő szerek, antibiotikumok 
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Additívumok Festékek, konzerválószerek, antioxidánsok, ízfokozók, 
aromák (tartrazin, glutamát, szulfit) 

(Forrás: [8], [9] nyomán) 

J3030 Egyéb allergiás rhinitis 
J3040 Allergiás rhinitis, k.m.n. 
J4500 Főként allergiás asthma 
J4580 Kevert asthma 
L2330 Allergiás kontakt dermatitis bőrrel érintkező élelmiszerektől 
L2331 Allergiás kontakt dermatitis bőrrel érintkező élelmiszerektől (nem kiterjedt) 
L2332 Allergiás kontakt dermatitis bőrrel érintkező élelmiszerektől (18% felett) 
L2390 Nem meghatározott okú allergiás kontakt dermatitis 
L2391 Nem meghatározott okú allergiás kontakt dermatitis (nem kiterjedt) 
L2392 Nem meghatározott okú allergiás kontakt dermatitis (18% felett) 
T6280 Egyéb, ételként elfogyasztott ártalmas anyagok toxikus hatása 
T6290 Egyéb, ételként elfogyasztott k.m.n. ártalmas anyag toxikus hatása 
T7800 Anaphylaxiás shock ártalmas táplálék miatt 
T7810 Egyéb ételmérgezés, m.n.o. 
T7820 Anaphylaxiás shock, m.n.o. 
T7830 Oedema angioneurotica 
T7840 Allergia, km.n. 
Z8880 Túlérzékenység: gyógyszerek, biológiai anyagok 
Z8890 Túlérzékenység: k.m.n. gyógyszer, drog, biológiai anyag 

 

Epidemiológia 

Az étel okozta nemkívánatos reakciók gyakorisága eléri a 25%-ot. A valódi ételallergia gyakorisága 
gyermekek között 4-8%-ra, felnőttek között 1-4%-ra tehető. Az esetek száma növekszik. A 
prevalencia meghatározása során óriási különbség adódik az önbevalláson alapuló felmérések és az 
orális provokációval kimutatott pozitivitás aránya között (19-35% vs. 2-4%). Az Egyesült Államokban 
évi kb. 150 haláleset fordul elő étel okozta anaphylaxia miatt [10, 11, 12]. 

Mortalitás/morbiditás 

Az ételallergia melyek nemcsak a gyomor-bélrendszert, hanem a bőrt és a légutakat is érinti. A 
reakciók súlyossága az enyhe formától az életveszélyes anaphylaxiás reakcióig terjed. Az ételallergia a 
kórházon kívül fellépő anaphylaxiás reakciók leggyakoribb oka. 

Nem 

Lényeges nemi különbségek nincsenek, egy USA-beli tanulmány szerint lánygyermekekben 
valamelyest gyakrabban fordul elő, mint fiúkban (4,1% vs. 3,8%) [11]. 

Életkor 

Az esetek többsége 2 éves kor alatt alakul ki, de többségük késő gyermekkorra elmúlik. 0-3 éves kor 
között 6-8%, 0-4 éves kor között 4,3%, 5-9 éves kor között 3,5%, 10-17 éves kor között 3,6%. 
Felnőttekben a prevalencia tovább csökken: 1-4%. A halakkal, kagylókkal/rákfélékkel és mogyoróval 
szembeni túlérzékenység egy életre megmarad [10, 11, 12]. 
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Társadalmi háttér 

Minden étel válthat ki allergiás reakciót. Az adott kultúrkörben leggyakrabban fogyasztott ételek 
okoznak leggyakrabban allergiát, így nálunk a tej, a tojás és a hal [8,9]. 

Pathophysiológia 

Az ételallergiák kialakulásához az immunrendszer és a gyomor-bélnyálkahártya barrier-funkciójának 
éretlensége vezet. Az ételfehérjék korai expozíciója szenzitizálódást okoz. Az ételallergiák legtöbbje 2 
éves korig kialakul. A felnőttkorban szerzett ételallergia meglehetősen ritka. Kivételt képeznek a 
halak, rákfélék, kagylók. Ezekben az esetekben a korábban kialakult tolerancia megszűnéséről van 
szó. 

Az esetek túlnyomó többségében az allergiás tünetek az étel elfogyasztása után jelentkeznek, de 
csókolózás is kiválthatja, ha a szenzitizált egyén partnere allergént ételt fogyasztott (pl. 
földimogyoró-vajas szendvicset). Az étel-allergén inhalatív módon is bejuthat a szervezetbe. 
(Tehénbőrből készült szőnyeg tejfehérje allergiás betegen asthmás rohamot provokálhat) [10]. 

A gyomor-béltraktus a szervezet legnagyobb felszívó felülete, melyben egyetlen oszlopos 
hengerhámsejt-réteg választja el a steril belő környezetet a külvilágtól. Fő funkciója az elfogyasztott 
táplálék felszívható formába alakítása, melyből energia és tápanyagok nyerhetők, de egyúttal 
megakadályozza az ártalmas pathogének bejutását. A gastrointestinalis nyálkahártya-barrier élettani 
és immunológiai egységet képez ezen funkció ellátására. Az élettani barrier vastag nyákkal fedett 
egyszeres hámsejtréteget jelent, mely részecskéket, baktériumokat és vírusokat köt meg. A nyákban 
lévő fehérjék, a luminális és kefeszegélyben lévő enzimek, epesavak és a szélsőséges pH elpusztítják a 
kórokozókat, valamint csökkentik antigének immunogenitását. Az immunológiai komponens 
magában foglalja mind az aspecifikus (neutrophilok, macrophagok, NK sejtek, hámsejtek, Toll-like 
receptorok), mind az adaptív immunitás elemeit (intraepithelialis és lamina propria lymphocyták, 
Peyer plakkok, secretoros IgA, cytokinek) [10, 11, 12]. 

A nyálkahártya védőfunkciója csecsemőkben és kisgyermekekben a felsorolt elemek fejlődési 
éretlensége miatt nem tökéletes (pl. újszülöttkorban számos enzim aktivitása alacsony és a 
secretoros IgA is csak 4 éves korra „érik meg”. Ez az éretlenség játszik szerepet az első életévekben 
oly gyakori gastrointestinalis fertőzések és ételallergiák kialakulásában. Az élettani barrier-funkció 
csökkenése (pl. erős savkötő gyógyszerek hatására) gyermekekben és felnőttekben egyaránt fokozott 
IgE-szenzitizációt eredményez. Az elfogyasztott ételek mintegy 2%-a még az érett bélfalon keresztül 
is immunológiailag intakt formában szívódik fel. A bél megváltozott permeabilitása különösen 
fokozza az immunológiailag aktív fehérjék átjutását, mely elősegíti a szenzitizációt és súlyosbítja a 
tüneteket [8, 9, 10, 11, 12]. 

Míg a szisztémás immunrendszer jellemzően viszonylag kis mennyiségű antigénnel találkozik és élénk 
gyulladásos reakciót indít el, addig a nyálkahártya immunrendszere rendszeresen hatalmas 
mennyiségű antigénnel találkozik és kénytelen elnyomni az étellel és az idegen organizmusokkal 
szembeni immunválaszt, azaz orális toleranciát alakít ki. Az orális tolerancia kialakításában az 
antigén-prezentáló sejtek (bélhámsejtek és dendritikus sejtek), valamint a regulatorikus T-sejtek 
játszanak kulcsszerepet. A regulatorikus T-sejtek számos típusa vesz részt a bélfal immunitásában, így 
a T3H sejtek (transforming growth factort TGFβ-t termelő CD4+ sejtek), a TR1 sejtek (IL-10-t termelő 
CD4+ sejtek), a CD4+ és CD25+ regulatorikus T-sejtek, a CD8+ szuppresszor T-sejtek, valamint a γδ T-
sejtek. A bélhámsejtek emellett feldolgozzák az antigéneket, és bemutatják azokat a CD4+ T-
sejteknek, de nem képesek második jelet adni, mely végül is elindítaná az antigének elleni 
immunválaszt. Az eredmény anergia és a tolerancia kialakítása lesz. Az orális tolerancia kialakulását 
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számos tényező befolyásolja, így az antigén fizikokémiai tulajdonságai, dózisa, az expozíció 
gyakorisága, valamint a bélflóra összetétele [8, 9]. 

Az IgE-közvetített túlérzékenységi reakciót a Th1/Th2 sejtek arányának megváltozása, az IL-4, IL-5 és 
IL-13 fokozott termelődésével járó Th2 dominancia hozza létre. Az érzékeny szervezetben az antigén 
elfogyasztása után nem alakul ki az orális tolerancia, és akkor sem, ha a fehérje más úton, pl. a bőrön 
vagy a légutakon keresztül jut be a szervezetbe. Így jön létre az orális allergia étel-pollen szindróma 
[9, 10, 11, 12]. 

A nem IgE-közvetített gastrointestinalis ételallergia szindróma kialakulása kevésbé ismert. A 
proinflammatorikus tumor necrosis factor-α (TNFα) fokozott és a védő hatású TGFβ csökkent 
termelődését mutatták ki. 

Az étel elkészítési módja is befolyásolja annak allergén tulajdonságait. A főzés elpusztítja az epitópok 
többségét. A pörkölt földimogyoró erősebben allergizál, mint a megfőzött vagy megsütéskor, 
valamint a mogyoróvaj is jobban allergizál, mint a szolid gyümölcs. 

Újabb adatok szerint az ételallergének allergizáló tulajdonságait nemcsak annak fehérjeszerkezete 
határozza meg, hanem legalább ekkora jelentősége van az aminosavakhoz csatlakozó szénhidrátok 
szerkezetének. A szénhidrát láncok variabilitása nagyságrendekkel nagyobb a fehérjeláncokénál. 

Az atópia genetikailag meghatározott állapot, melyben bizonyos fehérjék ellen az első néhány 
expozíció során IgE antitestek termelődnek (szenzibilizálódás). Ennek időpontja a gyakorlatban 
kideríthetetlen. Szintézisét követően az IgE molekula hamar lekötődik a hízósejtek és a basophil 
granulocyták felszínére. Egy-egy sejten több tízezer IgE molekula is jelen lehet. Ismételt allergién-
expozíció során az allergén két sejtfelszíni IgE molekulához történő egyidejű kötödése számos 
mediátor felszabadulását és de novo szintézisét indítja el percek alatt (I-es típusú túlérzékenységi 
reakció) (4. táblázat). A reakciót kis mennyiségű étel is kiválthatja. A mediátorok közül a 
legfontosabbak a hisztamin és a bradikinin. A mediátorok felszabadulása vezet a bőr-, gyomor-
bélrendszeri és légúti tünetek megjelenéséhez. A tünetek perceken-1-2 órán belül jelennek meg [8, 9, 
10]. 

A nem IgE-mediálta allergiás reakció háttere kevésbé tisztázott. Kóros nyálkahártya-választ 
tételeznek fel, melyben hízósejtek, eosinophilek, macrophagok és T-sejtek játszanak szerepet. Az I. 
típus immunreakcióval szemben a tünetek később jelennek meg, gyakran órák vagy napok múlva, 
elhúzódók lehetnek és az étel elhagyása után lassabban szűnnek meg [9, 11, 12]. 

Hatáskör/kompetencia 

Az anaphylaxiás shock, generalizált urticaria, angiooedema sürgősségi ellátása, a beteg szakellátó 
helyre történő azonnali beutalása, szállításának megszervezése a háziorvos sürgősségi feladatai közé 
tartozik. 

Az ételallergia okozta urticaria gondozása önálló feladat. 

Ételallergiás gyermekek allergén felkutatása, lehetőség szerinti eliminációja háziorvosi feladat. A 
gyermekkor bármely szakaszára eső táplálékallergiák gondozása a szakellátással történő 
együttműködés a szakellátás irányításával valósuljon meg. 
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Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Az étel által kiváltott, epizódikusan jelentkező panaszok, tünetek (ld. lejjebb). Az autoanamnézisben 
szereplő atopiás hajlam fokozott kockázati tényező. Az atopiás dermatitises gyermeke 
egyharmadának van valamilyen ételallergiája is. Az atopiás betegségekre pozitív családi anamnézis 
(akár egy vagy mindkét szülő esetében) 4-szeres kockázatot jelent ételallergia kialakulására. Sőt, ha 
az egyik szülő pl. földimogyoróra allergiás, gyermekének ugyanilyen irányú allergiára való kockázata 
7-10-szeres. Az anamnézisben étellallergiára gyanús [8, 9]: 

 Csecsemő- vagy kisgyermekkori mérsékelt-súlyos atopiás dermatitis, eosinophil oesophagitis, 
enterocolitis, enteropathia vagy allergiás proctocolitis, fejlődésbeli elmaradás, malabsorptio. 

 Csecsemőkori gastrooesophagealis reflux, vagy bármely életkorban jelentkező reflux, ha 
dysphagiával társul. 

 Felnőttkori eosinophil oesophagitis. 

 Bármely életkorban fellépő anaphylaxia vagy bármely tünet, mely az étkezést követő 
percekben-órákban jelentkező tünet, különösképpen kisgyermekekben ugyanarra az ételre 
ismételten fellépő tünetek. 

 Ha a beteg étellel vagy adalékanyagokkal összefüggésbe hozható rosszullét miatt önként 
vállalt diétát folytat. 

 Nyers zöldség vagy gyümölcs elfogyasztását követően jelentkező szájkörüli viszketés. 

Pathogenezis 

Bár allergiás reakció bármely étel elfogyasztása után kialakulhat, a leggyakoribb, ún. „major” 
allergének a következők: tej, tojás földimogyoró, dió, rákfélék, kagylók, gabonafélék és szója. Az 
ételekben található adalékanyagokra és tartósítószerekre adott allergiás reakciók lényegesen 
ritkábbak. 

Friss zöldségekkel és gyümölcsökkel szembeni allergia ritkább. Általában enyhe (orális allergia 
szindróma). Fontos tudni, hogy ezek az allergének hasonló kémiai szerkezetük miatt számos pollennel 
keresztreagálhatnak (13. táblázat). 

13. táblázat. Allergén keresztreakciók 

Ismert 
allergén 

Keresztreagáló ételallergén 

Tehéntej kecsketej 
Madártoll tojássárgája 
Éger mandula, alma, zeller, cseresznye, mogyoró, petrezselyem, őszibarack, körte 
Nyírfa alma, sárgabarack, őszibarack, körte, mandula, répa, dió, mogyoró, burgonya, 

spenót, paradicsom, szilva, körte, cseresznye, sárgabarack, koriander, bors, zeller, 
kömény, petrezselyem, kivi, (vegyes virágpor eredetű) méz, nektarin, búza, hajdina 

Füvek sárga- és görögdinnye, narancs, körte, paradicsom, búza, articsóka 
Parlagfű görög- és sárgadinnye, uborka, banán, alma, kamilla, méz, dió, napraforgó 
Feketeüröm zeller, sárgarépa, sárga- és görögdinnye, curry, napraforgómag, koriander, kömény, 

bors, petrezselyem 
Virágpor vegyes (de nem akác!) méz 
Latex avokádó, banán, kivi, papaya, burgonya, paradicsom, dió, gesztenye, sárgarépa, 

dinnye 
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(Forrás: [11] nyomán) 

Fizikális vizsgálat 

Allergén-expozíció hiányában a fizikális lelet semmitmondó. A tünetek az alábbiak szerint 
csoportosíthatók [8, 9]: 

1. Bőrtünetek (63%) 

 Atopiás dermatitis. Az arc, a hajas fejbőr és a végtagok gyulladása, durva, vörös foltok, 
melyek erősen viszketnek. Gyakori asthmások, szénanáthások között atopiás családokban. 
Mivel az ételallergia gyakori az atopiás dermatitises gyermekek között, az atopiás 
dermatitises tünetekkel jelentkező gyermekeket ételallergia irányában vizsgálni kell. 

 Urticaria, angiooedema. A népesség 15-20%-ában fordul elő csalánkiütés. A bőr felszínéből 
kiemelkedő erythemás laesiók viszketnek. (Ha nem viszketnek, az azt jelenti, hogy a 
csalánkiütést nem I-es típusú reakció hozta létre.) Az akut urticariás esetek (fennállási idő 
kevesebb, mint 6 hét) mintegy egyötöde keletkezik IgE-mediált úton. Az angiooedema 
súlyosabb forma, mely a dermis és a subcutis ereit és a nyálkahártyát is érinti. A laza 
kötőszövetes területeken alakul ki oedema (arc, ajkak, genitáliák, nyelv, uvula). A légutakban 
kialakuló angiooedema nyelési zavart, légzési distresst vagy teljes légúti elzáródást okozhat. 

 Dermatitis herpetiformis Duhring. Mindkét könyök, a térdek és a fartájék extensor felszínén 
kialakuló viszkető krónikus papulovesicularis laesiok. Szövettanilag a dermoepidermalis 
junkció granulocytás beszűrődése, oedema és hólyagképződés jellemzi. Gyakran társul 
coeliakiával. Direkt immunfluorescencia segít a diagnózis felállításában. 

2. Gyomor-bélrendszeri tünetek 

Sokszor nehéz egy étel fogyasztásával összefüggésbe hozni megjelenésüket. Ételallergiás eredetet 
valószínűsít, ha a betegnek már korábban is voltak hasonló panaszai/tünetei, ha összefüggés 
mutatható ki az étel (fehérje) szándékos vagy véletlen elfogyasztása és a tünetek megjelenése között, 
ha az eliminációt tünet/panaszmentesség követi, ha eosinophilia áll fenn, ha egyéb morfológiai, 
funkcionális vagy anyagcsere- vagy fertőzéses ok kizárható és ha az ilyen irányú kezelés hatástalan, 
viszont az antiallergiás szerek (antihisztaminok, kortikoszteroidok) hatásosak, ha specifikus IgE 
mutatható ki, ha az allergiás tünetek mással nem magyarázhatók. 

 Orális allergia szindróma (OAS, pollen-étel szindróma). A pollenallergiások felében fordul elő. 
Típusosan IgE-mediálta reakció, melynek alapja a fent említett allergén-keresztreakció. A 
tünetek az oropharyngealis régióra korlátozódnak: urticaria, viszketés, kipirulás, 
ajakduzzanat, könnyezés, orrdugulás, ajak- és nyelvzsibbadás. Ugyanaz a zöldség vagy 
gyümölcs nyersen igen, de megfőzve már nem okoz tüneteket, mivel a főzés szétroncsolja a 
fehérjék szerkezetét, így az allergén epitópokat is. Általában enyhe tünetekkel jár, de 
óvatosnak kell lennünk, mert az anaphylaxia bevezető tünete is lehet. 

 Coeliakia (glutén-szenzitív enteropathia). A népesség 1%-át érinti. Haspuffadás, flatulencia, 
steathorrhoea, fogyás, dyspepsia, gyengeség jellemzi. A diagnózis felállításához vékonybél-
biopszia (a bélbolyhok lelapulása, eltűnése) és a transzglutamináz vagy endomysium-ellenes 
antitestek kimutatása szükséges. Kezelése életre szóló eliminációs diéta. 

 Ételfehérje-indukált enteropathia és enterocolitis/proctitis. Csecsemőkben jelentkező, 
elsősorban tehéntejre vagy szójára adott sejtes allergiás reakció. Elhúzódó hasmenés, 
felszívódási zavarhoz, kiszáradáshoz és lethargiához vezető erős hányás, véres széklet 
jellemzi. A coeliakához hasonlóan szövettanilag intraepithelialis lymphocytás infiltráció, 
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lelapult villusok jellemzik. Az eliminációs étrend segít azonosítani a kiváltó allergént. Egy-két 
év alatt elmúlik. 

 Eosinophil oesophagitis. Típusosan iskoláskorú fiúkban jelentkező I-es típusú allergiás 
reakció. Sokuknak asthmájuk is van. Tünetei: hányás, hasi fájdalom, nyelési nehézség. 
Elkülönítendő a tejfehérje-allergia okozta oesophagealis refluxban jelentkező járó 
gyulladástól. Endoscoposan enyhe szemcsézettség, vonalszerű barázdák vagy gyűrűk tapadó 
fehér plakkok vagy szakadékony nyálkahártya látható. 

 Eosinophil gastroenteritis. Kevert (I-es típusú és celluláris) allergiás reakció okozza. Gyakori a 
perifériás eosinophilia, valamint az atopia vagy egyéb allergiás betegség a saját vagy a családi 
anamnézisben. Tünetei: hasi fájdalom, hasmenés, korai teltségérzés. Kórszövettanilag 
eosinophilia és enyhe mastocytosis jellemzi. Az eliminációs étrend mellett tüneti 
kortikoszteroid kezelés is szükséges lehet. 

 Heiner szindróma. Gyermekekben tejfehérjék által kiváltott immunkomplex-termelődés útján 
alakul ki. Klinikailag visszatérő tüdőinfiltratum, alveolitis, vérköpés, szekunder pulmonalis 
haemosiderosis, fejlődésben visszamaradás jellemzi. 

3. Légúti tünetek 

A bőr- és gyomor-bélrendszeri tünetekhez képest ritkábban fordulnak elő, ész szisztémás tünetként 
értékelendők. 

 Rhinitis. Orrfolyás, orrdugulás, prüszkölés és bőrviszketés gyakran lép fel a provokációs 
próbák során. Az ételallergia sohasem okoz izolált rhinitist, bőr- és gastrointestinalis tünetek 
társulnak hozzá. 

 Asthma. Étel-indukálta zihálás és bronchospasmus az akut allergiás reakciók egynegyedében 
fordul elő. A gyermekkori asthma diagnózisa esetén ételallergia irányában történő 
szűrővizsgálat javasolt. 

4. Szisztémás tünetek 

 Étel-asszociált, fizikai terhelés indukálta anaphylaxia. Az allergizáló étel elfogyasztását követő 
néhány órán belül végzett fizikai aktivitást testmozgást követalakul ki. Jellegzetesen sem az 
ételallergén, sem a fizikai aktivitás önmagában nem vált ki anaphylaxiát. A jelenséget a 
hízósejteknek a fizikai aktivitás által megváltoztatott anyagcsere-környezetben történő 
degranulációja okozza. Elsősorban fiatal felnőttekben lép fel, kagyló, hal, zeller, paradicsom, 
gabonafélék, szőlő csirke, tejtermékek és matsutake gomba fogyasztásával kapcsolatban. A 
szokásos diagnosztikus módszerekkel az allergén azonosítható. Az érintett személyeknek az 
szóban forgó étel elfogyasztását követően 4-6 órán keresztül tartózkodniuk kell fizikai 
munkavégzéstől. 

 Anaphylaxiás shock. Tüneteit külön fejezetben tárgyaljuk. 

Laboratóriumi vizsgálatok [8, 9] 

Eosinophilia a qualitatív vérképből látható (az abszolút sejtszám 0,5 G/l fölött). Az alább felsorolt 
vizsgálatok az allergológus szakorvosi kompetenciába tartoznak. A pozitív eredmény azonosíthatja az 
allergént, de nem utal a reakció súlyosságára. 

 Bőr prick teszt. Általában standard allergén készítményekkel végzik, de orális allergia 
szindróma gyanúja esetén a friss zöldséggel és gyümölccsel végzett bőrpróba hasznosabb. 
Specificitása 30-60%, szenzitivitása 70-90%. A teszt negatív eredménye prediktív ereje 95%. A 
pozitív eredmény prediktív ereje 50-60%. Antihisztamin vagy kortikoszteroid kezelés 
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meghamisíthatja a bőrpróba eredményét, ezért ezeket a szereket előzetesen el kell hagyni (a 
magyar gyakorlat szerint 1 hónappal, külföldi ajánlások szerint csak 2-3 nappal előbb). 

 Szérum allergén-specifikus IgE meghatározás. A fluorescens enzim-immunassay használatos. 
A negatív eredmény itt is megbízhatóbb, mint a pozitív. Az a talált étel-specifikus IgE szint 
nem mindig korrelál a klinikai tünetekkel. 

 Eliminációs diéta. A gyanúsított étel 1-6 hétre történő kihagyása hasznos információt 
szolgáltat. A mindennapi életben okozott nehézségek: több idő kell az étel elkészítéséhez, a 
beteg nem ehet akárhol elkészített, pl. éttermi ételt (pl. étterem) és keresztreakció is 
felléphet. 

 Orális provokációs teszt. A leghatékonyabb vizsgálati módszer. Az anaphlyaxia veszélye miatt 
csak kórházi körülmények végezhető Lehet nyílt, egyszeresen vagy kettős vak. A kettős vak, 
placebo-kontrollált orális provokációs teszt az ételallergiák vizsgálatának arany standardja. 
Atopiás betegen csak akkor végezhető el, ha az atopiás betegségek jól kezeltek. 

Ételallergia esetén az intradermalis, az epicutan (patch) teszt, valamint a szérum össz-IgE mérése 
értelmetlen, illetve ellenjavallt. 

A diagnózis felállítását nehezíti, hogy ha ki is mutatható az étel-specifikus IgE (szenzitizálódás), ez 
nem jelent feltétlenül allergiát, csak abban az esetben, ha az biológiailag releváns, azaz a beteg 
valóban kapcsolatba került az adott allergénnel. Ezért a diagnózis felállításában különös jelentősége 
van részletes kórelőzménynek és a laboratóriumi vizsgálatoknak. Sok esetben csak az orális 
provokációs vizsgálatot is el kell végezni. 

Képalkotó vizsgálatok 

Nem releváns. 

Egyéb vizsgálatok 

Nem háziorvosi kompetencia. Differenciál-diagnosztikai szempontból felső panendoscopia, 
szövettan, a laktóz intolerancia kizárására H2-kilégzési teszt és dysbacteriosis kizárására tenyésztéses 
vizsgálat jön szóba. 

Diagnózis 

Bár önmagában nem elégséges, a részletes anamnézis felvétele nélkülözhetetlen. Ez a családorvos 
kompetenciájába tartozik. Sokat segít az étkezési napló vezetése. Ebben időrendi sorrendben 
szerepeljen az összes elfogyasztott étel és ital és párhuzamosan rögzíteni kell a panaszok/tünetek 
megjelenését és lefolyását. A lefolyásból és a kísérő tünetekből következtetni lehet arra, hogy az 
allergiás reakció IgE-közvetített-e, vagy sem. 

Ételallergia gyanúja esetén a szakellátással történő konzílium szükséges a diagnosztikus vizsgálatok 
elvégzése céljából. 

Az IgE-mediált ételallergiás gyermek mihamarábbi szakkonzíliumba küldése javasolt, mert az 
allergének köre gyorsan eszkalálódik, és egyéb atopiás betegségek is hamar kialakulhatnak („atopiás 
menetelés”). Hasonlóképpen indokolt a szakkonzílium gyermekkorban perzisztáló allergiás tünetek 
esetén (kimutatott hal, kagyló, mogyoró, dió-allergia) vagy étel-expozícióhoz köthető zihálás esetén. 
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Differenciál-diagnózis 

A fejfájás, gyomorégés, hányás, irritabilitás, idegesség haspuffadás, böfögés az intoleranciára utal, 
míg az allergiát bőrkiütés, urticaria, bőrviszketés, görcsös gyomorfájdalom, hasmenés, súlyos 
esetekben légszomj, zihálás, mellkasi fájdalom jellemzi. 

Kezelés 

Enyhe-mérsékelt formákban a bőrviszketés és a bőrkiütések kezelésére orális antihisztamin javasolt. 
Légúti tünetek esetén bronchodilatátor adható. A súlyos esetben anaphylaxiás reakció kezelésében 
leírtak az irányadók. 

Gondozás 

Az ételallergia jelenleg gyógyíthatatlan betegség. A gondozás fő eleme a kiváltó allergén kerülése. A 
beteget korának és iskolázottságának megfelelő szinten tájékoztatni kell az ételek kerüléséről és 
vásárláskor az ételcímkék figyeléséről, valamint arról, hogy sürgős esetben hova forduljon. 
Hasonlóképpen hasznos, ha a beteg állandóan magánál hord olyan értesítést, mely hirtelen 
rosszulléte esetén anaphylaxia lehetőségére hívja fel a segítségnyújtó figyelmét. Különösen fontos 
lehet ez gyermekek (főleg légi) utazásakor, táborozásakor. Fontos megértetni a beteggel, hogy 
antiallergiás gyógyszereit nem preventív céllal kapja, azok nem alkalmasak az anaphylaxia és más 
allergiás tünetek megelőzésére [2]! 

Több országban ajánlják az éttermekben az anaphylaxiás reakció elhárítására szükséges gyógyszerek 
(adrenalin) tárolását az éttermekben és a dolgozók (elsősorban pincérek) oktatását az állapot 
felismerésére laikus elsősegélynyújtásra [10, 11, 12]. 

A gondozás a háziorvos és az allergológus/immunológus, gasztroenterológus, bőrgyógyász, dietetikus 
együttműködésében valósul meg. A szakellátással történő konzílium szükséges az alábbi esetekben: 

 az eliminációs étrenddel kapcsolatos tanácsadás 

 allergiás reakciók kezelése 

 ismételt, követéses vizsgálatok 

 atopiás családok újszülöttjei esetében felvilágosítás céljából. 

A konzíliumok indikációiról hasznos segédanyag érhető el az alábbi honlapon: 
http://www.guidelines.gov/summary/summary.aspx?doc_id=9334. 

A gondozás további eleme még a diétás tanácsadás, gyermekekben a fejlődés rendszeres ellenőrzése, 
valamint a követéses vizsgálatok. Ez utóbbi a szakellátás feladata. Célja egyrészt a klinikai kép alapján 
az újabb allergének azonosítása, másrészt az adott allergénnel szembeni tolerancia kialakulásának 
vizsgálata. Ebben a vonatkozásban a bőrpróba kevéssé informatív (pozitív maradhat a tolerancia 
kialakulása után is), az allergén-specifikus IgE szintjének csökkenése vagy az ismételt orális 
provokáció megbízhatóbb [8, 9]. 

A dietetikus segítséget nyújt az ételallergén biztosabb elkerüléséhez, valamint alternatív ételek 
megismertetésével az eliminációs étrend okozta alultápláltság, ásványi anyag- és vitaminhiány 
megelőzésében. Az ételek elkészítési módja közül a főzés pusztítja el legjobban az allergén 
epitópokat. Pollenszezonban a keresztreagáló ételek fogyasztásának kerülése javasolt [8, 9]. 
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Az ételre, elsősorban tojásra túlérzékeny személyek védőoltása allergiás reakció veszélyét rejtheti 
magában, mivel több vakcina csirkeembriót használnak. Az MMR vakcina biztonságosan adható 
tojásra allergiás személyeknek, de ellenjavallt neomycin vagy zselatin-túlérzékenység esetén. Az 
asthma bronchiálés és a légúti tüneteket okozó tojásallergiás gyermekek oltását kórházi körülmények 
között ajánlják. Az emelkedő adagban, szoros klinikai felügyelet mellett adott influenza vakcina is 
biztonságos. Mind az inaktivált, mind a legyengített influenza-vakcina ellenjavallt az olyan 
gyermekekben, akik kórelőzményében urticaria, angiooedema, allergiás asthmával társult 
tojásallergia, tojással szembeni szisztémás anaphylaxia szerepel és a beadni kívánt készítmény 1,2 
µg/ml-nél magasabb koncentrációban tartalmaz ovalbumint. Kétséges esetben javasolt az oltandó 
személyt szakellátásba küldeni [2]. 

A beteget el kell látni adrenalin öninjekciózásra alkalmas eszközökkel és gyógyszerekkel (EpiPen, 
EpiPen Jr.) vagy ennek hiányában 1 ampulla adrenalinnal, tűvel, fecskendővel (ld. anaphylaxia fejezet) 
[2]. Ételallergia ellen nincs hiposzenzibilizáció. 

Terápiás elégtelenség 

Az enyhe-közepes formákban az antihisztaminok elégtelensége esetén orális kortikoszteroid 
kezdhető. Előtte azonban tanácsos a szakkonzílium véleményét kérni. 

Primer prevenció 

Mivel az anya által fogyasztott táplálék immunológiailag aktív formában juthat át az anyatejbe, 
javasolták az anyai diéta korlátozását (pl. naponta max. 5 dl tehéntej fogyasztása). Bár újabb, 
összefoglaló vizsgálatok azt mutatják, hogy az anyai diétás megszorítása ételallergia szempontjából 
nem hatásos primer prevenciós stratégia általában, atopiás családok esetében mégis ajánlható. 
Atopiás családokban a szója alapú tápszerek primer prevenciós alkalmazása sem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket 8,9]. 

A szilárd ételek bevezetésének optimális időpontja nem egyértelmű. A korábbi ajánlások 4-6 hónap 
utáni bevezetést javasolnak. Gabonaféléket és a tehéntejet 1 éves, a tojást 2 éves, a halakat 3 éves 
kortól kapjon a gyermek. Újabb vizsgálatok eredményekre támaszkodva az USA-ban megkérdőjelezik 
a szilárd táplálék bevezetésének 4-6 hónapos korig történő késleltetésének szükségességét az 
ételallergia vagy atopiás betegségek kialakulásának megelőzése szempontjából [10, 11, 12]. Bár nincs 
elég adat arra vonatkozóan, hogy a 4-6 hónapig folytatott kizárólagos anyatejes táplálás megelőzi-e 
az ételallergia kialakulását, az anyatej ideális táplálék-összetétele és a csecsemő immunrendszerére 
gyakorolt hatása miatt feltétlenül javasolt. Mivel a bélflóra összetétele is befolyásolja az atopiás 
hajlamot, az ilyen családok csecsemőinél a probiotikum jótékony hatású lehet [8, 9]. 

Szérumbetegség 

Bevezetés 

A szérumbetegség III-as típusú immunreakció, mely idegen fehérje, nem fehérje-természetű anyagok 
vagy szérum beadása vált ki. Ez a reakció immunkomplex képződéssel jár, mely vasculitist, kisér-
necrosist, komplement-aktivációt és granulocyta akkumulációt eredményez. Mivel az állati 
szérumokat ma már ritkán alkalmazzuk, az eseteket ma elsősorban gyógyszerek (főleg 
antibiotikumok), vírusfertőzések okozzák, de ismertek monoklonális antitestek vagy védőoltás 
kiváltotta esetek is. 
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Definíció, BNO tartomány 

A szérumbetegség idegen fehérje, (antigén) kiváltotta immunkomplex képződéssel és lerakódással 
járó betegség. 

D8980 Az immunrendszert érintő egyéb meghatározott rendellenességek, m.n.o 
L27* Gyógyszer okozta generalizált bőrkiütések 
L9580 Egyéb, bőrre lokalizált vasculitisek 
L9590 Bőrre lokalizált vasculitis, k.m.n. 
T8050 Anaphylaxiás shock, szérum okozta 
T8060 Egyéb szérum reakció 
T8860 Anaphylaxiás shock helyesen adagolt, megfelelő gyógyszer káros hatása miatt 
T8870 Gyógyszerek k.m.n. káros hatása 
*Y40 Drogok, gyógyszerek, biológiai anyagok káros hatása gyógykezelés során 
*Y40 Szisztémás antibiotikumok 
*Y41 Egyéb szisztémás fertőzés elleni szerek és antiparasiticumok 
*Y42 Hormonok és szintetikus pótszereik 
*Y43 Elsődlegesen szisztémás szerek, m.n.o. 
*Y44 Elsődlegesen a vér alkotóelemeire ható anyagok 
*Y45 Fájdalom- és lázcsillapítók és gyulladás elleni szerek 
*Y46 Antiepilepticumok és antiparkinson szerek 
*Y47 Nyugtatók, altatók és szorongáscsökkentő szerek 
*Y48 Anaestheticumok 
*Y49 Pszichotróp szerek, m.n.o 
*Y50 Központi idegrendszer stimulánsok 
*Y51 Elsődlegesen az autonóm idegrendszerre ható szerek 
*Y52 Elsődlegesen a szív-érrendszerre ható szerek 
*Y53 Elsődlegesen a gyomor-bélrendszerre ható szerek 
*Y54 Elsődlegesen vízháztartásra, ásványi és húgysav anyagcserére ható szerek 
*Y55 Elsődlegesen a sima- és csontvázizmokra, légzőrendszerre ható szerek 
*Y56 Elsődlegesen a bőrre, nyálkahártyára localisan alkalmazott, fül-orr-gége és fogászati 

szerek 
*Y57 Egyéb és k.m.n. szerek és gyógyszerek 
*Y58 Bakteriális oltóanyagok 
*Y59 Egyéb és k.m.n. oltó- és biológiai anyagok 
Y8800 Kezelés során adott gyógyszerek, biológiai anyagok reakcióinak következménye 
Z8880 Túlérzékenység: gyógyszerek, biológiai anyagok 
Z8890 Túlérzékenység: k.m.n. gyógyszer, drog, biológiai anyag 

* az alcsoportokat terjedelmi okokból nem részleteztük 

Epidemiológia 

Nem releváns. Lóban termelt botulotoxin adása után 18%-ban észleltek enyhe izolált reakciót és 2%-
ban szérumbetegséget [3]. 

Mortalitás/morbiditás 

Az esetek túlnyomó többségében kedvező lefolyású. 
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Nem, életkor, társadalmi háttér 

Nem releváns. 

Pathophysiológia 

A fajidegen vagy egyéb okból idegennek felismert fehérjemolekula ellen antitestek termelődnek, 
melyek az antigénnel kapcsolódva immunkomplexeket képeznek. A szérumbetegséget a keringő 
immunkomplex lerakódása okozza. Első esetben a tünetek a gyógyszer expozícióját követően 6-12 
nappal lépnek fel (ennyi idő kell az immunkomplexek kialakulásához, oldhatatlan formába 
alakulásához és lerakódásához). Szenzibilizált egyénben már másfél-3 nap múlva alakulnak ki. Az 
antitest-koncentráció fokozódása később antitest túlsúlyt eredményez. Az immunkomplexek 
oldhatóvá válnak, elminálódnak, a tünetek megszűnnek. 

Hatáskör/kompetencia 

A beteget kórházba kell utalni. A kezelés a szakellátás irányításával történik. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A gyógyszer-expozíció jellegzetes. 

Pathogenezis 

A fajidegen fehérjék közé tartozik a diphtheria-, a clostridium- (botulismus, gázgangrena, tetanus), az 
anti-rhabies antitoxin. Napjainkban inkább a hapténként viselkedő gyógyszerek (penicillin-
származékok, szulfonamidok), vérkészítmények, valamint monoklonális antitestek váltanak ki 
immunkomplex-képződéssel járó reakciót (ld. még a 9. táblázatot is). 

Fizikális vizsgálat 

A tünetek: láz, ízületi duzzanat és fájdalom, izomfájdalom, nyirokcsomó-megnagyobbodás, 
microscopos vagy macroscopos haematuria, oedema-képződéssel. Nagy, circiner, sokszor nem 
viszkető urticaria, de lehet csomó (erythema nodosum), papula vagy purpura. Neurológiai tünetek is 
felléphetnek: Guillain-Barré szindróma, plexus-brachialis neuralgia. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Emelkedett vörösvértest-süllyedés, Teljes vérkép, leukocytosis, emelkedett CRP, transzamináz-
emelkedés, proteinuria, vörösvértestek a vizeletüledékben. 

Képalkotó és egyé vizsgálatok 

A háziorvos számára nem releváns. A szakellátásban keringő immunkomplex, immunglobulin-
koncentráció, komplement-vizsgálat, CH50, C3, C4 koncentráció meghatározás. 
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Diagnózis 

A kórelőzményben szereplő gyógyszer-expozíció, a tünetek és a laboratóriumi eltérések alapján 
állítható fel. 

Differenciál-diagnózis 

A szakellátás feladata. Elsősorban az egyéb vasculitisek jönnek szóba. Lázas gyermekeken 
cephalosporin adása provokálhat immunkomplex-vasculitist a bőrben, mely nem valódi 
szérumbetegség. 

Kezelés 

A szakellátás irányításával történik. 1-2 mg/kg prednisolon 1-2 hétig, szükség szerint 
antihisztaminokkal kiegészítve. 

Terápiás elégtelenség, primer prevenció 

A beteg szakellátásba utalandó. A Guillain-Barré szindróma és az akut nephritis sürgősségi állapotot 
jelent. A primer prevenció nem releváns. 
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Esetismertetés 

1. eset. 41 éves nőbeteg 

Előző betegségek: Gyermekkorban gyakori középfül- és arcüreggyulladás, tonsillectomia, hörghurut, 
oxyuriasis, gyakori urticaria. 19 évvel korábban akut pyelonephritis, rizsszemnyi vesekőürítés (Ca-
oxalát). Ismétlődő adnexitis, visszatérő colpitis. Nyolc évvel korábban nyelőcsövet és a tracheát 
comprimáló euthyreoid göbös strumát találtak (biopszia: colloidban gazdag göb), euthyreosisban 
volt. Tizenkét évvel korábban ajakduzzanat miatt állítólag allergológiai kivizsgálás történt, és Prick 
teszttel étel polyallergia derült ki: földimogyoró, tehéntej, sajt, banán, szója, kakaó, eper, sertéshús, 
„gyümölcsök”, paprika, őszibarack, borsó volt pozitív volt. Azóta eliminációs diétát próbál tartani, 
kevés sikerrel. Kutya, macska lévén a környezetben 2 évvel korábban fertőző osztályon vizsgálták. 
Toxocara-ellenes IgG ELISA-val emelkedett volt, féregpete neg., Mycoplasma szerológia neg., 
Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis szerológia negítív volt. Egy hónapon át Mintezolt 
szedett. Ezt követően felső légúti infekciók jelentkeztek, Mycoplasma pneumoniae és RSV fertőzés 
igazolódott. Egy évvel később a Toxocara ellenanyagszint mérsékelten volt csak emelkedett, további 
kezelést nem tartottak szükségesnek. Hónapokkal később ajakduzzanat néha jelentkezett. 

Jelen panaszok: Elmondása szerint már 11 éve van ételallergiája, szája körül feldagad, súlyosabb 
esetben fulladás is előfordult. Azóta diétát tart, egy nap csak egyfélét eszik, ennek hatására az 
allergiás időszak lecsendesül, megint ehet mindent. Évente 2-3 ilyen időszak van. Felvételét 3 nappal 
megelőzően ajakduzzanat jelentkezett előzői nap este fulladás, nyelészavar, epigastrialis görcsös 
fájdalommal. Jelentkezésekor ez már elmúlt, de az ajakduzzanat megvan. Obstipal, néha hasmenése 
van, hogy székletét nem is tudja tartani, étvágya rendben, nem fogyott. Allergiás betegség a 
családban nem fordult elő. 

Status: Kp. fejlett és táplált. Kp. vértelt vőr és nyálkahártyák. Oedema: nem tap. Békés conjuctivák, 
fehér sclerák. Békés garatképletek, nyelv tiszta, nedves, nem dev. Fogazat,: javított, kóros 
nyirokcsomó nem tap. Nemiszervek: külsőleg ép. Mamma: kóros eltérés nem tap. Pajzsmirigy: 
nagyobb, tömött, mobilis, jo-n diónyi göb. Részarányos mellkas, puhasejtes alaplégzés. Cor nem 
nagyobb, kellően ékeltek, ritmusos szívhangok, szívcsúcs felett halk syst. zörej. Aa. dors. ped. jól tap., 
aa. fem. tap., carotis zörej nem hallható. RR: 120/70 Hgmm, P: 80/min., reg. aequ., halk syst zörej, 
pm a csúcson. Has puha, betap., kóros rezisztencia, nyomásérzékenység nincs, norm. bélhangok. 
Hepar, lien nem tap. Vesetájékok ütögetésre nem érzékenyek. Gerincoszlop üt-re nem érz., alakilag 
és funkcionálisan ép végtagok. Pupillák =o, fényre reag., kp. élénk ínreflexek, kóros reflex nincs. TS: 
168 cm, TS: 64 kg, T: afebrilis. 

Vizsgálati eredmények: We: 20 mm/ó, vvt: 4,5 T/l, htc: 0,39, hgb: 134 g/l, MCV: 87 fl, fvs: 8,6 G/l, 
quali Se: 69%, Ly: 23%, Mo 7%, thrc: 316 G/l. VDRL neg., T. vizelet: fs: 1015, pH: s, a: min.op., s. neg., 
ac: gy.poz., ubg: norm., ül: 5-10 fvs. 

Vércukor: 4,5, mmol/l, Na: 139 mmol/l, K: 4,1 mmol/l, CN: 5,5 mmol/l, kreatinin: 84 µmol/l, Bi: 33,3 
(ID: 26,6, D: 6,7) µmol/l, SGOT: 15 U/l, SGPT: 12 U/l, alk. foszfatáz: 89 U/l, cholesterin: 6,8 mmol/l, 
triglycerid: 0,93 mM/l, húgysav: 129 µmol/l, LDH: 244 U/l, CPK 39 U/l, lipáz: 54 U/l, vas: 10,1 µmol/l, 
transzferrin: 1,58 g/l, Sat: 14%, Ca: 2,34 mmol/l, prothrombin 100%, INR 0,79, PTI: 33/36 sec, 
fibrinogén: 2,98 g/l, CRP: 4,06 mg/l, AST 200E alatt, TSH: 0,50 mIU/l. 

Szérum összfehérje: 70 g/l, ELFO: 61,0-3,5-8,1-12,9-14,3%, IgG: 1,37 g/l, IgA 0,50 g/l, IgM: 1,28 g/l, 
IgE: 2,0 kU/l, keringő immunkomplex, kryoglobulin, RF: neg. 

Helicobacter-IgG: 7,8 pozitív 
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Epe üledék és tenyésztés: „A” epe: torokflóra, „B” epe: bact. nem tenyészett ki, „C” epe: coagulase 
negatív Staphylococcus, érz: penicillin, ofloxacin, erythromycin, ampicillin, gentamycin, sumetrolim, 
amikacin. Vizelet baktérium tenyésztés: E.coli 105, érz: ampicillin, sumetrolim, amikacin, ofloxacin, 
nitrofurantoin, nalidixsav, ciprofloxacin, pefloxacin, ceftazidin, netilmycin 

Széklet vérvizsgálat: 3-szor negatív. 

EKG: 55/min. s. bradycardia, kp. R tengely, aspec. ST-T eltérések. Mellkas rtg: Szabad rekesz és 
sinusok. Tiszta tüdők, norm. középárnyék. 

Orrmelléküreg felv.: A jobb sinus maxillaris vetülete jelzetten fátyolozott, egyébként a melléküregek 
norm. légtartalmúak. 

Hasi ultrahang: A máj nem nagyobb, szerkezete homogén. Az epehólyag, epeutak, pancreas eltérést 
nem mutat. A lép nem nagyobb. Mindkét vese szabályos. A retroperitoneum és a medence szabad. 
Az uterus norm. helyzetű, kissé nagyobb, szerkezete egyenetlen. Kóros nyirokcsomó a hasban nem 
mutatható ki. Vélemény: kóros eltérés nem ábrázolódik. 

Fül-orr-gégészeti cons.: Ép dobhártyák, kp. tág, szabad orrjáratok, kóros váladékozás nincs. St.p. 
tonsillectomiam. Gége: alakilag és funkcionálisan ép. 

Nőgyógyászat: Norm. tap. emlők, plasticázott portio, kp. nagys. uterus, anteflexioban, szabad 
környezetben. 

Fogászat: Felső 2. f. paradontosis, rtg góc neg. Amalgám tömések cseréje folyamatban. 

Gastroscopia: Szabályos lefutású nyelőcső, jól záró, ép cardia. A gyomor jól tágul, benne norm. 
mennyiségű víztiszta éhomi secretum. Ép redőzet. Az antrum hyperaemiás, máshol békés 
nyálkahártya. Jól táguló pylorus, és bulbus és postbulbaris duodenum. Szövettan: Mikroszkópos 
vizsgálattal antralis típusú gyomornyálkahártya részletek ismerhetők fel. A hámsejtek szabályosak. A 
tunica propriában intenzív, idült, lobos beszűrődés, széles csíracentrumú lymphoid tüsző és 
helyenként sok neutrophil leukocyta látható. Ez utóbbiak foveoláris hámsejtek között is 
megfigyelhetők. Giemsa festéssel nagy számú Helicobacter pylori mutatható ki. Vélemény: 
Helicobacter pylori asszociált súlyos fokú, krónikus, aktív gastritis. 

Immunológiai konzílium: Angiooedema kivizsgálására jelentkezett. A várakozás közben hirtelen 
megint ajakduzzanattal, rossz közérzettel járó rosszulléte keletkezett, emiatt sürgősséggel kórházi 
felvételre került. Ajakduzzanata órák alatt mérséklődött. Az elkezdett szteroidot (20, majd 8 mg 
Medrol), 5 nap után felfüggesztették. Nyolc napos észlelése alatt már végig tünet-és panaszmentes 
volt. Vizsgálati eredményeiből: 

Immunpanel: Antinukleáris faktor: pozitív, microsoma AT: neg, ENA: neg., AMA, SMA: neg., 
cardiolipin IgG és Ig: neg., anti-DNS: 1 U/ml, anti-TG: neg., anti-TPO: neg. Szérum összkomplement: 
53 CH50/ml (norm.), C3: 0,8 g/l (norm.), C4: 0,4 g/l (norm. 0,3-ig), C1-inhibítor koncentráció: 65% 
(norm.), aktivitás: 132% (norm.), C1-inhibitor-ellenes antitest: negatív. 

Nutritív RAST: tojásfehérje, tej, tőkehal, földimogyoró, szójabab, mandula, zeller, paradicsom, 
étkezési búza, kukorica, zab, rizs, narancs, Alternaria sp.: negatív. Inhalatív RAST: Aspergillus sp., 
Candida sp., Penicillium sp., nyárfa keverék, fakeverék, tölgy, csillagpázsit, fűkeverék, termesztett 
rozs, lándzsás útifű, parlagfű keverék, fekete üröm, kukorica pollen, búza pollen, szarvasmarha, 
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macska hámantigén, kutya hámantigén, ló hámantigén, csótány, tollkeverék, háziporatka (D. 
pteronyssimus, D. farinae): negatív. 

Vélemény: Angiooedema chronica. Toxocariasis. Immundeficientia humoralis (IgA def.). Struma 
nodosa. Gastritis chr. (Helicobacter pylori poz.). Uroinfectio chr. M. Gilbert. 

Az anamnesis és az eddig elvégzett vizsgálatok alapján (normális C1-inhibitor szint és aktivitás) 
hereditaer angioneuroticus oedema (HANO) a kizárható volt. Az angiooedema hátterében az alábbi 
kiváltó tényezők felmerültek fel: 

1. Az anamnézisben szereplő, hitelt érdemlő leletekkel nem alátámasztott nutritív 
poliszezibilizáltság nem tűnt életszerűnek. Jelen kivizsgálása során a RAST is negatív volt. 
Ételallergia további megítélésére speciális profilú osztályra irányítjuk, ahol provokációs teszt 
végzésére is nyílik lehetőség. Az étel-allergológiai profilú osztályon történt kivizsgálás 
eredménye: We: 8 mm/ó, vvt: 4,78 T/l, hgb: 138 g/l, htc: 0,43, fvs: 5, 8G/l, thrc: 246 G/l. T. 
vizelet: genny poz., ül: 30-40 fvs, bact, lhs., CRP, ASO: norm. értékek. 

Nutritív RAST: mandula, banán, bab, marhahús, bárányhús, sárgarépa, kazein, baromfihús, 
szárított gyümölcsök, olivabogyó, tőkehal, kukorica, tojásfehérje, tojássárgája, tej, nyúlhús, 
hagymakeverék, narancs, borsó, földimogyoró, paradicsom, disznóhús, burgonya, őszibarack, 
rozs, kagyló- és rákfélék, szójabab, árpa, zeller, tonhal, pulykahús, dió, búza, sütőélesztő: negatív. 
Össz-IgE: 10 kU/l. 

Placebo-kontrollált kettős vak provokáció: aszpartám, nátrium-szulfit és tartrazin additívumokra 
pozitív. 

2. Toxocariasis perzisztálása miatt infektológiai konzíliumba irányítjuk: indokolt-e a toxocara-ellenes 
kezelés folytatása? Az infektológiai szakvélemény szerint a toxocara-ellenes kezelés folytatása 
nem indokolt. 

Therapiás javaslat: Otthonában mediátorszegény étrend, 2x10 mg loratadin, 20 mg atorvastatin, két 
hétig 2x1 g amoxicillin, 2x250 mg metronidazol, 2x250 mg clarythromycin, 40 mg omeprazol. 

Kórlefolyás: A beteg a tartósítószer-mentes étrend mellett panaszmentessé vált. Aszpartámra, 
nátrium-szulfitra és tartrazin-ra szóló tiltólistával a beteget az allergológiai szakrendelésen ellátták. A 
2 hétig folytatott Helicobacter-eradikációs kezelés 2 hónappal később biopsziával igazoltan 
eredményes volt. A kombinált antibiotikus kezelés eredményeképpen a vizelettenyésztés is negatívvá 
vált. A szérum cholesterin atorvastatin + ezetimibe kombináció mellett normalizálódott. A 
kontrollvizsgálatok során talált, változatlan mértékű, normális transzaminázokkal, vérképpel, LDH-val 
társuló indirekt hyperbilirubinaemia Gilbert kórnak felelt meg. 

Az eset tanulsága, hogy bár az étkezési anamnézis fontos, a kivizsgálás során csak megbízható 
adatokra támaszkodjunk. Ha a valódi ételekkel szemben nincs kimutatott allergia, gondolni kell 
tartósítószerekkel, adalékanyagokkal szembeni túlérzékenységre. Az angiooedema hátterében jelen 
esetben a fertőzéses eredet sem volt első lépésben kizárható. A betegnek szelektív IgA deficienciája 
van, mely magyarázza a fertőzésekre való fokozott hajlamot. Az allergia-hajlam gyakran társul 
immunhiányos állapottal (és autoimmun betegségekkel is). A H.pylori-pozitív antrum-gastritis sikeres 
kezelése is hozzájárulhatott a panaszmentességhez, mivel a gyomornyálkahártya barrier-működés 
csökkenése szerepet játszik az ételallergiák kialakulásában. 
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2. eset. 58 éves férfi 

Előző betegségek:18 éve ismert hypertonia, 8 éve ismert 2-es típusú cukorbetegség miatt áll 
gondozás alatt. Korábban többször volt helyi reakciót adó méh, ill. darázscsípése, utoljára 3 héttel 
korábban. Gyógyszerei: 2x500 mg Merckformin, 2 mg Diaprel, 3x50 mg Glucobay, 20 mg Lisopress. 
Gyógyszertúlérzékenység: Penicillin. 

Jelen panaszok: Kertben darázs csípte meg, ingén keresztül, a törzsén. Öt-hat percen belül szédülés, 
ájulásérzés, hányinger jelentkezett, hányás nélkül. Háziorvosi rendelőben jelentkezett. 

Fizikális status: Hyperaemiás bőr, a hajlatokban urticaria, arcon angiooedema. Hyperamiás garatívek, 
nyelv tiszta, nedves nem deviál, nem duzzadt. Kóros nyirokcsomó nem tap. Emphysemás mellkas, 
gyengült sejtes alaplégzés. Cor nem majus, kissé halk, ritmusos szívhangok, zörej nem hallható. RR: 
80/50 Hgmm, P: 120/min, filiformis. Perif. erek tap. Has puha, betap., kóros rezisztencia, 
nyomásérzékenység nem észlelhető. Herpar, lien nem tap., vesetájak üt-re nem érz. Gerinc üt-re nem 
érz, tenyér- és talpdagadás, egyebekben alakilag és functionálisn ép végtagok. 

Vélemény: Rovarméreg allergia. Kezdődő anaphylaxiás shock. 

Therapia: Háziorvosi ügyeletben ellátva. 0,25 mg Tonogen im., 75 mg Di-Adreson FA iv, 1 tb Zyrtec. 
Alkalmazott kezelésre panaszai csökkentek. Hyposensibilisatios kezelésre másnap allergológiai 
szakrendelésre utalták. 

Laboratóriumi vizsgálat sürgősséggel nem történt, egy héttel későbbi leletek: We: 4 mm/ó, vvt: 4,95 
T/l, htc: 0,45, MCV: 92 fl, fvs: 8, 2 G/l, quali: Se: 61%, Eo: 2%, Ly: 31%, Mo 7%, thrc: 291 G/l. T. vizelet: 
fs: 1018, pH:s, a,s: neg., ubg: norm., üledék: neg. Vércukor: 6,71 mmol/l, HbA1c: 5, 84%, Na: 141 
mmol/l, K: 4,52 mmol/l, CN: 5,1 mmol/l, kreatinin: 76 µmol/l, Bi: 12,4 µmol/l, SGOT: 22 U/l, SGPT: 42 
U/l, alk. foszfatáz: 44 U/l, cholesterin: 5,40 mMl, HDL-cholesterin: 1,49 mmol/l, triglycerid: 0,78 
mmol/l, húgysav: 381 µmol/l, CPK 82 U/l. 

Az allergológiai szakrendelése másnap a csípés okozta helyi reakciótól eltekintve tünet- és 
panaszmentes volt. Ugyanakkor készenléti gyógyszerekkel és utasításokkal látták el: Csípés esetén 
adjon be magának 0,3 ml Tonogent (a csípés mellé, kivétel ujjak, fej), mélyen a bőr alá 
(combizomzatba), vegyen be 64 mg Medrolt és 10 mg desloratadint vagy levocetirizint, és induljon 
orvoshoz. Tekintettel a heveny reakcióra RAST-ra későbbi időpontban vettek vért, mely 
megerősítette a darázsméreg-allergia diagnózisát. A hyposensibilisatios kezelés elindult, 3 éve tart. 
Újabb darázscsípés eddig nem fordult elő. 

A beteg készenléti gyógyszereit folyamatosan magánál tartja, rovarméreg-allergiáról szóló írásos 
dokumentációval együtt. Az allergológiai szakvéleményben leírtaknak megfelelően a 20 mg Lisopresst 
5 mg amlodipinre cseréltük. 

Az eset tanulsága, hogy többszörös rovarcsípés bármikor szenzibilizálhat. Az ACE-gátló és a β-
blokkoló kezelés súlyosbíthatja az allergiás reakciót és terápia-rezisztenssé teheti a kialakult 
anaphylaxiát, ezért a Lisopresst 5 mg Amlipinre cseréltük. A hyposensibilisatio a méh- és 
darázsméreg-allergiás beteg számára életmentő. 

Tesztkérdések 

1. Mekkora az anaphylaxiás reakció élettartam-esélye? 
A. 0,1-0,2% 
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B. 1-3% 
C. 5-10% 
D. 10-15% 
E. 15-20% 
 
2. A felsoroltak közül mely anyag okozhat anaphylaxiát? 
A. Rovarméreg 
B. Latex 
C. Antitoxinok 
D. Penicillin 
E. A felsoroltak mindegyike 
 
3. Mi az anaphylaxia gyógyszeres kezelésében az első teendő? 
A. Tonogén max. 0,5 ml im. 
B. Tonogén, max. 0,5 ml sc. 
C. Metilprednizolon 250 mg iv. 
D. Oxigén orrszondán 6-8 l/perc 
E. Tonogen 0,1-0,3 mg iv. 
 
4. Mikor nem indokolt az allergológiai szakellátással folytatott konzílium? 
A. Orális antihisztamin kezelés elkezdése 
B. Szövődmények vagy társbetegségek fennállása 
C. A beteg életminőségének jelentős romlása 
D. Orális kortikoszteroid kezelés elkezdése 
E. Hyposensibilisatio elkezdése 
 
5. Mekkora a valószínűsége annak, hogy a szisztémás reakciót túlélt személyben a következő 
rovarcsípés anaphylaxiát vált ki? 
A. Felnőttekben 10-20%, gyermekekben 60% 
B. Felnőttekben 30-40%, gyermekekben 75% 
C. Felnőttekben 10-20%, gyermekekben 10% 
D. Felnőttekben 50-60%, gyermekekben 10% 
E. Felnőttekben 70-75%, gyermekekben 40% 
 
6. Mely gyógyszer-alkalmazási mód érzékenyít a legjobban? 
A. Intravénás 
B. Intramuscularis 
C. Epicutan 
D. Per rectum 
E. Per os 
 
7. Mely élelmiszer fogyasztását nem javasoljuk parlagfúre allergiás személynek a parlagfű szezonban? 
A. Burgonya 
B. Dinnye 
C. Tojás 
D. Banán 
E. Mandula 
 
8. Melyik módszer nem használatos az ételallergia kimutatásában? 
A. Bőr Prick teszt 
B. Nutritív EIA, RAST 
C. Kettős-vak placebo-kontrollált orális provokáció 
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D. Abszolút eosinophil sejtszám meghatározás 
E. Epicutan teszt 
 
9. Mikor küldjük az ételallergiás beteget szakorvosi konzíliumba? 
A. Az eliminációs étrenddel kapcsolatos tanácsadás céljából 
B. Terápiás elégtelenség miatt 
C. Ismételt, követéses vizsgálatok céljából 
D. Atopiás családok újszülöttjei esetében felvilágosítás céljából. 
E. A felsoroltak mindegyike 
 
10. Melyik nem tartozik szérum-betegég tünetei közé? 
A. Láz 
B. Hasmenés 
C. Nyirokcsomó-megnagyobbodás 
D. Haematuria 
E. Bőrkiütés 
 
11. Melyek a HANO-ra jellemző laboratóriumi eltérések? 
A. Alacsony C2, alacsony C4, csökkent C1-INH aktivitás 
B. Magas C2, csökkent C4, csökkent C1-INH aktivitás 
C. Emelkedett C1q, emelkedett C3, csökkent C4 
D. Csökkent C1q, emelkedett C2 emelkedett C3 
E. Alacsony C2, Alacsony C4, anti-C1-INH antitestek 
 
12. Melyik tünet nem jellemző a HANO-ra? 
A. Arc-oedema 
B. Gége-oedema 
C.Urticaria 
D. Hasmenés 
E. Hányás 
 
13. Melyik gyógyszer alkalmazható az akut angiooedemás roham kezelésére 
A. Adrenalin 
B. Suprastin 
C. Danazol 
D. Metypred 
E. Ikatibant 
 
14. Mely tényezők provokálhatják a HANO-s rohamot? 
A. Foghúzás 
B. Nátha 
C. Pszichés stressz 
D. Fogamzásgátló tabletta 
E. A felsoroltak mindegyike 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: E, 3: A 4: A, 5: E, 6: C, 7: B, 8: E, 9: E, 10: B, 11: A, 12: C, 13: E, 14: E 
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A tartós kortikoszteroid kezelés mellékhatásai 
dr. Kalabay László 

Bevezetés 

Kortikoszteroidokat számos indikációval adunk, leggyakrabban gyulladásos és daganatos 
betegségekben. Alkalmazásuk számos potenciálisan súlyos mellékhatás kialakulásával jár. Ezek 
jelentős részét gondos ellenőrzéssel és preventív intézkedésekkel minimalizálni lehet. A 
mellékhatások megjelenése elsősorban a kezelés tartósságától, másodsorban az alkalmazott dózistól 
függ. 

Definíció, BNO tartomány 

E2420 Gyógyszer okozta Cushing szindróma 
M8141 Gyógyszer-indukálta osteoporosis (glükokortikoidok) 

 

Epidemiológia 

A tartós kortikoszteroid kezelés a Cushing szindróma leggyakoribb oka. Mivel sok beteg szed tartósan 
szteroidot, a mellékhatások sok embert érintenek. 

Mortalitás/morbiditás 

A tartós kezelés számos szervet és szervrendszert érint, melyek károsodása az adott területen 
érvényesül. A krónikus mellékhatások közül a csontvesztés a legsúlyosabb. A tartós szteroid kezelés 
következtében kialakuló heveny mellékvesekéreg-elégtelenség vagy infekció órákon belül halálos 
kimenetelű lehet. 

Nem 

A kortikoszteroid okozta mellékhatások mindkét nemben előfordulnak. Az osteoporosis mely, - 
természeténél fogva - a menopausában lévő nőkben gyakoribb és súlyosabb. 

Életkor 

A mellékhatások életkortól függetlenül fellépnek. Természetszerűleg idősekben gyakoribbak és 
súlyosabbak azok a mellékhatások, melyek egybeesnek az érintett szervek korral járó elváltozásaival, 
ilyen a csontritkulás, az alvászavar és a szénhidrát-anyagcsere romlása. 

Társadalmi háttér 

Összességében nem releváns, de általános tapasztalat, hogy a jobb szociális helyzetű, magasabb 
iskolázottságú, jobban együttműködő betegekben a mellékhatások kevésbé súlyosak. 

Pathogenezis és pathophysiológia 

A mellékhatások az beadás módjától függenek. A szájon át beadott kortikoszteroidok jól felszívódnak, 
hatás és mellékhatás tekintetében azonosak a parenterálisan adott készítményekkel. A csak bélben 
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felszívódók (budezonid) esetében mellékhatásokkal gyakorlatilag nem kell számolni. A nagy dózisban 
(800 µg/die felett) alkalmazott inhalációs szteroidok kis része felszívódik, és tartósan alkalmazva 
szisztémás mellékhatásokat is okozhat, de ezek enyhébbek a parenterális vagy a szájon át történő 
alkalmazáshoz képest. A felszívódás jellegéből következően a rectalisan adott szteroidok is jól 
felszívódnak, mivel azonban az alkalmazott dózisok általában alacsonyak és nem szoktuk sokáig így 
adni, a mellékhatások viszonylag ritkábban jelentkeznek és enyhébbek. A gyakran ismételt, erős 
hatású készítmények intraarticularis adagolásból is származhatnak szisztémás mellékhatások, de ezek 
általában enyhébbek. 

A kortikoszteroidok gátolják a fehérjeszintézist. A kollagén szintézisének gátlása a bőrben a felső 
rétegek meglazulásához, a bőr elvékonyodásához, sérülékenységéhez, livid striák megjelenéséhez, 
elhúzódó sebgyógyuláshoz, a csontokban az osteoporosis kialakulásához vezet. Ez utóbbihoz a bélben 
kálcium-transzport fehérje szintézisének gátlása is hozzájárul. 

A fehérjeszintézis csökkenése, a gyulladásos immunválaszának többrétű gátlásával csökkentik a 
szervezet védekezőképességét. 

A kortikoszteroidok a vörösvérsejt-képzés stimulálásával, valamint nátrium- és vízvisszatartó hatásuk 
révén emelik a keringő vérmennyiséget, ezáltal a vérnyomást. Nő a keringési elégtelenség 
kialakulásának valószínűsége. A nátrium-visszatartással fokozott kálium-ürítés társul, nő a 
hypokalaemia veszélye (mineralokortikoid hatás). Mindez szívizom-károsodáshoz, 
szívelégtelenséghez és arrhythmiák kialakulásához vezet. 

A kortikoszteroidok csökkentik az izmok glukóz-felhasználását és fokozzák a máj glukóztermelését, 
hyperglycaemiát okoznak. Az inzulinrezisztencia fokozódása csökkent glukóz toleranciához és 
cukorbetegség kialakulásához vezet. 

A tartósan emelkedett szteroid szint a vérben a hypothalamus CRH és a hypophysis ACTH 
termelésének visszaszorítása révén kétoldali mellékvesekéreg-atrophiához vezet, mely 
mellékvesekéreg-elégtelenség veszélyét hordozza magában („fehér Addison”). Ez legtöbbször larvált 
állapot, melyet heveny stresszhatás (infekció, műtét, fizikai megterhelés) manifesztál. 

Hatáskör/kompetencia 

Bár általában esetben nem az alapellátásban indikálják a kortikoszteroidok tartós adását, és az 
alapbetegségek is a szakellátás vezetésével kell gondozni, a mellékhatások felismerése és kezelése a 
háziorvos kompetenciájába tartozik [1]. A hosszabb ideje szedett kortikoszteroid elhagyásáról a 
szakellátás döntsön. 

Az idült hypadrenia rosszabbodásának, a heveny mellékvesekéreg-elégtelenségnek felismerése és 
sürgősségi állapotként történő ellátása háziorvosi feladat. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Tartós szteroid szedés a kórelőzményben. A Magyarországon forgalmazott szisztémásan adható 
kortikoszteroid készítményeket az 1. táblázat, a tartós kortikoszteroid kezelés során fellépő 
mellékhatásokat a 2. táblázat foglalja össze. A mellékhatások tüneteit, diagnózisát és kezelését a 
mellékhatásonként tárgyaljuk. 



 1486 

1. táblázat. A Magyarországon forgalmazott szisztémásan adható kortikoszteroidok 

Hatóanyag Gyári név Hatáserősség* 

hidrocortizon Cortef 10 mg tabl., Hydrocortison 25 mg /ml + 5 
mg/ml susp., inj., Solu-Cortef 50 mg/ml inj. 

1/1 

prednizon Rectodelt 30 mg, 100 mg végbélkúp 4/0,25 
prednizolon Prednisolon 5 mg tabl. 4/0,25 
metilprednizolon Depo-Medrol 40 mg/ml inj., Medrol 4mg, 16 mg, 32 

mg, 100 mg tabl., Metilprednizolon-Human 40 mg, 
125 mg, 500 mg, 1000 mg inj., inf. oldat, Metypred 4 
mg, 16 mg tabl., Solu-Medrol 40 mg, 125 mg, 250 
mg, 500 mg, 1000 mg inj., inf. oldat 

5/<0,01 

triamcinolon Kenalog 40 mg inj., Polcortolone 4 mg tabl. 5/<0,01 
betametazon Diprophos 2 mg, 5 mg inj.  25/<0,01 
dexametazon Dexa-ratiofarm 4 mg inj., 4 mg/ml oldatos inj. 40/<0,01 

*: a hidrokortizonhoz viszonyított glukokortikoid/mineralokortikoid hatás erőssége 

 

2. táblázat. A tartós kortikoszteroid-kezelés mellékhatásai 

Cushingoid küllem 

 Holdvilág-arc, livid striák, Buffalo-nyak, truncalis obesitas, hirsutismus, acne 
Szív-érrendszeri mellékhatások 

 Hypertonia 

 Szívelégtelenség 
Anyagcsere- endokrin mellékhatások 

 Csökkent glukóz tolerancia, diabetes manifesztálódása 

 Hyperlipoproteinaemia 

 Hypogonadismus 

 Mellékvesekéreg-elégtelenség 
Gyomor-bélrendszeri mellékhatások 

 Gyomor-, nyombél-gyulladás, erosio, pepticus fekély, gastrointestinalis vérzés 
Csont-izomrendszer 

 Osteoporosis, avascularis csontnecrosis 

 Szteroid-myopathia 
Psychiatriai 

 Hangulatváltozás (depresszió, hypomán állapot) 

 Alvás- és memóriazavar 

 Psychosis 
Egyéb mellékhatások 

 Cataracta, glaukoma 

 Infekció-hajlam 

 Csökkent sebgyógyulási hajlam 

 Pseudotumor cerebri 
(Forrás: [2, 3, 4] nyomán) 
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Cushingoid alkat 

Holdvilág-arc, livid striák, Buffalo-nyak, truncalis obesitas jellemzi (1. és 2 ábra). A bőr elvékonyodik, 
sérülékennyé válik, a hajszálerek sérülése „szteroid-purpurához” vezet. A „cushingizálódás” 
súlyossága egyéni hajlamtól is függ. A szteroid adagjának csökkentésére a tünetek is mérséklődnek. 
Megelőzésében fontos, hogy a szteroidot a kortizolszint diurnális ritmusát követve adagoljuk: az 
egész adagot reggel vegye be a beteg. Délutánra-estére lehetőleg ne maradjon, de ha mégis marad, 
az esti dózis ne legyen több a napi adag egyharmadánál. Kalóriaszegény, de fehérjetartalmát tekintve 
megfelelő, tápláló étrend, naponta végzett testsúlymérés segít idejében észrevenni a 
testsúlynövekedést. Ide tartozik, főleg fiatal betegekben az acnék megjelenése, melyeket a szokásos 
módon kell kezelni. A hirsutismus kozmetikai úton javítható (több-kevesebb sikerrel). 

 

1. ábra. Cushingoid alkat. (a szerző felvétele) 
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2. ábra. Cushingoid striák. (a szerző felvétele) 

Cardiovascularis mellékhatások 

A tartós kortikoszteroid kezelés fokozza a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásának kockázatát 
(egy tanulmányban 2,6-szoros a szteroidot tartósan nem szedőkhöz képest). Egy másik vizsgálatban a 
szívelégtelenség kockázata 2,6-szoros, az ischaemiás szívbetegségé 1,2-szeres volt a szedés alatt, 
mely a szer abbahagyásával fokozatosan csökkent. A stroke és a TIA kockázatát nem találták 
emelkedettnek. 

A beteg vérnyomását a kezelés megkezdése előtt és alatt rendszeresen mérni kell. Az antihypertenzív 
szerek közül első lépésben a diuretikumok és az ACE-gátlók választandók. A szérum kálium-szintet 
rendszeresen ellenőrizni kell. A betegek nagy része kálium-pótlásra szorul [2]. 

Anyagcsere- és endokrin eltérések 

Hyperglycaemia 

A hyperglycaemia a relatív kockázata tartós szteroid kezelésben részesülő betegek esetében 2,2-ra 
becsülhető. Bár a hyperglycaemia a szteroid-kezelés jól ismert és gyakori mellékhatása, ritkán alakul 
ki diabetes olyan betegben, akinek a szteroid adását megelőzően normális glukóz-anyagcseréje volt. 
Inkább a csökkent glukóz-toleranciájú egyénekben alakul ki alakul ki cukorbetegség, illetve a már 
meglévő diabetes súlyosbodik. Az exacerbáció mértéke a korábbi glukózanyagcsere-romlás 
mértékével arányos. 

A kortikoszteroid kezelés következtében kialakult glukózanyagcsere-romlást a diabetes terápiás 
irányelveknek megfelelően kell kezelni és gondozni [2]. 
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Hyperlipidaemia 

A tartós kortikoszteroid-kezelés sokszor jár emelkedett össz-cholesterin és triglycerid-szintttel, de 
vannak tanulmányok, melyekben a szérum lipid-értékek csökkenését figyelték meg. A tartós 
kortikoszteroid kezelést felgyorsítja az atherosclerosis folyamatát, ezért a hyperlipidaemiát az 
ajánlásoknak megfelelően kezelni kell. 

Hypogonadismus 

A libidó csökkenése mindkét nemet érinti, melyet kezelni kell (oestrogen, progesteron, tesztoszteron-
pótlás). 

Mellékvesekéreg-elégtelenség 

A tartós szteroid kezelés az CRF és az ACTH-termelés gátlása útján mellékvesekéreg-szuppressziót és -
atrophiát okoz. Mellékvesekéreg-elégtelenség veszélye fenyeget a szer adagjának túl gyors 
csökkentésekor. Ilyenkor az alapbetegség is fellángolhat. Tünetei: ízületi és izomfájdalom, 
étvágytalanság, nyomott állapot, émelygés, fejfájás, lethargia, orthostaticus hypotonia. 

A tartós szedésre rendelt kortikoszteroid adagját ezért lassan, fokozatosan lehet csak elhagyni. A 
korábban tartósan szupprimált mellékvesekéreg működésének vizsgálatára ACTH-teszt elvégzése 
javasolt, azonban ez nem háziorvosi kompetencia. 

Hypadreniás crisis alakulhat ki akkor, ha a szervezet kortizol-igénye nő meg hirtelen, (pl. fertőzés, 
sebészeti beavatkozás vagy egyéb stresszhelyzet következtében). Ilyenkor nem szabad elhagyni a 
szteroidot, ellenkezőleg, adagját emelni kell. Hypadreniás crisis gyanúja esetén (hypotensio, 
tachycardia) a beteget feltétlenül kórházba kell utalni. 

A dózist ilyenkor ideálisan a szakellátás határozza meg. Enyhe esetben a korábbi adag 2-3-szorosára 
történő emelése az esetek többségében elég szokott lenni. A stresszhelyzet elmúlásával viszont 2-3 
héten belül újra csökkenteni kell a szteroid adagját. A szupprimált állapot a szteroid végleges 
elhagyása után még egy évig fennáll, ezért az ekkor fellépő stresszhelyzetekben inkább adjuk vissza a 
szteroidot [2]. 

Gasztrointesztinális mellékhatások 

Gastritis, pepticus fekély, gastricus, duodenalis erosio, gyomor-bélrendszeri vérzés előfordulhat, 
különösen az idősekben és azokban a betegekben, akiknek kórelőzményében már ilyen szerepel. A 
gyomor-vagy nyombél-perforáció tünetmentes is lehet. Ugyanakkor fontos szem előtt tartanunk, 
hogy a betegek sokszor szednek egyidejűleg nem-szteroid gyulladásgátlókat. Ezek fekélyképző 
hajlama messze felülmúlja a szteroidokét. 

A megelőzésben segít, ha a szteroidot étkezés közben veszi be a beteg. 

Tartós szteroid szedés esetén, különösképpen pedig a szteroid+NSAID kombináció esetén 
protonpumpa-gátló vagy H2-blokkoló adása kötelező. Kiegészítésül savkötők is adhatók (ranitidin, 
sucralfat), de a hypophosphataemiás osteomalacia veszélye miatt kerülendők az AlOH-tartalmú 
szerek [2]. 
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Csont-izomrendszeri mellékhatások 

Osteoporosis 

Az osteoporosishoz vezető okok közül a szteroid-indukálta csontritkulás a legnehezebben kezelhető. 
A csontvesztés a tartós nagy dózisú kortikoszteroid kezelés egyik legsúlyosabb, a betegeket legjobban 
megnyomorító mellékhatása. A glukokortikoidok csökkentik a csontképzést és fokozzák a csont 
reszorpciót. A csontvesztés mértéke kezelés első néhány hónapban a legnagyobb. Napi átlagosan 21 
mg prednisolon mellett a lumbális csigolya-denzitás 27%-kal csökkenhet a kezelés első évében [4]. 
Később a csontvesztés üteme lelassul, sőt a szteroidok elhagyása után növekedésnek is indulhat. A 
szteroid-indukálta csontritkulás arányos az alkalmazott dózis nagyságával. A poroticus törés fokozott 
kockázati tényezői közé tartozik [5, 6]: 

 65 év feletti életkor, korábbi csigolya-compressios törés, proximális femurtörés a felmenő 
rokonokban, soványság (BMI <20 kg/m2), immobilizáció 

 társbetegségek (hypogonadismus, hyperparathyreosis, Cushing szindróma egyéb formái, 
rheumatoid arthritis, Bechterew kór, epilepsia, gyomor- és bélresectio utáni állapot, 
cukorbetegség, hyperthyreosis (TSH <0,3 mIU/l) 

 gyógyszerek: glitazon-, aromatáz-inhibitor, anti-androgén, anti-epilepticus kezelés 

Az összes mellékhatás megelőzésére igaz, de a csontritkulás szempontjából különösen fontos, hogy a 
glukokortikoidokat a lehető legrövidebb ideig és a legkisebb adagban adjuk, mert még a kis dózisú, de 
tartósan adott szer is csökkenti a csontsűrűséget. Ha lehetséges, alternatív kezelést alkalmazzunk, 
válasszunk más gyógyszert. A másodnaponta alkalmazott kortikoszteroid is képes osteoporosist 
okozni. A rövid ideig alkalmazott szteroid lökéskezelést válasszuk a szájon keresztül naponta tartósan 
alkalmazott kezelés helyett. A gyógyszeres kezelés lehetőségei [5, 6, 7]: 

 Kalciumpótlás és D-vitamin. Minden szteroidot szedő betegnek szüksége van 
kalciumpótlásra, mivel a szteroidok csökkentik a Kalcium bélből történő felszívódását (a 
transzportfehérje szintézisének gátlása útján), valamint a kalcium renális ürítését. A kalcium 
ajánlott dózisa 1,-1,5 g/nap, a D-vitaminé 800 IU/nap. 

 Bár a lumbális gerinc és a trochanter denzitása jelentősen javul a fenti szupplementáció 
hatására, a femur-nyak sűrűsége nem növekedett tartós szteroid kezelés során. A szteroiddal 
nem kezelt betegekben sem volt javulás észlelhető. Mindazonáltal a kalcium-pótlás és a D 
vitamin nem elégséges a nagy dózisú szteroid okozta csontvesztés kivédésére. Nem tudjuk, 
hogy az aktív D-vitamin metabolitok (1,25-hidroxi-D-vitamin, kalcitriol) hatásosabbak a 
szteroid-indukált csontvesztés és csonttörés kezelésében a D-vitaminnál, de az aktív 
metabolitokkal történő kezelés során gyakrabban fordul elő hypercalcaemia és hypercalciuria 
olyan betegekben, akiknek renális kalcium-exkréciós rátájuk fokozott. 

 Biszfoszfonátok. Az osteoclastok csontfelszívódás gátlásának révén a biszfoszfonátok 
hatásosak a szteroid-okozta csontvesztés kezelésére és megelőzésére. Összehasonlító 
tanulmányokban az aktív D-vitamin metabolitoknál hatásosabbnak bizonyultak. 

A gyógyszereket a 3. táblázat foglalja össze. 

3. táblázat. A Magyarországon forgalmazott biszfoszfonátok 

Hatóanyag Gyári név Adag Mellékhatás 

Alendronát Alendromax 70 mg 
tabl., Alendron 
HEXAL 70 mg tabl, 

70 mg/hét 
p.os 

Hypocalcemia, foszfátszint-csökkenés, 
csontfájdalom, arthralgia, dysphagia, 
nyelőcső-fekély, dyspepsia, reflux 
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Alendronat Pliva 70 
mg, Alendronat 
generics 70 mg tabl., 
Alendronat ratiofarm 
70 mg tabl., Epolar 
70 mg tabl., Fortimax 
70 mg tb, Fosamax 5 
mg, 70 mg tabl., 
Massidron 70 mg, 
Sedron 70 mg tabl., 
Trabecan 70 mg 

oesophagitis, étvágytalanság, hasi 
fájdalom, flatulencia, hasfeszülés, 
hasmenés, székrekedés, gyomor- vagy 
nyombélfekély, gastrointestinalis vérzés, 
hányinger, hányás, glottis-görcs, 
gégeoedema, arc-oedema, urticaria, 
myalgia, fejfájás, fényérzékenység, 
erythema, exanthema, látási zavar, uveitis 

Alendronát+k
olekalciferol+
calcium 

Epolar trio: 70 mg alendronat + kiegészítésül CalcichewD3 (kolecalciferol 420 
NE+calcium carbonicum 1250 mg) 
Fosavance 70: mg alendronat + 2800 NE kolekalciferol 
CaciSedron-D Trio: 70 mg alendronat + kiegészítésül CalciviD (kolecalciferol 400 
NE+calcium carbonicum 600 mg) 

Risendronát Actonel 5 mg, 35 mg 
tabl., Boneact 35 mg 
tabl. 

5 mg/nap vagy 
25 mg/hét 
p.os 

Hányinger, hányás, hasi fájdalom, 
székrekedés, hasmenés, gastritis, 
duodenitis, nyelőcsőfekély, torok- és 
trachea-irritáció, hypocalcaemia, 
hypophosphatmaemia, transzaminázok 
emelkedése, influenza- szerű tünetek, 
arthralgia, csontfájdalom, enterocolitis, 
álhártyás colitis, oedema, 
folyadékretenció, légzésdepresszió, apnoe, 
izomtónus-csökkenés, izom- hypertensio, 
szédülés, súlycsökkenés, carcinogén, nem 
specifikus mellkasi fájdalom, sinusitis, 
bronchitis, exanthema, látási zavar, iritis, 
cornea-laesio, szemszárazság, ambliopia, 
fülzúgás, tinnitus, nocturia 

Risendronát+
cholecalcifero
n+calcium 

Actone trio: 35 mg risendronat, 220 NE CalcichewD3+1250 mg calcium carbonicum 

Clodronát* Bonefos 400 mg caps., 800 mg tabl., 60 mg/ml infúziós oldat formájában. Bár a 
szteroid-indukálta osteoporosisban hatásosságuk bizonyított, a clodronsav 
indikációs területe a malignus tumor következtében fellépő osteolyticus vagy kevert 
csontmetasztázisok, myeloma multiplex ossealis manifestatiói, tumoros 
hypercalcaemia. 

Ibandronát Bonviva 150 mg tabl., 3 
mg/3 ml inf. oldat  

150 mg 
havonta, 2-
4 mg iv. 3 
havonta 

Hasmenés, hányinger, hányás, myalgia, 
exantéma, arthralgia, torok- és trachea-
irritáció, nyelőcsőfekély, gastritis, 
oesophagealis szűkület, fejfájás, szédülés, 
fáradtság, glottisz görcs, gégeödéma, arc-
oedema, urticaria, duodenitis 

Ibandronát A Bondronat (50 mg tabl., 2 mg, 6 mg inf. oldat) és az Ossica (50 mg tb) indikációs 
területe a csontrendszert érintő események (patológiás törések, radioterápiát vagy 
sebészeti beavatkozást igénylő csontszövődmények) megelőzésére alkalmazzák 
emlő-carcinomában és csontmetasztázisban szenvedő betegeken 

Pamidronát Aredia 15 mg, 30 mg inf. oldat, Pamidronat-TEVA 3 mg/ml, Pamidronate hospira 3 
mg/ml, 9 mg/ml, Pamitor 15 mg/ml. Bár a szteroid-indukálta osteoporosisban 
hatásosságuk bizonyított, a pamidronsav indikációs területe a malignus tumor 
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következtében fellépő osteolitikus vagy kevert csontmetasztázisok, myeloma 
multiplex ossealis manifestatiói, tumoros hypercalcaemia 

Zolendronát Aclasta 5 mg, Zometa 4 mg inf. oldat. Indikációs területe: tumor-indukálta 
hypercalcaemia 

 

 A biszfoszfonátok hatásosabban gátolják a szteroid-indukálta csontvesztést, mint a D-
vitamin-analóg monoterápia. A biszfoszfonát kezelés folytatását 3-5 év után újra kell 
értékelni. Csonttörés hiánya és nem csökkenő denzitás mellett szedésüket a szakorvos 
szüneteltetheti. 

 Nemi hormonkezelés. A menopusában lévő nők oestrogen-pótlása a csontsűrűség javítása 
céljából nem ajánlott, ha még megvan a ciklus, szóba jön akkor, ha az a szteroid-kezelés 
következtében irregulárissá vált. A nagy dózisú kortikoszteroid terápia következtében 
hypogonaddá vált férfiak testosteron kezelése javítja a csont- és az izomtömeget. 

 Parathormon. Az intermittáló parathormon kezelés a lumbális gerinc denzitását az 
alendronáthoz képest jobban növelte. Nálunk elérhető a teriparatid (Forsteo inj.) Csak 
szakorvos indikálhatja osteoporoticus csigolyatörések szekunder prevenciója céljából, nőknek 
és férfiaknak, legalább egy típusos osteoporoticus csonttörési eseményt követően, 
amennyiben a (-4,0 SD T-score alatti, vagy 2 típusos törési előzmény és -3,0 alatti T-score, 
vagy a hagyományos kezelés ellenjavallt, eredménytelen vagy nem toleráható. Legfeljebb 18 
hónapra rendelhető. 

 Kalcitonin. A kalcitonin az osteoclastok csontreszorpcióját csökkenti, emellett enyhíti a 
poroticus fracturák okozta fájdalmat. Mégsem ajánlott első vonalbeli kezelésként, mert nem 
csökkenti a csigolya- és egyéb lokalizációjú törések gyakoriságát. Jó hatású lehet viszont 
akkor, ha a biszfoszfonátok ellenjavalltak, vagy a beteg nem tolerálja, vagy ha akut törések 
sorozatával kell számolnunk. 

 Thiazid diureticumok és sómegvonás. A thiazidok és a nátrium restrikció együtt csökkenti a 
kortikoszteroidok okozta hypercalciuriát, mivel csökken a vesében a kalcium frakcionált 
exkréciója és fokozódik a bélből történő kalcium-felszívódás. Hypercalcaemia is előfordulhat, 
ekkor a Ca-bevitelt csökkenteni kell (napi 500 mg). A csontsűrűségre gyakorolt direkt hatás 
nem bizonyított, meta-analízisek alapján 20% törési kockázat-csökkenés becsülhető. A thiazid 
diureticumok és sómegvonás elsősorban a tartósan hypercalciuriás és magas vérnyomásos 
betegek esetében lehet hatásos. 

 Egyéb, nem a szteroid-indukálta csontritkulás kezelésére törzskönyvezett gyógyszerek. A 
stroncium elsősorban jelentősen csökkent denzitású, kevésbé gyors turnoverű, nagy törési 
kockázatú betegeknek ajánlott. A denosumab fokozott csont-anyagcseréjű, nagy törési 
kockázatú betegnek javasolt, ahol fontos a hatás reverzibilitása és a corticalisra kifejtett 
markáns hatás. 

A kortikoszteroid-indukálta osteoporosis kezelésének irányelvei az alábbiakban foglalhatók össze [5, 
6, 7]: 

 A betegeknek kerülniük kell a dohányzást, a túlzott alkoholfogyasztást, a súlyemeléssel járó 
fizikai aktivitást és az elesés ellen megfelelő védekezést kell foganatosítaniuk. 

 Kalciumbevitel: 1000-1500 mg/nap és D-vitamin pótlás 800 NE/nap. A D3 vitamin szintje 30 
ng/ml (75 nmol/l) felett legyen. 

 Biszfoszfonátok adása. Fogamzóképes korú nőknek a teratogenitás potenciális veszélye miatt 
csak megfelelő fogamzásgátlás esetén adható. 

 Alacsony szint esetén a gonadális hormonok pótlása. 

 Kalcitonin második vonalbeli szerként, ha a biszfoszfonátok nem tolerálhatók vagy 
ellenjavalltak. 
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 Lumbalis gerinc és csípőtáji csontsűrűség-vizsgálat a szteroid kezelés elkezdésekor, majd 
évente. Ha a T-score -1 alatt van, biszfoszfonát vagy kalcitonin adása javasolt. Az ODM 
vizsgálatot évente kell ismételni. 

 Diabeteses beteg esetében a glitazonokat kerülni kell: metformin vagy DPP4-gátlók 
ajánlottak. 

 A heveny poroticus fájdalom kezelése a WHO fájdalomcsillapító lépcsőjének megfelelően 
ajánlott. Az evidenciák alapján a tramadol és az opiátok a leghatásosabbak. A gyors 
immobilizáció, NSAID-ok, metimazol, paracetamol, calcitonin és az orthesisek hatásossága 
mellett csak alacsony szintű evidenciák szólnak. 

A poroticus törések megelőzésére javasoltakat a 4. táblázat tartalmazza. 

4. táblázat. Az osteoporoticus törések megelőzésére javasolt: 

Fizikai aktivitás elősegítése 
Rendszeres testedzés: heti min. 3-szor végzett, ütközéssel járó aerobic mozgásforma az optimális. 
A pubertás előtt elkezdett fizikai aktivitás nagyobb csontmennyiséget eredményez 

Immobilizáció kerülése (lehetőleg max. 7 nap) 
A 70 évnél idősebbek esetében évenkénti törés-anamnézis, koordinációs vizsgálatok elvégzése, 
otthoni elesés veszélyének csökkentése: szőnyeg felszedése, éjszakai világítás, elcsúszást gátló 
gumiszőnyeg a fürdőszobában. 

Fokozott elesési hajlamhoz vezető gyógyszerek adagjának csökkentése, lehetőség szerint elhagyása 

Étkezés, életvitel 
Megfelelő kalóriabevitel. A 20 kg/m2 alatti BMI fokozott törési kockázatot jelent. Kerülni kell a 
drasztikus fogyókúrát. 
Férfiakban napi 1500 mg, nőkben 1200 mg kalciumot tartalmazó étrend (ha szükséges, gyógyszeres 
kiegészítéssel) 
Minimum 30 perc szabad levegőn tartózkodás, szükség esetén napi 800-2000 NE D3 vitamin 
pótlásával 

Megfelelő B12 vitamin és fólsav bevitel 
A dohányzás elhagyása 
Csípővédő nadrág hatásos a csípőtáji törések megelőzésében 
A testmagasság gyakori mérése a segít a gerinc állapotának követésében (panaszmentes poroticus 
fracturák felismerése). 

Fokozott törési kockázattal járó gyógyszerek elhagyása vagy adagjának minimalizálása 
Glukokortikoidok, glitazonok, l-thyroxin, nyugtatók, orthostasist okozó szerek, antiepileptikumok, 
antidepresszánsok, protonpumpa-gátlók. 

(Forrás: [5, 6] nyomán) 

Avascularis necrosis 

A tartós kortikoszteroid kezelés sokszor okoz avascularis necrosist, főleg a femurfejben. Az 
osteoporosisnál ritkábban fordul elő. Az előfordulás gyakorisága egyenes arányban van az 
alkalmazott szteroid-dózissal és az adagolás hosszával, de kis dózisú, vagy rövid távú kezelés is 
okozhatja. A kialakulás mechanizmusa nem teljesen ismert. Feltételezett mechanizmusok: direkt 
endothel-károsodás, a csonton belüli fokozott nyomás, infarctushoz vezető csökkent artériás 
átáramlás, a csontokra gyakorolt direkt toxikus hatás, fokozott csontsejt-apoptosis. 

Az érintett ízület érzékenysége és a mozgásterjedelem beszűkülése jellemzi kezdetben. Klinikailag 
tünetek típusosan az érintett ízület fájdalma, a csípőízület esetében sántítás jellemzi, mely leginkább 
a kialakulás késői szakaszában jelenik meg. A diagnózis felállításához ma már MRI vizsgálatot 
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végeznek, de informatív a natív rtg és a csontszcintigráfia is (3. ábra). Ezen vizsgálatok indikálása 
ugyan nem háziorvosi kompetencia, de a tartós kortikoszteroid kezelésben részesülő beteg ízületi, 
elsősorban csípőízületi panaszai esetén gondolni kell a femurfej avascularis necrosisának 
lehetőségére és a beteget szakorvoshoz kell irányítani. 

 

3. ábra. Avascularis femurfej-necrosis MR képe. Jobb oldalon a femurfejen belül ventralisan a 
terhelési zónában egy kb. 2,5 cm-es átmérőjű területben inhomogén jeladás van, ezen belül zegzugos 
törésvonal is sejthető. A kontúr egyenetlenné vált, a corticalis beroppant. A bal femurfejben jóval 
nagyobb kiterjedésű, csaknem teljes terhelési felületet érintő, mélyebbre terjedő necrosis látszik, 
amin belül szintén zegzugos törésvonalak húzódnak. A kortikális itt is a terhelési zóna ventralis részén 
roppant be. A necroticus területekben kismértékű oedema látszik a csontvelő állományában. Jobb 
oldali csípőízületben a fovea centralis mellett minimális mennyiségű, bal oldalon ugyanitt,valamint a 
nyak körül is kevés felszaporodott folyadék van. Vélemény: Jobb oldalon kis kiterjedésű, bal oldalon 
csaknem teljes terhelési zónát érintő femurfej necrosis. (dr. Kanta Éva felvétele) 
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4. ábra. Avascularis csontnecrosis szcintigráfiás képe. Teljestest (A) és háromfázisú (B) felvételek. A 
medencéről készített háromfázisú felvételeken a bal acetabulum és bal oldali combfej és combnyak 
területén fokozott perfúziójú és vértartalmú terület látható, mely a késői felvételeken intenzív 
osteoblast tevékenységet mutat. A késői csontszcintigráfiás felvételeken a vállízületek 
aktivitásfelvétele kissé inhomogén. A bal orbita felső-lateralis részén kis, körülírt aktivitásfokozódás 
van (kis trauma magyarázhatja). Mindkét femur distalis részének és a tibia proximalis részének 
aktivitásfelvétele egyenetlenül, kisfokban fokozott. A jobb lábtőcsontok vetületében kis 
aktivitástöbblet van (degeneratív eltérés). Melléklelet: A bal vese üregrendszeri régiójában 
aktivitásretenció van, a bal ureter is ábrázolódik. Vélemény: Kóros perfúzióval és vértartalommal, 
intenzíven fokozott osteoblast tevékenységgel járó csontfolyamat a bal oldali csípőízület vetületében, 
mely az acetabulumot, a combfejet és a combnyakat érinti. (dr. Takács Edit felvétele) 

A kezelés ágynyugalom vagy az érintett ízület tehermentesítése (bot, járókeret, rögzítés), nem-
szteroid gyulladásgátlók. A konzervatív kezelés sikertelensége esetén dekompressziós műtét, 
osteotomia vagy prothesis beültetése jön szóba. A korai diagnózis megakadályozhatja, vagy 
legalábbis késleltetheti a progressziót. 

A tartós kortikoszteroid kezelésben részesülő gyermekek hossznövekedése az epiphysis-fúgák korai 
záródása miatt lelassulhat. Szisztémás szteroid kezelésben részesülő kapó gyermekeket a 
gyermekgyógyász szakorvossal szorosan együttműködve kell gondozni. 

Myopathia 

A myopathia a vázizomzat glukokortikoid receptorain keresztül gyakorolt direkt katabolikus hatás 
útján valósul meg. A felső és alsó végtagokon kialakuló proximális típusú izomgyengeség, fájdalom és 
atrophia jellemzi. Nagyobb dózis alkalmazásakor hamarább jelentik meg. A tünetek 3-4 héttel a dózis 
csökkentését követően mérséklődnek, és a szer elhagyása után meg is szűnhetnek. 

Az izomsorvadás elkerülése céljából kerülni kell a tartós ágynyugalmat. A mérsékelt izommunka, 
valamint a fokozatosan emelkedő terheléssel járó kondicionáló és izomerősítő gyógytorna sokat 
segít. 

Psychiatriai mellékhatások 

A krónikus szteroid kezelés hangulatváltozást, az emlékezőképesség romlását, sőt psychosist 
eredményez. Gyakori az álmatlanság. Sokat segít, ha a beteget és családját felkészítjük a psychiatriai 
mellékhatások megjelenésére. 

A hangulatváltozás már az első héten jelentkezhet (mánia, euphoria, vagy depresszióm szorongás 
egyaránt). A szer megkezdése előtt a psychiatriai anamnézis felvétele fontos, mert meglévő 
psychiatriai betegségeket súlyosbíthat. A családi anamnézisben szereplő depresszió vagy 
alkoholizmus kockázati tényező. A szteroidok reggeli adagolása, estére szedatohipnotikumok adása 
csökkenti a rossz álmok megjelenését [2, 8]. 

A memóriazavarok 3 hónappal a kezelés megkezdése után jelentkeznek, idősekben súlyosabb 
formában [2, 8]. 

Psychosis elsősorban a nagy adagot tartósan szedő betegekben alakul ki, és az adag csökkentésére 
elmúlik. Hallucináció is lehetséges. Líthium-karbonát és egyéb hagyományos antipsychoticus szerek 
eredményesek. 
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Egyéb mellékhatások 

Cataracta, glaukoma. Kizárására a kezelés megkezdése előtt szemészeti vizsgálat szükséges, melyet 
kezdetben 3 hónap múlva, később évente meg kell ismételni. 

Fokozott hajlam a fertőzések megjelenésére. Gondolni kell az opportunista infekciók megjelenésére. 
Latens tuberculosis reaktiválódhat, ezért a kezelés megkezdése előtt tbc lehetőségét ki kell zárni 
(mellkas rtg. és tuberculin próba). Ha igazolódik a latens tuberculosis, haladéktalanul kezelni kell. 
Mucocutan candidiasis (bőr, köröm szájnyálkahártya, vaginitis, balanitis) kialakulására is megvan a 
hajlam. Rendszeres ellenőrzés, illetve a gombás infekció kezelése szükséges. 

A kortikoszteroid kezelés csökkenti a gyulladásos reakciót, ezért a hagyományos, kifejezett 
gyulladással járó fertőzések (pneumonia, orbánc, akut hasi kórképek) kifejezett tünetek-panaszok 
nélküli lefolyásúak lehetnek. Különösen fontos ez akkor, ha a beteg a szteroidot cytostaticummal 
együtt kapja. 

A kortikoszteroidot szedő beteg fertőzéseit mindig különös súllyal kell megítélni. Ne késlekedjünk 
bevonni a szakellátást a diagnózis és a kezelés folyamatába! 

Elhúzódó sebgyógyulási hajlam. A kollagén-szintézis, hegképződés gátlása miatt lassú, fertőzések 
kockázatával terhes sebgyógyulás miatt a felesleges műtéti beavatkozásokat kerülni kell. A 
sebgyógyulás elősegítésére egyesek napi 20000 NE A-vitamin adását ajánlják. 

Pseudotumor cerebri. A szteroidok agyoedemát, intracranialis nyomásfokozódást okozhatnak, 
fejfájással, látászavarral. A szemfenéken papillaoedema látható. A beteget sürgősséggel szakellátó 
helyre kell utalni [2, 8]. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Laboratóriumi kontroll évente történjen. Rutin kémiai vizsgálatok: T. vérkép, T. vizelet, éhgyomri 
szérum glukóz , 2 órás orális glukóz-terhelési teszt, szérum Na, K, karbamid-nitrogén, kreatinin, Ca, P, 
szérum össz-cholesterin, LDL-, HDL-cholesterin, triglycerid, húgysav. A szisztémásan adott 
kortikoszteroidok csökkentik a granulocytáknak az endothel sejtekhez tapadó, ún. „marginális pool”-
ját, ezért gyakran látunk leukocytosist és apoptosisukat fokozva csökkentik az eosinophil sejtek 
abszolút számát. 

Az osteoporosis megítélésére a rheumatológiai szakrendelésen végzett vizsgálatok: vizelet 24h-s Ca 
és P-ürítés, szérum oszteocalcin, parathormon, β-keresztkötés, D3 vitamin koncentráció 
meghatározás. 

Nem a háziorvos által indikálható speciális endokrinológiai vizsgálatok: plazma kortizol, plazma ACTH, 
ACTH terhelési teszt. 

Képalkotó vizsgálatok 

A csontrendszeri érintettség, pathológiás fracturák, és az avascularis necrosis kimutatására célzott 
röntgenvizsgálat, a csontsűrűség megállapítására ODM végzése szükséges. Minden szteroidot 
tartósan szedő betegről készüljön kiindulási ODM. Ismételni 1-2 évente ajánlott. Az ODM az LI-(IV)V 
átlaga, és/vagy teljes femur, lehetőség szerint radius harmadolópontnak megfelelően történjen. 
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Az ODM eredmény birtokában meghatározható a FRAX érték: 10 éves törési kockázat. Ha az általános 
törési kockázat 20% vagy a csípőtáji törési kockázat 3% feletti, preventív antiporotikus kezelés 
megfontolandó [5, 6]. 

Ha a beteg panaszai vagy tünetei indokolják, mellkas rtg., echocardiographia, hasi ultrahang. 

Egyéb vizsgálatok 

Ha a beteg panaszai vagy tünetei indokolják, felső panendoscopia, bakteriológiai (torokváladék, 
köpet, vizelet tenyésztés), bőrgyógyászati szakvizsgálat. 

Diagnózis 

A Cushing szindrómát a beteg külseje alapján könnyű felismerni. Az egyes társbetegségek 
(hypertonia, csökkent glukóztolerancia/diabetes mellitus, osteoporosis, ulcus-betegség, psychés 
zavarok) diagnózisa a primér formákra megállapított kritériumok és módszerek szerint történik. A 
legnehezebb a larvált mellékvesekéreg-elégtelenség felismerése. Háziorvosi szinten a hypadrenia 
tünetei alapján kell gondolni rá. A csökkent szérum és 24h-s gyűjtött vizelet-kortizol, az emelkedett 
szérum ACTH, az ACTH stimulációs teszt alkalmazásával lehet igazolni. Ezek elvégzése nem háziorvosi 
feladat. 

Differenciál-diagnózis 

A tartós szteroid-kezelés okozta panaszok és tünetek közül izomfájdalom differenciáldiagnosztikája 
lehet nehéz. Mind az izomgyulladást (myositist), mind a szteroid myopathiát a proximális 
végtagizmokban érzett fájdalom jellemzi, de a CPK jellemzően az előbbi esetben emelkedett, 
szteroid-myopathiában nem. A heveny és krónikus mellékvesekéreg-elégtelenség is járhat 
izomfájdalommal. A CPK itt sem emelkedett. Hőemelkedés, hasi fájdalom, pozitív Schellong-tünet a 
hypadrenia mellett szól. A gyógyszer adagjának emelése itt a panaszok-tünetek javulását 
eredményezi, míg szteroid-myopathiában nincs javulás. Ez utóbbi tulajdonképpen kizárásos 
diagnózis. 

Kezelés, gondozás 

A már napi 5 mg prednisolont vagy ezzel ekvivalens dózisú egyéb készítményt szedő beteget is 
kezelni kell. A kezelés és gondozás szempontjait az egyes mellékhatásoknál részleteztük. 

Hasznos, ha a beteg orvosi értesítést hord magánál (akár kártya formájában), melyen szerepel 
alapbetegsége és az a tény, hogy tartós kortikoszteroid kezelésben részesül [2]. 

Terápiás elégtelenség 

A kortikoszteroidok szisztémás adását általában nem a családorvos indikálja. A mellékhatások 
kezelésnek elégtelenségét észlelve feltétlenül konzultálni kell a szakellátással. Az osteoporoticus 
kezelés hatástalanságára utal a csontsűrűség több mint 5%-os csökkenése egy év alatt, valamint ha 3 
éves kezelési időtartam alatt 2 vagy több poroticus fractura következik be. Vertebrális törés 
progressziójának minősül a csigolyatest magasságának további 10%-os, de legalább 2 mm-es 
rövidülése, valamint a csontfelszívódást mérő laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek (elsősorban 
β-keresztkötés) kielégítő csökkenésének hiánya. 
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Primer prevenció 

A beteget már a kezelés megkezdésekor fel kell világosítani az esetleges mellékhatásokról. 
Kortikoszteroidokat csak akkor adjunk, ha feltétlenül szükségesek [7]. Nagy dózis alkalmazásánál is 
lehet toxicitás (oedema, hypertonia, psychiatriai mellékhatások). Törekedni kell a minimálisan 
hatásos adag meghatározására [2, 7]. 

Figyelni kell arra, hogy valóban csak a szükséges ideig kapjon a beteg szteroidot. Súlyos hiba, ha a 
beteg „rajta marad” a szteroidon. Öt-tíz éves szedés után kialakuló mellékvesekéreg-atrophia olyan 
mértékű lehet, hogy a szer elhagyhatatlanná válik [2]. 
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indukálta osteoporosis diagnosztikájáról és terápiájáról. Egészségügyi Közlöny 61:1522. 
(2011) 

6. Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a secundaer osteoporosisok kezelése 
Készítette a Reumatológiai és Fizioterápiás Szakmai Kollégium és a Magyar Osteoporosis és 
Osteoarthrologiai Társaság. www.eumin.hu 

7. Morrison E. Corticosteroids in the management of early and established rheumatoid disease. 
Rheumatology 45:1058. (2006) 

Esetismertetés 

26 éves nőbeteg 

Előző betegségek: Öt éve ismert systemas lupus erythematosus, mely arhtritissel, lázzal, Coombs 
pozitív haemolyticus anaemiával, leuko- és thrombocytopeniával kezdődött. Két évvel ezelőtt 8 g/die 
proteinuria alakult ki. Vese-szövetani vizsgálat diffúz proliferatív glumerulonephritist igazolt. Négy 
hónapig cyclophosphamidot kapott lökéskezelésben, mely nem csökkentette a proteinuriát, ezért 
cyclosporinra tértek át. A beteg 2 évig folyamatosan szedett kortikoszteroidot is, kezdetben p. os 
(napi 8-64 mg Medrol), később lökéskezelés formájában (250 mg Medrol iv.) Ennek hatására 
proteinuriája lassan 1 g-ra csökkent. Az echocardiographián látott kevés pericardiális folyadék eltűnt. 
Kombinált kezeléssel (5 mg ramipril, 5 mg amlodipine, 4 mg doxazozim) vérnyomása célértéken volt. 
Három hónappal korábban ODM: L I-IVgerinc T score: -1,5 volt 

Jelen panaszok: Két hónapja terhelésre fokozódó szúró jellegű, bal csípőtáji fájdalmai kezdődött. Láz, 
hőemelkedés nem volt. Feje nem fáj, lábszárduzzanatot nem észlel. Gyógyszerei: 6 mg Medrol, 150 
mg Sandimmun, 5 mg Ramace, 5 mg Amlipin, 20 mg Atoris, 1000 mg Ca, 1 µg D3 vitamin Fresenius. 
Gyógyszertúlérzékenység: Amoxicillin. 

Fizikális status: Kp. fejlett és táplált. Bőr jó turgorú, eltérés nélkül. Kp. vértelt bőr, mk. alsó végtagon 
oedema. Békés conjunctiva, fehér sclera. Békés garatképletek, nyelv tiszta, nedves, nem dev. Fogazat 
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javított. Kóros nyirokcsomó nem tap. Nemiszervek k épek. Pajzsmirigy, mammák rendben. 
Részarányos mellkas, puhasejtes alaplégzés. Cor nem majus, kellően ékelt, ritmusos szívhangok, zörej 
nem hallható. Perif. erek tap. Hasban kóros nem tap., hepar, lien nem tap., vesetájék nem érz. 
Gerincoszlop üt-re nem érz., alakilag ép végtagok. Bal csípő mozgatásra fájdalmas, különösen a 
rotáció. Pupillák =, o, fényre reag., kp. élénk ínreflexek, kóros reflex nincs. TM: 176 cm, TS: 56 kg, T: 
afebrilis. 

Laboratóriumi leletek: We: 40 mm/ó, vvt: 3,96 T/l, htc: 0,37, hgb: 128 g/l, fvs: 6, 1 G/l, quali: Se: 66%, 
Eo 1%, Ba: 2%, Ly: 22%, Mo: 9%, thrc: 248 G/l. T. vizelet: fs: 1020, pH: 6, a: 0,3 g/l, s: neg., ubg: norm., 
ül: 5-6 zsug. vvt, sok lhs. 

Vércukor: 4,8 mmol/l, Na: 145 mmol/l, K: 4,6 mmol/l, CN: 4,9 mM/1, kreatinin: 58 µmol/l, Bi: 6,3 
uM/1, SGOT: 16 U/l, SGPT: 13 U/l, alk. foszfatáz: 50 U/l, LDH: 148 U/l, CPK: 19 U/l, cholesterin: 5,86 
mM/1, triglycerid: 1,97 mM/1, Ca: 2,25 mM/1. Vizelet 24h-s fehérje ürítés: 2,62 g/die. 

EKG, ehocardiograpfia: Kóros eltérés nélkül. 

Immunológiai szakvizsgálaton eredményei: Antinukleáris antitest: erősen pozitív, anti-DNS: 49 IU/ml 
(norm. 45-ig), ANCA: negatív, anti-cardiolipin IgG: 19 GPU/ml (norm. 16-ig), anti-cardiolipin IgM: 7 
MPU/ml (norm. 16-ig), anit-SSA, anti-SSB, anti-SM, anti-RNP: negatív. 

Össz-komplement klasszikus út: 13 CH50/ml (norm. 48-tól), C3: 0,22 g/l (norm. 0,70-től), C4: 0,059 g/l 
(norm. 0,15-től), anti-C1q: 309,4 U/ml (norm. 52-ig). 

Vélemény: Systemás lupus erythematosus. Lupus nephritis. Necrosis capitis femoris l.s. 

Kórlefolyás: Bal oldali csípőízületi gyulladás gyanúja miatt a beteg rheumatológiai szakrendelésre 
került, ahol a klinikai gyanút megerősítették és a beteget képalkotó vizsgálatokra utalták be. 

Csípőzületi MR vizsgálat: Jobb oldalon a csípőízületben a folyadék normális mennyiségű, bal oldalon 
az ízületi folyadék mérsékelten felszaporodott. Bal oldalon a femurfej és nyak csontszerkezete kóros, 
a T1 súlyozott felvételeken dominánsán alacsony jelű, a T2 súlyozott felvételeken helyenként 
jelintenzitás növekedés figyelhető meg foltosan oedemara jellemzően és a femurfej felső és medialis 
harmadában szerpentinszerű rajzolat is ábrázolódik. Emellett néhány apró cystosus képlet is kivehető 
benne. Jobb oldalon a femurfejben finom rajzolat látható, szerkezete épnek látszik. Az acetabulum 
csontszerkezete viszonylag megtartott. Vélemény: Bal oldalon synovitissel kísért asepticus 
csontnecrosisra utaló jelek vannak. 

Csontszcintigráfia: (ld. 3. ábra) 

A Movalis és Contramal mellett fájdalma csökkent, de továbbra is sántított. Ezért orthopaediai 
consilium alapján csípőprothesis beültetésére került sor. A műtétet követően fájdalma teljesen 
megszűnt, járása javul. 

Az eset egy viszonylag ritka szövődmény kialakulását és kezelését mutatja be. A lupus-nephritis 
kezelésére a cyclophsophamid önmagában nem bizonyult elégségesnek, ezért a műtétet követően 1 
évvel a Medrolt kis dúzisban (4-6 mg/die) visszaadni kényszerültünk. 

Tesztkérdések 

1. Az alábbiak közül melyik nem tartozik a krónikus kortikoszteroid kezelés mellékhatásai közé? 
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A. Myopathia 
B. Csökkent glukóz tolerancia 
C. Hypercalcaemia 
D. Psychosis 
E. Fokozott hajlam fertőzések kialakulására 
 
2. Melyik állítás igaz az alábbiak közül? 
A. A tartós kortikoszteroid kezelés során cukorbetegség főleg azokban betegekben alakul ki, akiknek 
korábban csökkent glukóz-toleranciájuk volt. 
B: A tartós kortikoszteroid kezelés az ép cukoranyagcseréjű betegeken kivétel nélkül diabetest okoz. 
C. A kortikoszteroidok fekélyképző hajlama messze felülmúlja a nem-szteroid gyulladásgátló 
gyógyszerekét. 
D. A szteroid-myopathiában emelkedett a kreatin-foszfokináz (CPK) értéke. 
E. Mellékhatások csak 15 mg feletti prednizolon dózis esetében alakulnak ki. 
 
3. Mekkora a hyperglycaemia relatív kockázata tartós kortikoszteroid kezelés esetén? 
A: 1-1,5-szeres 
B. 2-3-szoros 
C. 10-20-szoros 
D. 50-60 szoros 
E. 70-100-szoros 
 
4. Mi a teendő hypadreniás crisis (hypotensio, tachycardia) gyanújakor? 
A. Sürgős laboratóriumi kivizsgálás 
B. Azonnali vénás kortikoszteroid adás 
C. A kortikoszteroid adagjának megduplázása 
D. Per os antibiotikus kezelés indítása 
E. Sürgős kórházi beutalás 
 
5. Mely gyógyszercsoport választandó elsőkét a tartós kortikoszteroid kezelés esetén 
gyomornyálkahártya-védelem céljából? 
A. Nyálkahártya-bevonószerek 
B. Alumínium-hidroxid alapú savkötők 
C. Protonpumpa-inhibitorok 
D. H2-blokkolók 
E. Szódabikarbóna 
 
6. Melyik állítás NEM igaz az alábbiak közül? 
A. A nem-szteroid gyulladásgátló szerek fekélyképző hajlama meghaladja a kortikoszteroidokét. 
B. Gyomornyálkahártya-védelem céljából ranitidin vagy sucralfat az első választandó szer. 
C. A csontritkulás megelőzésére megfelelő kalcium-bevitel, D3-vitamin és biszfoszfonát adása 
ajánlott. 
D. A tartós szteroid kezelés alatt a szérum kálium szintet ellenőrizni kell. 
E. A szteroid-myopathiaában a CPK nem emelkedett. 
 
7. Mely csontok jelentkezik a leggyakrabban avascularis necrosis? 
A. Femur 
B. Csukló 
C. Térd 
D. Csigolyák 
E. Humerus 
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8. Minek alapján állítjuk fel a szteroid myopathia diagnózisát? 
A. Izombiopszia 
B. MRI felvétel 
C. A szteroid-myopathia kizárásos diagnózis 
D. LDH, CPK emelkedés 
E. EMG/ENG lelet 
 
9. Milyen kezelést adna a tartós szteroid kezelésben részesülő 60 éves nőbeteg csontritkulásának 
megelőzésére? 
A. Kalcium és D-vitamin 
B. Kalcium és havonta 1 mg D3-vitamin 1 mg 
C. Kalcium, D-vitamin és havonta 150 mg risedronat p.os 
D. Kalcium, D-vitamin és napi 10 mg risedronate p.os. 
E. Kalcitonin monoterápia 
 
10. Milyen pszichiátriai mellékhatásai lehetnek a tartós szteroid kezelésnek? 
A. Depresszió 
B. Hypoman állapot 
C. Pszichózis 
D. Memóriazavar 
E. A felsoroltak mindegyike 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: A, 3: B, 4: E, 5: C, 6: B, 7: A, 8: C, 9: C, 10: E 
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16. UROGENITÁLIS BETEGSÉGEK A PRAXISBAN 

Krónikus veseelégtelenség a háziorvosi gyakorlatban 
dr. Árkossy Ottó 

Definíció, BNO tartomány 
A krónikus vesebetegség kritériuma: legalább 3 hónapja fennálló vesekárosodás (általában 30mg/nap 
fölötti albuminuria) vagy beszűkült vesefunkció (60 ml/1,73 m2 alatti GFR). A kezdetben észlelt 
vesekárosodás kimenetele széles skálán mozoghat, a tünetmentes hematuriától egészen a vesepótló 
kezelést szükségessé tevő veseelégtelenségig. 
N1800 Végstádiumú veseelégtelenség 

N1880 Egyéb krónikus veseelégtelenség 

N1890 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. 

Az alapbetegségre utaló kódok mellett a krónikus vesebetegség - veseelégtelenség kódja az, ami a 
közös nevezőt jelenti. 

Epidemiológia 
A krónikus vesebetegség incidenciája és prevalenciája az elmúlt években egyértelműen emelkedést 
mutat, emiatt a fejlett egészségüggyel rendelkező országok számára egyre inkább népegészségügyi 
problémává lép elő. 

Pathophysiologia 
Az adaptív hiperfiltráció (bár kezdetben kedvező folyamata) a későbbiekben önnfentartó és 
progresszív módon károsítja a megmaradt nephronok glomerulusait. Ez a folyamat tehető felelőssé a 
veseelégtelenség progressziójáért, azon betegek esetén, ahol az alapbetegség remisszióban van, vagy 
meggyógyult. Ez a magyarázata, hogy az ACE gátló, ill. ARB bevezetése hosszú lassíthatja a 
progressziót, illetve megőrizheti a vesefunkciót. Mivel számos alapbetegség vezet 
veseelégtelenséghez, illetve bizonyos kórfolyamatok függetlenek az alapbetegségtől, csak a 
veseelégtelenséggel (krónikus vesebetegséggel) kapcsolatos teendőket ismertetjük. 

Hatáskör, kompetencia 
A CKD5-ben észlelhető szövődmények ellátása nephrologiai feladat, ezeket a betegeket (pl uraemiás 
vérzés, pericarditis stb.) sürgősséggel nephrologiai osztályra kell utalni. 
A nephrológiai beutalás rendjéről szóló dokumentum elérhető: 
www.nephrologia.hu/upload/nephrologia/document/Nephrologiai_beutalas_javallatai.pdf?web_id=
488879B9CA845D7 

Klinikum 

Anamnézis, fizikális és laboratóriumi vizsgálatok 
A vesefunkció vizsgálatáról elérhető szakmai dokumentum: 
www.nephrologia.hu/upload/nephrologia/document/Vesefunkcio_vizsgalata_eGFR_alkalmazasa.pdf
?web_id=488879B9CA845D7 
A vesefunkció és albuminuria mérésére vonatkozó ajánlás: 
www.nephrologia.hu/upload/nephrologia/document/NDT_ajanlas_PU_hazio_2011.pdf?web_id=488
879B9CA845D7 

A krónikus veseelégtelenség stádiumai 
A krónikus veseelégtelenség stádiumait az 1. és a 2. táblázat mutatja. 
1. táblázat. A krónikus veseelégtelenség stádiumai a GFR szerint 
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Stádium GFR (ml/min/1,73 m2 ) Vesefunkció 

I >90 Normális, vagy magas 
II 60-89 Enyhén beszűkült 
III A 45-59 Enyhén-mérsékelten beszűkült 
III B 30-44 Mérsékelten–súlyosan beszűkült 
IV 15-29 Súlyosan beszűkült 
V <15 Veseelégtelenség (VD, ha dialízis) 
 
2. táblázat. A krónikus veseelégtelenség stádiumai az albuminuria 
Stádium Albuminuria (mg/nap)  

A1 <30 Normális-magas normális 
A2 30-300 Magas 
A3 >300 Nagyon magas, felosztható nephrotikus és nem 

nephrotikus tartományra: prognózis és differenciál-
diagnosztika számára 

 
A fenti stádiumok alapján számítható kardiovaszkuláris rizikó megítélése szerepel a második 
hivatkozott dokumentumban. 

Kezelés 
A vesebetegség kezelésének alapelvei: 

 A vese dysfunctio reverzibilis okainak azonosítása és kezelése 

 A progresszió megelőzése, illetve lassítása 

 A vese dysfunctio szövődményeinek kezelése 

 A vesepótló kezelésre szoruló betegek azonosítása és optimális előkészítése 

A vese dysfunctio reverzibilis okainak azonosítása és kezelése 
Hypovolaemia, hypotonia, fertőzések, NSAID adás, nephrotoxikus gyógyszerek kerülése, húgyúti 
obstrukció 

A progresszió lassítása 
RR kontroll, proteinuria csökkentés. (Az alapbetegségtől függetlenül, az esetleges alapbetegség 
kezelésére itt nem térünk ki.) RR célérték (Magyar Hiertónia Társaság): 

 Proteinurával (500-1000 mg/nap vagy több) járó CKD esetén 125/75 Hgmm alatti 

 Proteinuria nélküli (500-1000 mg/nap alatt) CKD esetén 130/80 Hgmm alatti 

 Proteinuria cél: 1000 mg/nap alatt. 

 ACE gátló, ill. ARB adása. Dokumentum elérhető: 
www.nephrologia.hu/upload/nephrologia/document/NDT_ajanlas_ACEI_2011.pdf?web_id= 

 Fehérjeszegény étrend: (0,8-1 g/kg magas biológiai értékű protein. Egyes ajánlások 0,6-0,8 
g/kg fehérjebevitel és ketosav adását ajánlják. 

 Sztatin adása 

 A dohányzás abbahagyása 

A komplikációk kezelése (Nephrológussal szoros együttműködésben) 
 Hiperhidráció: Sóbevitel csökkentése és kacsdiuretikum adása 

 Hyperkalaemia: K-szegény étrend, a K-emelő gyógyszerek elhagyása 

 Metabolikus acidosis: Na-bikarbonát a javasolt szer, ha a beteg nem tolerálja, Na-citrát 
adható. (Alumínium mellett citrát adása tilos) 

 Hyperphophataemia: P szegény étrend, foszforkötők 

 Renalis osteodisztrófia: D3 vitamin, Calcitriol, D vitamin analógok, cinacalcet 

 Hypertonia (elsősorban volumen hypertonia) 

 Anaemia: vas status felmérése, egyéb anaemia kizárása, EPO kezelés 
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Irodalom 
Uptodate online 
Nephrologia. (Szerk. Rosivall L, Kiss I.) Medintel (2003) 
Klinikai nephrologia. (Szerk. Kakuk Gy.) Medicina (2004) 
A Magyar Nephrologiai Társaság ajánlásai (irodalomjegyzék az egyes ajánlások végén) 

Húgyúti infekciók 
dr. Vörös Krisztián 

Bevezetés 

A húgyúti infekciók a leggyakoribb antibiotikum kezelést szükségessé tevő fertőzés az alapellátásban. 
A nők élete során 50%-ban alakul ki valamely formája, 3-5%-uknál ismétlődik a fertőzés. Incidenciája 
11% (fiatal nőkben 3-9%, 65 év felettiekben 20%). Előfordulása az életkorral változik: újszülettekben 
a fejlődési rendellenességek miatt viszonylag gyakori, gyermekkorban ritka. Fiatal nőkben a szexuális 
aktivitással párhuzamosan gyakorisága nő, 26. évükre a nők harmadának van orvos által 
diagnosztizált húgyúti fertőzése. Férfiakban a prosztata hypertrophia miatt 45 éve felett kezd nőni 
gyakorisága. Idősekben az anatómiai okok (pl. inkontinencia) miatt a második leggyakoribb fertőzés, 
az összes fertőzés 25%-a. 

A húgyúti fertőzések 61%-át az alapellátásban kezeljük, a gyógyszerfelírások 2%-ának és a 
családorvosi vizitek 2-3%-ának ez a betegség áll a hátterében. Közvetlen költségei az USA-ban 
elérhetik az 1,6 milliárd dollárt. 

A diagnosztikában és a kezelésben is nagy eltérések vannak az egyes orvosok között, az antibiotikum 
használat sem ideális. Az ellátás útmutatókkal, oktatásokkal egységesíthető, javítható, és a költségek 
mérsékelhetők anélkül, hogy a hatékonyság csökkenne. 

Patogenezis 

Leggyakrabban a normál baktérium flóra tagjai okoznak aszcendáló fertőzés a rectum, hüvely, 
perianális régióból kiindulva. A fertőzés kialakulásához a virulencia faktorokkal rendelkező 
baktériumoknak át kell jutniuk a szervezet védelmi mechanizmusain (baktériumok kimosása a 
vizelettel, uroepitheliális hám védőanyagai, normál hüvelyi flóra és savas pH, immunválasz). 

Diagnosztikai megfontolások 

A húgyúti fertőzés diagnosztikája gyakran a tüneteken és panaszokon alapul elsősorban, különösen a 
nem komplikált cystitis esetén. Fontos azonban tudni, hogy a dysuriás és alhasi panaszok hátterében 
nem ritkán (akár 20-40%-ban) nem mutatható ki uroinfekció. Még a jellegzetes panaszokkal 
jelentkező nők esetében is csak 50-80% a valószínűsége a húgyúti infekciónak. A fertőzés 
megerősítése történhet a baktériumok jelenlétének kimutatásával (bakteriuria, tenyésztés), illetve a 
fertőzést kísérő gyulladás és szövetkárosodás (pyuria, hematuria) igazolásával. Figyelembe kell venni, 
hogy más kórképek is okozhatnak ilyen vizelet eltéréseket: bakteriuria lehet kolonizáció vagy 
kontamináció eredménye is, pyuriát okozhat hólyagkövesség, analgetikum okozta vesekárosodás, 
húgyúti daganatok, tuberculosis is, hematuria jelen lehet daganatok esetén, húgyúti kövességben, 
vese nem fertőzéses betegségeiben, traumát követően is. A teszteket általában az antimikróbás 
kezelés megkezdése előtt kell elvégezni. 
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Tesztcsík 

A leggyakrabban használt közvetlen diagnosztikai módszerek egyike. Használatával pontosabban 
diagnosztizálhatók a húgyúti fertőzések, mint a klinikai diagnosztikus pontrendszer vagy a tüneteken 
alapuló diagnózis segítségével. A tesztcsíkok nem drágák, a multistixek többféle vizeleteltérést 
képesek kimutatni. Használhatók azonnali, spontán vizeletből, a vizsgálat előtt nem szükséges 
tisztálkodni. 

A bakteriuria igazolására a nitrit kimutatása alkalmas, mely a húgyúti infekciók gyakori kórokozóinak 
metabolikus terméke. A fertőzés valószínűségét a pozitív nitrit teszt 2,6-10,6-szorosra emeli, 
specificitása a legjobb. Sajnos szenzitivitása viszonylag gyenge, gyakran álnegatív. Ezzel szemben a 
hematuria szenzitivitása jó, de gyakran nem bakteriális fertőzés okozza, így specificitása alacsonyabb. 
A pyuriát a leukocyta észteráz kimutatásával igazolhatjuk. 

Kérdéses esetben a tesztcsíkok segíthetik a diagnózis igazolását. Nem szabad azonban elfelejteni, 
hogy ha a tesztcsík negatív, a betegek közel negyedének akkor is infekciója van. 

Vizelet üledék 

A vizeletben lévő sejtek szemikvantitatív megítélést teszi lehetővé (baktériumok, leukociták, 
vörösvérsejtek, hámsejtek). Reggeli első vizeletet (vagy legalább 3 órával az előző vizelés utánit) 
vizsgálunk, hogy a kóros sejtek kiürítése ne történjen meg. 

A mintát középsugárból kell venni, a vizelést nem megszakítva, közvetlenül a steril edénybe engedve. 
A kontamináció elkerülése céljából a mintavétel előtt szappanos mosakodás szükséges a húgycső 
irányából a hüvely felé, a fitymát illetve a nagy- és kisajkakat el kell tartani a húgycsőtől. Ügyelni kell, 
hogy az edény szája ne érjen semmihez. 

Vizelettenyésztés 

A húgyúti fertőzések diagnosztikájának arany standardja. Alkalmas a kórokozó azonosítása, 
mennyiségének és antibiotikum érzékenységének megítélése. Az eredmények értékelésekor 
figyelembe kell venni, hogy mely kórokozók uropathogének (Enterobacteriacea, Pseudomonas, 
Acinetobacter, S. saprophyticus, Enterococcus spp., Corinebacterium urealyticum). 

Az aktuális fertőzés diagnózisán túl, a kapott eredmény még 12 hónap elteltével is informatív a 
várható rezisztenciáról. Kiterjedt alkalmazásával a kórokozók antibiotikum érzékenységének 
változása követhető. Hátránya az azonnali eredmény hiánya, illetve a magasabb költségek. A 
mintavétel a vizelet üledéknél leírtak szerint történik. A fertőzés igazolására általában a 105 CFU 
(colony forming unit) az elfogadott, de akut dysuriás nők, vagy húgyúti fertőzés tüneteivel férfiak 
esetében a 103 CFU is elégséges a diagnózishoz. Gátló anyag jelenlétében 102 CFU is igazolja a 
fertőzést. 

Diagnosztikus algoritmusok 

A diagnosztikus precizitás növelés érdekében diagnosztikus tesztek alkalmazása is hasznos módszer 
lehet az alapellátásban. A leggyakoribb panasz és a tesztcsík eredmények kombinálása segíthet a 
kevesebb fölösleges kezelés elérésében. Nem komplikátl cystitis esetén az alábbi három tényező 
közül kettő jelenlétét véve diagnosztikus kritériumnak a szenzitivitás 80%, a specificitás 54%: 

 Vizeléskor jelentkező égő, kellemetlen érzés 
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 Leukocyturia igazolása 

 Nitrit a vizeletben 

Összetettebb algoritmus alkalmazásával a specificitás javítható: 

 Nitrit pozitív: 2 pont 

 Leukocita pozitív: 1,5 pont 

 Hematuria: 1 pont 

 Közepesen súlyos dysuria: 1 pont 

 Közepesen súlyos nycturia: 0,5 pont 

Három vagy több pont esetén a szenzitivitás 76%, a specificitás 74%. 

Terápiás megfontolások 

A húgyúti fertőzésekben alkalmazott antibiotikumokkal szemben elvárás, hogy a fertőzés helyén 
megfelelő koncentrációt érjenek el. Az alkalmazható antibiotikumok közül a nitrofurantoin, 
fosfomycin és norfloxacin emiatt nem alkalmas a pyelonephritis kezelésére, mert a vesében nem 
érnek el kellő koncentrációt. 

Az antibiotikumok kiterjedt használata miatt a rezisztencia egyre égetőbb kérdés. Az ismerten magas 
sulfamethoxazol/trimethoprim rezisztencia mellett, az utóbbi években a fluorokinolonokkal szemben 
ellenálló baktériumok száma is gyorsan nőtt. Megelőző AB kezelés, kórházi kezelés, eszközös 
beavatkozás vagy katéter viselését követőn nagy a valószínűsége rezisztens kórokozó jelenlétének. 

Az egyes országok közötti különbségek a rezisztencia mértékében felhívják a figyelmet a megfontolt 
gyógyszerindikálás fontosságára. Az antibiotikumok a leggyakrabban használt gyógyszerek az 
alapellátásban, 90%-ot a háziorvosok írják fel, így a rezisztenciaviszonyok alakulásában is fontos 
szerepet játszanak. A kisebb mértékű, szűkebb spektrumú, rövid, de adekvát dózisú kezelések mellett 
alacsonyabb a rezisztens törzsek aránya. Az elmúlt években már az alapellátásban is terjednek a 
kiterjedt spektrumú β-laktamáz enzimeket termelő bélbaktériumok, melyek különleges figyelmet 
érdemelnek. Ezek a törzsek nem csak a β-laktám antibiotikumokkal szemben ellenállók, de gyakori a 
más antibiotikumokkal (pl. fluorokinolonokkal szembeni) rezisztencia is. Az alapellátás keretein belül 
ezekkel a kórokozókkal szemben korlátozottak a terápiás lehetőségek, fosfomycin, nitrofurantoin és 
érdekes módon amoxiclav adható. 

A cystitisek kezelése során legtöbbször, de kezdetben a pyelonephritisek kezelésekor is, a terápia 
empirikus, így a rezisztenciaviszonyok ismerete nélkülözhetetlen. Az antibiogramm nélküli kezelés 
során nem javasolt olyan gyógyszer használata, mellyel szemben a rezisztencia 15-20%-nál 
magasabb. Elgondolkodtató, hogy az Országos Epidemiológiai Központ honlapján közzétett, 
járóbetegek vizeletéből kitenyésztett E. coli törzsek rezisztenciája SMX/TMP mellett fluorokinolonok 
esetében is 20% feletti volt 2010-ben. A háziorvosi praxisok nem komplikált fertőzéseiben a 
vizsgálatok rendre lényegesen alacsonyabb rezisztenciát találtak, mint a kórházi, vagy járóbeteg 
mintákból kitenyésztett törzsek esetében. Így várhatóan egy praxis nem komplikált cystitses 
betegeinél még nem kell 20-25%-os fluorokinolon-rezisztenciára számítanunk, de a tendencia riasztó. 

Az antibiotikumok alkalmazásának mellékhatásaik is korlátokat szabhatnak. A fluorokinolonokkal 
szemben a fotoszenzitizálás mellett neuropszichiátriai mellékhatásai és idősebbekben az Achilles-ín 
szakadás jelenthet problémát. A nitrofurantoin használata során előny az alacsony rezisztencia, 
nehézséget jelent, hogy újabban korlátozottan érhető el. Mellékhatásai: hányinger, túlérzékenység, 
neuropathia, bőrtünetek. A fosfomycinnel szembeni E. coli rezisztencia alacsony és emelkedés sem 
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tapasztalható. Mellékhatásai mérsékeltek (hasi panaszok, kiütés). SMX/TMP alkalmazását a magas 
rezisztencia korlátozza, mellékhatásai: neutropenia, thrombopenia, láz, hasi panaszok, bőrtünetek. 
Az aminopenicillinek csak β-laktamáz gátlóval javasoltak, így a rezisztencia elfogadható szintű (5-
15%). A cephalosporinok kevés mellékhatással bírnak, és a rezisztencia is alacsony maradt az elmúlt 
években is (<5%). 

Az egyes kórképeknél nem említjük külön, de fájdalomcsillapító adása a tüneteket javítja (NSAID, 
paracetamol, metamizol). 

A húgyúti fertőzések felosztása 

A húgyúti fertőzéseket az alábbiak szerint csoportosítjuk: 

 Nem komplikált húgyúti fertőzés 
o Nem komplikált akut cystitis 
o Rekurráló cystitis nőkben 
o Nem komplikált pyelonephritis 
o Urethritis, akut urethrális szindróma 

 Komplikált húgyúti fertőzések 

 Aszimptomatikus bakteriuria 

Húgyúti fertőzés gyanúja esetén első lépésként tisztázni kell, hogy a fertőzés komplikált vagy sem, 
hiszen ez alapvetően határozza meg a diagnosztikus lépéseket és a terápiát is. Komplikált fertőzésről 
beszélünk, ha a gyógyulást nehezítő tényezők vannak jelen. Ilyen komplikáló tényezők: 

 Nem: férfi 

 Életkor: <18 vagy >65 év 

 Terhesség 

 Diabetes mellitus 

 Vese v. húgyúti betegség (vesekő, veseelégtelenség, VUR, obstrukció, neuropathiás hólyag) 

 Immundeficiencia 

 Nosocomiális fertőzés 

 7 napnál régebbi panaszok 

 Urológiai beavatkozás 14 napon belül vagy idegen test jelenléte 

 Rezisztens kórokozó lehetősége: Kórházi kezelés 14 napon belül, antibiotikum kezelés vagy 
húgyúti infekció 30 napon belül, katéterezett beteg 

Nem komplikált cystitis 

N3000 Cystitis acuta 
N3010 Interstitialis cystitis (idült) 
N3030 Trigonitis 
N3080 Egyéb cystitis 
N3090 Urocystitis, k.m.n. 

 

Jellegzetes panaszok és tünetek alapján diagnosztizálható: fájdalmas, gyakori, sürgető illetve éjszakai 
vizelési inger (dysuria, urgencia, pollakisuria, nycturia). Fizikális vizsgálat során alhasi 
nyomásérzékenység előfordulhat, a makroszkópos hameaturia és a vizelet bántó szaga is fertőzésre 
utal. Az anamnézisben szereplő (visszatérő) húgyúti infekció is az aktuális fertőzés mellett szól. A 
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nőgyógyászati panaszok (megváltozott hüvelyi váladék, viszketés stb.) inkább a vaginitis diagnózisát 
veti fel, és a cystitis ellen szól. 

Meglévő rizikófaktorok esetén is nő a húgyhólyaggyulladás valószínűsége, ilyen rizikófaktor a 
szexuális aktus az elmúlt két hétben, diafragma vagy spermicid használata, depó progeszteronnal 
történő fogamzásgátlás. 

A differenciáldiagnosztika során ki kell zárni a pyelonephritist, melyben segít a típusos tünetek hiánya 
(láz, hidegrázás, deréktáji fájdalom, hányinger/hányás). Urethritis esetében a tünetek lassabban 
alakulnak ki, nőgyógyászati panaszok és tünetek is fennállnak, kialakulásánál gyakran nagy a szexuális 
úton terjedő fertőzés rizikója (új/több partner, partner fertőzöttsége, barrier hiánya, 25 év alatti 
egyedülálló nő). 

Az akut urethrális szindróma esetében szexuálisan aktív nőknél urethra irritációja (vagy ismeretlen 
ok) okoz panaszokat. 

Postmenopauzában az ösztrogénhiány okozhat colpitist, ez esetben a vizeletben nincs pyuria vagy 
„steril”, illetve nincs haematuria. Menopauza után a nem komplikált fertőzések aránya csökken, 
illetve a tumorveszély is nő, így fokozott figyelemre van szükség. 

Diagnózis 

Önmagában a jellegzetes panaszokra alapozott diagnózis elfogadott, ekkor empirikusan azonnali 
antibiotikum felírás követi a kórismét. Ez a módszer a legköltséghatékonyabb, de gyakran felesleges 
antibiotikum felírást eredményez. Bizonytalanabb tünetek esetén választhatjuk a halasztott felírást, 
ekkor 24-48 óra múlva újra értékeljük a beteg tüneteit és csak nem javuló panaszok esetén indikálunk 
antimikróbás kezelést. Vizelet tesztcsík alkalmazásával a diagnózis biztosabbá tehető, halasztott 
felírással kombinálva az antibiotikum felírás is visszaszorítható. 

A vizelet üledékben vagy tesztcsíkkal kimutatott bakteriuria (ill. nitrit), pyuria és haematuria 
megerősíti a diagnózist. Nagyszámú hámsejt colpitis gyanúját veti fel, a fehérvérsejt-cilinderek 
pyelonephritis mellett szól. Segítheti a diagnózist, hogy haematuriát ritkán látunk urethritisben, 
vaginitisben, míg cystitisben 50% is lehet a mikroszkópos haematuria aránya. 

Kórokozó 

Az esetek körülbelül 80%-ában E. coli a kórokozó. Fiatalabbakban S. saprophyticus aránya elérheti a 
10%-ot. Más kórokozó előfordulása felveti a komplikált fertőzés gyanúját. 

Terápia 

A nem komplikált cystitisek 40-70%-a spontán is gyógyulhat, de az esetenként súlyos panaszok illetve 
az elhúzódó lefolyás miatt antibiotikus kezelése indokolt. A terápia két nappal rövidíti a tünetek 
fennállását. Az antibiotikum felírás késlekedése (halasztott felírás esetén) nem okoz súlyosabb 
betegséget, a pyelonephritis gyakorisága nem nő. 

Az ajánlott kezelési idő 3 nap, penicillinszármazékok és nitrofurantoin esetén 5 nap. A rövid terápia 
mellett a gyógyulási arány és a tünetek oldódásának ideje nem romlik. Hatvanöt éves kor felett is 
elég a 3 napos kezelés. 
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A jelenlegi irányelvek szerint elsősorban a 2. generációs fluorokinolonok (pl. norfloxacin 2x400 mg, 
ciprofloxacin 2x250 mg) javasoltak. Ahol a rezisztencia nem magas, a SMX/TMP is alkalmas a 
kezelésre. A fenti antibiotikumok iránti érzékenység csökkenésével a cephalosporinok, illetve az 
amoxyclav is előtérbe kerülhet. A nitrofurantoin hatékony, a rezisztencia alacsony, de ellátási 
nehézségek miatt nehezebben hozzáférhető, illetve mellékhatásai kifejezettebbek lehetnek. A 
fosfomycin egyszeri adagja hatékony a E. coli ellen, a S. saprophyticus azonban rezisztens. 

A beteget tájékoztatni kell teendőikről: bő folyadék, kiegészítő fogamzásgátlás. Három napon túl 
perzisztáló panaszok esetén kontrollra jelentkezzen, illetve, ha két héten belül a panaszok 
visszatérnek. Kezelés után 1 héttel kontroll vizeletvizsgálat szükséges lehet. 

Rekurráló cystitis 

N3020 Egyéb idült cystitis 
 

Rekurráló cystitisről beszélünk, ha félévente kettő vagy évente három cystitis zajlik, melyek nem 
korábbi fertőzés relapszusai és komplikáló tényező nem igazolható. 

Diagnosztika 

Vizeletvizsgálat, vizelettenyésztés, vércukor, vesefunkció, vérkép elvégzése javasolt. Komplikáló 
tényező kizárása céljából UH és nőgyógyászati konzílium is szükséges. Menopauza után ritka a nem 
komplikált cystitis, ilyenkor komplikáló tényező keresésére, tumor kizárására fokozottan kell figyelni. 
Ebben az életkorban rizikófaktor lehet az inkontinencia, a cystocele vagy reziduális vizelet, az 
atrophiás vagintis, a korábbi gyakori fertőzések. Az életkor előrehaladtával a diabetes gyakorisága is 
nő. 

Terápia 

Amennyiben a visszatérő fertőzés szexuális aktussal összefüggést mutat, célszerű az aktust követően 
egyszeri antibiotikum bevétellel megelőzni a cystitist (SMX/TMP: 1 tabletta, norfloxacin: 200 mg, 
nitrofurantoin: 50-100 mg). 

Amennyiben ilyen összefüggés nem igazolható, - a bakteriuria megszüntetése után - kisdózisú 
antibiotikum profilaxis javasolt 6-12 hónapig a fenti gyógyszerekkel. A preventív kezelés jó 
hatékonysággal védi ki a hólyaggyulladás visszatérését, a hónapokig tartó kezelés során a pontos 
gyógyszerszedés fenntartása gondot jelenthet. 

Intelligens, jól együttműködő betegeknél, kevés reinfekció esetén a 3 napos önkezelés is lehetséges. 
Ilyenkor célszerű, ha a beteg vizeletmintát ad le a kezelés megkezdése előtt. Így ellenőrizhető, hogy a 
kezelés megkezdése adekvát volt-e. A szexuális szokások befolyásolása, barrier típusú 
fogamzásgátlás, ösztrogénpótlás hasznos lehet. 

Nem komplikált pyelonephritis 

N10H0 Akut tubulo-interstitialis nephritis 
N11 Krónikus tubulo-interstitiális nephritis 
N11.0 Refluxhoz társuló, non-obstruktív krónikus pyelonephritis 
N11.1 Krónikus obstructív pyelonephritis 
N11.8 Egyéb krónikus tubulo-interstitiális nephritis 
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N11.9 Krónikus tubulo-interstitiális nephritis k.m.n. 
 

N10H0 Akut tubulo-interstitialis nephritis 
N1100 Refluxhoz társuló, non-obstructiv krónikus pyelonephritis 
N1110 Krónikus obstructiv pyelonephritis 
N1180 Egyéb krónikus tubulo-interstitialis nephritis 
N1190 Krónikus tubulo-interstitialis nephritis, k.m.n. 
N1510 Vese- és vese körüli tályog 
N1700 Heveny veseelégtelenség tubularis necrosissal 
N1710 Heveny veseelégtelenség, heveny vesekéreg-elhalással 
N1720 Heveny veseelégtelenség medullaris necrosissal 
N1780 Egyéb heveny veseelégtelenség 
N1790 Heveny veseelégtelenség, k.m.n. 

 

A nem komplikált húgyúti fertőzések 5-10%-ában a vese is érintett. Hajlamosító tényező a szexuális 
aktivitás, a cystitisre is hajlamosító fogamzásgátlók, illetve az örökletes hajlam is (pyelonephritis az 
egyéni, vagy családi anamnézisben). Kezelésre általában jól reagál, de a gyakori bakteriaemia (12-
15%) ritkán életveszélyessé válhat. Kórházi felvétel szükséges súlyos tünetek, rossz általános állapot, 
gyógyszerbevitel nehezítettség, hányás, rossz compliance vagy nehéz szociális helyzet, illetve 
diagnosztikus bizonytalanság esetén. 

Panaszok, tünetek 

Tünetei jellegzetesek: láz, derékfájdalom, hányinger, dysuria, costovertebrális féloldali érzékenység. 
A vizelési panaszok azonban hiányozhatnak, mely a diagnózis felállítását nehezítheti. 

Diagnózis 

Kórokozó: E. coli az esetek 90%-ban (Klebsiella, Proteus, Enterococcusok ritkán). 

A panaszok, tünetek alapján valószínű diagnózis megerősítésére az alábbi vizsgálatok szükségesek: 

 vizeletvizsgálat (pyuria, cylinderek, haematuria, bakteriuria) 

 vizelettenyésztés 

 vesefunkció, vérkép, vércukor, májfunkció 

 UH (komplikáló tényező kizárása céljából) 

 súlyos esetben további vizsgálatok (haemocultura, CT). 

Terápia 

A kezelés időtartama fluorokinolon esetén 7-10 nap, egyébként 14 nap. Visszatérő pyelonpehritis 
esetén hosszabb, akár 2-6 hetes kezelés is szükséges lehet. A terápia indítása történhet empirikusan, 
de előtte a vizelettenyésztéshez a mintavételt el kell végezni. A tenyésztés eredményének birtokában 
a terápiát az antibiogrammhoz kell igazítani. 

Elsősorban fluorokinolonok javasoltak (pl. ciprofloxacin 2x500 mg). 

Szükség esetén 2-3. gen. cephalosporinok, amoxycillin clavulánsavval is adható. 
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Nitrofurantoin, norfoxacin nem javasolt; mert nem érnek el kellő koncentrációt a vesében. 
Aminopenicillin, SMX/TMP csak célzottan alkalmazható a magas rezisztencia miatt. 

Amennyiben a beteg állapota stabil, de parenterális kezelés szükséges (hányás) ceftriaxon, 
cefuroxime, amoxyclav adható, a kezelés szekvenciálisan folytatható 2-3. naptól kezdve. 

Kórházban fluorokinolon, aminoglikozid is adható parenterálisan. 

A kezelés után 2-4 héttel kontroll vizeletvizsgálat és vizelettenyésztés szükséges. 

Aszimptomatikus bakteriuria 

N3900 Húgyúti fertőzés nem meghatározott helyen 
O2390 Egyéb és k.m.n. urogenitalis fertőzés terhességben 

 

Definíció/diagnózis: tünetmentes páciensnél 2 alkalommal (férfiakban 1) vizelettenyésztés során 
ugyanaz a baktérium tenyészik ki, 105/ml (férfiaknál 103/ml) mennyiségben. 

A járóbetegek 6,4%-ban igazolható, diabeteses nőkben 2-3x gyakoribb. Gyakorisága különösen magas 
idős korban, otthonok, krónikus osztályok betegei között, katéterezett betegekben, hemodialysis 
kezelésben részesülők között, harántlaesioban szenvedőknél. 

A kórokozó leggyakrabban E. coli és más gramm negatív bélbaktériumok, koaguláz negatív 
Staphylococcusok, B csoportú Streptococcusok. 

Kezelés 

Általában kezelés nem szükséges, csak abban az esetben, ha így betegség előzhető meg. 

Terhességben az aszimptomatikus bakteriuria prevalenciája 6%, a terhesség előrehaladtával egyre 
gyakoribbá válik. Megléte növeli a UTI előfordulását (pyelonephritis valószínűsége 20-30-szorosára 
nő) és a magzati károsodást valószínűségét. Ezen szövődmények száma antibiotikum kezeléssel 
csökkenthető, ezért a várandósok szűrése vizelettenyésztéssel a 12-16. héten javasolt. Az 
antibiogram alapján 7 napos aminopenicillin, cephalosporin kezeléssel a bacteriuria megszüntethető. 
Sikertelenség, vagy a rekurráló aszimptomatikus bakteriuria esetén a kezelés megismételhető. A 
terápia után 2-3 héttel kontroll vizelettenyésztés szükséges. 

Az ABU kezelésével csökkenthető a bakteriaemia/szepszis veszélye urológiai beavatkozások előtt. A 
gyermekek, immunkomprimáltak (szupprimáltak) is kezelendők. Nephrolithiasis esetén ha struvit 
típusú kövesség áll fenn, a kő eltávolítás mellett a bakteriuria megszüntetése is szükséges. 

Komplikált fertőzések 

Komplikált fertőzésről beszélünk, ha a szervezet védekezését nehezítő állapot, betegség áll fenn. A 
betegség lefolyása a lappangó fertőzéstől, a lázas állapoton át, az életveszélyes szepszisig terjedhet. 
A kórokozók általában kevésbé virulensek, hiszen a fertőzés kialakulását komplikáló tényező segíti. 
Más a kórokozók spektruma is: kisebb az E. coli aránya (50%), magasabb a Pseudomonas, Klebsiella, 
Enterococcus baktériumoké. A kórokozók gyógyszerrezisztenciája kifejezett. A gyógyulási hajlam a 
gyógyszerrezisztencia, illetve a gyógyulást nehezítő tényezők miatt rosszabb. Gyakori a relapszus. A 
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fentiek miatt részletes kivizsgálás szükséges: vizelettenyésztés, labor és képalkotó vizsgálatok mellett 
nőgyógyászati/urológiai konzílium is gyakran szükséges. 

A kezelés során törekedni kell a célzott terápiára tenyésztés alapján, a kezelés ideje legalább 10-14 
nap, de hosszabb terápia is szükséges lehet. A komplikáló tényező megoldása nélkül végleges 
gyógyulás ritkán várható. 

Javasolt antibiotikumok: fluorokinolonok (kivéve norfloxacin), 2. 3. generációs cephalosporinok, β-
laktamáz stabil penicillinek, kórházi kezelés során aminoglikozidok, carbapenemek. A kezelés után 2-
4 héttel kontroll vizeletvizsgálat, vizelettenyésztés szükséges. 

Húgyúti infekció terhesség alatt 

O2300 A vese fertőzései terhességben 
O2310 A húgyhólyag fertőzései terhességben 
O2320 A húgycső fertőzései a terhességben 
O2330 A húgyutak egyéb részeinek fertőzései a terhességben 
O2340 A húgyutak k.m.n. fertőzése terhességben 
O2350 A nemi szervek fertőzései terhességben 

 

Aszimptomatikus bakteriuriát ld. fentebb. 

A cystitis gyakoribb terhességben, prevalenciája 1,3%. A biztosan hatékony kezelés és a szűkebb 
antibiotikum spektrum miatt vizelettenyésztés szükséges a kezelés előtt, és utána 1 héttel. Az 
antibiogramm alapján 7 napos terápia javasolt, elsősorban 2. 3. generációs cephalosporinokkal vagy 
aminopenicillinekkel (+ β-laktamáz gátló). 

A pyelonephritis prevalenciája terhességben 2%, leggyakrabban 3. trimeszterben fordul elő, húgyutak 
kompressziója miatt. A vesemedence-gyulladást gyakrabban kíséri bacteriaemia. 

Vizelettenyésztés szükséges a diagnózishoz, illetve a gyógyulás igazolására is. A szövődmények, 
bacteriaemia kizárása céljából haemocultura, UH vizsgálat szükséges lehet. A javasolt terápia 10-14 
napos 2-3. generációs cephalosporin vagy aminopenicillin (+ β-laktamáz gátló). 

A beteg állapotának és preferenciájának függvényében hospitalizáció erősen megfontolandó. 

Húgyúti infekció diabetes mellitusban 

E1120 Nem-insulin-dependens cukorbetegség veseszövődményekkel 
E1180 Nem-insulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel 

 

A húgyúti fertőzések magasabb gyakorisága vitatott diabetesben. Egyes fertőzések (szimptomatikus 
bakteriuria, pyelonephritis), illetve komplikációk (abscessus, emphysematosus pyelonephritis) viszont 
gyakoribbak. 

Az tünetmentes bakteriuria elsősorban diabeteses nőkben gyakoribb, de nem növeli az egyéb 
fertőzések arányát, így kezelése nem szükséges. 
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A pyelonephritis a diabeteses, idősebb nőkben és férfiakban 4-5-ször gyakrabban fordul elő, fiatal 
nőkben az a különbség 20-30-szoros is lehet. A vesemedence-gyulladás gyakran kétoldali, sokszor 
kíséri bakteriaemia, veseelégtelenség és a fertőzés más szervekbe történő hematogén szóródása is. 
Gáztermelő baktériumok szinte csak diabetesesekben okoznak rossz prognózisú emphymatosus 
pyelonepritist, melyet gyakran papilláris necrosis is komplikál. A perinephrikus abscessusos betegek 
harmada diabeteses. A kórokozók spektruma lényegesen nem tér el lényegesen a nem 
diabetesesekhez képest, bár a candida fertőzések száma is jóval magasabb. 

Kivizsgálás 

A panaszok és fizikális eltérések hasonlóak a nem diabeteses betegekéhez, bár láz ritkábban fordul 
elő. Vizelettenyésztés és UH vizsgálat szükséges a biztosan hatékony kezelés, illetve a szövődmények 
korai felismerése céljából. 

Hospitalizáció a klinikai képtől függően megfontolandó, hiszen szövődmények gyanúja esetén CT is 
szükségessé válhat, a gyakori bacteriaemia csak hemoculturával igazolható. Rossz anyagcsere-
helyzet, vesekárosodás, szövődmény, más komplikáló tényező, terhesség esetén feltétlenül kórházi 
kezelés szükséges. 

Kezelés 

A választandó antibiotikumok a ciprofloxacin, ofloxacin, aminopenicillin+β-laktamázgátló, 2., 3. 
generációs cephalosporinok. Amennyiben parenterálisan kezelés szükséges területen ceftriaxon, 
cefuroxime, vagy amoxyclav jöhet szóba. Kórházban fluorokinolon, aminoglikozid is adható. A 
kezelési idő 7-10 nap cystitisben, 10-14 nap pyelonephritisben. 

Húgyúti infekció katéterezés kapcsán 

A nosocomiális infekciók közül a húgyúti infekciók a leggyakoribbak, melyek kiváltó oka gyakran a 
katéter használat. A katéterezéssel összefüggő fertőzés növeli a morbiditást, mortalitás, a kórházi 
kezelés hosszát és költségeit is. A kialakuló bakteriuria sokszor (indokolatlan) antibiotikum kezelést 
von maga után, elősegítve a rezisztens kórokozók megjelenését. A katéter behelyezése nem ritkán 
indokolatlan, illetve a szükségesnél hosszabb ideig marad a betegben. 

Bakteriuria, pyuria néhány nap után már megjelenhet. Rövidebb katéterezés hátterében általában 
egy kórokozó áll, legtöbbször E. coli, Pseudomonas, Klebsiella, Proteus vagy Enterococcus. Hosszabb 
katéterezés során kevert baktérium flóra okoz fertőzést (Serratia, Providencia, Morganella) illetve 
gombák is megjelennek (candida). A colonizáció és a fertőzés elkülönítésére nincs csíraszám-
határérték. Fertőzésre utalhat az alhasi fájdalom, láz, tudatzavar. A kialakuló infekció kezelését 
gyakran komplikációk nehezítik: pyelonephritis, szepszis, obstrukció. 

A szükségszerűen kialakuló, tünetmentes bakteriuria nem igényel kezelést. Amennyiben megoldható, 
a katéter eltávolítása szükséges. Urológiai vizsgálat javasolt a prosztata érintettség megállapításához. 

Vizelettenyésztés alapján megkezdett kezelés során a fluorokinolonok preferálandók, a Pseudomonas 
fertőzés lehetősége miatt elsősorban cipro-, vagy levofloxacin. 

A fertőzések megelőzése szempontjából rendkívül fontos a katéterezés szükségességének 
átgondolása és rendszeres revideálása. A katéter behelyezése steril módon történjen. A 
vizeletáramlást ne akadályozza a cső vagy a zsák megtöretése. A gyűjtőtasak lejjebb legyen, mint a 
hólyag. A tasakot rendszeresen kell cserélni. Az antibiotikummal impregnált katéterek rövidtávon 
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csökkenthetik a bakteriuria megjelenését, az ezüst bevonatú katéterek akár hosszabb távon is. 
Gazdaságossági szempontból meggyőző vizsgálatok még hiányoznak hasznosságukról. 

A behelyezett katéter alternatívája lehet bizonyos esetekben a suprapubikus katéter, az intermittáló 
katéterezés, illetve férfiaknál a vizelet condom használata, mely igazoltan csökkenti a szövődmények 
számát és a betegek is preferálják. 
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Betegtájékoztató 

A hólyaggyulladás általában baktériumok által okozott húgyúti fertőzés. Tipikus tünetei a fájdalmas, 
gyakori vizelés, éjszakai vizelési inger, a vizelet véres, vagy kellemetlen szagú lehet. Gyakori betegség, 
életük során a nők felét érinti. Férfiakban a hosszabb húgycső miatt ritkább. Férfiak ilyen jellegű 
panaszai esetén mindenképp orvosi vizsgálat javasolt. Legtöbbször a végbél környékén lévő 
bélbaktériumok jutnak el a húgycsövön keresztül a hólyagba, és okoznak panaszokat. A 
hólyaggyulladás a tünetek alapján is igazolható, vizelet tesztcsík, vagy a minta laboratóriumi 
vizsgálata szükséges lehet. Általában néhány nap után kezelés nélkül is javul, súlyos szövődmény 
ritka. Antibiotikumok használatával a tünetek ideje rövidíthető. Férfiakban, cukor-, húgyúti vagy az 
immunrendszert érintő betegségben szenvedőknél, idősekben, kórházi kezelést követően, láz, 
derékfájás esetén súlyosabb betegség is állhat a háttérben, ilyenkor azonnal konzultáljon orvosával. 
A gyógyszeres kezelés, és a súlyosabb betegségek kizárása miatt célszerű minden esetben orvoshoz 
fordulni. 

Amennyiben kezelés mellett nincs javulás 3 nap alatt, vagy a tünetek visszatérnek, vagy 
súlyosbodnak, mindenképp keresse fel orvosát. 

A hólyaggyulladás megelőzésében hasznos lehet a bő folyadék, hólyag teljes kiürítése. Az elölről 
hátrafelé történő altesti törlés segít megakadályozni a baktériumok eljutását a húgycső környékére. A 
baktériumok szaporodását elősegítő nedves környezet elkerülhető pamut alsónemű használatával. A 
spermicidek és lokális fogamzásgátló eszközök helyettesítése más módszerrel szintén hasznosnak 
bizonyulhat. 
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Esettanulmány 

1. eset. 22 éves nő 

Anamnézisében érdemi megbetegedés nem szerepel. Négy évvel korábban alhasi panaszok kapcsán 
nőgyógyász kezelte cystitis diagnózissal, két éve enyhébb formában ismétlődtek panaszai, orvoshoz 
nem fordult, pár nap alatt jobban lett. 

Két napja voltak panaszai: a vizelés végén mérsékelt fájdalmat érez, gyakran van vizelete, éjjel is 
többször fel kellett kelnie. Vizeletét nem látta véresnek, nem érezte bántó szagúnak, láza nincs, 
dereka nem fáj. Fizikális vizsgálattal minimális suprapubicus nyomásérzékenység tapasztalható. 
Tekintettel arra, hogy korábban diagnosztikai lépés nem történ a fertőzés megerősítésére, illetve 
utolsó hasonló panaszai spontán szűntek, vizelet tesztcsík vizsgálatot végeztünk. A tesztcsík nitrit és 
pyuriát mutatott, megerősítve ezzel a nem komplikált akut cystitis diagnózisát. A nyári időszakra 
tekintettel (fényérzékenység) fluorokinolont nem javasoltunk. Öt napos amoxiclav terápiát 
alkalmaztunk, melynek hatására a beteg panaszmentessé vált. 

2. eset. 71 éves nő 

Anamnézisében kezelt hypertonia, dohányzás okozta COPD szerepel. Két napja voltak panaszai: 
dysuria, pollakisuria, vizeletét sötétnek látta. Láza nem volt, dereka nem fáj. Fizikális vizsgálattal 
enyhe alhasi nyomásérzékenységet tapasztaltunk. Vizelet tesztcsík pyuriát és haematuriát igazolt. 
Norfloxacin 2x400 mg mellett két nap alatt panaszmentessé vált, de újabb 3 nap múlva enyhébb 
formában dysuriás panaszai visszatértek. Kontroll vizelet üledékben haematuria igazolódott. Az 
anamnézisben szereplő dohányzás és a perzisztáló haematuria miatt urológiai konzílium történt. Az 
UH, majd cystoscopia hólyagrákot igazolt. 

Tesztkérdések 

1. Melyik a leggyakoribb kórokozó szövődménymentes pyelonephritisben? 
A. Staphylococcus saprophyticus 
B. Klebsiella pneumoniae 
C. Escherichia coli 
D. Proteus mirabilis 
 
2. Mely antibiotikum nem alkalmas szövődménymentes pyelonephritis kezelésére? 
A. Ciprofloxacin 
B. Ceftibuten 
C. Norfloxacin 
D. Amoxycillin + clavulánsav 
 
3. Melyik a Pseudomonas aeruginosa ellen hatékony orális antibiotikum? 
A. Ceftazidim 
B. Cefuroxim 
C. Ciprofloxacin 
D. Ceftibuten 
 
4. Kikben igényel kezelést az aszimptomatkus bakteriuria? 
A. Idősekben 
B. Fiatalokban 
C. Várandósokban 



 1519 

D. Diabetesekben 
 
5. Melyik a leggyakoribb bakteriális infekció az alapellátásban? 
A: Felső légúti fertőzések 
B. Alsó légúti fertőzések 
C. Bőr és lágyrész fertőzések 
D. Uroinfekciók 
 
6. A rezisztencia gyorsan terjed az alábbi antibiotikummal szemben: 
A. Fosfomycin 
B. Nitrofurantion 
C. Florokinolonok 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: C, 3: C, 4: C, 5: D, 6: C 

Urogenitális betegségek a praxisban 
dr. Rurik Imre 

Az háziorvos urológia diagnózisait megkönnyíti a világos anatómiai és funkcionális kapcsolat az 
urogenitalis szervek között. Ez jól látható a vizelet-elvezetőrendszer problémáinál, az ondóvezeték 
megbetegedéseinél, és következményeiknél. 

Az ebben a fejezetben tárgyalt témáknál figyelembe vettük, hogy a háziorvosi rendelőbe érkező 
beteg elsősorban panaszokat, tüneteket említ, így ezek közül néhány jellemzővel, illetve a háziorvos 
által is elvégezhető sürgősségi ellátással foglalkozó résszel kezdjük meg a fontosabb urogenitális 
kórképek, terápiás lehetőségek bemutatását. 

A háziorvos viszonylag kevés lehetőséggel rendelkezik a többnyire műszeres diagnosztikus és terápiás 
eszközöket igénylő urológiában, azonban az anamnézis korrekt felvétele, a tünetek értékelése és 
legalább egy tájékozódó fizikális vizsgálattal sokat segíthet betegének. A háziorvosnak ugyanakkor 
ismerni kell a terápiás műszeres beavatkozások lényegét és következményeit is. 

Sajnos a fizikális vizsgálatok háttérbe szorultak az ún. modern, vagy nyugati típusú medicinában, 
helyét átvette az ún. „konzultáció” és a képalkotó, vagy laboratóriumi módszerek fetisizálása. Az 
urológiai panaszokkal érkező beteg nem fogja a cystoscopiát igényelni a háziorvostól, de egy 
megtekintésnek, célirányos tapintásnak illik megtörténnie. 

Urológiai tünetek 

Haematuria, proteniuria 

N02 Ismetlődő és perzisztalo haematuria 
N0200 Ismétlődő-perzisztáló haematuria, kisebb glomeruláris eltéréssel 
N0210 Ismétlődő-perzisztáló haematuria, fokális-szegmentális glomeruláris laesió 
N0220 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, glomerulonephritis membranosa diffusa 
N0230 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-mesangialis proliferatív glomerulonephritis 
N0240 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-endocapillaris proliferatív glomerulonephritis 
N0250 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-mesangiocapillaris proliferatív 

glomerulonephritis 
N0260 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, „dense deposit disease” 
N0270 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-crescent glomerulonephritis 
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N0280 Egyéb ismétlődő és perzisztáló haematuria 
N0290 K.m.n. ismétlődő és perzisztáló haematuria 
N0600 Izolált fehérjevizelés meghatározott morfológiai elváltozással, kisebb glomeruláris 

eltéréssel 
N0610 Izolált fehérjevizelés meghatározott morfológiai elváltozással, fokális-szegmentális 

glomeruláris laesió 
N0620 Izolált fehérjevizelés meghatározott morfológiai elváltozással, glomerulonephritis 

membranosa diffusa 
N0630 Izolált fehérjevizelés meghatározott morfológiai elváltozással, diffúz-mesangialis 

proliferatív glomerulonephritis 
N0640 Izolált fehérjevizelés meghatározott morfológiai elváltozással, diffúz-endocapillaris 

proliferatív glonómerulonephritis 
N0650 Izolált fehérjevizelés meghatározott morfológiai elváltozással, diffúz-mesangiocapillaris 

glomerulonephritis 
N0660 Izolált fehérjevizelés meghatározott morfológiai elváltozással, „dense deposit disease” 
N0670 Izolált fehérjevizelés meghatározott morfológiai elváltozással, diffúz-crescent 

glomerulonephritis 
N0680 Egyéb izolált fehérjevizelés meghatározott morfológiai elváltozással 
N0690 K.m.n. izolált fehérjevizelés meghatározott morfológiai elváltozással 
N3910 Perzisztáló fehérjevizelés, k.m.n. 
N3920 Orthostaticus fehérjevizelés, k.m.n. 
O10 Oedema, proteinuria, magasvérnyomás terhesség-szülés-gyermekágy alatt 
O11H0 Terhesség előtt ismert magasvérnyomás, rárakódott fehérjevizeléssel 
O1210 Terhességi fehérjevizelés 
O1220 Terhességi vizenyő fehérjevizeléssel 
O13H0 Terhességi magasvérnyomás szignifikáns fehérjevizelés nélkül 
R80 A vizeletvizsgálat kóros eredményei diagnózis nélkül 
R80H0 Izolált fehérjevizelés 
R8270 A vizelet mikrobiológiai vizsgálatának kóros lelete 
R8280 A vizelet cytologiai és szövettani vizsgálatának kóros leletei 
R8290 A vizelet egyéb és k.m.n. kóros leletei 

 

A vizelet vizsgálata 

Az ép vese koncentrálóképessége az 1003-1035 g/l sávban teljesíthet. Uraemiában először a 
koncentrálóképesség vész el, majd progressziókor a hígítóképesség is. A fajsúly meghatározása 
urinometerrel, kisebb mintamennyiség esetén ozmométerrel, vagy a különféle tesztcsíkokkal 
történhet. 

Vegyhatás 

A szervezet homeostasisának függvényében 4,5-8 pH között képes ingadozni, jellemző értéke 5,5-6,5 
közötti. A vegetáriánusoké általában 6,0 fölötti, a sok húst fogyasztóké ennél kisebb, savasabb. 
Húgysav-kövesség kialakulásának a „savmerev” (5,0-5,3 pH közötti) vizelet kedvez, amit 
gyógyszeresen próbálhatunk megemelni. Lúgos lehet a vizelet distalis tubularis acidosisban, de 
gyakran infekciók esetén, főleg a Proteus speciesek által okozott fertőzésben. 

A vizelet szemmel látható eltérése gyakran az első panasz, ami a beteget az orvoshoz viszi. A vizelet 
színe nagyfokban függ az aktuális hidráltsági állapottól, ha szinte vízszínű, tisztán áttetsző, az 
megfelelő hidráltsági állapotot jelez. Ilyenkor jellegzetes szaga is csak mérsékelten érezhető. Ha 
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sötétebb, koncentráltabb, szaga is erősebb, de ez önmagában nem kóros. Zavaros és kellemetlen 
szagú vizelet már valamilyen urin-infekció tünete lehet, és ez általában más, szubjektív tünetekkel is 
együtt jár. A szemmel láthatóan tiszta vizeletben még lehet proteinuria, glikózuria, észrevétlen 
maradhat a mikroszkópos haematuria is. A zavaros vizeletet okozhatja a benne lévő húgysav-
kristályok lehűlése, ami melegítésre, vagy néhány csepp lúg hatására feltisztul. Zavarosságot 
okozhatnak a vizeletben lévő kristályok, phosphaturia, amit néhány csepp szulfoszalicilsav 
feltisztíthat. Foszlányos lehet a vizelet fehérvérsejtből, nyákból, hámsejtekből összeállt 
filamentumoktól. A friss vérzést tartalmazó vizelet pirosas, a régebbi vérzéstől inkább barnásan 
festenyzett lehet a színe. 

Fehérjetartalom 

A vizeletben normális körülmények között alig van fehérje, és ez szemmel észrevehetetlen. A vese 
megbetegedései esetén a fehérjeürítés felgyorsul, kialakulhat a proteinura. Orhostatikus proteinuria 
léphet fel nagyarányú fizikai megterhelés esetén, sőt a vizeletet a heamoglobin meg is festheti, 
haematuria gyanúját keltve. Vesetoxikus gyógyszerek hatására is észlelhető, több lehet 
prosztatamasszázs hatására is. A proteinuria diagnosztizáláshoz elegendő a szulfoszalicilsav 
becseppentése a vizsgálandó vizeletbe, ami a zavarosság fokával arányosan ad durva becslést a 
vizeletben lévő fehérjéről. Az albuminuria kialakulásának stádiumai a vesekárosodás mértékével 
vannak nagyon szoros összefüggésben, ritkábban kapcsolhatók urológiai kórképekhez. A háziorvosi 
gyakorlatban gyorsteszteket alkalmazhatunk, de a laboratóriumi módszerekkel a fehérjeürítés 
kvantitatív meghatározása megbízhatóbb, feltéve, ha a vizeletgyűjtés is az. 

Gennyvizelés (pyuria) 

Gennyvizelés (pyuria) 

A fertőzött vizelet üledékében 3-5 fehérvérsejt/látótér feletti mennyiség a gyorstesztek segítségével 
megbízhatóan kimutatható (fehérje is jelen van), így a korábban használt Donné próba már kiszorult 
a mindennapi gyakorlatból. 

A beteg általában vizeléskor észleli a szemmel látható rendellenességeket, a vizelet elszíneződését. A 
véresen festenyzett vizelet látványa megijesztheti a beteget, de gyakran okoz vizelet elszíneződést 
bizonyos, nagy festéktartalmú növények fogyasztása, leginkább a cékla. Tartós alvadásgátló terápiára 
beállított betegnél a túladagolás első jele lehet a véres vizelet. 

Ha görcsöket követően észlelhető, elsősorban kőre, ha gyakori csípős ürítéssel jár inkább gyulladásra, 
látható alvadékokat tartalmazó vizeletnél főleg húgyúti daganatra kell gondolnunk. 

A vizeletürítés eltérő pozíciója miatt a nők ritkábban észlelik vizeletük eltéréseit, a hurutos tünetekkel 
is kísért haematuria náluk gyakoribb, főleg fiatalabb korban. 

Férfinél gyakoribb vizelés, ürítésekor csípős érzés gyulladást feltételez, ami inkább a hólyag és a 
prosztata közös folyamata. Ha a férfibeteg vizelete szemmel láthatóan, egyértelműen véres, az 
urológus szakorvoshoz küldést nem mellőzhetjük. 

A háziorvosnak alapvetően két lehetősége van a haematuria megerősítésére. Saját maga megnézi 
tesztcsíkkal, amelyek közül többféle kapható, értékelésük általában termékfüggő. 

Ha laboratóriumi vizsgálatra küldi a vizeletet, lényeges a korrekt mintavétel, és ennek módjáról a 
labort is informálni kell. A következő mintavételek használatosak az urológiában: 
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 első vizelet (a húgycső gyulladásairól informatív), 

 középsugaras (a mictio megkezdése után, 1-2 másodperccel vett minta, a hólyag elváltozásait 
mutatja), 

 masszázs utáni (a prosztata gyulladását mutatja, vagy egyes szűrővizsgálatoknál a tumor 
gyanúját), 

 ezen kívül speciális estekben vizsgálható a járás utáni, vagy a katéterből, drainből származó 
vizelet is. 

A betegtől informálódni kell a mintavétel módjáról, illetve speciális igény esetén ki kell tanítani a 
mintavételre. 

Nőknél problémásabb lehet a korrekt mintavétel, mert a rövidebb húgycső és a hüvelyből a vizeletbe 
kerülő alakos elemek megzavarhatják a vizsgálatot. Menstruáció esetén a vizeletbe vér kerülhet. 
Gyulladás esetén, bakteriológiai tenyésztésnél szükség lehet a külső húgycsőnyílás fertőtlenítő 
lemosására. A katéterrel nyert vizelet vizsgálatát ma már csak nagyon válogatott esetekben 
alkalmazzák, és a katéterezés, legalábbis diagnosztikus céllal nem szokásos a hazai háziorvosi 
gyakorlatban. 

Amennyiben a megbízhatóbb laboratóriumi vizsgálatot választjuk, az információt ad az ürített 
vértestek mennyiségi viszonyairól is. Mikroszkópos haematuria megnyugtató kivizsgálásának ez a 
következő lépése. A makroszkópos haematuria kivizsgálására urológia szakrendelőbe kell utalni a 
beteget. Hátterében leggyakrabban a húgyhólyag vagy a vese tumora áll (1., 2., 3. ábra). 

 

 

1. ábra. Carcinoma vesicae urinariae (prof. dr. Tóth Csaba felvétele) 
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2. ábra. Carcinoma renis 1 (prof. dr. Tóth Csaba felvétele) 

 

 

3. ábra. Carcinoma renis 2 (prof. dr. Tóth Csaba felvétele) 
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Haematospermia 

R8680 A férfi nemiszervekből származó anyagok egyéb kóros leletei 
 

Ritkán ugyan, de előfordul, hogy az ondó véres. Nem a vizeletét látja véresnek a beteg, és általában 
jól el is tudja különíteni. Az ondó inkább csak véresen festenyzett, barnás színű. Oka leggyakrabban a 
nemi aktus alatti mikroszkópos vérzés, vagy prosztatakő (ami fiatalabb középkorban is előfordul), az 
ondóhólyag gyulladása, ami izoláltan nagyon ritka. Ritkán, az ondóhólyag, vagy a prosztata tumora 
állhat a háttérben. Alvadásgátló kezelés alatt álló betegeknél is előfordulhat. A háziorvos hasi 
ultrahang vizsgálattal tisztázni tudja a prosztata kövességét, nyilván nem tudja az aktust 
reprodukálni. Ismétlődéskor, mindenképpen urológushoz kell irányítani a beteget. 

Balanitis 

N4810 Balanoposthitis 
N4840 Organikus eredetu impotentia 
N4850 A hímvessző fekélye 
N4860 Balanitis xerotica obliterans 
N5120 Balanitis máshova osztályozott betegségekben 

 

A fityma és a makk bőrének gyulladása (balanoposthitis) általában hiányos higiéné, szexuálisan átvitt 
fertőzés következménye (4., 5. ábra). Sokszor a diabetesz első jele, így középkorú férfiaknál általános, 
laboratóriumi vizsgálatok is indokoltak lehetnek. Helyi kezelésnek antimycotikus és antibiotikus, 
esetleg szteroidot is tartalmazó kenőcsöt adhatunk. 

 

4. ábra. Balanoposthitis acuta 1. (prof. dr. Tóth Csaba felvétele) 
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5. ábra. Balanoposthitis acuta 2. (prof. dr. Tóth Csaba felvétele) 

Paraphymosis 

N4720 Fitymatúltengés, paraphymosis 
 

A paraphymosis a fityma hátrahúzott bőrének a glans mögé szorulása, ami a következményes 
oedema miatt további duzzanatot okozhat. Oka fitymaszűkület, vagy gyulladás. Elsősegélyként 
repoziciója a háziorvos által is elvégezhető: a két kéz ujjaival kissé összeszorítandó a penisen a 
glansot, a két kéz hüvelykujjaival komprimáljuk, és ha az oedema csökkenthető, a fityma ismét 
előrehúzhatóvá válik. 
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6. ábra. Paraphymosis. (prof. dr. Tóth Csaba felvétele) 

Phymosis 

N4710 Fitymatúltengés, phymosis és paraphymosis 
 

A fitymaszűkület felnőttkorban ritka, hiszen általában már gyerek vagy fiatalkorban műtéti ellátást 
igényel. Felnőttkorban való kialakulása (szekunder) szintén a diabetesre irányítja a figyelmet. 
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7. ábra. Szekunder phymosis. (prof. dr. Tóth Csaba felvétele) 

Vesegörcs 

N2000 Vesekő 
N2001 Kalcium vesekő betegség 
N2002 Recidiváló kalcium vesekő betegség 
N2010 Ureterkő 
N2020 Vese és ureterkő egyidejűleg 
N2090 Húgyúti kő, k.m.n. 
N2100 Hólyagkő 
N2110 Húgycsőkő 
N2180 Egyéb alsó húgyúti kő 
N2190 Alsó húgyúti kő, k.m.n. 
N2200 Urolithiasis schistosomiasisban (bilharziasisban) (B65.-+) 
N2280 Urolithiasis máshova osztályozott betegségekben 
N23H0 Vesekólika, k.m.n. 

 

Az egyik leggyakoribb urológiai tünet. Differenciál-diagnosztikai szempontból a különféle, többnyire 
mozgásszervi eredetű gerinc és izom-megbetegedésektől kell elkülöníteni, amelyek tünetei általában 
szorosabb kapcsolatban vannak a mozgással, mint a vesegörcs okozta panaszok. A deréktájból lefelé, 
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a lágyékba sugárzó görcsös fájdalom, hányinger, hányás, hasi és vegetatív panaszok kísérhetik. A 
vesekövek egy része néma, panaszokat éveken át nem, inkább csak lefelé való indulásakor, az 
ureterben elakadva okoz. A vizelet lehet zavaros, esetleg véres, ürülhetnek törmelékek, kisebb 
szemcsék, kövek. A szakorvosi vizsgálat alapvető része az UH, vagy esetleg más képalkotó. A 
háziorvos első teendője a tüneti ellátás: nem szabad takarékoskodni a görcsoldókkal, elsősorban 
parenteralisan, kombinálva fájdalomcsillapítóval, esetleg nyugtatóval. Ismert veseköves beteg esetén 
sokszor nem is kell mást tenni, a tünetek spontán enyhülhetnek vagy meg is szűnnek. 

Feltétlenül kórházi urológiai osztályra és nem rendelőbe kell utalni a görcsölő beteget, akinek magas 
láza, hidegrázása, vesetáji érzékenysége van! 

Sokszor fordul elő vesegörcs ultrahangos vesekőzúzáson (ESWL) átesett betegeknél, a később kiürülő 
fragmentumok miatt. A krónikus kőbeteg gondozásában az urológus szakorvos útmutatásait kell 
követni. A korábban széles körben alkalmazott diétás megszorítások általában nem váltak be. 
Legfontosabb a bőséges és egyenletes folyadékbevitel, testmozgás, szükség szerint a vizelet 
vegyhatásának gyógyszeres befolyásolása. 

 

8. ábra. Vesekövek, hólyagkövek (prof. dr. Tóth Csaba felvétele) 

Heveny vizeletretenció felnőttekben 

R33H0 Vizeletrekedés 
R3910 A vizeletürítés egyéb nehézségei 

 

A vizelési képtelenség igen ijesztő tünet, még akkor is, ha kialakulása általában nem előzmény nélküli. 
Ritkább oka idegrendszeri demyelinizációs kórkép, a gerinc trauma. Ez természetesen mindkét 
nemben előfordulhat. Leggyakoribb oka azonban férfiakban a prosztata megnagyobbodása, 
jellemzően adenoma, ritkábban carcinoma miatt. Mindegyik kórkép esetén a tünetek lassan 
alakulnak ki, és a vizelési nehezítettség folyamatosan fokozódik. Kezdetben a beteg úgy érzi, nem 
tudja magát tökéletesen kivizelni, utána néhány alkalommal ismét próbálkozik, és valamennyi csekély 
mennyiséget ilyenkor is ürít. A leggyakrabban a háttérben álló prosztata adenoma jellemző tünete a 
nehezítetten induló vizelés (dysuria) és az éjszakai többszöri vizelések (nocturia). A heveny retenció 
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néhány óra alatt alakul ki, a beteg még néhány cseppet tud vizelni, a fokozatosan telítődő hólyagból 
túlcsöpögés jelentkezhet (ischuria paradoxa). 

A háziorvos teendőit alapvetően a körülmények határozzák meg. Amennyiben nincs gyakorlata a 
húgycső-katéterezésben, vagy katéter a szükséges kellékekkel nem áll rendelkezésére, és a 
legközelebbi urológus hamar elérhető, elfogadható megoldás a gyors szállítás. Azonban ha van 
katétere, nyugodtan próbálkozzon meg nem túl vastag (14-18 Ch-es, kb.3-5 mm-es átmérőjű), 
lehetőleg ballonos katéter felvezetésével. Ez technikailag nem nehéz, ha nincs a betegnek húgycső-
deformitása, szűkülete, és ha műszeres urológiai beavatkozása korábban még nem volt. 

Technikája: a hanyatt fekvő beteg húgycsőnyílását fertőtlenítjük, penisét kíméletesen húzzuk felfelé, 
hogy a húgycső kanyarulatai kiegyenesedjenek, steril csúsztatót nyomjunk a külső húgycsőnyílásba, 
vagy a katéter elejére. Határozottan, de nem durván vezessük be a katétert a húgycsőnyílásba. Egy 
erőteljes sóhajtást kérve, át tudunk jutni a belső záróizmon és megjelenik a vizelet a katéterben, nagy 
megkönnyebbülést okozva a betegnek. Ha a visszatartott vizelet nagyobb mennyiségű (0,6-1 litert 
meghaladó), szerencsésebb ekkora mennyiség lebocsátása után a katéter dugóját bedugni és 5-10 
perc után újra kinyitni, mert a mér régóta túlfeszülő hólyag összeesésekor nem ritka a hólyagvérzés. 
A katéter ballonját kb. 20 ml steril folyadékkal (infúzió, desztillált víz, glukóz, ami van a táskánkban) 
töltsük fel, és a vizeletes zsákra csatlakoztassuk, vagy tegyünk bele dugót. Ha ezt el tudtuk végezni, és 
szövődményt nem észleltünk, a beteg aktuális sürgősségi ellátása befejeződött, másnap urológiára 
irányítandó, a további vizsgálatok elvégzése céljából. 

Nagyon nehéz körülmények esetén, kórháztól távol, vagy húgycső sérült, katéterezésre alkalmatlan 
betegnél a hólyag szúrcsapolása a választandó eljárás. Ettől nem kell félni. Az előredomborodó 
hólyagot a symphysis fölött keressük meg, punkciós, vagy vastag tűvel bátran szúrjuk át, ha van rá 
mód, a hasfalat helyi érzéstelenítve, de mindenképpen fertőtlenítve. Fontos, hogy a hólyag 
peritoneum alatti részét érje a szúrás. A helyzet persze annyiban is nehéz, ha katéter nincs nálunk, 
punkciós eszköz még ritkábban van az orvosi táskában. 

Incontinentia urinae 

N3940 Egyéb meghatározott vizelet-incontinentia 
R32 Vizelet incontinentia, k.m.n. 
R32H0 Vizelet incontinentia, k.m.n. 

 

A húgyhólyag tárolási funkciójának zavara a vizelet-incontinentia. A tárolt vizelet akarattól függő 
ürítése a húgycsövön keresztül történik. A normális ürítési funkcióhoz az idegpályák és a hólyag 
normális működése szükséges. 

A vesék tág határok között percenként (0,5-5 ml) vizeletet termelnek. A hólyag normális kapacitása 
400-600 ml, de vizelési inger már 200 ml után jelentkezhet. Amennyiben a hólyagban a nyomás 
meghaladja a húgycső zárónyomását, a vizelet elkezd szivárogni. Kóros esetben ez a tartó és 
záróképesség megromlik, a vizelet elfolyása (részben) akarattól függetlenné válhat. A kóros vizelet-
tárolási tünetek a következők: 

 Sűrűbb nappali vizelési gyakoriság (frequency). 

 Éjszakai vizelések (nocturia). 

 Késztető érzés a sürgető vizelésre (urgency). 

 Hyperaktív hólyag tünetei, (urge szindróma), inkontinenciával, vagy anélkül, gyakori 
vizeléssel nappal és/vagy éjszaka is. 
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Az incontinentia megjelenési formái a következők: 

Stressz-incontinentia 

Akaratlan vizeletszivárgás, a hasprés fokozódásakor, tüsszentéskor, köhögéskor. A valódi stressz-
incontinentia már a hasizomzat enyhébb megfeszítésekor létrejöhet. Nőknél a húgycső 
záróizomzatának elégtelen tartása, férfiaknál a hátsó húgycső traumás, általában urológiai műtéteket 
követő sérülése. 

Urge (sürgősségi, késztetéses) incontinentia 

Akaratlan vizeletelfolyás, kísérő, vagy megelőző késztetéssel. Ennek oka hyperszenzivitás, a 
hólyagban zajló infekció, idegentest, hólyagkő, vagy tumor lehet. Detrusor hyperaktivitás, vagy 
instabilitás, neurogen, vagy idiopathiás. Sürgősségi incontinentia esetén a késztetés, a hólyag-
kontrakció és a vizeletelfolyás egyidejűleg jelentkezik, jellemző további tünete: pollakisuria, urgencia, 
nocturia. 

Ezen két főcsoporton kívül létezik a kevert, vagy vegyes formája, a túlfolyásos és a reflex-
incontinentia, amely főleg neurológiai kórképekben, gyakran diabeteszes neuropathiában észlelhető. 

A rendelésen egyéb okból megjelenő betegek közül a legtöbbje, legalábbis az enyhébb fokú 
incontinentia esetén még nem panaszkodik. Gyakran érezhető, hogy a beteg ruházatának 
vizeletszaga van, főleg idősebb, ruházatot ritkán cserélő férfi betegeink esetén. Középkorú és idősebb 
nők gyakran panaszkodnak a stressz incontinentia tüneteire. Ha panaszuk nem is mindig egyértelmű, 
célirányosan kérdezzünk rá tüneteikre, amelyeket esetleg szégyellnek, maguktól nem szívesen 
mondanak el. 

Az incontinentia sokkal gyakoribb, mint észleljük. Egyes becslések szerint az 50 éves nők 30%-át is 
érintheti, de 70 év felettieknél még gyakoribbá válik. Az incontinentia kialakulásában fontos etiológiai 
tényezők: az életkor, a többszörös (hüvelyi) szülés, kismedencei műtétek, menopausa, a korábban 
elvégzett hysterectomia, az elhízás, alsó húgyúti tünetek kialakulása, immobilitás, általános 
elgyengülés, a kognitív funkciók romlása, neurogén okok (stroke, Parkinson kór, sclerosis multiplex), 
de még a gyakori székrekedés is okozhatja. 

Férfiaknál az etiológiai tényezők között itt is az életkor az első, párosulva funkciós és kognitív 
romlással, alsó húgyúti tünetek (LUTS) kialakulása, gáti trauma következménye. Ezeken kívül a 
leggyakoribb ok a korábbi urológiai endoszkópos beavatkozás, a prosztata és a hólyag műtétei, 
erőltetett katéterezés. 

Az incontinentia kivizsgálását bízzuk az urológusra, aki az anamnézis felvétele és alapos fizikális 
vizsgálat után meghatározza a maradék (reziduális) vizelet mennyiségét, ha szükséges képalkotó 
vizsgálatot indikál, vagy uretro-cystoskópos vizsgálatot végez. 

Az incontinentia okát és mértékét, legjobban az urodinamikai vizsgálatokkal lehet tisztázni. Az 
uroflowmetria méri a vizelet áramlását és ennek időbeli lefolyását, a cystometria a hólyagban a 
nyomásviszonyok változtatásával méri fel a detrusor izomzat és a sphincterek kapacitását. 

Az inkontinencia kezelése: enyhébb esetekben elsősorban a konzervatív kezeléssel kell próbálkozni: 
életmód változtatás, testsúlycsökkentés, a folyadékfogyasztás időbeni szabályozása. 
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Fizioterápia: gáti izom tréning eredményei már 4-5 hónap alatt látványosak lehetnek. Elektromos 
stimuláció, biofeedback technikák, hólyagtréning is sokat segít a panaszok enyhítésében. 

Hólyag hyperreaktivitás, urge incontinentia gyógyszeres kezeléseként elsősorban az anticholinerg 
készítmények jönnek szóba, amelyek a detrusor izomzatban lévő, a kontrakció fokozódásáért felelős 
cholinerg receptorokat bénítják. Számos anticholinerg mellékhatásuk (szájszárazság, tachycardia, 
accomodatios zavar, székrekedés) miatt óvatosan adhatók, zártzugú glaucomában kifejezetten 
ellenjavalltak. Magyarországon elérhető termékek: oxybutynin (Ditropan, Uroxal), tolterodium, 
(Detrusitol), solfenacine (Vesicare). 

Az antidepresszánsok közül az imipramin még ma is használatos, a hólyag-hyperreaktivitás 
kezelésére. 

Stressz incontinentiában a korábban gyakrabban adott efedrint még ma is használják, de csekély 
terápiás eredménye, sok mellékhatása miatt egyre ritkábban. 

Túlfolyásos incontinentiában az intraurethralis nyomás csökkentése az α-adrenerg blokkolók 
eredményesek lehetnek, amelyekből szakorvosi javaslatra már több azonos nevű generikus termék is 
rendelhető (1. táblázat). 

1. táblázat. Az incontinencia kezelésére használt adrenerg blokkolók 

Hatóanyag A gyógyszer gyári neve 

alfuzosin Alfetim (2,5 mg) Alfetim SR (5 mg), Alfetim Uno (10 mg) 
tamsulosin Fokusin (0,4 mg), Omnic (0,4 mg), Omnic Tocas (0,4 mg), Tamsol (0,4 mg), Tamsudil 

(0,4 mg), Tamsulosin-Sandoz (0,4 mg), Tamsulosin-ratiopharm, Tanyz (0,4 mg), 
Totalprost (0,4 mg), Urostad (0,4 mg) 

terazosin Hytrin (1 mg, 2 mg, 5 mg), Kornam (2 mg, 5 mg), Setegis (1 mg, 2 mg, 5 mg) 
 

Incontinens nőbetegeknél az oestrogen kezelés is szóba jöhet a menopausa utáni hormonális 
változások miatt. A húgycső és a gát oestrogensensitiv szövetei fontos szerepet játszanak a vizelet-
visszatartás képességében. A rendszeres hormonpótló kezelés csökkenti az irritatív tünetek 
gyakoriságát, erre alkalmas lehet a lokalis estriol (Estrokad, Gynoflor, Ortho-Gynest D, Ovestin) 
kenőcs, vagy hüvelykúp formájában. 

Kiegészítő (gyógyászati segéd) eszközök az incontinens betegellátásban: 

 Nőknél: intraurethralis szelepek vaginális tamponok, pesszáriumok. 

 Férfiaknál: a hímvesszőre húzható, latexből készült kondom urinalok, amelyek szintén 
szakorvosi javaslatra rendelhetők. 

A háziorvos leggyakrabban a testen viselt eszközök, betétek, nadrágpelenkák felírásában tud 
közreműködni, az aktuális egészségbiztosítói támogatási politika miatt csak szakorvosi javaslat 
birtokában jogosult a rendelésre. 

A stressz incontinentia műtéti kezelésére több megoldást alkalmaznak az urológiai sebészetben: 
hólyag-alátámasztás, felfüggesztés, colposuspensio, hüvelyi szalag implantatio, a húgycső köré 
injektált töltőanyagok. 
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Tesztkérdések 

1. Melyik szakirodalmi anyag foglalja össze a háziorvos diagnosztikus és terápiás lehetőségeit? 
A. Vademecum 
B. OEP körlevelek 
C. Háziorvosi Hatásköri Lista 
 
2. A frissen ürített normális vizelet paraméterei 
A. Fajsúly: 1003-1035 vegyhatás: pH 5,5-6,5 
B. Fajsúly: 1000-1010 vegyhatás: pH 4-5 
C. Fajsúly: 1030-1050 vegyhatás: pH 7-8 
 
3. A vizeletben 24 óra alatt, egészséges vesék, és szervezet esetén mennyi fehérje választódik ki? 
A. 0-30 mg 
B. 30-200 mg 
C. 10-1000 mg 
 
4. Milyen kórképre gondol elsősorban idős férfibeteg alvadékos haematuriája esetén? 
A. Prostatitis 
B. Hólyaghurut 
C. Húgyúti daganat 
 
5. Legkevésbé valószínű, hogy a haematospermia oka: 
A. Cystitis 
B. Prosztatakő 
C. Az ondóhólyag tumora 
 
6. Középkorú férfibeteg balanoposthitise esetén mire gondol elsősorban? 
A. Herpesvírus-fertőzésre 
B. AIDS-re 
C. diabetesre 
 
7. Vesegörcs gyanúja esetén mi a háziorvos teendője? 
A. görcsoldó és fájdalomcsillapító adása 
B. CT vizsgálatra előjegyzés kérése 
C. Antibiotikum és NSAID felírása 
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8. Mikor kell a vesegörcsben szenvedő beteget azonnal urológiai osztályra utalni? 
A. Ha vizelete véres 
B. Ha láz és/vagy hidegrázás, továbbá vesetáji érzékenység észlelhető 
C. Ha creatininje 100 fölötti és anaemiás 
 
9. Idős férfi vizelet-elakadása esetén mit tehet a háziorvos? 
A. Húgycsőkatétert vezet fel, és urológus szakorvoshoz küldi 
B. A hasprés fokozására szólítja fel a beteget 
C. Habozás nélkül epicystostómiát alkalmaz 
 
10. Incontinentiát mely esetben látunk gyakrabban? 
A. Multipara, elhízott asszonynál 
B. Vékony asszonynál, (BMI = 20 kg/m2), többszöri császármetszés után 
C. Sclerosis multiplex esetén 
 
12. Incontinentia betétet írhat fel OEP-támogatással a háziorvos 
a. incontinens betegnek, urológus szakorvosi javaslat esetén 
b. hasmenéses betegnek a család kérésére 
c. bárkinek, aki kéri tőle 
 
11. Mennyi a frissen ürített vizelet vegyhatása egészséges körülmények között? 
A. pH 4,5-8 közötti 
B. pH 4 alatt 
C. pH 8 fölötti 
 
12. Milyen vizeletvizsgálathoz használható a szulfoszalicilsav? 
A. Proteinuria felismerésére 
B. Haematuria diagnosztizálására 
C. Köszvény (urat diathesis) diagnosztizálására 
 
13. A vizelet első frakciójának vizsgálata esetén 
A. Ha zavarosnak látjuk, elsősorban diabeteszes veseelváltozásra gondolhatunk 
B. A húgycső megbetegedéseit keressük 
C. Elsősorban a vese megbetegedéseit kereshetjük 
 
14. Ha a beteg véresen festenyzett ondót észlel: 
A. Prosztata-kövességre gondolhatunk 
B. Vesekőre gondolhatunk 
C. Hólyagkő gyanúja merül fel 
 
15. Középkorú, jól táplált, monogám férfi balanoposthitise esetén: 
A. Elsősorban STD irányában vizsgálódunk 
B. A glans tumorát keressük 
C. Felvetődik a diabetesz gyanúja 
 
16. Előző nap megterhelő fizikai munkát végzett betegünk derékfájdalmai esetén: 
A. Rákérdezünk esetleges vizelési panaszaira is 
B. Azonnal gerinc rtg-re utaljuk 
C. Haladéktalanul NSAID terápiát kezdünk 
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17. Mi a teendőnk, ha kórházi urológiai osztályról előző nap kibocsátott, ott ESWL kezelésen átesett 
betegünk lázat, hidegrázást panaszol, derékfájdalom mellett? 
A. Tüneti terápiát rendelünk (lázcsillapítót, analgetikus, vagy mindkét hatással rendelkező gyógyszert 
írunk fel. 
B. Sürgősséggel visszautaljuk az urológiai osztályra 
C. Széles spektrumú antibiotikumot írunk fel 
 
18. Várostól távoli, éjszakai összevont háziorvosi ügyeletre érkező idős férfibetegnek reggel óta 
csepeg a vizelete és alhasi görcsei vannak. Mi a leghelyesebb elsődleges teendőnk? 
A. Felírjuk neki valamelyik ajánlott incontinentia betétet 
B. Megtapintjuk a hasát, és ha feszülő terimét érzünk az alhasban, egy vékony steril húgycsőkatétert 
vezetünk fel 
C. A symphisis fölött trokárral megszúrjuk 
 
19. Rendelőnkbe érkező idős férfibetegünk gyakori éjszakai vizelésre panaszkodik. Rákérdezve az 
ürített vizelet mennyiségére azt mondja, hogy 2 műanyag kacsát is televizelt este óta. Elsősorban 
milyen kórképre gondolunk? 
A. A prosztata megnagyobbodásra 
B. Enyhe cardiális decompensatióra 
C. Diabeteszre 
 
20. Idős elhízott háromgyerekes nőbetegünket nagyobbik leánya kíséri a rendelőnkbe és 
panaszkodnak arra, hogy édesanyjuknak állandó vizeletszaga van. Mi legyen az első kérdésünk? 
A. Mennyi vízhajtót vett be tegnap? 
B. Köhögésnél érez-e vizeletvesztést? 
C. Van-e közgyógyellátási igazolványa és milyen incontinentia betétet kér? 
 
21. Középkorú nőbetegünk glaucoma cseppeit jött feliratni és elpanaszolja, hogy vizelete gyakran 
elcsepeg, sőt néha el is folyik. Milyen terápiával próbálkozzunk? 
A. Egyelőre nem írunk fel semmit, nőgyógyászhoz irányítjuk 
B. Urológushoz küldjük 
C. Ditropant- rendelünk neki vizelet-incontinentiája miatt. 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: A, 3: B, 4: C, 5: A, 6: C, 7: A, 8: B, 9: A, 10: A, 11: A, 12: A, 13: B, 14: A, 15: C, 
16: A, 17: B, 18: C, 19: B, 20: B, 21: A, 

Uro-traumatológia 
dr. Rurik Imre 

A háziorvosi ellátásban viszonylag ritkán látunk urológiai traumákat. Az urológiai sérülés csak ritkán 
izolált, többnyire politrauma része. Az ellátás helye életveszélyes és politraumatizált állapotban a 
traumatológiai osztály, urológus szakorvos bevonásával, izolált urológiai sérülés ellátható urológia 
osztályon is. Amennyiben a háziorvos nem elsősegélyt adó, elsődlegesen ellátó orvos, akkor a beteg 
megfelelő helyre való irányításának megszervezése a feladata. Amennyiben első ellátó orvos, a vitális 
funkciók stabilizálásának kell elsődlegesnek lennie. A saját lábán érkező, többnyire enyhébb, tompa 
sérülés esetén a betegnél a makroszkópos vérvizelés jelzi, hogy az üregrendszert is érte a sérülés. 
Ilyenkor kórházi ellátásba kell küldeni a beteget. 
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A külső nemi szervek sérülései 

Az elülső húgycső sérülése 

S3730 A húgycső sérülése 
 

A baleset körülményeiről a beteget, illetve környezetét kikérdezzük. Lényeges, hogy a beteg a baleset 
óta képes volt-e vizelni, és hogy a vizelettel együtt ürített-e vért, vagy az a vizeléstől függetlenül 
csepeg a húgycsőből. Ez utóbbi az urethorrhagia, mely az elülső húgycső sérülésére jellemző. Vizelési 
képtelenség azt jelenti, hogy teljes szakadással állunk szemben. A fizikális vizsgálat nagyon fontos, a 
külső nemi szervek területén hámhiányokat, haematomákat keresünk. Anatómiai okok miatt az 
összes urológiai sérülések fele a férfi külső nemi szerveket érinti, leggyakrabban a 10 és 30 év közötti 
férfiakon, amikor azok közlekedési és sport aktivitása a legnagyobb. 

A penis sérülése 

S3800 A külső nemiszervek zúzódása 
S3810 A has és medence k.m.n. részeinek zúzódása 
S3811 A has, ágyék és a medence összenyomatásos sérülése 
S3820 A külső nemiszervek traumás csonkolása 

 

A penis tompa traumája ritka, mert az kitér az ütés elől. Nyílt sérülése éles tárgyra való esés, 
háziállatok harapása, munkabaleset, ritkán lemetszés következménye lehet. 

A penis fractura keletkezése együttműködő beteg anamnéziséből jól kideríthető. A legvalószínűbb 
mechanizmus, hogy az erekcióban lévő penis közösülés közben kicsúszik a hüvelyből, és nagy erővel 
nekiütközik a symphysis csontjának. A beteg ekkor jellegzetes reccsenő hangot hall, nagy fájdalmat 
érez és a merevedés azonnal megszűnik, mert a vér kifolyik a subcután szövetek közé. Fizikális 
vizsgálat során látszik az eltört penis deformitása, és a nagyméretű haematoma (1., 2. ábra). Akut 
urológiai műtéti ellátást igényel, gyakori erectiós képesség elveszítése. 
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1. ábra. Penis-fractura 1. (prof. dr. Tóth Csaba felvétele) 
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2. ábra. Penis-fractura 2. (prof. dr. Tóth Csaba felvétele) 

A here sérülései 

S3130 A herezacskó és a herék nyílt sebe 
S3800 A külső nemiszervek zúzódása 
S3810 A has és medence k.m.n. részeinek zúzódása 
S3811 A has, ágyék és a medence összenyomatásos sérülése 
S3820 A külső nemiszervek traumás csonkolása 

 

A here tompa és nyílt sérülései sport, közlekedési balesetből, szúrásból, harapásból keletkezhetnek. 
A sérülés a herezacskó rétegeit a here tunica albugineáját és a hereállományt roncsolhatja. A herét 
ért ütéskor jellegzetes, derékba sugárzó fájdalom, hányás, hányinger jelentkezik. Fizikális vizsgálaton 
kívül kötelező a here UH, de ez is már az urológus feladata (3., 4. ábra). A penis és a here baleset nyílt 
sebét fertőzöttnek tekintjük, ezért széles spektrumú antibiotikum és tetanusz anatoxin adása 
kötelező, ugyanúgy, mint más sérüléseknél, a kutyaharapásos sebek többségében. 
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3. ábra. Scrotum-sérülés 1. (prof. dr. Tóth Csaba felvétele) 
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4. ábra. Scrotum-sérülés 2. (prof. dr. Tóth Csaba felvétele) 
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Tesztkérdések 

1. A penis ruptura leggyakoribb oka 
A. Trauma a coitus során 
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B. Merevedési zavar 
C. Munkahelyi baleset 
 
2. A külső genitáliák roncsoló sérülése esetén tetanusz immunizálás 
A. Mindig szükséges 
B. Csak ha a beteg kéri 
C. Egyáltalán nem szükséges 
 
3. Háziorvos rezidens sürgősségi osztályon ügyel, az urológiai osztálytól többórányi távolságra. 
Munkatársai fiatal férfibeteget hoznak be, akinek elmondása szerint nagyobb fémforgács hatolt be a 
penisébe. Húgycsövéből véres csepegés látható, hólyagtáji feszülésről panaszkodik, és nem tud 
vizelni. Mit tegyen először a rezidens? 
A. Próbáljon meg húgycsőkatétert felvezetni 
B. Helyi érzéstelenítés és fertőtlenítés után hason át pungálja meg a hólyagot 
C. Kössön be lassú cseppszámmal infúziót, végeztessen hasi ultrahangvizsgálatot és telefonon 
konzultáljon urológussal 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: A, 3: C 

A prosztata megbetegedései 
dr. Rurik Imre 

Prostatitis 

N4100 Akut prostatitis 
N4110 Krónikus prostatitis 
N4120 Prostata-tályog 
N4130 Prostatocystitis 
N4180 A prostata egyéb gyulladásos betegségei 
N4190 Gyulladásos prostatabetegség, k.m.n. 

 

Az akut gyulladás főleg a fiatalabb férfiak betegsége. Oka általában fertőzés, amelynek eredete nem 
mindig tisztázható. Magas lázzal, elesett állapottal, alhasi fájdalommal jár, cystitiszes panaszok 
kíséretében. A vizelet zavaros, bűzös, néha véres is lehet. Kezelésére széles spektrumú antibiotikum 
(elsősorban fluorokinolon, aminoglikozid, esetleg cephalosporin) tartós adása indikált. Az akut 
gyulladás gyakran átalakul krónikussá, ami nagyon megkeserítheti a beteg életét, idült kismedencei 
fájdalom szindróma kialakulásával, állandó vizelési ingerrel. Kezelése tartósan, érzékenység alapján 
adott antibiotikum (többnyire fluorokinolon), kombinálva gyulladásgátlóval. A gyulladásos 
prosztatabetegségek kezelése szakorvosi feladat. 

Benignus prosztata megnagyobbodás 

N4000 Prostata túltengés 
N4001 Prostata túltengés I. stádium 
N4002 Prostata túltengés II. stádium 
N4003 Prostata túltengés III. stádium 
N4004 Prostata túltengés IV. stádium 
N40H0 Prostata túltengés 
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Az urológusok által gyakran BPH-nak nevezett kórkép, az idős férfiak egyik leggyakoribb betegsége. 
Már az 50 év fölötti férfi korosztályban kialakulhat, de a 7-8. évtizedre szinte biztosan. Az általa 
okozott szubjektív tünetek nem a prosztata méretétől függenek, bár arányban vannak vele. Alapvető 
panasz a vizelési szokások megváltozása, a nehezebben induló mictio és az éjszakai ingerek. Ilyenkor 
nem nagy mennyiségű az ürített vizelet, azonban az alvás megzavarása, a többszöri felébredés, az 
ebben a korban már általában enyhébb alvászavarral rendelkező férfiak életminőségét nagyfokban 
rontja. Kialvatlanság, nappali fáradtság, psychés tünetek, és a teljesítőképesség romlása zavarja a 
beteget. 

Etiológiájában a hormonális tényezők bizonyítottak, azonban ezek dinamikája és főleg konkrét 
mennyiségi viszonyai tisztázatlanok. Kétségtelen, hogy a fiatalabb korban előfordult, többnyire 
szexuálisan átvitt fertőzés által okozott prosztatagyulladásnak is lehet szerepe. Az a korábbi 
vélekedés sem bizonyított, hogy az adenoma inkább a (relatív) tesztoszteron-hiány következménye, 
míg a carcinoma, inkább a túlsúlyé. 

A beteg panaszai az alsó húgyúti tünetegyüttes (LUTS - Lower Urinary Tract Symptoms) képében 
jelennek meg: 

 irritatív, obstruktív, a vizeletürítéssel és tárolással kapcsolatos panaszok 

 gyakori éjszakai vizelés (nocturia) 

 vizeletcsepegés, elfolyás (incontinentia) 

 szexuális zavarok. 

Ezen tünetek nem kórkép-specifikusak, oka lehet még az adenomán kívül a prosztata carcinomája, 
hólyagkő, alsó húgyúti gyulladás, de neurológia okok is előfordulhatnak, alapvetően az ér és keringési 
rendszer, vagy anyagcsere megbetegedések, főleg a diabeteszes neuropathia következtében. 
Obstrukcióra utal, ha a vizelés nehezen indul, a vizeletsugár vékonyabb, a kiürítési idő megnyúlik, és 
nem teljes a hólyagürülés. 

A prosztata adenoma diagnózisának tisztázása és a kezelés beállítása urológus szakorvosi feladat, a 
háziorvos legfeljebb az indított gyógyszerelés újrafelírásában kapcsolódik be. 

A szakorvosi diagnosztikában szerepe van az uroflowmetriának, ahol a kiáramlás időbeni lefolyását 
ábrázoló görbe jellemzően lelapul, és a rectalisan elvégzett ultrahangvizsgálatnak (TRUS). A 
laboratóriumi vizeletvizsgálat során a fontos az infekció, vagy a néha előforduló, többnyire 
mikroszkópos haematuria okának keresése. A vesefunkciós értékek emelkedése a tartós elfolyási 
akadály mellett szólhat. A beteg vizeléssel kapcsolatos szubjektív tüneteit az IPPS (International 
Prostate Symptom Score) kérdőívvel felmérheti már a háziorvos is és értékelheti a kapott pontszámra 
alapján (1. ábra). 
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1. ábra. Az I-PPS kérdőív 

A hagyományos digitális tapintás természetesen a legelső a prosztata adenoma vizsgálatában, de 
ilyenkor a genitáliák fizikális vizsgálata sem maradhat el, beleértve a has megtapintását, amely 
nagyfokú reziduum esetén kórjelző lehet. Enyhe tünetek esetén nem szükséges még feltétlenül 
beavatkozni, ilyenkor a szoros megfigyelést ajánlják. Ebbe belefér a fitoterápia (Pollstimol-cernil), 
vagy az esti folyadék-, főleg az alkoholbevitel mérséklése. 

Gyógyszeres kezelés 

Az 5-α-reduktáz gátló (finasterid) az androgéneknek a prosztatába jutását és a tesztoszteron 
dihidrotesztoszteronná alakulását akadályozza meg, kikapcsolva az androgénhatást (Proscar, 
Prosterid). Ezeken kívül már több generikus termék is rendelhető szakorvosi javaslatra. Tartós 
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szedése szubjektív javulást, jobb hólyagürülést eredményez, azonban nemritkán a szexuális funkciót, 
a merevedési képességet rontja, ami a betegek még szexuálisan aktív részét kedvezőtlenül érinti. 

A másik terápiás lehetőség az adrenoreceptor gátlók (alfuzosin, tamsulosin, terazosin, ld. 1. táblázat). 
Ezeknek a cardiovascularis rendszer simaizomzatára is van hatásuk, de léteznek, az un. uroszelektív 
α-1A receptorok, amelyek elsősorban a prosztatában és a hólyagnyak izomzatában, a hólyag 
beidegzését végző perifériás ganglionokban találhatók nagyobb számban. Mellékhatások: vizelés 
utáni hypotonia, izzadás, fejfájás. A két gyógyszertípus kombinációja is elterjedőben van hazánkban 
(Duamild). 

Műtéti beavatkozások 

Az endoszkópos műtéti beavatkozások egyre jobban terjednek az urológiában. Ezek közül a 
legkorábban, és ma már rutinszerűen alkalmazott megoldások közé tartoznak a transurethralis 
műtéti beavatkozások. 

Transurethralis prosztataincisio (TUIP). Kisebb méretű prostatánál (<30 g), nagyobb műtéti kockázatú 
egyéneknél, vagy ha retrográd ejaculatiót meg akarjuk előzni (fiatalabb, szexuálisan aktív betegeknél) 
jön szóba. 

A legnagyobb számban alkalmazott műtét a transurethralis prosztataresectio (TURP). Itt 
endoszkóposan, kis szeleteket vágnak le a prosztata vizelési elfolyást okozó periurethralis részéből, 
amelyeket a mosófolyadékkal kiöblítenek a hólyagból (2. ábra). Nem szükséges az egész prosztata 
eltávolítása, elegendő a vizelési zavar megszüntetése. 

 

2. ábra. TUR szeletkék. (prof. Tóth Csaba felvétele) 

A nyitott műtétet (transvesicalisan suprapubikus, vagy retropubikus behatolásból) ma már alig 
végezik, inkább csak nagyon megnőtt adenomáknál jön szóba. Ilyenkor a prosztata teljes, a tokon 
belüli része eltávolításra kerül, a fotón látható műtéti preparatum formájában (3., 4. ábra). A nyitott 
műtét technikailag gyorsabban elvégezhető, azonban perioperatív kockázatai lényegesen 
magasabbak, a gyógyulási idő hosszabb. 
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3. ábra. Benignus prosztata hyperplasia 1. (prof. Tóth Csaba felvétele) 
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4. ábra. Benignus prosztata hyperplasia 2. (prof. Tóth Csaba felvétele) 

A műtéti idő azért is fontos szempont, mert az endoszkópiás beavatkozás idejének elhúzódása során 
a hólyagba vitt mosófolyadék felszívódhat, és komoly keringési zavart okozhat. Az endoszkópos 
műtétek szövődményei ritkábbak, a hospitalizációs idő lényegesen rövidebb. Mindkét fajta műtéti 
megoldás esetén előfordul, de az endoszkóposnál ritkábban az incontinentia, és kialakul a retrograd 
ejaculatió a hólyag felé, a belső záróizom eltávolítása miatt. Egyéb alternatív megoldásokkal is 
folynak kísérletek: transrectalis high-intensity focused ultrasound, transurethral needle ablation, 
transurethral microwave thermotherapy stb. 

Prosztatarák 

C6100 A prostata rosszindulatú daganata 
C61H0 A prostata rosszindulatú daganata 
D0750 Prostata in situ carcinomája 
D0750 Prostata in situ carcinomája 

 

A hazai háziorvosi gyakorlatban nem terjedt el a rektális digitális vizsgálat (RDV) végzése, ezt inkább 
csak ebben gyakorlottabbak végzik. Ez Magyarországon, a jelen egészségügyi struktúrában így helyes, 
hiszen a gyakorlat nélküli vizsgálat hibás döntésekhez vezethet, akárcsak pl. az ultrahang 
vizsgálatoknál. Ugyanakkor a prosztatarák szűrővizsgálatában a RDV-re szükség van. A prosztata-
specifikus antigén (PSA) vizsgálatot ma Magyarországon háziorvos az OEP szabályozások alapján nem 
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rendelheti, csak urológus szakorvos indikálhatja. A háziorvos feladata ott van, hogy azon férfiakat, 
akiknek családjában már előfordult prosztatarák, már 45 év fölött, egyébként az ötvenes éveikben 
urológiai szűrővizsgálatra küldje. A nem egységes álláspontok miatt egy kicsit bővebben foglalkozunk 
a PSA vizsgálatának jelentőségével. 

A PSA-vizsgálathoz a páciens és orvosának közös döntése szükséges. A PSA-mérését és az RDV-t 
ajánlani kellene minden 50 évesnél idősebb férfinak feltéve, ha a vizsgálatkor a még várható 
élettartama a 10 évet meghaladja. A jelenlegi konszenzus szerint szükségtelen további PSA vizsgálat 
azoknál, akik 75 évnél idősebbek, és az első vizsgálatkor a PSA ≤ 3 ng/ml volt. Ilyen esetben nagyon 
alacsony a kockázata a prosztatarák okozta halálozásnak. 

A legtöbb prosztatarák a prosztata periferikus zónájában helyezkedik el és rektális digitális 
vizsgálattal észlelhető, amikor a térfogata 0,2 ml, vagy nagyobb. A gyanús RDV a prosztatabiopszia 
abszolút indikációja. Az RDV gyakran alulbecsüli a daganat stádiumát. 

A PSA-t csaknem kizárólag a prosztata epitheliális sejtjei termelik. Gyakorlatilag szervspecifikus, de 
nem rákspecifikus. Így a szérumszintek emelkedettek lehetnek benignus prosztata hyperplasia (BPH), 
prosztatagyulladás és a prosztata egyéb, nem rosszindulatú betegsége esetében is. A PSA szintje 
jobban előrejelzi a rákot, mint a RDV során észlelt gyanús elváltozás vagy a TRUS. 

Bár a PSA mérésére több különböző tesztkészlet kapható a kereskedelemben, nincs általánosan 
elfogadott nemzetközi standardja. A PSA szint egy folytonos paraméter: magasabb értéknél nagyobb 
a valószínűsége a prosztataráknak. Ez azt is jelenti, hogy nincs általánosan elfogadott küszöbértéke, 
vagy felső határa, a gyártók által megadott ng/ml-s felső határ egy tájékoztató érték. Azt a 
feltételezést, hogy sok embernek van prosztatarákja alacsony szérum PSA-szint ellenére, amerikai 
tanulmányok eredményei igazolták. 

PCA3 marker 

Ellentétben az előzőekben ismertetett szérum markerekkel, a PCA3-t prosztatamasszázs utáni 
vizeletüledékből lehet kimutatni. Jelenleg ezen prosztatarák-specifikus gén vizsgálatának eredménye 
nem függ a prosztata volumentől és a jelenlevő gyulladástól, korrelációt mutat a tumorvolumennel 
és a sejtek differenciáltságával. Magyarországon csak teljes áron térített vizsgálatként érhető el. 

Mai napig a fenti biomarkerek közül egyik sem használható arra, hogy a prosztatabiopszia 
elkerülésével a prosztatarák diagnózisát kizárja. 

Transzrektális ultrahangvizsgálat (TRUS) 

A klasszikus kép, esetén a prosztata periférikus zónájában van a hypoechogén terület, azonban 
látható elváltozás nélkül is lehet tumor. A TRUS nem mutatja a prosztatarák területeit megfelelő 
megbízhatósággal. A szisztematikus biopsziákhoz képest a gyanús területek célzott biopsziái ezért 
nem előnyösek, azonban a gyanús területek további szövettani vizsgálata hasznos lehet. 

A prosztatarák diagnózisának felállításakor szükséges a TNM beosztás elvégzése, amely a kezelési 
terv kialakításához szükséges. Az első kérdés a daganat lokális kiterjedésének meghatározása. 
Különbséget kell tenni az intrakapszularis (T1-T2) és az extrakapszularis (T3-T4) betegség között, mert 
ennek döntő jelentősége van a további kezelésben. Az N-stádium meghatározása csak akkor 
szükséges, ha annak eredménye közvetlenül befolyásolja a további kezelési tervet. M-stádium: 
azoknál a betegeknél akiknél a prosztatarák a halálok, a csontmetasztázisok aránya kb. 85%. A 
csontáttétek jelenléte és kiterjedése befolyásolja a beteg prognózisát. Az emelkedett alkalikus 
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foszfatáz érték a betegek 70 %-ban jelezheti az áttétet. Az alkalikus foszfatáz és a PSA együttes 
alkalmazása 98%-ra növeli a a vizsgálat hatékonyságát. 

A csontmetasztázis korai felismerésének jele lehet a szövődményeket okozó csontdestrukció, 
kimutatásának legérzékenyebb vizsgáló eljárása a csontizotóp-vizsgálat. A csontrendszeren kívül a 
prosztatarák leggyakrabban a távoli nyirokcsomókba, vagy ritkábban a tüdőbe, májba, agyba és a 
bőrbe adhat áttéteket. Vizsgálatok akkor javasoltak, amennyiben a tünetek alapján a gyanú felmerül: 
fizikális vizsgálat, mellkas rtg, ultrahang, CT és MRI. 

Kezelés 

Watchful-waiting 

Késleltetett kezelésként ismert. Lényege, hogy várunk a betegség teljes kialakulásáig, majd 
amennyiben tünetek fejlődnek ki, azokat palliatívan, sebészetileg (castratio, TURP), hormonálisan, és 
/vagy sugárkezeléssel kezeljük. Ez a kezelési módszer csak azon betegeknél alkalmazható, akik lokális 
prosztatakarcinómában szenvednek és várható élettartalmuk rövid, vagy akiknek a prosztatadaganat 
kevésbé agresszív, és az életminőség megtartására törekszünk. 

Aktív surveillance alatt a betegek szoros megfigyelését és vizsgálatát (PSA, RDV) értjük. 
Alkalmazásával az alacsony kockázatú prosztatarákos betegeknél végzett felesleges kezeléseket 
csökkenthetjük. Amennyiben a későbbiekben a betegnél a radikális beavatkozás szükségessé válna, 
azt időben elvégezzük. 

Műtét 

Fontos, hogy csak olyan osztályra utaljunk, ahol megfelelő tapasztalatot szereztek már. A beteg-
felvilágosítás lényege, hogy a beteg ismerje az egyéb terápiás lehetőségeket is, azoknak és a 
műtétnek a szövődményeit. Ez a konzultáció nemcsak orvosi-lelkiismereti, hanem fontos szakmai 
kérdés is. A műtét lényege, a prosztata eltávolítása az ondóhólyagokkal, vagy azok egy részével. A 
húgycsőcsonkot a hólyaggal anasztomizáljuk. A radikális műtét lokális daganatokban eredményesebb. 
A műtétet retropubikus feltárásból, újabban endoszkóposan, sőt robot asszisztenciával is végzik (5., 
6. ábra). 
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5. ábra. Carcinoma prostatae 1. (prof. Tóth Csaba felvétele) 
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6. ábra. Carcinoma prostatae 2. (prof. Tóth Csaba felvétele) 

A műtétnek gyakran vannak szövődményei (anasztomózis-szűkület, inkontinencia, potenciazavar), 
amelyek valamennyire kezelhetők. 

A radikális műtét mellett kuratív, teljes gyógyulást ígérő megoldások között tartják számon a 
prosztatarák sugárkezelését. Ezidáig nem ismeretes randomizált prospektív vizsgálat a lokalizált 
daganatok sebészi és sugárkezeléssel végzett eredményeinek összehasonlítására. 

Ezenkívül még próbálkoznak magas intenzitású fókuszált ultrahangkezeléssel (HIFU), lokális 
kezeléssel, krioterápiával. 

Endokrin kezelés 

A tesztoszteron hatása ugyan nem daganatserkentő, de a prosztatadaganat fejlődéséhez és 
fennmaradásához elengedhetetlenül szükséges. Az androgénszintézis 90%-ban a herékben történik, 
többi része a mellékvesékben termelődik. 

A hypothalamus-hypophysis tengely stimuláló faktorain történő gyógyszeres szabályozás már 
nemcsak a releasing faktorok túlműködését gátló hatáson alapul, újabban már forgalomba kerültek 
direkt LHRH-antagonista vegyületek is. Más, receptorszintű hatásmechanizmussal bírnak az 
antiandrogének, amelyek a keringő androgén szintjét befolyásolják. A fenti két, különböző hatású 



 1550 

vegyületcsoport együttes alkalmazása a totális androgénblokád (TAB), amelynek indikációs területe 
vitatott. 

Tesztoszteroncsökkentő kezelés 

A klasszikus bilaterális orchidectomia ma is alapműtétnek tekinthető, az endogén tesztoszteron-
termelés csaknem teljesen megszüntethető. 

Ösztrogének 

Hatásmechanizmusa az androgén termelésre többoldalú: az LH-RH szekréció down-regulációja, 
androgén inaktiválás, a Leydig sejtek direkt gátlása és a prosztata epithel sejteire kifejtett direkt 
citotoxicitás. A korábban leggyakrabban használt ösztrogén a diethlylstilboestrol, amelyet 
kardiovasculáris mellékhatásai és thrombogenetikus metabolitjai miatt ma már ritkán adnak. 

LHRH agonisták 

A hosszúhatású agonisták (buserelin, goserelin, leuprorelin, triptorelin) csaknem két évtizede a 
prosztatarák hormonkezelésének meghatározó vegyületei. Az 1-2-3 sőt már 6 hónapos kiszerelés a 
már említett hypothalamikus–pituitális-gonadális tengelyen fejti ki hatását. Az első injekció a beadást 
követő 2-3 napon belül hat, a kezdeti tesztoszteron túlműködés (flare up) jelenség kivédésére 
antiandrogén kezelés bevezetése szükséges. A kasztrációs hormonszintet a kezelés 2-4 hetében éri el. 
A LHRH-kezeléssel a betegek csupán 10%-ánál nem sikerül eljutni a kasztrációs hormonszintre. Az 
ösztrogénkezelés mellékhatásai ezzel a korszerűbb terápiával csökkenthetők. 

LHRH antagonisták 

Azonnal és kompetitive hat az LHRH receptoron. Mellékhatásai nem különböznek az agonista 
csoportétól. 

Antiandrogének 

A prosztatasejt magjának receptor kötésén fejtik ki hatásukat, apoptózist váltanak ki a 
daganatsejtben. Szteroid és non-szteroid fajtái ismeretesek. A Flutamid volt 20 évvel ezelőtt az első 
nem-szteroid antiandrogén. 

Teljes androgénblokád (TAB) 

Kasztráció alkalmával a szérum-tesztoszteronszint kb. 5%-ra csökken. 

Minimális androgén blokád (perifériás androgén blokád) 

Finaszterid és non-szteroid antiandrogén együttes alkalmazását jelenti. A kettős támadáspont mellett 
a tesztoszteronszint alig változik, ezáltal a szexuális funkció is megtartott. A kezdeti eredmények 
reményt keltőek, a jelentősen kedvezőbb életminőségi mutatók miatt hosszabb távú követés után 
alkalmazása egyes betegeknél megfontolandó. 

Intermittáló, vagy állandó hormonkezelés szükséges az esetek legnagyobb részénél. 
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Követés 

A kezelt betegnél folyamatosan szükséges a PSA monitorozása, különösen radikális prostatectomia 
után, kiegészítve a RDV-al és a csont-szcintigráfiával. Sajnos a tumorok egyrésze hormonrefrakter 
prosztatarák (HRPC). Az utókezelés része lehet „hagyományos” citosztatikus kombináció, fájdalmas 
csontáttét esetén a terápiás csontizotópok (stroncium 89, samarium 153), és a biszfoszfonátok. 

A prosztatarák kezelése urológiai-onkológiai koordinációt igényel, azonban a háziorvos is gyakran 
találkozik ezekkel a betegekkel, a hamarabb kialakuló keringési és metabolikus betegségeik miatt. 

Irodalom 

Arnold Cs. Családorvoslás. Medicina (1999) 
Braun RN et al. Lehrbuch der Algemeinmedizin. Theorie, Fachsprache, Praxis. Berger Horn Verlag, 
Wien (2007) 
Családorvosok kézikönyve 2010. (Szerk. Csalay L.) Anonymus (2010) 
Háziorvostani Szakmai Kollégium: Módosított háziorvosi hatásköri lista. Egészségügyi Közlöny 
61:1317. (2011) http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/7.pdf 
Körmendi I. Az általános orvoslás gyakorlata. Medicina (1990) 
A magyar urológia irányelvei (Szerk. Pajor L.) Promenade Publishing House (2009) 
Textbook of Primary Medical Care. (Eds. Jones R. et al.) Oxford Oxford University Press Oxford (2005) 
Rurik I. A tesztoszteronpótlás dilemmái. Háziorvosi Továbbképző Szemle 14:49. (2009) 
Bevezetés a családorvoslásba. (Szerk. Rurik I.) DE OEC jegyzet. Debrecen (2009) 
Allgemeinmedizin (Ed. Sandolzer H.) Shaker Verlag, Aachen (2006) 
Urológia (Szerk. Tóth Cs.) Medicina (2005) 

Tesztkérdések 

1. Akut prostatitis kezelésre elsősorban alkalmazható gyógyszer-kombináció 
A. Fluorokinolon, NSAID 
B. Penicillin, Algopyrin 
C. Monural, No-Spa 
 
2. A benignus prosztata hyperplasia kezelésre nem alkalmazható 
A. Α-receptor gátlók 
B. Β-blokkoló 
C. Finasterid 
 
3. A prosztatarák kezelésével kapcsolatban nem igaz a következő 
A. Ha a tumor a tokon belül van operálható 
B. Ha a daganat áttöri a tokot, de még csak nyirokcsomó áttétek vannak, a műtét elvégezhető 
C. Szükséges lehet a totális androgén-blokád 
 
4. Melyik állítás igaz? 
A. A PSA már kisfokú emelkedése is csak prosztatarákra utal 
B. A PSA csökken prosztata adenoma esetén 
C. A PSA emelkedése prosztatarák kezelése után mindig recidívát jelent 
 
5. Fiatal középkorú férfi érkezik a háziorvosi rendelőbe. Két napja magas láza van, vizelete zavaros, 
nehezen fájdalmasan üríti, alhasi fájdalmai vannak. Elsősorban mire gondol? 
A. Vesegyulladása lehet 
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B. Akut prostatagyulladása lehet 
C. Heregyulladása lehet 
 
6. Az előző (13). esetben milyen fizikális vizsgálatot végezzen a háziorvos? 
A. Tapintsa meg a hasat és a vesetájékokat 
B. Tapintsa meg a külső genitáliákat 
C. Próbáljon kíméletesen rectalis digitális vizsgálatot végezni 
D. Mindhárom fenti vizsgálatot 
 
7. Háziorvosi rendelőbe érkező 64 éves férfi fő panasza, hogy éjszaka legalább háromszor kel fel 
vizelni, általában kis mennyiségű vizeletet ürítve. Mi a leghelyesebb első teendő? 
A. Végezzen rectalis digitalis vizsgálatot és nyugtassa meg 
B. Végezzen rectalis digitalis vizsgálatot és küldje el urológushoz 
C. Írjon fel neki finaszterid tartalmú készítményt és kérjen PSA vizsgálatot 
 
8. Betege jóindulatú prostatamegnagyobbodás miatt urológiai felvételére vár. Háziorvosától kérdezi, 
hogy hol fogja az urológus meg/felvágni? Mit válaszol neki? 
A. Ha megoldható, húgycsövön keresztül endoszkóppal fogják operálni 
B. Mivel nagy a prosztatája, biztos a hasán lesz a metszés 
C. A gáton át fog behatolni az urológus 
 
9. Transurethralis prosztata műtéten nemrég átesett betege újranősül, és háziorvosától kérdezi, 
milyen fogamzásgátló módszert válasszon 40 éves felesége. Mit válaszolhat neki? 
A. Szedjen orális antikoncipienst 
B. Feltétlenül tétessen fel IUD-t 
C. Talán egyikre sem lesz szükségük a retrográd ejaculatio miatt 
 
10. Férfibetegénél prosztatarákot diagnosztizáltak. Az urológus szerint a daganat már a tokot is egy 
kissé átlépte. A beteg szeretné a műtéti megoldást és háziorvosától kér tanácsot. Ön mit mond neki? 
A. Nyugtassa meg, hogy a gyógyszeres kezelés is ugyanolyan eredményes lehet, szükség szerint 
kiegészítve besugárzással 
B. Biztassa a beteget arra, hogy keressen másik kórházat, ahol elvállalják a műtétet 
C. Mivel a radikális prostatectomiának alig van mellékhatása, hívja fel ön az urológust és próbálja 
meggyőzni a műtétről 
 
11. Betegét idült prostatitis miatt kezelik. Néhány hét után az urológus további kezelésre önhöz küldi. 
Milyen antibiotikumot nem ajánl neki? 
A. Amit eddig szedett és az antibiogramm alapján érzékeny volt rá 
B. Penicillin készítményt 
C. Ha nem volt egyértelmű bakteriológiai lelet, elsősorban fluorokinolon-származékot 
 
12. Elsősorban a prosztata adenomára jellemző, hogy 
A. Nehezen induló vizelet mellett, éjszaka is többször, kis mennyiséget vizel a beteg 
B. A diuretikum beadása után nappal és éjjel is bő vizeletet ürít a beteg 
C. Nappal normálisan, éjjel bővebben vizel a beteg 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: B, 3: B, 4: C, 5: B, 6: D, 7: B, 8: A, 9: C, 10: A, 11: B, 12: A 
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A here megbetegedései 
dr. Rurik Imre 

Azok a háziorvosok, akik vegyes körzetben dolgoznak, találkozhatnak a frissen hazakerült 
újszülöttekkel. Már ekkor meg kell tapintani a fiúgyerek heréit, hogy a herezacskóban vannak, 
leszálltak-e. 

Cryptorchismus (retentio testis) 

Q53 Retentio testis 
Q5310 Nem descendált here, egyoldali 
Q5320 Nem descendált here, kétoldali 
Q5390 Nem descendált here, k.m.n. 

 

Gyakoribb, mint gondolnánk, normális terhességi ciklus esetén is 3-4%, a napjainkban egyre 
gyakoribb koraszülöttek között minden harmadiknál előfordulhat. Ilyenkor az érintett oldalon üres 
herezacskót tapintunk. A diagnosztikában az ultrahang nélkülözhetetlen, a terápiás megoldásként is 
egyre gyakrabban alkalmazott laparoszkópia mellett. Ezt a fejlődési rendellenességet már nagyon 
korán kezelni kell, mert a here spermiumtermelő képessége véglegesen és súlyosan károsodhat. Az 
első életévben megpróbálható a hormonterápia, ami induláskor GnRH kezelés, ennek 
eredménytelensége esetén hCG készítmény adása, esetleg ismétlése jön szóba. Eredménytelenség 
esetén a sebészi megoldás (orchidopexia) szükséges. Mindezen kezeléseket inkább az első, legkésőbb 
a második életévben be kell fejezni. 

Ingahere, ectopiás here 

Q5300 Ectopiás here 
 

Kisgyermekeknél gyakran láthatunk ingaherét; a normálisan a scrotumban lévő here, többnyire 
hideghatásra visszahúzódik a lágyékcsatornához. Ez a pubertáskorban általában megszűnik, ha 
mégsem, akkor kezelést igényel. Hasonló, de enyhébb jelenség az ectopiás here (maldescensus), 
amikor a lágyékcsatorna külső nyílásánál érezhető a testis. 

A retineált herék pozicionálása azért is fontos, mert bennük nagyságrenddel gyakoribb a heretumor 
előfordulása, ami a megkésett diagnosztizálási lehetőség miatt sokkal rosszabb kimenetelű. 

Hydrocele 

N4300 Cystosus (zárt) hydrocele 
N4310 Fertőzött hydrocele 
N4320 Egyéb hydrocele 
N4330 Hydrocele, k.m.n. 
N4340 Spermatocele 

 

A here burka között normálisan meglévő, minimális folyadékmennyiség kórosan felszaporodik, akár 
több száz milliliter mennyiség is összegyűlhet. A herezacskó redői elsimultak, mert a folyadék 
kifeszíti. Régebben gyakran alkalmazott diagnosztikus eljárás volt a here átvilágítása, amikor a 
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transzparens folyadék látható. Ma már az ultrahangot kell elvégeztetni, és a hydrokelét műtétileg 
megoldani. A régebben alkalmazott punkció, és a folyadékgyülem (ismételt) lebocsátása értelmetlen. 
Az így megnagyobbodott here fájdalmatlan, a bőr felszíne nem tér el a normális scrotumétól, 
tapintata egyenletesen feszes. Ez fontos a gyulladás, vagy a tumor differenciálására, amelynél a 
tapintható terime egyenetlen, kemény (1. és 2. ábra). 

 

1. ábra. Hydrocele testis. (prof. Tóth Csaba felvétele) 
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2. ábra. Hydrocele testis operáció. (prof. Tóth Csaba felvétele) 

Varicocele 

I8610 Herezacskó varicositas 
 

A herezacskóban lévő vénák nagyfokú megszaporodása, teltségük miatt a herezacskó 
megnagyobbodik. Ez a duzzanat látványosabb álló helyzetben. Tapintáskor lágy, összeeső, a csirkebél 
érzését kelti a vizsgálóban. Fájdalmatlan. Gyakran a generális visszérbetegségek tünete. Az alsó 
végtagon is gyakran látunk tágult varixokat. Legtöbbször a bal oldalon fordul elő. Ha nagyfokú, 
panaszokat okoz, vagy a meddőség férfi eredetének kivizsgálás során derül rá fény, indokolt a műtéti 
megoldás. Ennek lényege a scrotumba futó vénás köteg lekötése, inguinális feltárásból, vagy egyre 
gyakrabban laparoszkópia segítségével. Műtét előtti indokolt az UH vizsgálat, kétoldaliság, vagy 
jobboldali előfordulás esetén feltétlenül, a retroperitoneális térfoglaló folyamatok kizárására 
(3.ábra). 
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3. ábra. Varicocele. (prof. Tóth Csaba felvétele) 

Heregyulladás 

N4500 Orchitis, epididymitis és epididymo-orchitis tályoggal 
N4590 Orchitis, epididymitis és epididymo-orchitis tályog nélkül 

 

Ilyen önálló kórkép gyakorlatilag nincs, mert ez lehet a mellékhere gyulladása (epididymitis), ami 
leggyakrabban felszálló (esetleg tünetmentes) húgyúti infekció következménye lehet, sokszor 
urológiai beavatkozásokat követően. 

A valódi orchitis, a here parenchymájának gyulladása, többnyire mumps következtében, vagy a 
mellékhere-gyulladás átterjedésekor. Ez esetben már nagyon komoly szövődményekkel kell számolni. 

A mellékhere-gyulladás nyugalomba helyezést, a herezacskó felpolcolását, hűtését (jegelését) igényli, 
de a legfontosabb a széles spektrumú, tartós antibiotikum kezelés. Erre alkalmasak a fluorokinolon 
származékok, esetleg harmadik generációs cephalosporin, súlyosabb esetben parenteralis 
aminoglikozidok. Minden esetben NSAID készítmények egyidejű adása indokolt. 
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A here és mellékhere gyulladásainak gyakori következménye a megtermékenyítő képesség romlása, a 
mellékhere-gyulladás esetén a hegesedés okozta ondóvezeték elzáródás, a heregyulladásnál a 
spermiumtermelés károsodása miatt. 

Heretorzió 

N44 Herecsavarodas 
N44H0 Herecsavarodás 

 

Fiatal fiúknál, mobilis herék esetén alakulhat ki a heretorsio, amely hasi fájdalommal, hányingerrel, 
érzékeny hereduzzanattal jár. Akut kórképként kell eljárni, azonnali kórházi beutalással, mert néhány 
órás késedelem a here elveszítésével járhat. 

Hererák 

C62 A here rosszindulatú daganata 
C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
D2920 A here jóindulatú daganata 
D2930 Mellékhere jóindulatú daganata 
D2940 Herezacskó jóindulatú daganata 

 

A heretumor elsősorban a fiatal (20- 40 év közötti) férfiak betegsége, ezért fontos, hogy minden, a 
herezacskóban tapintható újkeletű terime esetén elsősorban daganatra kell gondolni. Ezek általában 
lassan növekednek, fájdalmatlanok. A tumor lehet jóindulatú, amely fibroma, leimyoma, lipoma, 
haemangioma, spermatogranuloma vagy cysta formájában jelenik meg. 

Az igazi hererák elsősorban a csírahámból fejlődik ki (germinális tumor), ritkábban a stroma tumora, 
vagy más daganat áttéte. A non-germinális tumorok közül leggyakoribb a Leydig sejtes tumor. A 
germinális heretumorokat patológiailag seminomákra, vagy non-seminomákra lehet osztani. Ezek 
közül az embryonális carcinoma, a chorio-carcinoma, és a teratoma a malignusabb, de szövettani 
kombinációjuk is gyakori. Patológiás mennyiségű hormontermelést lehet látni a Leydig sejtes 
tumoroknál, más daganatoknál, pedig a tumormarkerek (β-HCG vagy szérum-AFP) emelkedése 
figyelhető meg, ami a differenciál-diagnosztikát, illetve később a remisszió követését is segíti. Az igen 
malignus, haematogen szóródást mutató choriocarcinoma kivételével a többi a nyirokutakon át 
képez áttétet, amely a sebészi terápiát is befolyásolja, mert szükségessé válhat a retroperitoneális 
nyirokcsomók eltávolítása. 

A tapintáskor észlelt gyanú esetén ultrahang vizsgálatot kell végeztetni. 

A terápia alapvetően sebészi, első lépcsőben a here eltávolítása, magasan elvégzett semicastratióval. 
Utána lehet szükséges a retroperitoneális nyirokcsomók eltávolítása. A sebészeti kezelés önmagában 
ritkán elég. Szóba jöhet a sugárkezelés, de erre csak a seminoma érzékeny, egyébként a kombinációs 
kemoterápia indokolt (4., 5., 6. ábra). 
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4. ábra. Hatalmas heredaganat. (prof. Tóth Csaba felvétele) 
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5. ábra. Carconoma testis 2. (prof. Tóth Csaba felvétele) 

 



 1560 

 

6. ábra. Carcinoma testis 3. (prof. Tóth Csaba felvétele) 

A heredaganatos beteg onkológiai követése nagyon fontos és magas szintű kooperációt igényel a 
beteg részéről is. Képalkotó és urológiai vizsgálatok, a markerek rendszeres ellenőrzése szükséges. 
Ma már a heredaganatok prognózisa lényegesen jobb, az időben észlelt, és nem extrém malignus 
kórfolyamatok kivételével gyakorlatilag gyógyíthatók. 

A háziorvos gyakran az első, aki a beteget látja, és még a belgyógyász szemléletűeknek sem szabad 
idegenkedniük a here tapintásától, és a prevenciós tevékenységében helyett kell kapni a here 
önvizsgálatára való biztatásnak, hasonlóan a nők emlő-önvizsgálatához. Fontos szerepe lehet a fiatal 
férfiak lelki vezetésében. A gyereket még vállalni akaróknál, a terápia megkezdése előtt szükséges 
lehet az ondó spermabankban való elhelyezése. A kezelés következtében gyakran károsodnak a 
szexuális funkciók, az ejaculatió képessége elveszhet a gerinc környéki műtéti beavatkozások 
következtében. Bár általában a lassú fájdalmatlan növekedés a jellemző, de néha a heretumor első 
jele lehet az orchidoepididymitis, és ritkán a hydrokele által elfedve is kialakulhat (1. táblázat). 

1. táblázat. A hereduzzanatok tüneti elkülönítése 

 Hydrokele Gyulladás Tumor 

Hereduzzanat 

 Lassú 

 Gyors 

 
+ 

 
 
+ 

 
+ 

Fájdalom, érzékenység - ++ - / + 
Elszíneződés - + - 
Láz, hidegrázás - ++ - / + 
Trauma az 
előzményben 

? ? ? 
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Jellemző életkor - - 20-40 év 
Scrotum bőrfelszíne normális piros normális 
Tünetek kialakulása hónapok-évek akutan lassú 
 

A háziorvos ritkábban találkozik a penis daganatával, mert az itt látható eltéréssel a beteg általában 
rögtön urológushoz fordul (7. ábra). 

C6000 A fityma rosszindulatú daganata 
C6010 A hímvessző makkjának rosszindulatú daganata 
C6020 A hímvessző barlangos testének rosszindulatú daganata 
C6080 A hímvessző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C6090 A hímvessző rosszindulatú daganata, k.m.n. 
D2900 A hímvessző jóindulatú daganata 

 

 

7. ábra. Carcinoma penis (prof. Tóth Csaba felvétele) 
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Tesztkérdések 

1. A hererák esetén nem igaz 
A. A le nem szállt herékben a tumor gyakoribb 
B. A hererákos betegek mindig meghalnak 
C. A choriocarcinoma a legbenignusabb a heretumorok között 
 
2. Mi a legjellemzőbb a heredaganatra? 
A. Lassan nő, fájdalmatlan, kemény, egyenetlen tapintatú 
B. Gyorsan nő, piros, érzékeny 
C. Piros scrotum, a beteg mindig lázas 
 
3. Vegyes körzeti praxisában az újszülöttet vizsgálva, az egyik hereburkot üresnek érzi. Mit ajánl az 
édesanyának? 
A. Várjanak a pubertásig, utána menjenek el urológushoz, aki ráér addigra elvégezni a műtétet, mire 
az akkor már nagyfiú házasodni akar 
B. Néhány nap múlva próbálja meg ismét megtapintani a herét 
C. Haladéktalanul küldje el az édesanyát és a babát a felvételes urológiára 
 
4. Fiatal férfibetegének egyik oldali heréje fájdalmatlanul megdagadt. Mi tesz vele? 
A. Feszesebb alsóneműt vagy suspensort ajánl neki 
B. Steril tűvel szúrcsapolást végez 
C. Urológiára irányítja a beteget 
 
5. Fiatalember egyik heréje megduzzad, láz, hidegrázás alakul ki. Milyen kórképre gondol elsősorban? 
A. Akut mellékheregyulladás, heregyulladás gyanúja 
B. Hydrokele 
C. Heretumor 
 
6. Fiatal férfibetegénél heretumort diagnosztizáltak, műtétre vár. Háziorvosától kér tanácsot. Mit 
ajánl neki? 
A. Várjon a műtéttel a jövő nyáron esedékes esküvőjéig 
B. Érdeklődjék spermabank lehetőség irányában 
C. Bontsa fel az eljegyzését 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: A, 3: B, 4: C, 5: A, 6: A 

Férfi szexuális diszfunkció 
dr. Rurik Imre 

A férfiak szexuális diszfunkciójával akkor találkozunk, amikor a nemi élettel kapcsolatos panaszaival a 
beteg az orvost megkeresi. Általában eddig sok idő telik el, mert ezeket a panaszokat előbb a párok 
(vagy csak a férfiak) megpróbálják saját szinten megoldani. 

N46H0 Férfi meddőség 
N4840 Organikus eredetű impotentia 
N5000 Heresorvadás 
N5010 A férfi nemi szervek vascularis rendellenességei 
N5080 A férfi nemi szervek egyéb, meghatározott rendellenességei 
N5090 A férfi nemi szervek rendellenessége, k.m.n. 
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Legjellemzőbb és legfontosabb panasznak a merevedési zavar egyre gyakoribb előfordulását tekintik. 
Az erekció folyamata meglehetősen bonyolult, még teljes részletességében ma sem feltárt idegi, 
hormonális és psychés szabályozás alatt áll. Ezek bármelyikének zavara lehet időszakos, alkalmi, főleg 
a psychés komponens, azonban szervi károsodás esetén a helyzet csak súlyosbodik. 

A psychés komponens az idősödő férfiaknál a libidó csökkenésének irányában hat, ritkábbak a 
szexuális aktusok, és ez szerencsés esetben összhangban van a hasonló korú partner igényeivel, 
psychés és szomatikus állapotával. Az életkor előrehaladtával azonban a szervi megbetegedéseknek 
egyre nagyobb szerepük van a merevedés, és annak az aktus végéig való fenntartási képességének 
csökkenésében, az erekció „fokának” gyengülésében. 

A szervi megbetegedések közül az atherosclerosis folyamatának van a leginkább romboló hatása, 
elsősorban az etiológiájában alapvető hypertonia és diabetes révén, kombinálva a cukorbetegség 
által okozott microangiopathia neurológiai következményeivel, ami az erectió képességét nagyfokban 
rontja. Ilyen tüneteket már látni negyvenes éveik elején lévő férfiaknál is, a kezelésnek tehát 
összetett folyamatnak kell lennie. 

A szubjektív tünetek megítélésére a lehető legnagyobb mértékű pontosságra, és az objektivitáshoz 
való közelítésre van szükség, megfelelően validált kérdőívekkel, amelyek közül az egyik 
leggyakrabban használt az International Index of Erectile Dysfunction (1. ábra). A szexualitás és az 
életminőség tüneteire a DAN-PSS kérdőív kérdez rá (2. ábra). 
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1. ábra. Az IIED kérdőív 
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2. ábra. A DAN-PSS kérdőív 
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A merevedési zavarok kezelésére már több mint egy évtizede rendelkezésre állnak az 5-
foszfodieszteráz gátló készítmények, amelyek Magyarországon is közismertek, háziorvosok által 
rendelhetőek, de az egészségbiztosítói támogatás hiánya miatt igen költségesek: sildenafil (Viagra), 
tadalafil (Cialis), ez naponta kisebb dózisban is, és a vardenafil (Levitra). A tablettázott gyógyszereket 
a tervezett aktus előtt kell bevenni, a tadalafil lebontása kissé lassúbb, és van belőle naponta 
szedhető, így nem a gyógyszerbevétel idejéhez kötődő hatást kiváltó 5 mg-os kiszerelés. A vardenafil 
legújabb készítménye nyelv alatt szívódik fel, diszkrétebb bevételt tesz lehetővé. 

A merevedési zavarok kialakulása azonban nem választható el az életkortól. Az öregedésnek és az 
ezzel járó, az egyének között is jelentősen eltérő élettani változásoknak fontos szerepe van a 
szexuális dyfunkció kialakulásában. A férfiak öregedésének néhány, a későbbiekben felsorolt tünetét, 
a csökkenő endogen tesztoszteronképződéssel magyarázzák (hypogonadismus). Egyértelmű jelek 
gyakran csak előrehaladott állapotban észlelhetők, ezek közül a leginkább jellemző tünetek: 

 csökkenő libidó és szexuális aktivitás 

 ritkább és erőtlenebb spontán (hajnali) erekciók 

 gynaecomastia, emlő-dyscomfort 

 a szőrzet csökkenése, bőrráncosodás 

 a here méretének csökkenése 

 az izomerő és tömeg csökkenése 

 a testalkat nőiesebbé válása, testmagasság és a csontsűrűség csökkenése, gyakoribb traumás 
törések. 

Kevésbé jellemző tünetek: 

 csökkenő energia, motiváció, kezdeményezőkészség és az önbizalom 

 hangulatváltozások, ingerlékenység, depressziós hajlam 

 memória és a koncentrálóképesség csökkenése, a kognitív funkciók romlása 

 alvászavarok, aluszékonyság 

 hőhullámok, izzadás 

 enyhe anaemia (normochrom, normocytaer), gyakrabban kialakuló hypothyreosis 

 a száraz testtömeg (lean body mass) csökkenése, a testzsír felszaporodása, lerakódása az 
izomzatban és zsigerek között, nagyobb testtömeg-index (BMI) 

 általában csökkenő fizikai munkaképesség, terhelhetőség. 

A tünetek észlelését követően a hypogonadismus oka feltétlenül tisztázandó. Amennyiben 
hypogonadismust véleményezünk, a terápiás hormonpótlásról a beteggel konzultálni szükséges, 
kialakítandó a közös véleményt ennek várható előnyeiről és következményeiről. 

A terápiás tesztoszteronpótlás (TRT) lehetséges eredményei 

A TRT klinikai eredményességét vizsgáló 60 vizsgálat metaanalízise, eredményeinek áttekintése 
nagyjából egyértelmű eredményeket hozott. A közérzet, szellemi képességek terén a placebóval 
összevetve nem szignifikáns mértékű különbséget találtak a memóriában, emlékezésben, és a 
folyékony beszédkészségben. A zsírmentes testtömeg és az izomtömeg növekedett, míg a 
zsírmennyiség (főleg a hasi és viscerális zsír) csökkent, mindegyik szignifikáns mértékben, akárcsak a 
derék-csípő arány. A csontsűrűség vizsgált paramétereinél, vélhetőleg a vizsgálat elején mért nagy 
kiindulási szórások miatt, a különbség nem bizonyult szignifikánsnak. Diabeteses betegeknél az 
éhomi, az étkezés utáni vércukor és a glikált hamoglobin értékek javulását találták. Néhány vizsgálat 
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a terheléses EKG előtti tesztoszteron adagolás és a rövidtávon javult terhelési eredmények között 
talált pozitív kapcsolatot. 

A legszembetűnőbb eredményeket a sexuális funkciók terén találták, valamennyi vonatkozásban: 
motiváció, gondolkodás, erectilis funkció, aktivitás, libidó. Ezt az a tapasztalat is alátámasztotta, hogy 
a subcutan implantatumokat kapó betegeknél az implantatum kimerülése után visszatérő első tünet 
a libidó és az energia (vitalitás) csökkenése volt. Különösen látványos volt a javulás azokban a 
csoportokban, ahol az alacsonyabb kiindulási tesztoszteron szint még a normális alsó tartományában 
volt, azoknál, ahol a korábbi 5-foszfodiészteráz gátló monoterápiás alkalmazása eredménytelen volt, 
és így kombinált kezelésre volt szükség. 

A tesztoszteronpótló kezelés lehetséges formái 

A legegyszerűbb orális kezelés nem tud állandó és tartós plasma szintet biztosítani, mivel a kívülről 
bevitt tesztoszteron a májban gyorsan metabolizálódik (ANDRIOL Testocaps). A máj elkerülésére 
implantatumok, musculáris vagy subcután depot injekciók, a bőrön át, vagy a száj nyálkahártyáján 
felszívódó készítmények alkalmasabbak. Az implantátumok, és a depot készítmények tesztoszteron-
észter injekcióinál kezdetben supraphysiologiás, majd az általában 3 hónap múlva esedékes 
következő adag beadása előtt már csak subnormalis értékek mérhetők. (Nebido). Az 
implantátumoknál a lokális infekció és a kilökődési reakció nem ritka. Transbuccalis tabletta 
irritálhatja a száj nyálkahártyáját, zavarja az ízérzést. A naponta alkalmazható transdermális 
tapaszoknál lehetnek bőrreakciók, de gyakran csak subphysiológiás plasma-tesztoszteronszint érhető 
el. A bőrre kenhető gel-formátum megbízható, kényelmes, de alkalmazásának helyén, néhány óráig 
kerülendő a partner test-kontaktusa (Androgel, Tostran). A hosszúhatású depo-tesztoszteron injekció 
inkább fiatalabbaknak, míg a transdermális gél középkorú, vagy idősebbek férfiaknak ajánlott a 
kezelés esetleges gyorsabb megszakításának igénye miatt. 

A kezelésbe bevonni kívánt, lehetőleg csak 45 év fölötti férfiaknál konzultáció szükséges a kezelés 
előnyeiről, vélhető mellékhatásairól. A megfelelő indikáció alapján elkezdett és korrekten végzett TRT 
segíthet több tünet, vagy betegség eredményesebb kezelésben. Ugyanakkor a nem mérhető, de 
érezhető hatásaival jelentősen javítható az életminőség, nemcsak életeket, hanem állásokat, 
házasságokat is megmenthet. 

A szexuális diszfunkció önmagában egy tünetegyüttes, a komponensek kiváltó okainak felismerése és 
adekvát kezelése alapvető. Szükséges az organikus betegségeket, metabolikus zavarokat 
gyógyszeresen is kezelni, mindezeket életmódi tanácsokkal, illetve az eseti megoldást hozó, a 
merevedési zavar aktuális megszüntetésére használható készítményekkel kiegészítve. Ez, megfelelő 
orvos-beteg kapcsolatot feltételezve, tipikus holisztikus háziorvosi feladat, gyakran találkozunk 
látványos eredményekkel, hálás betegekkel. 
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Rurik I. A tesztoszteronpótlás dilemmái. Háziorvosi Továbbképző Szemle 14:49. (2009) 
Bevezetés a családorvoslásba. (Szerk. Rurik I.) DE OEC jegyzet. Debrecen (2009) 
Allgemeinmedizin (Ed. Sandolzer H.) Shaker Verlag, Aachen (2006) 
Urológia (Szerk. Tóth Cs.) Medicina (2005) 

Tesztkérdések 

1. A közép-vagy időskorú férfiak merevedési zavara esetén terápiás hatás nem remélhető 
A. Foszfodieszteráz-5-gátlóktól 
B. Tesztoszteron készítményektől 
C. Fibrátoktól 
 
2. Melyik kórképet diagnosztizálhatja és kezelheti önállóan a háziorvos? 
A. Prosztatarák 
B. Prosztata adenoma 
C. Női cystitis 
 
24. Merevedési zavart panaszoló 50 éves férfibetegénél milyen vizsgálatokat végez legelőször? 
A. Rectalis digitális vizsgálatot 
B. Megméri a vérnyomását, majd teljes laboratóriumi panelt kér 
C. Kiszámítja a BMI-jét 
 
25. 5-foszfodieszteráz-gátló kezelés alkalmazásánál milyen gyógyszer egyidejű használatától tiltja el 
betegét? 
A. Metformin 
B. Ca-csatorna blokkolók 
C. Nitrát származékok 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: C, 3: B, 4: C 
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17. NŐGYÓGYÁSZATI PROBLÉMÁK A PRAXISBAN 

Csomó a mellben 
dr. László Dániel 

Bevezetés 

Az emlőben tapintott csomó minden nő rémálma, ami az emlőrák gyakoriságát figyelembe véve 
sajnos nem is teljességgel alaptalan. 

Definíció, BNO tartomány 

Az emlőben lévő csomó hátterében különböző jó és rosszindulatú betegségek állhatnak. 

A mastopathia fibrosa cystica az emlő degeneratív állapota, nem valódi betegség, jelentőségét a 
tumoroktól való elkülönítés adja. A jóindulatú emlődaganatok a fibroadenoma, amelynek egyik 
típusa a gyorsan növő phylloid tumor és az emlő váladékozásánál részletesen tárgyalt ductális 
papilloma. Ugyancsak jóindulatú állapot az emlő sérülése következtében időnként létrejövő 
zsírnecrosis. 

Az emlő precancerosus állapotai az in situ ductalis és lobularis carcinoma (DCIS, LCIS), valamint az 
atypusos ductalis és lobularis hyperplasia. 

Az emlő rosszindulatú daganatainak 80%-a ductalis, 10%-a lobularis carcinoma, a maradék 10% 
hátterében több, típusonként 1-2% gyakorisággal jelentkező daganat áll. 

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
D0570 Az emlő in situ carcinomája 
D24H0 Az emlő jóindulatú daganata 
N6000 Emlő solitaer cystája 
N6010 Mastopathia cystica diffusa 
N6020 Emlő fibroadenosis 
N6030 Emlő fibrosclerosisa 
N6040 Emlővezetékek tágulata 
N6080 Egyéb jóindulatú emlőelváltozások 
N6090 Jóindulatú, emlődysplasia, k.m.n. 
N63H0 Emlőben lévő meghatározatlan képlet 
N6410 Az emlő zsírnecrosisa 
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Epidemiológia 

Az emlő fibrocystás elváltozása rendkívül gyakori állapot valamilyen mértékben a fertilis korú nők 
felében jelentkezik. A jóindulatú daganatok gyakorisága 6-8%-ra tehető. A világ számos országában, 
így hazánkban is az emlőrák nőkben leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganat. A betegség a 
nők 1/8-ánál alakul ki. Fokozott kockázatnak vannak kitéve, akiknél a betegség családi halmozódást 
mutat. 

Mortalitás/morbiditás 

Magyarországon évente 7500 emlőrákos eset kerül felfedezésre és mintegy 2500 nő hal meg a 
betegség következtében. A prognózis a daganat méretétől, szövettani típusától, az esetleges 
nyirokcsomó és távoli áttétek meglététől függ. 

Életkor, társadalmi háttér 

Az emlő fibrocystás elváltozása 30-50 éves korban a leggyakoribb, a postmenopausában ritka. Az 
emlő jóindulatú daganatai zömében fiatal, 20-30 éves korban jelentkeznek. Az emlőrák kockázata 40 
éves kor alatt alacsony, onnan az életkor előrehaladtával kb. 65 éves korig exponenciálisan 
emelkedik, 70 éves kor felett stagnál. A társadalmi háttér nem jellemző. 

Patofiziológia 

Az emlőrák kialakulásában speciális szerepet tulajdonítanak a BRCA1 és BRCA2 gén mutációjának. Ez 
az elváltozás felelős a családilag halmozódó esetekért, az összes eset 5%-áért. 

Hatáskör, kompetencia 

Az emlő betegsége esetén a beteg sebészeti vagy az emlő kezelésében jártas nőgyógyászati 
szakambulanciára utalandó. 

Klinikum 

Anamnézis 

A betegek többsége önmaga által tapintott vagy szűrővizsgálaton észlelt képlet miatt jelentkezik. Az 
emlő fájdalma (mastodynia) a mastophatiára jellemző, általában ciklusfüggő panasz. 

Fizikális vizsgálat 

Az emlő és a hónaljárok áttapintása során észlelt képlet esetén kell megfigyelni a képlet méretét, 
elhelyezkedését az emlőn belül, környezetéhez való kötöttségét, a bőrhöz való viszonyát, tapintható 
nyirokcsomókat. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Nem szükségesek. 
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Képalkotó vizsgálatok 

Tapintható képlet esetén az emlő mammográfiás (MMG) és/vagy ultrahangvizsgálata végzendő. Az 
ultrahangvizsgálat során a képletből cytologiai vizsgálat céljára vékonytű-aspirációval (FNA) vehető. 
Nagyobb elváltozás esetén vastagabb tűvel a képletből egy szövethenger nyerhető (vastagtű, ill. core 
biopszia), mely szövettani feldolgozást tesz lehetővé. Az axilláris régióban tapintható és/vagy 
ábrázolódó, megnagyobbodott nyirokcsomóból is végezhető FNA. Kicsi, nem tapintható daganatok 
esetén a tumor ultrahang vezérelt jelölése szükséges tűződróttal vagy festéssel. 

Egyéb vizsgálatok 

A diagnózis felállításában legnagyobb szerepe a cytológiai vagy hisztológiai vizsgálatnak van. A 
szövettani vizsgálat pontosabb képet ad a biológiai tulajdonságairól, hormon receptorok jelenlétéről. 

Diagnózis 

A diagnózist általában a cytológiai vagy szövettani vizsgálat adja meg. 

Differenciál-diagnózis 

A jó és rosszindulatú daganatok elkülönítése létfontosságú, kétségek esetén többszöri mintavételre, 
kimetszésre lehet szükség. 

Kezelés 

Tiszta bennékű, soliter cysták eseten negatív cytológiai lelet mellett elegendő a 3-6 havonkénti, 
rendszeres megfigyelés, egyéb jóindulatú elváltozások épben történő kimetszése javasolt. 

Az emlőrák és a precancerosus állapotok kezelése is elsősorban műtéti úton történik, ami a daganat 
gócainak számától, méretétől, elhelyezkedésétől, a bőrhöz való viszonyától függően az emlő 
megfelelő negyedének kimetszését (sectorectomia, ill. quadrangectomia) vagy az emlő ablatioját 
(mastectomia) jelenti. Az emlő műtétjével együtt történik a nyirokcsomók érintettségének 
megítélése, ami hagyományos módon a hónalji nyirokcsomólánc teljes eltávolítását jelenti (axillaris 
lymphadenectomia, ill. blokk-dissectio). Hazánkban számos helyen elérhető az ún. őrszem-
nyirokcsomó (sentinel lymph node, SLN) technika, mely során a nyirokcsomó lánc legelső tagját 
(őrszem-nyirokcsomó) radio-izotóp és vitális festés segítségével azonosítjuk, eltávolítását követően 
intraoperatív szövettani vizsgálatra küldjük. Teljes blokk-disectio végzése ilyenkor csak a SLN-ben 
észlelt áttét esetén szükséges, ami a negatív nyirokcsomóval rendelkező betegeknél drasztikusan 
csökkenti a postoperativ morbiditást. (Megj.: ugyanezen technika azonos előnyökkel, kiválóan 
alkalmazható a szeméremtestrák kezelésében is az inguinális nyirokcsomók megítélésére.) 

Az emlőrák további kiegészítő kezelése a végleges szövettani lelettől függ. Az emlő sugárkezelés 
elsősorban sectorectomiát követően javasolt. Amennyiben a daganat rendelkezik szteroid-hormon 
receptorokkal, az endogén ösztrogéntermelés visszaszorítása céljából hormonális kezelés is 
végzendő. Kemoterápiára elsősorban szisztémás betegség, nyirokcsomó áttétek és/vagy kedvezőtlen 
szövettani tulajdonságok esetén kerül sor. Igen nagyméretű daganatok esetén merül fel neoadjuváns 
kemoterápia adása a daganat megkisebbítése céljából. Minden rosszindulatú daganatos beteg 
kezeléséről a kezelő intézetben működő onkoteam határoz. 
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Gondozás 

Az emlőrákból gyógyult betegek rendszeres nyomon követése indokolt. Axillaris lymphadenectomiát 
követően gyakran alakul ki a felső végtag lymphoedemája, mely rendszeres gyógytornával, 
kompressziós ruhával kezelhető. Tünetmentes betegeknél általában a műtét után egy évvel kerülhet 
sor az eltávolított emlő plasztikai műtétére. 

Terápiás elégtelenség 

Recidív tumor esetén ismételt kimetszés, amennyiben korábban nem történt, sugárkezelés, továbbá 
kemoterápia jön szóba. 

Primer prevenció 

Az emlő és a hónaljárok áttapintása a rutin nőgyógyászati rákszűrés része. Az emlő önvizsgálatát a 
menstruációt követően, havonta egyszer javasoljuk, nota bene a legújabb vizsgálatok alapján a 
fizikális vizsgálattal történő szűrések eredményessége megkérdőjelezhető. 

Magyarországon a 45 és 65 év közötti nők kétévenkénti - fokozott kockázat, családi halmozódás, 
menopauzális hormonterápia esetén évenkénti - mammográfiás szűrése végzendő. A magas 
kockázatú nőknél célszerű a szűrést 5-10 évvel hamarabb elkezdeni. 

Bár a mammográfia 10-15%-ban ad álnegatív, 15-20%-ban álpozitív eredményt, ez az egyetlen 
módszer, amellyel a rosszindulatú daganatokra jellemző microcalcificatio korán észlelhető. 
Felmérések alapján a MMG két évvel a tapinthatóvá válás előtt képes a daganatok kiszűrésére. 
Amennyiben mammográfia nem végezhető - pl. 30 év alatti életkor, implant - ultrahangos szűrés 
javasolt. 

Irodalom 

Current Obstetric & Gynecologic Diagnosis & Treatment. McGraw Hill, USA (2007) 
A szülészet-nőgyógyászat tankönyve. (Szerk. Papp Z.) Semmelweis Kiadó (2009) 

Tesztkérdések 

1. Mekkora az emlőrák élettartam-prevalenciája a fejlett országok női lakosságában? 
A. 5% 
B. 10,5% 
C. 12,5% 
D. 15% 
 
2. Negatív családi anamnézis esetén milyen életkorban és milyen gyakorisággal javasolt az emlő 
mammográfiás szűrővizsgálata? 
A. 40-60 év, évente 
B. 45-65 év, kétévente 
C. 40-60 év, kétévente 
D. 45-65 év, évente 
 
3. Milyen esetben fogadható el az emlő elváltozásának szoros nyomon követése? 
A. Panaszokat okozó, 5 cm-es mastopathia fibrocystica 
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B. 10 mm-es DCIS 
C. 15 mm-es soliter cysta, negatív cytológiai lelettel 
D. 5 mm-es atípusos lobularis hyperplasia 
 
4. Az őrszem-nyirokcsomó (SLN) technikáról melyik állítás NEM igaz? 
A. Azonos gyógyulási esélyt ad, mint az axilláris blokk-dissectio 
B. Használatával jelentősen csökken a posztoperatív morbiditás 
C. Minden, emlőműtétet rutinszerűen végző osztályon elérhető 
D. Használatával jelentősen csökken az ápolási idő és a korai szövődmények száma 
 
5. A rendelkezésre álló adatok alapján mennyivel hamarabb szűrhető ki egy emlőrák 
mammográfiával, mint az emlő fizikális vizsgálatával? 
A. Fél év 
B. 1 év 
C. 2 év 
D. A daganatok többsége hamarabb kiszűrhető fizikális vizsgálattal 
 
6. Mi a vastagtű (core) biopszia előnye a finomtű aspirációval (FNA) szemben? 
A. Kevésbé fájdalmas 
B. Nem igényel érzéstelenítést 
C. Hisztológiai vizsgálatra alkalmas minta nyerhető 
D. Kisebb tumoroknál is elvégezhető 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: B, 3: C, 4: C, 5: C, 6: C 

Az emlő váladékozása 
dr. László Dániel 

Definíció, BNO tartomány 

Az emlő szoptatási időn kívül megjelenő váladékozása az általában fellépő nagy ijedtség ellenére 
többnyire jóindulatú betegség következménye. Bár a nem laktáló emlő váladékozásának hátterében 
állhat rosszindulatú daganat, a leggyakoribb okok az emlő fibrocystás elváltozása - melyet az 
emlőrákkal együtt külön fejezetben tárgyaljuk, az intraductális papilloma - a tejcsatornák jóindulatú 
daganata, valamint a tejcsorgás (galactorrhoea). Az emlő gennyes gyulladását kísérheti a genny 
csorgása. Ez jellemzően szoptatás alatt jelentkezik, a gyermekágy szövődményei között részletezzük. 

N6000 Emlő solitaer cystája 
N6010 Mastopathia cystica diffusa 
N6020 Emlő fibroadenosis 
N6030 Emlő fibrosclerosisa 
N6040 Emlővezetékek tágulata 
N6080 Egyéb jóindulatú emlőelváltozások 
N6090 Jóindulatú, emlődysplasia, k.m.n. 
N61H0 Az emlő gyulladásos rendellenességei 
N6200 Emlő hypertrophia 
N6202 Emlő hypertrophia (szimmetrikus) a testtömeg 0,5%-ánál nagyobb oldalankénti 

szövettöbblet 
N6203 Emlő hypertrophia (a testtömeg 0,5%-ánál nagyobb térfogatbeli aszimmetria) 
N6204 Emlő hypertrophia (30%-ot meghaladó térfogatbeli aszimmetria) 
N62H0 Emlő hypertrophia 
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N63H0 Emlőben lévő meghatározatlan képlet 
N6400 Mellbimbó repedése és sipolya 
N6430 Galactorrhoea (nem szüléssel összefüggő) 
N6440 Emlőfájdalom (mastodynia) 

 

Epidemiológia 

Az intraductalis pailloma és a galactorrhoea incidenciája egyaránt 3% körüli. 

Mortalitás/morbiditás 

Az emlőrák mortalitását külön fejezetben tárgyaljuk, a többi állapot jóindulatú, az esetek 
többségében könnyen kezelhető. 

Életkor 

A panasz elsősorban a 30-50 év közötti nőknél jelentkezik. 

Hatáskör, kompetencia 

Az emlő váladékozása esetén a beteg sebészeti vagy az emlő kezelésében jártas nőgyógyászati 
szakambulanciára utalandó. Hyperprolactinaemia esetben a kezelés endokrinológia vagy 
nőgyógyászati szakambulancián történik. 

Klinikum 

Anamnézis 

Fontos a panasz egy,- vagy kétoldalisága, menzeszhez való viszonya, fogamzásgátló vagy 
hormonpótlás szedése. 

Pathogenezis 

Az intraductalis papilloma az emlő jóindulatú daganata. Mely a tejcsatornát kitágítva általában 
egyetlen csatorna gyakran véres váladékozását eredményezi. A galactorrhoea hátterében 
leggyakrabban hyperprolactinaemia áll az agyalapi mirigy adenomája miatt. 

Fizikális vizsgálat 

Az emlő áttapintásával tudunk meggyőződni róla, hogy van-e tapintható elváltozás, továbbá az emlő 
préselésével szemre vételezhető a váladék jellege, egy- vagy kétoldalisága, a váladékozó tejcsatornák 
száma, elhelyezkedése. Az intraducalis papilloma 3-4 mm-es mérete miatt általában nem tapintható. 
Hyperprolactinaemia esetén sincs tapintható elváltozás. Az emlő gennyes gyulladása esetén az 
érintett terület a gyulladás összes jelét mutatja, a folyamatot általában magas láz kíséri, tályog esetén 
fájdalmas, fluktuáló terime tapintható. 
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Laboratóriumi vizsgálatok 

Galactorrhoea gyanúja esetén a hyperprolactinaemia erősíti meg a diagnózist, a kezelés 
eredményessége is jól monitorizálható a prolaktin szint mérésével. Emlőtályog esetén a krónikus 
fertőzésre jellemző, emelkedett gyulladásos paramétereket látunk. 

Képalkotó vizsgálatok 

A mammográfia képes az esetleg jelen lévő, nem tapintható tumor felismerésére. Ultrahang 
vizsgálattal lehetőség van az esetlegesen ábrázolódó képletből történő aspirációs mintavételre (FNA). 

Egyoldali, egy-két tejcsatornát érintő váladékozás esetén a mirigyutak kontrasztanyaggal történő 
feltöltésével ún. galaktographia végezhető, mellyel azonosítható az intraductalis papilloma és pontos 
elhelyezkedése is meghatározható. Hyperprolactinaemia esetén a hypophysis MR vizsgálata javasolt 
micro- (< 1cm) vagy macroadenoma (>1 cm) kimutatásához. 

Egyéb vizsgálatok 

A váladékból, és az FNA útján vett mintából cytológiai vizsgálat végezhető a malignitás kizárására bár 
a negatív eredmény nem feltétlenül zárja ki a rosszindulatú daganatot. Gyulladás gyanúja esetén a 
váladékból tenyésztés végezhető. 

Diagnózis 

A diagnózis a képalkotó vizsgálatok és a cytologiai eredmény, hyperprolactinaemia esetén a 
laborlelet alapján állítható fel. 

Differenciál-diagnózis 

Az emlőrák kizárása létfontosságú, kétségek esetén többszöri mintavételre, kimetszésre lehet 
szükség. Tejcsorgás jelentkezhet még egyes gyógyszerek (pl. fenotiazinok, metil-dopa, imipramin, 
amfetamin, metoclopramid, kombinált fogamzásgátlók) mellékhatásaként, krónikus 
veseelégtelenség, sarcoidosis, Cushing kór, hypothyreosis, cirrhosis esetén. 

Kezelés 

Az emlő jóindulatú elváltozása esetén a képlet épben történő kimetszése végzendő. A mennyiben a 
betegség nem tapintható, a műtét előtt ultrahang alapján tűződróttal jelölhető az érintett terület. 

A hyperprolactinaemia és a hypohysis microadenoma a dopamin-receptor agonista készítményekkel - 
bromocriptin, quinagolid (Norprolac) - történő gyógyszeres kezelésre általában jól reagál. 1 cm-nél 
nagyobb adenoma esetén felmerül a tumor transsphenoidális eltávolítása is, idegsebészeti vizsgálat 
szükséges. 

Az emlő gyulladása esetén az antibiotikus kezelés mellett a pangó váladék lefejése is szükséges, 
kialakult tályog esetén a feltárás és drenázs jelent megoldást. 
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Gondozás 

Az emlő jóindulatú betegségét követően a rutin szűrővizsgálat, gyógyult hyperprolactinaemiát 
követően a prolaktinszint időszakos monitorizálása javasolt. 

Terápiás elégtelenség 

A kezelésre nem reagáló, ill. visszatérő panasz esetén ismételten felmerül a rosszindulatú 
emlődaganat lehetősége. A bromocriptin kezelést mellékhatásai miatt nem mindenki tolerálja, ilyen 
esetben javasolt a quinagolidra történő váltás. 

Primer prevenció 

Az emlőrák szűrését lásd külön fejezetben. 

Irodalom 

Curent Obstetric & Gynecologic Diagnosis & Treatment. McGraw Hill, USA (2007) 
A szülészet-nőgyógyászat tankönyve (Szerk. Papp Z.) Semmelweis Kiadó (2009) 

Tesztkérdések 

1. Mi áll leggyakrabban az emlő váladékozásának hátterében? 
A. Az emlő rosszindulatú daganata 
B. Fogamzásgátló szedése 
C. Az emlő jóindulatú elváltozása, daganata 
D. Májelégtelenség 
 
2. Tejcsorgás (galactorrhoea) esetén milyen képalkotó vizsgálatokat kérne 20 éves, nullipara 
betegének? 
A. Emlő UH 
B. Emlő UH, koponya MR 
C. Emlő UH, mammográfia, koponya MR 
D. Emlő UH, mammográfia, koponya MR, mellkas CT 
 
3. Mi az emlőben igazolt, szoliter, 4 mm-es intraductalis papilloma javasolt kezelése? 
A. Bromocriptin adása, szoros nyomon követés 
B. Az elváltozás épben történő kimetszése 
C. Az emlő érintett kvadránsának kimetszése (sectorectomia) 
D. Célzott sugárkezelés 
 
4. Melyik állítás nem igaz a hypophysis adenomával kapcsolatban? 
A. Többnyire jóindulatú daganat 
B. Különböző hormonokat termelhet 
C. Növekedése veszélyeztetheti a látóideget 
D. 1 cm feletti méret esetén craniotomia útján történő eltávolítása is felmerül 
 
5. Szoptató kismama jelentkezik egy napja tartó 39,5ºC láz, bal emlő fájdalma miatt. Bal emlő külső-
alsó kvadránsa duzzadt, meleg, vörös, érzékeny, benne kóros terime nem tapintható. Mi a teendő? 
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A. Az emlő lefejése, széles spektrumú antibiotikum adása járóbeteg-ellátás keretein belül, kontroll 
javaslatával 
B. Sürgős mammográfia kérése 
C. Azonnali beutalás szülészeti osztályra 
D. Azonnali beutalás sebészeti osztályra 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: B, 3:B, 4: D, 5: A 

Hüvelyi folyás – a hüvely gyulladásai 
dr. László Dániel 

Definíció, BNO tartomány 

Kóros hüvelyi folyásról beszélünk, ha a hüvelyváladék mennyisége vagy minősége megváltozik. Ennek 
hátterében 90%-ban a hüvely fertőzéses eredetű gyulladása áll. A hüvelyben lévő kisszámú 
idegvégződés miatt a hüvelyi fájdalom nem tipikus tünet, a gyulladást a szeméremtest fájdalma, 
viszketése kísérheti. A gyulladások mikrobiológiai szempontból a kórokozó alapján három csoportba 
oszthatók: ezek a bakteriális vaginosis, a vulvoginális candidiasis és a trichomoniasis. 

N7600 A hüvely heveny gyulladása 
N7610 A hüvely szubakut és idült gyulladása 
N7650 A hüvely kifekélyesedése 
N7680 A hüvely és szeméremtest egyéb, meghatározott gyulladása 

 

Epidemiológia 

A hüvelyi folyás a leggyakoribb nőgyógyászat panasz, mely csaknem minden nőt érint élete folyamán. 

Mortalitás/morbiditás 

A hüvely gyulladásának szervkárosító hatása nincs. Terhesség során fellépő bakteriális gyulladás 
egyes szerzők szerint növeli a koraszülés kockázatát. 

Életkor 

A genitális traktus fertőzései a reproduktív korban a leggyakoribbak, Idősebb korban az ösztrogén 
hiánya miatt kialakuló atrophiás vaginitis, okozhat gyakrabban kóros folyást. 

Társadalmi háttér 

A hüvelygyulladás gyakoribb az alacsony szociális és higiéniás körülmények között élőkben, 
alkoholistáknál és erős dohányosoknál. A túlzásba vitt higiénia a normál flóra redukálása miatt 
ugyancsak kedvez a gyulladások kialakulásának. 

Patofiziológia 

A hüvely természetes védelmét a Lactobacilus flóra adja. Ezek a hidrogén-peroxidot és tejsavat 
termelő baktériumok biztosítják normális esetben a hüvely savas (pH ≤4,2) kémhatását és gátolják 
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meg a hüvelyben egyébként alacsony csíraszámban gyakran jelen lévő fakultatív pathogén korokozók 
elszaporodását. A hüvelyi gyulladásra hajlamosító tényező többek között a terhesség, immunológiai 
és daganatos betegségek, diabetes és egyéb endokrin betegségek, széles spektrumú antibiotikus 
kezelés. 

Hatáskör, kompetencia 

A vulvovaginitis kezelését a Háziorvosi Hatásköri Lista XIX. fejezete az önálló betegellátási 
tevékenységkörében végzendő alaptevékenységek közé sorolja. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A tipikus panasz a hüvelyi folyás, mely lehet bűzös, viszketés, égő érzés. 

Pathogenezis 

Bakteriális vaginosis (BV) esetén a hüvelyi pH lúgos irányba történő eltolódása révén jelentősen 
megnő az anaerob baktériumok, elsősorban a Gardnerella vaginalis csíraszáma. 

Vulvovaginális candidiazis (VC) esetén kb. 85%-ban a kórokozó a Candida albicans, egyéb esetekben 
az ún. non-albicans Candida fajok játszanak szerepet. 

A trichomoniasis a Trichomonas vaginalis nevű protozoon elszaporodása lévén alakul ki. A protozon 
elsősorban nemi úton terjed, bár elméletben a fertőzött tárgy (törölköző, WC-deszka stb.) útján 
terjedő fertőzés sem zárható ki. 

Fizikális vizsgálat 

A bakteriális vaginosisra a panaszt is adó homogén, szürkés, tejszerű folyás a jellemző a vulva és a 
hüvelyfal oedemás, gyulladásos jelei nélkül. A hüvelyi pH az egészséges 4,5 alattinál magasabb, akár 
7,0 is lehet, ez tesztcsíkkal ellenőrizhető. A hüvelyváladékhoz cseppentett KOH oldat esetén bűzös 
szag szabadul fel (aminteszt). 

Gombás fertőzés esetén a fő panasz a hüvely és a vulva kínzó viszketése, folyás, dysuria, dyspareunia. 
Feltárás mellett a hüvely és a vulva gyakran duzzadt, lobos, sűrű, túrós, szürkésfehér váladékkal 
fedett. A hüvelyi pH normális. 

A trichomoniasisra típusosan a nagy mennyiségű, habos, zöldes, bűzös, folyás a jellemző melyhez 
gyakran a hüvely égő fájdalma társulhat. A portio és a hüvelyfal lobos. Mivel gyakran kíséri a 
fertőzést az anaerob baktériumok elszaporodása, a hüvelyváladék pH 4,5 feletti, az aminteszt pozitív. 

Laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok 

Nem szükségesek. 
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Egyéb vizsgálatok 

Natív vagy festett direkt kenetben BV esetén ún. „clue” sejtek láthatók, CV esetén a gombasejtek és 
hyphák ismerhetők fel, a trichomonas is könnyen azonosítható. 

BV esetén a tenyésztés ellenjavallt, mivel a gyulladást kiváltó baktériumok normál esetben is 
megtalálhatóak a hüvelyben. CV esetén ritkán, antimikotikum-rezisztencia gyanúja esetén szükség 
lehet tenyésztésre és rezisztencia vizsgálatra. A trichomonas az ún. Diamond-táptalajon jól 
tenyészthető, azonban ez a mindennapi diagnosztikában szükségtelen. 

Diagnózis 

A diagnózis a fent leírt fizikális és kiegészítő vizsgálatok alapján felállítható. 

Differenciál-diagnózis 

 A tüszőérés idején a magas ösztrogén szint miatt a cervicális nyák hígabbá válik, ezt a 
középidőben jelentkező, színtelen, szagtalan folyást egyek nők kórosnak tarthatják. 

 A nemi úton terjedő kórokozók (Gonococcus, Chlamydia, Mycoplasma stb.) által okozott 
méhnyak gyulladás is okozhat folyást, ilyenkor feltárás mellett a cervixből látható 
mucopurulens fluor. 

 Méhnyakrák előrehaladott stádiumában előfordulhat véres, bűzös, húslészerű folyás. 

Kezelés 

BV esetén az elsőként választandó kezelési mód a metronidazol adása 7 napig napi 2x500 mg 
dózisban. Az egyszeri 2 g lökésterápia után a recidíva gyakoribb. Elsősorban terhesség esetén a 
lokális, intravaginális kezelés javasolt. Szintén jó hatású a clindamycin akár lokális, akár p.os (2x300 
mg 7 napig) adva. A partner kezelése maximum recidív esetben szükséges. 

CV esetén számos lokálisan alkalmazható imidazolszármazék van forgalomban krém és kúp 
formájában, ezek egyszeri fertőzés esetén jó hatásfokkal alkalmazhatók. A szájon át adott triazol 
származékokkal (flukonazol, itrakonazol) gyorsabb és nagyobb arányú gyógyulás érhető el. A partner 
kezelése panaszok esetén, ill. rekurrens fertőzés esetén javasolt. 

Trichomoniasis esetén is a szisztémás metronidazol kezelés javasolt a fenti dózisban, itt azonban az 
egyszeri 2 g lökésterápiával is csaknem azonos a gyógyulási arány. Tekintettel arra, hogy STI 
kórokozóról van szó, a partner kezelése minden esetben javasolt. 

Gondozás, terápiás elégtelenség 

Gondozás nem szükséges. Recidív BV esetén a cél a kiváltó ok megtalálása. Rekurrens candidiasis 
esetén a jó eredmény érhető el az antifungális szerek hosszú ideig - legalább 6 hónapig - tartó heti 
majd kétheti alkalmazásával, ill. ún. candida-diétával, mivel ezek csökkentik a béltraktus 
kolonizációját. 

Primer prevenció 

Nem releváns. Szekunder prevenció: A hüvelygyulladásokat követően és a recidívák megelőzésében 
is jó szolgálatot tesznek a hüvely normál mikroflórájának visszaállítását célzó Lactobacillust 
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tartalmazó készítmények. Szintén jó hatásúak lehetnek a célzott kezelést követően használt tejsav 
tartalmú kúpok. 

Irodalom 

Papp Z. A szülészet-nőgyógyászat tankönyve. Semmelweis Kiadó, Budapest (2009) 
Szabó I. Szülészeti és nőgyógyászati útmutató. Medition (2010) 
Current Obstetric & Gynecologic Diagnosis & Treatment. McGraw Hill, USA (2007) 
Center for Disease Control - Practice Guidelines for Management of Vaginal Infections, www.cdc.gov 

Tesztkérdések 

1. Melyik állítás igaz a gombás hüvelygyulladásra? 
A. Recept nélkül kapható gyógyszerekkel mindig gyógyítható 
B. Többnyire nemi úton terjedő fertőzés okozza 
C. Kialakulásában nagy szerepe van a hüvely csökkent normál flórájának 
D. A leghatékonyabb kezeléshez minden esetben célszerű tenyésztésre mintát venni 
 
2. Melyik állítás igaz a trichomoniasisra? 
A. Recept nélkül kapható gyógyszerekkel mindig gyógyítható 
B. Többnyire nemi úton terjedő fertőzés okozza 
C. Kialakulásában nagy szerepe van a hüvely csökkent normál flórájának 
D. A leghatékonyabb kezeléshez minden esetben célszerű tenyésztésre mintát venni 
 
3. Havonta pár napig jelentkező, kis mennyiségű, színtelen, szagtalan folyás milyen fertőzésre utal? 
A. Bakteriális vaginózis 
B. Vulvovaginális candidiasis 
C. Trichomoniasis 
D. Nem utal fertőzésre 
 
4. Magas (4,5 feletti) hüvelyi pH melyik állapotra nem jellemző? 
A. Bakteriális vaginózis 
B. Vulvovaginális candidiasis 
C. Trichomoniasis 
D. Magzatvízfolyás 
 
5. 48 éves nő jelentkezik egy hónapja tartó, bűzös, véres folyás miatt. Nőgyógyásznál utoljára öt évvel 
ezelőtt járt. Fizikális eltérés nincs. Mi a teendő? 
A. Sürgős kórházi beutalás hüvelyi vérzés miatt 
B. Kórházi beutalás a méhnyak daganatának gyanúja miatt 
C. Szakrendelői beutalás colpitis miatt 
D. Per os metronidazol és vaginális itraconazol felírása 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: B, 3: D, 4: B, 5: B 

Rendellenes méhvérzések 
dr. Hajdu Gábor 

A menses az ivarérett nők ciklikusan visszatérő, nagyjából 28 naponként jelentkező, 4-6 napig tartó 
vérzése, mely a méhnyálkahártya leválása következtében alakul ki. Ennek irányítását a központi 
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idegrendszeri hormonok és a petefészek hormonjai végzik. A ciklusnak különböző fázisai vannak: 
megkülönböztetünk ovarialis és endometrialis ciklust. 

Az ovarialis ciklus 3 fázisa 

Follicularis fázis. Az ovarialis ciklus ovulációt megelőző első része a follicularis fázis. A megelőző ciklus 
26. napján a későbbi dominans tüsző fejlődése megindul, a sárgatest visszafejlődött, a progeszteron 
szint lecsökkent, előzőleg az oestrogén koncentracio is lezuhant, az FSH termelés fokozódik. A 
kialakult tüszőkből egy meghatározó lesz, a többi elsorvad. Oestradiol-FSH hatását követően 
megindul a progeszteron kiválasztás is, majd ezután LH secretio jön létre, az oestrogén szint 
fokozatosan emelkedik. Az FSH és az LH működését a GnRH irányítja. 

Ovuláció. Magas oestrogén szint, majd LH csúcs, amely az ovuláció előtt 24 órával tetőzik. Újabb FSH 
koncentracio emelkedés, a progeszteron szint lassan emelkedik, az oestradiol mennyisége csökken. A 
hormonműködés hatására bekövetkezik az ovuláció, általában két menses között a 14. napon, habár 
az eltérések nagyfokúak. 

Luteális fázis. Az ovulació helyén létrejön a sárgatest, amely progeszteront termel, a már ekkor 
alacsony szintű LH továbbra is irányító szereppel bír. A progeszteron két feladatot lát el: előkészíti a 
méhnyálkahártyát a mensesre, ill. megtermékenyítés esetén biztosítja a pete megtelepülését. Az 
ovuláció után 9-11 nappal a sárgatesthormon kiválasztása csökken, luteolyisis alakul ki. 

Az endometriális ciklus pontosan annyi ideig tart, mint az ovarialis ciklus. A hormonok irányítása alatt 
áll a méhnyálkahártya két aktív rétege, a stratum compactum és a stratum spongiosum. A 
myometrium közvetlen szomszédságában helyezkedik el a ciklusban nem szerpelő basalis réteg. 

Az endometriális ciklus 4 fázisa 

Regenerációs fázis. 3-4 napig tart. 

Proliferatív fázis: a ciklus 14. napjára kiteljesedik. Szerepe: egyrészt a megtermékenyített petesejt 
befogadásához előkészíti a méhnyálkahártyát, másrészt a méhnyak nyálkahártyáját irányítja a 
spermiumok vándorlásához. 

Szekréciós fázis. ideje megegyezik a magas progeszteron szint idejével. Úgynevezett praedecidua 
sejtek jönnek létre az ovulació utáni 10-11. napon. Kielégítő hormonműködés esetén a secretios fázis 
időtartama 14 nap. 

Menstruációs fázis. Amennyiben a terhesség nem jön létre, a progeszteron szint lecsökkenésével 
párhuzamosan a 28. napon az érfalak megrepedését követően leválik a méhnyálkahártya, létrejön a 
menses. Nem kielégítő luteális fázis mellett a ciklus rövidebb, késői ovuláció esetén viszont hosszabb 
lesz. 

Rendellenes méhvérzésről beszélünk az endometrialis ciklus átlagostól eltérő időtartama, ill. a 
menses átlagostól eltérő hossza, mennyisége, külleme, valamint a ciklust nem tartó rendszertelen 
időben jelentkező méhvérzések, közti vérzések esetén. 

C5490 Méhtest carcinoma 
D2920 Myoma uteri 
N9120 Amenorrhoea 
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N9210. Metrorrhagia - ciklust nem taró rendellenes méhvérzés 
N8410 Polypus cervicis uteri 
N9460 Dysmenorrhoea 
N9510 Postmenopausalis vérzés 
O7210 Endometriosis 

 

A rendellenes méhvérzés a hüvelyi folyás mellett a leggyakoribb nőgyógyászati panasz, mely csaknem 
minden nőt érint élete folyamán. A nőgyógyászati szakrendelések beteganyagának kb. a 30%-át teszi 
ki. 

Jelentkezési ideje alapján: 

 Serdülőkor 

 Adolescens és fenőttkor 

 Peri-és postmenopausa 

 Etiologia okok alapján csoportosítva: 

 Hypothalamus-hypophyzis-ovarium tengely zavara 

 Az uterus betegségei 

 A hüvely kóros állapotai 

Fontos megjegyezni, hogy rendellenes méhvérzéseket hormonbetegségek, anyagcserebetegségek, 
hypertonia, véralvadási zavarok is okozhatnak. Ezen kívül jelentkezhet gyógyszerszedés 
mellékhatásaként, valamint jelentős táplálkozási zavarok fennállásánál, pl, nagyfokú hízás, ill.fogyás 
esetén. 

A rendellenes méhvérzések következményei számosak: életviteli zavarok, hygiénés problémák, 
psychés következmények, szexuális problémák, meddőség és a haematologiai status romlása. Kellő 
időben végzett kivizsgálás, diagnózis és kezelés esetén a rendellenes méhvérzések az életet nem 
veszélyeztetik, kivéve a méhtest carcinoma elhanyagolt eseteit. 

Vérzészavar serdülőkorban 

Metropathia juvenilis 

A menarche körüli időszakban lehet rá számitani. A hypothalamus éretlensége miatt a hypothalamus-
hypophysis-ovarium tengelyen végbemenő visszacsatolási folyamatok zavara. Hiányzik az ovulació, a 
progeszteron által nem ellensúlyozott oestrogén túlsúly miatt a proliferácios endometrium 
hyperplasiássá válik, majd hyperplasia glandularis cystica endometrii alakul ki. Később a tüsző 
sorvadásával relativ oestrogén hiány alakul ki, és ún. spotting formájában a méhnyálkahártya 
részleteiben, hosszabb idő alatt válik le. Két-három hét múlva a vérzés nagyon súlyos lehet, akár 
vérátömlesztésre is sor kerülhet. 

Differenciál-diagnosztikai szempontból gondolni kell terhességre, vetélésre, méhen kívüli 
terhességre. 

Vizsgálatok: Szérum vas, T. vérkép, hormonvizsgálatok (szérum FSH, LH, oestradiol, progesteron, 
prolactin, TSH, mellékvese-hormonok), UH vizsgálat, β-HCG. Esetenként bimanuális ill. virgo 
intactanál per rectum vizsgálat. 
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Kezelés: Fiatal korban méhkaparás nem jön szóba. A vérzés megszüntetése céljából méhösszehúzó és 
gesztagén adása javasolt, valamint a vérkép rendezése. Clomifen-citrattal ovuláció inductiot végzünk, 
enneksikertelensége esetén oestrogén és gesztagén adásával ciklust építünkfel, vagy egyszerűen 
fogamzásgátló tablettát adunk. Az adoleszcens és felnőttkori vérzészavarokat az 1. táblázatban 
foglaltuk össze. 

1. táblázat. Vérzészavarok adolescens és felnőtt életkorban 

1. Raromenorrhoea 
2. Polymenorrhoea 
3. Hypermenorrhoea ill. menorrhagia 
4. Hypomenorrhoea 
5. Postmenstruacios vérzés 

6. Középidős vérzés 
7. Praemenstruacios vérzés 
8. Metrorrhagia 
9. Endometriosis 
10. Dysmenorrhoea 
11. Amenorrhoea 

 

1. Raromenorrhoea, más néven oligomenorrhoea 

A vérzések 35 napnál ritkábban jelentkeznek, de a vérzéskimaradás nem haladja meg az 56 napot. 
Etiologia: anovuláció, ovuláció mellett megnyúlt follicularis fázis. Kezelés: bifázisos ciklusok esetén 
kezelést nem igényel, ha anovuláció igazolható, ovuláció indukció, ha az ovulació inductio 
eredménytelen, ciklusos szubsztitucio alkalmazandó, esetenként fogamzásgátló szedése szóbajön. 

2. Polymenorrhoea 

A vérzések 21 naponként vagy annál gyakrabban jelentkeznek. Etiologia anovuláció, a follicularis vagy 
a luteális fázis rövid. Kezelés: ovulació inductio, ciklusos szubsztitucio Rövid follicularis fázis esetén a 
ciklus 3-8. napján kis adag oestrogént, rövid luteális fázis esetén a ciklus 14-25. napján gesztagént 
adunk. Itt is alkalmazható a fogamzásgátló. 

3. Hypermenorrhoea és menorrhagia 

Szabályos időközönként jelentkező, de az átlagosnál bővebb vérzés. Etiologia: myoma, 
endometriosis, endometrium polypus, IUD a méhűrben, női hormon eltérések, hypertonia, 
véralvadási zavarok. Kezelés: méhösszehúzó, ovuláció gátlók, fogamzásgátlók, bizonyos esetekben 
Danazol, GnRH-analógok. 

4. Hypomenorrhoea 

Szabályos időközönként jelentkező, de az átlagosnál kevesebb, rövid ideig tartó vérzés. Eredetét 
tekintve lehet funkcionális (az enometrium szteroidreceptorainak zavara), organikus (Ashermann-
szindróma: a méhbelhártya összetapadása, endometrium tbc, a méh hypoplasia). Kezelés a kiváltó ok 
megoldása 
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5. Posztmenstruácios vérzés 

Etiológia: a corpus luteum késői regresszioja. Kezelés: a ciklus 20-26. napja között gesztagén adása, 
lehet oestrogénhiány is, melynek kezelése a ciklus 2-7. napja között kis dózisú oestrogén, vagy 
ovuláció inductio. 

6. Középidős vérzés 

Etiológia: az oestrogén szintjének átmeneti csökkenése féilidőben. Kezelés: a ciklus 10-16, napján 
oestrogén pótlás. 

7. Praemenstruácios vérzés 

Etiológia corpus luteum elégtelenség. Kezelés: ovuláció indctio vagy a ciklus 20-26. napja között 
gesztagén adása. 

8. Metrorrhagia, vagyis a ciklust nem tartó rendellenes méhvérzés 

Etiológia: myoma, adenomyosis, peritoneális endometriosis, IUD, adnexitis, endometrium polypus, 
méhtest carcinoma, petefészek és méhnyak carcinoma, hypoplasiás méh, endometritis, retroflexio 
uteri (vénás pangás útján), fogamzásgátló szedése mellett jelentkező áttöréses vérzés, diabetes 
mellitus, hypertonia, véralvadási zavarok, női hormon zavaraok (csökkent prostaglandin termelés, 
oestrogén termelés hiánya, zavart proliferativ fázis, fokozott oestrogén termelés, kialakul a 
glandularis cysticus hyperplasia, mely praecancerosus állapot). 

Diagnózis: Hormon- és klinikai kémiai vizsgálatok, UH, CT, MR, markerek, laparoscopia, 
hysteroscopia, kolposcopia, cystoscopia, bimanuális vizsgálat. 

Kezelés: kulcsszerepe van az abrasionak. Diagnózis felállításához is elengedhetetlen, a gyógyító 
protokollban elsődleges. 40 éves kor alatt lehetőleg a gyógyszeres kezelésre kell a hangsúlyt fektetni. 
A kezelőorvos megítélésétől függ elvégzése, amennyiben a konzervativ megoldás eredménytelen a 
méhkaparás a gyógyító eljárás. 40 éves kor felett a méhkaparást kötelező elvégezni, elsősorban az 
ebben a korban található szövettani diagnózisok tisztázása miatt. A beavatkozás során eltávolítjuk az 
IUD-t, valamint az endometriális polypust. Amennyiben a rendellenes méhvérzést gyulladás okozza, 
antibioticus kezelés javasolt. Ha a méhkaparék szövettani vizsgálata hormonelváltozásra utal, a ciklus 
gyógyszeres visszaállítása javasolt. Rendellenes méhvérzést, alhasi fájdalmakat, vizelési nehézséget, 
valamint anaemiát okozó myoma megoldása a hysterectomia. Ha a méhkaparék vizsgálata malignus 
szövettani diágnozist állít fel, a megoldás a hysterectomia, kiegészitve a nőgyógyászati protokoll 
szerinti egyéb kezelésekkel (pl. posztoperativ sugárkezelés). Gyógyszeres kezelés: ciklus beállítása 
oestrogén + gesztagénnel, csak gesztagén kezelés hyperplasiánál, méhösszehúzó, Exacyl, 
Rutascorbin, Dicynone,menses átmeneti szüneteltetése hormonnal impregnált Mirena intrautrein 
eszköz, Depo-Provera inj. 

9. Endometriosis 

Az endometrium szövet (stroma és mirigyek) a méh üregén kívül helyezkednek el. Alapvetően 
benignus megbetegedés. Mivel a kóros elhelyezkedésű nyálkahártya követi a normális ciklikus 
változásokat, a menses alatt felgyülemlő véres váladék súlyos panaszokat és elváltozásokat is 
okozhat. Az endometriosis a reproduktív korban lévő nők 5-15%-ában, 95/-ban ivarérett korban 
fordul elő. Nem szült nőknél gyakoribb, menopausában oestrogén pótlás okozhatja. 
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Rizikófaktorok: családi előfordulás, oestrogén status, bőséges menses, rövid menstruácios ciklus, 
alkohol, dohányzás, túlsúly. 

Megjelenési formái: endometriosis externa: ovariális, retrocervicalis, vaginalis, cervicalis, pelvicus, 
peritoneális. Endometriosis interna: az uterus falában, a myometriumban (ez az adenomyosis). A 
betegség megjelenhet extragenitalisan agastrointestinális traktusban (diarrhoea, rectális vérzés, 
fájdalmas defecatio, tenesmus, kólika), urinalisan (dysuria, gyakori vizelési inger, hólyagtáji fájdalom, 
haematuria), valamint a mellkasban (bronchusok), a rekeszen, a bőrben és az idegrendszerben. 

Kialakulásának formái: implantacio, retrograd menses (a tubákon keresztül jutnak a kismedencébe a 
méhnyálkahártya részletek), lymphogen vagy haematogén szóródás, direkt ráterjedés. 
Coelomametaplasia-coeloma hámból vagy mesenchyma sejtekből alakul ki. Egyéb okok: 
immuneltérések, autoimmun folyamat, genetikai okok. 

Tünetei: krónikus kismedencei fájdalom, dysmenorrhoea, dyspareunia, dyschesia, pecsételő vérzés, 
gastrointestinális panaszok, deréktáji fájdalom, infertilitás. Az endometriosis osztályozását a 2. 
táblázat mutatja. 

2. táblázat. Az endometriosis osztályozása 

Stádium Jellemzők 

I. stádium A kismedencei peritoneumon szétszórta, 5 mm-nél kisebb, nodusokat nem alkotó 
elváltozások 

II. stádium 5 mm-nél nagyobb endometrium szigetek, nodusok a sacrouterin szalagokon 
III. stádium Egymással összekapaszkodó nodusok, összenövések, a petefészek csokoládé cystái 
IV. stádium Extragenitalis elhelyezkedés összenövésekkel 
 

Diagnózis: bimanuális vizsgálat (kötött retroflexio, petefészek cysták, göbök a Douglasban és a 
hüvelyben, fájdalmas sacrouterin szalagok), laparoscopia, markerek (elsősorbana CA 125), szövettani 
vizsgálat, UH,CT ,MR. 

Differenciál diagnózis: PID, appendicitis, méhen kívüli terhesség, vesekő, colitis, gerincbántalmak. 

Kezelése lehet gyógyszeres (anticoncipiens, gesztagén, GnRH analógok és GnRH antagonisták, 
antiprogeszteron és nem-szteroid gyulladáscsökkentők (fájdalomcsillapítás céljából), vagy sebészi. 
Végezhető laparoscopia (adhaesiolysis, az endometriosisos elváltozások eltávolítása, a sacrouterin 
szalagok denervaciója, praesacralis neurectomia), laparotomia: radikális sebészeti gyógyítás (változó 
korban, a IV. st. esetén, ill. ha a folyamat mindkét petefészket roncsolja). Gyakran kombináljuk a 
gyógyszeres kezelést az operativ megoldással. Operativ megoldás, majd kb. fél évig GnRH-analóggal 
therápia, ezután UH kontrollt követően szóbajön a second look laparoscopia. 

10. Dysmenorrhoea 

Fájdalmas görcsökkel járó mensest jelenti. Kb.a nők 25%-ánál fordul elő. Kismedencei fájdalmak, 
görcsök mellett rossz közérzet idegesség, dyscomfort érzés, teljesítményromlás jelentkezhet. Az 
enyhe esetek néhány óráig, esetleg fél napigm a középsúlyosak egy napnál hosszabb ideig tartanak. 
Súlyos esetben több napig is fennállhat, nagyfokú fájdalom, hányinger, fejfájás, rossz közérzet kíséri. 
Dysmenorrhoea membranacea esetén a méhnyálkahártya egészben, lemezszerűen válik le görcsök 
kíséretében. 
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Primaer dysmenorrhoea. Okát nem tudjuk, csak feltevések vannak, pl. bizonyos méhizomzat 
ischaemia, fokozott myometrium contractilitas, vér kürülése akadályoztatás miatt fellépő méhen 
belüli nyomásfokozódás, méhhypoplasia, sympatikus idegek gyulladásos izgalma, alacsony 
fájdalomküszöb, hormonális és lelki tényezők. Valószínűleg elsősorban psychés tényezők, félelem a 
szexualitástól, a terhességtől, a menstruaciós fájdalomtól, valamilyen feladat elvégzéstől, 
preamenopausábana nőiesség elvesztésétől. 

Secunder dysmenorrhoea. Okozhatja kismedencei gyulladás, IUD, endometriosis, megszületőben 
lévő myomagöb, conisatio után heges külső méhszáj - haematometra, prosztaglandin túlsúly. 
Gyakran jár együtt a dysmenorrhoea a praemenstruációs szindrómával, melynek tünetei szomorúság, 
elkeseredettség, ingerlékenység, reménytelenség érzése, érdektelenség, fáradékonyság, 
koncentrációzavarok, az étvágy megváltozása, fejfájás, emlőérzékenység, hyper vagy insomnia, ízületi 
és izom fájdalmak, emlőérzékenység. 

Diagnózis: bimanuális vizsgálat, UH, laparoscopia, hysteroscopia, hormonvizsgálatok, psychologiai 
vizsgálat. 

Kezelés: a szervi problémák megoldása (IUD eltávolitás, myoma göb lecsavarása, az endometriosis 
műtéti gyógyítása, a conisatio után kialakult conglutinacio miatt a méhszáj feltágítása. Gyógyszeres 
kezelés: nem-szteroid gyulladáscsökkentők és egyéb fájdalomcsillapítók (Naprosyn, Apranax, Aflamin 
Algoflex, Cataflam, Preamens), kalcium- antagonisták a méhizomzat fokozott görcstevékenységének 
megszüntetésére, orális, főleg gesztagén túlsúlyú fogamzásgátlók, nyugtatók, életmód változtatás, 
speciális torna, psychés kezelés. 

11. Amenorrhoea 

Primaer amenorrhoeáról beszélünk, ha 16 éves korig nem jelentkezik az első vérzés. Járhat a 
másodlagos nemi jellegek megjelenése mellett és annak hiányában is. Fontos a genetikai vizsgálat. 
Szekunder amanorrhoeáról van szó, ha a vérzés 3 hónapra kimarad. Élettani az amenorrhoea: 
pubertas előtt, terhességalatt, szoptatás idején és a menopausa után. A primer amenorrhoea okait a 
3., a szekunder amenorrhoea okait a 4. táblázat foglalja össze. 

3. táblázat. Az primer amenorrhoea okai 

Hypothalamus szintjén 

 Tumor 

 Kallman szindróma (hiányoznak a GnRH neuronok a hypothalamusból, a GnRH neuronok 
migrációja az olfactorius régióban megáll, hypogonadotrop hypogonadismus és anosmia jön 
létre) 

 Anorexia nervosa - extrém fogyás menses kimaradással. Anorexia et amenorrhoea athletica 
(megterhelő sporttevékenység, túlzott diéta, másodlagos vérzéskimaradás) 

 Bulimia nervosa (nagyfokú hízás menseskimaradással) 

 Álterhesség (a beteg terhesnek hiszi magát, terhességi jeleket produkál) 
Hypophysis szintjén 

 Tumor 

 Laron szindróma (a GH receptorok genetikai károsodása miatt a GH nem tudja kifejteni az 
ovariumok oestrogéntermelését elősegítő hatását, hypophyser infantilizmus alakul ki) 

Ovarium szintjén 

 Gonad-dysgenesisek (Turner szindróma, Swyer szindróma) 

 Rezisztens ovarium szindrma (az ovariumokban levő gonadotropinreceptorok 
elégtelensége, autoimmun betegségnek tartják) 
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Uterus és vagina szintjén 

 Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser szindróma (nem fejlődik ki az uterus és a hüvelyfal felső 
kétharmada) 

 Atresia vaginalis 

 Atresia hymenális 
 

4. táblázat. A szekunder amenorrhoea okai 

Hypothalamus szintjén 

 Étkezés, stressz, fizikai túlterhelés, anorexia nervosa 
Hypophysis szintjén 

 Sheehan szindróma (szülés alatti negyfoku vérvesztés hatására a hypophyzis ischémiája, 
nekrózisa jön létre, amenorrhoea, szellemi leépülés) 

 Simmonds –kór (hasonló, mint az előző, de a szüléstől függetlenül alakul ki) 

 Prolactinoma, amely lehet micro-vagy macroadenoma, a prolactinszint emelkedett, pozitív 
sella röntgen lelet, MR vagy CT, nervus opticus kompressziója 

 Galactorrhoea-amenorrhoea szindróma (Chiari-Frommel szindróma, oka a fokozott 
prolactin kiválasztás, melyet kísérhet hirsutizmus, osteoporosis, infertilitas) 

Ovarium szintjén 

 Hormontermelő petefészek daganatok amenorrhoeát okozhatnak. 

 PCOS, polycystás ovarium szindróma, más néven Stein-Leventhal szindróma. (nagy, fehér 
petefészkek, obesitas, hirsutizmus,testosteron szint emelkedése LH hypersecretio, 
infertilitas, hyperinsulinaemia) 

Uterus szintjén 

 Ashermann szindróma (a méhnyálkahártya nagyfokú sérülése miatt a méh ürege 
összetapad) 

A mellékvese betegségei 

 Cushing kór 

 Addison kór 
A pajzsmirigy betegségei 

 Hypothyreosis 

 Hyperthyreosis 
Post-pill amenorrhoea 
Kemotherápia, sugárkezelés, valamint a petefészkek eltávolítása után 

 

Diagnózis: bimanuális vizsgálat, UH, CT, MR, hormonvizsgálatok, klinikai kémiail abor vizsgálatok 
(vércukor!), laparoscopia, hysteroscopia, vaginoscopia, markerek, agyi CT , szemészeti vizsgálat, 
psychológiai és psychiatriai vizsgálat, genetikai (kromoszóma vizsgálatok), neurológiai vizsgálat. 

Kezelés: Agyi tumorok eltávolítása. Laparoscopios cysta-eltávolítás, ékresectio Stein Leventhal 
szindróma esetén, hysteroscopia (az összenövés oldása Ashermann szindrómánál). Vaginoscoppal a 
vagina septumok megszűntetése, nyílás nélküli hymenális gyűrűk átjárhatóvá tétele. 

Gyógyszeres kezelés: ovuláció indukció, GnRH, FSH, Clostilbegyt, Diáne 35, Cypromix, egyéb 
anticoncipiensek, antiandrogenek, psychiátriai és psychológiai kezelések. Nélkülözhetetlen a 
diabetes, pajzsmirigy és mellékvese betegségek gyógyszeres kezelése. PCOS esetén metformin 
hatásos. A Cushing-kórt okozó daganatot el kell távolítani. Korai menopausa esetén hormonpótlás. 
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Esettanulmány 

2010 augusztusában 42 éves nőbeteg jelentkezik nőgyógyászati rendelésen hónapok óta tartó alhasi 
fájdalom, elhúzódó, alvadékos menses és közti vérzés miatt. Családi anamnézise negatív. Gyógyszer 
allergiáról nem tud. Műtétje nem volt. Transzfúziót nem kapott, vérzékenység nincs, daganatos 
betegsége nem volt. Anamnéziséből kiemelendő pánik betegsége és hypertonia. Első mensese 13 
éves korban, utolsó mensese 2010. július 20. Szülészeti anamnézis: 1 hüvelyi szülése volt, gyermeke 
él, egészséges. Spontán vetélése nem volt, 1 terhességmegszakítás említendő. Fogamzásgátlót nem 
szed, IUD-t nem visel. 

Status: Közepesen táplált nőbeteg. Általános állapota kielégítő. Térben, időben orientált, 
idegrendszeri eltérés nincs. negatív mellkasi status. Has puha betapntható. megnagyobbodott 
nyirokcsomó nem tapintható. Testsúly:85 kg. Vérnyomás: 130/85. Pulzus: 84/min. Hőmérséklet: 36,5 
ºC. 

Nőgyógyászati status: Varrott gát. Kp. tág hüvely. Sima portio mellől. Jókora női ökölnyi myomás 
jellegű, sima felszínű méh III. fokú retroflexio-retroversioban. A méh környezete szabad. Tkp: 
macroscoposan ép portio, méhszájban babnyi, vörhenyes polypus, a vizsgálat során vérzés, fluor 
nincs. Cytologia vizsgálat megtörténik (ennek eredménye 1 hét múlva P2 volt), kolposcopia atypiát 
nem mutatott. 

Diagnózis: Metropathia haemorrhagica. Hypermenorrhoea. Myoma uteri. Polypus cerv. uteri. 

Labor vizsgálati eredményei normál határon belüliek, vérképe rendben van. Vércsoportja”B” Rh 
pozitív (+). 

UH vizsgálat: 11x7cm-es uterus, norm ovariumok, méhnyálkahártya vastagsága 8 cm, Douglasban 
folyadék nincs. 

Kezelési terv: iv. narcosis mellett polyp ablatio + frakcionált abrasio, majd a szövettani vizsgálat 
eredményének birtokában a rendellenes méhvérzéseket és alhasi fájdalmat okozó myomás méh 
miatt hasi úton hysterectomia. 

2010 augusztus közepén 1 napot feküdt a nőgyógyászati osztályon. Iv. narcosis mellett polyp ablatio 
és frakcionált méhkaparás történt. Zavartalan postop. szak. után panaszmentesen távozott. 
Megemlítendő, hogy a beavatkozás során a szondahosszúság 11 cm volt, közepes mennyiségű nem 
jellemző kaparékot nyertünk. A kórszövettani vizsgálata cervix kaparékban és a polypban CIN III-at 
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(súlyos fokú dysplasia) mutatott, a corpus kaparékban malignitás nem volt, a vizsgálat tökéletlen 
secretios fázist mutatott. 

A tervezett laparotomia előtt a méhnyak előrehaladott neoplasmájának kizárása céljából 2010. IX. 
20-án loop conisatiot végeztünk iv. narcosiban. Ekkor is l napot feküdt a kórházban, majd zavartalan 
postop. szak. után távozott. A kórszövettani vizsgálat igazolta a korábbi diagnózist, a CIN III-at, a 
kimetszés épben történt. 

A továbbiakban a conisatiot követően a portio regenerálódását követtük. Megtörténtek a 
laparotomia előtti vizsgálatok, nagy labor, mellkas átvilágítás, valamint EKG -utóbbiak eltérés nélkül. 
lezajlott október végi menses után 2010.XI. 4-én vettük fel műtét céljából az osztályra. A rendellenes 
méhvérzést és alhasi fájdalmat okozó myomás méh és CIN III miatt hasi úton hysterectomiát 
végeztünk az ép adnexumok megtartásával. Zavartalan postoperativ szakasz után 2010. november 8-
án panaszmentesen távozott. A műtét utáni 6 hét zavartalan volt. Két héttel a beavatkozást követően 
történt meg a kapocsszedés. 

A kórszövettani diagnózisok: Erosio vera. Cervicitis chr. Polypus endometrii. Leiomyoma corp. uteri. A 
méhnyak állományában residuális dysplasiás elváltozás nem találtunk. 

A 6 hetes kontroll alkalmával: pp. gyógyult Pfannenstiel metszés hege. Vakon végződő hüvelycsonk, 
melynek környezete szabad. A hüvelyben sima zárási vonal, vérzés, fluor nincs. Vérkép rendben van, 
láztalan, tenzió, pulzus rendben van, panaszmentes. Gyógyszeres kezelést nem igényel, 
hormonpótlást nem igényel, mivel a petefészkek megmaradtak. Gondozásra és utókövetésre nincs 
szükség. 

Összefoglalás: a rendellenes méhvérzés egyik leggyakoribb oka 40-50 év között a myoma, ennek 
eltávolítását terveztük. A képet színezte a méhnyak polyp, valamint a cervixben talált CIN III. 
Malignitast nem találtunk, a beteg gyógyulása zavartalan volt. Gondozása a petefészkek időszakos, 
UH kontrollját igényli. 

Tesztkérdések 
1. Mi a rendellenes méhvérzés leggyakoribb oka? 
A. Véralvadási zavarok 
B. Anyagcsere-betegségek 
C. Tumorok 
D. A női hormonok kóros változásai 
E. Gyógyszermellékhatás 
 
2. Mit jelent a metrorrhagia 
A. Szabályos időben jelentkező, de a rendesnél rövidebb menses 
B. Szabályos időben jelentkező, de a rendesnél bővebb menses 
C. 35 napnál ritkábban jelentkező menses 
D. 21 napnál gyakrabban jelentkező menses 
E. Ciklust nem tartó menses 
 
3. Melyik beavatkozásnak van kulcsszerepe a rendellenes méhvérzések esetén a diagnózis 
felállításában? 
A. Laparoscopia 
B. Laparotomia 
C. Cystoscopia 
D. Abrasio 
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E. Kolposcopia 
 
4.Mit az adenomyosis? 
A. Endometriosis ahüvelyben 
B. Endometriosis extragenitalisan 
C. Endometriosis az uterusban, a méhfalban 
D. Endometriosis a petefészekben 
E. Endometriosis urinalisan 
 
5. A nők hány százalékánál fordul elő a dysmenorrhoea 
A. 30% 
B. 15% 
C. 25% 
D. 50% 
E. 40% 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: E, 3: D, 4: C, 5: C 

Dyspareunia 
dr. Hajdu Gábor 

Definíció, BNO tartomány 

Nehezített vagy fájdalmas közösülést jelent. A pareunos szó jelentése: együtt feküdni, együtt aludni. 
Lehet testi oka, és lehet pszichés oka is: a nő tudatosan vagy tudat alatt hárítja a szexuális aktust. 

N9410 Dyspareunia 
N7600 A hüvely heveny gyulladása 
N8160 Rectokele 
N8080 Endometriosis 
N9510 Menopausa 

 

A nők 30-40%-a bizonyos ok miatt élete folyamán találkozik ezzel a problémával, 3-4%-a egész 
életében szenved a fájdalmas szexuális élet miatt. A dyspareunia aktuálisan jelentkezhet a kialakult 
nőgyógyászati betegség kapcsán, gyakran fiatal korban, és értelemszerűen a postmenopausában. A 
fájdalom helye szerint lehet: felszínes (a behatolás kísérletekor okoz fájdalmat), vaginalis (a frictio 
közben fájdalmas) vagy mély (a kismedencében, az alhasban érzi aktus közben a fájdalmat). 

Etiológia 

A dyspareunia felszínes formájának okai 

 Az izgalmi szak nem jön létre, elégtelen stimuláció, kevés nedvesedéssel 

 Vulvovaginitis-mycosis, bakteriális fertőzés, trichomoniasis 

 A vulva bőrbetegségei: ekzema, psoriasis, lichen scleroatrophicus, sjögren szindróma, herpes 
genitalis, condyloma acuminatum 

 Episiotomia vagy gátrepedés rosszul gyógyult hege 

 Bartholini cysta, ill. abscessus 
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 Vulvodynia: a vulva idült fájdalma, mely lehet önálló kórkép is, de járhat dyspareuniával 
együtt is. Égő szúró fájdalom, a vulva olyan ingerre is fájdalommal reagál, ami normálisan 
nem lenne kellemetlen, pld. Ha vattatamponnal finoman hozzáérnek, psychés stresszre 
rosszabbodik. A tünetek, megjelenése lehet ciklusos és ciklushoz nem kötött. Az előbbi 
esetben menstruáció előtt jelenik meg, rosszabbodik terhesség alatt és a fogamzásgátló 
abbahagyásakor. Egyik leggyakoribb oka lehet a visszatérő candida fertőzés, a gomba 
valamelyik allergénjét teszik felelőssé a tünetek kialakulásáért. Kortikoszteroid kezelés után 
létrejövő rebound dermatitis is vezethet vulvodyniához. A fájdalom jellege neuropathiás 
jellegű, ilyenkor a fájdalom önfenntartó, nem külső sérüléshez és a fájdalom receptorok 
működéséhez kötött. 

Vaginalis okok 

 Hormonális ok: postmenopausában, ösztrogén hiány miatt 

 Hüvelygyulladás 

 A hüvely fertőtlenítése irritáló hatóanyagokkal 

 A hymen panaszt okozó maradványa 

 Hüvelyi septumok 

 Hüvelyi daganat 

 Hüvelyi descensus, tág hüvely, 

 Rectokele 

 Vaginizmus: a gát és a hüvely izmainak görcsös állapota, a hüvelybemenet functionális 
szűkülete, mely lehetetlenné teszi a behatolást. A páciens sokszor kívánja, szeretné a 
szexuális aktus hüvelyi útját. Orgazmushoz clitorális úton el tud jutni, de a hüvelygörcs már 
akkor is jelentkezik, ha rágondol az aktusra. Leggyakrabban psychés okai vannak: nemi szerv 
sérülése, szexuális psychotrauma, fájdalmas vizsgálat gyermek- vagy pubertáskorban, 
szexuális aberrációk elfojtása, félelem a szüzesség elvesztésétől, a teherbeeséstől, a nemi 
érintkezéstől való beteges idegenkedés stb. 

A kismedencében érzékelt fájdalom okai 

 A méh és függelékeinek gyulladása, az utóbbi években elsősorban IUD mellett 

 Endometriosis 

 Kismedencei cysták 

 Kismedencei összenövések 

 Myoma uteri 

 A bél megbetegedései 

 A húgyhólyag megbetegedései: recidív pyuria, interstitiális cystitis 

A dyspareunia lehet pszichoszomatikus megbetegedés is, ilyen esetekben lelki oka van: érzelmileg 
nem megalapozott a párkapcsolat, az előjáték hiánya, a terhességtől való félelem, bűntudat a 
szexuális élet miatt, hysterectomia utáni psychés status stb. Amennyiben az elsődleges ok nem szűnik 
meg, a következmény a gátizomzat reflexes védekező összehúzódása, az averzív hozzáállás a 
szexualitáshoz, és az elkerülő magatartás kifejlődése. 
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Kivizsgálás 

Laboratóriumi vizsgálatok 

T. vizelet, vizelettenyésztés, hüvelyváladék vizsgálat, cervix és hüvelyváladék tenyésztés hormon 
vizsgálatok 

Képalkotó vizsgálatok 

Tükörkép, hüvelyi feltárás, vaginoscopia, hysteroscopia, laparoscopia, hasi és nőgyógyászati UH 
vizsgálat. Indokolt lehet irrigoscopia, rectoscopia 

Egyéb vizsgálatok 

Bimanuális vizsgálat. Szakkonzíliumok: bőrgyógyászati, urológiai vizsgálat, psychiátriai és 
szexuálpsychológiai vizsgálat. 

Kezelés 

Gyógyszeres kezelés 

 A kismedencei gyulladások és hólyaghurut antibiotikus kezelése 

 Crohn és egyéb bélbetegségek gyógyszeres kezelése 

 Gonorrhoeás hüvely fertőzés esetén penicillin származék 

 Antimycoticus kezelés, Diflucan, Dermyc, Myco-Syst Gyno per os, Gynazol, Gynoxin, 
Candebene, Pimafucin, Canesten, Mikogal, Gyno-Pevaryl localisan 

 Bakteriális hüvelyi fertőzésnél a tenyésztésnek megfelelően antibioticus kezelés per os, 
lokálisan Klion D 100, Gynoflor, Femagyn B, Dalacyn hüvelykrém, Trichomonas fertőzésnél 
Klion kúra, herpes esetén Telviran, Zovirax 

 Endometriosisnál Danoval, gesztagén kúra stb., 

 Psoriasisnál Elocom, Elosalic, ekzéma esetén Laticort, Ftorocort, Flucinar, Lorinden C 

 Postmenopausában Orthogynest D hüvelykúp, Estrokad, Ovestin krém 

Műtéti megoldások 

 Petefészek cystáknál, endometriosisnál, kocsányos és felszínes subserosus myomagöböknél 
operativ laparoscopia, nagy myomák esetén laparotomia, supravaginalis uterus-amputácio 
vagy hysterectomia 

 Bélbetegségeknél a megfelelő sebészi megoldás 

 Összenövések esetén adhaesiolysis, a gát hegei esetén azok sebészi megoldása 

 Hüvelyi daganatok, septumok szanálása 

 Hüvelyi descensus, rectokele, tág hüvely, szűk hüvely esetén hüvelyplasztika 

 Bartholini cysta, ill. abscessus esetén incisio, marsupialisatio esetenként a cysta in toto 
eltávolítása 

 Amennyiben az IUD az okozó tényező, az eszköz eltávolítása 

 Amennyiben a gáton van elviselhetetlen fájdalom, esetenként az idegvégződések átvágása 
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Psychiatriai kezelés 

 Szexuálpsichologiai kezelés, párterápia 

Gondozás, prevenció 

Az aktuális probléma megoldását leszámítva gondozás csak a psychés okok esetén kívánatos. 
Megelőzés elsősorban recidiváló hüvelyi fertőzéseknél jön szóba (pl. Lactobacillust tartalmazó 
készítmények rendszeres használat a hüvely normál flórájának fenntartása céljából). 

Irodalom 

A szülészet-nőgyógyászat tankönyve. (Szerk. Papp Z.) Semmelweis Kiadó (2009) 
A szülészet és nőgyógyászat aktuális kérdései. (Szerk. Doszpod J, Cseh I.) Medicina (1999) 
Hajdu G. Nőgyógyászati és szülészeti fejezetek. Családorvoslás a gyakorlatban. pp. 745. (2002) 
Dyspareunia. Medicina pp. 32., 263. (2006) 

Tesztkérdések 
1. Melyik szövet tumoros elfajulása jelentkezik a méhnyakrák jelentős részében? 
A. Mirigyhám 
B. Urothel 
C. Elszarusodó laphám 
D. Kötőszöveti rák 
E. El nem szarusodó laphám 
 
2. Mi okozza a méhnyakrákot jelen tudásunk szerint? 
A. Hormonelváltozások 
B. Genetikai okok 
C. Human papilloma vírus 
D. Gyógyszerhatás, sugárfertőzés 
E. Bakteriális fertőzés 
 
3. Melyik beavatkozás a legalapvetőbb a méhnyarák diagnózisában? 
A. Laparotomia 
B. Conisatio 
C. Punctio 
D. Abrasio 
E. Laparoscopia 
 
4. Hány százalékban mutatható ki a kezdődő méhnyakrák P 5-ös cytológiai szűrési eredmény esetén? 
A. 70% 
B. 80% 
C. 100% 
D. 60% 
E. 95% 
 
5. Melyik diagnosztikus módszert alkalmazzuk a petefészekrák esetén a követésre a regresszió, a 
progresszió, és a recidiva megítélés céljából? 
A. Bimanuális vizsgálat 
B. UH vizsgálat 
C. CT 
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D. Laparoscopia 
E. CA-125 marker 
 
Helyes válaszok: 1: 2: C, 3: B, 4: E, 5: E 

Nőgyógyászati rákszűrés 
Dr. Hajdu Gábor 

A nőgyógyászati rákszűrés a rákmegelőző állapotok, az ún. pracancerosus elváltozások, más néven 
preblastomatosisok felkutatása. Célja az elhanyagolt daganatos esetek megelőzése, a 
szervcsonkítással járó kezelések számának visszaszorítása, a mortalitás arányának. csökkentése. 

Általában akkor jó egy szűrés, ha szenzitív, specifikus, nagy tömegeken elvégezhető, viszonylag olcsó, 
fájdalmatlan, egyszerű és gyors. A nők rosszindulatú daganatai közül a 3 leggyakoribb: 1. Emlőrák. 2. 
Gyomor-béltraktus rosszindulatú daganatai, 3. Nőgyógyászati rákok, ezen belül a méhnyakrák. 

C5390 Méhnyakrák 
C5490 Méhtestrák 
C56HO Petefészekrák 
C52HO Hüvelyrák 
C5790 Vulvarák 
N8700 CIN I. 
N8710 CIN II. 
N8720 CIN III. 
Z014 Nőgyógyászati rákszűrés 
 

Méhnyakrák 

A méhnyakrák a cervixből kiinduló rosszindulatú daganat. A nőgyógyászati carcinomák 40%-a. 
Kialakulhat a portio laphámjából és endocervicalisan a nyakcsatorna mirigyhámjából. Leggyakrabban 
a 35-60 éves korban fordul elő. A daganat megjelenési típusát illetően lehet kifelé terjedő, 
exophyticus rák, az ún. Clark-tumor, infiltratíve növekvő, endophyticus daganat és magasan a 
nyakcsatornában kialakuló, okkult rák. A daganat viszonylag korán infiltrálja a parametriumokat. 

Epidemiológia 

A világon kb. évente 500000 új esetet fedeznek fel, Magyarországon ez a szám közel 1500. 
Hazánkban évente 500 halálesetet regisztrálnak. 

Pathogenesis 

Kialakulásában szerepet játszó tényezők: korán kezdett nemi élet, sok partner, rossz szociális 
viszonyok, sok szülés és abortusz, alultápláltság, gyulladás korábbi ösztrogénkezelés, rossz higiénés 
körülmények, dohányzás. 

Jelen tudásunk szerint a méhnyakrák a humán papilloma vírus (HPV) fertőzéssel hozható 
összefüggésbe. A vírus csak a hámszövettel borított (bőr, nyálkahártya) felszínekhez képes 
kapcsolódni, és ezeken a helyeken okoz különböző megbetegedéseket. Leggyakrabban a bőrön, az 
anogenitális régióban, a szájüregben, a gégén és a nyelőcsőben. Az elváltozások az apró, alig 
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észrevehető szemölcsöktől az invazív rosszindulatú daganatokig terjednek. Eddig több mint 120 fajta 
HPV-t azonosítottak. A gyakorlatban kis és nagy kockázatú HPV-ket szokás elkülöníteni. A nagy 
kockázatú HPV-ket onkogén HPV-nek is nevezik. Közülük a 16, 18, 31, 33 és a 45 a legismertebbek, 
melyeknek meghatározó szerepük van a méhnyakrák kialakulásában. Ezek közül a HPV 16 és 18 típus 
a legelterjedtebb, ezek együttesen a méhnyakrák kialakulásának 72%-áért felelősek. A ritkábban 
talált adenocarcinomákért a 18 és a 45 a felelős. 

A méhnyakrák kialakulásának pathomechanizmusa: a hengerhám-laphám átmenetnél 
(transzformácios zóna-squamocolumnaris junctio) a szexuális együttlét során, fellépő 
hámsérüléseken keresztül a vírus bejut a basalsejtekbe. A gazdasejtekbe jutott vírus saját 
szaporodása érdekében integrálódik a sejt genomjába. Az integrálódott vírus DNS korai 
génszakaszainak átíródása a vírus replikációs képességének elvesztésével és a gazdasejt 
carcinogenezisével jár együtt. Blokkolódnak a tumorszupresszorok, az onkoproteinek révén nagyfokú 
sejtosztódás indul. 

A HPV fertőzés nem minden esetben vezet a méhnyakrák kialakuláshoz. A fertőzés az esetek 80%-
ában átmeneti jellegű, mert az immunrendszer a fertőzött sejteket elpusztítja. 20%-ban azonban a 
fertőzés tartóssá válik, így a jó osztódóképességgel rendelkező basálsejtekből daganat fejlődik ki. A 
normál laphámból a praecancerosus állapot hónapok, az invazív daganat hosszú évek alatt alakul ki. 

Klinikum 

Anamnézis 

Anamnézis: első coitus ideje, szexuális élet, partnerek száma terhességek száma, szociális 
körülmények, fogamzásgátlók szedése, immunstátust, IUD, dohányzás 

Tünetek 

A méhnyakrák tüneteit az 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat. A méhnyakrák tünetei 

Stádium Tünetek 

In situ Tünetmentes 
I. stádium A portio hámjának megszakadása, postcoitális vérzés 
II-III-IV. 
stádium 

Fokozatosan hüvelyfalra és parametriumra való ráterjedés: a tumor szétesése, bűzös 
fluor, folyamatos vérzés 
A medencefalra való ráterjedés, ischias-szerű fájdalmak, alsó végtagi duzzanat 
A húgyhólyagra való ráterjedés, gyakori vizelési inger, haematuria 
A végbélre való ráterjedés: ritka, véres nyák ürül 
Mélyvénás thrombosis 
Anaemia, fogyás, cachexia. 

 

A daganat ráterjed a kismedencei, majd a paraaorticus nyirokcsomókra. Távoli áttétet ritkán ad. 

Vizsgálatok 

Bimanuális vizsgálat, tükörkép, rectális vizsgálat, cytológia, kolposcopia, cystoscopia, rectoscopia, 
képalkotó vizsgálatok, melkas rtg, UH, CT, MRI, PET, arteriographia, lymphographia, 
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csontscintigraphia. Laboratóriumi vizsgálatok, tumor markerek (nem egyértelmű a jelentőségük: SCC, 
TPA, CEA), HPV tenyésztés. Szövettani vizsgálat: conisatio és cervix abrasio. 

Praeblastomák esetén a portio hámjában carcinomára jellemző atípusos sejtek vannak, de a 
basalmembrán ép. Ezen elváltozások megjelölésére a legáltalánosabban a cervicalis intraepitheliális 
neoplasia (CIN) elnevezést használják. A hám mélységi érintettségétől függően három fokozata van: 
CIN I, II, III. (Ezek nagyjából megfelelnek a korábban használt enyhe, közepes és súlyos dysplasiának). 
A legsúlyosabb CIN III-ban a hám teljes vastagságát atípusos sejtek foglalják el, ezért kimeríti az in situ 
carcinoma fogalmát. A basalmembrán még megtartott, de közvetlen invázió előtti állapotnak felel 
meg. Az utóbbi években kezdték el használni a Bethesda-rendszert. Ennek alapján a praeblastomás 
elváltozások az ún. squamosus intraepitheliális laesiok (SIL) 2 csoportra oszthatók: low grade és high 
grade SIL-re. 

Szűrővizsgálatok 

A méhnyakrák szűrése két lábon áll: cytologia és kolposcopia. 

A cytologiai vizsgálat Papanicolau festéssel történik. Szenzitivitása és specifitása 90% feletti. 
Fokozatai: 

 P0 levétel hibája, fixálási hiba, sejtszegény, gyulladás, vér-ismétlés javasolt 

 P1 negatív eredmény, de aránylag kevés sejt 

 P2 negatív eredmény 

 P3 ismételni kell hüvelytisztítás után, a további teendők a kontrollvizsgálattól függnek, a 
conisatio során talált szövettani lelet 25%-ban carcinomát mutat 

 P4 conisatiot és cervix abrasiot kell végezni, mely során a szövettani lelet 80%-ban 
carcinomát mutat 

 P5 conisatiot és cervix abrasiot kell végezni, mely során a szövettani 95%-ban carcinomát 
mutat. 

A Bethesda szerinti értékelés: 

laphámnál: 

 ASCUS - ismeretlen jelentőségű atípusos laphámsejtek 

 LSIL-HPV-fertőzés gyanúja 

 CIN I 

 HSIL CIN II 

 CIN III (carcinoma in situ) 

 laphámrák 

mirigyhámnál: 

 morphológialilag benignus endometriumsejtek 

 AGUS - ismertelen jelentőségű atípusos mrigyhámsejtek 

 adenocarcinoma endocervicalis, adenocarcinoma endometriális 

A kolposcopos vizsgálat szenzitivitása 34-43%, specificitása 68%. A vizsgálat során ecetsavat és jód 
tartalmú Lugol oldatot használunk. 
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Normális leletek: ép laphám, ép ectropium (hengerhám) és transzformációs zóna 

Kóros leletek: 

 ecetsav pozitív hám 

 jód-negatív hám 

 pontozottság (Grund) 

 tagozottság (Felderung, mozaik rajzolat) 

 leukoplakia 

 kóros érrajzolat 

 invazív carcinoma gyanúja 

Miután az elmúlt 40 évben a szűrések száma nem nőtt jelentősen, a cytologiai állomások kapacitását 
nem használták ki kellően. A szűrővizsgálatok, kiterjesztett nőgyógyászati műtétek és sugárkezelés 
ellenére, évente kb. 500 nő hal meg méhnyakrák miatt. Ezért 2003-tól kormányprogram keretében 
méhnyakrákszűrési munkacsoport kezdte el tevékenységét. Részt vesz benne nőgyógyász, onkológus, 
háziorvos, cytológus, egészségügyi szervező. Több európai országban 3 évente történik a 
nőgyógyászati rákszűrés. Ezen minta alapján, a munkacsoport irányításával hazánkban 3 évenként 
közel 1 millió nőt vonnak be a szűrésbe. A program célja olyan nőket elérni, akik korábban még 
egyszer sem voltak vizsgálaton, (kb. a nők 70%-a), regisztrálni a magánrendelésen történt szűréseket, 
valamint egységes elvek alapján a 25-65 év közötti női populáció átszűrtségét 70%-ra emelni. 

A magyar nőgyógyászok nagy része, a fenti „3 éves stratégia” ellenére az évenként történő 
méhnyakrák-szűrés mellett teszi le a voksát. Szerencsére, legalább is napjainkban az OEP ezt 
finanszírozza. 

Az eredmények javításának feltételei: felvilágosítás, propaganda, a szervezettség fokozása, 
regisztrálás, adminisztrácio javítása, a nőgyógyászok aktivitásának fokozása, a védőnők bevonása 
szűrésbe, a korcsoport határainak kiszélesítése, a háziorvosok fokozottabb bevonása. Végül, de nem 
utolsósorban a HPV tenyésztések számának növelése és olcsóbbá tétele. Ennek a fejezetnek nem 
témája a gyógyítás, a figyelmet azonban fel kell hívni a HPV elleni védőoltásra (Silgard, Cervarix), 
melynek feladata a kórkép kialakulásának megelőzése, ily módon ennek a gyakori betegségnek 
szanálása. 

Méhtestrák 

A méhtestrák más néven endometrium carcinoma az uterus corpusának nyálkahártyájából kiinduló 
rosszindulatú daganat. A nőgyógyászati rákok 30%-a 50-60 éves, vagy annál idősebb korban 
jelentkezik. Hazánkban kb. 1300 új betegre derül fény, ebből 100 hal meg. 

Etiológia 

Nem ismert, de az ösztrogéneknek kiemelt szerepük van. Hosszan tartó ösztrogénhatás 
következtében endometrium hyperplasia alakul ki, majd ebből carcinoma. Nem valószínű, hogy 
kizárólag az ösztrogén felelős az endometrium malignus átalakulásáért, figyelembe kell venni egyéb 
endokrin változásokat és prediszponáló tényezőket is. Ezek: az obesitas, a cukorbetegség, a késői 
menopausa, a magasvérnyomás, a familiaris hajlam, a sterilitás, a korábbi ösztrogén- vagy 
sugárkezelés, valamint az adenomatosus hyperplasia. 

A daganat a méh nyálkahártyájából indul ki, majd infiltrálja a myometriumot, áttöri a serosát. 
Ráterjed a cervixre, parametriumokra, a medencefalra, kürtökre, petefészkekre, esetenként a 
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hüvelyre is. Beszűri a környéki nyirokcsomókat, metastasist adhat az inguinalis területre is. 
Előrehaladott esetekben távoli metastasist is ad. 

Klinikum 

Anamnézis 

Diabetes, hypertonia, elhízás, szív és érrendszeri betegségek, korábbi ösztrogénkezelés, 
cikluszavarok, menopausa ideje. 

Tünetek 

Alapvetően a rendellenes méhvérzés. A postmenopausában jelentkező vérzés oka 50-55%-ban 
endometrium carcinoma, mely az elvégzett abrasioval tisztázható: bűzös, húslészerű folyás, 
pyometra, haematometra elzáródott méhszáj esetén. 

Vizsgálatok 

Bimanuális vizsgálat, rectális vizsgálat, cystoscopia, rectoscopia, irrigoscopia, UH, CT, MR, PET, 
arteriographia, lymphographia, csontscintigraphia, laboratóriumi vizsgálatok, hormonreceptor 
vizsgálat, hysteroscopia. 

A frakcionált abrasio elvégzése nélkülözhetetlen. A gyanút a szövettani vizsgálat igazolja. 

A hyperplasia simplex, cystica, adenomatosa, polyposa praecancerosus stádiumot jelent. A fentiek az 
elvégzett méhkaparás során derülnek ki. Ezekben, az esetekben hosszabb ideig tartó progesztogén 
kezeléssel lehet megelőzni a méhtestrák kialakulását. 

Szűrővizsgálatok 

Az endometriumcarcinoma szűrésére széleskörűen alkalmazható módszer nem áll rendelkezésre. A 
kolpocytologiai vizsgálat a méhtestrákok szűrésében alacsony hatásfokú, kb. 40-45%-os. A 
méhnyálkahártya vastagságának rendszeres ultrahang vizsgálata hasznos módszer a fokozottan 
veszélyeztetettek ellenőrzésére, szűrésére. 

Petefészekrák 

A nőgyógyászati rákok 25%-a. Hazánkban évi 1200 új beteg jelentkezik, ebből 600 meghal. Körülbelül 
annyian halnak meg ebben a rákfajtában, mint a méhnyakrákban és a méhtestrákban együttvéve. 
Ennek oka főként az, hogy döntő többségben, mintegy 65-70%-ban csak előrehaladott állapotban 
kerülnek kórismézésre, amikor radikális műtétre nincs lehetőség. 50-60 éves vagy ennél idősebb 
korban fordul elő. 25-30 szövettani típus ismert, leggyakoribb a cystocarcinoma. Egyoldali és 
kétoldali lehet. 

Etiológia 

Számos tényezőnek van szerepe a daganat kialakulásában, de a legfontosabb kockázati tényezőnek a 
petefészkek működési zavara tekinthető. Ovariumcarcinoma kialakulására 30-60%-kal kisebb a 
kockázata azoknak, akik többször voltak terhesek és többször szültek, mint az infertilis vagy nullipara 
nők. Szóba jöhet genetikai ok, ösztrogén túlsúly is, Protektív hatása van a kialakulással szemben a 
fogamzásgátló szedésének. 
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Kockázati tényezőnek: fokozott hús- és zsírfogyasztás, kávé, tojás, elhízás, talkum, spermicid szerek, 
kozmetikumok használata. 

A daganat terjedése: cseplesz, fali peritoneum, belek mesenterium, hólyag, rekesz, lymphogén úton 
(akár a pleurához is, Meigs-szindróma kialakulása), haematogén úton, máj, csontok, agy. 

Klinikum 

Anamnézis 

Paritas, fertilitas, menopausa, fogamzásgátlók szedése, táplálkozás, kozmetikumok, familiaris 
előfordulás. 

Tünetek 

Hasi diszkomfort, majd fájdalom, tapintható rezisztencia a hasban, dyspepsia, pufffadás, fogyás, 
rendellenes méhvérzés, alsó végtag oedema és thrombosis, dyspnoe, köhögés, ileus, torquatio, 
hasűri vérzés, ascites, hydrothorax. 

Vizsgálatok 

Fizikális vizsgálat, bimanuális vizsgálat, gyomor-bél rtg, cystoscopia, rectoscopia, colonoscopia, iv. 
urographia, mellkas rtg. UH, CT, MR, PET. 

Laboratóriumi vizsgálatok, tumor markerek: CA 125, inhibin, β-HCG, AFP, CA 19, CEA. 

Szűrővizsgálatok 

A petefészekrák szűrése elsősorban bimanuális vizsgálattal és nőgyógyászati UH vizsgálattal történik. 
Jelentős gyanú esetén CT, MR és marker vizsgálatok szükségesek. 

Vulvarák 

A vulvacarcinoma a szeméremtest malignus daganata. A nőgyógyászati rákok 5%-a. Az esetek 50%-
ában a nagyajkakon, 20-25%-ban a kisajkakon, a többi esetben a clitorison vagy a gáton jelentkezik. 
Sokszor többgócos megjelenési formája is, van. Az esetek 80%-ában 60 év feletti korban 
diagnosztizáljuk. 

Etiológia 

Fiatal korban a HPV a kóroki tényező, mely miatt méhnyakrák társulhat. Idősebb korban leukoplakia, 
lichen sclerosus, vagy kraurosis talaján jön létre. A szövettani vizsgálat az esetek 95%-ában 
elszarusodó laphámrákot mutat. A daganat ráterjedhet a húgycsőnyílásra, a hüvelyre, a gáton 
keresztül a végbélre, a medencecsontra. Hamar lymphogén úton az inguinalis nyirokcsomókba ad 
áttétet. 
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Klinikum 

Anamnézis 

Szexuális élet, partnerek száma, hypertonia, diabetes mellitus, dohányzás, alkohol, családi 
előfordulás, HPV fertőzöttség, higiénés viszonyok. 

Tünetek 

Pruritus, „szemölcs”, váladékozás, vérzés, fekélyesedés, tapintható inguinális nyirokcsomó. 

Vizsgálatok 

Nőgyógyászati és fizikális vizsgálat, a külső nemi szervekről cytologia vétel és kolposcopos vizsgálat, 
aspiratios cytologia nyirokcsomóból, excisio-szövettani vizsgálat, esetenként a tumor eltávolítása 
épben, esetenként cystoscopia, rectoscopia, nőgyógyászati UH vizsgálat, csontscintigraphia 

Szűrővizsgálatok 

A szűrés megbízhatósága jóval elmarad a méhnyakrákszűrés mögött. Elemei: 

 Klinikai vizsgálat 

 Cytologiai vizsgálat (ennél a kórképnél a méhnyakrákszűrésnél említett CIN megfelelője a 
vulvaris intraepitheliális neoplasia, VIN, VIN I, II, III) 

 Kolposcopia 

 HPV tenyésztés 

 Praeblastomás állapotok: leukoplakia, kraurosis, VIN, Bowen –kór / a bőr in situ carcinomája. 

Hüvelyrák 

A nőgyógyászati rákok 2%-a. Elsősorban 60 év feletti korban alakul ki. Leggyakrabban a hátsó 
hüvelyfal felső harmadában keletkezik. Amennyiben a méhnyakon is jelen van, akkor cervicalis 
eredetűnek, amennyiben egyidejűleg a szeméremtesten is látható, akkor vulvaris eredetűnek kell 
tartani a tumort, a hüvelyre csak ráterjedt. 

Etiológia 

HPV fertőzöttség, pesszárium, Mayer gyűrű, egyéb kismedencei daganatok során elviselt 
sugárkezelés. 

A szövettani vizsgálat 95%-ban laphámrákot mutat. Korán ráterjed a környezetére, elsősorban az 
inguinális és femoralis nyirokcsomókba ad áttétet. 

Klinikum 

Anamnézis 

Szexuális élet, HPV fertőzöttség, korábbi sugárkezelés, kontakt vérzés, váladékozás, familiáris 
előfordulás. 
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Tünetek 

Vérzés, folyás, kontakt vérzés, propagácio esetén székelési, vizelési panaszok. 

Vizsgálatok 

Bimanuális vizsgálat, tükörkép, rectális vizsgálat, cytologiai vizsgálat, kolposcopos vizsgálat, 
cystoscopia, rectoscopia, aspiratios cytologia nyirokcsomóból, iv. urographia, esetenként UH, mellkas 
rtg, CT, MR, PET, csontscintigraphia, laboratóriumi vizsgálatok, HPV tenyésztés, esetenként marker 
vizsgálatok, excisio vagy a tumor épben való eltávolítása szövettani vizsgálat céljából. 

Szűrővizsgálatok 

Megbízható szűrés nincs, de segít a bimanuális vizsgálat, tükörkép, a HPV tenyésztés és a 
kolposcopia. A cytológiai vizsgálat során ennél a kórképnél a CIN megfelelője a VAIN (vaginalis 
intraepitheliális neoplasia). Ennek megfelelően a praeblastomás állapot a VAIN I, II, III. 

Petevezető rák 

A nőgyógyászati rákok 0,5%-a. Nagyon ritka kórkép, inkább véletlenszerűen kerül diagnózisra. Inkább 
idősebb korban jelentkezik. Típusos tünete nincs, gyakori fluor, adnexitis felhívhatja rá a figyelmet. 
Szövettani lelete az adenocarcinoma. Szűrni nem lehet. 

Irodalom 

A szülészet-nőgyógyászat tankönyve. (Szerk. Papp Z.) Semmelweis Kiadó (2009) 
Szabó I. Szülészeti és nőgyógyászati útmutató. Medition (2008) 
Szabó I. Szülészeti és nőgyógyászati útmutató. Medition (2010) 
Hernádi Z. Nőgyógyászati oncologia. Therapia Kiadó, Budapest (2004) 
A szülészet és nőgyógyászat aktuális kérdései. (Szerk. Doszpod J, Cseh I.) Medicina (1999) 
Hajdu G. Nőgyógyászati és szülészeti fejezetek. Családorvoslás a gyakorlatban. pp. 745. (2002) 
Nőgyógyászati endoszkópia. (Szerk. Rákóczi I, Gerő Gy.) Endoszkópia Haladása Alapítvány, Budapest 
(1994) 
Szalay L. Cytology of the Uterine Cervix. Wilhelm Maudrich Medical Publishers (1990) 

Esettanulmány 

A 40 éves nőbeteg 2001-ben jelentkezett nőgyógyászati szakrendelésen. Egyrészt rákszűrésre jött, 
másrészt a gáton szemölcsöket, bőrrepedéseket látott. Családi anamnézise negatív. 
Gyógyszertúlérzékenység nincs. Belgyógyászati betegsége nincs, daganata nem volt. Műtétje nem 
volt Gyógyszert nem szed. Transzfúziót nem kapott, Vérzékenysége nincs. Két per vias naturales 
szülése volt, 2 gyermeke van élnek, egészségesek. 2 terhességmegszakítása volt, spontán abortusz 
nem volt. Első mensese 13 éves korban, utolsó menses 2 héttel a jelentkezés előtt. Nőgyógyászati 
betegsége, műtéte nem volt. 

Status: Közepesen táplált nőbeteg. Általános állapota kielégítő. Térben, időben orientált, durva 
idegrendszeri eltérés nincs: Negatív mellkasi status: has puha betapintható. Kóros rezisztencia nincs. 
Megnagyobbodott nyirokcsomó nem tapintható. Testsúly 64 kg, RR:135/85 Hgmm. 
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Nőgyógyászati status: Csikló, kis és nagyajkak épek. Gáton a szeméremrés és a végbél közötti kb. 5x5 
cm nagyságú területen lencsényi és rizsszemnyi condylomás plakkok, excoriatio, hámfosztottság, egy 
kb. 2 négyzetcentiméteres területen kisebb felszínes fekély. Cytologia a vulváról történt. Kp. tág 
hüvely. Kétajkú portio hátul. Rendes nagyságú tömött tapintatú méh anteflexio-versioban. A méh 
környezete szabad. Tkp: lacerált portio cytologia levéve, kolposcopia: A5-7-ben pontozottság, 11-1-
ben mozaikrajzolat. Vérzés nincs. A bővebb, nem jellemző fluor-hüvelyváladékot vizsgálatra 
elküldtük. HPV tenyésztésre 2001-ben lehetőség nem volt. Hüvelyváladék vizsgálata fertőzést nem 
mutatott, vulváról cytologia P4 lett, portioról cytologia P4 lett. Diagnózis: Dysplasia port. uteri (Cyt P4 
és kolposcopos atypia). Laceratio portionis uteri. Condylomatosis. Tu. vulvae. (Cyt P4 és felszínes 
bőrjelenségek). 

Tíz napos Klion D100 hüvelykúra után szabályos előkészitést követően Doxycyclin prophylaxis mellett 
iv. narcosisban conisatiot frakcionált abrasiot és hemivulvectomiát végeztünk. Zavartalan 
posztoperatív szakasz után1 hét múlva távozott. Varratszedésnél ép hámmal fedett portio, per 
primam gyógyult vulvectomiás seb. 

Szövettani vizsgálat: Cervix kaparék: Cervicitis chr. Corpus kaparék: Zavart proliferatív fázis. 
Conisatum: CIN III. Épben kimetszve. Vulva: Bowen-kór. Épben kimetszve. 

Egy évig 3 havonta jelentkezett vizsgálatra a nőgyógyászati és onkológiai protokoll szerint. 
Valamennyi alkalom kapcsán panaszmentes volt, mind a portioról, mind a vulváról vett cytologia 
eredménye P2 volt. Kolposcopos vizsgálat egyik helyen sem mutatott atypiát. A továbbiakban évente 
járt rákszűrésre, panaszmentes volt, cytologia és kolposcopos vizsgálat negatív. 

2011 januárjában rendellenes méhvérzés miatt jelentkezik a szakrendelésen. Statusa: 
hemivulvectomia utáni állapot, heges, de ép bőrrel fedett vulva, kp. tág hüvely, conisált portio hátul. 
Rendes nagyságú, tömött tapintatú méh anetflexio- versioban. A méh környezete szabad. Tkp: ép 
hámmal fedett, conisált portio, méhszáj felől bővebb vérzés. 

Cytológia 2010 novemberében P2 volt. Dg: Metrorrhagia. St.p. hemivulvectomiam. St.p. 
conisationem port. uteri. Szabályos előkészítés után iv. narcosis mellett frakcionált méhkaparást 
végeztünk. Zavartalan posztoperatív szakasz után távozott. Szövettani vizsgálat: Cervix kaparék: 
közepesen súlyos dysplasia. Corpus kaparék: közepesen súlyos dysplasia. Oncoteam a loop conisatio 
elvégzését javasolta a szövettani eredmény alapján. Szabályos előkészítés után iv. narcosis mellett 
loop conisatiot végeztünk. Zavartalan postoperativ szakasz után aznap távozott. A szövettani 
vizsgálat eredménye: CIN I. Épben kimetszve. 

Jelenleg 50 éves, a januári műtét óta menses nem jelentkezett. Feltételezhetjük, hogy közeli a 
menopausa időpontja. A protokoll szerint 1 évig 3 havonként visszarendeljük cytologiai és 
kolposcopia vizsgálat elvégzésére. Hormonvizsgálatokat és nőgyógyászati, UH vizsgálat elvégzését 
tervezzük. Amennyiben climaxos tünetei jelentkeznének, felajánljuk kellő felvilágosítás után a 
hormonpótlást. 

Ebben az esetben jó példát láttunk a méhnyakrák és a vulvarák együttes megjelenésére. Habár 2001-
ben tenyésztést még nem tudtunk végezni, valószínűleg a közös alap a HPV fertőzöttség volt. A 
rendszeres rákszűrés fontosságára mutat a 2011 januárjában kapott CIN I. szövettani eredmény. 
Utóbbi miatt HPV tenyésztést tervezünk. 

Tesztkérdések 
1. Melyik szövet tumoros elfajulása jelentkezik a méhnyakrák jelentős részében? 
A. Mirigyhám 
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B. Urothel 
C. Elszarusodó laphám 
D. Kötőszöveti rák 
E. El nem szarusodó laphám 
 
2. Mi okozza a méhnyakrákot jelen tudásunk szerint? 
A. Hormonelváltozások 
B. Genetikai okok 
C. Human papilloma vírus 
D. Gyógyszerhatás, sugárfertőzés 
E. Bakteriális fertőzés 
 
3. Melyik beavatkozás a legalapvetőbb a méhnyarák diagnózisában? 
A. Laparotomia 
B. Conisatio 
C. Punctio 
D. Abrasio 
E. Laparoscopia 
 
4. Hány százalékban mutatható ki a kezdődő méhnyakrák P 5-ös cytológiai szűrési eredmény esetén? 
A. 70% 
B. 80% 
C. 100% 
D. 60% 
E. 95% 
 
5. Melyik diagnosztikus módszert alkalmazzuk a petefészekrák esetén a követésre a regresszió, a 
progresszió, és a recidiva megítélés céljából? 
A. Bimanuális vizsgálat 
B. UH vizsgálat 
C. CT 
D. Laparoscopia 
E. CA-125 marker 
 
Helyes válaszok: 1: 2: C, 3: B, 4: E, 5: E 

Menopausa 
dr. Hajdu Gábor 

A menopausa az életkor előrehaladtával bekövetkező természetes endokrinológiai változás,, melynek 
során sok nő alig észrevehető , míg mások jelentős, esetenként az életvitelt ellehetetlenítő tüneteket 
tapasztalnak. A menopausát a menstruációs vérzés folyamatos hiánya jellemzi, mely természetesen 
következik be, de előfordulhat műtéti beavatkozás, sugárkezelés és kemoterápiát követően is. 

Menopausa alatt az utolsó rendes menstruációt értjük, melyet 12 hónapon belül nem követ újabb. 
(Nem tartozik ide a lactatios periódus, valamint a kóros állapotra visszavezethető vérzéshiány). Az ezt 
követő, női hormonok, elsősorban az ösztrogén termelés megszűnésén alapuló tünetegyüttest 
produkáló időszakaszt nevezzük a változás korának, climactériumnak, climaxnak. A menopausa az 
esetek nagy számában 49-50 éves korban jelentkezik, de előfordulhat 47-48, ill. 52-53 éves korban is. 
A praemenopausa kb. 4-5 évig tart, a postmenopausa 2-3 évig, de elhúzódhat 10 évig is. A prae- és 
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korai menopausa 1-1 évét hívjuk perimenopausának. 54 éves korára a nők 80%-a már 
postmenopausában van. 

N9510 Menopausa 
N3940 Incont.part.urin. 
L2920 Pruritus vulvae 
N9410 Dyspareunia 

 

A menopausa bekövetkeztét befolyásolják etnikai, szociális és valószínűleg genetikai tényezők, a 
menarche időpontja, a szülések száma, a szérum ösztradiol szint, dohányzási szokások, hormonális 
fogamzásgátlás, családi helyzet, foglalkozás. 

A menopausális folyamat élettani hormonális változásokkal veszi kezdetét, melyek az egyénre 
jellemző formában a menopauzát évekkel megelőzhetik és az utolsó vérzéssel ér véget. Ennek során 
csökken a tüszők száma és az inhibin termelődés, romlik a funkció. A progeszterontermelődés 
gyakorlatilag megszűnik. Az FSH gyorsabban, az LH lassabban, de folyamatosan emelkedik. Csökken 
az androgéntermelés, de csak kb. 40%-kal, a zsírszövetben ebből előbb ösztron lesz, majd újabb 
átalakulás során ösztradiol. Átmenetileg kiegyensúlyozatlan relatív ösztrogén túlsúly állhat fenn, 
majd fokozatosan kialakul az ösztrogén hiány, egyénenként változó mértékű postmenopausális, más 
néven maradvány szérum ösztrogénszintekkel. A fentiekből 2 dolog következik. 1. Elhízott nők 
zsírszövetében valamennyi ösztrogén található, ezért kisebb mértékben szorulnak hormonpótlásra. 
2. Általában minden menopausában lévő nőre vonatkoztatva viszont megállapítható, hogy a kis 
mennyiségű ösztrogén kiegyensúlyozatlan hatást fejt ki, ezért az ösztrogénpótlására mindenképpen 
szükség van. 

A menopausa tünetei 

A hőhullámok, izzadás, hüvelyszárazság, következményes dyspareunia közvetlenül a petefészkek 
működésének csökkenésével hozhatók összefüggésbe Az osteoporosis és arthropathia, az alvászavar, 
hangulatingadozás, ingerlékenység, a kogníció zavarai, libidócsökkenés, szexuális zavarok, 
vizelettartási nehézség a természetes öregedés, ill. betegség tünete is lehet. A klimakteriális 
tünetegyüttes fél évtől akár több évig is zavarhatja az életvitelt, életminőséget. 

A tünetek hol megjelennek, hol eltűnnek vagy egyedi formában stabilizálódnak, változó 
lokalizációban és súlyossággal a csont-ízületi rendszerben, szív-ér rendszerben, a központi 
idegrendszerben, a kültakaróban és az urogenitális traktusban. A 45-54 éves korú nők 84%-a legalább 
egy, 45%-a legalább két tünetet észrevesz magán. A vegetatív tünetek-hőhullámok, éjszakai izzadás, 
palpitació a nők 70-80%-át érintik. 2-5 év alatt spontán megszűnnek, ritkán élethossziglan fennállnak. 
Általában az arcon, nyakon, mellkason jelentkeznek, és néhány percig tartanak. A bőrhőmérséklet 
átmeneti emelkedésével és a maghőmérséklet csökkenésével járnak. 

Gyakori tünet az alvászavar, lehet elsődlegesen ösztrogén hiány következménye, de másodlagosan az 
éjszakai izzadás is zavarhatja. Psychés és fizikai teljesítmény csökkenés, fáradékonyság, szorongás, 
pánik, ingerlékenység, letargia, depresszió, hangulatingadozás, memória zavar, koncentrációzavar 
esetek 20-30%-ában jelentkezik, de ezek a tünetek lehetnek az életkor jellemzői is. 

Urogenitális tünetek (hámsorvadás következtében hüvelyszárazság, dyspareunia, gyakori húgyúti 
fertőzések, incontinentia, főleg a postmenopausában): 10-30%, a libidó- és orgazmuskészség 
csökkenése: 10-40%, izom- és ízületi fájdalom, mozgáskorlátozottság: 10-20%, a bőr elvékonyodása, 
szeméremszőrzet ritkulása, hajhullásás, arcon szőrösödés, száraz szem,száraz bőr, körmök 



 1605 

törékennyé válása, pruritus vulvae: 20-30%, testsúlynövekedés: 30-40%, végtagok zsibbadása, 
hangyamászás érzése 10-20%, osteoporosis, főleg korai menopausában, 40%, kardiovaszkuláris és 
thromboemboliás betegségek 20%. 

A menopausa egyes tünetei hatással lehetnek más kórképekre is, így hypertonia, diabetes mellitus, 
migrén (meglévő általában javul!), depresszió, pajzsmirigy betegségek, mozgásszervi betegségek stb., 
melyektől való elkülönítés és velük való szövődés kimutatása sokszor nem egyszerű. 

Korai menopausáról beszélünk (climax praecox), ha az utolsó menses 40.életév előtt következik be. 
Okai: korai petefészek elégtelenség, különböző endokrinológiai kórképek, betegség nélküli extrém 
hízás, alkoholizmus, máj- és anyagcsere betegségek, kétoldali oophorectomia, sugárkezelés, 
kemoterápia. Egyes nőknél kedvező lelki hatást vált ki a menopausa, akiknél megelőzően nagyfokú 
vérzéseket, anaemiát és fájdalmakat okozott a menstruáció. Meglévő kismedencei endometriosisnál, 
adenomyosisnál, metrorrhagiánál, hypermenorrhoeánál, myománál, valamint kismedencei 
gyulladásoknál is kedvező lehet a klimaktérium. 

Diagnózis 

Anamnézis 

A részletes anamnézis során minden, az ösztrogénhiánnyal és a hormonpótlással összefüggésbe 
hozható részletre ajánlatos kitérni. Családi anamnézis: menarche és menopausa éve, emlő és 
petefészekrák, osteoporózis, diabetes mellitus, ischaemiás szívbetegség, stroke, thromboemboliás 
betegségek. Életmód: foglalkozás, fizikai tevékenység, táplálkozás, dohányzás, alkohol, kábítószer. 
Máj- és vesebetegségek, pajzsmirigy és mellékpajzsmirigy betegségek, törések, bélműtétek utáni 
malabszorpció, ischaemiás szívbetegség, hypertonia, thromboembolia. Gyógyszerszedés: szteroidok, 
GnRH analógok, antiepileptikumok. 

Nőgyógyászati anamnézis, ciklusok hossza, mensesek jellemzői, rendellenes méhvérzések, 
kismedencei gyulladások, praemenstruácios szindróma, endometriosis, hysterectomia, 
oophorectomia, esetleges sugárkezelés és kemoterápia, fogamzásgátlás, mastopathia, emlő-
daganatok. 

Fizikális vizsgálat 

Általános háziorvosi, ill. belgyógyászati fizikális vizsgálat, szűrés kardiovaszkuláris betegségek 
irányában, rizikó-térkép készítése. Nőgyógyászati bimanuális vizsgálat, cytologia, kolposcopia, emlők 
vizsgálata 

Laboratoriumi vizsgálatok 

T. vérkép, süllyedés, vércukor, ionok, vizelet, májenzimek, thrombocyta, alvadási faktorok, HDL. 
Hormonvizsgálatok, ösztradiol, progeszteron, FSH, LH, tesztoszteron, prolactin, pajzsmirigy és 
mellékvesehormonok. 

Képalkotó vizsgálatok 

Mammographia, emlő-UH, szükség esetén emlő aspirációs cytologia. Kismedencei és hüvelyi UH 
vizsgálat, hasi UH vizsgálat, 2 évenként csontdenzitometria. 
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Egyéb vizsgálatok 

Rheumatológiai vizsgálat, onkológiai konzílium, psychológiai, esetenként psychiátriai vizsgálat. 

Differenciál-diagnosztika 

Differenciáldiagnosztikai szempontból szóbajöhető kórképek: pajzsmirigy és mellékpajzsmirigy 
betegségek, perimenopausában gyakori vérnyomás-ingadozás, kialakuló hypertonia betegséget 
jelezhet. Autoimmun betegségek, Sjögren szindróma, rheumatoid arthritis, SLE. A 
hyperprolactinaemia korai menopausát okoz. 

Kezelés 

A változó korú nőket mindenekelőtt az egészséges életmódra, a dohányzás abbahagyására, az 
alkoholfogyasztás mérséklésére, testsúlyellenőrzésre, egészséges diétára és testmozgásra kell 
buzdítani, függetlenül attól, hogy szükség van-e hormonpótlásra. Fel kell hívni figyelmüket a 
szűrővizsgálatokon való részvételre, felvilágosítást kell kapjanak a korral és a hormonális rendszerük 
működésének megváltozásából adódó kellemetlen tünetekről, egészségüket érintő kockázatokról, 
valamint a kezelés lehetőségeiről. 

Gyógyszeres kezelés - hormonpótlás. 

1. Tartósan folytatott ösztrogén terápia 
2. Ösztrogén + progesztogén kombinált kezelés (utóbbi protektív hatást gyakorol az emlőrák és 

méhtestrák kialakulásával szemben). 
3. Tibolon: eegyesíti az ösztrogén, progesztogén és androgén hatást 

A hatóanyag bevitele tabletták, gél formájában és tapasz útján lehetséges. 

A hormonpótlás előnyei között említendő a kedvező idegrendszeri hatás. Csökkennek a psychés 
problémák, ritkább az Alzheimer kór, a depresszió, a schizophrenia. A szexuális élet javul, csökken a 
hüvelyszárazság, nő a libidó, enyhébb fokú a pruritus vulvae. Csökken a csontreszorpció, nő a 
csontképzés. Nő a HDL szint, csökken az LDL szint, csökken a coronariabetegségre való hajlam. A 
lipostaticus hatás kedvező, elősegíti a leptin működését a hypothalamus irányába, csökken a hízás. 
Nő a glükóztolerancia. A hormonpótlás megakadályozza a szemeknél a sicca szindróma kialakulását, 
ritkább a glaucoma és a cataracta előfordulása. Javul a bőr rugalmassága, csökken az arcon a 
szőrnövekedés, kb. a felére csökken a colorectális carcinomák kockázata. A hormonpótlás az asthma 
ellen is védő hatású. 

A hormonpótlás legfőbb hátrányai, hogy nő az emlő- és a méhtestrák rák kockázata, valamint az 
utóbbi években a klinikai tapasztalatok szerint a stroke, az coronaria-betegség és a thromboemboliás 
betegségek kockázata is (ellentétben a korábbi véleményekkel szemben). 

A hormonpótlás abszolút ellenjavallatai: emlőrák, méhtestrák, aktív májbetegség, aktív 
thrombomboliás betegség, tisztázatlan eredetű méhvérzés. 

Relatív ellenjavallatok: kóros májfunkció, porphyrin-anyagcserezavar, gyógyultnak tartott emlőrák, 
ösztrogénfüggőnek tartott myoma, endometriosis, fibrocystás mastopathia, méhkaparásnál talált 
szövettani lelet (hyperplasia gl. endometrii), inzulinfüggő diabetes mellitus. 
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A hormonpótlás elkezdése:40 éves kor felett: amikor már valószínűsíthető a hormonhiány, ha a 
menses végleg kimarad. 40 éves kor alatt: súlyos petefészek működési elégtelenségnél, kétoldali 
oophorectomia, sugárkezelés, kemoterápia esetén. 

A kezelés 2-5 évig tart, de eltarthat akár 10 évig is. Amennyiben a tünetek megszűnnek, osteoporózis 
nem áll fenn, a kúra abbahagyható. Ha, a mensesek nagyjából szabályosak, enyhe tünetek vannak, 
akkor ciklikus kezelés: Divina, Klimonorm. 

Ha a menses rövidebb-hosszabb időre kimaradk, rövidek, folyamatos kezelésre van szükség: 
Trisequens, Divina, Divigél, Dermestril tapasz + Provera, kombinált készítmény az Estragest tapasz. Ha 
a menses végleg kimarad, folyamatos kezelés: Kliogest, Pausogest, Triaclim, Livial, Activelle, tapasz. 
Hüvelyszárazság, dyspareunia, szexuális problémák, pruritus vulvae esetén ösztrogén tartalmú lokális 
kezelés jön szóba, Vagifen kúp, Ortho-Gynest D hüvelykúp, Ovestin krém, Estrokad krém, a pruritus 
enyhítésére mellékvesehormontartalmú kenőcsök szóbajönnek: Laticort, Lynoladiol, Lorinden C, 
Ftorocort, Flucinar, valamint recept nélküli szerek, Cicatridina kúp, Vagitin C kúp. 

Abban az esetben, ha a menses végleg kimarad, folyamatos hormonpótlás esetén ideális, ha a 
menses nem tér vissza egyáltalán, de előfordulhat, hogy ismét megjelenik a szabályos ciklus. Kezelést 
nem igényel külön, de előfordulhat, hogy rendellenes méhvérzés alakul ki. Ekkor UH vizsgálatot kell 
végezni a méhnyálkahártya-vastagság megállapítása végett. Amennyiben ez meghaladja a 8-9 mm-t, 
méhkaparás végzése kötelező az esetleges endometrium carcinoma kizárása céljából. Ha nem haladja 
meg, akkor szóbajön a kúra átmeneti, végleges abbahagyása illetve vérzéses rendellenességet nem 
okozó gyógyszerre való váltás. 

Vannak olyan nők, akik a hormonpótlást különböző betegségektől való félelmük miatt a 
hormonpótlást nem vállalják, pedig szenvednek a climaxos tünetektől. Ezekben, az esetekben fel kell 
ajánlani orvosi recept nélküli szereket, ilyen pl. a Remifemin, Klimin stb. Az esetek 50-60%-ában a 
tünetek nagyrészt csökkennek, vagy megszűnnek. Utóbbi szerek azonban az osteoporózis kialakulását 
nem akadályozzák meg. Rheumatológus szakorvossal karöltve kell biztosítani ezeknél, a nőknél a 
csontanyagcsere javítását, D-vitamin, Calcitonin, Osteochin, Miacalcic, Fosamax, Alendronat. 
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Szabó I. Szülészeti és nőgyógyászati útmutató. Medition (2008) 
A szülészet és nőgyógyászat aktuális kérdései. (Szerk. Doszpod J, Cseh I.) Medicina (1999) 
Hajdu G. Nőgyógyászati és szülészeti fejezetek. Családorvoslás a gyakorlatban. pp. 745. (2002) 
Cirillo DJ et al. Effect of hormone therapy on risk of hip and knee joint replacement in the Woman’s 
Health Initiative. Arthritis Rheum. 54:3194. (2006) 
Menopause Society. Estrogen and progestogen use in postmenopausal women: July 2008 position 
statement of The North American Menopause Society. Menopause 15:584. (2008) 
Urbancsek J, Papp Z. Nőgyógyászati Endocrinológia. Springer Hungarica (1997) 
C. Molnár E, Füredi J, Papp Z. Szülészeti-Nőgyógyászati Pszichológia és Pszichiatria. Medicina (2006) 

Esettanulmány 

1. eset 

A 48 éves nőbeteg. 2001-ben jelentkezett nőgyógyászati szakrendelésen. Incontinentiát, 
dyspareuniát, enyhe climaxos tüneteket panaszolt (hőhullámok, izzadás, idegesség, enyhe 
alvászavar). Családi anamnézis: negatív Gyógyszerérzékenységről nem tud. Belgyógyászati betegsége 
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nincs, műtétje nem volt, transzfúziot nem kapott, vérzékenysége nincs. Daganatos betegsége nem 
volt. 

Első menses 13 éves korban, utolsó menses jelentkezése előtt 2 héttel. Egy per vias nat. szülése volt, 
gyermeke él, egészséges. Spontán abortusza, terhességmegszakítása nem volt. IUD-t nem viselt, 
fogamzásgátlót nem szedett. Mensese 4 hetenként jelentkezik, de rövid. 

Statusa: közepesen táplált nőbeteg. Általános állapota kielégítő. Térben, időben orientált, durva 
idegrendszeri eltérés nincs. Negatív mellkasi status. Has puha betapintható, rezisztencia nincs. 
Megnagyobbodott nyirokcsomó nem tapintható Testsúly: 55 kg, RR: 130/70 Hgmm. 

Nőgyógyászati vizsgálat: varrott gát, tágabb hüvely, préseléskor kp. fokú hüvelyfali descensus, diónyi 
cystokele, kisebb rectokele. Sima portio középen. Rendes nagyságú, tömött tapintatu méh egyenes 
állásban. A méh környezete szabad. Tkp: ép portio, cytologia levéve (1 hét múlva P2), kolposcopia: ép 
laphám. Emlők eltérés nélkül. 

Mammographia: negatív lelet. Csontdenzitometria: antiporotikus kezelést nem igényel. 

Urológiai consilium: az elvégzett urodynamiás vizsgálat alapján hüvelyplasztika végzendő. Dg: 
Praemenopausa. Dyspareunia. Incont. part. urin. Cysto-rectokele. 

Tekintettel arra, hogy rendszeresen menstruált, climaxos tünetei miatt ciklust tiszteletben tartó 
gyógyszert kapott, Cyclo Menorettét, melyre tünetei jelentősen enyhültek. Incontinentia, 
dyspareunia, cysto-rectokele miatt kolporrhaphia anterior történt Stoeckel öltéssel,valamint 
kolpoperineorrhaphiával (mellső- hátsó hüvelyplasztika). Zavartalan posztoperatív szakasz után 
távozott az osztályról. 

A továbbiakban incontinentiája megszűnt, szexuális problémái jelentősen javultak. A gyógyszerkúrát 
folytatta, rákszűrésre rendszeresen járt. Utolsó mensese 2006-ban volt. Az évi rákszűrés kapcsán 
panaszolta, hogy climaxos tünetei a Cyclo Menorette szedése ellenére fokozódtak, vizelési panaszai 
azonban nincsenek Nőgyógyászati vizsgálati leletéből kiemelendő, hogy sem a cystokele, sem a 
rectokele nem recidivált. Mammographia lelete negatív volt, csontdenzitometria átlagos értéket 
mutatott, cytologia P2. Hormonpanel készült, mely igen alacsony ösztradiol mennyiséget mutatott, 
emelkedett FSH és LH szinttel. A jelentős climaxos tünetek miatt Livial kúrát állítottunk be., mely 
életminőségét nagyfokban javította. Pruritus vulvae miatt Ovestin krémet kapott. 2007-ben a Livial 
mellett rendellenes méhvérzés jelentkezett. Ultrahang vizsgálat 6 cm vastagságú méhnyákahártyát 
mutatott, abrasiora szükség nem volt, gyógyszert váltottunk a továbbiakban Kliogestet szedett. 
Tekintettel arra, hogy a climaxos tünetei szanálódtak, osteoporosisa nem volt, 2010-ben közös 
megegyezés alapján a gyógyszerszedést abbahagyta. A továbbiakban rendszeres nőgyógyászati 
rákszűrés, mammographia és csontdenzitometria végzése javasolt. 

Összefoglalva, az incontinentiát és a dyspareuniát a hüvelyplasztika elvégzésével megoldottuk, 
climaxos panaszait hormonpótlás segítségével jelentősen csökkentettük, ill. szanáltuk. 

2. eset 

35 éves nő 1996-ban jelentkezett nőgyógyászati rákszűrésre. Panaszmentes volt, fogamzásgátlót nem 
szedett, IUD-t nem viselt. Családi anamnézise negatív. Gyógyszerérzékenységről nem tudott. 
Belgyógyászai betegsége nem volt, műtétje nem volt, transzfúziót nem kapott, vérzékenységről nem 
tud. Daganatos betegsége nem volt. 
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Első menses 12 éves korban. Mensesei szabályosak, utolsó menses jelentkezés előtt 1 héttel 1 per 
vias naturales szülése volt, 1 élő egészséges gyermeke van, Spontán vetélése nem volt, 1 
terhességmegszakítás történt életében. 

Status: Közepesen táplált nőbeteg. Általános állapota kielégítő. Térben, időben orientált. Durva 
idegrendszeri eltérés nincs. Negatív mellkasi status. Has puha betepintható. Rezisztencia nincs. 
megnagyobbodott nyirokcsomó nem tapintható. Testsúly 62 kg, RR: 120/80 Hgmm. 

Nőgyógyászati status: Varrott gát. Kp. tág hüvely. Sima portio hátul. 

Rendes nagyságú, tömött tapintatú méh anteflexio- versioban. Szabad környezet. A hüvely hátsó 
falán, közel a hüvelyboltozathoz, kb. borsó nagyságú , kötött,, széles alapon ülő, nem érzékeny 
képlet. Tkp: ép portio, vérzés, fluor nincs, cytologia levéve (1 hét múlva P2), kolposcopia: ép laphám. 
A hüvelyi képletet ép laphám borítja. 

Szabályos előkészítés után iv. narcosisban eltávolítottuk a hüvelyi képletet, a sebszéleket csomós 
öltésekkel egyesítettük, 1 hét múlva varratszedés megtörtént, a hüvelyfal maradéktalanul gyógyult. A 
szövettani vizsgálat a hüvely laphámrákját mutatta, a kimetszés épben történt. Oncologiai 
consiliumot követően, egy sorozat posztoperatív sugárkezelést kapott. Kiterjesztett hüvelyi műtétet 
nem igényelt. Az irradiáció hatására mensesei kimaradtak, korai menopaua alakult ki típusos 
tünetekkel. Éveken keresztül Estracomb tapaszt kapott climaxos tünetei mérséklésére. 

Két éven keresztül 3 havonként jelentkezett nőgyógyászati ellenőrző vizsgálatra, recidívát nem 
találtunk. 1998-tól a hormonpótlás mellett évenként nőgyógyászati rákszűrés, 2 évenként mammog 
graphia és csontdenzitometria történik. Öt éve a korábbi tapasz helyett Kliogestet szed, 
hüvelyszárazság, szexuális problémák miatt Vagifem kúpra és Estrokad krémre is szüksége van. 

Összefoglalva az eset klasszikus példa a korai menopausára, mely nem genetikai alapon vagy 
petefészek működési zavara miatt alakult ki, hanem a sugárkezelés következménye. Rendszeres 
követést, ill. gondozást nem igényel, elegendő a fent említett szűrővizsgálatok időszakonkénti 
elvégzése. 

Tesztkérdések 
1. Magyarországon hány éves korban jelentkezik az esetek nagy részében a menopuasa? 
A. 60 
B. 45 
C. 40 
D. 55 
E. 50 
 
2. Melyik hormon hiánya okozza a klimaxos panaszokat? 
A. Tesztoszteron 
B. Prolactin 
C. Cortisol 
D. Progeszteron 
E. Ösztrogén 
 
3. Melyik tünet nem jellemző általában a klimaxos nőknél? 
A. Hízás 
B. Hőhullámok 
C. Álmatlanság 
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D. Fogyás 
E. Csontritkulás 
 
Helyes válaszok: 1: E, 2: E, 3: D 
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18. A TERHESSÉG ÉS SZÜLÉS HÁZIORVOSI VONATKOZÁSAI 

Termékenységi problémák: Meddőség, sterilitás, infertilitás 
dr. Hajdu Gábor 

Meddőségről beszélünk, ha egy év rendszeres, ovuláció idejére eső házasélet ellenére sikeres 
terhesség nem jön létre. Ha mindkét fél reproduktív szempontból egészséges, az ovuláció idején 
történt közösülés során a teherbeesés esélye kb. 20%. Előbbi feltételek mellett az 1 évre számítva az 
esély kb. 90%. Primer sterilitásról beszélünk, ha korábban még sosem volt terhesség. Szekunder 
sterilitásról, ha már volt, függetlenül attól, hogy származott-e belőle egészséges utód. 

Infertilitas N9780 
Adnexitis N700 
Amenorrhoea N9120 
Endometriosis N8080 

 

Definíció, BNO tartomány 

Meddőség a párok kb. 10-15%-át érinti. Az utóbbi évtizedekben folyamatosan nő a meddő párok 
száma, ami elsősorban a nők egyre idősebb korban történő gyermekvállalásának következménye. A 
teherbeesés esélye a 30. életévtől folyamatosan esik, a harmincas évek végétől az esélyek romlása 
felgyorsul, 45 éves korban már csak minimális esélye van a sikeres terhességnek. A sikeres 
teherbeesés alapvető feltételeit az 1. táblázat sorolja fel. 

1. táblázat. A sikeres teherbeesés alapvető feltételei 

A nő vonatkozásában Kielégítő hypophyzis, petefészek működés, szabályos ovulació 
Egészséges méhnyálkahárya 
Átjárhatóság a hüvelyben, a méhüregben és a petevezetőkön 

A férfi vonatkozásában Normális spermatogramm 
Potencia coeundi 
A spermiumok szabad mozgása az ivarcsatornában 
A Leydig sejtek megfelelő androgén hormon termelése 

 

Meddőségi kivizsgálás egy év próbálkozás után javasolt (35 év felett 6 hónap próbálkozás is elég). 
Miután a meddőség nemcsak a nőt vagy a férfit érinti, hanem a párokat, ezért a kivizsgálás során 
mindkét partnert vizsgálni kell. 

A meddőség okai 25%-ban férfi, 65%-ban női eredetűek, 10%-ban ismeretlen okúak. A meddőségi 
kivizsgálás történhet párhuzamosan is, egyszerűbb eseteket alapul véve azonban, a nő teljes 
kivizsgálását, ill. kezelését mindenképpen a spermatogramm elvégzése kell, hogy megelőzze. A 
kivizsgálás mindkét nem esetén az anamnézis felvételével kezdődik, ezt követi a klinikai vizsgálat, 
hormonvizsgálatok, eszközös diagnosztikai eljárások, majd a sterilitás kiderítését követően, 
rendszeres követés mellett a megfelelő kezelés. 
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A női és a férfi meddőség okai 

A női meddőség okai 

 Az ovuláció elégtelensége a nem kielégítő FSH és LH termelés miatt 

 A petefészek hiánya, Stein-Leventhal-szindróma, hormontermelő petefészek daganatok 

 A méh submucosus myomái, Ashermann szindróma, a méh septumai 

 A méhnyak gyulladásai, spermaellenes antitestek a cervix nyákban 

 A hüvely gyulladásai, fejlődési rendellenességei 

 A petevezetékek elzáródása. Okai: gonorrhoea, Chlamydia, lázas vetélés, krónikus adnexitis, 
endometriosis 

 Hypothalamikus okok: tumorok, stressz, gyógyszerek behatása 

 Hypophysis okok: Chiari-Frommel szindroma, Simmonds-kór, prolactinoma, egyéb tumorok 

 Cushing-kór, hypothyreosis, hyperthyreosis, súlyos diabetes mellitus 

 Kábítószerek, alkohol, nikotin 

 Psychés eredetű okok: a párkapcsolat nem kielégítő egyensúlya, a férfi szerepének eltúlzása, 
kisebbrendűség érzés a nőben, félelem az anyaszereptől 

A férfi meddőség okai 

 A here betegségei cryptorchizmus, cystokele, varikokele, orchitis 

 Impotencia és ejaculatio zavarok. Okai: gyógyszerszedés, psychés, nikotin, kábítószer, alkohol 

 Mellékhere- és prosztatagyulladás 

 Klinefelter szindróma (hypogonadotrop hypogonadizmus), egyéb genetikai betegségek 

 Fenti okok vagy a spermaképzést vagy a sperma haladását akadályozzák: kóros ondó: 
aspermia, hypospermia, hyperspermia, kóros spermiumok: azoospermia, oligozoospermia, 
polyzoospermia, asthenozoospermia, teratozoospermia, necrozoospermia 

A női és a férfi meddőség vizsgálata 

A nő meddőségi vizsgálata 

 Anamnézis: meddőség tartama, korábbi kivizsgálás, kezelés részletei 

 Szülészeti kórelőzmény: terhességek száma fogamzás módja, terhesség alatti komplikációk, 
szülés módja, szülés utáni pathologiás történések. Menstruáció jellege- menarche ideje, 
ciklusok rendszeressége, időtartama, milyensége, utolsó menses ideje, korábbi 
fogamzásgátlás módja, esetleges káros hatásai 

 Korábbi nőgyógyászati betegségek, kismedencei gyulladások, nemi betegség, myoma,cysta, 
endometriosis,gyakori fluor, hüvelygyulladás, előzetes cytologiai kóros leletek, 
praecancerosus állapotok, nőgyógyászati műtétek 

 Belgyógyászati betegségek, hypertonia, diabetes, lupus, pajzsmirigy és mellékvese-
betegségek, gyógyszerszedés és -allergia, kábítószer, alkohol, nikotin 

 Családi anamnézis, genetikai, daganatos, belgyógyszati betegségek 

 Fizikális vizsgálat: testsúly, testmagasság, endokrin betegségre utaló fizikális jegyek, 
emlővizsgálat, galactorrhoea, külső genitaliák és bimanuális vizsgálat 

 Ovuláció igazolása: luteális fázisban mért szérum progeszteronszint, mely legalább 3 ng/ml-t 
eléri, alaphőmérséklet mérése során bifázisos görbe, pozitív vizelet LH teszt. Egy cikluson 
belül többször UH vizsgálat (tüszőnövekedés, ovuláció, szabad hasűri folyadék megjelenése), 
folliculometria, endometrium-biopszia (ovulációt követő szekréciós fázis kimutatására) 
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 Petefészek funkcionális vizsgálata: FSH ciklus eleji szérumszintje és ösztradiol meghatározás, 
Clomiphen citrát teszt, a ciklus elején inhibin B meghatározás, GnRH teszt 

 Oligo-, ill. anovuláció esetén egyéb hormon vizsgálatok: LH, szérum prolactin, TSH, 
tesztoteron, progeszteron, kortizol 

 Petevezetők átjárhatósága: hysterosalpingographia-HSG. ultrahangos kontrasztanyagos 
vizsgálat, laparoscop során chromopertubatio, transvaginalis hidrolaparoscopia 
chromopertubatioval 

 A méhüreg vizsgálata: UH vizsgálat, esetenként MR a méh fejlődési rendellenességeinél, 
hysteroscopia, HSG, ultrahangos kontrasztanyagos vizsgálat, abrasio 

 A méhnyak vizsgálata: tükörkép során látható anatómiai deformitások, a portion lévő 
gyulladások, hámelváltozások, a cervix nyák vizsgálta, mennyire segíti elő a spermiumok 
haladását, postcoitális teszt, a nemi aktus után 6 órával elvégezve felvilágosítást ad a cervix 
nyák normális ciklikus változásairól-mennyisége, nyújthatósága, páfránylevél rajzolat, a 
méhszáj tágassága, egészséges, mozgékonysága, spermiumok száma. 

 A hüvely vizsgálata: hormoncytologia (a hüvelyhám különböző rétegeinek sejtjei mutatják a 
ciklus szakaszait. A gyakori hüvelygyulladás rontja a teherbeesés esélyét), hüvelyváladék 
(gomba, Trichomonas, gonorrhoea kimutatására), tenyésztés (Chlamydia, Uroplasma, 
Mycoplasma, baktériumok kimutatására), tükörkép, vaginoscop-hüvelyi cysták, fibromák, 
septumok kimutatása 

 Diagnosztikus laparoscopia: endometriosis, endometriomák, petefészek cysták, a méh 
fejlődési rendellenességeinek, adhaesiok kimutatása. Alkalmazható a kürtök 
átjárhatóságának bizonyítására is 

 Immunológiai vizsgálatok: lymphocyta altípusok, citokinek, növekedési faktorok (jelentős 
szerepük nincs), pajzsmirigy-ellenes, petefészek-ellenes antitestek, antifoszfolipid antitestek 
kimutatása, vizsgálatok thrombophilia irányában (habituális vetélésnél van jelentőségük) 

 Fentiek pontos szerepe a meddőségben egyelőre nem egyértelmű, jelenleg olyan nincs 
immunológiai kezelés, mely bizonyítottan javítja a meddőségi terápia kimenetelét 

 Genetikai vizsgálat 

 Amennyiben a kórtörténetben, a családban halmozottan előforduló genetikai rendellenesség 
szerepel, ill. korábbi terhességben súlyos fejlődési rendellenesség volt, karyotípus 
meghatározás és genetikussal konzultáció szóba jön. A fentiek érvényesek a habituális 
vetélésnél és a több sikertelen in vitro fertilizációnál is 

A férfi meddőségi vizsgálata 

 Anamnézis: pl. mumpsz, mely heregyulladást okoz, genetikai kórképek, kábítószer, nikotin, 
alkoholfogyasztás 

 Postcoitális teszt 

 Belgyógyászati és endokrinológiai vizsgálatok (FSH, LH, testosteron) 

 Psychológiai vizsgálat 

 Herebiopszia,vasographia, ondóváladék tenyésztés, here UH vizsgálat 

 Immunvizsgálatok a spermaellenes antitestek kimutatására 

 Kromoszóma vizsgálat 

 Legfontosabb vizsgálat a sperma analízis. 2-5 nap karenciát követően, maszturbació útján 
nyert ondó minőségi és mennyiségi vizsgálata. 

 A normozoospermia jellemzői: volumen: 2-5ml, pH: 7,0-7,8, spermiumszám 20 millió/ml 
felett, spermium-motilitás: >50% célirányos motilitás, >25% gyors célirányos motilitás, 
spermium morphologia: >30% szabályos alak 
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Kezelés 

Kb. 60-70%-os eredményű, beleértve a mindenre kiterjedő, alapos meddőségi kivizsgálást, az 
ovuláció indukciot, az intrauterin inseminatiot és az in vitro megtermékenyítést is. Ha azt vesszük 
alapul, hogy a párok 15%-a meddő, akkor megállapítható, hogy a sikertelen esetek aránya 3-4%. A 
megfelelő kivizsgálás után törekedni kell arra, hogy a pár számára a lehető legegyszerűbb, 
eredményre vezető és testre szabott kezelési módot válasszuk meg. Alapvetően in vivo és in vitro 
lehetőségek jönnek szóba Az in vivo terápiák közös jellemzője, hogy a terhesség létrejöttét elősegítik, 
de a teherbeesés és korai embriofejlődés a petevezetőben jön létre. 

A férfi meddőség kezelése 

 Gyógyszeres kezelés: hypogonadotrop betegeknél GnRH és gonadotrop terápia, 
antiösztrogén és clostilbegyt kezelés, testosteron. Kallikrein- a spermiumok mozgékonyságát 
fokozza. Here- és mellékheregyulladásnál antibiotikum kezelés. Spermaellenes antitestek 
gátlása immunszupresszív szerekkel, kortikoszteroiddal 

 Psychologiai kezelés. Az ejaculatio zavarai sokszor megoldhatók psychologiai kezeléssel. 
Kábítószerről, dohányzásról, alkoholról való leszoktatás, 

 Műtéti kezelés: varicokele, a vas deferens elzáródás sebészi megoldása, 
vasoepididymostomia, a ductus epididymitis elzáródásának megszüntetése, mesterséges 
spermatokele, impotencia csökkentése, papaverin inj. fentolaminnal és prostaglandinnal 
intracavernosusan beadva, tesztoszteron, artériás és vénás eredetű impotenciák sebészi 
megoldása 

 Súlyos belgyógyászati és hormonbetegségek kezelése 

A női meddőség kezelése 

 Tanácsadás, ovulációs teszt használata, házasélet megfelelő időzítése, 

 Életmódbeli változtatás (pl. nagyfokú hízás esetén fogyókúra) 

 Gyógyszeres kezelés 

 Gyulladásellenes terápia, antibiotikumok, nem-szteroid gyulladáscsökkentők 

 Hyperprolactinaemia esetén bromocriptin, norprolac 

 Endometriosisnál danol, gesztagén kúra 

 Gynevac, habituális vetélésnél, idült petefészekgyulladásnál és visszatérő folyásos 
panaszoknál is javasolt. Ovuláció stimulálás: GnRH-analógok, gonadotropinok, humegon, 
pergonal stb., antiösztrogén, clomiphen. Az eredményességet UH vizsgálattal végzett 
folliculometriával igazolhatjuk. Mellékhatásuk lehet az ikerterhesség, petefészek cysták 
kialakulása. 

 Műtéti kezelés: hysteroscop (méhen belüli sövények, polypusok, myomák szanálása, 
összenövések oldása), laparoscop (adhaesiolysis, petefészek cysták eltávolítása, ékresectioja, 
polycystás ovariumnál a cysták felszúrása, electrocoagulatioja, tubaplasztikák, rekanalizáció, 
tuba ampullaris végének beültetése a méhbe, szükség esetén salpingectomia, kismedencei 
peritoneális endometriosisos plakkok coagulatioja, felhasználható az operatív hysteroscopos 
bevatkozások biztonságossabbá tétele), laparotomia (amennyiben a laparoscopos technika 
eredménytelen). 

 Szanatóriumi kezelés (iszapfürdő, sósfürdő, rövidhullám kezelés stb.) Elősegítheti jelentős 
mértékben a teherbeesést. 

 Homológ és heterolog inseminatio. 



 1615 

Amennyiben fenti kezelések eredménytelenek, akkor meddőségi centrumokban végzett IVF in vitro 
fertilizáció, ill embryotransfer a követendő lépés. Ezek a technikák azonban már nem tartoznak bele a 
háziorvosi kompetencia körébe. 

Irodalom 

A szülészet-nőgyógyászat tankönyve. (Szerk. Papp Z.) Semmelweis (2009) 
Szabó I. Szülészeti és nőgyógyászati útmutató. Medition (2008) 
Szabó I. Szülészeti és nőgyógyászati útmutató. Medition (2010) 
A szülészet és nőgyógyászat aktuális kérdései. (Szerk. Doszpod J, Cseh I.) Medicina (1999) 
Hajdu G. Nőgyógyászati és szülészeti fejezetek. Családorvoslás a gyakorlatban. pp. 745. (2002) 
Nőgyógyászati endoszkópia. (Szerk. Rákóczi I, Gerő Gy.) Endoszkópia Haladása Alapítvány, Budapest 
(1994) 
Urbancsek J, Papp Z. Nőgyógyászati Endocrinológia. Springer Hungarica (1997) 

Esettanulmány 

A 27 éves nőbeteg rendellenes méhvérzés, alhasi fájdalmak, szülési terv miatt jelentkezik 
nőgyógyászati szakrendelésen 2004-ben. Elmondása szerint fájdalmai főleg jobb oldalt jelentkeznek, 
láza nincs, vizelési panaszai nincsenek, gyakran közti vérzése van, 2 éve szeretne teherbe esni. Családi 
anamnézise: édesapja és nagybátyja ikerpár, a családban daganatos betegség nem volt. 
Gyógyszerérzékenységről nem tud. Belgyógyászati betegségről nem tud, vérátömlesztést nem 
kapott, vérzékenysége nincs. Daganatos betegsége nem volt, gyógyszert nem szed. Műtétje nem volt. 

Első mensese: 13 éves korban, ciklusa 30/5 nap, utolsó menses vizsgálat előtt néhány nappal. 
Szülészeti anamnézis: terhes még nem volt. Fogamzásgátló tablettát sosem szedett. 

Statusa: közepesen táplált nőbeteg. Általános állapota kielégítő. Térben, időben orientált, durva 
idegrendszeri eltérés nincs. negatív mellkasi status, has puha betapintható. Megnagyobbodott 
nyirokcsomó nem tapintható. Testsúly:60 kg, Tenzio:110/70 Hgmm. 

Bimanuális vizsgálat: ép külső nemi szervek. Kp. tág hüvely. Sima portio hátul. Rendes nagyságú, 
tömött tap. méh anteflexio-versioban, mozgatásra nem érzékeny. A méh mellett jobb oldalt kb. 
férfiökölnyi, cysticus tapintatú, kötött, kissé érzékeny képlet, mely a Douglason keresztül is elérhető. 
Bal oldalt szabad. Tkp: ép portio, cytologia levéve. (1 hét múlva P2), a vizsgálat során fluor, vérzés 
nincs, kolposcopiás lelet: ép laphám. 

Laboratóriumi eredményei normál értéken belül, vércsoportja „A” Rh pozitív. 

UH vizsgálat: norm uterus , bal oldalt ép ovarium, jobb oldalt 12 cm átmérőjű petefészekcysta 
echodús bennékkel, Douglasban folyadék nincs. 

Diagnózis: cysta ovarii permagna l.d. (valószínűleg endometrioid cysta). Metropathia haemorrhagica. 
Sterilitás I. 

Az elvégzett CT igazolta a jobb oldali petefészek cystát, a kismedencében, a nyirokcsomókban, a 
májban metastasisra utaló jelet nem talált CA 125 marker eredménye 25 U/l (norm. 35 alatt). 

Kezelési terv: fiatal kora miatt az abrasio végzésétől eltekintünk, a képlet nagysága miatt 
laparotomiát tervezünk. Szabályos kivizsgálás után / nagy labor, mellkas átvilágítás, EKG/a 
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nőgyógyászati osztályon laparotomia történt. A műtét során norm méhet, ép bal oldali adnexumot 
találtunk. A kismedencei peritoneumon endometriosisos plakkokat nem láttunk, a kisfokú szálagos 
összenövések oldása után a macroscoposan endometrioid-csokoládé cystának vélt jobb oldali 
férfiökölnyi képlet miatt cystectomiát végeztünk visszahagyva épnek látott petefészekállományt és 
petevezetőt. A kórszövettani vizsgálat endometrioid cystát kórismézett. A beteg zavartalan postop 
szak után panaszmentesen, láztalanul 5nap múlva távozott az osztályról. 1 hét múlva megtörtént a 
kapocsszedé-. A Pfannenstiel metszés per primam gyógyult. 

A továbbiakban Endometriosis Ambulancián Danol és Provera kúrát kapott az endometriosis miatt 
utókezelésként, melyek hatására fájdalmai megszűntek, közti vérzései nem ismétlődtek, de spontán 
nem esett teherbe. 

Két évvel később ismét alhasi fájdalmai jelentkeztek, de akkor bal oldalt és vérzéses rendellenesség 
nélkül. Bimanuális vizsgálat: rendes nagyságú, tömött tapintatú méh mellett bal oldalt lúdtojásnyi, 
kötött, cysticus tapintatú, nyomásérzékeny képlet. Az UH és CT vizsgálat ismét endometrioid cystát 
valószínűsített. A képlet átmérője 9,5 cm volt. CA 125 marker eredménye 64 U/l volt. Laparotomiát 
végeztünk ismét Pfannenstiel metszésből. A műtét során a bal oldali petefészek cysta miatt 
cystectomia történt visszahagyva petefészekállományt és az ép bal oldali tubát. A méh és a jobb 
oldali adnexum eltérés nélküli volt. Összenövést nem találtunk. A kórszövettani vizsgálat 
endometrioid-csokoládé cystát kórismézett. Zavartalan postop. szakasz után panaszmentesen, 
láztalanul távozott az osztályról. Egy hét múlva kapocsszedés, primára gyógyult hasseb. 

A továbbiakban ismét Danoval és Provera kúra. A rendellenes méhvérzései és az alhasi fájdalmai 
megszűntek. Az elvégzett HSG során mindkét oldali petevezető átjárhatónak bizonyult. Férjnél 
normozoospermia. Miután spontán nem esett teherbe, Meddőségi Ambulanciáján gyógyszeres 
kezelést kapott. Pergonal-Choriogonin kombinacio sikeresnek bizonyult, létrejött a terhesség. 

2008-ban zavartalan terhesség után per vias naturales 2700 g súlyú élő, egészséges leánygyermeket 
szült. A továbbiakban semmiféle gyógyszeres kezelést nem kapott, panaszmentes volt. 

Második alkalommal már spontán esett teherbe és 2011 márciusában zavartalan terhesség után per 
vias naturales 2900 g súlyú, egészséges leánygyermeket szült. A fejezet írásakor zavartalan 
gyermekágy időszak. 

A rendellenes méhvérzést, alhasi fájdalmat és meddőséget okozó mindkét oldali endometriod-
csokoládé cysta miatt 2 laparotomia során történt cystectomiával, majd az ezt követő gyógyszeres 
kúrával az endometriosist szanáltuk. Miután utóbbi a női meddőség egyik leggyakoribb és 
legjelentősebb oka, megteremtettük a lehetőséget a teherbeeséshez. Első esetben ez csak ovuláció 
indukcióval sikerült, másodszor már spontán. A két egészséges újszülött és a panaszmentes édesanya 
igazolja gyógyításunk sikerét. Gondozást, követést nem igényel. 

Tesztkérdések 
1. Hány százaléka meddő a pároknak Magyarországon? 
A. 15% 
B. 10% 
C. 5% 
D. 20% 
E. 25% 
 
2. Mennyi idő próbálkozást fogadnak el a meddőségi vizsgálatok megkezdéséhez? 
A. 2 év 
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B. 1 év 
C. 3 év 
D. 5 év 
E. fél év 
 
3.Mi a meddőség leggyakoribb oka? 
A. Spemaelégtelenség 
B. A méh betegségei 
C. A petevezetők lezáródása 
D. Ovulációs elégtelenség 
E. A méhnyak gyulladásai 
 
4. Melyik szindróma jár meddőséggel, hypertrichosissal, amenorrhoeával, petefészek-cystával? 
A. Ashermann-szindróma 
B. Simmonds-kór 
C. Stein-Leventhal-szindróma 
D. Cushing-kór 
E. Chiari-Frommel-szindróma 
 
5. A hyperprolactinaemia amenorrhoet és meddőséget okozhat. Melyik gyógyszer adása javasolt 
ennél a betegségnél? 
A. Provera 
B. Danol 
C. Norcolut 
D. Duphaston 
E. Bromocriptin 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: B, 3: D, 4: C, 5: E 

Fogamzásgátlás 
dr. László Dániel 

A fogamzásgátlás iránti igény az emberiséggel egyidős - a Bibliában is találhatók erre utaló részek - de 
napjainkban, amikor a demográfiai robbanásnak köszönhetően a Föld lakossága évente kb. 82 millió 
fővel emelkedik és a WHO számításai alapján a született gyermekek közel egyharmada nem kívánt 
terhességből születik globális igény mutatkozik a korszerű, elérhető és elfogadható módszerek iránt. 

Alapfogalmak 

Az „ideális” fogamzásgátló az alábbiaknak felel meg: 

 100%-os hatékonyságú 

 Kényelmes (elfelejthető, az együttléttől független) 

 Reverzibilis: hatása egyszerűen, lehetőleg külső segítség nélkül visszafordítható 

 Biztonságos: mellékhatás nélküli 

 Ellenőrzéstől mentes: nem kell orvosi vagy gyártói segítség a használathoz 

 Elfogadható: minden kultúra, vallás, politikai irányzat számára 

 Működése a nő által ellenőrizhető 

 Olcsó és könnyen terjeszthető 

 100%-ban véd a nemi úton terjedő fertőzések (STI) ellen 
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 Fogamzásgátló hatásán túl egyéb előnyökkel is bír, mint pl. a menstruációval kapcsolatos 
problémák javítása. 

Ilyen, mindenki számára minden élethelyzetben elfogadható módszer nincsen. Így a páciens és a 
fogamzásgátlással foglalkozó orvos közös feladata, hogy az adott nőnek az adott helyzetben a 
szükséges kompromisszumok figyelembe vételével a legjobb választáshoz jusson. A hatékonyság 
mérésére az úgynevezett Pearl születési index használatos, mely megmutatja, hogy adott módszert 
használó nők közül egy év alatt hány esik teherbe: 

 

 

A számítás tovább finomítható, ha megkülönböztetjük a módszer bevezetését célzó tanulmányokban 
részt vevő, a módszert szigorú ellenőrzés és részletes tanácsadás mellett használó „tökéletes” 
használókat és az átlagembereket reprezentáló „tipikus” felhasználókat, illetve ha a használókat 
korcsoport szerint is vizsgáljuk. A sikertelenségért elsősorban a használatbeli hibák, másodsorban az 
egyéni jellemzők - életkor, termékenység - felelősek. Az alábbiakban az egyes fogamzásgátló 
módszerek hatásmechanizmusát, előnyeit és hátrányait tekintjük át. A hivatkozásnál idézett, jelen 
fejezet megírásához használt könyv 2009-ben jelent meg magyar nyelven és a legapróbb gyakorlati 
részletekig, hiánypótló módon tartalmazza a fogamzásgátláshoz kapcsolódó tudnivalókat. 

Természetes fogamzásgátló módszerek 

A természetes családtervezés vagy naptár módszer az alábbiakat veszi figyelembe: 

 A nőknél általában a középidőben (28 napos ciklus esetén a 14. napon) van a tüszőérés és ez 
különböző módszerekkel - napi alaphőmérséklet mérése, cervix önvizsgálata, vizelet 
hormonszint ellenőrzése - nyomon követhető 

 A petesejt a tüszőérést követően maximum 12 órán keresztül képes a megtermékenyülésre 

 A spermiumok maximum 7 napig (!) képesek a megtermékenyítésre. 

Sikertelenségi arány: 15,5. A módszer előnye, hogy természetes, olcsó, külső beavatkozástól mentes. 
Hátránya a magas hibaarány, amelynek oka a nők többségénél folyamatosan változó ciklushossz és a 
ciklus megbízható nyomon követésének hiánya. További hátrány, hogy a pártól időnként 
önmegtartóztatást kíván, ráadásul a nők többségének libidója a magas ösztrogén szintnek 
köszönhetően pont a tüszőérést megelőző időszakban magasabb, amely tiltott időszak, így a 
módszert célszerű más módszerrel, pl. óvszer kombinálni. 

Megszakításos közösülés 

Sikertelenégi arány: 27 (!) A módszer legnagyobb előnye, hogy „ingyen és mindig kéznél van”. A 
módszer hátránya megbízhatatlansága, aminek oka, hogy az előváladék tartalmazhat a 
megtermékenyítéshez elegendő számú spermiumot, valamint a módszer a férfi megfelelő időben 
gyakorolt fegyelmezettségétől függ. További hátrány, hogy a közösülés nem teljes, ami kielégülési 
nehézségekhez, illetve pszichés problémákhoz vezethet. Rossz hatékonysága miatt mindkét módszer 
elsősorban olyan pároknak javasolható, akik hosszú távon tervezik (következő) gyermek vállalását, 
csak még „az időt szeretnék húzni”. 
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Laktációs amenorrhoea módszer (LAM) 

Nem annyira önálló módszer, mint élettani tény, hogy szülés után az alábbi három feltétel együttes 
teljesülése esetén: 

 a szülés óta nem telt el több mint 6 hónap, 

 a csecsemő teljes anyatejes tápláláson van, 

 nem jött meg az első menses 

A teherbeesés kockázata igen alacsony, 2/100 pár-év, ami elfogadható mértékű fogamzásgátlást 
jelenthet önmagában (pl. további gyermekvállalás tervezése esetén). 

Barrier módszerek 

Ezen módszerek közös hatásmechanizmusa, hogy gátolják a spermiumoknak méhszájon való 
átjutását. 

Óvszer (kondom) 

2003-ban világszerte 44 millió pár használt óvszert adtak el. Az eladások egynegyede Japánban volt, 
ahol a fogamzásgátlást használó párok 75%-a ezt a módszert választja. Sikertelenségi arány: tökéletes 
használat mellett, válogatott csoportban 2/100 pár-év (!), 25-34 év közötti „tipikus használó” nőknél 
3,6/100 pár-év, fiataloknál akár 10/100 pár-év lehet. A hibák száma alapvetően a pár (férfitagjának) 
motiváltságának függvénye. 

A módszer legnagyobb előnye, hogy megbízhatóan véd a STI kórokozókkal szemben beleértve a HPV-
t, további előnyei, hogy orvosi közreműködés nélkül használható, könnyen beszerezhető, kevés 
mellékhatása van. A módszer hátránya, hogy az aktustól nem független, a férfi számára csökkenti az 
érzetet (bár ez ejaculatio praecox esetén még hasznos is lehet). A guminak jellegzetes, kellemetlen 
szaga van, és ritkán ugyan, de okozhat allergiás reakciót mindkét félnél. A módszer talán legnagyobb 
hátránya az, hogy alapvetően a férfiak ellenőrzése alatt áll, akik felmérések alapján hajlamosak a 
teherbeesés problémáját a nőknél lényegesen felületesebben kezelni… 

Az óvszer elsősorban fiatal korban javasolt, különösen alkalmi kapcsolatok létesítésekor, akár 
tablettával kombinálva, továbbá kiváló megoldás rövidtávra, pl. tabletta elkezdéséig, (következő) 
gyermek vállalásáig. 

Megjegyzés: Egyes olajos alapú síkosítók, krémek, ill. hüvelykúpok (pl. a gombás fertőzés elleni, 
recept nélkül kapható kúpok) képesek oldani a latex óvszer anyagát, így azt elvékonyítva növelik a 
kiszakadás esélyét. 

Pesszárium és méhnyak sapka 

A módszer lényege egy, a hüvelybe helyezett műanyag lemez, mely a méhszájat szeparálja a 
hüvelyben lévő spermiumoktól. Sikertelenségi arány tipikus használat mellett: 16. 

A módszer elvi előnye, hogy olcsó, hormonmentes, tanulást követően önállóan használható 
megoldás. Hátránya, hogy használata nehézkes, aktushoz kötött, hüvelyi irritációt okozhat. 
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Rossz hatékonysága miatt a tabletta, az óvszer és a modern IUD-k mellett a módszer inkább történeti 
jelentőségű. 

Spermicid krémek, kúpok (pl. Pharmatex) 

A módszer lényege, hogy a hüvelybe jutott spermiumok mozgását gátolja, azokat elöli. Sikertelenségi 
arány: az egyik gyártó szerint 0,7-7, átlagosan 0,74, egyéb források szerint tipikus használóknál 29, 
tökéletes használóknál 4-18. A módszer előnye, hogy orvosi beavatkozástól független, 
mellékhatásoktól mentes, jól kombinálható más módszerekkel, valamelyest véd az STI ellen. 
Hátránya, átlagos használóknál alacsony hatékonyságú, aktusfüggő, az aktus előtt 10 perccel fel kell 
helyezni, helyi irritációt okozhat. Elsősorban 45 év felett, szoptatás mellett, egyéb módszer, pl. 
megszakított közösülés kiegészítéseként, ill. tervezett gyermekvállalás esetén az idő húzására 
javasolt. 

Kombinált hormonális fogamzásgátlás 

A kombinált fogamzásgátlók egy ösztrogén komponensből, ami egy kivétellel az ethynil-ösztradiol, és 
egy gesztagén komponensből állnak. A módszer elsődleges hatásmechanizmusa, hogy az agyalapi 
mirigyre gyakorolt negatív visszacsatolás révén gátolja a petefészkekben a tüszőérést miközben az 
ösztrogén komponens biztosítja a méhnyálkahártya ciklikus működését. Másodlagos hatásként a 
cervixben gátolja a spermiumok mozgását, és az embryo beágyazódását, bár ez utóbbi hatásra az 
erős antiovulációs hatás miatt szinte soha nincs szükség. 

Kombinált hormonális kontraceptív tabletta (KOK) 

A nyugati világ legnépszerűbb módszere, jelenleg a világon több, mint 100 millió nő használja a 
tablettát. A szexuálisan aktív, 30 év alatti nők 95%-a számolt be orális fogamzásgátló szedéséről élete 
folyamán az Egyesült Királyságban. 

Hatékonyság a tökéletes használók körében 0,3, a tipikus használók között átlagosan: 8 (25-34 éves 
korig): 0,38, 35 év felett: 0,23. 

A tökéletes és átlagos használók közötti nagy különbséget eredményező sikertelenségért elsősorban 
a szedési hibák, másodsorban a figyelmen kívül hagyott, a KOK hatását csökkentő gyógyszer-
interakciók felelősek. A korcsoport szerinti felbontásból jól látszik, hogy a nagyszámú nem kívánt 
terhesség főleg a 25 év alatti korosztályban jön létre. A módszer előnyeit az 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat. A kombinált hormonális kontraceptív tabletta (KOK) előnyei 

Kontraceptív előnyök 

 Nagy hatékonyság. 

 Nagy kényelem, együttléttől független 

 Reverzibilis 

Nem kontraceptív, főleg nőgyógyászati előnyök 

 A menstruációs zavarok (meno-, metrorrhagia, PMS, stb.) gyakoriságának csökkentése 

 STI elleni védelem 

 Méhen kívüli terhesség elleni védelem 

 Funkcionális petefészek ciszták elleni védelem 

 Miómák elleni védelem 

 Endometrium-, petefészek- és végbélrák elleni védelem 



 1621 

Egyéb kedvező hatások 

 Akne elleni védelem 

 50 éves korig védelem az oszteoporózis és a klimaxos tünetek ellen 

 Az endometriózis gyakoriságának csökkentése 
 

A módszer hátrányai, mellékhatások 

 Keringési betegségek: A KOK-t szedők abszolút vénás trombózis kockázata alacsony, de 3-6-
szorosa a nem szedőkének. A kockázat vélhetően a szedés első éve során a legmagasabb és 
attól kezdve csökken, de végig fennáll a szedés alatt, abbahagyását követően gyorsan 
regrediál. Egészséges, nem dohányzó nőknél a stroke kockázata 1,5-szörös KOK szedése 
mellett, a szívinfarktus kockázata változatlan. A dohányzás és a KOK együtt 2-3-szorosra 
növeli a stroke és 10-szeresre az infarktus kockázatát. 

 Máj betegség: májadenoma, vagy -karcinóma, cholestasis, epekövek gyakoriságát a KOK 
növelheti, de sokkal kisebb mértékben, mint pl. a dohányzás. 

 Hátrányos hatás egyes daganatokra: a méhnyakrák kockázat emelkedett KOK szedése 
mellett, de nem tisztázott, hogy ez nem csupán a gyakoribb HPV fertőzés következménye-e. 
Az emlőrák és a KOK kapcsolatáról nincs egyértelmű álláspont. 

 Hátrányos társadalmi hatás: egyesek a házasságok számának csökkenését, a több partnerrel 
létesített nemi kapcsolatokat, a kevesebb gyermek vállalását társadalmi szinten 
összefüggésbe hozzák a tablettával. 

 Méhen kívüli terhesség: az IUD-khez hasonlóan az összes szám csökken, de a KOK mellett 
létrejövő terhességek között magasabb a méhen kívüli terhességek aránya. 

 Egyéb, ún. minor, mellékhatások: depresszió és csökkent libidó, emlő-megnagyobbodás és 
feszülés folyadékretenció miatt, fejfájás, gingivitisz, hajhullás, hányinger, hólyaggyulladás és 
egyéb húgyúti panaszok, hüvelyi folyás (nem specifikus) és méhnyak „erózió”/ectopia, 
lábikragörcs és fájdalom, súlynövekedés, fényérzékenység, felszínes thrombophlebitis, 
emlőfájdalom, tejcsorgás, májfolt. 

A KOK és egyéb, ösztrogén tartalmú fogamzásgátlók abszolút kontraindikációit a 2. táblázat sorolja 
fel. 

2. táblázat. A KOK és egyéb, ösztrogén tartalmú fogamzásgátlók abszolút kontraindikációi 

Keringési betegség jelenleg vagy a múltban 

 Bármilyen múltbeli, bizonyított artériás vagy vénás trombózis 

 Ischémiás szívbetegség, angina pectoris vagy koronária arteritis 

 Vénás vagy artériás betegség súlyos vagy összetett kockázata (pl. 40 feletti BMI önmagában 
is, 35 éves feletti kor és dohányzás együtt, stb.) 

 Atherogén dyslipidaemia 

 Migrén aurával 

 Kifejezett aura fejfájás nélkül 

 Tranziens ischaemiás attack 

 Múltbeli agyvérzés 

 Pulmonáris hypertonia, bármilyen okból 

 Strukturális (nem helyrehozott) szívbetegség, mint vítiumok vagy sönt/septum defektusok 
Ismert, trombózisra hajlamosító állapotok 

 A véralvadás/fibrinolízis bármely szerzett vagy öröklött rendellenessége, 

 Klippel-Trenaunay-Weber szindróma 
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 Elektív, alsó végtagi nagyműtét előtt legalább 2 (lehetőleg 4) hétig, a mobilizáció után 2 
héttel (nem szükséges a KOK abbahagyása kisebb műtétek, mint pl. laparoszkópia esetén) 

 Az alsó végtag immobilizáció (pl. törés), varixok injekciós scleroterápiája, intraluminaris 
lézerkezelés – vagy ehhez hasonlók során 

 Nagy magasságba történő utazás, túrázás esetén egyéb kockázati tényezők mellett 
Májbetegségek 

 Aktív májsejt betegség (emelkedett májfunkciós értékek, gyulladások, súlyos krónikus 
hepatítisz B és C, cirrózis) 

 Korábbi tablettához kapcsolódó sárgaság 

 Dubin-Johnson és Rotor szindróma (a Gilbert kór nem.) 

 Vírushepatítisz vagy egyéb májsejt károsodás után: a laborértékek normalizálódását 
követően a KOK szedhető 

 Májadenoma, karcinóma 

 Porfíriák 
Szexuálszteroidok által befolyásolt vagy korábbi KOK használathoz kapcsolódó, súlyos állapot az 
anamnézisben 

 SLE - az antifoszfolipid antitesteken keresztül VTE rizikó is 

 KOK által indukált hypertonia 

 Hipertrigliceridémia által indukált pancreatitis 

 Terhesség alatti pemphigoid 

 Chorea 

 Stevens-Johnson szindróma (erythema multiforme), ha KOK-kal függ össze 

 Trofoblast betegség - amíg a β-hCG szint kimutatható 

 Hemolítikus urémiás szindróma (HUS) és trombotikus trombocitopéniás purpura (TTP) 
Terhesség 
Nem diagnosztizált alsó genitális traktus eredetű vérzés 
Ösztrogén-dependens daganatok 

 Emlőrák 

 Emlő atypia 
Egyebek 

 Bármely tabletta összetevővel szembeni allergia 

 Korábbi jóindulatú intracranialis nyomásfokozódás 

 Amaurosis fugax: a látás tranziens elvesztése 

 Specifikusan a drospirenonra vonatkozóan: a spironolakton szerű hatás miatt ez a vegyület 
kerülendő - amennyiben KOK egyébként adható - magas kálium szintek veszélye esetén 
(veseelégtelenség, máj működészavara, kálium-megtakarító diuretikumok) 

 Sturge-Weber szindróma (stroke kockázat) 
A gyermekágy első 6 hetében szoptatás esetén 
A nő tanácsadást követően is fennálló aggodalma a KOK biztonságosságát illetően 

 

A módszer elsősorban javasolt fiataloknak, a ciklus rendszeressé válását követően (szükség szerint 
óvszer használatával kiegészítve), olyan nőknek, akik sokat profitálhatnak a nem kontraceptív 
előnyökből, még nem szült nőknek, akik nagy hatékonyságú módszert igényelnek. 

Egyéb kombinált hormonális fogamzásgátlók 

Ezek hatásmechanizmusa, hatékonysága és egyéb tulajdonságai megegyeznek a tablettáéval, a 
különbség a bevitel módjában áll, így alternatívát kíván azon nők számára, akiknek a tabletta 
szedésével van nehézségük. 
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Fogamzásgátló hüvelygyűrű (NuvaRing®) 

A szilikongyűrűt a hüvelybe kell helyezni, ahol 3 hét alatt folyamatosan áramlik ki az oldott gyógyszer. 
A módszer előnye, hogy a folyamatos felszívódás és a first-pass hiánya miatt alacsonyabb 
hormonszintekkel érhető el a kívánt hatás. 

Fogamzásgátló tapasz (Evra®) 

A bőrre helyezhető, kombinált hormontartalmú tapasz, melyet hetente kell cserélni. Összességében 
magasabb hormonszinteket eredményez, mint a tabletta, 3-ból 2 tanulmány fokozott trombosis 
kockázatról számolt be. 

Csak gesztagént tartalmazó hormonális fogamzásgátlók 

Ezek a fogamzásgátlók kizárólag progesztogént tartalmaznak. A hatásmechanizmusuk szempontjából 
régebben a cervicalis nyák megváltoztatását - a spermiumok számára átjárhatatlanná tételét - 
tartották, de a legújabb vizsgálatok alapján a ciklusok legalább felénél a gesztagén a tüszőérést is 
gátolja. Hatásfokuk összemérhető a KOK és az IUD hatásfokával, népszerűségük növekszik. 

Csak progesztogént tartalmazó tabletta (progestogen only pill - POP) 

A készítmény 75 μg dezogesztrelt (DSG) tartalmaz, Cerazette® és Azalia® néven van forgalomban. 
Vizsgálatok alapján a szedése mellett a ciklusok 97%-a anovulatorikus, így hatása szinte egyezik a 
kombinált hormonális fogamzásgátlókéval. Sikertelenségi arány: tipikus használóknál 8, tökéletes 
használóknál 0,17-0,3. 

Előnyök: 

 Mentes az összes ösztrogén komponens által okozott mellékhatástól, sokan szedhetik, akik a 
KOK-t valamilyen okból nem (pl. hypertonia, diabetes, migrén aurával, obesitas esetén) 

 Hatásfoka megegyezik a KOK magas hatásfokával 

 Ugyanúgy felfüggeszti a menstruációs ciklust, jótékony hatással bír a menstruációs zavarokra 

 Szedhető szoptatás alatt 

A módszer legnagyobb hátránya, hogy a vérzésminta lényegesen rosszabb, mint KOK szedése mellett. 
A nők egy kis részének POP szedése mellett is rendszeres ciklusa van, egy jelentős részüknél idővel 
teljes vérzéshiány alakul ki, amely a korábbi hiedelmekkel ellentétben semmiféle károsodást nem 
okoz, ilyenkor is megfelelő perifériás ösztrogén szintek mérhetők és a reverzibilitás is tökéletes. A nők 
egy további részénél viszont egy általában kis mennyiségű, de rendszertelen, gyakrabban fellépő 
vérzés jelentkezhet A vérzésminta a szedési idővel javulni szokott, de ez a tabletta abbahagyásának 
elsődleges oka. További mellékhatás lehet, hogy valamivel gyakoribb a többnyire tünetmentes, 
spontán visszafejlődő, kezelést nem igénylő, ún. funkcionális petefészek-ciszták megjelenésének 
gyakorisága POP szedése mellett. 

A módszer elsősorban azoknak a fiatal hölgyeknek javasolt, akik nagy hatékonyságú fogamzásgátló 
megoldást szeretnének, de KOK-t nem szedhetnek vagy a szedése mellett az ösztrogén 
komponenssel összefüggő mellékhatások jelentkeztek. Szoptatás alatt is szedhető. 
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Injekciós fogamzásgátlás (depo medroxyprogesteron-acetat, DMPA, Depo-Provera®) 

A fogamzásgátló módszer Nyugat Európában kevésbé népszerű, a világon az EN felmérései alapján 
azonban 13 millió nő használja ezt a módszert. Az alacsony európai használatért elsősorban a 
különböző tévhitek felelősek, a módszer sokaknak nyújt reális alternatívát (amennyiben felkínálják). 
A DMPA injekció 150mg-os dózisban, im. adható. Egyszeri adás 12 heti védelmet nyújt. Hatása a KOK-
hoz hasonlóan az ovuláció gátlásán alapszik. A petefészek által termelt ösztrogén szint a használók 
többségénél a normális tartományban marad. Sikertelenségi arány: tökéletes használat esetén 
0,3/100 nő-év, tipikus használat esetén 3/100 nő-év. 

A módszer előnye nagy hatékonysága, olcsósága, elfelejthetősége. További előnye, hogy mentes az 
ösztrogénfüggő mellékhatásoktól, esetenként csökkenti a menstruációs panaszokat, enziminduktor 
gyógyszerek mellett is szedhető. 

Az injekció legnagyobb hátránya, hogy nem kivehető, az egyszer már megadott dózis (mellék)hatása 
nem visszafordítható. További hátránya, hogy a POP-hoz hasonlóan rendszertelen vérzést okozhat, 
egyesek depresszív hangulatváltozásról számolnak be és átlagosan évi 2-3 kg-os súlynövekedést okoz. 
Mivel hosszú távú (2 éven túli) használata egyeseknél alacsony ösztrogén szintet és a csontsűrűség 
csökkenését okozhatja alapvetően rövid távú megoldásnak ideális. Elsősorban azoknak javasoljuk, 
akik az egyéb, nagy hatékonyságú módszereket nem szedhetik, vagy nem kívánják szedni. Ideális 
módszer enziminduktor hatású gyógyszerrel történő kezelés idejére. Egyes epilepsziásoknál 
csökkentheti a rohamok számát. 

Méhen belüli fogamzásgátló módszerek (IUD) 

A méhen belüli fogamzásgátlók a méhnyakon keresztül kerülnek felhelyezésre, alapvetően egy 
műanyag vázat tartalmaznak melyre esetenként réz, vagy réz és nemesfém (arany, ezüst) ötvözete 
kerül felvitelre, illetve létezik egy hormont kibocsátó, ún. méhen belüli rendszer is. A WHO adatai 
szerint a világon 150 millió IUD-t használnak, ebből 60 milliót Kínában. Európában a nők csupán 4%-a 
védekezik IUD-vel. 

Réz tartalmú méhen belüli fogamzásgátlók („spirál”) 

Az eszközből kiszabaduló rézionok megnövelik a genitális traktusban lévő folyadékban a gyulladásos 
sejtek számát, így fogamzásgátló hatásuk elsősorban a spermiumok gátlásán alapul. Másodsorban az 
eszközök képesek megakadályozni a már megtermékenyített petesejt beágyazódását is a méh falába. 
A legmodernebb, T Cu 380 típusú eszközök (pl. Pregna®) vízszintes szárukon is tartalmaznak 
rézcsíkokat, ezek hatásfoka a legmagasabb és a gyártó a legtöbb esetben 10 éves használati időt 
szavatol. A fémet nem tartalmazó, ún. inert eszközök hatásmechanizmusa hasonló, hatékonyságuk 
azonban kisebb, használatuk visszaszorult. A réz mellett felvitt nemesfémek bizonyítottan nem 
növelik a hatékonyságot. 

Sikertelenségi arány: csíkozott eszközök: 0,6-0,8/100 nő-év, egyéb, réztartalmú eszközök: 1-1,2/100 
nő-év. Ez az arány megfelel a művi meddővé tételt követő sikertelenségi arányoknak! 

A módszer számos előnnyel bír. Nagy hatékonyságú, biztonságos (mortalitása kb. 1:500000, nincs 
szisztémás mellékhatása), független a nemi élettől, nem igényel mindennapi tevékenységet, mint a 
tabletta bevétele, olcsó és könnyen forgalmazható, a szoptatás alatt is biztonságos, valamint 
reverzibilis. 

Hátrányok és lehetséges szövődmények: 
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 Méhen belül létrejött terhesség esetén valamivel nagyobb vetélés kockázat. 

 Méhen kívüli terhesség: bár az IUD mellett létrejött terhességek között magasabb a méhen 
kívüli terhesség aránya, a magas hatékonyság miatt összességében csökkenti a méhen kívüli 
terhességek számát a védekezés nélküli állapothoz és az egyéb fogamzásgátló módszerekhez 
képest is. 

 Az eszköz kilökődése ritkán előfordulhat, ezért célszerű az első időkben havonta ellenőrizni 
(jelzőszál). 

 A felhelyezés időnként kellemetlen, orvosi beavatkozást igényel, extrém ritkán perforáció 
előfordulhat. 

 Kismedencei gyulladás (PID): ma már egyértelműen bizonyított, hogy az eszköz önmagában 
nem okozója a kismedencei gyulladásnak, azonban az egyéb módszerekkel - óvszer, KOK, 
POP, megszakítás - összevetve a spermiumokat vektorként használó, elsősorban Chlamydia 
baktériumok okozta PID ellen kisebb védelmet nyújt. A gyulladásos szövődmény 
nagymértékben csökkenthető a felhelyezés előtt elvégzett STD szűréssel, szükség esetén a 
partnerre is kiterjedő antibiotikus kezeléssel. 

 A havi vérzés mennyisége és hossza nőhet, ez nem hormonális úton gyakran jól kezelhető. 

A módszer elsősorban azoknak a monogám kapcsolatban élő, gyermekes nőknek ajánlott, akik 
hosszabb távú, magas hatékonyságú megoldást szeretnének. Számos előnye, kevés, zömében jól 
kezelhető mellékhatása és alacsony ára miatt az IUD sokak számára jelenti az ideális fogamzásgátlást. 
Elterjedését nagyban gátolják a különböző - sokszor sajnos még orvosok által is terjesztett, - 
megalapozatlan városi legendák. 

Méhen belüli hormonális fogamzásgátló (LNG-IUS, Mirena®) 

Az eszköz vázán egy kapszula található melyből napi 20 mg levonorgesztrel (LNG) típusú 
progesztogén szabadul fel folyamatosan 5 éven keresztül. Hatását a spermiumok és az endometrium 
gátlásával fejti ki. A felszabaduló minimális mennyiség miatt az eszköz felhelyezése után pár 
hónappal már nem kell szisztémás hatással számolnunk, így a tüszőérés zavartalan. Hatékonysága 
azonos a művi meddővé tétellel, a sikertelenségi arány 0,2/100 nő-év, így a legbiztosabb jelenleg 
elérhető reverzibilis fogamzásgátló módszer. 

A réztartalmú IUD-k pozitívumain túl is számos előnnyel bír: 

 A használók 90%-os csökkenést tapasztalnak a havi vérzés mennyiségében, idejében, és a 
menstruációt kísérő fájdalomban; sokuknál 6-12 hónap alatt teljes amenorrhoea alakul ki. A 
módszer a hypermennorrhoea kezelésére első vonalbeli terápiaként ajánlott. 

 Endometriózisban is használható fenntartó kezelésként. 

 Menopauzális hormonterápia (MHT): gesztagén komponenseként is használható, ilyenkor az 
LNG-IUS 4 évente cserélendő. 

 Vélhetően védelmet nyújt PID ellen is. 

Hátrányok és mellékhatások: 

 Ugyanakkora a kilökődés, perforáció kockázata, a felhelyezéssel járó kellemetlenség, mint az 
IUD-k esetén. 

 A felhelyezést követő első 3-6 hónapban gyakran jelentkezik kis mennyiségű, de 
rendszertelen pecsételés. 

 A gyakran jelentkező vérzéshiánynak nem minden nő örül, a fentiekkel együtt ezt is célszerű 
előre tisztázni. 
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 Igen kis számban előfordulhatnak szisztémás hormonális mellékhatások, mint a puffadás, 
emlőfeszülés, akne és depresszió. Ezek a tünetek is általában megszűnnek 3-6 hónap alatt. 

 A funkcionális petefészekciszták gyakoribbak, de ezek általában tünetmentesek, többségük 
spontán megszűnik. 

 Az LNG-IUS mellett extrém ritkán létrejövő terhesség esetén felmerül az embrionális 
károsodás gyanúja. 

 Ára az IUD-knál magasabb, bár a tablettáknál olcsóbb megoldás. 

A jelenleg ismert módszerek közül az LNG-IUS felel meg leginkább az ideális fogamzásgátlóról 
alkotott képnek: reverzibilis, csaknem 100%-os hatékonyságú, kényelmes (az együttléttől független), 
csaknem mentes minden mellékhatástól, véd az STD ellen, egyéb előnyökkel is bír, ellenőrzésektől 
mentes. Elsősorban javasolható azoknak, akik a családtervezést lezárták, de a legtöbb gyermekes 
nőnek ideális módszer. 

Sürgősségi (postcoitális) fogamzásgátlás 

A módszer célja a terhesség megelőzése „baleseteket” követően. Kétféle gyógyszer áll rendelkezésre, 
a 1,5mg LNG gesztagént tartalmazó tabletta (Rigesoft®, Escapelle®) és a 30 mg ulipristal progeszteron 
antagonistát tartalmaz ellaOne®. Hatásmechanizmusuk elsődlegesen a beágyazódás gátlásán 
alapszik, az LNG-nek vannak egyéb, a POP-kra jellemző hatásai. Sürgősségi fogamzásgátlásra 
használhatóak még a réz tartalmú IUD-k is, ez elsősorban a gyógyszeres módszerrel szemben fennálló 
ellenjavallat esetén merül fel. 

Az LNG-t tartalmazó tabletta a védekezés nélküli együttlétet (VNE) követően 72 órán belül vehető be, 
hatékonysága az idő előrehaladtával csökken, teljes hatékonysága 84% körüli. Az uripristal 120 órán 
belül hatékony, hatékonysága 98%, mely kevésbé függ az eltelt időtől. A réz IUD 120 órán belül 
helyezendő fel, hatékonysága a felhelyezés idejétől függetlenül 99% feletti. 

Bár a módszer biztonságos, nagy hatékonyságú, kevés mellékhatással jár, nem javasolt rendszeres 
fogamzásgátlás céljára. A gyógyszerek mellékhatása ritkán az émelygés, hányás (a bevételt követő 2 
órán belüli hányás esetén ismételt gyógyszer bevétel szükséges!), a ciklus felborulása. A bevételt 
követően 3 héttel terhességi teszt végzése javasolt. 

Ellenjavallatok: 

 Terhesség gyanúja - pl. a jelenlegit megelőző VNE az utolsó vérzés óta 

 A gyógyszerrel szembeni allergia 

 Súlyos májbetegség 

 Felszívódási zavar 

 Akut porfíria 

(az utóbbi négy esetben IUD használható). 

A módszer az utolsó lehetőség a nem kívánt terhesség megelőzésére, életkori megkötés nélkül 
használható. Megjegyzés: a sürgősségi fogamzásgátlóért jelentkező nőknél szükséges lehet az STD 
kórokozók szűrése, valamint a fogamzásgátlási tanácsadás. 
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Irodalom 

Guillebaud J. Fogamzásgátlás: Megválaszoljuk kérdéseit. (Ford. László D.) Oriold és Tsai. Kiadó, 
Budapest (2009) 

Tesztkérdések 

1. Melyik nem jellemzője az „ideális” fogamzásgátló módszernek? 
A. 100%-os hatékonyság 
B. Mellékhatásoktól mentes 
C. Olcsó 
D. A férfi is részt tudjon venni a fogamzásgátlásban 
 
2. Mit mutat meg a Pearl index? 
A. Adott fogamzásgátló módszert használó nők közül egy év alatt hány esik teherbe 
B. Adott fogamzásgátló módszert használó nők közül a használat ideje alatt hány esik teherbe 
C. Terhesség-megszakításra jelentkező nők közül hányan használták az adott fogamzásgátló módszert 
D. Adott fogamzásgátló módszert használó nők közül a használat abbahagyása után hány esik 
teherbe 
 
3. Melyik kritérium nem helyes: „a laktációs amenorrhoea fogamzásgátló (LAM) módszer lényege, 
hogy a teherbeesés gyakorisága egyéb védekezés nélkül 2% amennyiben...?” 
A. A szülés óta maximum 6 hónap telt el 
B. A szülés hüvelyi úton történt 
C. A csecsemő teljes anyatejes tápláláson van 
D. Az első vérzés a szülés óta nem jött meg 
 
4. 17 éves, negatív személyes és családi anamnézissel bíró, szabályos ciklussal rendelkező, aktív nemi 
életet élő, tartós párkapcsolatban nem lévő nőnek melyik a legjobb választás fogamzásgátlás 
céljából? 
A. Óvszer és kombinált fogamzásgátló együtt 
B. Méhen belüli fogamzásgátló (IUD) 
C. Megszakításos közösülés 
D. Óvszer és szükség esetén esemény utáni tabletta 
 
5. Az első fogamzásgátló tabletta felírása előtt a felsoroltak közül mely vizsgálatot kell rutinszerűen 
elvégezni? 
A. Vérkép; máj-, vesefunkció vizsgálata 
B. Vérkép; máj-, vesefunkció; alvadási paraméterek vizsgálata 
C. Vérkép; máj-, vesefunkció; alvadási paraméterek vizsgálata, Leyden-mutáció szűrése 
D. Vérnyomásmérés 
 
6. Melyik állítás NEM igaz a méhen belüli fogamzásgátlók (IUD) és a kismedencei gyulladás (PID) 
kapcsolatáról? 
A. Az IUD kismedencei gyulladást okozhat 
B. Az IUD, szemben sok más módszerrel, nem véd a kismedencei gyulladás ellen 
C. Az IUD felhelyezése előtt végzett Chlamydia szűrés, szükség esetén kezelés nagymértékben 
csökkenti az IUD mellett létrejövő kismedencei gyulladás gyakoriságát 
D. Monogám kapcsolatokban IUD viselése mellett sem gyakoribb a kismedencei gyulladás 
 
7. Este 22 órakor, alkalmi kapcsolatból létrejött, védekezés nélküli együttlét esetén mi a teendő? 
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A. A hüvely alapos kiöblítése az aktus után 
B. Az ügyeletes gyógyszertár felkeresése recept nélkül kapható gyógyszerért 
C. Jelentkezés nőgyógyászati ügyeleten 
D. Jelentkezés a nőgyógyászati szakrendelésen a következő munkanap reggelén sürgősségi 
fogamzásgátló felírása, STD szűrés, a további fogamzásgátlás megbeszélése céljából 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: A, 3: B, 4: A, 5: D, 6: A, 7: D 

Nem kívánt terhesség 
dr. László Dániel 

Definíció, BNO tartomány 

A nem kívánt terhesség vélhetően egyidős az emberiséggel. Jogi értelemben nem kívánt 
terhességnek minősül, ami kriminális cselekmény eredményeként jön létre vagy az állapotos nőnél 
ún. súlyos válsághelyzetet idéz elő. Súlyos válsághelyzetnek minősül, ha az anya anyagi 
nehézségekkel küzd, az apa hiánya, ha az anyának már több gyermeke van, ha túl fiatal stb. 

Z6400 Nem kívánt terhességből adódó gondok 
 

Epidemiológia 

Egy a WHO által 2006-ban készített felmérés alapján évente a világon létrejött 180 millió 
fogantatásból 80 millió nem kívánt terhesség. Ez évente 45 millió terhességmegszakítást 
eredményez. Ezek közül 19 millió veszélyes körülmények között történik. A 80 millió nem kívánt 
terhesség miatt évente kb. 540000 nő hal meg a terhességmegszakítás szövődményei és a szülés 
egészségügyi alapfeltételeinek hiánya következtében. Magyarországon jelenleg az évi kb. 100000 
szülés mellett kb. 43000 terhességmegszakítás történik. 

Mortalitás/morbiditás 

A nem kívánt terhességhez társuló szülészeti szövődmények száma azonos a kívánt terhesség mellett 
jelentkezőkével (és ez a szám bőven meghaladja a fogamzásgátlók által okozott szövődmények 
számát…). A terhességmegszakítás mortalitása a fejlett országokban 1/15000. 

Életkor 

A nem kívánt terhességek száma magasabb fiatal korban, ami a kisebb felelősségérzettel, magasabb 
termékenységgel, ill. a fiataloknál gyakrabban létrejövő válsághelyzettel magyarázható. 

Társadalmi háttér 

A nem kívánt terhességek száma magasabb az alacsonyabb szociális körülmények között élők 
körében, ami részben az alacsonyabb képzettséggel, a hatékony fogamzásgátló módszerek anyagi 
fedezetének a hiányával, ill. gyakrabban létrejövő anyagi válsághelyzettel magyarázható. 
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Hatáskör, kompetencia 

A terhesség megállapítása, továbbá megszakítása szülész-nőgyógyász feladata. A megelőzésben a 
fiatal nőkkel találkozó minden orvosnak így a gyermekorvosnak, családorvosnak, szülésznek komoly 
felelőssége van, ezt részletesen a fogamzásgátlásról szóló fejezetben taglaljuk. 

A terhességmegszakítás törvényi engedélyezése Magyarországon a Családvédelmi Szolgálat feladata. 
A terhességmegszakítás törvényi hátterét az 1992. évi LXXIX. törvény biztosítja, ez alapján: 

„5. § (1) A terhesség csak veszélyeztetettség, illetőleg az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén, az 
e törvényben meghatározott feltételekkel szakítható meg. 

(2) Súlyos válsághelyzet az, amely testi vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést 
okoz. 

6. § (1) A terhesség a 12. hetéig szakítható meg, ha 

a) azt az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető ok indokolja; 
b) a magzat orvosilag valószínűsíthetően súlyos fogyatékosságban vagy egyéb károsodásban 

szenved; 
c) a terhesség bűncselekmény következménye, valamint 
d) az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén. 

(2) A terhesség az (1) bekezdésben foglalt feltételek esetén a 18. hetéig szakítható meg, ha az 
állapotos nő 

a) korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen; 
b) terhességét neki fel nem róható egészségi ok, illetve orvosi tévedés miatt nem ismeri fel 

korábban, vagy az egészségügyi intézmény, illetve valamely hatóság mulasztása miatt haladta 
meg a terhessége az (1) bekezdésben foglalt időtartamot. 

(3) A terhesség a 20. hetéig - a diagnosztikus eljárás elhúzódása esetén 24. hetéig - szakítható meg, 
ha a magzat genetikai, teratológiai ártalmának valószínűsége az 50%-ot eléri. 

(4) A terhesség az időtartamától függetlenül szakítható meg 

a) az állapotos nő életét veszélyeztető egészségi ok miatt, illetve 
b) a magzatnál a szülés utáni élettel összeegyeztethetetlen rendellenesség fennállása esetén.” 

Klinikum 

Anamnézis 

A terhességi gyanújelek a vérzés elmaradása, az emlő feszülése, reggeli hányinger, szokatlan ételek 
megkívánása. 

Fizikális vizsgálat 

A méh méretének növekedése bimanuális vizsgálattal észlelhető a terhesség 6. hetétől. Az egyéb 
terhességi jelek az ultrahang és HCG teszt birtokában ma már csupán irodalmi jelentőségűek. 
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Laboratóriumi vizsgálatok 

A vizeletből végzett HCG teszt a fogantatás után 10-14 nappal (4 hetes terhesség) már pozitív. 
Kérdéses esetben vérből kvantitatív β-HCG meghatározás végezhető. Terhességmegszakítás 
tervezése esetén a szokásos preoperatív laborvizsgálatok elvégzése szükséges. 

Képalkotó vizsgálatok 

Hüvelyi ultrahang vizsgálattal a terhesség az 5 héttől igazolható, a terhesség kora pontosan 
meghatározható. 

Egyéb vizsgálatok 

Terhességmegszakítás iránti igény esetén a preoperatív kivizsgálás teljes vérkép, vizelet, vércsoport + 
ellenanyag vizsgálatából áll. 

Diagnózis 

A terhesség megállapítását követően nem kívánt terhesség esetén a súlyos válsághelyzet 
fennállásáról a Családvédelmi Szolgálat előtt kell a terhesnek (vagy törvényes képviselőjének) 
nyilatkozatot tennie melyet 3 nap elteltével meg kell erősítenie. 

Kezelés 

Magyarországon a terhesség megszakítása a méhszáj tágításával és a méh szívóval történő 
kiürítésével történik. Még nem szült nőknek a méhszáj kíméletes tágításához ún. előtágítás végzendő 
laminaria vagy prostaglandin-analóg tabletta műtét előtti felhelyezésével. A 12 hetesnél nagyobb 
terhesség esetén a terhesség két lépésben, gyógyszeres vetélésindukcióval majd a méh műszeres 
kiürítésével szakítható meg. 

Hazánkban törzskönyvezett, de nem forgalmazott szer a mifepristone (RU-386), amely progeszteron-
antagonista hatása révén képes a terhesség terminálására és vetélés előidézésére. A készítmény 
nehézkes beszerzése és magas ára miatt a gyógyszerrel végzett terhességmegszakítás lehetőségei 
korlátozottak, egyes országokban elsősorban kis - maximum 8 hetes - terhesség megszakítására 
használják. 

Gondozás 

A nem kívánt terhességet hordó várandóst minden eszközzel bíztatni kell terhessége megtartására és 
segíteni kell az elérhető források megszerzésében. 

Amennyiben a várandós mégis a terhesség megszakítása mellett dönt, a műtétet követően 4 hétig 
ülőfürdő és házasélet tilalma, 4 hét múlva kontroll vizsgálat javasolt. 

Terápiás elégtelenség, szövődmények 

A méh perforációja az esetek kb. 1%-ában következik be. A perforáló eszköztől függően esetenként 
elég lehet a beteg pár napos kórházi megfigyelése, de gyakran van szükség laparoszkópia, ill. 
laparotomia végzésére a hasi szervek lehetséges sérüléseinek felkutatásához és ellátásához valamint 
a méh megvarrásához. 
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A legnagyobb gondosság mellett végzett műtétek kb. 1%-ában is visszamaradhat terhességi szövet a 
méhben, ilyenkor a retentio az esetek többségében fertőződik és a kialakuló endometritis miatt 
antibiotikus védelemben történő reabrasio válik szükségessé. A méh gyulladása kialakulhat a műtétet 
követően retentio nélkül is. A preoperative adott antibiotikus profilaxis (pl. 1x1000 mg azithromycin) 
jelentősen csökkenti ennek gyakoriságát. 

Előfordulhat a fentiek nélkül is kialakuló erős vérzés, mely ritkán csak a méh eltávolításával uralható. 

Nagyon ritkán, elsősorban korai terhességek megszakításánál fordul elő, hogy a műtét sikertelen, a 
terhesség a műtétet követően is tovább növekszik. Az ilyen esetek felismerésére célszerű a műtéti 
minta szövettani vizsgálata, ill. a műtét utáni kontroll UH vizsgálat. 

Primer prevenció 

Lásd a fogamzásgátlásról szóló fejezetet. 

Irodalom 

A szülészet-nőgyógyászat tankönyve. (Szerk. Papp Z.) Semmelweis Kiadó (2009) 
Szabó I. Szülészeti és nőgyógyászati útmutató. Medition (2010) 
1992. évi LXXIX. Törvény. Magyar Közlöny (1992) 

Tesztkérdések 

1. Mekkora a terhesség megszakítással összefüggő halálozás a fejlett országokban? 
A. 1/10000 
B. 1/15000 
C. 1/25000 
D. 1/100000 
 
2. Melyik nem jellemző szövődménye a terhesség műtéti megszakításának? 
A. Méh perforációja 
B. Retenció visszamaradása 
C. A méh fertőzése 
D. A hüvely sérülése 
 
3. Hogyan csökkenthető eredményesen a terhesség megszakítás fertőzéses szövődményeinek 
száma? 
A. Gyakori hüvelyi öblítés a műtét előtt 
B. Fertőtlenítő (pl. Betadine) hüvelykúp használata a műtét előtt 
C. Antibiotikus profilaxis (pl. 1x1000 mg azithromycin) a műtét előtt 
D. Óvszer használata a műtét előtt 
 
4. 19 éves nő jelentkezik, utolsó vérzése 6 hete volt, az általa végzett terhességi teszt pozitív lett. 
Panaszmentes, terhességét nem kívánja megtartani. Mi az első teendő? 
A. Beutalás a Családvédelmi Szolgálathoz 
B. Beutalás szülészeti szakrendelésre 
C. Beutalás szülészeti osztályra 
D. Beutalás hasi UH vizsgálatra 
 
5. Melyik állítás igaz? 
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A. A kombinált fogamzásgátlók lényegesen kisebb mértékben növelik a mélyvénás trombózis (MVT) 
kockázatát, mint a nem kívánt terhesség 
B. A kombinált fogamzásgátlók lényegesen nagyobb mértékben növelik a mélyvénás trombózis (MVT) 
kockázatát, mint a nem kívánt terhesség 
C. A kombinált fogamzásgátlók nagyjából azonos mértékben növelik a mélyvénás trombózis (MVT) 
kockázatát, mint a nem kívánt terhesség 
D. Létezik a kombinált fogamzásgátlókkal azonos hatásfokú, jól tolerálható, kevés mellékhatással 
rendelkező fogamzásgátló módszer fiatal nők számára 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: D, 3: C, 4: B, 5: C 

Méhen kívüli terhesség 
dr. László Dániel 

Definíció, BNO tartomány 

Méhen kívüli (extrauterin, vagy ectopiás) terhességről (MKT) beszélünk, ha a zigóta nem a méh 
üregén belül ágyazódik be. A beágyazódás helye 98%-ban a petevezető, ritkán lehet az ovarium 
felszíne, sőt a szabad hasüreg is. Speciális eset, amikor a terhesség a méhnyakban (cervicális 
terhesség) vagy a korábbi császármetszés hegében jön létre. Szimultán terhességről beszélünk, ha 
méhen belüli terhesség mellett jön létre a méhen kívüli terhesség, ennek a gyakorisága spontán 
terhességek esetén 1/15000-40000, IVF esetén 1%. 

O0080 Méhen kívüli terhesség k.m.n. 
 

Epidemiológia 

Gyakorisága az elmúlt 30 évben kb. 4,5‰-ről 19,7‰-re nőtt vélhetően a nagyobb számú STI 
fertőzések és asszisztált reprodukciós technikák következtében. 

Mortalitás/morbiditás 

A méhen kívüli terhesség a terhességgel összefüggő halálozás legfőbb oka az első trimeszterben, és 
az összes anyai halálozás 9%-áért felelős, szerencsére az egyre érzékenyebb terhességi tesztek 
valamint ultrahang készülékek következtében ez az arány csökken. 

Életkor, társadalmi háttér 

A fertilis kor betegsége. A MKT társadalmi megoszlása nem jellemző. 

Patofiziológia 

A MKT pontos kialakulása nem ismert. Az alábbi tényezők hajlamosítanak a betegségre: 

 A legfontosabb prediszponáló tényező az STI kórokozók (Chlamydia, Mycoplasma sp., stb.) 
által okozott korábbi kismedencei gyulladások következtében kialakuló intraabdominalis és 
intratubaris összenövések 
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 Magasabb az arány korábbi tuba műtétek, pl. sikertelen sterilizáció, tuba anastomosis, 
méhen kívüli terhesség miatti konzervatív műtét után 

 Asszisztált reprodukciós beavatkozások 

 Korábbi MKT (a műtéti megoldástól függetlenül is) 

 A méhen beüli (IUD) és hormonális fogamzásgátló módszerek mellett létrejött terhességek 
között is nagyobb a MKT aránya, azonban mind a hormonális módszerek, mind a modern, ún. 
„csíkozott” IUDk (pl. T Cu 380) nagy hatékonysága miatt az ectopiás terhességek abszolút 
száma csökken ezen módszerek használata mellett. 

Hatáskör, kompetencia 

A családorvos feladata, hogy minden (al)hasi panaszokkal jelentkező, fertilis korú nő esetében 
gondoljon a MKT lehetőségére. Az olcsón beszerezhető vizelet hCG (terhességi) teszt a méhen belüli 
és méhen kívüli terhességek szinte 100%-ában pozitív, használatával perceken belül megerősíthető 
illetve kizárható a MKT gyanúja. Méhen kívüli terhesség gyanúja esetén azonnali, szülészeti osztályra 
történő beutalás és mentővel való szállítás indokolt. 

Klinikum 

Anamnézis 

A méhen kívüli terhességnek nincs specifikus jele, a beteg számos más betegségre is jellemző 
panaszokkal jelentkezik. A betegek 15-20%-a jelentkezik akut hasi katasztrófa tüneteivel. A gyanút az 
alábbi négy tünet kell, hogy felkeltse: 

1. Fájdalom: hasi vagy kismedencei fájdalom szinte minden esetben jelentkezik. A fájdalom 
lehet egy-, vagy kétoldali lokalizált vagy diffúz az esetleges intraabdominális vérzés 
mértékének függvényében. 

2. Vérzés: a betegek háromnegyedénél jelentkezik általában pecsételő jellegű rendellenes 
vérzés, ami a decidua leválásának következménye. 

3. Vérzéskimaradás: jelenléte változó, a nők kb. fele a fenti vérzést menzesznek hiszi és nem 
realizálja, hogy terhes. 

4. Ájulás: szédülés, gyengeség, ájulás az esetek egyharmadában, felében lép fel az 
intraabdominális vérzés következményeként. 

Pathogenezis 

Az életveszélyes állapotot az okozza, hogy a leggyakrabban a méhkürtben elhelyezkedő MKT 
folyamatos növekedése miatt az ún. tubaris abortus során a méhkürt megreped, és belső vérzés indul 
a hasüregbe. A hasüregbe kikerült terhesség felszívódik, ill. extrém ritkán újra beágyazódhat (szabad 
hasi terhesség). A repedés ideje attól függ, hogy a MKT a tuba melyik részén ágyazódott be: az 
isthmicus szakaszon 6-8, a tágulékonyabb ampulláris szakaszon 8-12 hetes korig marad intakt a 
terhesség. Ritkán a MKT alarmírozó tünetek nélkül jut ki a hasüregbe, ilyenkor a betegség krónikus 
lefolyást mutat (inveterált MKT). A véletlenül felfedezett esetek kapcsán vált ismertté, hogy számos 
esetben előfordulhat a MKT spontán elhalása és felszívódása is. 

Fizikális vizsgálat 

Hasi és/vagy kismedencei érzékenység a páciensek 80%-ánál tapintható. Bimanuális vizsgálattal a 
betegek 30-50%-ánál tapintható rezisztencia az adnexumban, a méh mutathatja a korai terhességre 
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jellemző méret- és konzisztenciabeli változásokat. Nagyobb mértékű hasűri vérzés esetén a 
keringésmegingás jeleit észlelhetjük. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

A vérkép utal belső vérzés fennállására, ill. annak mértékére. A vizelet hCG teszt szinte minden 
esetben pozitív, kérdéses esetben a kvantitatív szérum β-hCG értéke, ill. kétnaponkénti változása 
segíti a diagnózis felállítását (MKT esetén a β-hCG szintje kétnaponta duplázódik, méhen belüli 
terhesség esetén az emelkedés lassabb, vetélés esetén pedig esik a hormonszint). 

Képalkotó vizsgálatok 

A MKT diagnosztikájában elengedhetetlen a hüvelyi UH vizsgálat. 1000 mIU/ml-es β-hCG érték 
mellett, ha a méhűrben nem ábrázolódik petezsák, az mindenképp felveti az MKT gyanúját, 
különösen, ha tömegesebb adnexum is ábrázolódik. A méhkürtben látható petezsák szikhólyag, 
esetleg embrió diagnosztikus értékű, de gyakran csak az ún. tubaris gyűrű ábrázolódik. A kürt 
megrepedését követően tágult, folyadékkal telt kürt és szabad hasi folyadék látszik. 

Egyéb vizsgálatok 

A Douglas üreg punkciója során leszívott friss vér megerősíti a diagnózist, a vizsgálatot a hüvelyi UH 
kiszorította a mindennapi gyakorlatból. Nem kívánt terhesség, csökkenő β-hCG értékek esetén 
curette-re is sor kerülhet, ilyenkor a szövettani vizsgálat a méhen belüli magzati elemek megléte vagy 
hiánya alapján segíti a diagnózist. 

Diagnózis 

A hüvelyi UH megadhatja a diagnózist. A MKT terhesség alapos gyanúja esetén mind a diagnózist, 
mind a kezelés lehetőségét biztosítja a hastükrözés (laparoszkópia, LSK) végzése. 

Differenciál-diagnózis 

Mivel szinte az összes fájdalmat okozó hasi betegség szóba jön, a differenciálás kulcsa a terhességi 
teszt elvégzése. Pozitív teszt esetén hüvelyi UH vizsgálattal lehet nagy biztonsággal elkülöníteni a 
MKT gyanúját egyéb, méhen belüli terhesség mellett jelentkező hasi betegségtől. A sárgatest 
bevérzése (corpus luteum haemorrhagicum) és az extrém ritka szimultán terhességben a tuba 
repedése szintén hasűri vérzést okozhat pozitív terhességi teszt, intakt méhen belüli terhesség 
mellett is, ilyenkor a sürgősséggel elvégzett LSK adja meg a diagnózist. 

Kezelés 

A hazai gyakorlatban a műtéti kezelés az elsődlegesen választott módszer. Tekintettel a 
szövődmények alacsonyabb számára, a beteg lényegesen gyorsabb felépülésére stabil keringésnél és 
a feltételek megléte esetén hastükrözés (LSK) választandó. A műtét során a MKT elhelyezkedésétől, 
méretétől, a tuba állapotától, valamint a beteg fertilitási szándékától függően lehetőség nyílik a 
petevezetőt megtartó, konzervatív megoldásra (salpingostomia) és a beteg petevezető eltávolítására 
(salpingectomia). 

Megfelelő feltételek - korai MKT, további fertilitási szándék, panaszmentes állapot, általános 
ellenjavallatok hiánya - esetén lehetőség van a MKT gyógyszeres kezelésére is. A folinsav antagonista 
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methotrexate (MTX) a trophoblast sejtek roncsolásával hat a méhen kívüli (és belüli) terhesség ellen. 
A dózis a testfelszín alapján kerül megállapítása, az adagolás módjára vonatkozóan többféle protokoll 
van használatban1. A sikeres kezelést követő első héten is gyakran jelentkezik hasi fájdalom, ismételt 
UH vizsgálat válhat szükségessé a hasűri vérzés kizárására. A hormonszint nem megfelelő esése 
alapján szükség lehet a kezelés megismétlésére, megfelelő esetek megválasztásával azonban 90%-os 
gyógyulási arány érhető el, 1 hónapos átlagos gyógyulási idő mellett. 

Mivel számos MKT spontán felszívódhat, panaszmentes, együttműködő betegnél alacsony (200 
mIU/ml alatti) vagy csökkenő β-hCG szint esetén elegendő lehet a megfigyelés és nyomonkövetés. 

MKT esetén (is) kötelező az Rh negatív vércsoportú betegek Anti-D immunprofilaxisa. 

Gondozás 

Konzervatív műtétet és gyógyszeres kezelést követően indokolt a β-hCG hetenkénti nyomon 
követése a MKT perzisztálásának kizárására. MKT-t követően fogamzásgátlási szándék esetén a nagy 
hatékonyságú, az ovulációt is gátló módszerek (kombinált hormonális fogamzásgátlók) javasoltak. 

Terápiás elégtelenség 

Elsősorban gyógyszeres kezelést követően előfordulhat a MKT perzisztálása, ami a hormonszint 
hetenkénti vizsgálatával ellenőrizhető. Ilyenkor MTX ismételt adása, ritkán műtéti megoldás javasolt. 

Primer prevenció 

A nemi úton terjedő betegségek megelőzése és korai kezelése segíthet a méhen kívüli terhességek 
megelőzésében. Lényeges, hogy korán gondoljunk a MKT lehetőségére, mivel a korán felfedezett 
eseteknél nagyobb arányban van lehetőség mind a gyógyszeres kezelésre, mind a szervkonzerváló 
műtéti megoldásra. 

Irodalom 

Current Obstetric & Gynecologic Diagnosis & Treatment. McGraw Hill, USA (2007) 
Guillebaud J. Fogamzásgátlás: Megválaszoljuk kérdéseit. (ford. László D.) Oriold és Tsai Kiadó, 
Budapest (2009) 
A szülészet-nőgyógyászat tankönyve. (Szerk. Papp Z.) Semmelweis Kiadó (2009) 

Tesztkérdések 

1. Az alábbiak közül melyik nem növeli a méhen kívüli terhesség gyakoriságát? 
A. Korábbi kismedencei gyulladás (PID) 
B. Asszisztált reprodukció segítségével fogant terhesség 
C. Kombinált orális fogamzásgátló 
D. Korábbi méhen kívüli terhesség 
 
2. 24 éves, nullipara hölgy jobb oldali alhasi fájdalom, kevés hüvelyi vérzés miatt jelentkezik. Láztalan, 
széklete, vizelete rendben van. Utolsó vérzésére pontosan nem emlékszik, nagyjából egy hónapja 
volt. Terhesség ellen nem védekezik. Fizikális vizsgálattal a has puha, betapintható, defense nincs, 
kóros rezisztencia nem tapintható, a beteg a jobb alhasban nyomásérzékenységet jelez. Menzesz 
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erősségű vérzés látszik. Helyben végzett vizelet HCG teszt pozitív. Vérnyomás, pulzus rendben. Mi a 
teendő? 
A. Területi nőgyógyászati szakrendelésre utalás dysmenorrhoea iránydiagnózissal 
B. Laborvizsgálatok kérése B-HCG szint meghatározás céljából, majd kontroll 
C. Mentőszállítással történő beutalás szülészeti osztályra méhen kívüli terhesség iránydiagnózissal 
D. Sebészeti osztályra történő beutalás appendicitis acuta iránydiagnózissal 
 
3. 24 éves, nullipara hölgy jobb oldali alhasi fájdalom, kevés hüvelyi vérzés miatt jelentkezik. Láztalan, 
széklete, vizelete rendben van. Utolsó vérzésére pontosan nem emlékszik, nagyjából egy hónapja 
volt. Terhesség ellen nem védekezik. Fizikális vizsgálattal a has puha, betapintható, defense nincs, 
kóros rezisztencia nem tapintható, a beteg a jobb alhasban nyomásérzékenységet jelez. Menzesz 
erősségű vérzés látszik. Helyben végzett vizelet HCG teszt negatív. Vérnyomás, pulzus rendben. Mi a 
teendő? 
A. Területi nőgyógyászati szakrendelésre utalás dysmenorrhoea iránydiagnózissal 
B. Laborvizsgálatok kérése B-HCG szint meghatározás céljából, majd kontroll 
C. Mentőszállítással történő beutalás szülészeti osztályra méhen kívüli terhesség iránydiagnózissal 
D. Sebészeti osztályra történő beutalás appendicitis acuta iránydiagnózissal 
 
4. A fogantatást követően melyik vizsgálat utal leghamarabb a terhesség létrejöttére? 
A. Nőgyógyászati bimanuális vizsgálat 
B. Hüvelyi ultrahang vizsgálat 
C. Hasi ultrahang vizsgálat 
D. Vizelet HCG teszt 
 
5. Melyik módszer nem alkalmas a méhen kívüli terhesség kezelésére? 
A. Laparoszkópos műtét 
B. Szoros megfigyelés 
C. Methotrexate (MTX) adása 
D. A terhesség műszeres befejezése 
 
6. Melyik fogamzásgátló módszer véd a legkevésbé a méhen kívüli terhesség ellen? 
A. Megszakított közösülés 
B. Kombinált orális fogamzásgátló 
C. IUD 
D. Óvszer 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: C, 3: A, 4: D, 5: D, 6: A 

Terhességi szövődmények 

Terhességi hypertonia, preeclampsia, eclampsia 
dr. Tamás Ferenc 

Bevezetés 

A magas vérnyomással járó állapotok napjainkban is a terhespatológia legjelentősebb 
kórképcsoportját képezik világszerte, tekintve, hogy egyaránt veszélyeztetik az anya és magzata 
életét, egészségét. A kórkép és a szövődmények súlyossága nehezen prognosztizálható, kifejlődésük 
gyorsasága is lényegesen különbözhet. 
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Hipertóniás terhesek esetében - az egyéb kórképeknél gyakrabban - számolni kell potenciálisan letális 
anyai szövődmények kialakulásával, mint eclampsia, agyvérzés, abruptioplacentae, 
disszemináltintravaszkuláris koaguláció, tüdőödéma, súlyos májkárosodás, májruptura, HELLP 
szindróma (hemolízis, elevatedliverenzymes, lowplateletcount), akut veseelégtelenség. 

Hazai viszonylatban az anyai halálesetek egyharmada, az USA-ban 15%-a a toxaemiával hozható 
összefüggésbe. A magzati perinatális mortalitás és morbiditás pedig többszöröse a normotenzív 
anyák újszülötteinél tapasztalt értéknek. 

Definíció, BNO tartomány 

Terhesség alatt magas vérnyomásnak ma gyakorlatilag világszerte egységesen a 140/90 Hgmm, vagy 
ennél magasabb értéket tekintik az American College of Obstetrics and Gynecologist (ACOG) 1972-es 
javaslata nyomán. A diagnózis felállításához azonban további kritérium, hogy a fenti értéket 6 óránál 
nagyobb különbséggel, két alkalommal észleljék. Az utóbbi évtizedben egyre inkább elfogadott az a 
definíció, melyet az International Society fortheStudy of HypertensioninPregnancy (1988) ajánlott a 
terhesség alatti hipertóniák diagnosztizálására. Ez alapján felállítható a magas vérnyomás diagnózisa 
a terhesség alatt, ha két mérés kapcsán a diastolés érték >90 Hgmm, vagy ha egy mérés alkalmával a 
diastolés érték >110 Hgmm.Az izolált systolés hipertóniával kapcsolatban jelenleg adatgyűjtés folyik, 
terhességre gyakorolt hatása egyelőre pontosan nem ítélhető meg. 

A terhesség alatt észlelt hipertóniák csoportosítása 

A terhesség során észlelt hipertóniák jelentkezési idejük alapján nyilvánvalóan két csoportra 
oszthatók: a terhesség előtt már fennállott (krónikus: esszenciális vagy szekunder), illetőleg a 
terhesség alatt jelentkezett (gesztációs) hipertóniára. Az utóbbiak egy terhességspecifikus 
kórfolyamat következményei, melynek patofiziológiája az elvégzett számos vizsgálat ellenére ma sem 
ismeretes. A jelenlegi elnevezések gesztációs (pregnancy-induced) hypertonia, illetve praeeclampsia. 
Régebbi elnevezések késői terhességi toxaemia, EPH gestosis. Magyarországon ma hivatalosnak az 
ACOG 1972-es beosztása számít, mely négy csoportot különböztet meg: 

1. Krónikus hypertonia: a magas vérnyomást már a terhesség létrejötte előtt, vagy a terhesség 
első 20 hetében diagnosztizálják, illetve az először terhesség alatt diagnosztizált hypertonia a 
szülést követő 42. napon túl is perzisztál. 

2. Praeeclampsia (késői terhességi toxaemia, EPH gesztózis, idiopathiásgesztózis, gesztációs 
hypertonia, PIH): csak humán vonatkozásban észlelhető, terhességhez kötött, annak a 20. 
hete után jelentkező magas vérnyomás, mely gyakrabban először szülőkön alakul ki. Három 
alaptünete van (hypertonia, proteinuria, ödéma), gyakran egyéb szervműködési 
rendellenességek (májfunkciózavar, szérumhúgysavszint emelkedése, thrombocytaszám- 
csökkenés) is kimutathatók, és a tünetekhez vagy azok valamelyikéhez, súlyos esetekben 
görcsroham (eclampsia) és coma társul. 

3. Rárakódásos praeeclampsia: korábban meglévő hypertonia és/vagy vesebetegség talaján 
kifejlődő késői terhességi toxaemia. 

4. Átmeneti terhességi hypertonia: a terhesség harmadik harmadában, szülés alatt vagy a post 
partum első 24 órában kialakuló hypertonia előzőleg normotenzív asszonynál, egyéb 
toxaemiás tünetek nélkül. A vérnyomás a szülést követő 10 napon belül rendeződik. Az 
utóbbiból következik, hogy ez a diagnózis csak retrospektíve állítható fel. 

A nemzetközi szakirodalom egyre gyakrabban használ egy ettől némileg eltérő, de egyértelműbb 
beosztást: 
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1. Krónikus hypertonia: mint fent 
2. Gesztációs hypertonia:(PIH) a terhesség alatt, általában a 20. hét után diagnosztizált magas 

vérnyomás 
3. Gesztációsproteinuriás hypertonia (praeeclampsia) 
4. Rárakódásos praeeclampsia: mint fent 
5. Nem osztályozható hypertonia 
6. Eclampsia 

O1000 Terhességet, szülést, gyermekágyat komplikáló előzetes hypertonia 
O1010 Terhességgel, szüléssel, gyermekággyal szövődött hypertensivszívbetegsés 
O1011 Terhességihypertonia miatt kialakulthypertensiv szívbetegség terhesség alatt 
O1012 Terhességihypertensiv szívbetegségben szenvedő nő a szülés időszakában 
O1013 Terhességihypertensiv szívbetegség a gyermekágy időszakában 
O1020 Terhességgel, szüléssel, gyermekággyal szövődött hypertensiv vesebetegség 
O1021 Terhességihypertonia miatt kialakulthypertensiv vesebetegség a terhesség alatt 
O1022 Terhességihypertensiv vesebetegségben szenvedő nő a szülés időszakában 
O1023 Terhességihypertensiv vesebetegség a gyermekágy időszakában 
O1030 Terhességgel, szüléssel, gyermekággyal szövődötthypertensiv vese- és szívbetegség 
O1031 Terhességihypertonia miatt kialakulthypertensiv vese-és szívbetegségterhesség alatt 
O1032 Terhességihypertensiv vese-és szívbetegségben szenvedő nő a szülés időszakában 
O1033 Terhességihypertensiv vese-és szívbetegség a gyermekágy időszakában 
O1040 Terhességgel, szüléssel, gyermekággyal szövődött másodlagos magasvérnyomás 
O1090 Terhességgel, szüléssel, gyermekággyal szövődött k.m.n. magasvérnyomás 
O11H0 Terhesség előtt ismert magasvérnyomás, rárakódott fehérjevizeléssel 
O1200 Terhességi vizenyő 
O1210 Terhességi fehérjevizelés 
O1220 Terhességi vizenyő fehérjevizeléssel 
O13H0 Terhességi magasvérnyomás szignifikáns fehérjevizelés nélkül 
O1400 Középsúlyos praeeclampsia 
O1410 Súlyos praeeclampsia 
O1490 Praeeclampsia, k.m.n. 
O1500 Eclampsia a terhesség alatt 
O1510 Eclampsia a vajúdás alatt 
O1520 Eclampsia a gyermekágyban 
O1590 Eclampsia nem meghatározott időszakban 
O16H0 Anyai magasvérnyomás, k.m.n. 

 

Epidemiológia 

Hipertóniás állapot terhességben az irodalom szerint általában 5-7%-ban fordulnak elő. A krónikus 
hipertóniák gyakorisága nagymértékben függ a szülőnők korösszetételétől. A fejlett országokban az 
előfordulási gyakoriság 1-2%. A terhességi toxaemia gyakorisága jelentős eltéréseket mutat a 
különböző földrészeken, országokban, az egyes népcsoportok között. Hazánkban a megbetegedésnek 
az összes szüléshez viszonyított előfordulása 3-6%, ami Magyarországon napjainkban 3-5 ezer ilyen 
jellegű patológiás terhességet jelent. 
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Hatáskör, kompetencia 

Klinikum 

Az egyes kórformákon belül tárgyaljuk. 

Krónikus hypertonia 

Diagnózis. Terhesség előtt vagy annak első felében belgyógyász szakorvos állítja fel. Fontos a 
prekoncepcionális vizsgálat, és ennek során a vérnyomásmérés. A hipertóniás nőnél a terhességet 
tervezni kell, és a kezelést is ennek megfelelően javasolt be/átállítani. Két formát különböztetünk 
meg: 

 Enyhe krónikus hypertonia: RR >140/90 Hgmm 

 Súlyos krónikus hypertonia: RR>180/110 Hgmm 

Ajánlás az elvégzendő vizsgálatokra: 

1. Prekoncepcionálisan vagy a kora terhességben tapasztalt magasabb vérnyomás esetén 
további vizsgálatok (EKG, echokardiográfia, szemfenékvizsgálat és vese-ultrahangvizsgálat) 
javasolt a hypertonia súlyosságának és az esetleges végszervi károsodások kiderítésére. 

2. Ismert hypertonia esetén: szérumkreatinin, CN, vizelet 24 órás fehérjeürítés, fehérje-
kreatinin arány, kreatinin clearance, májfunkciós tesztek, teljes vérkép, thrombocytaszám, 
szérum húgysav. 

3. Kiegészítő vizsgálatok a nem esszenciális, másodlagos hypertonia okának kiderítésére: 24 
órás vizeletből VMA, metanefrinek és nem konjugált katekolaminok meghatározása. Első 
trimeszter után MR vizsgálat már végezhető. 

A várandós gondozása és kezelése: 

1. Methyldopa és/vagy labetalol első vonalbeli kezelésként a 150/100 Hgmm vagy e feletti 
vérnyomás esetén. 

2. Optimális esetben hipertóniában jártas szülész és szülészetben jártas belgyógyász közös 
rendszeres ellenőrzése. 

3. Szövődményes terhesként való gondozás, kéthetenkénti ellenőrzés, otthoni monitorizálás, 
szükség esetén betegállomány. 

4. 160/100 Hgmm vagy e feletti vérnyomásértékek esetén kórházi felvétel. Konzultációs 
kapcsolat a regionális perinatálisközponttal. 

5. 23-24. héten akkreditált ultrahang-laboratóriumban a.uterina flow (PI) és korai diastolés 
kimélyülés (notch) vizsgálat. 

6. Magzati biometria és magzatvíz-index meghatározás a 28. héten, majd 4 hetenként. Méhen 
belüli magzati retardáció és rárakódásos toxaemia jeleinek keresése. 

7. Szülésindukálás mérlegelése súlyos rárakódásos praeeclampsia esetén a terhességi kortól 
függetlenül. Középsúlyos rárakódásos toxaemia esetén ugyanez a 36. héttől. 

8. Szülésnél 100 G/l feletti thrombocytaszám esetén epiduralis analgesisia lehetséges, sőt 
várhatóan jó hatású. Császármetszésnél ugyanez vagy intratrachealis narkózis. 
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Terhesség által okozott hypertonia 

Rizikóesetek kutatása. A praeeclampsia (PE) szűrésére alkalmas módszer sajnos jelenleg nem 
ismeretes. Rizikótényezők azonban felkutathatók, és ezekben az esetekben emelt szintű 
terhesgondozás javasolt, ami a korai diagnózist lehetővé teszi. Kockázati tényezők: 

 Nulli-, illetőleg primiparitás, vagy multiparánál új partnertől származó első terhesség. 
Primiparáknál 5-6%-ban, multiparáknál 0,3%-ban várható praeeclampsia kialakulása. 

 Pozitív családi anamnézis: anyánál vagy leány testvérnél toxaemia vagy eclampsia alakult ki. 
Az anya érintettsége esetében 4-szer, a leány testvér érintettsége esetén 7-szer magasabb 
előfordulási arány várható. 

 Egyéni anamnézisben krónikus hypertonia, vesebetegség, juvenilis 1-es típusú diabetes, 
ismétlődő cystopyelitis, thrombophylia, kollagén és autoimmun betegség (SLE, ITP stb.) 
szerepel. 

 A 12. és/vagy 16. héten egyéb okkal nem magyarázható emelkedett szérumAFPérték. 

 A 12. és/vagy a 16. héten mért emelkedett β-hCG érték. 

 A 16-24. héten az a.uterinákon emelkedett rezisztencia mérhető. 

 A 23-24. héten az a.uterinákflowmetriás vizsgálatánál egy- vagy kétoldali „notch” (korai 
diastolés kimélyülés) található. 

Preeclampsia 

A praeeclampsiát (PE) a tünetek súlyossága alapján napjainkban két csoportra (középsúlyos és súlyos) 
szokás osztani. Az irodalomban gyakran olvasható enyhe (mild) terminológia használata helytelennek 
látszik egyrészt a toxaemiák potenciális szövődményeinek ismeretében, másrészt, mert az ide sorolt 
esetek zöme nagy valószínűséggel nem is praeeclampsia. 

Középsúlyos forma: 

 A vérnyomás nagyobb, mint 140/90 Hgmm, de kisebb, mint 160/110 Hgmm. 

 A proteinuria mértéke nagyobb, mint 0,3 g/24 óra, de kisebb, mint 5 g/24 óra 

Súlyos forma (az alábbi tünetek bármelyikének fennállása esetén): 

 A vérnyomás 160/110 Hgmm, vagy magasabb 

 A proteinuria 5 g/24 óra vagy több 

 Oliguria áll fenn (vizeletürítés <400 ml/24 óra vagy <30 ml/óra) 

 Thrombocytaszám <100 G/l 

 Hyperreflexia 

 Központi idegrendszeri zavarok, látászavar, fejfájás 

 Epigastrialis fájdalom, nyomásérzékeny hepatomegalia 

 Microangiopathiáshaemolyticusanaemia fokozott LDH értékkel 

 Májenzim értékek fokozódása (különösen SGOT vagy SGPT) 

 Cyanosis, tüdőoedema 

Kezelés középsúlyos gesztációs, krónikus hipertóniában és PE-ban: 

A prevenciónál említett módszereket javasolt már ezen a szinten is vérnyomáscsökkentő 
gyógyszerekkel kiegészíteni. Az antihypertensiv kezelés a PE kialakulásának gyakoriságát nem 
csökkenti, de a hipertóniás krízisek előfordulását igen. Ennek megfelelően a kezelés célértékei: 
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1. Comorbid állapottal nem rendelkező terheseknél a vérnyomás RRsyst.: 140-155 Hgmm és 
RRdiast.: 90-105 Hgmm közötti értéken tartása (III-C). 

2. Comorbid állapottal rendelkező terheseknél a vérnyomás RRsyst.: 130-145 Hgmm és 
RRdiast.: 80-95 Hgmm közötti értéken tartása (III-C). 

Az antihypertensiv szerek igen széles választékából jelenleg a következő adatok alapján javasolt 
választani. 

Alfa-methyldopa: biztonságos és hatékony szer, bár korán kialakuló praeeclampsiában a terhesség 
jelentős meghosszabbítása nem érhető el alkalmazásával. Prekoncepcionális tanácsadásnál egyéb 
szerre beállított krónikus hipertóniásokat javasolt erre a készítményre átállítani. 

A kalciumantagonisták közül komolyabb tapasztalat a nifedipinnel és verapamillal van terhesség 
kapcsán. Az irodalmi adatok alapján „harmadik” generációs, tartós hatású készítmények is 
alkalmazhatók terhesség alatt, bár koraterhességben kifejtett hatásaikról kevés az ismeret. 

Béta-blokkolók: használatukkal kapcsolatos tapasztalatok ellentétesek. Atenolol és placebo 
összehasonlításakor szignifikánsan alacsonyabb tenzióértékeket, kevesebb proteinuriát és 
hospitalizációt tapasztaltak az atenolollal kezeltekben. A perinatalis eredmények nem különböztek, 
de az atenolollal kezelt krónikus hipertóniások között a magzati intrauterin retardáció gyakoriságának 
fokozódását észlelték. 

Alfa- és béta-receptor-blokkoló: a labetalol és a methyldopa összehasonlításakor azonos eredmények 
adódtak. A labetalol a hazai forgalomban sajnos nem szerepel, de megrendelésre, egyedi importban 
a hipertóniával foglalkozók megrendelhetik és behozathatják. 

Összefoglalva: A kezdeti kezelés a következő hatóanyagokkal lehetséges: methyldopa (I-A), labetalol 
(I-A), egyes bétablokkolók (I-B) és kalciumcsatorna-blokkolók (nifedipin) (I-A). Az ACE-inhibitorok és 
az ARB-k alkalmazása,- különösen a 2. és 3. trimeszterben - nem ajánlott (I-D). Az atenolol és a 
prazosin adása nem ajánlott (I-D). 

A súlyos hypertonia és praeeclampsia kezelése: 

Azonnali hospitalizáció javasolt, különösen a 35. hétnél fiatalabb terheseknél, akiknek esetében 
optimálisnak a perinatalis központban való elhelyezést tekinthetjük. A hipertóniás krízis kezelése 
ambulanter történhet nifedipinsl.adásával. Kórházban intravénás kezelés javasolt urapidil (Ebrantyl) 
vagy hydralazin (Nepresol) iv. bólusban. 

Eclampsia 

Az eclampsia kezelése. Elsőként gondoskodnunk kell arról, hogy a beteget a sérülésektől megvédjük, 
ne ütődjék a környezetében levő tárgyakhoz, ne essen le az ágyról, ne harapja el nyelvét. Ez utóbbi 
kivédésére, ha lehet már a prodromális szakban, ha nem, akkor a roham kitörése után a beteg 
fogsorai közé Mayo-tubust (régen fakanalat) kell helyezni. A roham után nyákszívást végzünk a Mayo-
tubuson keresztül, esetleg laringoszkópos feltárás mellett, majd oxigént adunk a légzés 
rendeződéséig. Vénát biztosítunk, amelyen keresztül 1-2 ampulla Seduxent adunk iv. Ezt követően 
rendszeresen ellenőrizzük a vérnyomást, a pulzust, a légzést, a vizeletkiválasztást, a sav-bázis 
háztartást és a magzati szívműködést. A gyógyszeres kezelés célja az általános görcskészség 
csökkentése, az érszűkület oldása, a diuresis megindítása, az ödémák lecsapolása. A kezelés 
lényegében azonos a súlyos praeeclampsiánál leírtakkal. Itt korábban alkalmazunk diuretikumot 
(Furosemid, Mannisol-infúzió). A bronchospasmus oldására β2-mimetikus aeroszol és aminophyllin 
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adása javasolt. Miután az eclampsia mindig közvetlen életveszélyt jelent az anyára és a magzatra 
nézve, azonnali hospitalizáció javasolt. 

Irodalom 

Farsang Cs. A hipertónia kézikönyve. 3. kiadás. Medintel (2010) 
A hipertóniabetegség felnőttkori és gyermekkori kezelésének szakmai és szervezeti irányelvei. (Szerk. 
Kiss I.) A Magyar Hypertonia Társaság állásfoglalása és ajánlása. 9. kiadás. Hipertónia és 
Nephrologia13(S2):81. (2009) 
www.hypertension.hu 

Tesztkérdések 

1. Az International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy (1988) által a terhesség alatti 
hipertóniák diagnosztizálására ajánlott definíció szerint mikor állítható fel a magas vérnyomás 
diagnózisa (a terhesség alatt)? 
A. Ha a diastolés érték >120 Hgmm 
B. Ha a diastolés érték >100 Hgmm 
C. Ha a diastolés érték >80 Hgmm 
D. Ha a diastolés érték >70 Hgmm 
E. Ha két mérés kapcsán a diastolés érték> 90 Hgmm, vagy ha egy mérés alkalmával a diastolés 
érték> 110 Hgmm 
 
2. Terhességet megelőzően vagy annak első felében belgyógyász szakorvos által diagnosztizált 
krónikus hypertonia formái, kivéve: 
A. Enyhe krónikus hypertonia: RR >140/90 Hgmm 
B. Súlyos krónikus hypertonia: RR >180/110 Hgmm 
C. Közepesen súlyos hypertonia: RR >160/100 Hgmm 
 
3. A praeeclamapsia - a tünetek súlyossága alapján történő - beosztása a következő: 
A. 2 csoportra (középsúlyos és súlyos) szokás osztani 
B. 5 csoportra (enyhe, enyhe-középsúlyos, középsúlyos, súlyos, nagyon súlyos) szokás osztani 
 
4. Középsúlyos gesztációs, krónikus hipertóniában és praeeclampsiában a kezelés célértékei 
comorbid állapottal nem rendelkező terheseknél 
A. A vérnyomás RRsyst.: 140-155 Hgmm és RRdiast.: 90-105 Hgmm közötti értéken tartása 
B. A vérnyomás RRsyst.: 120-140 Hgmm és RRdiast.: 90-95 Hgmm közötti értéken tartása 
C. A vérnyomás RRsyst.: 110-130 Hgmm és RRdiast.: 80-90 Hgmm közötti értéken tartása 
 
5. Középsúlyos gesztációs, krónikus hipertóniában és praeeclampsiában a kezelés célértékei 
comorbid állapottal rendelkező terheseknél 
A. A vérnyomás RRsyst.: 130-145 Hgmm és RRdiast.: 80-95 Hgmm közötti értéken tartása 
B. A vérnyomás RRsyst.: 140-155 Hgmm és RRdiast.: 90-105 Hgmm közötti értéken tartása 
C. A vérnyomás RRsyst.: 120-155 Hgmm és RRdiast.: 100-115 Hgmm közötti értéken tartása 
 
Helyes válaszok: 1: E, 2: C, 3: A, 4: A, 5: A 
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Gesztációs diabetes 
dr. Madarász Eszter, dr. Oláh Ilona 

Bevezetés 

A gesztációs diabetes olyan - különböző mértékű - szénhidrát anyagcsere rendellenesség, amely az 
adott terhesség kapcsán kezdődik vagy kerül felismerésre. A definíció független attól, hogy a pácienst 
várandóssága során inzulinnal kezelik-e vagy a szénhidrát anyagcsere zavara a szülést követően 
megmarad-e. A definíció nem zárja ki annak lehetőségét sem, hogy a szénhidrát anyagcsere zavara 
már a terhességet megelőzően is fennállt. Heterogén klinikai kórkép, mely az „igazi” terhességi 
cukorbetegségen kívül magában foglalja a diagnózis időpontjáig fel nem ismert 1-es és 2-es típusú 
(akár pre-gesztációsan kezdődő) diabeteses és a prediabeteses (IGT, IFG és IGT+IFG) eseteket is. 

Definíció, BNO tartomány 

Hazánkban a WHO 1999-ben publikált kritérium rendszerének alkalmazása javasolt a terhességi 
cukorbetegség diagnózisának felállítására: ismételten ≥7 mmol/l éhomi vércukor; és/vagy, ha 75 g 
OGTT (orális glukóztolerancia-teszt) során a 2 órás vércukorérték ≥7,8 mmol/l. A 75 g OGTT-t a WHO 
ajánlás szerint, amennyiben korábban diabetes mellitus nem volt igazolható, a várandósság 24-28. 
hete között javasolt elvégezni. Korai, a terhesség első trimeszterében elvégzett diagnosztikus 75 g 
OGTT szükséges, amennyiben a várandós gesztációs diabetes kialakulása szempontjából magas 
kockázatú csoportba tartozik. Amennyiben ez negatív a 24. hétig 6-8 hetente ismétlés szükséges. 

Az Amerikai Diabetes Társaság 2011-es ajánlása alapján a fentitől jelentősen eltérő diagnosztikus 
vércukorértékeket adott meg, ezeket azonban az Európai és Magyar Diabetes Társaság még nem 
vette át módszertani levelében. Így jelen pillanatban a fenti diagnosztikus kritériumokat kell 
hazánkban a terhességi cukorbetegség diagnózisának felállításakor figyelem bevenni. 

A szülést követően 6 héttel, de legkésőbb a szoptatás befejezésekor az előzőleg terhességi 
cukorbeteg asszonyok szénhidrát anyagcsere állapotának ismételt felmérése javasolt, amennyiben 
nem áll fent manifeszt diabetes. Ez szintén 75 g OGTT elvégzésével történik. Ha a vizsgálat alapján 
szénhidrát anyagcsere szempontjából egészséges az alany, akkor 3 évente, ha prediabeteses akkor 
évente javasolt az OGTT ismétlése. 

O2400 Terhesség előtt fennálló, inzulin-függő cukorbetegség (IDDM) 
O2410 Terhesség előtt fennálló nem inzulin-függő (NIDDM) cukorbetegség 
O2420 Terhesség előtti, hiányos táplálkozással összefüggő cukorbetegség 
O2430 Terhesség előtt fennálló, k.m.n. típusú cukorbetegség 
O2440 Terhesség alatt jelentkező cukorbetegség (gestatiós diabetes) (GDM) 
O2490 Terhességgel szövődött cukorbetegség, k.m.n. 

 

Pathophysiológia 

A várandósság fiziológiásan is egyre fokozódó inzulinrezisztenciával társul. Következményeként 
pancreas β-sejt hyperplasia alakul ki, így a hyperinzulinemia ellensúlyozza a fokozódó 
inzulinrezisztencia hatását, így a vércukorérték normál tartományban marad. Amennyiben a 
következményes hyperinzulinemia nem tud lépést tartani a fokozódó inzulinrezisztenciával a 
vércukor érték (elsőként többnyire az étkezés utáni) az élettani fölé emelkedik. 
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Nem kezelt GDM esetekben a makroszómia, ill. az LGA (large for gestational age) gyakorisága elérheti 
akár a 40%-ot. Gyakrabban fordulnak elő társult neonatális komplikációk is: hypoglycaemia, 
hiperbilirubinaemia, erythrocytosis, légzési zavarok, vállelakadás (kulcscsonttörés és a brachialis 
plexus sérülése) vagy SGA („small for gestational age”). Magasabb a császármetszés aránya is a kezelt 
GDM esetekhez képest, valamint gyakrabban jelentkezik az újszülöttnél annak későbbi életkorában 
elhízás és inzulinrezisztencia szindróma. A fent említett szövődmények annál gyakrabban 
jelentkeznek, minél nagyobb a szénhidrát anyagcsere eltérése az egészségestől. Több, nagy 
betegszámú obszervációs epidemiológiai, ill. randomizált kontrollált vizsgálat szolgáltatott 
bizonyítékot arra, hogy a GDM megfelelő kezelése javítja a terhesség kimenetelét. 

Gesztációs diabetest követően az élet későbbi időszakában gyakrabban alakul ki szénhidrát 
anyagcsere-zavar (a kockázatemelkedés 6-7-szeres a háttér populációhoz képest). A 2-es típusú 
diabetes szülést követő 5 éven belüli megjelenésének valószínűségét növeli a terhességi 
cukorbetegség diagnózisakor fiatalabb terhességi kor, az idősebb anyai életkor, a gesztációs diabetes 
diagnózisának felállításakor és a szülést követő első ellenőrzéskor mért magasabb éhomi 
vércukorérték, az OGTT nagyobb vércukorgörbe alatti területe, a károsodott β-sejt működés, a 
túlsúly (és elhízás), diabetes a családi anamnézisben, elsőfokú rokonnál és a korábbi terhességek 
magasabb száma is. Gesztációs diabetest követően fokozott a kardiometabolikus kockázat, ill. a szív- 
és érrendszeri betegségek kialakulásának esélye is nő. 

Epidemiológia 

A gesztációs diabetes pontos incidenciája nem ismert. Előfordulását jelentősen befolyásolja a vizsgált 
populáció etnikuma, életkora, a szűrés jellege (teljeskörű vagy rizikószűrés) és a diagnózis módja 
(diagnosztikus vércukorértékek). A gesztációs diabetes kialakulásának kockázatát növeli a 25, vagy 
egyes vizsgálatok szerint a 30 év feletti anyai életkor, a 25, ill. 27 kg/m2 feletti testtömeg-index, a 
nem kaukázusi (fehér) etnikum, a cukorbetegség előfordulása az elsőfokú rokonok között, ill. az előző 
terhességben diagnosztizált GDM, vagy terhelő szülészeti anamnézis, hypertonia, glucosuria, 
vérzsíreltérések ill. az ikerterhesség. 

Morbiditás, mortalitás 

Egy 2006-ban publikált magyar, validáltan teljeskörű szűrés eredménye alapján incidenciája 
hazánkban magas: 6,4%. 

Életkor 

Előfordulása az anyai életkor emelkedésével gyakoribbá válik. 

Hatáskör/kompetencia 

A gesztációs diabeteses pácienst speciális, várandósok kezelésére is akkreditált diabetológiai-
szülészeti centrumba kell irányítani. A családorvos szerepe döntően a gesztációs diabetes 
diagnózisának felállításában, a gravida megfelelő diabetológiai ellátóhelyre irányításában és a szülést 
követő szénhidrát anyagcsere ismételt megítélésében, a kardiovaszkuláris kockázat felmérésében ill. 
a szív- és érrendszeri betegségek rizikófaktorainak korai és célzott kezelésében van. 
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Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Fontos tudni a családi anamnézisben diabetes mellitus vagy szív- és érrendszeri betegségek 
előfordulásáról, különös tekintettel az elsőfokú rokonságra. Lényegesek a korábbi betegségek: 
hypertonia, lipideltérések, PCOS (polycystás ovárium szindróma), meddőségi kezelés, endokrin 
megbetegedések, ill. egyéb kórmegelőző állapotok (pl. obezitás). Rá kell kérdezni a korábbi 
terhességekre, szülésekre: újszülöttek születési súlya, adaptációs zavar volt-e, komplikációk a korábbi 
terhességek során (gesztációs diabetes, terhességi magasvérnyomás, preeclampsia), történt-e 75 g 
OGTT; Ha korábban terhességi cukorbetegség fennállt, a szülést követően a reklasszifikáció 
megtörtént-e, ha igen milyen eredménnyel. Számít a jelen terhesség kora, testsúlygyarapodás a 
terhesség során, valamint az életviteli szokások: dohányzás, alkoholfogyasztás, fizikai aktivitás. 

Fizikális vizsgálat 

Testmagasság, testsúly, vérnyomásmérés (a várandósság során folyamatosan ellenőrizendő, a 
változások dinamikája fontos!). Belgyógyászati fizikális vizsgálat (várandósság során legalább egyszer, 
ill. panasz esetén). 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Első trimeszterben éhomi ill. random vércukor ellenőrzés, T. vizelet (glucosuria!). Amennyiben 
gesztációs diabetesre nézve az egyén nagy kockázatú, akkor már az első trimeszterben 75 g OGTT 
végzendő az éhomi és a 120 perces vércukorérték meghatározásával. 

24-28. terhességi hetek között valamennyi várandósnál, akinél diabetes mellitus korábban nem 
igazolódott, javasolt a 75 g OGTT elvégzése az éhgyomri és a 120 perces vércukorérték 
meghatározásával. 

Gesztációs diabetes diagnózisát követően javasolt HbA1c (3 havonta), ill. (havonta) máj és 
vesefunkció, vérzsírok, TSH, T. vizelet (glukóz + acetonuria), 24h-s gyűjtött vizeletből 
mikroalbuminuria vizsgálata. Hetente javasolt az éhgyomri és a reggeli utáni 60 perces vércukorérték 
meghatározása, laboratóriumi körülmények között. 

A vércukor otthoni mérésére használt, többnyire vércukormérő stix-szel, kapilláris mintából végzett 
vércukor meghatározás csak önellenőrzésre alkalmas, diagnózishoz, ill. terápia váltás 
szükségességének megítéléséhez csak a laboratóriumban mért, vénás minta alkalmas! 

Képalkotó és egyéb vizsgálatok 

Nem releváns. 

Kezelés 

A gesztációs diabeteses pácienst speciális, várandósok kezelésére is akkreditált diabetológiai 
szakellátóhelyen történik. A vércukor célértéke: éhgyomorra 5,2 mmol/l alatti, étkezés után 60 
perccel 7,0 mmol/l alatti. 
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Nem gyógyszeres kezelés 

A gesztációs diabetes kezelésének első lépése a megfelelő diéta bevezetése. Ennek célja, hogy mind 
az anya mind a magzat tápanyagszükségletét kielégítse a normoglikémia és a ketózismentesség 
biztosítása mellett. A diéta általában 3 fő és 3 kis étkezésből áll, szénhidrát tartalma 50-55% 
(monoszacharidokat egyáltalán nem, diszacharidokat 10-15%-ban és 85-90%-ban komplex 
szénhidrátot tartalmaz, magas diétás rost bevitellel); fehérjetartalma 15-20% és 30-35% zsírtartalma 
(max. 10% telített). A kalóriabevitel 20-35 kcal/ideális tskg (a harmadik trimeszterben és szoptatás 
alatt emelkedik döntő mértékben). Az ideális várandósság alatti testsúlygyarapodás terhességi 
cukorbetegségben is a kiinduló tápláltsági állapot függvénye. Még elhízott betegek esetében is 
legalább 140 g szénhidrát és 1500 kcal energia tartalmú étrend tartandó. 

Amennyiben szülészeti kontraindikáció nem áll fent, a főétkezések után 0,5-1 óra mérsékelt 
intenzitású fizikai aktivitással (pl. séta) a posztprandiális emelkedések mértéke csökkenthető. 

Gyógyszeres kezelés 

Jelenleg hazánkban az egyetlen terhességben alkalmazható vércukorcsökkentő gyógyszer az inzulin. 
Az inzulinkezelés bevezetésére a páciensek 20-30%-nál van szükség, mikor megfelelő diéta mellett 
ismételten meghaladja a vércukor a terápiás célértéket. Az esetek döntő többségében az 
inzulinkezelés a főétkezések előtt alkalmazott humán reguláris inzulin bevezetésével kezdődik, majd 
a későbbiekben szükségessé válhat a lefekvéskor alkalmazott NPH típusú inzulinnal történő 
kiegészítés, az éhomi 5,2 mmol/l vércukorérték biztosítása végett. 

A szülést követően a családorvos feladata a szénhidrát anyagcsere állapot és a globális 
kardiometabolikus kockázat felmérése, és az egyes komponensek, individuális, célértékre történő 
kezelése. 
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Betegtájékoztató 

A terhességi cukorbetegség - gesztációs diabetes (GDM) - a szénhidrát anyagcsere rendellenességek 
olyan formája, melyet az adott várandósság kapcsán diagnosztizálnak először. Napjainkban sincs 
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világszerte, egységesen elfogadott diagnosztikus kritériumrendszere. Magyarországon a WHO és a 
Magyar Diabetes Társaság ajánlása alapján a várandósság 24-28 hete között 75 g OGTT (orális glükóz 
tolerancia teszt) elvégzése javasolt a diagnózis felállítására. Ez alapján terhességi cukorbetegség a 
diagnózis, ha az éhgyomri vércukorérték nagyobb vagy egyenlő 7,0 mmol/l, vagy a 120. percben 
levett vércukor értéke nagyobb vagy egyenlő 7,8 mmol/l. 

A GDM előfordulása hazánkban közepesen magas, az utóbbi években, Budapesten végzett felmérés 
szerint 6,4%. Ennek oka az lehet, hogy a várandós asszonyok döntő többsége - elsődlegesen a szülési 
kor kitolódása miatt - nem tartozik gesztációs diabetes szempontjából alacsony kockázatú csoportba. 
Ha a kismamánál a terhességi cukorbetegség előfordulásának kockázata magas, ajánlatos már az első 
trimesztert követően elvégezni a diagnosztikus tesztet. 

A gesztációs diabetes megfelelő kezelése javítja a terhesség kimenetelét (kisebb az esélye magzati 
vagy anyai szövődmények előfordulásának). Nem kezelt GDM esetekben a makroszómia (4000-4500 
g-nál nagyobb születési súly), ill. az LGA („large for gestational age” = a születési idő terhességi 
hetében statisztikai adatok alapján várható átlagos magzati súlynál jelentősen nagyobb születési súly) 
gyakorisága elérheti akár a 40%-ot, magasabb a császármetszés aránya, és gyakrabban fordulnak elő 
komplikációk az újszülöttnél: hipoglikémia (alacsony vércukor), újszülöttkori, kezelést igénylő 
sárgaság, magasabb vörösvérsejtszám, légzési zavarok, vállelakadás (kulcscsonttörés és idegsérülés a 
vállban) valamint a gyermeknél későbbi életkorban elhízás, inzulinrezisztencia és 2-es típusú 
cukorbetegség. A kezeletlen GDM esetekben a fent említett szövődmények annál gyakrabban 
jelentkeznek, minél nagyobb a szénhidrát-anyagcsere eltérése az egészségestől, így a terhességi 
cukorbetegség kezelésekor a legfontosabb cél a normál vércukorérték elérése. 

A terhességi cukorbetegség kezelése, a diagnózistól számított legrövidebb időn belül bevezetett 
megfelelő diétán alapul. Ennek lényege, hogy a kismama egészségesen táplálkozik, kb. 160-200 g 
szénhidrátot fogyaszt (főként alacsony glikémiás indexű élelmiszerből, mint a zöldségek, teljes 
kiőrlésű lisztből készült pékáru, durumtészta és egyes gyümölcsök) napi 5-6 alkalomra elosztva, és 
nem fogyaszt cukrot, cukorral készült ételt, aszalt gyümölcsöket és kiemelkedően magas glikémiás 
indexű gyümölcsöt, pl. szőlőt). A diétát diabetológus orvos írja elő és a dietetikus segít az 
elsajátításában, helyes alkalmazásában. Fontos megemlíteni, hogy a vércukorértékek csökkenthetőek 
az étkezéseket követő ½-1 órában mozgással (pl. séta), ha ennek szülészeti ellenjavallata nincsen. A 
terhességi cukorbetegek 70-80%-a megfelelően kezelhető diétával, csak az esetek 20-30%-ban kell 
inzulinkezelést bevezetni akkor, ha a diéta módosításával sem sikerül elérni a kívánt 
vércukorértékeket. 

Magyarországon a ma érvényben lévő szabályozások, ajánlások szerint amennyiben nem elegendő a 
diétás kezelés önmagában, egyetlen gyógyszerként az inzulin használható további cukorcsökkentésre. 

A várandósság során kívánatos vércukorérték éhgyomorra 5,3 mmol/l, vagy az alatti, és étkezés után 
1 órával a vércukor értéke nem haladhatja meg a 7,0 mmol/l-t (vagy 1,5 órával evés után a 6,7 
mmol/l-t). Javasolt a várandósság idejére vércukor önellenőrző készülék beszerzése és az otthoni 
vércukor rendszeres mérése, az orvos által meghatározott időpontokban, (éhgyomorra, és reggeli, 
ebéd, vacsora után) legalább heti gyakorisággal. Az otthoni méréseket laboratóriumi vizsgálatok 
egészítik ki. 

A gesztációs diabetest követően a kismamánál az élet későbbi szakaszában gyakran alakul ki 2-es 
típusú cukorbetegség, metabolikus szindróma. Magasabb a szív- és érrendszeri betegségek 
kialakulásának kockázata is. Javasolt szülést követően 6 héttel, de legkésőbb a szoptatás 
befejeztekor, ill. a következő terhesség tervezésekor, majd negatív eredmény esetében legalább 3 
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évente újabb 75 g OGTT elvégzése, annak éhgyomri és 120 perces vércukorértékének 
meghatározásával. 

Tesztkérdések 

1. Mi igaz a gesztációs diabetesre? 
A. A szülést követően mindig megszűnik. 
B. A terhesség során az esetek többségében inzulinkezelést igényel. 
C. Olyan szénhidrát anyagcsere rendellenesség, amely az adott terhesség kapcsán kezdődik vagy 
kerül felismerésre. 
D. Kizárható a terhességet megelőző (fel nem ismert ) szénhidrát anyagcsere zavar. 
 
2. Gesztációs diabetes a diagnózis, ha várandósság során: 
A. A vizeletben glukóz jelenik meg 
B. A random otthoni önellenőrző készülékkel 7,1 mmol/l vércukorértéket mérünk 
C. 1 db zsemle és 2 dl tej elfogyasztását követően 1 órával 7,0 mmol/l feletti vércukrot mérünk 
laboratóriumban 
D. Az elvégzett 75g OGTT 120 perces értéke 8,5 mmol/l 
 
3. Szülést követően 6 héttel, de legkésőbb a szoptatás befejeztekor az előzőleg terhességi cukorbeteg 
asszonyok szénhidrát anyagcsere állapotának ismételt felmérése javasolt: 
A. Ha nem áll fent manifeszt diabetes 
B. Nem, ez a vizsgálat egyáltalán nem indokolt általánosságban 
C. Csak akkor, ha következő terhességet tervez a páciens 
D. Ha a terhességet követően egyéb diabetes specifikus rizikófaktor is jelen vannak 
 
4. Nem kezelt gesztációs diabetes esetében az alábbi szövődmények kialakulása várható akár az 
esetek 40%-ban: 
A. Makroszómia vagy LGA („large for gestational age”) 
B. Nem várható szövődmény 
C. Velőcső záródási rendellenességek 
D. Anencephalia 
 
5. A terhességi cukorbetegség kialakulásának kockázatát emeli: 
A. 25 évesnél fiatalabb anyai életkor 
B. Kaukázusi etnikum 
C. A várandósság előtt fennálló túlsúly 
D. Ha az előző várandósság során szénhidrát anyagcserezavar nem állt fent 
 
6. Magyarországon kb. milyen gesztációs diabetes incidenciával számolhatunk? 
A. 2-3% 
B. 10-15% 
C. 5-10% 
D. 1-2% 
 
7. Általában a terhesség mely időszakában javasolt a 75 g OGTT elvégzése a GDM kórismézése 
céljából? 
A. Minden esetben a 12. terhességi hétig 
B. A 16. terhességi hetet megelőző időszakban 
C. A 20-30. terhességi hét között 
D. A 24-28. terhességi héten 
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8. Mi a teendő, ha családorvosként terhességi cukorbetegséget diagnosztizál páciensénél? 
A. A gesztációs diabeteses pácienst speciális, várandósok kezelésére is akkreditált diabetológiai - 
szülészeti centrumba kell irányítani. 
B. Legjobb tudásának megfelelően diétás tanácsokat ad, majd havonta laboratóriumba küldi a 
várandóst éhgyomri vércukor vizsgálatra. 
C. Mihamarabb gyógyszeres antidiabetikus kezelést vezet be. 
D. Életmód-váltást és otthoni vércukormérést javasol a terápiás stratégia felállításáig. 
 
9. Milyen gyógyszeres kezelés kezdhető jelenleg hazánkban, ha a diéta önmagában nem elegendő a 
terhességi cukorbetegég kezelésére? 
A. Metformin 
B. Gliclazid 
C. Inzulin 
D. Metformin vagy inzulin 
 
10. A szülést követően a családorvos feladata: 
A. A páciens meggyőzése a terhesség alatt alkalmazott inzulin kezelés folytatásának szükségességéről 
B. Minden, előzőleg terhességi cukorbeteg páciens diabetológiai szakellátó helyre történő beutálása 
C. Nincs további teendő, ha a páciens panaszmentes 
D. Szénhidrát anyagcsere állapot és a globális kardiometabolikus kockázat felmérése 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: D, 3: A, 4: A, 5: C, 6: C, 7: D, 8: A, 9: C, 10: D 

Szülés körüli teendők, otthonszülés 
dr. Hajdu Gábor 

Függetlenül attól, hogy a terhes intézetben kíván-e szülni, vagy otthon, ezt megelőzően számos 
teendő elvégzése elkerühetetlen a minél simább szülés, ill. egészséges újszülött világrajötte 
érdekében. A szülés fiziologiás esemény, melyet pathologiás körülmények, betegségek, kóros 
állapotok zavarhatnak meg. Ezek elkerülése céljából, a terhesség végén a szülész szakorvos, a körzeti 
védőnő, a háziorvos, egyéb szakorvosok, családtagok, és nem utolsó sorban magának a várandósnak 
összehangolt tevékenységére van szükség. 

O8000 Hüvelyi szülés 
O8210 Császármetszés 
Z3490 Terhesgondozás 
O4700 Fenyegető koraszülés 
O1200 Toxaemia 
O3630 Fenyegető intrauterin asphyxia 

 

Hatáskör, kompetencia 

A háziorvos tenendőit a Hatásköri Lista határozza meg, melyenek szülézeti fejezetét a fejezet végén 
ismertetjük. 
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A terhesség végén elvégzendő szakmai feladatok 

 A 38. héten szülészeti UH vizsgálat: a magzat keringésének ellenőrzése, flowmetria, esetleges 
retardacio , súlybecslés, lepény érettségi foka, tapadási helye, magzat fekvése,magzatvíz 
mennyisége 

 A 36. 37. 38. héten hetente 1-szer CTG vizsgálat 

 A 39. héten hetente 2-szer CTG vizsgálat 

 A 40. héten másnaponként CTG vizsgálat 

 A 40. hét után naponta CTG vizsgálat 

 Kóros esetekben flowmetria végzendő 

 Amnioscopia-magzatvíz vizsgálat végzendő kóros esetekben ill, terminus meghaladás esetén 
másnaponta 

 A 36. héttől hetente bimanuális vizsgálat, lehetőleg Dopplerrel történő szívhang vizsgálattal 
összekötve 

 A36. héten cervix váladéktenyésztés (baktériumok, elsősorban a Streptococcus agalactiae 
kimutatására, mert a tapasztalatok szerint főleg idő előtti burokrepedést követően az 
újszülöttnél kialakuló pneumonia, ill. későbbi időpontban ritkán, de megjelenő meningitis 
leggyakoribb kórokozója) pozitív esetben penicillin kúra javasolt. 

További feladatok: a 35. héttől hetente 

 Teljes vizelet, testsúly, tenzio, pulzus, haskörfogat mérése, symphysis fundus távolság 
mérése. 

 A 28. héttől folyamatosan a terhes feladata a magzatmozgás számolása minden nap 
ugyanabban az órában 

 A 36. héten vérkép, vércukor, ellenanyag ellenőrzés, folyamatos sószegény diéta toxamiás 
terheseknél 

 Folyamatos diéta terhességi cukorbetegségnél, a GDM-nél 

 Egyéb diéták, epés, fekélyes stb. 

 Fenyegető koraszülés esetén tocolysis (Mg-sulfát, Mg-citricum, Bricanyl, stb.) a 37. hétig 

 Toxaemiás terheseknél a diéta mellett antihypertenziv kezelés (Dopegyt, Nifedipin-Retard, 
Norvasc, β-receptor-blokkoló, Depressan stb.) 

 Intrahepatikus cholestasisnál ursofalk kezelés, májkímélő diéta 

 Krónikus betegségek esetén, hyperthyreosis, hypothyreosis, crohn, epilepsia, diabetes, 
cardiális betegségek, nagyfokú myopia, glaucoma stb. A 36. héten a megfelelő gondozó 
szakorvosnál az utolsó kontroll vizsgálat elvégzése. 

Amennyiben a terhesség befejezését nagy valószínűséggel electív császármetszéssel tervezzük, a 36. 
héten laboratoriumi nagy rutin végzendő, EKG és kapcsolatfelvétel az anasthesiologussal. 

Ajánlatos a terhestorna, különösen a terhesség utolsó heteiben, láb- és fenékizomerősítő 
gyakorlatok, mellizom-és medencefenék erősítő gyakorlatok, légzőgyakorlatok - légzés a vajúdás 
alatt, pihegő légzés, préselő légzés. 

Kórházi ellátást igénylő esetek a terhesség végén 

 retardáció, fenyegető koraszülés 

 súlyos diabetes, súlyos toxaemia-praeeclampsia 
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 a terminus előtt 1-2 nappal medencevégű fekvés, előzetes császármetszés, ikerterhesség, 
egyéb electív császármetszésre váró esetek, pl. nagyfokú myopia, gerincsérv, kétoldali 
csípőficam, cardiologiai okok, terminus meghaladás miatt. 

Egy ország szülészeti ellátásának két legfontosabb paramétere a perinatalis mortalitás és az anyai 
halálozás mértéke. A szülés körüli (perinatalis) időszaknak a betöltött 24. terhességi héttől az élet 
első 7 napjának végéig tartó (szülés előtti, alatti és utáni) időszakot értjük. Az ebben az időszakban 
méhen belül elhalt magzatok és az élet első 7 napján meghalt újszülöttek számának összegét az 
élve+halva született magzatok összes számának ezrelékében fejezzük ki. Az anyai halálozást 10 
ezrelékben adják meg. 

Ahhoz, hogy elgondolkozzon, ill. döntsön egy terhes arról, hogy szülészeti klinikán, kórház szülészeti 
osztályán, szülőotthonban vagy szülőházban vagyotthon szüljön, érdemes figyelembe venni a konkrét 
adatokat. Szülési tervet kell készíteni, ill.tisztázni a szüléssel kapcsolatos kérdéseket: a „merev” 
szülésvezetéstől és körülményektől az otthonszülésig átvezető természetességre törekvő 
szülésvezetés és családközpontúság jellemzőit. A II. világháború előtt, a 40-es években a szülések 
70%-a otthon történt, évente 3-400 anyai halál történt, a perinatalis mortalitás 40-50 ezrelék volt. 
Napjainkban 90-100 ezer szülés történik évente, ebből 99% intézeti, 5-10 anyai haláleset, a 
perinatalis mortalitás 8-10 ezrelék. Hazánkban jelenleg kb. 4-500 otthonszülés történik. A médiából 
értesülünk egyes komplikált esetenként tragikus esetről, pontos statisztikai feldolgozás nem történt. 

A szülési terv készítésénél feltett kérdések intézeti szülés esetén: 

 Lehet-e szülészorvost, szülésznőt vagy mindkettőt választani? 

 Lehet-e együtt szülni férjjel, ill. élettárssal, esetleg édesanyával, testvérrel, barátnővel, 
dulával? 

 Szülőszoba látogatás 

 Video, fényképezőgép használata 

 1 ágyas szülőszoba 

 Fájdalomcsillapítás, epidural anasthézia 

 Használati tárgyak bevitele a szülőszobára 

 Sétálva vajúdás, vízben vajúdás 

 Szülőszéken szülés 

 Fanszőrzet leborotválás, beöntés szülés előtt, sötétben és csendben szülés 

 Burokrepesztés, fájáserősítés, szülésindítás 

 Gátvédelem 

 Bababarát újszülött ellátás 

 „Rooming in” ellátás 

 1 ágyas kórterem, „hotel” színvonal (szobában WC, telefon, televízió, étkezés) 

 A látogatás rendje 

 Hányadik napon engedik haza 

A szülészeti gyakolatban kétféle szélsőséges mentalitás alakult ki és vitázik egymással a mai napig. Az 
egyik, a legújabb gyógyszerek és technikai eszközök birtokában, ezek alkalmazását minden 
helyzetben erőltetve, mintegy dehumanizálja a szülészeti tevékenységet. A másik, a maximális 
természetességre törekvő álláspont, ennek mérsékelt megnyilvánulása az otthonszülés. Alapelve, 
hogy a szülés ősi biologiai folyamat, ezért nem szabad beavatkozni a természet dolgába. Ésszerű, ha a 
szülést biologiai folyamatnak tekintve, utat engedünk a szülés természetes folyásának, de a 
prevenció és a biztonság eszközeivel meg kell előznünk és el kell hárítanunk minden lehetséges 
szövődményt. 
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A családközpontú és természetes szülést támogató módszerek 

 Férj és feleség közös felkészítése a szülésre 

 Az együttszülés lehetőségének biztosítása 

 Nem kell rutinszerűen törekedni a szülőszobai beöntésre és a fanszőrzet leborotválására 

 Engedni kell az állva és sétálva vajúdást (vízbe vajúdás, bordásfal, medicinlabda, kötél) 

 Korlátozni kell, de nem szabad tiltani a folyadékbevitelt vajúdás alatt 

 Fájáskeltést csak szükség esetén szabad alkalmazni 

 Kerülni kell a korai burokrepesztést 

 Lehetőség szerint kerülni kell a szülőfájdalmak invazív és gyógyszeres csillapítását 

 A természetes szülés a hüvelyi szülés. A császármetszés nem a hüvelyi szülés „természetes” 
alternatívája, csak orvosi javallat alapján és nem egyéb szempontok miatt végzendő 

 Vertikális, ill.félig ülő helyzetben történő szülés 

 Gátmetszést csak szükség esetén kell, ill. Szabad végezni 

 Az újszülött megszületése után mielőbb bőr-bőr kontaktust kell biztosítani 

 Kerülni kell a rutinszerű hólyagkatéterezést szülés után 

 Bababarát újszülött- és gyermekágyi ellátást kell biztosítani lehetőleg minden szülészeti 
osztályon: korai emlőrehelyezés még a szülőszobán, 24 órás „rooming in” elhelyezés, igény 
szerint történő szoptatás, anyatejen kívül egyéb táplálék csak orvosi javaslatra, testsúlymérés 
naponta csak egyszer, tápszer, cumisüveg és cumi használata tilos. 

Utóbbiak alapján, kórházi osztályokon, klinikákon lehet közelíteni az otthonszülés családias 
hangulatához, bensőséges viszonyaihoz, mégis néhány gondolat felvetődik az intézetben zajló 
szülések és az otthonszülés összevetésénél otthon megközelítően sem lehet olyan magas szinten 
biztosítani a biztonságos szüléshez szükséges személyi feltételeket. 

 Tárgyi feltételek (műtőasztal, altatógép, őrzőmonitor, stb.) 

 Higiénés feltételek 

 Minden előjel nélkül bekövetkező súlyos, akár életveszélyes szövődmények, léphetnek fel, 
melyek azonnal császármetszést igényelnek 

 Szülés okozta sérülések szakszerű ellátása, újszülött élesztés, megfigyelés, ellátás 

 A szülés jelentése, újszülött anyakönyveztetése, szűrővizsgálatai és a védőoltások 

 A szülőnő gyermekágyas szövődményeinek ellátása 

 Az otthonszülés módszertanának, eredményeinek, a szövődmények leírásának hiánya 

 Statisztikai adatok hiánya 

 Az otthonszülésről való kellő felvilágosítás hiánya, esetleges egyoldalú tájékoztatás vagy 
félretájékoztatás pl. annak hangsúlyozása, hogy otthonszülés esetén kevesebb a szövődmény 
és jobbak a szakmai paraméterek, mint az intézeti szülések esetében 

 Hazai lakásviszonyok, útviszonyok, infrastruktúra színvonala, Országos Mentőszolgálat 
helyzete 

 A lakosság iskolázottsága, egészségügyi-kultúráltsági színvonala. 

Az otthonszülés jogi szabályozása 

Tekintettel az utóbbi években fellobbant vitákra az otthonszülés kapcsán, a szülészeti szakma 
alapvetően elutasító véleményére, valamint az ismert büntetőperekre, a kormány jogi alapokra 
helyezte az otthonszülés intézményét. (Magyar Közöny 2011. évi 29. szám: a kormány 35/2011 (III. 
21.) Kormányerejű rendelete az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró 
okairól). A rendelet 2011.árilis 1-én lépett hatályba. Rendelkezéseit a 2011. május 1-je után 
bekövetkező szülésekre kell alkalmazni. 
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A rendeletből kiemelendő fontossággal bír. 

1. Személyi feltétel. A szülésnél közreműködik szülész-nőgyógyász szakorvos vagy felsőoktatási 
intézmény alapképzési szakán vagy főiskolai karán szülésznő szakképesítést vagy emelt szintű 
vagy felsőfokú szülésnő szakképesítést szerzett szülésznő, aki legalább két éves szülőszobai 
gyakorlattal rendelkezik, vagy legalább két éves szakmai gyakorlattal rendelkezik és igazoltan 
minimum ötven szülést levezetett - továbbiakban felelős személyként funkcionál + vagy még 
egy szakorvos vagy még egy képesített szülésznő. Ezen kívül a szülésnél 2 éves neonatológiai 
gyakorlattal rendelkező gyermekorvosnak is jelen kell lenni. 

2. Működési engedély, felelősségbiztosítás, 2 évnél nem régebbi felnőtt, csecsemő- és újszülött 
ujraélesztési tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány 

3. Az ellátás csak olyan helyszínen történhet, ahonnan az ellátást igénybevevő nő és az újszülött 
20 percen belül a háttérkórházba szállítható. A szülés előtt a háttérkórházzal, elsősorban a 
területileg illetékes szülészeti osztállyal a kapcsolatot fel kell venni. 

A rendelet megadja az otthonszülés igénybevételének egészségügyi feltételeit és kizáró okait. Az 
ellátás csak a következő feltételek együttes fennállása esetén vehető igénybe: 

 A terhesség szövődménymentes 

 A várandós nő az otthonszülésről való döntés időpontjában (a 36. hétig kell eldönteni) 
betöltötte a 18. életévet 

 Első szülés esetében a várandós nő a döntés időpontjában a 40. életévet nem töltötte be 

 A terhességi kor a betöltött 37. és 41. hét között van 

 A magzat koponyavégű fekvésű. 

Az ellátás igénybevételének kizáró okai közül néhány: előzetes császármetszés, placenta praevia, 
korábban méhtesten végzett műtét pl myomectomia, a várandós nő lázas állapota, diabetes mellitus, 
praeeclampsia, anyai szívbetegség, intrauterin magzati retardáció, ikerterhesség, 4000 g feletti 
várható születési súly, medencevégű, ferde-harántfekvés, magzati oxigénhiányra utaló kóros NST stb. 

Néhány példa a kórházba szállítás indikációi küzül: 

 A szülés megindulásakor: aktív genitalis herpes, bárányhimlő vagy egyéb akut fertőző 
betegség, praeeclampsia, 38 °C feletti láz. 

 A szülés alatt: placenta praevia abruptio placentae, előesett köldökzsinór, a szülés bármely 
szakának elhúzódása. 

 Postpartum: uterus inversio, erős vérzés, shock előtti állapot, placenta retenció, Apgar score 
1 perces korban 3 alatt, 5 perces korban 7 alatt, 10 perc után is 7 vagy az alatt, görcsös 
állapot gyanúja az újszülöttnél, az újszülött jelentős fejlődési rendellenessége. 

A rendelet megszabja az eszközös és gyógyszer, valamint a higiénés feltételeket is. Emellett 
megszabja, hogy mely űrlapokat kell alkalmazni az otthonszülés alkalmával: 

 Adatlap a tervezett, inézeten kívüli szülés választásához 

 Vizsgálati lap intézeten kívül született újszülöttről 

 Összefoglaló adatlap intézeten kívüli szülésről 

Fontos megjegyezni, hogy az otthonszülésnél az ellátás akkor sem minősül finanszírozott esetnek, ha 
az anya egyébként az egészségbiztosítás keretében jogosult egészségügyi szolgáltatásra, kivéve az e 
rendeletben meghatározott gyermekorvosi, védőnői, továbbá háttérkórházi ellátást, a mentést és a 
laboratóriumi vizsgálatokat. 



 1654 

Esettanulmány 

22 éves nő 10 hetes korában jelentkezett terhesgondozásra. UH vizsgálattal igazoltuk, hogy a 
terhesség nagysága napra pontosan egyezik az utolsó menses alapján számított időnek. 

Anamnéziséből kiemelendő, hogy korábban belgyógyászati betegsége nem volt, ez első terhessége, 
nőgyógyászati betegsége nem volt. Ellenben másfél évvel korábban agyi cavernoma exstirpatioja 
történt idegsebészeti osztályon. Zavartalan postoperativ szakasz után folyamatosan ellenőrzés alatt 
tartották, antiepileptiform gyógyszer szedése mellett epilepsziás görcsei, eszméletvesztéses 
rosszullétei nem voltak, EEG lelete közvetlenül a teherbeesés előtt eltérés nélküli volt. 

Terhesgondozása a szülészeti protokoll szerint történt. Az egyébként zavartalan terhesség mellett két 
fontos adatot kell kiemelni: 

1. A terhesség elején idegsebészeti consilium a korábbi agyműtét miatt electív császármetszést 
javasolt, a terhesgondozás folyamán rendszeres ellenőrzés alatt tartották. A korábban bevezetett 
gyógyszeres kezelést megszakítás nélkül szedte, rohamai nem voltak, a 2 havonként elvégzett EEG 
lelete eltérés nélküli volt. 

2. A 20. héten nagyfokú jobb oldali vesegörcs, 39 fokos láz miatt urológiai vizsgálat történt. Ultrahang 
vizsgálat a jobb oldalon kezdődő vesemedence tágulatot mutatott, emiatt stent (urehter) katétert 
helyeztek fel és antibiotikum kezelést kapott. A továbbiakban az urológus is rendszeres ellenőrzésre , 
vizeletvizsgálatra, és UH vizsgálatra rendelte vissza. 

A terhesség utolsó 4 hetében rendszeres CTG ellenőrzés történt, flowmetria rendben volt, a cervix 
váladék tenyésztése negatívnak bizonyult. 

Az előzetes terveknek megfelelően a 39. betöltött terhességi héten electív császármetszést 
végeztünk, 2900 g súlyú, 51 cm hosszú leánymagzatot nyertünk. Zavartalan műtét és zavartalan 
postoperatív szakasz. Panaszmentesen, láztalanul bocsátottuk haza. Két héttel a műtét után 
megtörtént a varratszedés, primára gyógyult hasseb, valamint eltávolították a jobb oldali stent 
katétert is, urologiai szempontból is panaszmentes volt. Követést, gondozást nem igényel, 
időszakonként urologiai UH vizsgálat végzése javasolt. 

Összefoglalva, egy ritka, jóindulatú daganat miatt agyműtét történt, emiatt electiv császármetszést 
végeztünk. Az eset rámutat egyrészt a praeconcepcionális gondozás, valamint a terhesgondozás 
jelentőségére, emellett kiemeli a társszakmák fontosságát is, lásd. stent katéter felhelyezését. 
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A Háziorvosi Hatásköri Lista xix. Nőgyógyászat, Szülészet fejezete 

Érvényesség: 2015. december 31-ig. Folyamatos frissítés elérhetősége www.medicusuniversalis.hu 

Sürgősségi ellátás 
Akut/életveszélyt jelentő történések/kórállapotok felismerése, elsődleges ellátása, szakintézetbe 
történő azonnali beutalása, szükség esetén állapottól függően megfelelő szintű szállításának 
megszervezése, és orvosi felügyelet biztosítása; elvégzendő sürgősségi beavatkozások 

 Beindult szülés felismerése, kórházba utalása, szükség esetén kritikus helyzetben a szülés 
levezetése, az anya és újszülött akut ellátása, majd kórházba utalása; 

 Fenyegető koraszülés, fenyegető vetélés 

 Hypermenorrhea 

 Akut nőgyógyászati kórképek 

 Extrauterin graviditás 

 Bartholin cysta, tályog 

 Gyermekágyi (különös tekintettel a korai hazaadásra) és laktációs akut kórállapotok 
(fertőzések, thromboembolia, pszichózis, HELPP-szindróma késői manifesztációja) 

 Külső nemi szervek és hüvely sérülései 

 Szexuális erőszak és általa okozott fizikai és pszichés sérülések; jogi konzekvenciák. 

Diagnosztikus tevékenységek, eljárások 
Alaptevékenységek 

 Nőgyógyászati és terhességi külső fizikális vizsgálatok (emlővizsgálat, terhes nőknél magzati 
szívműködés vizsgálata és az uterus fundus magasságának megállapítása) 

 Szakellátásban végzett vizsgálatok elrendelése, az eredmények értelmezése: hasi, 
kismedencei UH vizsgálat 

 Elvégezhető tevékenységek 

 Bimanuális vizsgálat (dokumentált jártasság esetén) 

 Mintavétel hüvelyből, cervixből, az eredmény értelmezése (dokumentált jártasság esetén) 

 Terhességi gyorstesztek 

Önálló betegellátási tevékenység 

 Alaptevékenységek 

 Sürgősségi fogamzásgátlás 

 Vulvo-vaginitis 

 Fogamzásgátlót szedők alacsony thromboemboliás kockázati csoportjának követése 

 Menopauza-szindróma szövődménymentes, hormonterápiát nem igénylő eseteinek 
követése. 

 Ismert, kivizsgált, beállított terápiával egyensúlyban lévő kórállapotok gondozása: 

 Gyermekágy és szoptatás időszaka 

 Dysmenorrhea 

 Menopauza-szindróma szövődményes és/vagy hormonpótlásra beállított esetei 

 Műtét és egyéb beavatkozások utáni állapotok 

 Gyógyszeres fogamzásgátlás 
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Betegellátás a szakellátás irányításával 
 Hormonterápiában részesülők magas thromboemboliás kockázati csoportjának gondozása 

 Nőgyógyászati vérzészavarok 

 Veszélyeztetett terhesek gondozása 

 Belső női nemiszervek kórállapotai 

 Emlő nem gyulladásos elváltozásai 

 Szexuális úton terjedő betegségek 

 In vitro fertilizációval kapcsolatos teendők 

 Speciális magzatvédelem (teratogén ártalmak: gyógyszer, vegyszer, infekciók) 

Tájékozottság 
 Speciális szülészeti-nőgyógyászati területen igénybe vehető vizsgálatok 

 Negatív családtervezés - fogamzásgátlás, abortusz ismert módszerei, hosszútávú hatásai 

 Pozitív családtervezés - meddőség kivizsgálásának elvei és kezelési lehetőségei, 
örökbefogadás 

 Élettani és kóros terhesség, terhesgondozás 

 Modern szülésvezetési eljárások, teendők a gyermekágyban és szoptatás alatt 

 Hormonpótló kezelések 

 Nőgyógyászati műtétek és azok indikációi, posztoperatív ellenőrzés 

Tesztkérdések 

1. Milyen gyakan kell CTG vizsgálatot végezni a terhesség 36-37-38.hetében? 
A. Naponta 
B. Hetente 
C. 2 naponta 
D. A 3 hét alatt 1-szer 
E. Hetente 2-szer 
 
2. Melyik baktériumot szűrjük (mely a legtöbb problémát okozza az újszülötteknél), cervixváladék-
tenyésztéssel a 36. terhességi héten? 
A. Staphylococcus aureus 
B. E. coli 
C. Streptococcus agalactiae 
D. Proteus mirabilis 
E. Pneumococcus 
 
3. Magyarországon hányadik terhességi héttől számítjuk a szülést? 
A. 28. 
B. 30. 
C. 24. 
D. 32. 
E. 34. 
 
4. Hány ezrelék ma Magyarországon a perinatalis mortalitás? 
A. 25 
B. 5 
C. 10 
D. 15 
E. 3 
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5. Melyik antihypertenziv gyógyszer választandó elsőnek toxamiás, hypertoniás terheseknél? 
A. Depressan 
B. Norvasc 
C. Betaloc 
D. Corinfar 
E. Dopegyt 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: C, 3: C, 4. C, 5: E 

Postpartum gondozás 
dr. Hajdu Gábor 

A gyermekágyas ellenőrzését foglalja magában a szülést követően. A hozzátartozók és az 
egészségügyi személyzet részéről is empátiát, szakszerű gondoskodást, figyelmet igényelnek a 
kismamák, mert nem várt szövődmények is előfordulhatnak a gyermekágyi időszakban. A 
gondozásban rész vesz a szülész, a körzeti védőnő, a háziorvos, esetenként különböző szakorvosok is. 
Ez az intervallum 3 részre osztható: a szülés utáni első 2 órára, az első 3 napra, valamint az első 6 
hétre. 

Tekintettel arra , hogy a gyermekágyban jelentkező súlyosabb szövődmények, mint a fertőzés és a 
vérzések, a szülések 1-5%-ában fordulnak elő,a gyermekágyban ezen kórképek megelőzésére nagy 
gondot kell fordítani. 

O8000 Hüvelyi szülés 
O8210 Császármetszés 
O7210 Retenció post partum 
N7350 Női pelveoperitonitis 

 

Az első 2 órában figyelni kell a következőkre: 

 tenzió 

 pulzus 

 a méh fundusa 

 a vérzés mennyisége 

 hőmérséklet 

 a gyermekágyas általános állapota, bőre színe, esetleges fejfájás, 

 tudati állapota, psychés állapota 

 hüvelyi szülésnél a gátseb, esetleges haematoma 

 császármetszésnél a hasseb állapota, hasi statusa 

 császármetszés esetén állandó katéter van fenn - vizelet mennyisége, minősége pl. véres 
vizelet 

Pathologiás esetben sürgős labor vizsgálat, elsősorban vérkép elvégzése, nőgyógyászati vizsgálat, UH 
vizsgálat elkerülhetetlen. Utóbbiaktól függően feltárás, betapintás, méhűr kiürítése, resutura, 
relaparotomia elvégzése, transzfúzió, infúzió, lázcsillapító, fájdalomcsillapító, méhösszehúzó, 
antibiotikum, emelkedett tenzió esetén antihypertenziv kezelés, nyugtató adása jön szóba. Súlyos 
esetben anaesthesiologus, sebész, urológus, ill. belgyógyász segítségét is igénybe kell venni. 
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A továbbiakban szövődménymentes hüvelyi szülés után a gyermekágyas már 2 óra elteltével 
felkelhet, de a szédülés és ájulás veszélye miatt nővéri felügyeletet igényel. A korai felkeltésnek 
számos előnye van: a méh gyorsabban húzódik össze, a szalagok hamarabb visszanyerik eredeti 
tónusukat, könnyebben ürül a lochia, hamarabb rendbejön a hólyag és bélműködés, kisebb az esélye 
thrombosis és a légúti szövődmények kialakulásának. Fontos a pulzusszám ellenőrzése. Láz esetén 
természetes az emelkedett pulzusszám. Ha láza nincs a gyermekágyasnak, de a pulzusszáma 
emelkedett, ez thrombosis lehetőségére hívja fel a figyelmet. Amennyiben a terhesség alatt fennállt a 
praeeclampsia veszélye, ill. toxaemiás volt, a gyakori tenziómérés elkerülhetetlen. Figyelni kell a 
vérzés mennyiségét, bűzös lochia különösen, ha hőmérsékletemelkedéssel jár együtt, lepényi 
retenció veszélyét rejti magában. 

A szülést követően az addig kitágult mintegy 1 kg súlyú méh már néhány nap alatt jelentően 
megkisebbedik. Mérete a köldök alatt naponta egy harántujjal lesz kisebb. A méh nyakcsatornája kb. 
8-10 nap alatt, záródik be. A méh visszafejlődése döntő részben a szoptatás során kiáramló oxytocin 
által okozott kontrakciók eredménye. A méh involutioját gátolhatja az elhúzódó szülés, ikerterhesség, 
császármetszés, lepényi retenció, telt húgyhólyag stb. 

Lepényleválást követően az elszakadt érvégek thrombosisa és a méh gyermekágyi, szoptatás alatti 
kontrakciói meggátolják a méhből eredő erősebb vérzéseket. A méh belső felszínén, a lepény helyén 
gyors ütemben gyógyul a hatalmas sebfelszín. A méh belső felszínének behámosodása kb. 7-10 nap 
alatt, megtörténik. A lepény helyén lévő sebfelszín gyógyulása, regenerációja azonban kb. 4-6 hetet 
vesz igénybe. A sebfelszín gyógyulásának időszakában a méhből a gyermekágyi tisztulás váladéka, a 
lochia ürül. Színe előbb véres, vörös, később rózsaszín, majd kb. 3 hét elteltével már sárgás színű. A 6. 
héten a lochia ürülése megszűnik. A szülés alatt keletkezett kisebb-nagyobb méhnyak- és hüvelyfali 
sérülés, valamint az elvarrt gátseb kb. 5-7 nap alatt gyógyul. A gátseb varrata már a 4. napon 
eltávolítható. Császármetszést követően a bőrvarratokat a 8. napon távolítjuk el. 

Figyelni kell a vizeletürítésre. Néhány órával a szülés után már a gyermekágyasok jelentős része 
spontán vizel. Nagyfokú residuum, ill. vizelési képtelenség esetén állandó katéter felhelyezése 
javasolt esetleges gyulladás elkerülése végett. Bizonyos esetekben prophylacticusan antibioticum 
adása javasolt. 

Amennyiben 2-3 napon belül spontán nem ürít székletet, hashajtó adása javasolt. A későbbiekben 
arra kell törekedni, hogy a gyermekágyasnak legalább másnaponta legyen széklete. Gyakori az 
aranyér kialakulása terhesség alatt, ezért ennek lokális kezelésére kényszerülünk gyermekágyban is. 

A terhesség idején a magas ösztrogén és progeszteron szint a lepénytávozást követően gyorsan 
lecsökken a vérben, emelkedik viszont az agyalapi mirigy által termelt prolactin szintje. A prolactin 
hatására az emlőkben megindul a tejelválasztás. Az emlőbimbó ingerlése, az újszülött szopó 
mozdulatai, idegi úton az agytörzsben termelődő és az agyalapi mirigy hátsó lebenyében tárolt 
oxytocin kiáramlását eredményezi. Az oxytocin az emlőmirigyek kivezető csöveinek kontrakcióját 
váltja ki és ezzel a tej kiürülését segíti elő. 

Gondosan kell ellenőrizni a gyermekágyas nő emlőit, hiszen szoptató nőknél könnyen kialakulhat 
emlőgyulladás. 

Szoptatás alatt a magas prolaktinszint miatt a petefészkekben nem történik tüszőérés, ezért a 
szoptató nők többsége nem is menstruál. Mintegy 10%-ban azonban több-kevesebb 
rendszerességgel van menses, és akár teherbeesés is előfordulhat. A védekezés ezért mindenképpen 
ajánlatos. 
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Különösen fontos a gyermekágyban mutatkozó, ritkán, de azért előforduló depressziós hangulat 
időben történő felismerése, mert ilyen esetekben a beteg késedelem nélküli psychiatriai vizsgálatot 
igényel. Fontos a gyermekágyasok gyakori tisztálkodása, zuhanyozása és a szeméremtest 
tisztántartása, a gátat lehetőleg szárazon kell kezelni. Az alsó végtagok megtekintésével és 
tapintásával thrombosis, ill. thrombophlebitis jeleit vehetjük észre. Krónikus betegségek esetén, pl. 
szívbetegségek, Crohn-betegség, nephrosis, epilepsia, diabetes mellitus, hyper- és hypothyreosis stb. 
fennállásánál a szülés után minél előbb jelentkeznie kell kontrollvizsgálatra a megfelelő szakorvosnál 
a gyógyszeres kezelés további beállítása céljából. 

A postpartum gondozás során észre kell venni a gyermekágyban előforduló szövődményeket. 

Postpartum vérzések 

A szülések mintegy 10-15%-ában figyelhető meg erősebb vérzés szülés után. A súlyos vérzés 
világszerte az anyai halálozás leggyakoribb oka. Az anyai halálozások több mint a fele a szülést követő 
első 24 órában történik, leggyakrabban súlyos vérzés következményeként. Bármely terhesnél 
felléphet életet veszélyeztető vérzés a szülés során. Ennek megfelelően minden szülőnőnél 
közvetlenül a szülést követő időszakban szoros megfigyelés és szükség esetén szakszerű beavatkozás 
szükséges. 

Primer postpartum vérzés: 500 ml vagy azt meghaladó vérzés a szülést követő 24 órában. Súlyos 
fokú, ha 1000 ml-t meghaladó mennyiségű. Szekunder postpartum vérzés: a szülést követő 24 órától 
a 6. hét végéig fellépő uterinális vérzés. A postpartum vérzések mintegy 20%-a másodlagos vérzés. 

Kiváltó okok 

 Atonia 

 Túlfeszült méh (polyhydramnion, ikerterhesség, nagy magzat) 

 Kimerült méhizomzat (rohamos szülés, elhúzódó szülés, többször szülés) 

 Intraamniális fertőzés, idő előtti burokrepedésnél 

 A méh anatómiai elváltozásai 

 Előlfekvő lepény 

 Lepény- vagy burokretenció, lepénytapadási rendellenesség. A lepény teljes felszínén 
kialakult accret, incret percret tapadás csak agresszív eltávolítási próbálkozás esetén vezet 
intenzív vérzéshez 

 Vérömleny retenció (atónia) 

 A nemi szervek sérülése: méhszáj, hüvely, gát sérülései, császármetszés során fellépő 
méhsérülések méhruptúra, méhperforáció, a méh inverziója 

 Alvadási rendellenességek: haemophilia A, von Willebrand kór, egyéb öröklött 
coagulopathiák, immun-throbocytopenia, DIC, terápiás célú antikoagulálás. 

Tünetek 

A leggyengébb, de hosszabb ideig tartó vérzéstől, a közepes erősségen keresztül az igen erős vérzésig 
terjednek: vérnyomásesés, szédülés, gyengeség, sápadtság, palpitácio érzése, légszomj, anuria, sokk 

Diagnózis 

T. vérkép, vércsoport és ellenanyag vizsgálat, alvadási faktorok, bimanuális és nőgyógyászati UH 
vizsgálat. 



 1660 

Kezelés 

Infúzió, transzfúzió, méhösszehuzók (Ergam, Oxytocin, Nalador), vérzéscsillapítók (K-vitamin, 
Dycinone, Exacyl), a hólyag kiürítése. 

Műtétes beavatkozások: manuális lepényleválasztás, manuális betapintás, a gyermekágy későbbi 
szakában abrasio, esetleges resutura, hysterectomia 

Genitalis eredetű lázas állapotok a gyermekágyban 

Az aszepszis, antiszepszis betartása ellenére a gyermekágyi lázat teljesen megszüntetni még 
napjainkban sem sikerült. A gyermekágyi láz olyan lázzal járó, a gyermekágyi időszakban jelentkező 
gyulladásos betegség, amely összefüggésben van a már megtörtént szüléssel és amelyet baktériumok 
okoznak. Előfordulása hüvelyi szülés után kb. 0,5%, császármetszést követően 2-5%. A gyulladásos 
folyamat kialakulásáért a szülőcsatorna sérülésein és a lepény leválást követően kialakult nagy 
sebfelszínen át a szervezetbe jutó, döntően az anya szervezetén kívülről oda kerülő baktériumok 
felelősek. Növekszik a befertőződés kockázata idő előtti burokrepedésnél, gyakori hüvelyi vizsgálat, 
méhűri betapintás miatt és császármetszést követően is. 

Fajtái: a szeméremtest, a gát ill. a hüvely sérülésein keresztül kialakuló ulcus puerperale, 
endometritis és myometritis, adnexitis-tuboovariális abscessus, parametritis, parametriális 
abscessus, Douglas tályog, diffúz peritonitis, sepsis. 

Tünetek 

Lázas állapot, lokális fájdalom, sebfájdalom, bűzös folyás. Nagyfokú gyulladás esetén szapora pulzus, 
alacsonyabb vérnyomás, száraz, bevont nyelv, facies hippocratica, kevés és koncentrált vizelet, 
puffadt, meteorisztikus has, hiányzó perisztaltika és bélhangok, defense. 

Diagnózis 

Laboratóriumi vizsgálatok: T. vérkép, süllyedés, CRP, vizelet, bimanuális vizsgálat, képalkotó eljárások 
(UH, CT, MR). Differenciál-diagnózis felmerülése esetén sebészeti, urológiai, belgyógyászati konzílium 
igénybevétele. 

Differenciál-diagnózis 

Differenciáldiagnosztikai szempontból gondolnunk kell a gyermekágyban is előforduló appendicitisre, 
nephrolithisisra, gyomorperforációra is. 

Kezelés 

Lepényi ill. burokretencio esetén a méhűr kiürítése. Sebváladék, ill. cervix váladék tenyésztése 
alapján célzott antibioticum kezelés. Amennyiben a primer ok a gátseb vagy a hasseb gennyes 
gyulladása, annak lokális sebészeti megoldása. Sepsis esetén góckiirtás (hysterectomia esetenként 
adnexectomiával). 

A szülés után az esetek 5%-ában a gondos gátkezelés ellenére előfordulhat, hogy a vágott vagy 
berepedt hüvely és gátseb varratvonala mentén bőrpír, duzzanat, fájdalom, esetleg már 
sebváladékozás is jelentkezik. A begyulladt sebet ilyenkor enyhébb esetekben jegelni kell, a betegnek 
antibiotikumot adunk, de ha lényeges változás nem történik, szükségessé válhat a seb feltárása, majd 
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lokális sebkezelésekkel a seb feltisztítása, később a seb újbóli elvarrása. Mindez előfordulhat 
császármetszést követően a hasfali seb esetében is. Erőteljesebb duzzanat, bőrpír, fájdalom és láz 
esetén nincs értelme a várakozásnak, célszerűbb néhány varratot, vagy akár az egész varratsort 
eltávolítani és elkezdeni a lokális kezelést, a seb feltisztítását. Ezt követően újabb varratsor 
behelyezése válhat szükségessé. 

A gyermekágyban a terhesség során kialakult vénatágulatokban lelassult a keringés és a méhből, 
lepényből, magzatvízből vérbe jutó alvadékonyságot fokozó anyagok és esetleges bakteriális 
fertőzések következtében főleg a végtagereken visszérgyulladás, ezek nyomán thrombosis alakulhat 
ki, a szülészeti esetek 1%-ában. Ennek további következménye lehet, ha leszakad egy vérrög, ez pedig 
emboliához vezethet. 

Thrombosis esetén a terápia: szigorú ágynyugalom, az érintett végtag felpolcolása, kis molekulasúlyú 
heparin alkalmazása, később pedig átállás a véralvadásgátló tablettára. A véralvadásgátlót szedők 
azonban nem szoptathatnak, így esetükben a tejelválasztás felfüggesztésére lehet szükség. 

A tejjáratok és az emlőbimbó apró hámsérülései gennykeltő baktériumokkal fertőződhetnek, ilyenkor 
gyermekágyi emlőgyulladás alakulhat ki. A szülészeti esetek 5%-ban jelentkezik. Lehetséges, hogy a 
gyulladás csupán az emlő kötőszövetes állományára terjed ki, sokszor azonban a mirigyállományt is 
érinti. Utóbbi esetben az emlőből a tejjel együtt genny is ürül. Ilyen esetekben szigorúan tilos a 
szoptatás. Az emlőgyulladás tünetei: duzzadt, fájdalmas emlők, a bőr kisebb-nagyobb foltokban piros 
és meleg tapintatú, gyakori a magas láz, a hónalji nyirokcsomók is duzzadtak és fájdalmasak. 

Az emlőgyulladás megelőzését szolgálja az emlőbimbók terhesség alatti edzése, a szoptatás előtt 
kötelező szappanos kéz-és emlőlemosás. A már kialakult emlőgyulladás esetén erőteljes antibiotikus 
kezelés válik szükségessé. A penicillin-származékok nem ártalmasak. 

A szoptatást átmenetileg szüneteltetni lehet, de fejni kötelező. Tályog kialakulása esetén sebészi 
feltárás szükséges. A nagyon ritka súlyos emlőgyulladás esetén, szükségessé válhat a tejelválasztás 
gyógyszeres felfüggesztése is Bromocriptinnel vagy Norprolaccal, emellett borogatás, jegelés, az 
emlők leszorítása, folyadékfelvétel korlátozása jön szóba. 

A szülést követően 1-2%-ban az átmeneti vizelési nehézségek miatt, vagy a gyakori katéterezéstől 
hólyaghurut alakul ki, ennek igen kis hányadában vesemedence-gyulladás jöhet létre. 
Vizelettenyésztést követően antibiotikus kezelésre jó a gyógyulási hajlam. 

Irodalom 

A szülészet-nőgyógyászat tankönyve. (Szerk. Papp Z.) Semmelweis Kiadó (2009) 
Szabó I. Szülészeti és nőgyógyászati útmutató. Medition (2008) 
Szabó I. Szülészeti és nőgyógyászati útmutató. Medition (2010) 
Papp Z et al. Perinatologus párbeszéd (2001) 
A szülészet és nőgyógyászat aktuális kérdései. (szerk. Doszpod J, Cseh I.) Medicina (1999) 

Esettanulmány 

A 38 éves először szülő nőt az UH vizsgálat alapján 7 nappal terminusa után betöltött 41. terhességi 
héten zavartalan terhesség után panaszmentesen, fájások és toxamiás tünetek nélkül, láztalanul, jó 
magzatmozgás mellett, normál labor értékekkel, kóros CTG lelet (beszűkült oscillatio) miatt vettük 
fel. A kontroll CTG vizsgálat és a flowmetria eltérést nem mutatott, amnioscopos vizsgálatot a zárt 
méhszáj miatt elvégezni nem lehetett. Felvételi statusa: Ép külső nemi szervek, kp. tág hüvely. sima 
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portio, megtartott nyakcsatorna, zárt méhszáj CI: 3000. Burok állt. Előlfekvő rész a bemenet felett 
mozgó koponya. Fájások, contractilitas nem volt. A méh fundusa és a symphysis közötti távolság 39 
cm volt. Szívhang köldök alatt bal oldalt 140/min. UH vizsgálat súlybecslést végzett, 4500 g súlyú 
magzat volt várható, lepény a hátsó falon, Grannum III. érettségű, átlagos mennyiségű magzatvíz, a 
magzat II. kt. fekvés szerint. 

A terhest observáltuk, a másnap elvégzett CTG vizsgálat során ismét beszűkült oscillatiot észleltünk, 
ezért az „idős anyai életkor”, terminus meghaladása, statusa és UH alapján feltételezett relatív 
téraránytalanság, kedvezőtlen szülészeti status, fenyegető iu. hypoxia miatt - összetett javallat 
alapján - császármetszést végeztünk. A műtét zavartalan volt. A magzatvizet enyhén meconiumosnak 
találtuk, 4200 g súly, 59 cm hosszú fiú magzatot nyertünk. Zavartalan posztoperativ szak után 
(spontán vizelet és székletürítés történt), láztalanul, jól involvált méhhel és jól lactáló emlőkkel, 
normál labor értékek mellett, gyógyulóban lévő hassebbel bocsátottuk haza az 5. posztoperatív 
napon. Tanácsokkal elláttuk, varratszedésre visszarendeltük. 

Nyolc nappal az elvégzett császármetszés után, 39 ºC láz, 24 órája tartó nagyfokú alhasi fájdalom, 
rossz közérzet, gyengeség, hányinger miatt vettük fel. 

Családi anamnézise negatív volt, gyógyszerérzékenységről nem tudott, belgyógyászati betegsége 
nem volt, a császármetszésen kívül egyéb műtéte nem volt. 2 évvel korábban jobb oldali 
nephrolithiasis miatt kezelték. Felvételi statusa: közepesen táplált, sápadt nőbeteg. Térben, időben 
orientált, durva idegrendszeri eltérés nem volt. Megnagyobbodott nyirokcsomó nem tapintható, 
negatív mellkasi status. Amikor áll, a nagyfokú alhasi fájdalomtól, erősen görnyedt tartásban van. 
Testsúly: 75 kg. Pulzus: 95/min. Tenzió: 100/75 Hgmm. Hőmérséklet 38,9 ºC. 

Jól lactáló emlők. Vesetájak ütögetésre nem érzékenyek. Has feszes, diffúze érzékeny, főleg jobb 
oldalt, defanse nincs. Pp. gyógyult Pfannenstiel metszés hege, intracutan varrat. Ép külső nemi 
szervek. Kp. tág hüvely. Sima portio hátul. Zárt méhszáj. Rendesnél valamivel nagyobb, tömött tap. 
méh anteflexio-versioban, mozgatásra nem érzékeny. A méh környezet szabadnak imponál: Douglas 
nem érzékeny, nem fedett. Tkp: ép portio, vérzés nincs, kevés nem bűzös lochia. 

Laboratóriumi eredmények: We: 67 mm/óra, hgb:113 g/l. Htc: 0,35, fvs: 21,2 G/l, CRP: 192,9 mg/l. 
thrombocyta: 542 G/l, T. vizelet: negatív, fibrinogén 7,5 g/l, INR: 1,03, PTI: 25,9 s, vércukor: 4,7 
mmol/l, Se Na: 137 mmol/l, se K: 4,4 mmol/l, CN: 5,05 mmol/l, kreatinin: 98 µmol/l, SGOT, SGPT: 
norm., alk. foszfatáz: 280 U/l, összfehérje:72 g/l. 

A nőgyógyászati UH vizsgálat során norm. méretű méhet és norm. ovariumokat találtunk. A méhűr 
üres volt, hasűrben kevés folyadék volt látható. Natív has peritonitis jeleit mutatta. A 8 nappal 
korábban végzett császármetszés, a klinikai kép, a kóros labor értékek valamint a terhelő natív has 
lelet alapján peritonitist diagnosztizáltunk. Sebészeti consilium felvetésünket igazolta, akut hasnak 
tartotta, s azonnali laparotomiát javasolt. 

Betegünket a sebészeti osztály átvette, az akut műtétet sebész szakorvos végezte. A műtét során 
korrekt császármetszés utáni állapotot talált nőgyógyászati szempontból, a hasfali rétegek eltérés 
nélkül, utóvérzés nem volt, a méhen és az adnexumokon sérülés nem volt észlelhető. A hasűrben a 
beleken, hashártyán diffuz peritonitis, melyet perforált vakbélgyulladás okozott. Appendectomia 
történt, hasűri átmosással, a hasűrt drainálták. Zavartalan sebészeti postoperativ szakasz, Zinacef 
kezelés mellett szoptatott. Láztalanul, rendeződő laboratóriumi leletekkel távozott a 6. posztoperatív 
napon. Hasfali varratszedés rendben megtörtént. A 6 hetes kontroll kapcsán panaszmentesnek 
találtuk. Statusa: jól lactáló emlők, p.sec. gyógyult Pfannenstiel metszés hege. Rendes nagyságú, 
tömött tap. méh anteflexio-versioban, mozgatásra nem érzékeny. Szabad környezet. Tkp: ép portio, 
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vérzés, folyás nincs. Védekezésnek per os anticoncipiens szedése mellett döntött. Cerazette-t felírtuk. 
A továbbiakban követést, gondozást nem igényel. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy találkoztunk egy a gyermekágyban ritkán előforduló súlyos 
kórképpel, melyet maradéktalanul megoldottunk, valamint az eset rámutat a post partum gondozás, 
megfigyelés jelentőségére és a differenciál diagnosztikai szemlélet fontosságára. 

Tesztkérdések 

1. Hány ml felett kóros a vérveszteség a szülés után közvetlenül? 
A. 1000 ml 
B. 500 ml 
C. 300 ml 
D. 2000 ml 
E. 100 ml 
 
2. Melyik a szülés utáni utóvérzés leggyakoribb oka? 
A. A méhűr befertőződése 
B. A méh, hüvely sérülései 
C. Fejlődési rendellenességek 
D. Alvadási zavarok 
E. Atoniás vérzés 
 
3. Melyik a legalapvetőbb beavatkozás méhsérülés gyanúja, nagyfokú utóvérzés esetén? 
A. Punctio 
B. Laparotomia 
C. Laparoscopia 
D. Műszeres betapintás 
E. Manuális méhűri betapintás 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: E, 3: E 
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19. PSYCHIÁTRIAI BETEGSÉGEK A PRAXISBAN 

A depresszió szűrése, kezelése az alapellátásban 
dr. Torzsa Péter, dr. Szabó János 

Bevezetés 

A hangulatzavarok negatív hatásai nem csupán szubjektív szinten jelentősek; a depresszió igen 
komoly társadalmi terhet is jelent, hiszen nagymértékben csökkenti a munkaképességet, és 
jelentősen növeli az egészségügyi költségeket. 

Definíció, BNO tartomány 

A depresszió két fő tünete a levert/nyomott hangulat és az érdeklődés, örömre való képesség 
elvesztése, melyek egyéb szomatikus tünetekkel (például fáradtság, alvás-, és étvágyzavarok) és 
kognitív zavarokkal (például a koncentráció és az emlékezet zavara, döntésképtelenség, önvádlás, 
halállal kapcsolatos gondolatok) társulnak. A depresszív zavarok kontinuumot alkotnak, melynek 
egyik végpontja az enyhe pszichés distressz, a másik a major depresszió. 

A depresszió diagnózisát a DSM-IV kritériumok alapján állítjuk fel. A főbb tüneteket az 1. táblázat 
mutatja. 

1. táblázat. A major depresszió DSM-IV kritériumai 

A. A következő tünetekből öt (vagy több) áll fenn egy kéthetes periódus alatt, és ezek a korábbi 
tevékenység megváltozásaként jelennek meg. Az első két tünetből legalább egy, vagy az (1) 
depresszív hangulat, vagy a (2) érdeklődés vagy öröm elvesztése szükséges a diagnózishoz. 
Nem számítjuk azonban a tünetek közé azokat, amelyek egyértelműen az általános egészségi 
állapot következményei, illetve a hangulathoz nem illő hallucinációkat és téveszméket. 

 A nap legnagyobb részében és csaknem minden nap levert hangulat, amelyet az egyéni 
beszámoló (pl. szomorúság vagy üresség érzése) vagy mások megfigyelései (pl. 
könnyezni látják) jelez. Gyerekeknél vagy serdülőknél elég az ingerült hangulat jelzése. 

 Az érdeklődés és öröm jelentős csökkenése minden vagy majdnem minden 
tevékenységben a nap túlnyomó részében, és majdnem minden nap (akár szubjektív 
beszámoló, akár mások megfigyelése). 

 Jelentős súlycsökkenés vagy - gyarapodás (havonta a testsúly 5%-át elérő változás) 
diétázás nélkül, vagy az étvágy jelentős csökkenése/növekedése csaknem minden nap 
(gyermekekben a súlygyarapodás elmaradása). 

 Inszomnia vagy hiperszomnia csaknem minden nap. 

 Motoros agitáció vagy gátoltság csaknem minden nap (mások megfigyelése, nem 
elegendő csupán a nyugtalanság vagy meglassultság szubjektív érzete). 

 Fáradtság vagy anergia csaknem minden nap. 

 Értéktelenség érzése vagy kifejezett illetve inadekvát önvádlás/bűntudat, akár 
téveszmés fokban is, szinte minden nap (nem pusztán a beteg-lét miatti lelkiismeret-
furdalás vagy bűntudat). 

 Csökkent gondolkodási, összpontosítási vagy döntési képesség, szinte minden nap (akár 
szubjektív élmény, akár mások megfigyelése). 

 A halál gondolatával való gyakori foglalkozás (nem csak halálfélelem), visszatérő 
öngyilkossági gondolatok konkrét terv nélkül vagy öngyilkossági kísérlet vagy konkrét 
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öngyilkossági terv. 

B. A tünetek nem elégítik ki a bipoláris kevert epizód ismérveit. 

C. A tünetek klinikailag jelentős szenvedést, vagy a szociális, foglalkozási vagy egyéb fontos 
működések romlását okozzák. 

D. A tünetek nem kémiai anyag (pl. visszaélésre alkalmas szer, gyógyszer) vagy általános 
egészségi állapot (pl. hipotireoidizmus) közvetlen élettani hatásának tulajdoníthatóak. 

E. A tünetek nem magyarázhatók jobban gyászreakcióval (azaz egy szeretett személy halálát 
követő két hónapot meghaladóan is fennállnak) vagy észrevehető funkcionális károsodást 
jeleznek (beteges értéktelenség-tudat, öngyilkossági gondolatok, pszichotikus tünetek vagy 
pszichomotoros retardáció). 

 

A mánia diagnózisához a 2. táblázatban bemutatott tünetekből kettő vagy több fennállása szükséges 
(ha egyéb magyarázó betegség, alkohol- vagy drogabúzus nem áll fenn). Ha a betegnél legalább 
egyszer, felváltva depressziós és mániás epizódok is előfordulnak, bipoláris hangulatzavarról 
beszélünk. 

2. táblázat. A mániás epizód tünetei a DSM-IV alapján 

Abnormálisan vagy túlzottan emelkedett hangulat 
Szokatlan irritábilitás 
Csökkent alvásigény 
Grandiózus elképzelések 
Fokozott beszédkésztetés 

Gondolatrohanás 

Jelentősen megnövekedett energiaszint 
Megnövekedett szexuális étvágy 
Gyenge ítélőképesség 
Nem megfelelő szociális viselkedés 

 

F3130 Bipoláris affektív zavar, enyhe vagy közepes depressziós epizód 
F3140 Bipoláris affektív zavar, súlyos depresszió, pszichotikus tünetek nélkül 
F3150 Bipoláris affektív zavar, súlyos depresszió, pszichotikus tünetekkel 
F3200 Enyhe depressziós epizód 
F3210 Közepes depressziós epizód 
F3220 Súlyos depressziós epizód pszichotikus tünetek nélkül 
F3230 Súlyos depressziós epizód pszichotikus tünetekkel 
F3280 Egyéb depressziós epizód 
F3290 Nem-meghatározott depressziós epizód 
F3300 Rekurrens (ismétlődő) depresszió, jelenleg enyhe depressziós epizód 
F3310 Rekurrens (ismétlődő) depresszió, jelenleg közepes depressziós epizód 
F3320 Rekurrens depresszió, súlyos depressziós epizód, pszichotikus tünetek nélkül 
F3330 Rekurrens depresszió, súlyos depressziós epizód, pszichotikus tünetekkel 
F3340 Rekurrens (ismétlődő) depresszió, jelenleg remisszióban 
F3380 Egyéb rekurrens (ismétlődő) depresszió 
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F3390 Nem-meghatározott rekurrens depresszió (zavar) 
F4120 Kevert szorongásos és depressziós zavar 
F9200 Depressziós magatartászavar 

 

Epidemiológia 

Az átlagnépességben az unipoláris major depresszió élettartam-prevalenciája 12,8-17,1%, egyéves 
prevalenciája 7,4-9,2%, pont-prevalenciája pedig 4%, és a minor depresszióval, illetve disztímiás 
zavarokkal kapcsolatos ilyen jellegű adatok nagyságrendje hasonló. A súlyos szomatikus betegségben 
szenvedők körében a depresszió előfordulása meghaladja az átlagpopulációs értékeket, a 
családorvosi ellátásban 5-10%, fekvőbeteg intézményekben 10-14% között alakul. 

A súlyos szomatikus betegségben szenvedők körében a depresszió előfordulása meghaladja az 
átlagpopulációs értékeket, a családorvosi ellátásban 5-10%, fekvőbeteg intézményekben 10-14% 
között alakul. 

Az eddigi legnagyobb európai vizsgálat, a The European Study of the Epidemiology of Mental 
Disorders ⁄ Mental Health Disability: A European Assessment in the year 2000 (ESEMeD⁄ MHEDEA 
2000) vizsgálat volt, mely hat európai országban (Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország, 
Hollandia és Spanyolország) zajlott. 

Magyarországon az 1980-as években a depresszióval (BNO-10 kritériumok alapján) diagnosztizált 
betegek aránya a felnőtt populációban 5-35/100000 beteg között alakult. 1988-ban Kopp Mária és 
mtsai az országos, reprezentatív „Hungarostudy” vizsgálatban a felnőtt (16 év feletti) lakosság 24%-
nál találtak depresszív tüneteket (a rövidített Beck Depresszió Kérdőívvel mérve), a súlyos depresszió 
gyakorisága 3% volt. Hét évvel később, a „Hungarostudy 1995”-ben már a lakosság 31%-a panaszolt 
depresszióra utaló tüneteket, a súlyos depresszió aránya pedig 7% volt. A „Hungarostudy 2002”-ben 
a 44 évnél fiatalabbak 18%-nak, a 45-64 évesek 31%-nak és a 65 év felettiek 41%-ának voltak 
depresszióra utaló tünetei. A súlyos depresszió aránya a három korcsoportban 3%, 9%, valamint 15% 
volt. 

Szádóczky E. és mtsai 1995-1996-ban strukturált klinikai interjúval mérték fel a hangulatzavarok 
prevalenciáját a családorvosi rendelőben megforduló, 18-64 év közötti betegek körében. A major 
depresszió élettartam-prevalenciája, hasonlóan a nyugati országokhoz, 15% volt. A vizsgálat 
időpontjáig a major depressziós betegek 70%-nak több mint egy visszatérő major depressziós 
epizódja volt már. A vizsgálat előtti egy évben a betegek 7%-nak (nők 9%-ának, férfiak 5%-ának) 
voltak depresszív tünetei, míg a vizsgálatot megelőző egy hónapban a betegek 3%-a (nők 3%-a, 
férfiak 2%-a) panaszolt major depressziós epizódnak megfelelő tüneteket. Az egyhónapos, valamint 
az egyéves előfordulási gyakoriság mindkét nemben a 45-54 éves korosztályban volt a legmagasabb 
(3%, illetve 9%). 

1. táblázat. Major depresszió és bipoláris zavar prevalenciája 

 Élettartam-
prevalencia 

1 éves prevalencia 1 hónapos prevalencia 

Major depresszió 
nemzetközi 
magyar 

 
4,6-15,7% 
15,1% 

 
3,4-5,2% 
7,1% 

 
1,5-5,2% 
2,6% 

Bipoláris depresszió 
nemzetközi 

 
0,5-5,5% 

 
0,3-1,7% 

 
0,01-0,06% 



 1667 

magyar 5,1% 1,1% 0,5% 
Forrás: Szádóczky E. Hangulatzavarok. A pszichiátria magyar kézikönyve. pp. 286. (2009) 

Mortalitás/morbiditás 

A depresszió jelentősen rontja az életminőséget, továbbá ismert, hogy számos krónikus 
betegcsoportban növeli a morbiditást és a mortalitást. Depressziós tünetek, ill. major depresszió 
számos betegséggel társulhat. A depresszió maga is hajlamosíthat testi betegségek kialakulására és 
fordítva, sokféle valódi testi betegség kapcsán kialakulhat depresszió, amelynek kezelése jótékonyan 
hat az alapbetegség tüneteire is. 

Depresszióra hajlamosítanak a daganatos betegségek, kardio- és cerebrovascularis betegségek, 
neurológiai kórképek, krónikus fájdalommal járó betegségek, anyagcsere betegségek, gyomor-
bélrendszeri betegségek, fertőzések, szorongásos betegségek, alkoholizmus, táplálkozási zavarok. 

Hypertoniás betegek körében a depresszív tünetek jelenléte növelte a major kardiovaszkuláris 
események kialakulásának kockázatát. Irodalmi adatok alapján a depresszív tünetek és a szociális 
támogatás mértéke a biomedikális rizikótényezőktől független kapcsolatot mutat a krónikus 
szívelégtelenség klinikai kimenetelével. A depresszió hemodializált és vesetranszplantált betegekben 
szintén a hospitalizáció és a mortalitás független prediktorának bizonyult. Egy amerikai vizsgálatban 
diabeteses betegeknél a depresszív tünetek mértéke jól korrelált a betegek compliance-ét tükröző 
HbA1c szinttel. 

Nem 

A nőknél közel kétszer gyakrabban fordul elő a major depresszió. Nyugat- Európában a major 
depresszió élettartam- prevalenciája 12,8% (8,9% férfiak, 16,5% nők körében), egy éves prevalenciája 
3,9% (2,6% férfiaknál, 5,0% nőknél). Az irodalomból ismert nemek közötti különbségek a hazai 
mintán is megtalálhatóak voltak: a major depresszió gyakrabban fordult elő nők körében (20% nőknél 
vs. 9% férfiaknál). Gyermekkorban a megbetegedés aránya a két nemben azonos, a nemek közötti 
különbség a serdülőkorban kezdődik. A férfiaknál tapasztalható tüneti kép sokszor eltér a 
megszokottól, ami nehezíti a betegség felismerését és kezelésbe vételét. A jellegzetes depressziós 
szimptómák mellett vagy helyett az alábbi tünetek dominálnak (2. táblázat). 

2. táblázat. A depresszió tüneti jellegzetességei férfiaknál 

Agitáció, ingerlékenység, dühkitörések 
Regresszióra való hajlam 
Toleranciaküszöb csökkenése 
Agresszivitás 
Antiszociális vonások és viselkedés 

Gyakori másodlagos szerabúzusok (alkohol, gyógyszer, drog) 
Munkaalkoholizmus 
Betegség elfogadásának és/vagy belátásának nehézségei 

 

Életkor 

A betegségkezdet általában a húszas, harmincas évek, azonban nem ritka gyermekkori (a serdülőkor 
különösen figyelemre méltó) kezdet sem. Életkor előrehaladtával növekszik a depresszió 
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előfordulása. Időskorban (60 éves kor felett) ritka az első major depressziós epizód. Időskorú lakosság 
körében kb. 20-25%-ra tehető a mentális betegségek prevalenciája. Kezelést szerény becslés szerint 
is 10-15%-uk éri el. 

Társadalmi háttér 

A hangulatzavarok negatív hatásai nem csupán szubjektív szinten jelentősek; a depresszió igen 
komoly társadalmi terhet is jelent, hiszen nagymértékben csökkenti a munkaképességet, és 
jelentősen növeli az egészségügyi költségeket. A hangulatzavarok negatív hatásai nem csupán 
szubjektív szinten jelentősek; a depresszió nagymértékben csökkenti a munkaképességet, jelentősen 
növeli az egészségügyi költségeket, ami komoly társadalmi terhet jelent. A WHO szerint a depresszió 
jelenleg a harmadik leggyakoribb munkaképesség- csökkenésért felelős betegség. A WHO adatai 
szerint az unipoláris depresszió első, a bipoláris depresszió pedig harmadik a modern társadalmakra 
egészségveszteségi okból nehezedő gazdasági terhek hátterében, és a mentális betegségek idézik elő 
az egészségveszteségek okozta gazdasági kár 20%-át. 

Pathophysiológia 

A hangulatzavarokhoz jellegzetes neuroendokrin, elektrofiziológiai és neuroanatómiai eltérések is 
társulhatnak. 

Neuroendokrin eltérések 
A hipotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg tengely (HPA) hiperfunkciójára utal a CRH (Corticotropin 
Releasing Hormon) a CRSH (Corticotropin Releasing Stimuláló Hormon) és a kortizol szérumszintjének 
emelkedése, valamint a szérumszint cirkadián ritmusának szabálytalanná válása. 

Elektrofiziológiai eltérések 
A depressziós epizód egyik leggyakoribb tünete az alvászavar. A depressziós epizód alatt az 
alvásminta megváltozik, az elalvás időtartama megnyúlik, az alvás folyamatossága és tartama 
változik, mélysége és hatékonysága csökken. EEG-vel kimutatható a REM-latencia (az elalvástól az 
első REM-fázisig eltelt idő) megrövidülése, az első REM-fázis megnyúlása, az éjszaka első felében a 
REM-arány növekedése, és a lassú hullámú alvás teljes tartamának csökkenése. 

Neuroanatómiai változások. A modern képalkotó eljárások (CT, MRI) a limbikus rendszer, a bazális 
ganglionok és a hypothalamus strukturális érintettségét mutatták ki hangulatzavarokban. Ezek az 
elváltozások azonban nem egyértelműek, és nem reprodukálhatók teljes következetességgel. 
Funkcionális vizsgálatok (SPECT, PET) csökkent vérátáramlást és glukózfelvételt mutattak ki az egész 
agykéreg, kifejezettebben a frontális régiók, valamint a bazális ganglionok területén. 

Hatáskör/kompetencia 

A depressziós betegek korai szűrésében a családorvosnak nagyon fontos szerepe van, hiszen az 
alapellátásban történik a legtöbb orvos- beteg találkozás. A szűrés jelentőségét számos tényező 
alátámasztja. A depresszió pszichoszomatikus betegségek kialakulásának rizikófaktora lehet, továbbá 
lassítja a fennálló szomatikus betegségek gyógyulását. Az ismétlődő vagy krónikus depresszió 
alkohol-, vagy gyógyszerfüggőséghez vezethet. A nem kezelt depresszió növeli az öngyilkosság 
kockázatát. Ismert, hogy az öngyilkosságot elkövetők 66%-a halálukat megelőző 4 hétben felkeresi 
családorvosát („cry for help”). Valószínű, hogy e látogatáskor a betegek jelentős része egyértelműen 
depressziós, legtöbbjük egy vagy több komorid pszichiátriai és/vagy testi betegségben szenved. Az 
öngyilkos depresszió legjellegzetesebb jegyei: agitáltság, súlyos szorongás, reménytelenség, 
inszomnia, étvágy- és testsúlyvesztés, komorbid szerabúzus zavar és bipoláris depresszió (azaz 
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depresszió, a múltban hipomániával vagy mániával). A depressziós betegek többsége jól reagál a 
különféle gyógyszeres kezelésekre, pszichoterápiákra, késői felismerés esetén azonban a betegek 
elhanyagoltabb állapotban kerülnek kezelésre, közben pedig fokozatosan romlik saját és környezetük 
életminősége. 

A depresszió felismerését az alapellátáson belül javíthatja, ha a családorvos jobban odafigyel egyes 
fokozottan veszélyeztetett betegcsoportokra. Ide tartoznak azok a betegek, akiknél és/vagy akik 
családtagjainál korábban már előfordult depresszió/öngyilkosság vagy szuicid szándék, a súlyos, 
krónikus testi betegségben szenvedők, a krónikus stresszben élők, az alacsony szociális 
támogatottsággal rendelkezők, a szenvedélybetegek, valamint a nők és az idősek. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A testi betegségek kizárása után fontos rákérdezni a depresszió gyakoribb tüneteire (1. táblázat). 
Depresszióban igen gyakori az alvászavar: álmatlanság, töredezett alvás, rossz alvásminőség, korai 
ébredés. Fontos információt nyújtanak az étkezéssel kapcsolatos változások, az étvágytalanság, 
testsúlyváltozás, a szénhidráttartalmú ételek (csokoládé, sütemények, édességek) fokozott 
megkívánása. A depresszió fontos és gyakori tünete a szexuális élet zavara, ezért erre is rá kell 
kérdezni a konzultáció során. 

Az ember memóriája az életkorral általában romlik, a depresszió azonban az életkortól függetlenül is 
közvetlen oka lehet az emlékező funkciók csökkenésének, koncentrációs nehézségeknek, a figyelem 
fáradékonyságának, és a klinikai kép sokszor demenciát utánoz. A depressziós beteg csendesebb, 
visszahúzódóbb, szófukarabb lehet, fokozott érzékenysége, sérülékenysége betegségének 
következménye. A beteg gyakran fáradékony, kevesebbet teljesít, emiatt munkahelyén is 
konfliktusokba keveredhet. Saját vizsgálatunkban az öngyilkosság szempontjából pozitív családi 
anamnézisű betegeknél (n = 24) az aktuálisan fennálló (tüneteket okozó vagy részleges remisszióban 
lévő) MDE aránya 50%-os volt, míg a negatív családi anamnézisű pácienseknél (n = 231) csak 14,3%. 

Pathogenezis 

A depresszió pathogenezisére csaknem valamennyi pszichiátriai irányzat megalkotta saját elméletét, 
kiemelve a kórkép egy-egy aspektusát. A pszichoanalitikus teória szerint az intrapszichés folyamatok 
kóros volta, a magatartásteória szerint a szociális helyzetek inadekvát kezelése, a vulnerabilitás teória 
szerint az egyén-stresszor interakciók, a kognitív teória szerint a diszfunkcionális kognitív minta 
játszik szerepet a depresszió kialakulásában. A neurobiológiai elméletek bizonyos agyi területek 
strukturális eltéréseit, a neurotranszmitterek és receptorfunkciók változását és újabban az 
intracelluláris információátvitel, a génexpresszió szerepét emelik ki. 

Fizikális vizsgálat 

A depressziós beteg bőre gyakran sápadt, arca beesett, homlokán a ráncok gyűröttebbek, gyakran 
megjelenik a jellegzetes depressziós omega (a homlok állandó gondterhelt ráncolása a két m. 
corrigator supercilii fokozott tónusa következtében), szemhéjain gyakran kettős redőt látunk 
(Veraguth-féle redők). A beteg gesztikulációja szegényessé válik, koránál idősebbnek néz ki, mozgása 
nehézkes, fáradt. Más esetekben pszichomotoros nyugtalanság, agitáltság lehet jellemző. 
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Egyéb vizsgálatok 

A depresszió szűrésére számos validált kérdőív létezik. A családorvosnál megforduló betegek körében 
végzett vizsgálatokban gyakran használt skálák a 3. táblázatban találhatók. 

Saját vizsgálatunk is igazolta, hogy a Beck-féle Depresszió Kérdőív és a PRIME-MD hasznosnak 
bizonyult a depresszív kórképek alapellátásbeli szűrése, ill. kórismézése terén. Az eszközök 
alkalmazása könnyű, elérhetők a háziorvosok számára és rutinszerű alkalmazásuk szűrő, illetve 
diagnosztikus eszközként megvalósítható a rendelőben valamilyen okból megjelenő betegek 
körében. A depresszív kórképekben szenvedők - a pszichiátriai szakellátás keretein kívüli - pontos 
diagnózisa és megfelelő kezelése az öngyilkossági arány csökkentése szempontjából is jelentős lépés. 

3. táblázat. A depresszió szűrésére a családorvosi praxisban leggyakrabban használt kérdőívek 

Beck Depresszió Kérdőív, Rövidített Beck Depresszió Kérdőív 
A kérdőív a depressziós tünetegyüttes súlyosságát vizsgálja, megbízhatóságát nagyszámú vizsgálat 
támasztja alá. A mérőeszköz magyar nyelvű, rövidített változatát Kopp M. és mtsai fejlesztették ki. A 
rövidített skála diagnosztikai megbízhatósága kiváló, a mérőeszköz szenzitivitási és specificitási 
mutatói 90% felettiek. A kérdőív kitöltése kb. 5 percet vesz igénybe, a mindennapi gyakorlatban jól 
használható, lakossági szűrésre a rövidített változat a legalkalmasabb. 
Zung Depresszió Kérdőív 
Elsősorban a depresszió súlyossági fokának megállapítására használjuk. Szűrésre terjedelme miatt a 
családorvosi praxisban nehezen használható. 
Geriátriai Depresszió Kérdőív 
Idős betegeknél alkalmas a depresszió szűrésére 
Center for Epidemiologic Studies - Depression Skála 
A depresszió szűrésére széles körben használt kérdőív, 16 pont felett magas a klinikailag is 
szignifikáns hangulatzavar kockázata. 
Kórházi Szorongás és Depressziós Skála 
A skála szomatikus betegségekben szenvedő páciensek depressziójának, szorongásának szűrésére 
készült. 
Betegek Egészsége Kérdőív (Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9) 
Számos krónikus betegcsoportban (diabetes, COPD, kardiovaszkuláris betegségek) használták már a 
depresszió szűrésére. A depresszív zavarok súlyosságának megítélésére, valamint terápiakövetésre 
egyaránt jól használható. 
PRIME-MD 
A mentális betegségek családorvosi praxisban történő szűrésére fejlesztették ki. Önkitöltős 
változata is létezik. 

 

Diagnózis 

A depresszió diagnózisát a DSM-IV kritériumok alapján állítjuk fel. A 2 hétnél rövidebb ideig fennálló 
depresszió általában átmeneti. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a depresszív tünetek klinikailag 
akkor is jelentősek lehetnek és intervenciót igényelnek, ha nem érik el a major depresszió szintjét. Az 
ilyen ún. szubszindromális vagy minor depresszió szintén jelentős funkcióromlást eredményezhet. 

A három leggyakoribb depresszív zavart - major depresszió, disztímia, bipoláris depresszió - a 
családorvosnak is érdemes elkülönítenie. A major depressziós epizód tüneteit az 1. táblázatban 
foglaltuk össze. Ha a levert hangulat több mint két éve fennáll, de az egyéb tünetek nem elégítik ki a 
major depresszió kritériumait, disztímiáról beszélünk. Major depresszió vagy disztímia esetén mindig 
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meg kell vizsgálni, hogy a fennálló depressziós epizódokat tarkítják-e mániás epizódok. A mánia 
diagnózisához a 2. táblázatban bemutatott hangulatzavarok klinikai megjelenése alapvetően két 
mintát követhet, az egyik a depresszió, a másik a mánia tünetegyüttese. Nagy általánosságban a 
depresszióra a mindenre kiterjedő gátoltság, mániára a gátlások felszabadulása jellemző. 
Előfordulhat azonban, hogy egy betegnél a két tünetegyüttes egyidőben jelenik meg (ún. kevert 
állapotok). 

A betegség alaptünete a depressziós hangulat, az érdeklődés és az örömre való képesség csökkenése, 
súlyos esetben teljes megszűnése, a negatív gondolkodási séma, az energia csökkenése, amely 
fáradékonysághoz és csökkent aktivitáshoz vezet. A könnyebb feladatok is óriási erőfeszítést 
igényelnek, és kifejezett fáradtságot okoznak. Az alaptünetek mellett gyakori a koncentráció és a 
figyelem csökkenése, a memóriazavar, az önbizalom és önértékelés csökkenése, a bűnösség- és 
értéktelenség-érzés, a jövőt illető pesszimizmus, önsértések, öngyilkossági gondolatok, étvágy- és 
alvászavar. A beteg fásult, tespedt, apatikus, minden tevékenység erőfeszítést igényel, ezért 
tevékenységeit félbehagyja, életereje, életérzései csökkennek. Az energiavesztés valamennyi 
életfunkciót érinti mind fizikális, mind szellemi téren. 

A kognitív funkció romlik: a depressziós beteg figyelemének mozgékonysága csökken, felfogása 
lassult. A világról, saját magáról és a jövőről kialakított kép negatív, veszteségek, bűntudat, halál, 
öngyilkosság tölti be gondolatait, ezeken tartósan rágódik. Az esetek egy részében a 
gondolkodászavar kifejezett, jelentős mértékű a meglassulás. A betegek nagy része 
koncentrációzavarról és feledékenységről számol be, az emlékanyag nehezen hívható elő. Memóriája 
szelektív, csak a kellemetlen eseményekre emlékszik. Az érdeklődés és örömképesség csökkenése, 
elvesztése gyakori tünet. Úgy érzi nincs kedve, lendülete az élethez, csökken a motiváció, apatikussá 
válik. 

A vegetatív tünetek közül kiemelendő az alvászavar (korai, közti és késői inszomnia vagy 
hiperszomnia), étvágyzavar (csökkent vagy fokozott), testsúlyváltozás (fogyás vagy hízás), szexuális 
diszfunkció (libidó, orgazmus) gyakori, de nem állandó és nem szükségszerű. A depresszió 
súlyosbodásával a vegetatív tünetek kifejezettebbekké válnak. 

Depresszióban a szervérzések megváltoznak, ezt tovább súlyosbítja a depressziós beteg befelé 
fordulása, introspekciója. Fájdalom, diszkomfortérzés jelentkezhet, leggyakrabban a mellkas, has, 
gerinc, fej és a végtagok területén. 

A klinikai tünettan egyénenként változó. Serdülőknél különösen gyakoriak az atípusos formák, 
ilyenkor a társuló drogprobléma és antiszociális megnyilvánulások megnehezítik a diagnózist. Néha, 
főként időskorban, a szorongás, a motoros nyugtalanság kifejezettebb, mint a depresszió. Máskor 
ingerlékenység, alkoholabúzus, hisztériás magatartásminta, fóbiás, kényszeres vagy hipochondriás 
tünetek fedik el a hangulatzavart. Idős korban a memória-zavar, és a kognitív károsodás tünetei 
állhatnak előtérben. A lárváit vagy maszkírozott depresszióterminológia viszont arra utal, hogy a 
beteg a depresszió fizikális tüneteit emeli ki, a depresszió pszichés tünetei szociokulturális okok vagy 
az érzelmek kifejezésének képtelensége miatt csak fokozott odafigyeléssel hozhatók felszínre. 

A depresszió súlyosságának megítélésében fontos útmutató lehet a munkahelyi teljesítmény és a 
szociális aktivitás változásának mértéke. Négy súlyossági fokot különítünk el: 

 Enyhe depresszió - a tünetek szenvedést okoznak a betegnek, a szociális aktivitás 
fenntartásában nehézségei vannak, de tevékenységeit teljesen nem adja fel. 

 Mérsékelt depresszió - a beteg számára jelentős nehézséget jelent szokásos 
tevékenységeinek fenntartása. 
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 Súlyos depresszió pszichotikus tünet nélkül - kifejezett pszichomotoros gátoltság vagy 
agitáció figyelhető meg, a beteg képtelen vagy csak erősen csökkentett mértékben képes 
szokásos tevékenységeit folytatni. 

 Súlyos depresszió pszichotikus tünetekkel - a típusos depressziós tünetek súlyos formában 
jelentkeznek, emellett hallucinációk (becsmérlő vagy vádló hanghallások, rothadó, bomló hűs 
szagának érzése), a hangulattal kongruens téveszmék (bűnösségi, elszegényedési, 
hipochondriás, perzekutoros, nihilisztikus) vagy közelgő katasztrófa érzése (amelyért a beteg 
önmagát tartja felelősnek) figyelhetők meg. A pszichomotoros gátoltság stuporba mehet át. 

Differenciál-diagnózis 

Normális lehangoltság, gyász - egy veszteséget követő reakció, mely az intrapszichés működés 
normális adaptációs folyamata. Az egyén attitűdje a világhoz hasonló lehet, mint depresszióban, de 
belső világa különböző. Gyászban a levertség és a veszteségérzés dominál, nem jellemző az 
önbecsülés elvesztése, amely depresszióban szükségszerű. 

Szomatikus betegségek - számos szomatikus megbetegedéshez társulhatnak depressziós tünetek. 
Leggyakoribbak a Parkinson-szindróma, a különféle demenciák, a cerebrovaszkuláris, valamint a 
daganatos megbetegedések. A demenciától való elkülönítés különösen a kognitív funkciók 
károsodása esetén, főleg idős korban okozhat nehézséget (pszeudodemencia). A depresszió 
organikus háttere minden esetben kizárandó. 

Egyéb pszichiátriai zavarok az előtérben álló tünetek alapján különíthetők el. A szkizofrénia kezdeten 
az esetek 19-81%-ában jelentkeznek depressziós tünetek - apátia, érdeklődés- és örömvesztés, 
pszichomotoros változás, értéktelenség és a depresszióra jellemző kognitív zavar. A szkizofrénia 
negatív tünetei (érzelmi színtelenség, szociális késztetés hiánya, aktivitáscsökkenés) szintén nehezen 
különíthetők el időnként a depresszió tüneteitől. Szorongásos zavarok, fóbiák, kényszerbetegség, 
evészavarok, alkohol- és drogabúzus gyakran társulnak depressziós tünetekkel. 

A depressziós stupor elkülönítendő a katatón szkizofréniától, a disszociatív stuportól, valamint az 
organikus eredetű stuportól. 

A kezeletlen depresszió következményei 

A kezeletlen depressziók egyik legsúlyosabb szövődménye minden életkorban az öngyilkosság, és ez 
időskorúak esetében fokozottan igaz. A korábbi öngyilkossági kísérlet és a fennálló major depresszió 
a jövőbeni öngyilkosság legerősebb prediktora. Az öngyilkosságot megkísérlők/elkövetők legnagyobb 
része olyan emberek közül kerül ki, akiknél öngyilkos gondolatok vannak jelen, különösen, ha 
kezeletlen major depresszió is fennáll. Az öngyilkosság előtt 1 héttel a betegek 18-40%-a keresi fel a 
háziorvosát („cry for help”). 

A kezeletlen depresszió további következményei az általános funkciózavar, az egészségügyi 
szolgáltatások fokozott igénybevétele, és az általános mortalitás-növekedés. A depresszió egyes 
betegségek kockázatát specifikusan növeli. A depresszió önmagában fokozza a szívkoszorúér 
betegség kockázatát, és miokardiális infarktust követően mintegy ötszörösére növeli a hat hónapon 
belüli halálozást. Ehhez hasonlóan a post-stroke depresszió szintén jelentős értékben, mintegy 3,5-
szörösére fokozza a halálozást. Emellett vizsgálatok szerint depresszió esetén lassul a műtétek utáni 
rehabilitáció is. A kezeletlen depresszió így nem csak a szuicid kockázatot, de a szomatikus 
morbiditást és mortalitást is fokozza. 



 1673 

A kezeletlen depresszió rontja a testi és lelki betegségek gyógyulásának valószínűségét, fokozza a 
fájdalmakat és a szorongást, csökkenti a motoros aktivitást, valamint rontja a beteg és családja 
közötti kooperációt és kommunikációt. 

Ismert, hogy a depresszió jellegzetes neuroendokrin eltérésekkel, a hipotalamusz-agyalapi mirigy-
mellékvesekéreg hiperaktivitásával jár együtt. Az ennek következtében fennálló tartós kortizolszint-
emelkedés befolyásolja az inzulinrezisztenciát így a kezeletlen depresszió rossz hatással lehet a 
fennálló diabetesre. Az emelkedett kortikoszteroid szint emellett az érfal endotélsejtek 
károsodásához is hozzájárulhat, és a depresszióban megfigyelhető szimpatikus tónusfokozódáshoz és 
a trombocita-aggregáció fokozódásához, és vazokonstrikció következtében a vérátáramlás 
romlásához is vezethet. Ezek következtében a depresszió szorosan összefügg a kardiovaszkuláris 
morbiditásssal és mortalitással. 

Kezelés 

A kezelési terv felállításánál és a megfelelő kezelési módszer kiválasztásánál számos tényezőt 
érdemes figyelembe venni. Ezek közé tartoznak a beteg preferenciái, a fennálló egyéb pszichiátriai és 
szomatikus betegségek, a jelenleg szedett gyógyszerek, a beteg korábbi tapasztalatai a különböző 
kezelési módokkal kapcsolatosan, a depresszív zavarok súlyossága, az öngyilkosság kockázata, 
valamint az egyes kezelési módok elérhetősége. A depresszió sikeres ellátása nagymértékben függ 
attól, hogy a beteg mennyire aktív résztvevője a terápiának. A családorvos különböző ismertetőkkel 
láthatja el betegeit. Emellett emlékeztetni kell a betegeket, hogy a depresszió, akárcsak az asztma 
vagy a diabetes, krónikus betegség, amelynek megfelelő ellátásához nélkülözhetetlen a terápiás 
döntésekben való személyes részvétel a beteg részéről. Enyhe-mérsékelt, nem-pszichotikus 
depresszió esetén mind a pszichoterápia, mind a gyógyszeres kezelés választható. A döntést 
általában a beteg preferenciái, a pszichoterápia elérhetősége, valamint a költségek befolyásolják. A 
pszichoterápia és a gyógyszeres kezelés együttes alkalmazása több tanulmány szerint jobb 
eredményt biztosít, mint bármelyik módszer önmagában, de költség-, és időigényesebb. 

Nem-gyógyszeres terápiás lehetőségek 

A stresszhez társuló szorongás és krónikus depresszió leghatékonyabb módszerei a stresszkezelő 
tréningprogramok és a különböző pszichoterápiás módszerek. A betegek segítséget kérhetnek a 
Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségétől az éjjel-nappal díjmentesen hívható 116-
123 telefonszámon. 

Stresszkezelő tréningek. A stresszkezelő tréningek olyan rövid (10-16 órás), kiscsoportos (általában 
maximum 20 fő) tréningprogramok, melyek elsajátításával a stresszel való megbirkózás készségei 
fejleszthetők. A tréning rövidsége szigorú struktúrát követel, de a korlátozott csoportlétszám 
biztosítja, hogy minden résztvevővel személyesen is lehessen foglalkozni. A módszer könnyen 
megtanulható és alkalmazható. Magyarországon széles körben elterjedt stresszkezelő program a 
„Williams Életkészségek” tréning (www.selyesociety.hu), de az interneten keresztül számos egyéb jól 
kidolgozott módszer forgatókönyve is elérhető (autogén tréningek, relaxációs módszerek). 

Pszichoterápiás módszerek. A rövid, jól strukturált pszichoterápiák a családorvosi gyakorlat szűkös 
időkereteibe is jól beilleszthetők, többségük csoportos formában is alkalmazható. Számos hatékony 
pszichoterápiás módszer ismert a depresszió és szorongás különböző formáinak terápiájára, ezek 
közül a két legtöbbet tanulmányozott a kognitív viselkedésterápia (KVT) és az interperszonális 
pszichoterápia. 
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A KVT az Aaron Beck- féle kognitív depresszió- teórián alapul, a depresszió és szorongás elsődleges 
vagy kiegészítő terápiás módszere lehet. Irodalmi adatok alapján a KVT hatékonysága rövid távon a 
gyógyszeres terápiáéval megegyező, hosszú távon pedig felülmúlja azt. A KVT során a betegek 
elsajátítják a szorongásos gondolatok és az ezekhez társuló elkerülő viselkedések feletti kontrollt, 
direkt szorongáscsökkentő módszereket tanulnak meg (például relaxáció, figyelemelterelés), ezáltal 
fokozatosan képessé válnak a szorongást okozó helyzetekkel való megküzdésre. 

Az interperszonális pszichoterápia (IPT) a páciens jelenlegi interperszonális kapcsolataira, illetve a 
kapcsolatok és a hangulat egymásra hatására összpontosít. A 12-16 hetes terápia célja a páciens 
interperszonális készségeinek fejlesztése. Major depresszióban, disztímiában és visszatérő 
depresszióban is vizsgálták hatását különböző betegcsoportokban. DeMello és mtsai szisztematikus 
összefoglalójában az IPT hatékonysága az antidepresszáns gyógyszeres terápia hatékonyságához 
hasonló volt, a placebónál pedig hatékonyabbnak bizonyult. 

Más pszichoterápiás módszerek, pl. a problémamegoldó terápia, a rövid pszicho-dinamikus terápia és 
más terápiák szintén hatékonyak lehetnek, bár ezekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésünkre 
olyan szintű bizonyítékok, mint a KVT és az IPT esetében, melyeket kezdő és fenntartó terápiaként, 
valamint prevenciós módszerként is széles körben vizsgáltak, gyógyszeres kezeléssel kombinálva vagy 
anélkül. A pszichoterápiás módszerek elsajátításához nem kell pszichológusnak vagy pszichiáternek 
lenni, a különböző pszichoterápiás képzéseken egyre több családorvos vesz részt. 

Gyógyszeres terápia 

Az antidepresszáns gyógyszer szedéséről a kezelőorvos és a páciens közösen dönt. A 
gyógyszerválasztást befolyásolják a beteg preferenciái, a lehetséges gyógyszerkölcsönhatások és a 
mellékhatások. Ha antidepresszánst írunk fel, különösen nagy hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy a 
beteget tájékoztassuk a várható mellékhatásokról, valamint arról, hogy ezek a szerek általában több 
hét után fejtik csak ki hatásukat, míg a mellékhatások azonnal jelentkeznek. A terápia kezdetén 
előnyös, ha a beteg rendelkezésére áll valaki, aki a felmerülő kérdéseket megválaszolja, és fontos a 
beteget egy-két hét után kontrollra visszarendelni. A megfelelő információnyújtás, szoros 
utánkövetés elmaradása gyakran a gyógyszerszedés idő előtti abbahagyását eredményezi. A kezdeti 
időszakban észlelt klinikai válasz alapján szükség lehet a felírt dózis módosítására. 

A folyamatos, hosszantartó terápia célja rövidtávon a relapszusok, hosszabb távon pedig az új 
epizódok kialakulásának megelőzése, a teljes remisszió. Miután elértük, hogy a beteg remisszióban 
van, további fenntartó kezelés szükséges: az első depressziós epizód után legalább 6 hónapig, 
ismétlődő epizódok esetén még ennél is hosszabb ideig kell a gyógyszert szedni, így elengedhetetlen, 
hogy a beteg jól tolerálja az adott szert és végig tudja csinálni a kezelés időtartamát. A betegek 
megfelelő edukációja tehát kulcsfontosságú az együttműködés kiépítéséhez. Az antidepresszáns 
gyógyszert szedő betegek közel fele az első hónap során abbahagyja a gyógyszerszedést. A 
rendszeres konzultációk javíthatják a betegek együttműködését. A lépcsőzetes dózisemelés segíthet 
a kedvezőtlen hatások kivédésében; idős betegeknél, valamint vese-, és májelégtelenségben 
szenvedőknél érdemes a kezdő dózist csökkenteni. 

A betegek egy részénél nem hatékony az első választott módszer. A Sequenced Treatment 
Alternatives to Relieve Depression (STAR*D) vizsgálat megmutatta, hogy a remisszió eléréséhez 
gyakran több egymásra épülő terápiás lépcsőre van szükség. Az elsőként alkalmazott kezelésre nem 
megfelelően reagáló betegek könnyen kiszűrhetők, ha gyógyszeres kezelés esetén 4-6, pszichoterápia 
esetén 8-12 hét után újraértékeljük a terápiát. Ha a beteg a megfelelő dózisban, elegendő ideig 
alkalmazott gyógyszeres kezelés mellett nem javul lényegesen, és/vagy mellékhatások lépnek fel, 
célszerű gyógyszert váltani vagy pszichiáter szakorvostól konzíliumot kérni. 
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Mikor irányítsa a családorvos a depressziós beteget pszichiátriai szakrendelésre? 

Világszerte terjedő gyakorlat, hogy enyhe és középsúlyos depresszió esetén a betegeket 
családorvosok kezeljék: hiszen egy nem pszichotikus, szuicid veszéllyel nem járó depresszió vagy 
szorongásos zavar felismerése és kezelése nem nehezebb, mint a családorvosi praxisban megjelenő 
gyakori szomatikus betegségek (akut miokardiális történés, heveny hasi folyamat stb.) ellátása. Nagy 
terhet venne le a pszichiáterek válláról és javítaná a betegellátást, ha a családorvosok felismernék, 
diagnosztizálnák és ellátnák az újonnan jelentkező depressziós betegeket. Abban az esetben, ha az 
elsőnek választott antidepresszáns mellett 2-3 hét múlva nincs javulás a beteg állapotában, a 
családorvos dózist emelhetne és tovább követné a pácienst. Nem javuló betegnél 3-5 hét múlva még 
az antidepresszáns váltását is megpróbálhatná, és csak az erre a kezelésre nem reagáló betegeket 
kellene tovább küldenie pszichiáter szakorvoshoz (1. ábra). Az első napokban, hetekben, amikor az 
antidepresszáns vagy a pszichoterápia még nem hat, az öngyilkossági intenciókkal küzdő beteg 
fokozott figyelmet igényel, közvetlen szuicid veszély esetén (pl. öngyilkossági szándék hangoztatása, 
búcsúlevél stb.) pedig pszichiátriai szakkezelés, esetleg hospitalizáció is szükséges lehet. Ugyancsak 
osztályos kezelés lehet szükséges pszichotikus depresszió vagy mániás fázisba való átcsapás esetén. 
Egyértelműen indokolt a pszichiáter segítségének igénybevétele konzultáció céljából, ha a 
családorvosnak nem sikerül megfelelő együttműködést elérni, vagy nem tudja biztosítani a beteg 
pszichés vezetését. 

 

1. ábra. A depresszió szűrése, kezelése az alapellátásban 

Egyéb terápiás módszerek. Egyre több irodalmi adat áll rendelkezésünkre a testmozgásnak a fizikai és 
mentális jól-lét kialakításában, a betegségek kialakulásának és progressziójának megelőzésében, 
valamint egyes kórképek terápiájában betöltött szerepéről. Heti háromszori testmozgás 
szignifikánsan javítja a depresszióra utaló, szorongásos, kognitív és szomatikus tüneteket. Trivedi és 
mtsai vizsgálatában az antidepresszáns gyógyszeres terápia hatására teljes remisszióba nem kerülő 
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17 betegnél a gyógyszeres kezelést kiegészítették egy 12 hetes mozgásprogrammal és azt találták, 
hogy a mozgásprogramot teljesítő 8 beteg jelentősebb javulást mutatott. 

A fényterápia hatása jól ismert a téli depresszió kezelésében, és irodalmi adatok alapján a nem-
szezonális depresszió adjuváns terápiájára is kiválóan lehetne használni antidepresszáns gyógyszerek 
alkalmazása mellett. A megfelelő antidepresszáns hatás eléréséhez szükséges adagolást és időzítést 
régóta tanulmányozzák. A placebóval szemben mutatott hatékonysága alapján a fényterápia széles 
körben ajánlható lenne a depresszív zavarok kezelésére. 

Ismert, hogy a depressziós betegek egy nagy részénél a normál cirkadián ritmus felborul, így a 
cirkadián rendszer működését „reszinkronizáló” intervenciós módszereknek (alvásmegvonás, 
fényterápia, a biológiai órára ható gyógyszerek) bizonyítottan antidepresszáns hatásuk is van. Úgy 
tűnik, hogy a cirkadián rendszer működésében résztvevő molekuláris és genetikai mechanizmusok 
tanulmányozása a későbbiekben a hangulatzavarok etiopatogenezisének megértését, valamint újabb, 
hatékonyabb terápiás módszerek felfedezését is elősegítheti. 

Az elektrokonvulzív terápia a súlyos depresszió terápiájának biztonságos és hatékony módszere, és a 
terápiarezisztens depresszió kezelésében is hatékonynak bizonyult. Néhány további, nem-
gyógyszeres kezelési módszer is kifejlesztés alatt áll, ezek közé tartozik pl. a repetitív transzkraniális 
mágneses stimuláció, valamint a vagus-stimuláció. 

Gondozás 

Világszerte terjedő gyakorlat, hogy az enyhe és középsúlyos depressziós eseteket családorvosok 
kezeljék: hiszen egy nem pszichotikus, öngyilkossági veszéllyel nem járó depresszió vagy szorongásos 
zavar felismerése és kezelése nem nehezebb, mint a családorvosi praxisban megjelenő gyakori 
szomatikus betegségek (akut miokardiális történés, heveny hasi folyamat stb.) ellátása. Ideális lenne, 
ha minden csoportpraxishoz tartozna egy pszichiáter, aki közvetlenül tud segíteni a családorvos 
kollégáknak a pszichés problémák megfelelő ellátásában. Ez a konzultációs (liaison) pszichiátria 
lényege. 

Az első napokban, hetekben, amikor az antidepresszáns vagy a pszichoterápia még nem hat, a szuicid 
intenciókkal küzdő beteg fokozott figyelmet igényel. Közvetlen szuicid veszély esetén (pl. 
öngyilkossági szándék hangoztatása, búcsúlevél stb.) pedig pszichiátriai szakkezelés, esetleg 
hospitalizáció is szükséges lehet. 

Terápiás elégtelenség 

Osztályos kezelés lehet szükséges pszichotikus depresszió vagy mániás fázisba való átcsapás esetén. 
Ezenkívül egyértelműen indokolt a pszichiáter segítségének igénybevétele konzultáció céljából, ha a 
családorvosnak nem sikerül megfelelő együttműködést elérni, vagy nem tudja biztosítani a beteg 
pszichés vezetését. 

Primer prevenció 

Az orvoshoz fordulások jelentős részében a betegek olyan testi tüneteket panaszolnak, amelyek 
hátterében szervi, szöveti elváltozás nem igazolható. A depressziós betegek 50-80%-ának legfőbb 
panasza valamilyen testi tünet: fejfájás, fáradtság, hasi fájdalom, székrekedés, hasmenés, vagy diffúz 
fájdalom. A patológiás elváltozás nélküli testi tünetek száma a depresszív és szorongásos zavarok 
megbízható mutatójának bizonyult. A háziorvosi ellátásban a DSM-III/DSM-IV vagy BNO-10 szerinti 
major depresszió prevalenciája 8-10%, mégis a betegek nagy részénél a háziorvos nem ismeri fel a 
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depressziót. Keresztmetszeti vizsgálatok alapján elmondható, hogy - a depresszió definíciójától 
függően - az esetek 50-70%-a nem kerül felismerésre az alapellátásban. A depresszió továbbra is 
aluldiagnosztizált és alulkezelt kórkép. 

A depressziós beteg gyakran vizsgálatok hosszú során esik át, és a tünetek pszichés eredetére a beteg 
és gyakran az orvos is csak végső esetben gondol, amikor már minden „egyéb lehetőséget” kizártak. 
Füredi és mtsai leírták, hogy főleg pszichés jellegű panaszok említésekor a családorvos a depressziót 
81%-ban ismeri fel, a szomatikus panaszok előtérbe helyezése esetén azonban ez az arány mindössze 
10%. 

Irodalom 

BNO-10 zsebkönyv - DSM-IV-TR meghatározásokkal. Animula (2004) 
Akiskal HS et al. Agitated „unipolar” depression re-conceptualized as a depressive mixed state: 
implications for the antidepressant-suicide controversy. J. Affect. Disord. 85:245. (2005) 
Szádóczky E. Hangulatzavarok. In: A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina pp. 286. (2009) 
Moussavi S et al. Depression, chronic diseases, and decrements in health: results from the World 
Health Surveys. Lancet 370:851. (2007) 
Katon WJ. Clinical and health services relationships between major depression, depressive 
symptoms, and general medical illness. Biol. Psychiatry 54:216. (2003) 
Alonso J et al. Prevalence of mental disorders in Europe: results from the European Study of the 
Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project. Acta Psychiatr. Scand. Suppl. 420:21. (2004) 
Rihmer Z et al. Suicide in subtypes of primary major depression. J. Affect. Disord. 18:221. (1990) 
Kopp M, Skrabski Á. Magyar lelkiállapot (Hungarian state of mind). Végeken Publ., Budapest (1992) 
Kopp MS et al. Socioeconomic factors, severity of depressive symptomatology, and sickness absence 
rate in the Hungarian population. J. Psychosom. Res. 39:1019. (1995) 
Kopp M, Berghammer R. Orvosi pszichológia. Medicina pp. 309. (2005) 
Szádóczky E et al. Kedélybetegségek és szorongásos zavarok előfordulása a családorvosi 
gyakorlatban. Psychiatria Hungarica 5:495. (1996) 
Whooley MA et al. Depressive symptoms, health behaviors, and risk of cardiovascular events in 
patients with coronary heart disease. JAMA 300:2379. (2008) 
de Voogd JN et al. Depressive symptoms as predictors of mortality in patients with COPD. Chest 
135:619. (2008) 
Takahashi PY et al. Six-month mortality risks in long-term care residents with chronic ulcers. Int. 
Wound J. 5:625. (2008) 
Dobbels F et al. Depressive disorder in renal transplantation: an analysis of Medicare claims. Am. J. 
Kidney Dis. 51:819. (2008) 
Szygula-Jurkiewicz B et al. Long-term prognosis and risk factors for cardiac adverse events in patients 
with chronic systolic heart failure due to hypertension. Pol. Arch. Med. Wewn. 118:280. (2008) 
Pelle AJ et al. Psychological predictors of prognosis in chronic heart failure. J. Card. Fail. 14:341. 
(2008) 
Lopes AA et al. Depression as a predictor of mortality and hospitalization among hemodialysis 
patients in the United States and Europe. Kidney Int. 62:199. (2002) 
Diefenthaeler EC et al. Is depression a risk factor for mortality in chronic hemodialysis patients? Rev. 
Bras. Psiquiatr. 30:99. (2008) 
Fisher L et al. A longitudinal study of affective and anxiety disorders, depressive affect and diabetes 
distress in adults with Type 2 diabetes. Diabet. Med. 25:1096. (2008) 
Seelig MD, Katon W. Gaps in depression care: why primary care physicians should hone their 
depression screening, diagnosis, and management skills. J. Occup. Environ. Med. 50:451. (2008) 
Lopez AD, Mathers CD. Measuring the global burden of disease and epidemiological transitions: 
2002-2030. Ann. Trop. Med. Parasitol. 100:481. (2006) 



 1678 

Lopez AD et al. Global and regional burden of disease and risk factors, 2001: systematic analysis of 
population health data. Lancet 367:1747-1757. (2006) 
Tringer L. Időskori mentális betegségek - bevezető. Orvostovábbképző Szemle 12:22. (2005) 
Ismometsa ET et al. The last appointment before suicide: Is suicide intent communicated? Am. J. 
Psychiatry 152:919. (1995) 
Luoma JB et al. Contact with mental health and primary care providers before suicide: A review of 
the evidence. Am. J. Psychiatry 159:909. (2002) 
Elovainio M et al. Obesity, unexplained weight loss and suicide: The original Whitehall study. J. 
Affect. Disord. 116:218. (2009) 
Rihmer Z. Suicide risk in mood disorders. Curr. Opin. Psychiatry 20:17. (2007) 
Pető Z. A depresszió komplex kezelése időskorban. Háziorvos Továbbképző Szemle 8:401. (2003) 
Torzsa P et al. Family history of suicide: A clinical marker for major depression in primary care 
practice? J. Affect. Disord. 117:202. (2009) 
Beck AT et al. An inventory for measuring depression. Arch. Gen. Psychiatry 4:561. (1961) 
Beck AT et al. Short form of depression inventory: cross-validation. Psychol. Rep. 34:1184. (1974) 
Leentjens AF et al. The validity of the Beck Depression Inventory as a screening and diagnostic 
instrument for depression in patients with Parkinson's disease. Mov. Disord. 15:1221. (2000) 
Arnau RC et al. Psychometric evaluation of the Beck Depression Inventory-II with primary care 
medical patients. Health Psychol. 20:112. (2001) 
Andriushchenko AV et al. [A comparative validation of the scale CES-D, BDI, and HADS(d) in diagnosis 
of depressive disorders in general practice]. Zh. Nevrol. Psikhiatr. Im. S.S. Korsakova 103:11. (2003) 
Kopp M et al. Összehasonlító mentálhigiénés vizsgálatokhoz ajánlott módszertan. Végeken 1:4. 
(1990) 
Zung WW. A self-rating depression scale. Arch. Gen. Psychiatry 12:63. (1965) 
Yesavage JA et al. Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary 
report. J. Psychiatr. Res. 17:37. (1982) 
Radloff LS. The CES-D Scale: A Self-Report depression scale for research in the general population. 
Applied Psychological Measurement 1(No. 3):385. (1977) 
Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr. Scand. 67:361. 
(1983) 
Kroenke K et al. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J. Gen. Intern. Med. 
16:606. (2001) 
Lowe B et al. Monitoring depression treatment outcomes with the patient health questionnaire-9. 
Med. Care 42:1194. (2004) 
Spitzer RL et al. Utility of a new procedure for diagnosing mental disorders in primary care. The 
PRIME-MD 1000 study. JAMA 272:1749. (1994) 
Staab JP et al. Detection and diagnosis of psychiatric disorders in primary medical care settings. Med. 
Clin. North. Am. 85:579. (2001) 
Gelenberg AJ, Hopkins HS. Assessing and treating depression in primary care medicine. Am. J. Med. 
120:105. (2007) 
Judd LL et al. Socioeconomic burden of subsyndromal depressive symptoms and major depression in 
a sample of the general population. Am. J. Psychiatry 153:1411. (1996) 
Raj A. Depression in the elderly. Tailoring medical therapy to their special needs. Postgrad. Med. 
115:26., 37. (2004) 
Ferketich AK et al. Depression as an antecedent to heart disease among women and men in the 
NHANES I study. National Health and Nutrition Examination Survey. Arch. Intern. Med. 160:1261. 
(2000) 
Gonda X et al. Az időskori depresszió differenciáldiagnosztikája. Háziorvosi Továbbképző Szemle 
14:152. (2009) 
Bauer M et al.; World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for 
biological treatment of unipolar depressive disorders in primary care. World J. Biol. Psychiatry 8:67. 
(2007) 



 1679 

Association, P.g.f.t.t.o.p.w.m.d.d.r.A.P., Am. J. Psychiatry 157(4 Suppl):1. (2000) 
Wampold BE eet al. A meta-(re)analysis of the effects of cognitive therapy versus 'other therapies' 
for depression. J. Affect. Disord. 68:159. (2002) 
Teasdale JD et al. How does cognitive therapy prevent depressive relapse and why should attentional 
control (mindfulness) training help? Behav. Res. Ther. 33:25. (1995) 
Bigal ME et al. Obesity, migraine, and chronic migraine: possible mechanisms of interaction. 
Neurology 68:1851. (2007) 
Joyce PR et al. Temperament, character and personality disorders as predictors of response to 
interpersonal psychotherapy and cognitive-behavioural therapy for depression. Br. J. Psychiatry 
190:503. (2007) 
Luty SE et al. Randomised controlled trial of interpersonal psychotherapy and cognitive-behavioural 
therapy for depression. Br. J. Psychiatry 190:496. (2007) 
Gloaguen V et al. A meta-analysis of the effects of cognitive therapy in depressed patients. J. Affect. 
Disord. 49:59. (1998) 
Perlis RH et al. Effects of adding cognitive therapy to fluoxetine dose increase on risk of relapse and 
residual depressive symptoms in continuation treatment of major depressive disorder. J. Clin. 
Psychopharmacol. 22:474. (2002) 
Fava GA et al. Cognitive behavior approach to loss of clinical effect during long-term antidepressant 
treatment: a pilot study. Am. J. Psychiatry 159:2094. (2002) 
de Mello MF et al. A systematic review of research findings on the efficacy of interpersonal therapy 
for depressive disorders. Eur. Arch. Psychiatry. Clin. Neurosci. 255:75. (2005) 
Mynors-Wallis L et al. A randomised controlled trial and cost analysis of problem-solving treatment 
for emotional disorders given by community nurses in primary care. Br. J. Psychiatry 170:113. (1997) 
Leichsenring F. Comparative effects of short-term psychodynamic psychotherapy and cognitive-
behavioral therapy in depression: a meta-analytic approach. Clin. Psychol. Rev. 21:401. (2001) 
Purebl Gy. Szorongás és depresszió a háziorvosi gyakorlatban. Hippocrates 5:128. (2003) 
Dejesus RS et al. A system-based approach to depression management in primary care using the 
Patient Health Questionnaire-9. Mayo Clin. Proc. 82:1395. (2007) 
Torzsa P et al. A depresszió diagnosztikája és kezelése a családorvosi gyakorlatban. Orv. Hetil. 
150:1684. (2009) 
Whooley MA, Simon GE. Managing depression in medical outpatients. NEJM 343:1942. (2000) 
Rush AJ et al. Acute and longer-term outcomes in depressed outpatients requiring one or several 
treatment steps: a STAR*D report. Am. J. Psychiatry. 163:1905. (2006) 
Kiss H, RZ, Rihmer Z. A depresszió és a szorongásos zavarok, a családorvos lehetőségei. Családorvosi 
Fórum 2000/10:11. (2000) 
Partonen T et al. Randomized trial of physical exercise alone or combined with bright light on mood 
and health-related quality of life. Psychol. Med. 28:1359. (1998) 
Trivedi MH et al. Exercise as an augmentation strategy for treatment of major depression. J. 
Psychiatr. Pract. 12:205. (2006) 
Martiny K et al. Adjunctive bright light in non-seasonal major depression: results from patient-
reported symptom and well-being scales. Acta Psychiatr. Scand. 111:453. (2005) 
Terman M. Evolving applications of light therapy. Sleep Med. Rev. 11:497. (2007) 
Monteleone P, Maj M. The circadian basis of mood disorders: recent developments and treatment 
implications. Eur. Neuropsychopharmacol. 18:701. (2008) 
Khalid N et al. The effectiveness of electroconvulsive therapy in treatment-resistant depression: a 
naturalistic study. J. Ect. 24:141. (2008) 
Ormay I et al. Pszichiáter a családorvosi rendelőkben. A Konzultáció Alapítvány mintaprojektjének 
első évi tapasztalatai Háziorvos Továbbképző Szemle 8:457. (2003) 
Baghai TC et al. Recent progress in pharmacological and non-pharmacological treatment options of 
major depression. Curr. Pharm. Des. 12:503. (2006) 
Novák M et al. Psychosomatic medicine and consultation-liaison psychiatry in Hungary. J. Psychosom. 
Res. 66:187. (2009) 



 1680 

Torzsa P et al. A depresszió szűrése és kezelési algoritmusa az alapellátásban. Háziorvosi 
Továbbképző Szemle 10:632. (2010) 
Füredi J et al. The role of symptoms in the recognition of mental health disorders in primary care. 
Psychosomatics 44:402. (2003) 
Henningsen P et al. Medically unexplained physical symptoms, anxiety, and depression: a meta-
analytic review. Psychosom. Med. 65:528. (2003) 
Tylee A, Walters P. Underrecognition of anxiety and mood disorders in primary care: why does the 
problem exist and what can be done? J. Clin. Psychiatry 68(Suppl 2):27. (2007) 

Betegtájékoztató 

A depresszió a hangulatzavarok legsúlyosabb formája, ami befolyásolja a beteg közérzetét, érzéseit, 
viselkedését. 

Jelenleg nem ismeretes egy kizárólagos ok a depresszió hátterében. Valószínűleg egy okra nem is 
vezethető vissza minden depressziótípus, hanem a genetikai hajlam és a környezeti hatások egyaránt 
szükségesek kialakulásához. Három neurotranszmitter (ingerületátvivő anyag) kapcsolható a 
depresszió kialakulásához: a szerotonin, a noradrenalin és a dopamin. A kutatók nem teljesen értik 
még, hogy a neurotranszmitterek egyensúlyának megbomlása hogyan vezet a depresszió tüneteihez. 
Nem lehet biztonsággal tudni, hogy a neurotranszmitter szint változás az oka vagy az eredménye a 
depressziónak. A betegség gyakran halmozódik egyes családokban. A szakértők szerint létezik rá 
genetikai érzékenység, amit különböző környezeti tényezők (stressz, testi betegség) fokozhatnak. 

A depresszió kialakulásához hozzájáruló tényezők 

Öröklődés. A kutatóknak sikerült néhány olyan gént azonosítaniuk, amelyek a bipoláris betegség 
hátterében állhatnak. Ugyanakkor nem mindenkinél alakul ki depresszió, akinek a családjában a 
depresszió már megjelent. Hasonló módon, depresszió alakulhat ki olyan embereknél is, ahol a 
családban korábban még nem fordult elő. 

Stressz. Egy stresszteli életesemény, különösen szeretteink elvesztése, vagy attól való félelmünk, 
hogy elveszítjük őket, de akár a munkahely elveszítése depresszióhoz vezethet. 

Gyógyszerek. Bizonyos gyógyszerek hosszú távú alkalmazása (pl. egyes vérnyomáscsökkentők, 
altatók, fogamzásgátlók) kapcsolatba hozható a depresszióval. 

Betegségek. Egy krónikus betegség, például szívbetegség, stroke, cukorbetegség, rák, vagy Alzheimer-
kór fokozza a depresszió kialakulásának kockázatát. A pajzsmirigy alulműködése (hipotireózis) szintén 
depresszióhoz vezethet. 

Személyiség. Bizonyos személyiségjegyek, például az alacsony önértékelés, önállótlanság, kritikus és 
önkritikus hajlam, pesszimizmus és a stressz kezelésének nehézsége fogékonyabbá tesz a depresszió 
kialakulására. 

Gyermekágyi (posztpartum) depresszió. Nagyon gyakori, hogy a szülést követő néhány nap, illetve 
hét során az anyák nyomott hangulatot tapasztalnak és felmerül bennük az anyaságra való 
alkalmatlanságuk gondolata. Ennek a nyomott hangulatnak a súlyos formája a posztpartum 
depresszió. 

Hormonok. A nőkben kétszer olyan gyakran alakul ki a depresszió, mint a férfiaknál és ez alapján a 
kutatók felvetik, hogy a hormonális tényezőknek is szerepe lehet a depresszió kialakulásában. 
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Alkohol, nikotin, kábítószer használat. Egykoron a szakértők úgy tartották, hogy a depressziós 
emberek azért isznak, cigiznek és használnak tudatmódosító szereket, hogy csökkentsék a 
depressziót, de fordítva is igaz lehet ez: akik ezekkel a szerekkel élnek, nagyobb valószínűséggel 
lesznek depressziósok és szorongók. 

Mi utalhat arra, hogy Ön depresszióban szenved? 

Rossz hangulat. A beteg szomorúnak, elhagyatottnak, reményvesztettnek érzi magát, időnként akár 
sírógörcsei is lehetnek. Jellemzően hajnalban, reggel a legsúlyosabb. 

Az örömre való képesség elvesztése. A beteg korábban örömöt okozó dolgoknak, eseményeknek sem 
tud örülni. Fásultság érzése társul hozzá. 

A napi tevékenységek iránti érdeklődés elvesztése. A beteg elveszti az érdeklődését, illetve nem tudja 
élvezni azokat a tevékenységeket, amelyeket korábban élvezett, vagy amelyeket maga vagy családja 
érdekében meg kellene tennie. 

Az önértékelés alacsony szintje. A beteg elveszti önbizalmát, önértékelését, súlyosabb esetben egy 
kívülálló számára jelentéktelennek tűnő dolgokon rágódik, múltbeli cselekedetei miatt indokolatlan 
mértékű önvád kínozza. 

Alvászavar. Tipikusan túl korai ébredés és visszaalvási képtelenség, de atípusos esetben 
aluszékonyság is lehet. 

Csökkent koncentrálás, akadályoztatott gondolkodás. A betegnek koncentrálási és memória 
problémái vannak, melyeket jellemzően súlyosabbnak érez, mint amekkorák ténylegesen. Az érintett 
nehezen tud döntéseket meghozni, aggályos és habozó lesz. 

Testtömeg változás. Az étvágy csökken (típusos esetben), vagy nő (atípusos esetben). 

Agitáció. A depresszió egy bizonyos fajtájában jellemző, nem minden esetben. A beteg nyugtalan, 
ingerlékenynek, könnyen felbosszantható. 

Fáradtság, illetve a gesztusok lelassulása. Gyakori tünet, hogy a beteg nyúzottnak érzi magát, egyre 
kevesebb energiája van a tevékenységeihez. Lehet, hogy olyan fáradtnak érzi magát reggel, mint 
amilyen fáradt volt, amikor előző éjszaka lefeküdt, nincs kedve felkelni, súlyosabb esetben nem is kel 
fel. A beteg érzelemmentesen, monoton hangon beszél. 

Kevesebb érdeklődés a szex iránt. Ha korábban aktív szexuális életet élt, drámaian csökken az 
érdeklődése a szexuális kapcsolat iránt. 

Halállal kapcsolatos gondolatok. A beteg sötéten látja a jövőt, gyakran gondol a halálra vagy az 
öngyilkosságra. 

A depresszió mindezek mellett számos testi panaszt is létrehozhat, így például emésztőrendszeri 
betegségeket (emésztési zavar, székrekedés, esetleg hasmenés, fejfájás, hátfájás). Nagyon sok 
depressziós ember szorong is. 
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A depresszió kezelése 

Nem mindenki reagál egyformán az antidepresszánsok szedésére: ami Önnek jó, nem biztos, hogy 
másnak is hatásos - a gyógyszeres kezelés folyamatos orvosi konzultációt igényel. A depresszió 
megállapítása érdekében orvosa valószínűleg fizikális vizsgálatot fog végezni, ide értve különböző 
olyan vizsgálatokat, melynek segítségével kizárhatók azok a betegségek, amelyek a depresszió 
tüneteit utánozzák. Ha orvosa a súlyos depresszió tüneteit észleli, vagy az öngyilkossági szándékot 
feltételezi, akkor valószínűleg pszichiáterhez fogja Önt irányítani, vagy azonnali kórházi kezelést fog 
javasolni. 

Gyógyszerek (antidepresszívumok) segítségével a depresszió olyan jól kezelhető, hogy depresszió 
esetén feltétlenül alkalmazni kell őket. Az orvosok általában két fázisban kezelik a betegséget. Először 
a gyógyszerek segítségével csökkentik a tüneteket mindaddig, amíg Ön elfogadhatóan nem érzi 
magát. Ha a tünetek enyhültek, a fenntartó kezelés általában 4-9 hónapon keresztül tart, a visszaesés 
megelőzése végett. Fontos, hogy mindig vegye be a gyógyszereit, még akkor is, hogy a teljesen jól 
érzi magát és visszatért a korábbi tevékenységeihez! A depressziós epizódok a betegek többségénél 
visszatérnek, a folyamatos kezelés azonban jelentősen csökkenti a visszaesés kockázatát. Ha Önnek 
már két vagy több alkalommal volt depressziója, orvosa javasolhatja, hogy folyamatos fenntartó 
kezelésben részesüljön. 

Egyéb depresszió ellenes kezelés 

Lelki Elsősegély 

Ha szükségük van arra, hogy valakivel teljes bizalommal beszélhessen, akkor nyugodtan hívhatja éjjel-
nappal díjmentesen a 116-123 telefonszámot. A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok 
Szövetsége igyekszik segítséget, tanácsot nyújtani reménytelenség, magány érzése esetén. 

Pszichoterápia. A különböző pszichoterápiák lényege a célorientált megközelítés, amelynek 
eredményeként a beteg megtanulja kezelni a számára legnagyobb kihívást jelentő problémáját (pl. a 
másokkal való együttműködést). A kezelés sikere nem kismértékben a megfelelő orvos 
megtalálásában rejlik, akivel Ön a legjobban tud haladni. Mind a gyógyszerek, mint a pszichoterápia 
hetekig tart, mire a hatásukat kifejtik. A specializált és felügyelt csoportterápia szintén segítséget 
nyújthat, így pl. különböző párterápiás, családterápiás, stresszkezelő csoportok látogatása. 

Fényterápia. Ez a kezelés csak szezonális affektív betegségben segít. Ebben a betegségben a 
depressziós epizód télen jelentkezik, amikor a napok rövidebbek. A tudósok véleménye szerint a 
napfényben eltöltött idő csökkenti az agyban a melatonin hormon szintjét, amely hormon fokozott 
alvást és rossz hangulatot okoz. Egy speciális fény alkalmazásával a melatonin termelődése 
elnyomható, így a szezonális affektív betegség kezelhető. 

Tesztkérdések 

1. Mennyi az unipoláris major depresszió élettartam-prevalenciája Magyarországon? 
A. 8% 
B. 15% 
C. 12% 
D. 1% 
 
2. Mi a depresszió szövődménye? 
A. Öngyilkossági kísérlet 
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B. Alkoholizmus, drogabuzus 
C. Komorbiditás 
D. Személyiség változás 
E. Mindegyik 
 
3. Az öngyilkosság előtt 1 héttel a betegek hány százaléka kereste fel a háziorvosát? 
A. 18-40% 
B. 10% 
C. 50% 
D. 85% 
E. 5% 
 
4. A depresszió tüneti jellegzetességei férfiaknál, kivéve: 
A. Agitáció, ingerlékenység, dühkitörések 
B. A toleranciaküszöb növekedése 
C. Agresszivitás 
D. Antiszociális vonások és viselkedés 
E. Munkaalkoholizmus 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: E, 3: A, 4: B 

A szorongásos betegségek felismerése és kezelése 
dr. Szabó János, dr. Torzsa Péter 

Bevezetés 

Az alapellátásban kezelt betegek 25-30 %-a pszichiátriai betegség miatt fordul háziorvoshoz. Ezen 
betegek háromnegyed része szorongásos zavar és/vagy hangulatzavar miatt kerül ellátásra. 

Szorongás 

 „Normál” szorongás: élettani jelenség, vészjelző funkció, mely funkciók egy része genetikusan 
kódolt (súlyos légzési zavar, izoláció) 

 Kóros szorongás: a szorongás kellő ok nélkül vagy fenyegetést nem jelentő események 
hatására következnek be. 

 A szorongás mint tünetcsoport: több, szorosan együtt járó testi és lelki tünet együttese, mely 
a legtöbb pszichés megbetegedésben szerepet játszik. 

 A szorongás mint betegség: ld. lejjebb. 

Definíció BNO tartomány 

A magatartás, az élménymód, a központi és a vegetatív idegrendszer (tartós, többnyire progresszív 
zavarával járó állapotok, melyek kedvezőtlen genetikai és szocializációs hatások alatt kialakuló 
személyiség talaján bontakoznak ki, és a környezettel kóros egyensúlyt kialakítva idült állapotba 
torkollanak. 

A magatartás zavarai: 

 az „ideges ember” viselkedésétől a szinte teljes életképtelenségig terjedhet 

 veszít egyéni arculatából, sémák, sablonok szerint szerveződik 
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Az élménymód zavara: 

 általában a negatív élménymód a jellemző 

 az állapot szubjektív súlyossága (szenvedés mértéke) főként ettől függ 

A központi idegrendszer zavarai: 

 A központi idegrendszeri aktiváció szabályozása elégtelen, így gyakran kerül túlaktivált 
állapotba ennek elkerülésére magatartási stratégiákat dolgoz ki, melyek tünetcsoportokká 
fejlődnek 

A vegetatív idegrendszer zavara vezető tünet, hiszen a szorongás minden szervrendszer 
működésében visszatükröződik, s könnyebb testi történésekről beszámolni, mint lelkiekről. 

A központi idegrendszer aktiváció szabályozásának örökletes gyengesége bizonyított. Kóros 
szocializáció alakult ki. Döntően a gyermekkori fejlődés során alakul ki a szorongásra való hajlam, 
tartósan kedvezőtlen szociális erőtérben (érzelmi elutasítás a szülők részéről, rossz családi érzelmi 
légkör, brutális nevelés, csonka család, stb.). 

Környezettel kialakult egyensúly kóros. A beteg környezete tagjaiból viszontreakciót vált ki, melyek 
szintén módosíthatják a beteg szorongásának mértékét gátolják, vagy erősítik azt. Megfelelő kezelés 
híján idült „vég-”állapotba torkollik: függőségek (alkohol, gyógyszer, drog), iatrogén testi betegségek, 
rokkantság, öngyilkosság. A szorongásos zavarok osztályozását az 1. táblázat mutatja. 

1. táblázat. A szorongásos zavarok osztályozása 

Generalizált szorongás - Generalised Anxiety Disorder (GAD) 
Pánik betegség - Panic disorder (PD)  
Fóbiás tünetcsoport 

 Agorafóbiás zavar - Agoraphobia 

 Szociális fóbia - Social phobia 

 Specifikus fóbiák - Specific phobia 

 Poszttraumás stressz-zavar - Posttraumatic stress-disorder (PTSD) 

 Kényszerbetegség - Obsessive-compulsive disorder (OCD) 

 

F4000 Agorafóbia 
F4010 Szociális fóbia 
F4020 Meghatározott, körülírt fóbia (egyszerű fóbia) 
F4080 Egyéb fóbiás szorongás zavar 
F4090 Nem-meghatározott fóbiás szorongás zavar 
F4100 Pánik zavar (szindróma) (epizódikus, rohamokban jelentkező szorongás) 
F4110 Generalizált szorongás 
F4120 Kevert szorongásos és depressziós zavar 
F4130 Egyéb kevert szorongásos zavar 
F4180 Egyéb meghatározott szorongásos zavar 
F4190 Nem-meghatározott szorongás 
F4200 Elsősorban kényszergondolatok vagy rumináció 
F4210 Főként kompulzív cselekedetek (rögeszmés rítusok) 
F4220 Kevert kényszeres gondolatok és cselekedetek 
F4280 Egyéb obszessziv-kompulzív zavar 
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F4290 Nem-meghatározott obszessziv-kompulzív zavar 
F4300 Akut stresszreakció 
F4310 Poszttraumás stressz zavar 
F4320 Alkalmazkodási zavarok 
F4380 Súlyos stresszre adott egyéb reakció 
F4390 Súlyos stresszre adott nem-meghatározott válasz 

 

Epidemiológia 

Reprezentatív felmérések alapján a szorongásos kórképek egyéves prevalenciája 12,6-17,2% között 
van, a hazai vizsgálat 17,7%-ot mutatott ki. Az európai uniós országokat érintő felmérés szerint a 
szorongásos kórképek összessége volt a leggyakoribb mentális megbetegedés, egyéves prevalenciája 
14% volt. A szorongásos zavarok prevalenciája a 2. táblázatban található. 

2. táblázat. A szorongásos kórképek prevalenciája 

Diagnosztikus csoport 1 éves prevalencia 
% (95% CI) 

Élethossz prevalencia 
% (95% CI) 

Összes szorongásos kórkép 14,5 (13,4-15,6) 21,1 (20,5-21,6) 
Pánik betegség 2,3 (1,9-2,8)  3,8 (3,1-4,5) 
Agoraphobia 2,0 (1,7-2,5) 3,8 (3,1-4,5) 
Generalizált szorongás  1,5 (1,2-1,9) 5,1 (4,3-5,9) 
Szociális fóbia 2,1 (1,6-2,7) 5,8 (5,1-6,5) 
Specifikus fóbiák 7,6 (6,9-8,5) 13,2 (12,8-13,6) 
Kényszerbetegség  0,3 (0,2-0,6) 0,8 (0,6-1,1) 
Poszttraumás stressz-zavar  1,2 (0,9-1,3) NA 
 

Nem, életkor 

A betegség a nőket átlagosan 2-3-szor gyakrabban érinti, mint a férfiakat. A szorongásos zavarok 
jellemzően a korai életévekben kezdődnek. A fóbiák tíz éves kor alatt, vagy a korai tízes években, a 
pánikzavar a húszas évek elején, a generalizált szorongás a 30-as években manifesztálódik. 
Legkorábban a specifikus fóbia kezdődik, a tünetek általában már a 6. és 10. életév között 
megjelennek. Fóbiák és pánikzavar ritkán jelentkeznek első ízben 40 éves kor felett, a generalizált 
szorongás azonban 50 éves kor felett is kezdődhet. 

Társadalmi háttér 

A szorongásos zavarok jelentősége az egészségügyi ellátásban: 

 Gyakran veszik igénybe a sürgősségi ellátást (elsősorban a pánikbetegek) 

 Az öngyilkossági kísérletek fokozott kockázata 

 A szerfüggőség kialakulásának fokozott kockázata 

 Szinte minden pszichiátriai betegségben megjelenik 

 Számos testi betegségnek is kísérője 

 Rontja a szomatikus állapotot 

 Az idült szorongás általános betegség-rizikófaktor, melynek fennállása esetén 

 A meglévő betegség kimenetele kedvezőtlenebb, a rehabilitáció esélyei csökkennek 
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 A mentális betegségek összköltségének egyharmadát teszik ki. 

Pathophysiológia 

A szorongás biológiája: A befutó inger hordoz-e jelentést? Az orientációs reakció rendszer egybeveti a 
korábbi ingerekkel, az információ érzelmi minősítésre kerül a limbikus rendszerben. Az inger lehet 
pozitív (kellemes), mely közelítő, vagy negatív, mely távolító/elkerülő/támadó magatartást vált ki. Ez 
gyorsabban aktiválódik, így az egyidejű pozitív információt gátolja, elsőbbsége elkerülhetetlen a 
fennmaradásért: menekülés vagy támadás. Az ingerrel való megbirkózás mikéntje az amygdalában 
dől el. Embernél döntően kognitív folyamatok függvénye (tanulási folyamatok, szubjektív 
tapasztalatok). A szorongó egyén nem képes a központi idegrendszer aktivációs szintjét a 
szituációnak megfelelő optimális szinten tartani, aránylag enyhe ingerek túlzott aktivációt, azaz 
szorongást váltanak ki. 

A szorongást befolyásoló neurotranszmitterek: noradrenalin, szerotonin, γ-aminovajsav (GABA), 
cholecystokinin (CCK), neuropeptidek: TRH, CRH, DBI (Diazepam-Binding Inhibitor), neuroszteroidok: 
pregnenolon, dehidroepiandroszteron. 

Hatáskör/kompetencia 

A háziorvos tevékenységét az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja és a Háziorvosi 
Hatásköri Lista határozza meg. 

Sajnos a betegek több mint fele nem kér segítséget, a betegségtünetek miatt nem fordul orvoshoz. 
Az orvoshoz fordulóknak is csak a fele kap megfelelő diagnózist és a kezelési arány nem éri el a 20%-
ot. Szorongásos zavarban szenvedő betegek az egészségügy minden szintjén és minden 
szakágazatában megtalálhatók. Gyakran veszik igénybe a komplementer medicina által nyújtott 
különböző lehetőségeket is. A családorvosnak fontos szerepe van a szorongásos zavarok 
felismerésében, kezelésében, mivel a betegek az esetek többségében családorvosukat keresik fel 
tüneteikkel. Gyakori, hogy a pszichoszomatikus betegségekben szenvedőkben csak hosszú idő 
elteltével kerül felismerésre a szorongás, mivel a beteg a testi panaszokat helyezi előtérbe (pl. a 
pánikbetegek mellkasi panaszai utánozhatják a miokardiális infarktus tüneteit). Az alacsony 
felismerési arány több okra vezethető vissza, ezek egy része a betegtől, más része az orvostól függ, 
de befolyásolhatják egyes betegségek jellegzetességei is (3. táblázat). 

3. táblázat. A szorongás felismerését akadályozó tényezők 

Betegfüggő okok Orvosfüggő okok Betegségfüggő okok 

Nem tekinti betegségnek A képzés elsősorban organikus 
irányú 

Szociális fóbia - interakciókat 
kerüli még az orvossal is 

Gyógyíthatatlannak tartja A pszichiátria bizonytalan 
terület 

Agorafóbia – nehezen jut el a 
rendelőbe 

Fél a stigmatizációtól Nincs kéznél szűrőkérdőív a 
rendelőben 

Kényszeres zavar -a rituálék 
időigényessége miatt nem jut el 
az orvoshoz 

Szomatikus panaszait helyezi 
előtérbe 

Időhiány  

Információhiány Csak az egyidejűleg fennálló 
testi betegséget észleli 

 

Inkább a komplementer 
medicinát választja 

Előítéletek  
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Sürgősségi ellátás 

Akut/életveszélyt jelentő történések/kórállapotok felismerése, elsődleges ellátása, szakintézetbe 
történő azonnali beutalása, szükség esetén állapottól függően megfelelő szintű szállításának 
megszervezése, és orvosi felügyelet biztosítása; elvégzendő sürgősségi beavatkozások 

1. Pszichotikus eredetű sürgősségi állapotok: tudatzavarok (delírium), idős betegek zavartsága, 
epilepsziás rohamhoz kapcsolódó pszichózisok, heveny izgalmi (skizofrén vagy affektív 
pszichózis) vagy heveny stuporos (depresszió, farmakogén, katatón) állapotok 

2. Sürgősség neurotikus állapotokban: hisztéria, pánik, alkalmazkodási zavarok, akut stressz 
3. Szerhasználathoz kapcsolódó sürgősség: pathológiás részegség, egyéb intoxiációk akut 

megvonási szindróma elsősegély-szintű ellátása 
4. Öngyilkossággal kapcsolatos sürgősség, „cry for help” felismerése 
5. Pszichoszociális eredetű sürgősség (krízisállapotok) 
6. Közvetlen veszélyeztető állapotok 

Diagnosztikus tevékenységek, eljárások 

Alaptevékenységek: A pszichés státusz elsődleges megítélése, a veszélyeztető állapot megítélése, a 
szomatizáció felismerése 

Elvégezhető: A pszichés és mentális állapotot felmérő tesztek (Mini-Mental teszt = MMSE) 

Önálló betegellátási tevékenység 

Alaptevékenységek 

1. Átmeneti primér és komorbid, komplikációmentes, 8 hét alatt eredményesen kezelhető inszomnia 
2. Ismert, kivizsgált, beállított terápiával egyensúlyban lévő kórállapotok gondozása: 

a) Szorongásos kórképek szövődménymentes formái, tünetmentes betegségszakaszok követése 
b) Enyhe vagy középsúlyos, rövid ideje fennálló, szövődménymentes unipoláris depresszió 
c) Perzisztens primér, pszichoterápiát igénylő és terápiarezisztens komorbid inszomnia 
d) Magatartás- társadalmi beilleszkedési zavarok követése 
e) Személyiségzavarok követése 
f) Addiktológiai kórképek követése 
g) Demenciák (kivéve Alzheimer típusú) 
h) Pszichiátriai betegek rehabilitációjának kezdeményezése, követése 

Elvégezhető tevékenységek 

1. Gyógyító beszélgetés” (szupportív, támogató pszichoterápiás intervenció) 
2. A háziorvosi team rehabilitációs tevékenységének vezetése a jártasság birtokában vállalható 

mértékig 
3. Pszichoterápiás és mentálhigiénés terápia (dokumentált jártasság birtokában) 
4. Függőségről leszoktató minimál intervenciós technikák 

Betegellátás szakellátás irányításával 

1. Pszichózisok 
2. Depressziós és szorongásos kórképek súlyos formái 
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3. Bipoláris kórképek 
4. Alzheimer-típusú demencia 
5. Speciális alvásbetegségek (pl. paraszomnia, éjszakai mozgászavarok) 
6. Schizoprenia 
7. Kényszerbetegség 
8. Étkezési zavarok 
9. Kóros gyászreakciók 
10. Post traumás stressz zavar 

Tájékozottság 

1. Pszichofarmakológiai ismeretek 
2. Pszichológiai és pszichiátriai tesztmódszerek 
3. Módszerspecifikus pszichoterápiás eljárások 
4. Krízisintervenció 
5. Önismereti csoportok, csoport-, családterápiák 
6. Képalkotó vizsgálatok a pszichiátriában 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A kórelőzmény felvétele során rögzíteni kell a páciensnél a pszichoszociális stresszorok jelenlétét, a 
beteg családban betöltött szerepét (munkanélküliség, rendezetlen családi körülmények, haláleset a 
családban stb.), komorbiditásra utaló jeleket, a mindennapi életet befolyásoló tüneteket, a páciens 
temperamentumát, alkalmazkodó képességét. Fontos információ, hogy korábban hányszor kellett 
ilyen panaszok miatt orvoshoz fordulnia, szed-e olyan gyógyszert, amely ilyen tüneteket okozhat és a 
családban fordult-e elő szorongásos megbetegedés, hangulatzavar, öngyilkosság. 

Fizikális vizsgálat 

Szomatikus kórképekhez is társulhat szorongás (4. táblázat) és ilyenkor a két betegség párhuzamosan 
kezelendő. Az alapbetegség megszüntetése, sikeres kezelése után ismét mérjük fel a páciens 
szorongását. 

4. táblázat. Szomatikus kórképekhez társuló szorongás 

Kardiális kórképek (pl. arritmia, hypertoniás krízis, mitrális prolapszus) 

Endokrin zavarok (hipoglikémia, hipertireózis, phaeochromocytoma) 
Anaemia perniciosa 
Légzőszervi betegségek 
Porphyria 
Központi idegrendszeri megbetegedés, migrén 
Pszichiátriai betegségekhez társuló szorongás: 
Szomatoform szindrómák és neurasthenia (hypochondria, psychogen fájdalom szindróma, 
pszichoszomatikus kórképek 
Pszichoaktív szerek (koffein, nikotin, szalicilátok, kokain, antidepresszívumok, psychostimulánsok) 
Affektív kórképek (dysthymia, major depresszió, praemenstrualis dysphoriás szindróma, larvált  

depresszió) 

Személyiségzavarok 
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Alvászavarok 
 

A szorongásnak jelentős szerepe van a kardiovaszkuláris kórképek kialakulásában és nagymértékben 
rontja a betegség prognózisát. Az elhízás, a hiperlipidémia, a hypertonia, a dohányzás és a diabetes 
mellett a depressziót és a szorongást is a rizikófaktorok között kell megemlíteni. Szorongásos 
zavarokban a stressz-tengely (hipotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg tengely) és a noradrenerg 
rendszer tartósan túlzott aktiválódása miatt emelkedik a vérnyomás és a pulzus, gyakran ritmuszavar 
alakul ki, fokozódhat a trombóziskészség is. Húszéves utánkövetéses vizsgálatok kimutatták, hogy a 
szorongásos zavarok a koronáriabetegség relatív kockázatát 2,4-szeresére, a hirtelen 
kardiovaszkuláris halál rizikóját 4,5-szörösére emelték. A fatális kimenetelű miokardiális infarktus 
kockázata a pánikbetegek között kétszeres, a generalizált szorongásban szenvedők körében pedig 
háromszoros a kontrollcsoporthoz képest. 

Gyakran előfordul, hogy a beteg a vizsgálati eredményekkel nem elégedett, az esetleges negatív 
leletek nem nyugtatják meg. Újabb és újabb panaszokat említ, újabb szervrendszerekre terjesztve ki 
panaszait. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy amennyiben a betegnek bárminemű szomatikus 
panasza van, úgy minden esetben kötelező az ez irányú kivizsgálás, mert a probléma egyértelműen 
pszichés eredete csupán organikus elváltozás hiányában mondható ki. 

A szorongó betegek magatartásbeli jellemzői: 

A vegetatív és viselkedési jegyek észlelése semmiféle műszeres felszerelést nem igényel és sokat 
segíthet a diagnózis felállításában. A beteg részéről elsősorban a szorongás testi panaszokban és 
tünetekben történő megfogalmazása áll az előtérben, az orvos pedig a hozzá forduló páciens 
viselkedéséből, magatartásából - a szorongás direkt és indirekt jegyeinek megnyilvánulásából - 
következtethet a szorongás jelenlétére. Pszichoszomatikus problémák esetén gyakori, hogy a 
panaszok csupán egy-egy szervrendszerre lokalizálódnak, azonban bizonyított tény, hogy ezek tartós 
fennállás esetén kimutatható organikus elváltozásokat generálnak, illetőleg a meglévő szomatikus 
elváltozásokat súlyosbíthatják, a javulást gátolják. 

A bőrön és nyálkahártyákon megfigyelhető tünetek korán felhívják figyelmünket a szorongásra (5. 
táblázat). A bőr vaszkularizációjának beidegzése szorongás esetén megváltozik. A beteg exploráció 
közben néha elpirul. Az elpirulás nem ritkán előtérben álló tünetként az eritrofóbia alapját képezi. A 
kézfogás is sokat elárul: a hideg, nyirkos, lagymatag, verejtékes kezek szorongásra utalnak. Viszketés 
(orr-homloktáji vakaródzás) szintén előfordulhat. 

Szorongás esetén megváltozik a nyálkahártyák nedvtermelése. A nyál mennyiségileg csökken, 
minőségileg viszkózusabbá és lúgosabbá válik. A csökkent nyáltermelés nyomán a száj gyakran 
kiszárad, jellemző az ajaknedvesítés (folyadékot tart magánál, gyakran kortyolgat), beszédet kísérő 
„zörejek” (torokköszörülés), tompább, elkentebb beszéd. A beteg nyelve a szájpadláshoz tapadhat, 
nehezítve, illetőleg elakasztva a beszédet. A szájszárazság mértéke, időbeli lefolyása a szorongás 
egyik legjobb mutatója. 

A szorongó beteg gyakran izzad, még hidegben is. Alkati szorongás esetén a hónaljmirigyek 
izzadékonysága következtében a beteg gyakran jellegzetes testszagot áraszt. Erős illatszer-használat 
indirekt jelzés lehet arra, hogy a páciens tisztában van fokozott izzadékonyságával, és palástolni 
igyekszik azt. 

A pillacsapások gyakorisága és jellege a szorongásos állapottal szoros kapcsolatban van. A páciens 
kikérdezése közben könnyen megfigyelhetjük, hogy a beteg beszédének érzelmi tartalmával 
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arányosan növekszik a pillacsapások száma is. A szorongó betegek gyakran nem tartják a 
szemkontaktust sem, könnyeznek. 

A légzés frekvenciája a szorongás egyik élettani paramétere. Még egy fejszámolási feladat is 
megváltoztatja a légzésgörbe jellegét. A szorongó beteg nagyokat sóhajt, mely a szorongás 
önkéntelen oldására utalhat. A légzésfrekvencia nagymérvű fokozódását látjuk pánikrohamok esetén, 
melyek sok esetben hiperventillációs tetánia kialakulására vezetnek. 

A páciens a vizsgálat közben gyakran fészkelődik, nyugtalan, izeg-mozog, mivel ezek a plusz-
mozgások szintén feszültségcsökkentő hatással bírnak. Gyakran jellemző a betegre a visszafogott, 
egyéni színét elveszített kifejezésmód: alig gesztikulál, arcmimikája szegényesebb, beszéde halk, 
kevésbé modulált, gyakrabban él félelemre, ijedtségre utaló fordulatokkal. 

5. táblázat. A szorongás vegetatív tünetei 

Testrész Tünetek 

Bőr Arc/nyakpír, viszketés (orr-homloktáji vakaródzás) melegségérzés, 
végtaghűvösség, lagymatag kézfogás 

Nyálkahártyák Száj/torokszárazság, ajaknedvesítés (folyadékot tart magánál, gyakran 
kortyolgat), nehezebb nyelés, beszédet kísérő „zörejek”, torokköszörülés, 
tompább, elkentebb beszéd 

Izzadás Hónalj- és gáttáji izzadás, gyakran stressz nélkül is 
Szag Erős, gyakran kellemetlen testszag (apokrin mirigyek), nyálváltozás (foetor ex ore) 
Szemtünetek pillacsapás-változások, könnyezés, tágabb pupillák, tekintet-kerülés 
Légzés Szapora légzés, ill. légszomjérzés, mély légvétel sóhajtással kompenzál 
 

Differenciál-diagnózis 

A szorongásos zavarok differenciáldiagnózisát a 6. táblázatban foglaltuk össze. 

6. táblázat. A szorongásos zavarok legfőbb jellemzői: 

Pánikbetegség  Spontán jelentkező szorongásos rohamok 

Agorafóbia Rosszullét, félelem - zsúfolt terektől, tömegtől 
Szociális fóbia Rosszullét - figyelemnek kitett szituációkban 
Speciális fóbiák Konkrét tárgytól, szituációtól, állatoktól való félelem 
Kényszerbetegség Visszatérő gondolat, ill. Cselekvés okozta szorongás, feszültség 
Generalizált szorongásos 
zavar 

Hullámzó intenzitással, tartósan fennálló szorongás 

Poszttraumás stressz Rendkívüli (pszicho)trauma után, az emlék okozta szorongás 
 

A szorongás felismerését segítő kérdőívek, mérőeszközök 

A mérőeszközök egy része szorongásos tüneteket pontoz, míg az egyes szorongásos zavarokra 
kifejlesztett skálák specifikusan valamely betegség súlyosságát értékelik. 

A Hamilton szorongás skála (HARS vagy HAM-A) 14 tételes és a szorongás súlyosságának becslésére 
szolgál. A tételek a szorongó hangulatra, nyugtalanságra, félelmekre, alvási nehézségekre, 
intellektuális teljesítőképességre, depressziós hangulatra, az interjú alatt megfigyelhető 
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magatartásra, testi panaszokra, cardiovascularis, légzőszervi, gasztrointesztinális, urogenitalis 
tünetekre, autonóm idegrendszeri és testi (izom) tünetekre vonatkoznak. 

A Spielberger-féle szorongáskérdőív (STAI) a szorongás mértékének mérésére gyakran alkalmazott 
önkitöltéses kérdőív. Egyrészt a szorongást, mint aktuális állapotjelzőt, másrészt a szorongásosságot, 
mint konstans személyiségvonást méri. Az előbbire az „Éppen most hogyan érzi magát?" (STAI-S), az 
utóbbira az „Általában hogyan érzi magát?" (STAI-T) jellegű kérdések megválaszolásával ad feleletet a 
páciens. A kérdőív 40 tételből áll, melyet a páciens 1-4-ig pontozhat aszerint, hogy mennyire jellemzi 
őt az adott állítás (egyáltalán nem/valamennyire/eléggé/nagyon). 

Generalizált szorongás 

Háziorvosi praxisban 8-10% a betegek aránya. A nő/férfi arány 2:1. Lassan kialakuló kórkép, mely 
általában fiatal felnőtt korban kezdődik. Mindennapos feszültség, aggódás, szorongás, túlzott 
aggodalmaskodás, rossz előérzet a szokványos eseményekkel, problémákkal kapcsolatban. A tünetek 
legalább 6 hónapon keresztül fennállnak. Diagnózis: legalább 4 tünet az alábbiakból, ebből legalább 
egy az első négyből: 

 Általános tünetek: kimelegedés, borzongás, zsibbadás, bizsergésérzés, feszültség, 
izomfeszülés, izomfájdalom, nyugtalanság, ellazulási képtelenség, izgatottság, pszichés 
feszültség, „gombócérzés” a torokban, nyelési nehézség 

 Más, nem specifikus tünetek: fokozott „vészreflex”, koncentrálási nehézség, szorongás miatti 
gondolkodás képtelenség, folyamatos irritabilitás, elalvászavar az aggodalmasság miatt 

Pánikbetegség 

Gyakorisága a háziorvosi praxisban:1,5-8%. A nő/férfi arány 3:1. Tizennyolc-30 éves kor között 
kezdődik. Négy hét alatt legalább 4 pánikroham jelentkezik. Súlyos szorongásos tünetek, melyeknél 
szomatikus és pszichés tünetek egyaránt megfigyelhetők. 

A pánikroham minden kiváltó ok nélkül igen gyorsan (kb. 10 perc) alatt kialakuló intenzív félelem 
és/vagy diszkomfortérzés, mely 20-25 perc alatt spontán oldódik. A pánikrohamot provokáló helyek, 
szituációk: közlekedési eszközök (metró, villamos, busz), helyek (alagút, híd, autópálya), szituációk 
(csúcsforgalom, tömegrendezvények, zsúfolt szórakozóhelyek), nyílt terek (piac, bevásárlóközpont, 
pályaudvar), zárt terek (mozi, színház, koncert). A roham gyakran éjszaka jelentkezik. Diagnózis: az 
alábbiakból legalább 4 tünetnek egyszerre jelen kell lennie: 

 Palpitáció, izzadás, remegés vagy reszketés, fulladásérzés, “gombócérzés” a torokban, 
mellkasi fájdalom vagy diszkomfort érzés, hányinger vagy hasi diszkomfortérzés, szédülés, 
bizonytalanság vagy ájulásérzés, derealizáció / deperszonalizáció, megőrüléstől vagy a 
kontroll elvesztésétől való félelem, paresztéziák, hidegrázás vagy kipirulás, zsibbadás, 
bizsergésérzés. 

A jellemző tünetek alapján a leggyakoribb alcsoportok: 

 Mellkasi vagy kardiális pánik (mellkasi diszkomfort, tachycardia, nehézlégzés) 

 Cerebrális vagy neurológiai pánik (ájulásérzés, szédülésérzés, fejfájás) 

 Hasi vagy gasztrointesztinális pánik (puffadás, epigasztriális fájdalom, hányinger, hasmenés 

Fontos a részletes anamnézis felvétel: a rosszullét pontos leírása: a tünetek, azok sorrendje, a 
tünetmaximum ideje, fizikai terhelés volt-e, a roham időbeni lezajlása, a roham oldódása spontán 
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vagy beavatkozásra következett be, külső körülmények, provokáló tényezők, rohamgyakoriság az 
elmúlt 1 hónapban, agorafóbia, közlekedési nehézség van-e?, korábbi betegségek (depresszió, suicid 
kísérlet, addikció, családi anamnézis: pánikbetegség, addikció, depresszió, suicidum a családban. 

Vizsgálatok: fizikális vizsgálat, EKG, labor (vércukor, ionok, vérkép, pajzsmirigy funkciós vizsgálatok), 
kétes esetben szakirányú kivizsgálás, szükség esetén pszichiátriai vizsgálat. 

Fóbiás tünetcsoport 

Irracionális félelem tárgytól, állattól, helytől, személytől (fóbia = tárgyhoz kötött szorongás). A 
félelem irracionális voltával az egyén tisztában van. Megoldani nem tudja; passzív, elkerülő 
viselkedést tanúsít. Életvitelét (és családjáét) fóbiás tünetei alapvetően befolyásolják. Három fő 
csoportja: 

 Agorafóbiás zavar. Szorongás, gyakran pánik roham olyan helyzetben, ahonnan a menekülés 
nehéz. Ez lehet nyilt és zárt tér egyaránt (ld. pánikrohamot provokáló helyek). 

 Szociális fóbia. A szorongás olyan helyzetekben jelentkezik, amikor a figyelem középpontjába 
kerül (szóbeli felelt iskolában, előadás tartása, étteremben, társaságban történő étkezés, 
nyilvános WC használata). A tünetek serdülő-, fiatal felnőtt korban kezdődnek. 

 Specifikus fóbiák. Indokolatlanul erős szorongás, bizonyos természetes helyzetektől, 
tárgyaktól, állatoktól. Leggyakoribb formái: állatoktól való félelem (hüllők, rágcsálók, pókok, 
madarak), természetes környezettől való félelem (magasság, mélység, víz, tűz), természeti 
jelenségektől való félelem (villámlás, mennydörgés, vihar, éjszakai sötétség), betegségtől, 
orvosi beavatkozástól való félelem (injekció, vérvétel, fogorvosi beavatkozás, sérülés). 

Poszttraumás stressz-zavar 

Speciálisan erre a csoportra jellemző a traumával kapcsolatos élmények feldolgozatlansága. 
Hónapokkal az átélt trauma után is kialakulhat. Gyakori a trauma átélése gondolatban, fantáziában 
vagy álmokban. A trauma megismétlődésétől retteg, elkerülő magatartást tanúsít. Ez életvitelét 
gyökeresen megváltoztatja, állandóan szorong. Nőkben a nemi erőszak, támadás, férfiak esetében a 
háború, fogság, koncentrációs tábor, baleset, természeti katasztrófa a leggyakoribb kiváltó ok. Ha a 
tünetek 3 hónapon túl is fennállnak: krónikus poszttraumás stressz zavarról beszélünk. 

Kényszerbetegség 

Éber tudatállapot mellett megjelenő, az egyén akarata ellenére érvényesülő, kínzó gondolati 
tartalmak és/vagy cselekvési kényszerek. Szorongással járnak együtt, az egyén megpróbál védekezni 
ellenük. A kényszerek énidegenek, az egyén számára irracionálisak. Megjelenési formái: 

 Kényszergondolat (obsessio) 

 Kényszerimpulzus/késztetés (obsessio) 

 Kényszercselekvés (compulsio) 

Kényszergondolat 

Irracionális, nemegyszer az egyén erkölcseivel, személyiségével össze nem egyeztethető gondolat, 
kép, asszociáció. Közös jellemzője a kényszergondolatoknak, hogy mindig valamilyen rossz 
bekövetkeztétől félnek a betegek. A gondolatok eltúlzottak, amivel a beteg is tisztában van. 
Leggyakoribb típusai: 
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 Agresszív kényszergondolat (valamilyen szeretett személy irányába) 

 Kontaminációs (kosz, baktérium, testváladék) 

 Vallásos (Istenkáromlás) 

 Betegséggel kapcsolatos (indokolatlan, erős félelem rosszindulatú daganatos betegségtől, 
AIDS-től) 

 Szexuális (perverziók, homoszexualitás) 

Kényszercselekvés 

Irracionális, minőségében és mennyiségében ésszerűtlen cselekvést kénytelen végrehajtani. 
Kialakulása alapvetően eltér a fentiekétől: a cselekvéssor maga aktív elkerülő magatartás. A rituális 
cselekvés, szorongást csökkent. Ha megakadályozzuk benne, olyan fokú szorongás fellépésével kell 
számolnunk, amely agresszivitásig fokozódhat. A leggyakoribb kényszercselekvések: tisztálkodás, 
takarítás, rendezgetés, felhalmozás, ellenőrzés (tűzhely, villany, zárak), ismétlés, számolás. 

Kezelés 

A szorongásos zavarok terápiájának három eleme az életmód változtatás, a pszichoterápia és a 
farmakoterápia. 

Életmód változtatás 

 Napirend. A beteg közreműködésével meg kell teremteni a napi tevékenységeinek 
rendszerbe illesztését, melybe a szorongást provokáló helyzeteket, szituációkat is be kell 
illeszteni, megbeszélve a támogatási formákat, amit a beteg igénybe vehet. 
Tevékenységnapló vezetése segít a megbeszélt napirend betartásában, illetve a meg nem 
valósult események okainak feldolgozásában. 

 Sport. A beteg válasszon olyan sportágat, melyet szívesen művel. Hetente legalább 3-4 
alkalommal 1 óra intenzív spotnak jelentős szorongásoldó hatása van. 

 Pihenés. A pihenés mindig aktív pihenés legyen, olyan tevékenység, mely koncentrált 
figyelmet igényel és a beteg szívesen végzi. Ezt a pihenésformát is a beteg válassza ki. 
(túrázás, kertészkedés, kézimunka, rejtvényfejtés.) 

 Kávé, nikotin, alkohol, drog elhagyása, amennyiben ez nem megoldható csökkentése, mindig 
a beteg vállalása szerint. Amennyiben többféle szerhasználat is fennáll, egyszerre csak 
egyféle szer elhagyásával szabad próbálkozni. Az elhagyandó szert a beteg válassza ki. 

Pszichoterápia 

 A generalizált szorongás kezelésében hatékony módszerek: önismereti munka, relaxáció, 
légzésgyakorlat. 

 A pánikbetegség kezelésében hatékony módszerek: relaxáció, légzésgyakorlatok, kognitív 
viselkedésterápia. 

 A fóbiák kezelésében hatékony módszerek: önismereti munka, relaxáció, légzésgyakorlat, 
kognitív viselkedésterápia. 

 A poszttraumás stressz-zavar kezelésében hatékony módszerek: légzésgyakorlat, kognitív 
viselkedésterápia, csoportterápia. 

 A kényszerbetegség kezelésében hatékony módszerek: családterápia, viselkedésterápia, 
kognitív terápia. 

Légzésgyakorlatok, melyek könnyen megtanulhatók és hatékonyan alkalmazhatók szorongásoldásra: 
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Mélylégzés gyakorlat 

1. Üljön nyugodtan, kényelmes helyzetben! 
2. Hunyja le a szemét! 
3. Lazítsa el minden izmát, amennyire csak lehetséges! 
4. Lélegezzen az orrán keresztül könnyedén és természetesen. Figyeljen a légzésére, tudatosítsa 

azt. Kilégzésnél csak mondja ki magában vagy hangosan az „Egy”-et, vagy azt a szót, amit 
választott. Pl. Belégzés… majd kilégzés „Egy”, belégzés, kilégzés „Egy”, és így tovább! 

5. Folytassa a relaxációt 10-20 percig. Ha szükséges, nyugodtan nyissa ki a szemét és nézze meg 
mennyi az idő, de ne használjon csörgőórát vagy hangos jelzést. Miután végzett nyugodtan 
üljön csendben pár percig, kezdetben a szemét lehunyva, majd akár nyitott szemmel! Ne 
álljon fel azonnal! 

6. Törekedjen arra, hogy a levegő a tüdő alsó részébe jusson inkább (ettől mélylégzés a neve). 
Ezt figyelhetjük úgy is, hogy a hasunkra tesszük a kezünket és követjük, hogy a has hogyan 
emelkedik, míg a mellkas alig emelkedik. 

3 perces légzésmeditációs gyakorlat 

1. A légzésemre figyelek, és elkezdem magamban számolni az egyes légvételeket: 
(belégzés)…”1”…(kilégzés); (belégzés)…”2”… (kilégzés); (belégzés)…”3”…(kilégzés); 
(belégzés)…”4”… (kilégzés). 

2. A negyedik légvétel után újra kezdem a számolást egytől: (belégzés)…”1”…(kilégzés);… és így 
tovább…. 

3. Próbálok a számolásra összpontosítani, és nem befolyásolni vagy megváltoztatni a légzésem 
ritmusát. 

4. Az egyes légvételek során megfigyelem, milyen fizikai érzést kelt az orromon vagy számon 
áthaladó levegő. Melegnek érzem, vagy inkább hidegnek? Gyorsan, vagy inkább lassan 
áramlik a levegő? 

5. Előfordulhat, hogy figyelmem elkalandozik, és már nem a légzésem számolására, és az 
áramló levegő által keltett fizikai érzésekre figyelek. Ha ez megtörténne, akkor figyelmemet 
újra a számolására és a fizikai érzékelésre irányítom. Ha nem tudom, hogy hol tartottam a 
számolásban, egyszerűen újra kezdem 1-től: (belégzés)…”1”…(kilégzés). Nem bírálom 
magam, nem gondolkodom, hogy hol vesztettem el a fonalat, egyszerűen csak kezdem 
elölről: (belégzés)…”1”…(kilégzés). 

Az Egyesült Államokban és Ausztráliában egyre gyakoribb a tüneti prevenciós és terápiás online 
rendszerek használata családorvosi praxisokban. A tüneti prevenciós és terápiás programok 
hatásosnak bizonyulhatnak felnőttek körében, és a gyermekek és serdülők részére kifejlesztett 
programok eredményei is ígéretesek voltak. 

A felnőtteknél az ilyen kezelés hatékonysága olyan mértékű lehet, mint a gyógyszerrel és élő orvos-
beteg találkozás során végzett terápiáké, és a hatás akár 6-12 hónapig is kitart. Egy teljes kivizsgálást 
és pszichoedukációt követően a háziorvos mérlegelheti a páciens online prevenciós vagy terápiás 
programba utalását. Ez különösen hasznos lehet akkor, ha a beteg nem fér hozzá más intervencióhoz: 
lakhelye távol esik az ellátóhelytől, a helyi ellátókapacitás szűkös, vagy, mert az állami vagy 
magánszolgáltatók igénybevételét idő vagy pénz hiányában nem engedheti meg magának. A program 
segítségével a páciens kevésbé van kitéve stigmatizációnak - a család, munkatársak, lakóközösség 
előítéleteinek. A programba beteget közvetítő orvos saját maga választhatja meg részvételi szintjét, 
amely megfelel készségeinek, képzettségének, érdeklődésének és a páciens klinikai állapotának. Az a 
családorvos, aki aktív közreműködésre vágyik, a program típusától függően követheti páciensei 
állapotát nyomtatható anyagok vagy automata értesítések, figyelmeztető üzenetek segítségével. 
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Jelenleg akut veszélyeztető állapotban lévő (suicid) és/vagy pszichotikus betegek számára nem 
ajánlhatók ezek a megoldások, és némely program további kizárási kritériumokat is érvényesít. Ugyan 
az online rendszerek biztató kutatási eredményeket hoztak, a klinikai alkalmazás és értékelés 
szempontjai máig vitatottak. 

Farmakoterápia 

A szorongás oldására használt gyógyszercsoportokat a 7. táblázat mutatja. 

7. táblázat. Szorongásoldó gyógyszerek 

Benzodiazepinek 
Antidepresszánsok 
5 HT 1A agonisták 

Egyéb szerek: antihisztaminok (hydroxizin), β-blokkolók, antipszichotikumok, pregabalin GAD-ban 

 

Benzodiazepinek 

Indikáció: átmeneti szorongáscsökkentésre (stressz, egyéb pszichiátriai betegség), az összes 
szorongásos zavarban. Tulajdonságok: szinte azonnali szorongásoldás/alvásjavulás, a szimpatikus 
túlsúly csökkentése, egyszerű beállítás Szorongásoldásra mindig nagypotenciálú benzodiazepint kell 
alkalmazni (alprazolam, clonazepam, lorazepam). Előnyök: jó hatáserősség, szerotonin-potenciáló, 
noradrenalin-gátló, kortizol-gátló hatás, enyhe antidepresszív hatás (2-8 mg), kifejezett anti-pánik 
hatás. 

Az alprazolam hatékony napi dózisa szituatív, reaktív szorongás, valamint idős, rossz testi állapotban 
0,5-1,5 mg, kifejezett (pl. generalizált) szorongásban 1-3 mg, szorongáshoz társult depresszív 
állapotban 1-3 mg, kevert szorongásos-depresszív állapotban 1-3 mg, antidepresszáns gyógyszeres 
kezelés szorongásoldóval való kiegészítése esetén 1-3 mg, pánikbetegségben 2-6 mg. 

5HT-1A agonista (buspiron) 

Generalizált szorongásos zavarban ajánlott. Tulajdonságok: nem szedál, nem rontja a kognitív 
funkciókat, nem befolyásolja a reflexeket, nem okoz dependenciát. 

Előnye: időseknél, alkoholfüggőknél is biztonsággal alkalmazható. Hátránya a lassú hatáskezdet, az 
ineffektivitás (pánik, kényszer, szociális fóbiában). 

Antidepresszánsok 

 A triciklusos antidepresszánsok (clomipramin 5HT, marpotilin Na, dibenzepin, mianserin Na, 
amitriptylin) javasoltak pánikbetegség és poszttraumás stressz-zavar esetén. 

 Tulajdonságok: szerotonin és/vagy noradrenalin reaptake gátlók. Sok esetben veszélyes 
antikolinerg, antihisztaminerg, α1-bénító mellékhatások. Egyéb betegségek fennállása, 
gyógyszeres kezelése és az idős kor esetén a mellékhatások és a lehetséges interakciók 
jelentős kockázattal bírnak. Toxicitásuk magas, túladagolásuk veszélyes. 

 Szelektív szerotonin felvétel gátlók (SSRI) (citalopram, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, 
fluoxetin) javasolt pánikbetegség, fóbiás tünetcsoport, kényszerbetegség és poszttraumás 
stressz-zavar esetén. Tulajdonságok: Hatékony antidepresszánsok. Mellékhatásaik ritkábbak, 
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enyhébbek, veszélytelenek (gasztrointesztinális tünetek, fejfájás, szexuális funkciózavar). a 
gyógyszerkölcsönhatások ritkák. Biztonságosan alkalmazhatók. 

 Szerotonin-noradrenalin reuptake gátlók (SNRI-k)(venlafaxin, dulexetin, mirtazapin) 
generalizált szorongás esetén hatásosak. Tulajdonságok: antidepresszív és anxiolitikus hatása 
is van, jól tolerálhatók. Nagyobb adagban vérnyomásemelkedést okozhatnak. Nincs 
gasztrointesztinális és szexuális mellékhatásuk. 

 Reverzibilis MAO gátló (RIMA) (moclobemid).. Fóbiás tünetcsoport és poszttraumás stressz-
zavar esetén alkalmazhatók. Tulajdonságok: kizárólag a MAO-A aktivitást gátolja, hatékony, 
jól tolerálható, kevéssé toxikus 

Tanácsok gyógyszerválasztáshoz: 

 Gyógyszerválasztásnál érdemes előnyben részesíteni a korábban hatékonynak bizonyult 
készítményt. 

 Amennyiben első epizód, a választásnál érdemes figyelembe venni az elsőfokú vérrokon 
esetleges kezelése során használt készítményt. 

 Monoterápiára kell törekedni. 

 A hatékony dózist állítsuk be. Fokozatosan emeljük az adagot a maximális dózisig. 

 Az antidepresszív hatás leghamarabb 2-4 hét után ítélhető meg. 

 A kezelés első néhány hetében szorongásoldót (nagypotenciálú benzodiazepinek) is adni kell 
az antidepresszáns mellé. 

 SSRI RIMA SNRI készítmények nem rontják a figyelmet és a motoros koordinációt sem, a 
gépkocsivezetést ezek mellett nem kell tiltani. Nem potenciálják az alkohol hatását, a 
kulturált alkoholfogyasztást nem kell tiltanunk. 

 A beteget és a hozzátartozóit pontosan tájékoztatni a terápia menetéről, hosszáról, az 
esetlegesen jelentkező mellékhatásokról, azok fennállásának várható idejéről. 
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Betegtájékoztató 

A szorongásos zavarokra a beteg irracionális félelme jellemző, amelyet egy mások számára 
lényegtelen vagy jellegtelen inger vált ki. A szorongás a nyugtalanító érzelmi tünetek - mint a 
nyugtalanság, az ingerlékenység - mellett jellemző testi reakciókat - bőrpír, verejtékezés, szapora 
légzés, erős szívdobogásérzés - is mutat. Ha a kóros félelem állandósul, a beteg képtelenné válik a 
normális életvezetésre. A korábban neurózisnak nevezett betegségcsoport esetében a szakemberek a 
következő felosztást alkalmazzák: 

 Pánikzavar agorafóbiával vagy agorafóbia nélkül 

 Agorafóbia pánikzavar nélkül, 

 Szociális szorongásos zavar, 

 Specifikus fóbiák, 

 Kényszeres zavar 

 Poszttraumás stressz zavar, 

 Akut stressz zavar, 

 Generalizált szorongás, 

 Szorongásos zavarok más betegségekben. 

A szorongásos zavarok az emberiség leggyakoribb betegségei közé tartoznak. Élete folyamán a 
népesség legalább 25%-a fog él meg valamilyen szorongásos betegséget. Világszerte a családorvosi 
rendelőkben jelentkezők 30-40%-a szenved szorongásos betegségben. A szorongásos kórképek 
nőknél 2-4-szer gyakoribbak. A pánikzavar 2-4%-ban, agorafóbiával 5,3%-ban fordul elő; 
Magyarországon utóbbi a férfiak 5%-nál és a nők 17%-nál jelentkezik. A szociális fóbia előfordulása 
11,5%, a specifikus fóbiáké 5-16%, ahol a nők kétszer gyakrabban betegednek meg. A generalizált 
szorongás a népesség 2,5-6,4%-át, míg a kényszeres zavar 2,5-3%-át érinti. 

A szorongás és a félelem önmagában nem jelent kóros állapotot, sőt, az evolúció során jelentős 
szerephez jutott a fajok túlélésében. A félelem testi reakcióit, az izmok feszültségét, a szapora légzést 
és szívverést mind adaptációs tényezőnek tekinthetjük: segítenek a menekülésben vagy a harcban, 
ha tényleges veszély fenyeget. Az élettani és a kóros szorongás közötti átmenet nem éles, és a 
diagnózis felállításában az egyik leglényegesebb szempont a "szenvedő" beteg. A szorongásos 
zavarok eredete még nem tisztázott. Feltehető, hogy öröklött tényezők mindenképp szerepet 
játszanak kialakulásában. 

A szorongásos zavarokat eredetük szerint két nagy csoportba sorolják. Az elsődleges neurotikus 
fejlődés esetén a szorongásos zavar kezdetei már a gyermekkorban megtalálhatók. Ebben az esetben 
bizonyítani kell, hogy a gyermek szocializációja valamilyen módon károsodott, illetve igazolni kell a 
gyermekkorra jellemző szorongásos tünetek meglétét: a magatartászavart, amely megnyilvánulhat 
teljesítmény-, fejlődés- valamint beilleszkedési zavarokban, illetve a kóros szokásokat, mint a 
körömrágás vagy a hajtépés. A másodlagos neurotikus fejlődés akkor lép fel, ha a személy 
harmonikus fejlődését valamely trauma a betegség kialakulásának irányába fordítja. 

A szorongás egyes testi tünetei jellemzők. A bőrön és a nyálkahártyákon látható jelek ezek közé a 
tünetek közé tartoznak. Jellemző az arc elpirulása, amelyet ha a beteg maga is észlel, fokozódhat a 
szorongása. Gyakori a nyak és a mellkas bőrének pírja, amely a melegség érzésével járhat. Ezzel 
szemben a szorongó beteg végtagjai hűvösek, amely már kézfogásnál is szembetűnő lehet. Előfordul 
az arc, a nyak és a fej bőrének viszketése. A nyálkahártyák nedvtermelésében bekövetkezett változás 
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hatására a nyál mennyisége csökken, a szorongó beteg szája jellemzően száraz, ennek következtében 
beszéde tompább, színtelenebb. A szájszárazság beszéd közben mellékzörejek képződéséhez vezet: 
egyrészt egyes mássalhangzókhoz cuppanó hangok társulnak, másrészt a beteg száraz krákogással, 
torokköszörüléssel próbál magán segíteni. Az izzadás szintén jellemző a betegekre, mert a szorongás 
általában növeli a bőr verejtékmirigyeinek aktivitását. Az esetek nagy részében ehhez testszag és 
kellemetlen szájszag társul. A szem is árulkodó lehet. A szorongó beteg pupillája általában tágabb, 
szaporábban pislog, és a szeme gyakran könnyes. Jellegzetes, hogy kevéssé tartják a szemkontaktust, 
illetve előfordul, hogy "elkapják a tekintetüket". 

A szorongásnak a légzésre kifejtett hatása szintén többrétű. Egyrészt jellemző a légvételek számának 
növekedése, a légzés szaporasága, amely pánikrohamok esetén végtagi görcshöz vagy ájuláshoz is 
vezethet, másrészt gyakori a mély sóhajtás, amelynek szorongáscsökkentő hatása van. Előfordul a 
pulzusszám növekedése és csökkenése is. 

A szorongó beteg gátolt benyomást kelt, megnyilvánulásai uniformizálódnak. Mozdulatai lassúak, 
kimértek, óvatosak. Beszédére is a sztereotipizálás, az általánosítás jellemző. A viselkedés 
megnyilvánulásának egy része a szorongás enyhítését szolgálja. Ellentétben az előbb leírt gátolt 
tünetekkel, ezeket inkább a túlmozgás jellemzi: a beteg járkál, ülő helyzetben a lábát rázza, dobol, 
gyakran változtatja testtartását. A dohányzás rituáléja szintén ebbe a szorongáscsökkentő csoportba 
tartozik. 

A szorongás érzelmi megnyilvánulásait alapvetően két csoportba lehet sorolni. A mínusztünetek a 
beteg szorongásának súlyosságáról adnak tájékoztatást: az érzelmi paletta színei elhalványulnak, 
elszürkülnek, mimikája visszafogott, hangja halk. A plusztünetek pedig épp a szorongást hivatottak 
ellensúlyozni: az érzelmek a gátláson keresztül a "felszínre törnek", és egy mosoly vagy egy nevetés 
csökkenti a beteg szorongását. Előfordul azonban, hogy a gesztus, a mimika erőltetettnek, 
inadekvátnak tűnik: a mosoly inkább vigyor jellegét ölti, a nevetés akkor is fennmarad, amikor a 
beszéd tartalma már nem indokolja azt. A kommunikáció szintén szorongáscsökkentő hatású, ezért 
egyes esetekben megfigyelhető a túlzott közlési vágy, a fokozott beszédkésztetés. A beszédre 
jellemző plusztünet, amikor a beteg túláradóan írja le az őt ért eseményeket: a napja csodálatos, az 
ebédje fenséges, a kezelése mennyei. 

Fóbiák. A phobos görög szó eredeti jelentése szerint rettenetet, félelmet, menekülést jelent. Ma 
inkább iszonynak lenne helyes nevezni. 

Az agorafóbia szó eredete szintén görög (agora = piactér). A betegség elnevezése arra utal, hogy a 
beteg képtelen elviselni a "piactéri" sokadalmat, azaz a tömeget, különösen akkor, ha a tudat alatt 
felvázolt menekülési útvonalak el vannak zárva. Így a beteg rosszul lehet sorban álláskor, közlekedési 
eszközökön, különösen forgalmi dugókban. Kerül minden zárt helyet, főként, ha nagy tömeg veszi 
körül. Ezért nem száll tömegközlekedési eszközre, sokszor a saját autójában is fél. A félelem valódi 
pánikrohamot válthat ki. 

Szociális fóbia esetén a beteg mások társaságában szorong, retteg minden nyilvános szerepléstől. A 
fóbiás gyermekek írásban kiváló, szóban pedig gyenge teljesítményt nyújtanak. A felnőttek félnek a 
telefonálástól, bemutatkozástól, félnek mások szeme láttára aláírni hivatalos dokumentumot, nem 
szívesen esznek más társaságában, ők is kerülik a szereplést. 

Az izolált vagy specifikus fóbia esetén - a szociális fóbiától eltérően - a beteg meg tudja nevezni 
iszonyának tárgyát. Ezek lehetnek állatok (pók, egér, hüllő, stb.), természeti jelenségek (villámlás, 
sötétség, magasság), vér látványával, sérülésekkel kapcsolatos élmények, de felsorolni is lehetetlen, 
hányféle dolog képes specifikus fóbiát kiváltani. 
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A pánikbetegség ismételten, minden előzmény nélkül kialakuló súlyos félelem. A beteg egyik percről 
a másikra tapasztalja a tüneteket; erős szívdobogás, verejtékezés, remegés, légszomj, fulladás, 
mellkasi fájdalom, hányinger, hasi panaszok, szédülés, ájulás érzése, halálfélelem, zsibbadás, 
érzészavarok, borzongás vagy hőhullámok jelentkeznek. A roham gyorsan alakul ki, 1-2 perc alatt 
egészen heves lesz és mintegy 10-30 percig tart. A beteg környezete súlyos rosszullétet lát, ami miatt 
gyakorta ki kell hívnia az orvost vagy a mentőket. A pánikbetegség agorafóbiával társulhat vagy 
önállóan jelentkezik. Kialakult pánikbetegségről hivatalosan akkor beszélhetünk, ha a fenti tünetek 
közül négy mindenképpen megtalálható a páciensnél. 

Az általános (generalizált) szorongás szindrómát az élet szinte minden területére kiterjedő 
aggodalom jellemzi. A betegnek napjai úgy telnek, hogy szinte mindig nyomasztja valami: 
nyugtalanság, idegesség, gondolkodás- és koncentrációs zavar, ingerlékenység, izomfeszülés, 
alvászavarok kínozzák. A panaszokat általában valamilyen külső tényező váltja ki. Ilyenek lehetnek a 
fokozott elvárások (előléptetés, szülővé válás), fokozott fenyegetés (pl. agresszív főnök), 
önbizalomvesztés. A beteg állandóan ellenőrzi környezetét, mindig figyel, koncentrál, nincs-e a 
környezetében fenyegető tényező, és ennek legkisebb jelét is képes irracionális méretűre nagyítani 
(pl. a főnök megkritizálta a munkáját, tehát ki fogja rúgni, stb.). 

Kevert szorongásos-depressziós szindrómában a depresszió (tartós és kóros lehangoltság, késztetés-
hiány, stb.) együttesen fordul elő. Jellemző tünetei: koncentrálási nehézségek, alvászavarok, 
fáradtság, ingerlékenység, aggódás, a beteg könnyen elsírja magát, túlzott éberség és gyanakvás, a 
legrosszabb dolgok bekövetkeztének előrelátása, reménytelenség, önértékelési zavarok. 

A kényszerbetegség gyakran már gyermekkorban elkezdődik. A kényszer jelentése, hogy a beteg 
"kénytelen" valamire gondolni, "kénytelen" valamilyen cselekvést feltűnően gyakran ismételgetni. 
Nemrég még a legreménytelenebb "neurózisok" közé sorolták. A kényszerek lehetnek gondolatok és 
cselekvések, a beteg számára kínzóak, idegenek, irracionálisak. Szinte bármilyen cselekmény vagy 
gondolat válhat kényszerré, melynek ismételt elvégzése a beteg számára szertartássá válik, jóllehet 
ezek hoznak tartós megnyugvást. A kényszergondolatok és -cselekvések súlyos bűntudattal, 
szorongással járnak. A legjellemzőbb kényszercselekvések közé tartozik az állandó kézmosás, de ide 
sorolják a kényszeres vásárlást, kleptomániát és a kóros mértékű játékszenvedélyt is. Mások a 
hajukat, szemöldöküket vagy más szőrzetüket tépik. 

Az akut stressz szindrómát és a poszttraumás stressz szindrómát a súlyos stressz által okozott 
szorongásos kórképek közé soroljuk. A súlyos stressz szorongást, rettegést és a tehetetlenség érzését 
okozza. A lelki traumát a beteg gyakorta átéli gondolatban, álmaiban. Jellemző a szelektív 
emlékezetkiesés, a beteg - nyilván önvédelemből - olykor nem képes felidézni a szörnyű emlék fontos 
mozzanatait. A betegek nem képesek segítséget kérni, személyes kapcsolataik sérülnek, a beteg 
keresőképtelenné, rokkanttá válhat. Az akut stressz szindróma négy héten belül megjelenik és 
lezajlik. A poszttraumás stressz szindróma viszont egy életen át követheti a beteget, gyakran kíséri 
depresszió és előnytelen személyiségváltozás (agresszív, antiszociális viselkedés). A poszttraumás 
stressz szindrómát különösen a holocaust és a vietnami háború túlélői között figyelték meg nagy 
számban, de tömegszerencsétlenségek, súlyos balesetek megtörténte után is jelentkezhet. 

A szorongás bizonyos szintig mindennapi életünk része, számos eseményre teljesen egészséges 
reakció. Betegséggé csak akkor fajul, ha meghatározóvá válik az egyén életvitelében. Kialakulását és a 
már kialakult betegség lefolyását nagymértékben befolyásolják az illető megoldási módszerei a 
felmerülő problémák esetén. A szorongás sok esetben vezet alkohol-, kábítószer-függőséghez, 
elmagányosodáshoz, az emberi kapcsolatok elvesztéséhez, melyek csak fokozzák a beteg 
szorongását, élete kilátástalanságának érzését. Mindennek - segítség híján - sajnos elkerülhetetlen 
következménye lehet a depresszió és végül az öngyilkosság. Arról sem szabad megfeledkeznünk, 
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hogy a szorongásnak testi szövődményei is lehetnek. A szív és érrendszeri halálozás az ilyen betegek 
körében 9-szer gyakoribb, mint a lelkileg egészségesek között. A mai korszerű gyógyszeres és 
pszichoterápiás kezelésnek köszönhetően azonban a szorongás jelentősen megszelídült, az esetek 
többségében jól gondozható, sőt gyógyítható állapottá vált. 

A szorongás diagnózisának alapja a beteggel történő beszélgetés, az életvitelének és a szokásainak 
megismerése. A szorongásos zavar a diagnosztikus kritériumok alapján pontosan beazonosítható, és 
a kezelés is csak ennek ismeretében kezdhető el. Segítséget nyújthat, ezért szükséges lehet a betegek 
ön-megfigyelése, a családtagoktól kapott kiegészítő információk felhasználása, illetve egyes 
esetekben - pl. pánikzavarban - laboratóriumi, EKG stb. vizsgálatok. A kórisme felállítása pszichiáter 
szakorvos feladata, sajnos ma Magyarországon a rászoruló pszichiátriai betegeknek csak mintegy 6%-
a jut hozzá magas színvonalú szakorvosi ellátáshoz. 

Megelőzés 

Bár a szorongásos kórképek esetében is kimutatható a genetikai hajlam, mégis számos tényező 
szükséges kialakulásokhoz, amelyben jelentékeny a környezeti hatások és a nevelés szerepe. Fontos, 
hogy már a gyermekkor félelemtől mentesen, kielégítő szociális körülmények között és irreális szülői 
elvárások nélkül, szeretetteljes légkörben teljen. A legfontosabb, hogy a szülők olyannak fogadják el 
gyermeküket olyannak, amilyen. Ne állítsanak elé elérhetetlen célokat, követelményeik összhangban 
legyenek a gyermek értelmi-érzelmi-fizikai teljesítőképességével. Fontos, hogy a gyermek tanuljon 
meg félelem nélkül élni, legyen önbecsülése, tudjon büszke lenni arra, amiben tehetséges, és ne 
okozzon számára sérülést, ha nem tud minden elvárásnak megfelelni. A szorongó ember számára a 
legfontosabb, hogy minél előbb - még az önpusztító megoldások keresése előtt - forduljon orvoshoz. 

Az első, akihez fordulhatunk, a családorvos, aki ma már egyre tájékozottabb a pszichiátria speciális 
területein is. Ha bárki úgy érzi, nem kapja meg a megfelelő megoldást, és alaposabb beszélgetésre, 
kivizsgálásra, kezelésre volna szüksége, nyugodtan forduljon pszichiáterhez, akár ismerősei, rokonai 
érdekében is. 

A gyógyulási esélyek ma már igen jók. A nagy áttörésben elsősorban az SSRI gyógyszerek játszották a 
főszerepet. Az orvostudomány az elmúlt húsz évben a legnagyobb előrelépést éppen a szorongásos 
kórképek lényegének megértése és gyógyítása terén érte el. Többek között talán ennek tudható be, 
hogy az amúgy mindig elkeserítő öngyilkossági statisztikák ma már Magyarországon is sokkal 
kedvezőbb képet mutatnak, mint akár 20 évvel ezelőtt. 

Hasznos tudnivalók 

A szorongás népbetegség. Szövődményei életveszélyesek, a betegség viszont jól gyógyítható. Azonnal 
forduljon tehát orvoshoz, ha a következő tünetek valamelyikét észleli: 

 Tartós álmatlanság 

 Állandósuló tárgytalan félelmek 

 Indokolatlan idegesség 

 Öngyilkossági gondolatok, késztetések 

 Késztetések logikátlan cselekmények rendszeres véghezvitele 

 Vissza-visszatérő fenyegető gondolatok 

 Kórosan lehangolt lelki állapot, indokolatlan bűntudat, önvád 

 Minden olyan lelki állapot, mely életét megnehezíti és a kilátástalanság érzésével társul. 
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A szorongás a beteg munkaképességének és - önkorlátozó - magatartása miatt életminőségének 
súlyos csökkenésével jár. A külső körülményekhez, azok megváltozásához nehezen tud 
alkalmazkodni. 

Tesztkérdések 

1. Mennyi a szorongásos kórképek egyéves prevalenciája Magyarországon? 
A. 17,7% 
B. 30,5% 
C. 1% 
D. 42% 
 
2. Mely szomatikus kórképekhez társulhat szorongás? 
A. Kardiális kórképek 
B. Endokrin zavarok 
C. Alvászavarok 
D. Affektív kórképek 
E. Mindegyik 
 
3. Milyen kérdőív használható a szorongás szűrésére? 
A. Hamilton szorongás skála (HAM-A) 
B. Beck Depresszió Kérdőív 
C. Spielberger-féle szorongáskérdőív (STAI) 
D. Berlin kérdőív 
E. A és C 
 
4. Mi lehet a szorongásos zavarok terápiája? 
A. Életmód-változtatás 
B. Pszichoterápiás módszerek 
C. Farmakoterápia 
D. Online prevenciós program 
E. Mindegyik 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: E, 3: A, 4: E 

 

Öngyilkosság (suicidum) 
dr. Szabó János, dr. Torzsa Péter 

Bevezetés 
Az öngyilkossági szándék korai felismerésében, az öngyilkosságok számának csökkentésében a 
háziorvosi teamnek kiemelkedő szerepe van, mivel ismeri a veszélyeztetett csoportok jelentős részét, 
így felismerheti a gyanújeleket és megelőzheti az elkövetést. 

Definíció, BNO tartomány 
Mind a mindennapi, mind a tudományos fogalomhasználat szerint öngyilkosságot követ el az az 
ember, aki életének saját maga vet véget. A suicidium szándékos cselekmény, amelynek célja és 
végeredménye a cselekvő saját életének kioltása. Az öngyilkossághoz három kritérium tartozik: 

1. Az élet kioltásának tudatos szándéka, 
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2. Egy módszer képzete (végiggondolása?), amely módszer alkalmas az élet kioltására, 
3. E módszer cselekvéssémájának megvalósítása. 

Öngyilkossági kísérletről beszélünk, ha valaki saját életének kioltási szándékával károsítja szervezetét, 
de ennek következtében nem hal meg. Az öngyilkosság három meghatározó jegyéből következik, 
hogy a kísérlet négy körülmény - vagy ezek kombinációja - miatt lehet sikertelen: 

1. az élet kioltásának szándéka nem elég erős vagy nem egyértelmű, 
2. az öngyilkosság módszere nem, vagy nem eléggé hatékony, 
3. az öngyilkossági cselekedet hibás vagy inadekvát, 
4. a halál bekövetkezése előtt külső segítség, - amelyet többnyire orvosi beavatkozás is kísér 

vagy követ, - a szervezet károsodását megakadályozza, megállítja vagy megszünteti [1]. 
„A suicidum nyílt, direkt, öndestruktív viselkedés, ami csak különleges szociokulturális viszonyok 
között nem számít deviánsnak.” 

Az öngyilkosság nem betegség, hanem cselekmény, amihez mentális zavarok, régebb óta fennálló, 
kezeletlen problémák, külső körülmények, vagy frissen bekövetkezett, az egyén korábbi életét 
(értékrendjét) súlyosan megrendítő események, krízisek járulnak hozzá. A pszichológia szerint nincs 
öngyilkosságra immunis személy. 

Az öngyilkosok több mint kétharmada depressziós. A depresszív állapotot tartós búskomorság, 
elesettség, szomorúság, apátia, halálvágy jellemzi. Sok elkövetőre jellemző lehet deviancia, pl. 
alkoholizmus, drogfüggőség. Az öngyilkos gondolatok, az öngyilkossági kísérlet és a befejezett 
öngyilkosság három különböző, de egymással nagy átfedést mutató jelenség. A korábbi öngyilkossági 
kísérlet és a fennálló major depresszió a jövőbeni öngyilkosság legerősebb prediktora, és az 
öngyilkosságot megkísérlők/elkövetők legnagyobb része olyan emberek közül kerül ki, akiknél 
öngyilkos gondolatok vannak jelen, különösen, ha kezeletlen major depresszió is fennáll [2, 3, 4, 5]. A 
depresszió, az öngyilkossági kísérlet és a befejezett öngyilkosság azonban három különböző, jóllehet 
nagy átfedést mutató kategória. Az öngyilkosság áldozatainak több mint egyharmada követett el 
legalább egyszer öngyilkossági kísérletet, és az első öngyilkossági kísérlet szignifikánsan növeli a 
befejezett öngyilkosság kockázatát az elkövetkező 10-15 évben [6, 7, 8]. Bár az öngyilkosság 
viszonylag ritka esemény a háziorvosi gyakorlatban, figyelembe véve, hogy a depresszió igen gyakori 
a befejezett öngyilkosságok esetében, a depressziót, különösen a múltbeli vagy fennálló öngyilkos 
viselkedések esetén a háziorvosoknak igen komolyan kell venniük. 

Az öngyilkosságok túlnyomórészt lelki válságból, krízisből adódnak, de ritkábban - bizonyos 
közösségekben, szektákban, kultúrákban - rituális okból is elkövethetik. 

X60H0 Szándékos önmérgezés nem opioid fájdalom-, lázcsillapítókkal, antirheumaticumokkal 

X61H0 Szándékos önmérgezés antiepilepticumokkal, nyugtató és antiparkinson, psychotherapiás 
drogokkal 

X62H0 Szándékos önmérgezés narkotikumok és psychodyslepticumok által, m.n.o. 

X63H0 Szándékos önmérgezés autonóm idegrendszerre ható egyéb gyógyszerekkel 

X64H0 Szándékos önmérgezés egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biol. anyagokkal 

X65H0 Szándékos önmérgezés alkohol által 

X66H0 Szándékos önmérgezés szerves oldószerek, szénhidrogének és gőzeik által 

X67H0 Szándékos önmérgezés egyéb gázok és gőzök által 

X68H0 Szándékos önmérgezés pesticidek által 

X69H0 Szándékos önmérgezés k.m.n. vegyszerek és mérgező anyagok által 

X70H0 Szándékos önártalom akasztás, zsinegelés és megfojtás által 

X71H0 Szándékos önártalom vízbe fulladás és elmerülés által 

X72H0 Szándékos önártalom kézi lőfegyverrel 

X73H0 Szándékos önártalom sörétes, huzagolt csövű- és katonai lőfegyverrel 
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X74H0 Szándékos önártalom egyéb és k.m.n. lőfegyverrel 

X75H0 Szándékos önártalom robbanó anyagokkal 

X76H0 Szándékos önártalom tűzzel, füsttel és lángokkal 

X77H0 Szándékos önártalom forró gőzzel és tárgyakkal 

X78H0 Szándékos önártalom szúró- és vágóeszközzel 

X79H0 Szándékos önártalom tompa tárggyal 

X80H0 Szándékos önártalom magas helyről leugrás által 

X81H0 Szándékos önártalom mozgó objektum elé ugrás vagy fekvés által 

X82H0 Szándékos önártalom motoros járműtől való összezúzatás által 

X83H0 Szándékos önártalom egyéb megjelölt módon 

X84H0 Szándékos önártalom k.m.n. 

Y8700 Szándékos önártalom következményei 

 

Az öngyilkosság és öngyilkossági kísérlet minden formája a társadalmi beilleszkedési zavarok (TBZ) 
közé tartozik. 

Epidemiológia 
Világon az öngyilkossági halálozás 1 millió fő/év (WHO) - 2020-ra ez 1,5 millióra fog nőni. 

Európában a legmagasabb a prevalencia a kontinensek közül (150 ezer haláleset/év), itt 
Magyarország a 2. helyen (Oroszország > Magyarország > Finnország) áll a befejezett öngyilkosságok 
arányában. A standard mortalitási rátákat (SMR) az EU-15 átlaghoz (14,24) viszonyítva, 2008-ban 
magasabb volt az SMR Magyarországon (37,17), Szlovéniában (28,75), Finnországban (28,96), 
Ukrajnában (36,51, 2006-os adat érhető el) és a Balti államokban. Az elmúlt egy évtized alatt a 
legnagyobb mértékben Szlovéniában csökkent az SMR, ezt követte Ukrajna, majd Magyarország. 

Magyarország öngyilkossági halálozása 
1986-ig világelső volt Magyarország a szuicid ráta tekintetében. Az arány mind a férfiak, mind a nők 
körében meghaladta az EU-15-átlag kétszeresét. 

Mortalitás/morbiditás 
Az öngyilkosság sokkal nagyobb mértékben pusztítja Magyarország népességét, mint más 
országokban [9]. Az öngyilkosság okozta halálozás nagyobb arányú az összes halálozásban, mint más 
európai országokban vagy az Egyesült Államokban (1,3%), de ez az arány az utóbbi tíz évben 
csökkenő tendenciát mutat, 2008-ban 17,4%-kal volt alacsonyabb, mint 1999-ben. Az öngyilkosok 65-
87%-a depresszióban szenved közvetlenül a halála előtt. A nem kezelt depressziós betegek 15-19%-a 
öngyilkosság által hal meg. Az öngyilkosok 30-44%-ának már volt korábban szuicid kísérlete. Az 
öngyilkosok 34-60%-a jár orvosnál az utolsó 4 héten belül (egy héten belül 16-40%-uk) (1., 2., 3. 
ábra). 
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1. ábra. Öngyilkossági halálozás Magyarországon 100000 lakosra (1955-2009; WHO). 

 

2. ábra. Öngyilkossági halálozás Magyarországon 100000 lakosra, életkor szerinti bontásban (2009; 
WHO). 
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3. ábra. Összes öngyilkossági halálozás Magyarországon (2009). 

Nem 
Míg a nők körében gyakoribb a depresszió, a férfiak között gyakoribb az öngyilkosság. Az öngyilkosok 
körülbelül 70%-a férfi. Nemtől függetlenül a házasok követnek el legritkábban öngyilkosságot, és az 
özvegyek, illetve az elváltak a leggyakrabban. Ezek a különbségek markánsabbak a férfiaknál. 

Életkor 
A befejezett öngyilkosságok aránya 14 éves kor alatt 1:100000, 14-19 éves kor között 10:100000 az 
arány. Az öngyilkosság miatt bekövetkező halál ebben a korosztályban a második-harmadik halálok 
hazánkban. A fiúk ebben az életkorban négyszer gyakrabban követnek el öngyilkosságot, mint 
ellenkező nemű társaik, azonban a lányok esetében több a szuicid kísérlet. 

Az életkor előrehaladtával növekszik az öngyilkosság gyakorisága. A férfiaknál 45-54 éves és 65 év 
feletti korcsoportban, míg a nőknél elsősorban 65 év felett figyelhető meg. Módszer szerint: 

 Önakasztás: 62,3% 

 Mérgezés: 20,9% 

 Magasból leugrás: 6,3% 

 Lőfegyver-használat vagy robbanás: 2,6% 

 Vízbe fulladás: 2,3% 

 Vágóeszköz-használat: 1,9% 

 Áramütés: 1,2% 
Tipikus időszakok, amikor az öngyilkosságok száma emelkedik: 

 Évszakváltások (tél-tavasz, ősz-tél) 

 Iskolai évzárások (jellemzően a fiatalkorúak öngyilkossági kísérletei emelkednek) 
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 Családi ünnepek – karácsony, Újév (egyedül élők, idős emberek öngyilkossági kísérletei 
emelkednek) 

Az öngyilkosság kockázati tényezőit az 1. táblázatban, a veszélyeztetett csoportokat a 2. táblázatban 
soroltuk fel. 

1. táblázat. Az öngyilkosság kockázati tényezői 

Demográfiai 
a) férfiak 
b) adolescens kor, idős kor 
c) kisebbségek 
d) vulnerábilis periódusok 

Pszicho-szociális 
a) gyermekkori súlyos életesemények 
b) munkanélküliség, izoláció 
c) akut pszichoszociális stresszorok 

Pszichiátriai 
a) depressziós epizód –középsúlyos, súlyos 
b) jelen lévő suicid szándék, korábbi suicid kísérlet 
c) személyiségzavar és súlyos szomatikus megbetegedés 
d) öngyilkosság előfordulása a családi anamnézisben 

 

2. táblázat. Veszélyeztetett csoportok 

Férfiak 

Serdülőkorúak 

Időskorúak, özvegyek 

Családban volt öngyilkosság 

Akinek volt suicid kísérlete 

Nők vulnerábilis periódusokban 

Szociális otthonok lakói 

Alkohol- vagy drogbetegek 

Pszichiátriai betegek, különösen: 

 depresszió, bipoláris-II 

 komorbiditás szorongással 

 borderline személyiségzavar 

Súlyos szomatikus betegek 

 rosszindulatú daganatok 

 endokrin betegségek 

 neurológiai betegségek: sclerosis multiplex, epilepszia, fejsérülés utáni állapot 

Krónikus fájdalom szindróma 

Pszichoszociális problémákkal küszködők 

 

A háziorvosi team feladatai az öngyilkossági szándék korai felismerésében 
és az öngyilkosságok megelőzésében 
Az öngyilkosság szempontjából veszélyeztetettek szűrése, az első orvos-beteg találkozás alkalmával, a 
családi és egyéni anamnézis felvételével kezdődik. Mindazok, akiknek első- vagy másodfokú rokonai 
között előfordult öngyilkosság, öngyilkossági kísérlet, illetve egyéni élettörténetükben öngyilkossági 
kísérlet szerepelt, nagy rizikójú páciensnek számítanak. 
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Major depressziós betegek esetében az öngyilkosság főként a major depressziós epizód alatt 
következik be (79-89%), ritkábban a diszfóriás (kevert) mánia fázisában (11-20%), és gyakorlatilag 
sosem jelentkezik eufóriás mánia vagy eutímia során (0-1%) [10, 11]. 

Tájékozódni kell arról is, hogy betegünk valamely veszélyeztetett csoportba sorolható-e. Ezt követően 
fel kell mérni a beteg aktuális pszichoszociális státuszát és a legkisebb gyanújel esetén is (alacsony 
fekvésű hangulat, alkoholbetegség, drogbetegség, súlyos, krónikus fájdalommal járó szervi betegség, 
rendezetlen, a beteg által kilátástalannak ítélt szociális helyzet, munkanélküliség, akut krízisszituáció, 
serdülőkori krízisek, időskori izoláció) rá kell kérdezni, hogy vannak-e a betegnek öngyilkossági 
gondolatai. Az akutan öngyilkosságra hajlamos beteg klinikai, pszichoszociális és demográfiai 
jellemzőit a 3. táblázatban foglaltuk össze. A betegek segítséget kérhetnek a Magyar Lelki Elsősegély 
Telefonszolgálatok Szövetségétől az éjjel-nappal díjmentesen hívható 06-1-116-123 telefonszámon is. 

 

3. táblázat. Az akutan öngyilkosságra hajlamos betegek legjellemzőbb jegyei a háziorvosi 
gyakorlatban 

Klinikai jegyek Pszichoszociális jegyek Demográfiai jegyek 

Súlyos depressziós epizód 
(agitáció, inszomnia, szorongás, 
reménytelenség, önvádlás) 

Akut pszichoszociális stresszorok 
(veszteségélmények, főbb anyagi 
problémák) 

Férfi nem (minden életkor),  

Akut/krónikus alkohol/drog-
problémák 

Különélés/válás, egyedül élés Idős kor (mindkét nem), fiatal 
emberek (férfiak)  

Több komorbid betegség Fegyver/méreg otthon, magas 
épületben lakás 

Tavasz/kora nyári időszak 

Vágy a halálra, öngyilkos 
gondolatok, öngyilkossági terv, 
öngyilkos gesztusok 

Munkanélküliség  

Pszichiátriáról nemrégiben 
történt hazabocsátás (rövid 
kórházi tartózkodás, nagyszámú 
korábbi kórházi kezelés, nem 
tervezett elbocsátás) 

  

Kezelés hiánya   

 

Amennyiben a beteg említést tesz öngyilkossági gondolatokról, abban az esetben a 
veszélyeztetettség mértékének meghatározása a következő feladat: 

1. Ha a betegünk csak általánosan gondol az öngyilkosságra, mint az aktuális élethelyzet 
megoldási lehetőségére, de nem jut el az öngyilkosság módjának, eszközének, helyének 
végiggondolásáig, akkor a beteg veszélyeztetettsége mérsékelt. Ebben az esetben 
betegünket sürgős pszichiátriai konzultációra kell küldenünk. 

2. Ha már az öngyilkosság módjának, eszközének, helyének, idejének részleteit, illetve ezen 
részletek valamelyikét konkrétan végiggondolta a beteg, abban az esetben magas 
veszélyeztetettséget kell véleményeznünk és a beteget felügyelettel azonnali pszichiátriai 
szakvizsgálatra kell küldenünk a nap bármely szakában. Ezekben az esetekben a beteg 
veszélyeztetettsége már olyan mértékű, tudatállapotának módosulása olyan szintű, hogy a 
beteg nincs ítélőképességének birtokában, így az azonnali szakvizsgálatra történő beutalást 
nem tagadhatja meg (4. táblázat). 

4. táblázat. Mikor utaljuk a háziorvosi beteget pszichiátriai ellátásba? 

Járóbeteg-ellátás Kórházi felvétel 

Nemrégiben történt öngyilkossági kísérlet / gesztus Fennálló szuicid veszély 
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Differenciál-diagnosztikai probléma Nagyon súlyos depresszió (pszichotikus, katatón, 
negativisztikus jegyek) 

Kezelésre nem reagáló depresszió Mániás epizód 
Komorbid szerabúzus zavar/dependencia Akut pszichotikus állapotok 
Kezeléssel való együttműködés hiánya Súlyos komorbid testi betegség 
Súlyos személyiségzavar  
Hipomán epizód  
Újonnan felismert bipoláris zavar  

 

3. Azoknál a nagy rizikójú betegeknél, akiknek az aktuális orvos-beteg találkozás alkalmával 
nincsenek panaszai, tünetei, nem említenek öngyilkossági gondolatokat, figyelni kell az 
esetleges hangulatváltozásokat, fel kell figyelni az esetlegesen „indokolatlan”-nak tűnő 
orvos-beteg találkozások rejtett üzeneteire, kéréseire. Ezen betegeink jelentős része nem 
közli egyértelműen, miben kér segítséget, a „cry for help” típusú megjelenésével csak 
közvetetten utal rá, hogy segítségre lenne szüksége. Ezekben az esetekben a beteg gyakran 
bizonytalanabb, a konzultáció végén is tétovázik, mintha akarna még valamit kérdezni, illetve 
szokatlan kérdéseket tehet föl (pl. „ha kórházba kerülnék, mit készítsek össze a 
csomagomba?”, „nehéz időszakban vagyok, de egyre közelebb kerülök a megoldáshoz…”, 
„Doktornő, hisz Ön a gondviselésben?”). Az egyedül élő betegek gyakran az egészségügyi 
személyzet tagjainak, a szociális gondozónak adnak jelzéseket (pl. „ha kórházba kerülnék, a 
szekrényben megtalálsz mindent, amire szükségem lesz…”, „ha történne velem valami, akkor 
a telefon mellett találod meg azoknak a számát, akiket értesíteni kell…”, „olyan hosszúak az 
éjszakák egyedül, mostanában igen nehezen bírom, de tudom, hogy hamarosan megoldódik 
a dolog…”). 

A nagy rizikójú betegek öngyilkosságának megelőzésében a beteg kezelése mellett fontos a család, a 
környezet tagjainak tájékoztatása is. Ezt mindig a beteg beleegyezésével és a beteg jelenlétében kell 
megtenni. A betegek igen gyakran a környezetüknek, családtagjainknak küldik „cry for help” típusú 
üzeneteiket, melyet a családtagok gyakran csak a bekövetkezett tragédia után tudnak értelmezni. 
Ezek a későn megértett üzenetek súlyos teherként nehezednek a visszamaradt családtagokra, kórós 
gyászreakciót, elhúzódó krízishelyzetet, depressziós epizódot provokálva. Fontos, hogy pontosan 
értsék a családtagok a veszélyeztetettség mértékét, tudják, hogy a megváltozott viselkedés, az 
időnként megfejthetetlen kijelentések mögött az öngyilkossági gondolatok erősödése állhat és 
azonnal kérjenek segítséget a háziorvosi team, a pszichiátriai gondozó munkatársaitól. 

Öngyilkosság-megelőző programok, különös tekintettel a depresszióval 
összefüggő öngyilkosságok megelőzése a háziorvosi ellátásban 
Bár minden öngyilkosságot nem tudunk megelőzni, a depresszióval összefüggő öngyilkosságok 
legnagyobb része megelőzhető, akár a háziorvosi ellátásban is. Az öngyilkos viselkedés általában nem 
jellemző a depresszió nagyon korai szakaszában. Így elég idő áll rendelkezésre a pontos diagnózis 
megalkotására, szükség esetén a pszichiáterrel való konzultációra, és a megfelelő kezelés 
beállítására. A vizsgálatok egy része szerint a háziorvosok folyamatos orvosi továbbképzése (amely 
kifejezetten a depresszióval kapcsolatos képzést is tartalmaz) javítja a depresszió felismerését, 
beleértve a szuicid gondolatok észlelését is, és növeli a depresszió kezelésének hatékonyságát [12, 
13, 14, 15, 16, 17,18], míg néhány más vizsgálatban nem találtak hasonló pozitív hatást [19].  

A Gotland-vizsgálat (Svédország) 
Az e téren úttörőnek számító Gotland szigeten (58000 lakos) végzett vizsgálat eredményei szerint két 
évvel a depresszió diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatos, háziorvosok részére 1983-ban 
szervezett, kétnapos posztgraduális képzési program után Gotlandon az öngyilkossági ráta 60%-kal 
csökkent, az antidepresszívum-felírás a svéd átlag 50%-áról 80%-ra nőtt és a nem specifikus 
gyógyszerek (benzodiazepinek, antipszichotikumok) alkalmazása a svéd átlaghoz képest 25%-kal 
csökkent. A pszichiátriára való továbbküldések száma 50%-kal, a depresszió miatt kórházban töltött 
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napok száma 75%-kal, míg a depresszió miatt betegállományban töltött napok száma 50%-kal 
csökkent [12, 13]. Az öngyilkosságok közül a depressziós öngyilkosságok száma a program után 
szignifikánsan csökkent (42%-ról 26%-ra, p <0,01) [14]. 

A Nürnberg–Würzburg vizsgálat (Németország) 
A Nürnbergi Depresszióellenes Szövetség (Nuremberg Alliance Against Depression) egy Nürnbergben 
(440000 lakos) végzett kétéves intervenciós program, mely négy szintből állt: a) háziorvosok képzése, 
b) „public relations” kampány, c) közösségi segítőkkel és közvetítőkkel való kommunikáció (tanárok, 
papok, helyi média), és d) az önsegítő tevékenységek és nagy kockázatnak kitett csoportok 
(depressziós betegek, öngyilkossági kísérletet elkövetők és rokonaik) támogatása. Az eredmények azt 
mutatták, hogy a kontroll régióhoz képest (Würzburg, 290000 lakos) valamennyi öngyilkos 
cselekmény (öngyilkosság és öngyilkossági kísérletek együttesen) gyakorisága szignifikánsan csökkent 
a beavatkozási régióban a kétéves intervenciós időszak alatt (2002 vs. 2000, Nürnberg: 24% 
csökkenés, Würzburg: 7% növekedés, p <0,004). 

A kiskunhalasi vizsgálat (Magyarország) 
A hazai kiskunhalasi háziorvosi továbbképző és depresszió-megelőzési program az American 
Foundation for Suicide Prevention segítségével, vezető hazai és külföldi szakemberek (Hendin H. és 
Mann J. professzor) részvételével valósult meg. 2000. szeptember, október és november hónapban 
két rövid hétvégét kitevő depresszió-felismerési és öngyilkosság-megelőző tanfolyamot tartottak a 
kiskunhalasi régió háziorvosai és a mellettük dolgozó főnővérek, illetve asszisztensek részére. A 
kiskunhalasi program az intenzív továbbképzésen kívül az alábbiakat tartalmazta [17, 20]. 

 Depresszió rendelés heti tíz órában a meglévő szakrendelés és pszichiátriai gondozó 
rendelési idején felül, ahová a háziorvosok soron kívül küldhették be a betegeiket. 

 Folyamatos, 24 órás telefonszolgálat, amelyen keresztül a háziorvos és a körzeti ápolónő 
bármikor segítséget kérhetett a kiskunhalasi pszichiátriai osztály szakorvosaitól betegeivel 
kapcsolatban. 

 Két pszichiátriai szakdolgozó alkalmazása az időskorú depressziósok jobb ellátása érdekében, 
akik a területen a háziorvos rendelkezésére álltak. (Sajnálatos módon ezt a háziorvosi 
szolgálat munkatársai nem vették igénybe). 

 
A kiskunhalasi régióban (Kiskunhalas régió, 73000 lakos) a beavatkozás előtti 5 éves időszakban 
(1996-2000) az átlagos éves szuicid ráta 100000 lakosra 59,7, majd a beavatkozás utáni időszakban 
(2001-2005) 49,9% volt, ami 16%-os csökkenést jelent. A csökkenés valamivel nagyobb volt nők 
(17%), mint férfiak (15%) esetében, de ez a különbség nem szignifikáns. A helyi kontroll régióban 
(Kiskunfélegyháza, 54000 lakos) ugyanezen adatok 50,4%, illetve 45,1% voltak (11%-os csökkenés). 
Irodalmi adatokhoz hasonlóan azt találták, hogy az öngyilkosok életük utolsó heteiben gyakran 
keresik fel az egészségügyi ellátás valamely formáját: az öngyilkosság előtti négy hétben az áldozatok 
24,9%-a találkozott a háziorvosával, 10,4%-a találkozott pszichiáterrel, 6,5%-a találkozott 
neurológussal és 19,5%-a egyéb orvossal [17, 20, 21, 22]. 

A szolnoki vizsgálat 
A szolnoki háziorvosi depresszió-felismerési és öngyilkosság-megelőző programmal Magyarország 
képviseletében a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete 2004-ben csatlakozott az 
„Európai szövetség a depresszió ellen” programhoz. Szolnokon (népesség közel 80000 fő) 2005-ben 
indult (és 2006-ban zárult) a program, amelynek elsődleges célja valamennyi helyi segítő szakember 
(családorvos, pszichiáter, pszichológus, telefonos lelki elsősegély munkatársai, gyógyszerészek, 
pedagógusok, lelkészek, rendőrök, védőnők, geriátriai gondozók stb.) felkészítése a depresszió és 
öngyilkossági veszély felismerésére és az alapvető intervenciós módszerekre. A négyszintű 
akcióprogram keretében a háziorvosok és más segítő foglalkozásúak részére oktató jellegű 
továbbképzéseket szerveztünk. A közösségi kampány során a lakosság téma iránti érzékenységét és 
ismereteit poszterekkel, rövidfilmekkel, információs brosúrákkal, tájékoztatókkal és egy internetes 
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honlaphoz való hozzáféréssel fokoztuk. Célunk volt, hogy információt adjunk a depresszió megfelelő 
kezeléséről, valamint csökkentsük a betegség és az érintett személyek stigmatizációját. A laikusoknak 
szánt kampányok során megfogalmaztuk azokat az irányelveket, amelyek a tájékoztatás és az ellátás 
alapját képezik, létrehoztunk egy web-oldalt (www.depressziostop.hu), amely mind a laikusok, mind 
a segítő foglalkozású szakemberek számára fontos információkat tartalmaz. Az érintett betegeknek 
és hozzátartozóiknak nyújtott szolgáltatások körébe tartozik, hogy életmentő „segélykártyát” adtunk 
az öngyilkosságot már megkísérelt betegek kezébe, amelyen elsősorban olyan telefonszámok 
szerepelnek, amelyek öngyilkossági krízis esetén gyors, professzionális segítséget biztosítanak. 
Támogattuk a már működő önsegítő csoportokat, és elősegítettük új csoportok szerveződését. 
Szolnok és a szolnoki kisrégió az öngyilkossági halálozás tekintetében országos viszonylatban is a 
hátrányos helyzetű régiók közé tartozott, 2004-ben az országos öngyilkossági arány 26 százezrelék 
volt, Szolnok városában 32 százezrelék, a kisrégióban 37 százezrelék. A program első évében, 2005-
ben 57%-kal, míg 2006-ban 47%-kal csökkent a tényleges öngyilkosságok száma Szolnok városában a 
korábbi 9 év átlagához hasonlítva [23, 24]. 

Országos viszonylatban is mutatkozott kisfokú csökkenés az öngyilkosságok arányában ezekben az 
években, de sehol sem volt ilyen mértékű, mint Szolnok városában. A jelentős javulás még a program 
befejezése utáni évben, 2007-ben is fennmaradt, de 2008-ra már visszaesett a korábbi évek szintjére. 

A program két évében jelentősen megnőtt a depresszió miatt a pszichiátriai gondozóhoz forduló, 
illetve a családorvos által a pszichiátriára irányított betegek aránya, valamint a lelki elsősegély 
telefonszolgálat hívásainak száma is. Az anonim telefonhívások száma a középkorú férfiak esetében 
megkétszereződött, míg a pszichiátria gondozóhoz lényegesen több nő fordult. Igen nagy kérdés, 
hogy valójában mi okozta ezt a rendkívüli mértékű javulást a szolnoki öngyilkossági arányokban. A 
legfontosabb tényező a helyi segítő szakemberek hálózatának kiépítése volt, valamint a depresszió 
miatti kezelés destigmatizálása. Lényeges szerepet játszhatott a helyi médiumok, televízió, rádió, 
helyi lapok aktív részvétele a programban, amelynek fő üzenete, hogy a depresszió felismerhető és 
kezelhető, az öngyilkosság megelőzhető. 
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Tesztkérdések 
1. Hányadik helyen áll Magyarország a befejezett öngyilkosság arányában Európában? 
A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 
E. 5. 
 
2. Mely évszakváltásoknál figyelhető meg az öngyilkosság számának növekedése? 
A. Ősz-tél 
B. Nyár-ősz 
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C. Minden évszakváltásnál 
D. Nincs jellemző évszakváltás 
 
3. Mely a leggyakoribb öngyilkossági módszer Magyarországon? 
A. Mérgezés 
B. Magasból ugrás 
C. Önakasztás 
D. Kútbaugrás 
E. Áramütés 
 
4. Kinek magas a veszélyeztetettsége öngyilkosság szempontjából? 
A. Alkohol-drogbetegek 
B. Házasságban élők 
C. Keresztények 
D. Agyrázkódást szenvedők 
E. Élsportolók 
 
5. A nem kezelt depressziós betegek hány százaléka hal meg öngyilkosság miatt? 
A. 5-9% 
B. 10-14% 
C. 15-19% 
D. 20-24% 
E. 25-29% 
 

Helyes válaszok: 1: B, 2: A, 3: C, 4: A, 5: C 

Evészavarok 
dr. Torzsa Péter 

Definíció, BNO tartomány 

Az evészavarok két alapvető típusa az anorexia nervosa (AN) és a bulimia nervosa (BN). Jellegzetesen 
pszichoszomatikus zavarok, amelyek kialakulásában biológiai, pszichológiai (egyéni és családi), 
valamint társadalmi-kulturális tényezők egyaránt helyet kapnak. 

F5000 Anorexia nervosa 
F5010 Atípusos anorexia nervosa 
R6300 Anorexia 
F5020 Bulimia nervosa 
F5030 Atípusos bulimia nervosa 
F5040 Túlevés, ami más pszichés zavarhoz társul 

 

Mortalitás/morbiditás 

Az anorexia nervosás betegek standardizált halálozási aránya (az aktuális halálesetek száma a várható 
halálesetek számához viszonyítva, standardized mortality ratio, SMR) 5,86 volt az anorexiás 
betegeknél, 1,93 a bulimiásoknál. A túlevéses zavar (binge eating disorder, BED) hosszú távú 
prognózisa még bizonytalan. 
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Nem 

Az evészavarok jellegzetesen női betegségek. Gyermekkorban (5-12 év) az AN és a BN előfordulási 
aránya a két nemben 5:1, felnőttkorban 10:1 a nők javára. Az anorexia nervosa becsült élettartam-
prevalenciája nőknél 0,9%, férfiaknál 0,3%. A bulimia nervosa előfordulása a két nemben 1,5% és 
0,5%. A túlevéses zavar számít a leggyakoribb evészavarnak, prevalenciája 3,5% és 2%. A nők körében 
10-50-szer gyakoribb, mint a férfiakéban. 

Életkor 

Az evészavarok a fiatal lányokra jellemzőek, kezdetük leggyakrabban a serdülőkorra tehető, általában 
a 14-16 éves korosztálynál találkozunk a betegséggel. Az AN általában 12-18 éves korban, a BN 
néhány évvel később kezdődik, de manapság sok gyermeknél a korai pubertásban is megjelenik, sőt 
ritkán a prepubertás időszakában is jelentkezhet a betegség. 

Társadalmi háttér 

Az anorexiás betegek főként a közép- és felső osztályokba tartoznak, intelligensek, de gondolkodásuk 
gyakran értékítéleteken alapul, rugalmatlan és ötlettelen. A legtöbb beteg fő panasza nem is az 
evészavar, ezért az orvosnak a nem nyilvánvaló esetekben is gondolnia kell a diagnózis lehetőségére, 
különösen fiatal nők kivizsgálásakor. A veszélyeztetett népességben megfontolandó az evészavarok 
szűrése. A gyermek- és serdülőkorban kezdődő anorexia súlyos, életveszélyes pszichiátriai betegség, 
amely a felnőttkorban krónikus pszichés és szomatikus megbetegedésekhez, illetve korai halálhoz 
vezet. Ez a legnagyobb mortalitású pszichiátriai betegség, amelyet döntően szervi szövődmények 
okoznak. 

Egyre több vizsgálat jelenik meg a média hatásáról az evészavarok kialakulásában, a vékony 
modelleket példaképül választó fiatalok, a zenei klipeket nézők, vagy például kora gyermekkorban a 
Barbie típusú babákkal játszók körében nagyobb arányban fordul elő a testtel való elégedetlenség és 
a soványság iránti vágy. A betegségre való hajlamban, a zavar kialakulásában és fenntartásában 
meghatározó szerepe van a biológiai eltéréseknek, a társadalmi-kulturális hatásoknak, gondoljunk 
például a karcsúságideálra. Ezek jellemzően komplex módon jelenhetnek meg egy kórképben. 

Hatáskör/kompetencia 

Gyermekek és serdülők kezelésekor vonjuk be a családtagokat is a kezelés folyamatába az 
információk megosztása, a viselkedésterápiával kapcsolatos útmutatás (pl. étkezések rendjének 
megtervezése, határok kijelölése) elősegítése céljából. A betegeket és családtagjaikat fel kell 
világosítani az evészavarok természetéről, lefolyásáról és kezeléséről és ösztönözni kell őket a 
támogató csoportok tevékenységében való részvételre. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Az első tünetek között testsúlycsökkenést vagy -gyarapodást, fáradékonyságot, szédülést, 
enerváltságot, amenorrhoeát, székrekedést panaszolhat a beteg. Szerepelhet hasi puffadás, hasi 
diszkomfortérzés, szívtáji égő érzés, torokfájás, palpitáció, polyuria, polidypsia és insomnia a beteg 
anamnézisében. 
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A legszembetűnőbb, hogy megváltozik a gyermek táplálkozási magatartása. Kerüli a közös 
étkezéseket, csak kis energiatartalmú ételeket fogyaszt, számolja a kalóriákat, étkezéssel kapcsolatos 
rituálékat fejleszt ki, pl. nagyon apró darabokra vágja az ennivalót, nagyon lassan eszik, előtte túl 
sokat iszik, rejtegeti, felhalmozza a meg nem evett ételt. Sok időt fordít a számára elfogadható, 
szigorúan kalóriaszegény ételek készítésével. Jellemző, hogy a gyermek fél a súlygyarapodástól, 
rendkívül elégedetlen a súlyával, alakjával, így túl sokat foglalkozik a testsúlyával, naponta többször 
méredzkedik. Számos érvet használ az étel visszautasításának magyarázatára: teltségérzése van, fáj a 
hasa, nem tudja lenyelni az ételt. 

A betegek egy csoportjára az is jellemző, hogy intenzív testedzést végeznek. Állandó 
mozgáskésztetésük van, naponta több órát töltenek testmozgással. Egyenesen bűntudatuk van, ha 
nem edzhetnek. A fogyást esetleg önhánytatással, hashajtókkal is segítik. Látszatra ugyan 
egészségesek, energetikusak ezek a fiatalok, ám a betegség előrehaladtával egyéb tünetek is 
megjelennek: ingerlékenység, állandósuló fáradtság, spontán ájulások, gyomorégés, székrekedés. 
Néha depresszió keríti őket hatalmába, megromlanak a kortársakkal a kapcsolataik. Az anorexia a 
fejlődő szervezetben jelentős szövődményeket okoz. Bár ezek nagyobb része visszafordítható a 
táplálkozás helyreállításával, mégis hosszú távú szövődmény lehet a csökkent csontállomány, illetve a 
testmagasság kívánatostól való elmaradása. 

Pathogenezis 

Biológiai, pszichológiai és társadalmi-kulturális faktorok egyaránt szerepet játszanak az evés 
zavaraiban. Ezek feloszthatók prediszponáló, precipitáló és fenntartó tényezőkre. 

A prediszponáló tényezők lehetnek egyéniek, ezen belül biológiai (például genetikai), pszichológiai 
(például személyiségbeli) összetevők. Családi és szociokulturális kockázati tényezők is vannak. Ez 
utóbbiak között a jellegzetes nemi különbség, a kormegoszlás, a társadalmi rétegbeli különbségek, 
egyes foglalkozási csoportok (manökenek, táncosok) fokozott kockázata, a mai korra jellemző és nagy 
kulturális nyomást jelentő karcsúságideál említendő. 

A precipitáló tényezők olyan stresszorok, amelyek diétázáshoz és fogyókúrához vezetnek. A 
betegséget fenntartó tényezők lehetnek biológiaiak: a malnutritio következményei, vagy a 
környezetből származó különböző megerősítések, a betegség másodlagos előnyei. 

Vannak olyan elképzelések is, amelyek nem magyarázzák az evészavarok komplexitását, hanem egy-
egy területre koncentráló részelméletek. Az evészavarok betegségmodelljei valamilyen betegséghez 
hasonlítják az evészavarokat. Ilyen elképzelés az evészavarok depressziómodellje, amely a 
depressziós tünetek, az önvád, a szuicidiumok gyakori előfordulása, az antidepresszívumok néha 
előnyös hatásai alapján azt tételezi fel, hogy az evészavarok a depresszió formakörébe tartoznak. 
Hasonló teória a kényszerbetegség-modell, amely a gyakori kényszeres tünetek és a 
kényszerbetegséggel (obsessiv-compulsiv zavarral) való magas komorbiditási arány alapján tételez fel 
szoros rokonságot a két zavartípus között. 

Fizikális vizsgálat 

A fizikális vizsgálat során többnyire nem észlelhetők eltérések. Az 1. táblázat az előrehaladott 
evészavarok klinikai tüneteit mutatja be. 

1. táblázat. Fizikális eltérések előrehaladott evészavarban 

Általános megjelenés Lesoványodott, beesett arc, sápadt bőr, érzelmi színtelenség, de lehet 
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normális testsúly vagy túlsúly is 
Vitális jelek Bradycardia, hypotensio, hypothermia, orthostasis 
Bőr Száraz bőr, fénytelen vagy töredezett haj, körömelváltozások, 

hyperkarotinaemia, kötőhártya alatti vérzés 
Fej, fül, szem, orr, 
torok 

Beesett szem, száraz ajak, gingivitis, csökkent fogzománc a lingvális és 
okklúziós felszíneken, fogszuvasodás, parotitis 

Emlő Atrophia 
Szív Mitrális billentyű prolapsus, „klikk" vagy zörej, ritmuszavarok 
Has Sajkaszerűen behúzódott, tapintható széklet, epigastrialis érzékenység 
Végtagok Oedema, hegek a kézháton (Russel-jel), acrocyanosis, Raynaud-jelenség 
Neuromuszkuláris Trousseau-jel,* csökkent mélyreflexek 

 

Klinikai tünetek 

Anorexia nervosa (AN) 

Alaptünete a súlyhiány, a súlyfóbia, a testképzavar és az amenorrhoea. A súlyfóbia (más néven: 
obezitofóbia) az elhízástól való félelmet jelenti súlyos soványság esetén is. Az AN-testképzavar 
jellemzője, hogy a sovány betegek is kövérnek tartják magukat, nem tudják reálisan észlelni testüket. 
Mások alakját azonban jól meg tudják ítélni, a testképzavar csak a saját testre vonatkozik. A 
súlyhiánynak legalább 15%-osnak kell lennie. A normális testsúlytartomány gyakran használt 
mutatója a testtömegindex (BMI), ennek normális tartománya a nők esetében 18,5-25 kg/m2, illetve 
férfiakban 20-25 kg/m2. Az amenorrhoea bizonyos testsúlyhiány mellett szinte automatikusan 
jelentkezik. 

Az AN-ben szenvedők bőre száraz, hajuk hullik, bradycardiások, vérnyomásuk alacsony, vitális 
funkcióik lelassultak. Osteoporosis, hormonzavarok, emésztési zavarok, obstipatio lép fel. A vitális 
funkciók lassulása ellenére mozgásos hiperaktivitás gyakori. A betegek személyiségére a 
perfekcionizmus, teljesítmény-orientáció, túlkontrolláltság, kényszeresség jellemző. Kerülik az 
érzelmeket, a szexualitást is. Személyiségük részben meg is változik, visszahúzódó, dacos, gyakran 
depressziós lesz a beteg, betegségbelátása nincs. 

Bulimia nervosa (BN) 

Tünetei sokban hasonlítanak az AN tüneteihez, a két kórkép gyakran kevert formában is észlelhető 
(bulimarexia). Ezt az AN bulimiás altípusának tartja a legújabb betegségosztályozási rendszer. 
Alaptünetek a falásrohamok, amelyekre a kontrollvesztés érzése jellemző, továbbá testsúlycsökkentő 
manipulációk (önhánytatás, hashajtózás, vízhajtózás, koplalás, testedzés), a testképzavarnak 
megfelelő állandó aggodalmaskodás a testsúly és alak miatt, valamint a tünetek bizonyos gyakorisága 
(legalább heti két falásroham). A BN minden tápláltsági állapotban megjelenhet, általában normális 
testsúllyal jár. 

A BN-s tünetek gyakran rejtettek maradnak. Az epizódokat szénhidrát-preferencia jellemzi, néha 
éjszaka jelentkeznek: ekkor félálomszerű, disszociatív állapot lehet jellemző. Az epizód akár naponta 
többször is felléphet, több ezer kalória elfogyasztásával járhat, rövid ideig tart. A hányás során a 
gyomorsav a fogak belső felszínén zománceróziót okoz, ezért a rejtett zavar felismerésében a 
fogorvosok szerepe jelentős. A hányások vagy a vízhajtózás miatti kálium- és egyéb ionvesztés 
életveszélyes szívritmuszavar, szívelégtelenség vagy görcsös rosszullét forrása lehet. A testi 
szövődmények között még a ritka, de életveszélyes gyomor-ruptura és hasnyálmirigy-gyulladás 
emelendő ki. Fatális szövődményt okozhat a hányás során jelentkező aspiráció is. 
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A bulimia nervosa esetén igen magas a policisztás ovárium szindróma (PCOS) kialakulásának 
kockázati aránya. Ha a PCOS tünetei jelentkeznek, akkor a beteg gyakran ugyanúgy nem fordul 
orvoshoz ezzel a betegséggel sem, mint az PCOS-t kiváltó alapbetegségével. A kezeletlen PCOS 
meddőséghez, valamint 2-es típusú cukorbetegség kialakulásához vezethet. 

A BN-nak az utóbbi évtizedben egyre gyakrabban jelenik meg egy altípusa, a multiimpulzív vagy 
multiszimptomatikus BN. Ebben egyéb impulzuskontroll-zavarok is észlelhetők: alkohol-, 
drogfogyasztás, öngyilkossági kísérletek, önsebzések, kleptománia, promiszkuitás. Ez a forma 
borderline személyiségzavarral jár, minél több ilyen impulzuskontroll-zavarra utaló tünet áll fenn, 
annál rosszabb a prognózis. 

A férfiakra jellemző az inverz anorexia, vagy újabb nevén izomdiszmorfia. Erre az AN-ban észlelhető 
tünetek fordítottja jellemző: testépítő férfiakban jelentkezik, akik igen izmos testük ellenére 
soványnak tartják magukat (fordított testképzavar), szteroidokat használnak, szégyellik vélt 
soványságukat. A kényszeres testedzés kitölti életüket, a szteroidabúzus komoly szövôdményekhez 
vezethet. Ezt a zavart csak 1993-ban írták le, ma még rejtett zavar, várhatóan egyre inkább előtérbe 
kerül. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Vérkép, ionok, vesefunkció, amiláz, női hormonok. 

Képalkotó vizsgálatok 

A hasi ultrahangvizsgálat segíthet a PCOS és a hasnyálmirigy-gyulladás felismerésében. Az 
osteoporosis kivizsgálására ajánlatos kettős energiaszintű röntgen-abszorpciometriát (DXA) 
végeztetni, különösen akkor, ha a beteg több mint 6 hónapja amenorrhoeás. 

Egyéb vizsgálatok 

EKG és szívultrahang a ritmuszavar és a szívelégtelenség felismerésére. Fogászati vizsgálat a 
zománcerózió kiszűrésére. Nőgyógyászati vizsgálat. 

Diagnózis 

Az evészavarok ma leginkább használatos diagnosztikai kritériumait a DSM-IV rendszere alapján 
történik (2. és 3. táblázat). 

2. táblázat. Az anorexia nervosa kritériumai a DSM-IV (1994) szerint 

A. A korhoz és testmagassághoz viszonyított minimális testsúly tartásának visszautasítása, 
például súlyvesztés, ami a testsúlynak az elvártnál legalább 15%-kal alacsonyabb szinten való 
fenntartásához vezet; vagy az elvárt súlynövekedés elmaradása a testi fejlődés időszaka 
alatt, ez az elvártnál legalább 15%-kal alacsonyabb testsúlyhoz vezet. 

B. Intenzív félelem a súlygyarapodástól vagy az elhízástól még soványság esetén is. 
C. A saját testsúly vagy alak észlelésének zavara, a testsúly vagy alak túlzott befolyása az 

önértékelésre, vagy a jelenlegi alacsony testsúly veszélyességének tagadása. 
D. Nőknél legalább három egymást követő menstruációs ciklus hiánya, ha az egyébként 

elvárható lenne (primer vagy szekunder amenorrhoea). (Egy nő amenorrhoeásnak 
tekinthető akkor is, ha menzesze csak hormon, például ösztrogén adása után van.) 
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Jelölendő a típus: 

 Restriktív típus: az AN epizódja alatt a személynek nincsenek ismétlődő falásrohamai és 
purgáló viselkedésformái (önhánytatás, hashajtók, diuretikumok használata, beöntés). 

 Purgáló (bulimiás) típus: az AN epizódja alatt a személynek ismétlődő falásrohamai vannak 
és purgálja magát. 

 

3. táblázat. A bulimia nervosa kritériumai a DSM-IV (1994) szerint 

A. Visszatérő falási epizódok. A falási epizódra mindkét alábbi pont jellemző: 
1. Adott (például kétórányi) időtartam alatt olyan mennyiségű étel elfogyasztása, amennyi 

biztosan több, mint amennyit a legtöbb ember megenne hasonló időtartam alatt és hasonló 
körülmények között. 

2. Az epizód alatt jellemző az étkezés feletti kontrollvesztés (pl. olyan érzés, hogy nem tudja 
abbahagyni az evést, vagy nem tudja kontrollálni, hogy mit és mennyit eszik). 

B. A súlygyarapodás megakadályozása érdekében ismétlődően alkalmazott kompenzáló 
viselkedésformák, mint önhánytatás, hashajtók és vizelethajtók használata, beöntés, vagy más 
módszerekkel való visszaélés, koplalás, vagy túlzott testgyakorlás. 
C. Mind a falás, mind a kompenzáló viselkedésformák hetente legalább kétszer és legalább három 
hónapon át jelentkeznek. 
D. Az önértékelést túlzottan befolyásolja a test alakja és súlya. 
E. A zavar nem kizárólag az anorexia nervosa epizódja alatt jelentkezik.  

Jelölendő a típus: 

 Purgáló típus: a bulimia nervosa aktuális epizódja alatt a beteg rendszeresen foglalkozik 
önhánytatással, hashajtók és vizelethajtók használatával vagy beöntéssel. 

 Nem purgáló típus: a bulimia nervosa aktuális epizódja alatt a beteg nem foglalkozik purgáló 
viselkedésformákkal (önhánytatással, hashajtók és vizelethajtók használatával, beöntéssel), 
hanem a kompenzáló viselkedés egyéb formáit (például koplalás vagy túlzott mértékű 
testgyakorlás) 

 

Differenciál-diagnosztika 

Az AN és a BN igen összemosódó kórkép, elkülönítésükben a következő sajátosságok kiemelése 
segíthet: az AN fiatalabb korban kezdődik és a testsúly jóval a normális határ alatti. A BN később 
kezdődik, a testsúly lehet átlagos. A BN titkolt, míg az AN-es beteg gyakran a figyelem középpontjába 
kerül. Az énideál a BN-ben karcsú, nőies, attraktív, az AN-ban nemi jelleg nélküli, aszkétikus. A BN-
ban gyakran van szexuális partner, míg az anorexiások tagadják szexualitásukat, óvakodnak attól, 
hogy szexuálisan vonzóak legyenek. A BN-ban erős autonómia-igény van, az AN-ban erős családi 
kötődés. A szociális kapcsolatokat a BN-ben a mások felé orientálódás, tetszésvágy jellemzi, míg AN-
ban távolságtartás, másokon való hatalomgyakorlás. A BN az önkontroll elvesztésével jár, míg az 
anorexiások teljes kontrollt éreznek az étkezés fölött. 

Kezelés 

Rendkívül fontos, hogy multidiszciplináris szemléletű legyen a terápia, hiszen az evészavarok érintik a 
mentális és a szomatikus egészséget is. A gyermekorvosok, -pszichiáterek, pszichológusok, 
belgyógyászok, dietetikusok, pedagógusok és a szülők széles körű együttműködése elengedhetetlen a 
beteg gyermek hatékony kezelése érdekében. Az evészavar diagnózisának felállítása után először a 
pszichoszociális és klinikai tényezőket kell mérlegelni, majd időszakosan ellenőrizni. Az orvos feladata 
a testi szövődmények felmérése, a testsúly és a tápláltsági állapot monitorozása, a csoport többi 
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tagjának segítése a kezelésben és a gondozás koordinálása. A dietetikus az egészséges étrendről és az 
étkezések megtervezéséről ad tájékoztatást, részt vesz a testsúly célértékének meghatározásában. 

Pszichoterápia 

A páciensek kezelésének alapja a pszichoterápia, és ezt egészítheti csak ki szükség esetén a 
gyógyszeres kezelés. Az ellátás lépcsőzetességének elvei alapján a kezdeti intervenciót a beteg egyéni 
igényei és a rendelkezésre álló terápiás eszközök határozzák meg. A pszichoterápiák közül a kognitív 
viselkedés terápia (KVT) és az interperszonális terápia javasolt leginkább a betegek kezelésében. 
Fontos a táplálkozási rehabilitáció, a családterápia, a csoportterápia, a testképzavarral foglalkozó 
tematikus művészet-pszichoterápiás csoportfoglalkozások és a kognitív egyéni terápia integrált 
alkalmazása. 

Gyógyszeres kezelés 

Anorexia nervosa 

Az antidepresszívumok hatása korlátozott anorexia nervosában, ezért önmagukban nem ajánlják 
alkalmazásukat. A pszichotróp szerek adjuváns terápiaként hatásosak lehetnek a társbetegségek, 
például a depresszió és a szorongás kezelésében. A testsúly helyreállításában extrém fogyás esetén 
szerepe lehet a parenterális vagy szondával történő táplálásnak, melynek a lehető legrövidebb ideig 
kell tartania. A gyógyszeres kezelésnek specifikus, testsúlynövelő hatása általában nincs, de a gyakori 
komorbid állapotok a megfelelő pszichofarmakonok adását indokolják. Ezek között az 
antidepresszívumok emelhetők ki a gyakran észlelhető depresszió miatt. A régebben gyakran 
alkalmazott antipszichotikumokra csak pszichotikus tünetek esetén van szükség. Krónikus AN-ban az 
ösztrogénpótlás is ajánlható az osteoporosis kockázatának csökkentésére. Étvágyfokozó gyógyszerek 
(például inzulin) hatástalanok, csak a beteg ellenállását fokozzák. 

Bulimia nervosa 

Az antidepresszívumok hatását szisztematikusan tanulmányozták bulimia nervosában. A kezelés a 
placebóhoz képest növelte a remissziók arányát, de növelte a terápiából kieső betegek arányát is. A 
KVT és a gyógyszeres kezelés kombinációja hatásosabbnak bizonyult, mint a gyógyszer vagy a KVT 
önmagában. Bár a legtöbb betegnek először viselkedésterápiát ajánlanak, az antidepresszívumok 
alternatívának vagy kiegészítő lépésnek tekinthetők. Az antidepresszívumok több csoportja is 
csökkenti a falásrohamokat és az önhánytatást bulimia nervosában. Terápiás hatásuk és 
biztonságossági profiljuk alapján az SSRI-k az elsőként választandó szerek. A túlevéses zavarhoz 
hasonlóan az SSRI-k nagyobb dózisban hatásosak lehetnek a bulimiás tünetek kezelésében. 
Bizonyított terápiás hatása ellenére a bupropion ellenjavallt, mert a purgálást végző betegeknél 
növeli a görcsroham kockázatát. 

Túlevéses zavar 

Számos gyógyszer bizonyult hasznosnak a túlevéses zavar rövid távú kezelésében. A szelektív 
szerotoninvisszavétel-gátlók (SSRI-k; pl. fluoxetin, sertralin, citalopram, triciklikus antidepresszívumok 
(pl. imipramin), antiepileptikumok (topiramat) és étvágycsökkentők (sibutramin) alkalmazásával 
kapcsolatos véletlen besorolásos, kontrollos vizsgálatok szisztematikus elemzése szerint az adatok 
mérsékelt erővel bizonyítják e gyógyszerek terápiás hatását. A felsorolt szerek szignifikánsan 
csökkentették a falásrohamok gyakoriságát és a betegség súlyosságát a placebóhoz képest. A 
túlevéses zavar egyéb tüneteit, például a depresszív hangulatot, az evéssel kapcsolatos 
kényszergondolatokat és kényszercselekvéseket, valamint a testsúlyt - a vizsgált hatóanyagtól 
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függően - változó mértékben befolyásolták a gyógyszerek. A terápiás adagok a legtöbb vizsgálatban 
az ajánlott dózistartomány felső határán vagy annak közelében voltak. A KVT kiegészítése 
antidepresszívumokkal (pl. fluoxetinnel), úgy tűnik, nem fokozza a KVT-nek a falási epizódokat 
mérséklő hatását. 

Gondozás 

A harmadik szintű ellátásban kezelt betegek 10 éves követése alatt a bulimia nervosa eseteinek 
körülbelül 70%-ában, az anorexia nervosa eseteinek 27-50%-ában nem jelentkezik újra klinikai 
tüneteket okozó evészavar. A többi beteg állapota nem javul, szubklinikus evészavarban szenved, 
vagy egy másik evészavar kritériumainak felel meg. 

A diagnózis felállítása idején és időszakosan később is, - a klinikai indikációtól függően, - általános 
belgyógyászati és pszichiátriai vizsgálatot kell végezni. Fontos monitorozni az állapotromlás élettani 
és pszichés jeleit, például a testsúlyt, a vérnyomást, a pulzust, a kardiovaszkuláris és metabolikus 
státus változásait, az öngyilkossági gondolatokat vagy kísérleteket, valamint más impulzív és 
kényszeres önsértő viselkedésformákat. Az életveszélyes szövődmények kórházi kezelést igényelnek, 
lehetőleg speciális osztályon. A szövődmények többsége azonban magától elmúlik, ha sikerül 
helyreállítani az egészséges étkezési szokásokat és elérni a normális testsúlyt. A túlevéses zavarban 
szenvedő betegek a túlsúllyal vagy elhízással kapcsolatos szövődmények miatt szorulhatnak 
kezelésre. A szövődményként kialakult osteoporosis az evészavar sikeres kezelése után is 
megmaradhat, különösen az anorexiás betegek esetében. Fogzománc-erózió leggyakrabban a 
bulimiás betegeknél észlelhető, de minden olyan esetben problémát jelenthet, amikor a beteg 
önhánytatással szabadul meg az ételtől. 

Terápiás elégtelenség 

A terápia nem ér véget a célsúly elérésével, a betegek hosszú távú követése kiemelten fontos a 
későbbi visszaesés, illetve tünetváltás megelőzése szempontjából. A nemzetközi vizsgálatok 
eredménye szerint azoknak a betegeknek, akik megfelelő orvosi ellátást, pszichiátriai gondozást 
kapnak, ötven százaléka meggyógyul, negyed részük állapota javul, de sajnos további 25%-uk 
krónikus evészavarossá válik, nem javul a terápia ellenére sem. A betegséget fenntartó tényezők 
lehetnek egyrészt biológiaiak (a helytelen táplálkozás következményei), másrészt a környezetből 
származó megerősítések, a betegség olyan másodlagos előnyei, mint a mások feletti kontroll 
gyakorlása, a segítségnyújtás kikényszerítése, a karcsú testalkatnak köszönhető társkapcsolati 
előnyök stb.. 

Primer prevenció 

Ezek a betegségek átlagosan 18-21 éves korban kezdődnek. Mivel a legtöbb beteg fő panasza nem az 
evészavar, az orvosnak a nem nyilvánvaló esetekben is gondolnia kell a diagnózis lehetőségére, 
különösen fiatal nők kivizsgálásakor. A veszélyeztetett népességben megfontolandó az evészavarok 
szűrése. 
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Betegtájékoztató 

Bulimia nervosa 

A bulimia falási rohamokkal járó kényszerbetegség, melynek során a beteg rövid idő alatt igen nagy 
mennyiségű étel, - jellemzően édesség, - elfogyasztására képes. Ez törvényszerűen elhízáshoz vezet, 
amit elkerülendő a beteg önmagát hánytatja, hashajtókkal vagy eltúlzott fizikai aktivitással él. Hányás 
után a beteg ismét szenved, az evési kényszernek csupán néhány óráig tud ellenállni, majd ismételten 
étkezik, és önmagát hánytatja. A betegség súlyosbodásával az étkezések és hányások között eltelt idő 
egyre csökken, a kényszer eluralkodik a beteg kaotikussá váló életén. Így például a beteg képes az 
ételmaradékot kiszedni a szeméttartóból vagy akár lopni, hogy kényszerét enyhíthesse. Saját 
viselkedésüket többnyire visszataszítónak tartják, és szégyellik magukat miatta. A bulimia nervosát 
1979-ben fogadták el, mint önálló, pszichoszomatikus betegséget. 

A bulimia szinte kizárólag tizenéves lányok vagy fiatal nők betegsége. A férfiak körében elvétve fordul 
elő. Gyakorisága a sok rejtett eset miatt pontosan nem ítélhető meg. A felismert esetek gyakorisága a 
18 és 25 év közötti nők 3%-a. 

A bulimia nervosa okai lényegében ismeretlenek. Alapos pszichiátriai feltárás mellett mindig 
fellelhető valamilyen személyiségzavar, gyermekkorban elszenvedett traumák, szeretet utáni vágy, 
magány, önértékelési zavarok. Genetikai eredet nem valószínűsíthető. A karcsúság vágya, ami 
rendellenes étkezési szokásokat eredményez, csak részben ad magyarázatot. Ezek inkább csak 
elindítói a folyamatnak. Az önértékelési zavar lehet az elsődleges, ilyenkor a beteg képtelen önmaga 
elviselésére. A bulimia jelentkezésekor a folyamat önfenntartóvá válik. A beteg attól való félelme, 
hogy érzései kicsúsznak az ellenőrzése alól, súlyosbítja a bulimiát, mely az egész személyiségen 
eluralkodhat. Olykor a táplálkozási rendellenesség elindítója az unalom, a depresszió vagy a harag, 
különösen akkor, ha a beteg magányos. 



 1721 

A bulimia nervosa valójában három különböző betegség, amelynek legjellemzőbb közös tünetei a 
betegség rövid leírásában találhatók. Jellemző továbbá a testsúlycsökkentő módszerek fokozott és 
halmozott használata: önhánytatás, hashajtó, vízhajtó szedése, intenzív testedzés, koplalás. A 
falásrohamok hetente több alkalommal, legalább három hónapon keresztül jelentkeznek. Az 
önhánytatások következményeként kophat a fogzománc, a fültőmirigy megnagyobbodhat, a nyelőcső 
nyálkahártyája begyulladhat. A hányás és a hasmenés következménye lehet a vér káliumszintjének 
esése is, ami szívritmuszavart idézhet elő. 

1. Egyszerű bulimia. Az egyszerű bulimia nervosa 18 éves kor körül kezdődik. A betegek 
kórelőzménye nem jellegzetes. Többnyire önmagában bizonytalan, önérvényesítésre kevésbé képes 
személyiségek. Iskoláskorban könnyen kötnek barátságot, és gyakorta népszerű személyiségek. A 
betegség elindítója többnyire párkapcsolat megromlása, amiért a beteg önmagát okolja, és esztétikai 
kifogásokat keres önmagában. A kalóriamegvonás célja tehát az önbecsülés visszaszerzése. A 
fogyókúra többnyire nem túl eredményes. A hánytatás célja is a testsúlycsökkentés hatékonyságának 
fokozása. Minél erősebb a kalóriamegvonás, a szervezet annál erősebb éhségi rohamokkal válaszol. 
Minél gyakoribbak az éhségi rohamok és a hánytatások, a szervezet éhségközpontja annál 
pontatlanabbul működik, és az éhségi rohamok elviselhetetlenné válnak. A testsúly alig csökken, de 
az étkezési szokások annál rendezetlenebbé válnak. 

2. Anorexiás bulimia nervosa. A betegség étvágytalansággal kezdődik. Ezek a periódusok kezdetben 
rövidek, a beteg állapota könnyen és spontán rendeződik. A beteg testsúlya 46 kg körül stabilizálódik, 
amely mellett a havi ciklusai rendeződnek. Az önhánytatások akkor kezdődnek, amikor a beteg a 
normális testsúlyt megközelíti. A normálishoz közelítő táplálkozás során a beteg elveszíti az étvágy 
feletti kontrollt, és a falási rohamok megjelennek. A falás-hányás periódusok során a testsúly 
fokozatosan a normális fölé emelkedik. A beteg személyiségjegyei hasonlóak az egyszerű bulimiával 
kapcsolatban leírtakkal. A beteg itt azonban kevésbé kényszeres és általában éretlenebb személyiség. 

3. Multi-impulzív bulimia nervosa. A bulimia nervosa a betegség súlyos variánsa. Hasonló módon és 
életkorban kezdődik, mint az egyszerű bulimia. Ez a betegcsoport széles spektrumú viselkedési 
zavarokban szenved, melyeket érzelmi és érzelem megnyilvánulási kontroll hiányosságai jeleznek. 
Ezek jóval a bulimia előtt megjelenhetnek. Az étkezési rendellenességek mellett gyakori az 
alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás és önagresszió (pl. a csuklóerek felvágása), lopás és 
promiszkuitás. 

A betegség pszichés háttere változatos, de nagyon gyakoriak a gyermekkorban elszenvedett családi 
traumák. Az érzelem megnyilvánulások önkontrollja gyakorta már gyermekkorban hiányos és az 
iskolában gyakran rossz tanulók, iskolázottsági szintjük alacsony, nehezen kötnek barátságot. 
Viselkedésük megváltoztatására kitartó segítség nélkül nem képesek. A bulimia súlyossága itt is a 
mögöttes személyiségzavar súlyosságának függvénye. 

Diagnózis 

Figyelmeztető jel lehet a savtól sérült fogzománc, a megnagyobbodott fültőmirigy, az ujjízületek 
feletti heges bőr, a vér csökkent káliumszintje. Biztossá azonban csak akkor válik a diagnózis, ha a 
beteg maga is beszámol habzsolási, önhánytatási szokásáról. A bulímia tényének és formájának 
megállapítása egyszerű elbeszélgetéssel könnyű. A héttérben meghúzódó személyiségzavar 
azonosítása nem könnyú pszichiátriai feladat. 

Kezelés 
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A mögöttes személyiségzavarok gyógyítása kitartó és nagy rutint igénylő pszichoterápiával 
lehetséges. Emellett különböző támadáspontú hangulatjavító gyógyszerek alkalmazása szükségessé 
válhat. A szorongás és az étvágy gyógyszerekkel is jól kontrollálható. A beteg spontán gyógyulásra 
hajlamos. Az esetek döntő többsége a kezelés hatására meggyógyul. 

Anorexia nervosa (más néven: kóros soványság) 

Lelki eredetű kóros lesoványodás. Az anorexia nervosa esetében a páciensek súlyos fogyókúrával, 
testedzéssel mindent megtesznek azért, hogy testsúlyuk nehogy a korra és testmagasságra 
vonatkozó minimális testsúlynorma felett legyen, emiatt kórosan soványak. A diagnózis fontos 
kritériuma, hogy a testsúly az elvárthoz képest legalább 15%-kal alacsonyabb szinten van. Ezek az 
emberek látható soványságuk ellenére folyamatosan attól rettegnek, hogy elhíznak. Általában a 
környezet tiltakozása ellenére túlsúlyosnak tartják magukat, vagy pedig úgy érzik, hogy valamelyik 
testtájuk túl kövér, még akkor is, ha nyilvánvalóan soványak. A nők esetében ebben a stádiumban 
általában elmarad a menstruáció. Az anorexia többnyire 12-18 éves korban kezdődik. 

Az anorexia nem szervi eredetű betegség. Habár bizonyos jelek az éhség és a jóllakottság 
szabályozását végző hipotalamusz működési zavarára utalnak, ez közvetetten, lelki hatásokra 
következik be. Ebben nem kis szerepe van a társadalmi-kulturális környezetnek, például annak, hogy 
manapság a vékony testalkatú nő a szépségideál. A statisztikák szerint a fejlett nyugati országokban 
szaporodik az anorexiások száma. 

A 16 és 25 év közötti nők egy százaléka anorexiás. Mintegy 10%-uk ún. szubklinikai (a betegség nyílt 
megjelenése előtti) eset. A páciensek több mint négyötödének a havi vérzés megindulását követő hét 
éven belül alakul ki a betegsége. Elsősorban azok a magasabb társadalmi státusú nők hajlamosak rá, 
akik olyan családban nőttek fel, ahol az eredmény, a siker hajszolása mindennapos dolog. A 
túlságosan magas elvárások vagy az olyan családi háttér, amelyben nem érzik magukat a fiatalok 
biztonságban, ugyancsak anorexia nervosához vezethet. Az érintettek 95%-a nő. A táplálkozási zavar 
kialakulásában az életkor is szerepet játszik. A leggyakoribb a kamasz- és huszonéves korban, de a 
középkorú emberek is hajlamosabbak rá. Veszélyeztetettebbek azok, akiknek a családjában előfordul 
valamilyen táplálkozási zavar, ezért örökletes tényezők is szerepet játszhatnak kialakulásában. Az 
anorexia általában jellemzőbb a depresszióra, szorongásra, egyéb hangulati zavarokra hajlamos 
emberekre. Lelki beállítottság szerint a táplálkozási zavarok között az anorexia inkább a maximalisták 
betegsége, míg a bulímia hullámzó a hangulatú, impulzív emberekre jellemző. 

Az anorexia nervosa szindróma tünetei a nagymértékű fogyás, a testképzavar, a kövérségtől való 
kifejezett undorodás és félelem, a rendes testtömegnek az énképre gyakorolt indokolatlanul 
előnytelen hatása, valamint a havi vérzés zavara. A tünetek általában serdülőkorban jelentkeznek, a 
kezdet kapcsolódhat valamilyen traumatikus életeseményhez (pl. a szülők válása, súlyos testi 
betegség, iskolaváltoztatás stb.), de a betegség kifejlődhet fokozatosan, akár korai gyermekkortól 
kezdve is. A betegség lefolyása lehet egyenletes, de megjelenhet időszakosan is, gyakran válik 
krónikussá és legsúlyosabb formájában az életet közvetlenül is veszélyeztetheti. Az anorexiások 50%-
ában bulimiás tünetek is kialakulnak, illetve a kezdetben bulimiás betegek jelentős részénél anorexiás 
tünetek fejlődhetnek ki. A diétázó betegek az energiafelvételt akár napi száz kilokalóriára is 
korlátozhatják, gyakran előfordul, hogy csak bizonyos ételt fogyasztanak (pl. fagylalt, szénhidrát, vagy 
gyümölcsök), és legtöbbször kényszeres tüneteik is vannak. Bármelyik csoportba tartozó páciensek 
órákon át végezhetnek testgyakorlatokat naponta, gyakran öndestruktívak, szociálisan izolálódnak, 
szexuális érdeklődésük csökken, teljesítményük romlik, állandóan fáradtak, hangulatuk nyomott, 
deprimált. A vézna testet fedő bőr petyhüdt, gyakran száraz tapintású és általában sárgás színű. A 
páciensek vérében a rendesnél több koleszterin kering, ami előnytelen a szív és az érrendszer épsége 
szempontjából. Kétötödük arcán, a hátán, a karjain és a lábain fokozottan nő a piheszőr, aminek a 
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hátterében alighanem valamilyen hormonális változás húzódik meg. Anorexia esetén a legtöbb gond 
a nemi mirigyek nem megfelelő működéséből származik. Ha ugyanis a petefészekben nem érik tüsző, 
akkor a teherbe esés lehetősége és a havi vérzés egyaránt elmarad, s a nemi hormon 
termelődésének visszaszorulásával a hüvely hámbélése is sorvadásnak indul. 

A női nemi hormon termelődésének visszaszorulása hátrányos a csont rendes szerkezete 
szempontjából is. A serdülőkorban emiatt károsodik a csontépülés, ekképp gyengébb csontozat 
alakul ki, s mert a csont növekedési porczónái idő előtt elcsontosodnak, ez beleavatkozik a végleges 
testmagasságba. Későbbi életkorban viszont csontritkulás indul meg. A megcsappant csontanyag 
miatt a csontok sűrűsége csökken, s így törékennyé válnak. Ez súlyos sérülésekre vezethet. Kisebbé 
válik a szív, a rendesnél lassabban ver, s az EKG-görbén megfigyelhető csúcsok magassága 
(amplitúdója) is csökken, a folyadékháztartás egyensúlya felborul. Mindezekhez alacsony vérnyomás, 
ritmuszavar, szívelégtelenség társulhat. Nem véletlen, hogy a nagyon lesoványodott betegekkel 
leggyakrabban szív eredetű hirtelen halál végez. 

Habár számos példa van arra, hogy az anorexiás ember családi környezetben is úrrá lehet a 
betegségén, jobbára csak szakember(ek)től remélheti a gyógyulását. Ha a baj kialakult, a 
szövődmények megelőzése végett sem nélkülözhető az orvos közreműködése. A nagyon 
lesoványodott, legyengült beteg okvetlenül kórházi kezelésre szorul. Nagy szerep hárul azonban a 
pszichológusra is, hiszen lelki eredetű betegségről van szó, s ez aligha gyógyítható meg a páciens 
bajának a hátterében meghúzódó lelki ok kiiktatása nélkül. De nem elhanyagolható a dietetikus 
szerepe sem. Az anorexiás beteg kezelése akkor vezet a legbiztosabb sikerre, ha az orvos, a 
pszichológus és a dietetikus összehangoltan tevékenykedik a cél érdekében. 

Az anorexiás betegek étrendi kezelése során, történjen fontos szabály, hogy kis (600-1000 
kilokalóriás) adagokkal való kezelés után csak lassan növekedjen a napi bevitt energiatartalom. 
Egyidejűleg arra is ügyelnek, hogy a vérnek a lesoványodás alatt megcsappant kalcium-, kálium-, 
magnézium- és foszfáttartalma szintén normalizálódjon. A kezelése során nemcsak az étel kis 
adagjára kell ügyelni, hanem arra is, hogy bőségesen tartalmazzon emészthetetlen növényi 
rostanyagot, mert az megszünteti a székrekedést. Ezzel egyidejűleg a tápcsatorna mozgását fokozó 
gyógyszer és az enyhe hashajtás is kedvező hatású lehet. Általában mindig szükség van a viselkedés 
és az érzelmi élet egyidejűleg fennálló szabályozási zavarainak rendezésére is, valamint a társuló 
pszichológiai zavarok és interperszonális nehézségek javítására. A család bevonása a terápiába 
legtöbbször elengedhetetlen, a visszaesés megelőzésében a hozzátartozók informálása és 
felkészítése alapvető fontosságú. A pácienst meg kell győzni arról, hogy hosszas kezelésre van 
szüksége, amely ambulánsan legalább fél-egy évig, de néha évekig is eltarthat, és ezalatt gyakran 
előfordulhatnak visszaesések. A terápia kezdetén minden esetben hasznos a beteg saját kontrollját 
fokozó étkezési napló vezetése. 

Tesztkérdések 

1. Mennyi a bulimia nervosa élettartam-prevalenciája? 
A. 0,9% 
B. 1,0% 
C. 1,5% 
D. 4% 
 
2. Melyik evészavar kezdődik a legfiatalabb életkorban? 
A. Anorexia nervosa 
B. Bulimia nervosa 
C. Túlevéses zavar 
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3. Melyek az anorexia nervosa alaptünetei? 
A. Amenorrhoea 
B. Súlyhiány 
C. Testképzavar 
D. Súlyfóbia 
E. Mindegyik 
 
4. Milyen pszichoterápiát alkalmazhatunk evészavar esetén? 
A. Kognitív-viselkedés terápiát 
B. Interperszonális terápiát 
C. Családterápiát 
D. Művészet-pszichoterápiás csoportfoglalkozásokat 
E. Mindegyiket 
 
5. Melyik evészavarra jellemző az átlagos testsúly, a karcsú, nőies én-ideál, a tetszésvágy és az 
önkontroll elvesztése? 
A. Anorexia nervosa 
B. Bulimia nervosa 
C. Egyik sem 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: A, 3: E, 4: E, 5: B 

Pszichiátriai sürgősségi állapotok ellátása 
dr. Szabó János 

Bevezetés 

A háziorvos munkája során naponta találkozik olyan betegekkel, akik valamilyen pszichiátriai 
betegségben is szenvednek. A betegség aktuális súlyosságát, az esetlegesen fennálló, sürgős ellátást 
igénylő veszélyeztető állapot egy rövid orvos-beteg találkozás alatt kell megítélni. Ezt követően a 
beteg személyiségi jogainak maximális figyelembevételével intézkedni kell a beteg és környezete 
érdekeit leginkább segítő ellátásról. 

Definíció, BNO tartomány 

A pszichiátriai sürgősség oka lehet bármely, a gondolkodás, az érzések vagy a magatartás szintjén 
megjelenő zavar, vagyis minden a mentális és viselkedészavarok körébe sorolható, a BNO-10 szerint F 
kódokkal leírható pszichoszociális egyensúlyvesztés, amely az azonnali beavatkozás hiányában az 
állapotrosszabbodás növekvő kockázatával, esetlegesen megfordíthatatlan változás kialakulásával jár. 

F00-F09* Organikus vagy szimptomatikus mentális zavarok 
F10-F19* Pszichoaktív szerek okozta mentális és viselkedészavarok 
F20-F29* Schizophrenia, schizotípiás és paranoid rendellenességek 
F30-F39* Hangulatzavarok (affektív rendellenességek) 
F40-F48* Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek 
F50-F59* Viselkedészavar szindróma fiziológiás zavarokkal és fizikai tényezőkkel tarkítva 
F60-F69* A felnőtt személyiség és viselkedés rendellenességei 
F70-F79* Mentális retardáció 
F80-F89* A pszichológiai fejlődés rendellenességei 
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F90-F98* Viselkedési és emocionális zavarok, rendszerint gyermek- vagy serdülőkori kezdettel 
F99* Másként meg nem határozott mentális rendellenesség 

*Az alcsoportokat terjedelmi okok miatt nem részletezzük. 

Sürgősségi ellátást, illetve felvételt leggyakrabban igénylő állapotok 

„Zavart” beteg 

Leggyakrabban az orientációs zavarokkal (tájékozatlanság térben, időben) valamint a gondolkodás 
formai és tartalmi zavaraival (téveseszmék) találkozhatunk akut zavartság esetén. A zavartság 
hátterében számos megbetegedés, szervi működészavar állhat (pl. hypoglikaemia, dehidratio, 
uremia, epilepszia, demencia, drog-alkoholabúzus, alkoholmegvonás, súlyos akut stressz-zavar). Az 
első ellátónak a helyszínen törekedni kell a zavartság ok-csoportjának (belgyógyászati, 
traumatológiai, pszichiátriai) meghatározására. Fontos a beteg megnyugtatása. Akut pszichotikus 
állapot, szorongás esetén, amennyiben kizáró ok nincs, 5-10 mg haloperidol adásával szüntethető 
meg a beteg szorongása. Vénabiztosítás, folyadékpótlás is szükséges. Ha a parenterális 
gyógyszerbevitel nem oldható meg, abban az esetben érdemes rectalis diazepam oldatot adni a 
betegnek. 

Agresszivitás 

Az agresszivitásnak két formáját különböztetjük meg: 

Autoagresszív magatartás esetén a beteg önmagában akar kárt tenni, ennek megakadályozása a 
feladat. Ezekben az esetekben megfelelő kommunikációval az esetek jelentős részében el lehet érni, 
hogy együttműködjön a beteg. Az együttműködő beteg szorongása 5-10 mg haloperidol adásával 
csökkenthető. Vannak olyan helyzetek, amikor a beteget nem tudjuk együttműködésre bírni. Ebben 
az esetben az első ellátó feladata, hogy felismerje a helyzetet, kérje krízisellátásban jártas szakember 
segítségét - mentőszolgálat, rendőrség bevonásával - és a speciálisan képzett szakember érkezéséig 
próbálja megakadályozni a beteget tette végrehajtásában. 

Heteroagresszivitás esetén a beteg környezetével, az egészségügyi ellátóval szemben ellenséges, 
verbális és fizikai agresszivitás, támadás veszélye áll fenn. Az első ellátást végző orvosnak a saját és a 
környezet biztonságának megteremtését követően, ha szükséges, a rendőrség segítségét igénybe 
véve, tudatni kell a beteggel, hogy segíteni szeretnénk neki. A beteg megnyugtatására kell törekedni, 
el kell érni az együttműködését és olyan biztonságos helyre irányítani, ahol az ellátók kontrollálni 
tudják a teret és a beteg esetlegesen fellépő indulati cselekmény kapcsán sem tud kárt tenni a 
környezetében. Amennyiben a beteg együttműködése nem érhető el, a lehető legrövidebb ideig 
szabad csak testi kényszert alkalmazni és törekedni kell a beteg gyors megnyugtatására. 10-15 mg 
haloperidol adásával a legtöbb esetben ez elérhető. 

Negativizmus 

A negativizmus hátterében is többféle kórok állhat, melyek kiderítésében az első ellátónak fontos 
szerepe van (pl. endokrinológiai betegségek, tumorok, neurológiai betegségek, depresszió súlyos 
formái, skizofrénia, skizoaffektív zavarok, toxikus állapotok). Mivel ezekben a helyzetekben a beteg 
együttműködésére nem lehet számítani, így az ismert kórelőzménynek, illetve a heteroanamnézisnek 
jelentős szerepe van. A beteg negativisztikus viselkedése nem tévesztheti meg a vizsgálatát végző 
orvost. A beteget ugyanúgy tájékoztatni kell, mint ha részt venne egy kölcsönös kommunikációban. 



 1726 

Agitáltság 

Az agitált állapotok oki között is szerepelhetnek belgyógyászati megbetegedések (pl. hypertireozis, 
hypertoniás krízis), de leggyakrabban pszichiátriai ok (pl. mániás állapot, skizofrénia, organikus 
pszichoszindróma) áll a tünetek hátterében. 

Az agitált betegek vizsgálatát gyakran nehezíti, hogy a felgyorsult pszichomotoriumú betegnek nincs 
betegségtudata. Gyakran előfordul az is, hogy nem várja meg az ellátására érkező orvost, így a 
betegvizsgálat is nehezen kivitelezhető. Törekedni kell a beteg megnyugtatására, valamint az 
együttműködés elérésére. 

A felgyorsult pszichomotoriumú beteg ellátás nélkül napok alatt életveszélyes állapotba kerülhet 
(dehydratio, következményes tachycardiával, szívelégtelenség, akut koronária szindróma), így 
intézeti kezelése elengedhetetlen. 

Krízishelyzet - öngyilkossági kockázatok 

Krízishelyzet számos ok miatt kialakulhat, melyre a jelentősen beszűkült tudatállapot, a krízisben 
jelentkező szorongás, a kilátástalanság, a jövőkép elvesztése, fokozott suicid hajlam jellemző. A krízis 
súlyosságának megítélése krízisintervencióban jártas szakember feladata. A krízisben lévő beteg 
módosult tudatállapota miatt cselekvőképtelennek tekintendő. A beteg biztonságát a sürgős 
pszichiátriai szakvizsgálat szolgálja. 

Nehéz feladat az öngyilkossági kockázat megítélése is. Pszichiátriai panaszokkal érkező, krízisben lévő 
betegnél mindig rá kell kérdezni az öngyilkossági gondolatokra. Az öngyilkossági gondolatok léte 
mindig sürgős pszichiátriai szakvizsgálat szükségességét jelenti, még azokban az esetekben is, amikor 
a beteg ezt bagatellizálni próbálja. Az öngyilkossági kockázat szempontjából veszélyeztetett 
csoportok: 

 Férfiak 

 Időskorúak, özvegyek 

 Családban volt öngyilkosság 

 Akinek volt suicid kísérlete 

 Nők vulnerábilis periódusokban 

 Szociális otthon lakói 

 Alkohol-drog-betegek 

 Pszichiátriai betegek, különösen: depresszió, bipoláris-II, comorbiditás szorongással, 
borderline személyiségzavar 

 Súlyos szomatikus betegek: rosszindulatú daganatok, endokrin betegségek, neurológiai 
betegségek (MS, epilepsia, fejsérülés utáni állapot) 

 Krónikus fájdalom szindróma 

 Pszichoszociális problémákkal küszködők 

 Adolescens korúak 

 Vidékiek 

A leggyakoribb sürgősségi pszichiátriai kórképek: 

 Akut pszichotikus állapot 

 Szorongás 

 Depresszió 
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 Mánia 

 Akut memóriazavarok 

 Szedatívumokkal, kábítószerekkel és alkohollal való visszaélés vagy mérgezés 

 Megvonásos tünetek 

Ajánlások a beteg vizsgálatához 

 Soha ne maradjon egyedül a beteggel, de arra is figyelni kell, hogy a lehető legkevesebb 
ember legyen jelen a vizsgálat során. 

 Mindig tartson szemkontaktust és úgy helyezkedjen, hogy esetleges támadás esetén legyen 
menekülési lehetősége. 

 Mutatkozzon be és tudassa a beteggel, hogy segíteni szeretne, szeretné, ha megnyugodna a 
beteg is. 

 Agresszivitás esetén hívja fel a beteg figyelmét, hogy az erőszakos viselkedés semmiképp sem 
fogadható el a gyógyítás keretei között! 

 Szükség esetén hívja fel a beteg figyelmét: határozottan megfékezik, ha kell, és érdekében 
nem riadnak vissza a keményebb lépésektől sem (bár szeretnék elkerülni). 

 Végső megoldás: kényszerítés (rögzítés + felügyelet). 

 Ajánljon gyógyszert - ami csökkenti a beteg rossz érzéseit, félelmeit, feszültségeit - ami után 
könnyebb lesz! 

A beutalás szabályai 

A pszichiátriai intézeti ellátást kezdeményező orvos a beutalót csak a személyes észlelés tapasztalatai 
alapján írhatja meg. A beutalás önmagában csupán felhívás pszichiátriai szakvizsgálatra, maga a 
felvétel, a további szakellátás menedzselése a pszichiáter illetékessége és felelőssége. 

Beutaló tartalmi elemei 

 Mi történt? 

 A tapasztaltak, a beteg explorációjának rövid összefoglalása 

 Hozzátartozótól, harmadik személytől származó információk –mindig pontosan jelezni kell, 
hogy kitől származik az információ 

 Előzményi adatok, fontos egészségügyi információk (krónikus betegsége, használt 
gyógyszerek, allergia) 

 A szakvizsgálat kezdeményezését alátámasztó gondolatmenet leírása, de nincs diagnosztikus 
kényszer a beutaló megfogalmazásakor. 

Terápia 

Sürgősségi gyógyszerek: Haloperidol, Diazepam 

Haloperidol 

Hatóanyag: inj.: 5 mg haloperidolum 1 ml oldatban ampullánként. Segédanyagok: inj.: tejsav, 
injekcióhoz való víz. Az injekció pH-ja 3-4 között van. Tabl. 1,5 mg, belsőséges oldat: 2 mg/ml. Laktóz 
intolerancia esetén figyelembe veendő, hogy a Haloperidol tabl. 157 mg laktózt is tartalmaz 
segédanyagként. 

Javallat 
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Neuroleptikumként: érzékcsalódások és hallucinációk esetén a következő állapotokban: akut és 
krónikus schizophrenia, paranoia, akut zavarodottság, alkoholizmus, (Korszakov-szindróma), 
hipochondriás téves eszmékben, személyiségzavarokban, úgymint paranoid, schizoid, antiszociális, 
néhány "határeset" és egyéb személyiségzavar. 

Psychomotoros antiagitációs szerként: maniában, dementiában, mentális retardációban, 
alkoholizmusban, személyiségzavarokban, úgymint kényszeres, paranoid és egyéb személyiségzavar, 
időskori agitáltságban, agresszivitásban és vándorlási kényszerben, gyermekkori magatartás- és 
személyiségzavarokban, Huntington-chorea és Tourette-szindróma eredetű mozgáskényszerekben, 
csuklás, tic nerveux, dadogás. 

Súlyos, krónikus fájdalom esetén adjuvánsként: a haloperidol, limbikus támadáspontja 
következtében, gyakran lehetővé teszi az analgetikumok (rendszerint a morfin mimetikumok) 
dózisának csökkentését. 

Antiemetikumként: különböző eredetű, a klasszikus hányinger és hányáscsillapító szerekkel 
kezelhetetlen esetekben. 

Ellenjavallat: Comatosus állapot, alkohol vagy gyógyszer okozta központi idegrendszeri depresszió, 
Parkinson-kór, basalis ganglionok lesiója, ismert túlérzékenység a készítmények bármely 
összetevőjével szemben. Gyermekeknek 3 év alatt - az injekció és a tabletta alkalmazása 
gyermekkorban nem ajánlott. 

Adagolás: A következőkben megadott dózisok, csak ajánlott átlagos dózisnak tekintendők, a pontos 
adagolást minden esetben a beteg terápiás válaszához kell igazítani. Ez legtöbbször az akut fázisban 
fokozatos dózisnövelést, míg a fenntartó kezelés során fokozatos dóziscsökkentést jelent, annak 
érdekében, hogy a beteg a minimálisan hatékony dózist kapja. Magas dózisok csak akkor 
alkalmazhatók, ha az alacsony dózisokra rosszul reagál a beteg. 

Felnőttek 

Neuroleptikumként: Akut fázisban: akut schizophren epizódok, delirium tremens, paranoia, akut 
zavartság, Korzakov-szindróma, akut paranoia 5-10 mg (1-2 amp.) Haloperidol inj. iv. vagy im., amely 
a kívánt terápiás hatás eléréséig óránként megismételhető a 60 mg maximális napi összdózisig. Orális 
alkalmazás esetén 2,25-18 mg adása javasolt napi három részre osztva (3-szor 1/2-4 tabl., vagy 3-szor 
7-60 csepp). 

Krónikus fázisban: krónikus schizophrenia, krónikus alkoholizmus, krónikus személyiség zavarok: 
Általában napi 2,25-9 mg adása javasolt három részre elosztva (3-szor 1/2-2 tbl., vagy 3-szor 7-30 
csepp), amely a terápiás választól függően napi 18 mg-ig emelhető (3-szor 4 tabl.) 

Psychomotoros antiagitációs szerként: Akut fázisban: mania, dementia, alkoholizmus, személyiség és 
magatartás zavarok, csuklás, Huntington-chorea, tic nerveux, dadogás 5-10 mg (1-2 amp.) 
Haloperidol inj. iv. vagy im. 

Krónikus fázisban: 2,25-9 mg adása javasolt napi három részre osztva (3-szor 1/2-2 tabl., vagy 3-szor 
7-30 csepp) a terápiás választól függően. 

Alkoholelvonási tünetek: Krónikus kezelés során orálisan napi 1,5-3 mg 3 részre osztva (3-szor 5-10 
csepp), amely a terápiás választól függően, ép májfunkció mellett napi 4,5-9 mg-ig emelhető (3-szor 
1-2 tabl., vagy 3-szor 15-30 csepp). 
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Hyperkinesiák: Alacsony dózis, kb. 1-1,5 mg napi orális adag (3-szor 3-5 csepp), fokozatos adagolás. 

Krónikus fájdalomban adjuvánsként: Napi 1,5-3 mg 3 részre osztva (3-szor 5-10 csepp). 

Antiemetikumként: Centrális eredetű hányásban 2,5-5 mg (1/2-1 amp.) iv. vagy im. 

Postoperatív hányás megelőzésére 2,5-5 mg (1/2-1 amp.) iv. vagy im. a műtét végén. 

Idősek: Psychosis, cerebralsclerotikus jellegű nyugtalansági állapotokban: 1-1,5 mg naponta (2-szer 
1/2 tbl., 2-szer 5-7 csepp) többnyire elegendő. A bevezető adagolást nagyon óvatosan kell 
megkezdeni, ezért a szokásos felnőtt dózis fele ajánlott. Különös figyelmet kell fordítani a májfunkció 
elégtelenségére, amikor is az adagolást csökkenteni kell. 

Gyermekek 

Három éves kor felett: Gyermekek számára a Haloperidol cseppek alkalmazása javasolt, kezdetben 
naponta 2-szer 0,1 mg/4kg dózisban (1 csepp = 0,1 mg). Később naponta 3-szor 0,1 mg/4 kg adható. 
Izgalmi állapotokban: Óvatos, fokozatos adagolás mellett 3-5 éves korban kb. 0,3-1,5 mg/nap 3 részre 
osztva, 6-15 éves korban kb. 0,8-2,5 mg/nap 3 részre osztva. 

Mellékhatás 

A haloperidol az alacsony dózistartományban (napi 1-2 mg) ritkán okoz mellékhatásokat, amelyek 
enyhék és átmenetiek. Magasabb dózisokban, tartós adagolás során a mellékhatások gyakoribbak. A 
leggyakoribbak a neurológiai mellékhatások. 

Extrapiramidális tünetek: A neuroleptikumokra jellemzően extrapiramidális tünetek léphetnek fel, 
mint pl. tremor, rigiditás, nyálzás, bradykinesia, akathisia, akut dystonia, oculogyriás krízis, laryngealis 
dystonia. Ilyen esetekben antikolinerg hatású antiparkinson szerek adhatók, de semmiképpen sem 
rutinszerűen preventív terápiaként, mivel alkalmazásuk rontja a haloperidol hatékonyságát. 

Tardiv dyskinesia: Más antipszichotikumokkal megegyező módon, a tartós haloperidol terápia, vagy a 
terápia abbahagyása tardiv dyskinesiát válthat ki egyes betegeknél. A szindrómát rendszerint a nyelv, 
az arc, a száj, vagy az állkapocs ritmikus akaratlan mozgása jellemzi. A tünetek néhány beteg 
esetében folyamatosan fennállhatnak. A tünetek maszkírozhatók, ha a kezelés újrakezdésével, a 
dózis emelésével, vagy más antipszichotikumra történő váltással. A tünetek jelentkezésekor, a 
kezelést minél előbb abba kell hagyni. 

Neuroleptikus malignus szindróma (NMS): Más antipszichotikumokkal megegyező módon, a 
haloperidol NMS-t okozhat. Ezt a ritka idioszinkráziás reakciót hyperthermia, generalizált 
izomrigiditás, vegetatív instabilitás és változó tudati állapot jellemzi. A hyperthermia gyakran korai 
jele e szindrómának. Ilyenkor az antipszichotikum terápiát azonnal fel kell függeszteni és gondos 
monitorozás mellett szupportív terápiát kell alkalmazni. 

Egyéb központi idegrendszeri hatások: Esetenként depressziót, szedációt, agitációt, álmosságot, 
álmatlanságot, fejfájást, konfúziót, szédülést, grand mal rohamokat és a pszichotikus tünetek 
rosszabbodást figyelték meg. 

Gasztrointesztinális panaszok: Esetenként hányingert, hányást, étvágycsökkenést és dyspepsiát 
jelentettek. Súlygyarapodás illetve súlycsökkenés egyaránt felléphet. 
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Endokrin mellékhatások: Az antipsichotikus hatású neuroleptikumok hormonális mellékhatása a 
hyperprolactinaemia, amely galactorrhoeát, gynaecomastiát és oligo- vagy amenorrhoeát okozhat. 
Igen ritkán hypoglycaemiát és ADH szekréció csökkenést jelentettek. 

Cardiovascularis mellékhatások: Néhány esetben tachycardiát és hypotensiót jelentettek. Igen ritkán 
QT-intervallum megnyúlást és/vagy ventricularis arritmiát jelentettek, többnyire parenteralis 
haloperidol alkalmazása esetén. Ezek a mellékhatások magasabb dózisok és prediszponált betegek 
esetén gyakoribbak. 

Egyéb mellékhatások: Esetenként enyhe és rendszerint átmeneti vérsejtszám csökkenést jelentettek. 
Ritkán agranulocytosis és thrombocytopenia fordul elő, amely rendszerint más gyógyszerekkel 
történő együttadás során lép fel. Izolált esetekben májfunkció eltéréseket vagy hepatitist, 
leggyakrabban cholestasist figyeltek meg. Ritkán túlérzékenységi reakciók, úgymint bőrkiütés, 
urticaria, anafilaxia és fotoszenzibilitás lépnek fel. Alkalmanként felléphet még mellékhatásként: 
székrekedés, homályos látás, szájszárazság, vizelet retenció, priaprismus, erectió zavar, perifériás 
oedema, nagyfokú izzadás és nyálzás, gyomorégés, testhőmérséklet disreguláció. Idősekben 
szűkzugú glaucomás rohamot válthat ki. 

Kölcsönhatás 

A neuroleptikumokra jellemzően, a haloperidol felerősíti a központi idegrendszeri depresszánsokkal - 
alkohol, altatók, nyugtatók, major analgetikumok - kiváltott idegrendszeri depressziót. Az együttes 
alkalmazás, akár légzés-depresszióhoz is vezethet. Metildopa-val kombinálva a központi 
idegrendszeri hatást fokozhatja. A haloperidol a levodopa antiparkinson hatását csökkentheti. A 
haloperidol csökkenti a triciklikus antidepresszánsok metabolizációját, ezáltal megemeli ezeknek a 
szereknek a plazmaszintjét és toxicitásuk fokozódhat (antikolinerg hatások, kardiovaszkuláris 
toxicitás). Farmakokinetikai vizsgálatokban a következő szerek együttadás esetén enyhén, vagy 
közepes mértékben emelték a haloperidol plazmaszintjét: kinidin, buspiron, fluoxetin. Ilyen 
esetekben szükségessé válhat a haloperidol dózisának csökkentése. 

Enziminduktorok (karbamazepin, fenobarbitál, rifampicin) tartós együttadása a haloperidol 
plazmaszintjének jelentős csökkenését eredményezi, ezért a kombinációs kezelés ideje alatt 
szükségessé válhat a haloperidol dózisának megemelése. Az enziminduktor elhagyásakor lehet, hogy 
újra csökkenteni kell a haloperidol dózisát. Néhány ritka esetben a haloperidol és lítium 
együttadásakor a következő tüneteket észlelték: encephalopathia, extrapiramidális tünetek, tardiv 
dyskinesia, neuroleptikus malignus szindróma, agytörzsi tünetek, akut agyi szindróma és kóma. A 
tünetek többsége reverzibilis volt. A jelenség oka ismeretlen. Hasonló tünetek észlelésekor javasolt a 
terápia azonnali felfüggesztése. A haloperidol antagonizálja az antikoagulánsok (phenindion) hatását. 
A haloperidol antagonizálhatja az epinefrin (adrenalin) és más szimpatomimetikumok hatását és 
megfordítja az α-blokkolók (pl. guanetidin) vérnyomáscsökkentő hatását. 

Figyelmeztetés 

Néhány ritka esetben antipszichotikumok - többek között haloperidol - kezelés alatt álló pszichiátriai 
betegeknél hirtelen halált jelentettek. Mivel a haloperidol kezelés kapcsán a QT szakasz megnyúlását 
észlelték, ezért óvatosság ajánlott az olyan betegek esetében, akiknél a QT szakasz megnyúlásának 
veszélye áll fenn (QT-szindróma, hypokalaemia, QT megnyúlást okozó gyógyszerek), különösen, ha a 
haloperidolt parenterálisan adják. A haloperidol a májban metabolizálódik, ezért elővigyázatosság 
szükséges beszűkült májműködés esetén. Tartós alkalmazás esetén a vérkép és a májfunkció 
rendszeres ellenőrzése ajánlott. Néhány esetben haloperidol indukálta konvulziókat írtak le. Ezért 
epilepsziás betegeknek és olyan személyeknek, akik konvulziora hajlamosító állapotban vannak (pl. 
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alkohol elvonás, agysérülés) a haloperidol csak fokozott óvatossággal adható. A tiroxin felerősítheti a 
haloperidol toxicitását. Ezért hyperthyreosisos betegeknek a haloperidol csak megfelelő 
thyreostatikus kezelés mellett adható. A szkizofrén betegek bizonyos késedelemmel reagálhatnak az 
antipszichotikus terápiára. Ugyanígy, a terápia leállítást követően a tünetek csak több hét, vagy 
hónap múltán jelentkezhetnek újra. Az antipszichotikumok magas dózisainak hirtelen elhagyására 
ritkán akut elvonási tünetek (hányinger, hányás, álmatlanság), valamint relapsus léphetnek fel, ezért 
a haloperidol kezelés fokozatos elhagyása ajánlott. Olyan betegeknél, ahol a depresszió és a 
pszichózis egyidejűleg áll fenn, illetve a depresszió dominál, a haloperidolt antidepresszánsokkal 
kombinálva kell adni. Amennyiben antiparkinson kezelés is szükséges, akkor azt a haloperidol kezelés 
befejezése után is folytatni kell, ha az antiparkinson szer kiürülése gyorsabb, mint a haloperidolé, 
hogy az extrapyramidalis tünetek súlyosbodása elkerülhető legyen. Az orvosnak szem előtt kell 
tartani azt is, hogy antikolinerg szerek alkalmazása esetén a szeműri nyomás emelkedhet, így 
antiparkinson szerek és haloperidol együtt adásakor is. 

Terhesség és szoptatás 

Nagyszámú populáción végzett vizsgálatok szerint a haloperidol nem növeli szignifikánsan a születési 
rendellenességek számát. Néhány izolált esetben születési defektusokat írtak le a foetalis korban 
haloperidol - és többnyire más együtt adott gyógyszerek - hatásnak kitett újszülöttekben. 
Terhességben csak akkor szabad haloperidolt alkalmazni, ha a várható előnyök egyértelműen 
felülmúlják a lehetséges magzati kockázatot. A haloperidol kiválasztódik az anyatejbe. Ezért, ha a 
haloperidol alkalmazása mégis elengedhetetlen, akkor a szoptatás szükségességét egyértelmű 
előnyökkel kell alátámasztani a potenciális rizikóval szemben. Néhány esetben a haloperidolt szedő 
szoptató anyák újszülötteknél extrapiramidális tüneteket figyeltek meg. 

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre. A 
haloperidol kezelés első szakaszában a gépjárművezetés és a baleseti veszéllyel járó munka végzése 
tilos! A későbbiekben az egyéni reakciónak megfelelően állapítható meg a korlátozás mértéke. A 
haloperidol alkalmazása idején, illetve hatásának tartama alatt alkohol tartalmú ital fogyasztása tilos! 

A haloperidol kezelés megkezdésekor és különösen magas dózisok esetén különböző mértékű 
szedáció és figyelem csökkenés léphet fel, amelyet az alkohol potencírozhat. 

Túladagolás 

Tünetek: Az ismert farmakológiai hatások és mellékhatások túlzott fellépése jellemzi. A 
legkiemelkedőbb tünetek a súlyos extrapiramidális reakciók, hypotensio, szedáció. Az 
extrapiramidális reakció izommerevségben és általános vagy lokalizált tremorban nyilvánul meg. 
Hypertensio, gyakrabban, mint a hypotensio, szintén lehetséges. Kivételes esetekben 
légzésdepresszióval és hypotensióval kísért komatozus állapot léphet fel, amely olyan súlyos lehet, 
hogy shock-szerű állapothoz vezet. A QT-megnyúlással járó ventricularis arritmiák veszélyét szintén 
szem előtt kell tartani. 

A túladagolás kezelése: Specifikus antidotum nincs. A zömmel szupportiv kezelés során gyomormosás 
és hánytatás javasolt (kivéve, ha a beteg kábult, komatozus, vagy konvuldál). A komatozus 
betegeknél oropharyngealisan, vagy endotrachealis tubus segítségével kell szabad légutakat 
biztosítani. Légzésdepresszió esetén mesterséges lélegeztetés válhat szükségessé. Az EKG-t és a 
vitális jeleket monitorozni kell mindaddig, amíg az EKG nem normalizálódik. A súlyos arritmiákat 
megfelelő antiarritmiás szerekkel kell kezelni. A hypotensio és a keringési collapsus kezelésére iv. 
folyadékpótlás, plazma vagy koncentrált albumin és dopamin vagy noradrenalin, mint vasopressor 
alkalmazható. Epinefrin (adrenalin) nem adható, mivel a haloperidollal együtt extrém hypotensiót 



 1732 

hozhat létre. Súlyos extrapyramidalis tünetek esetén antikolinerg hatású antiparkinson szer (pl. 
benztropin mezilát 1-2 mg iv. vagy im.) parenteralis adása javasolt. Elvonásuk, az extrapyramidalis 
tünetek fellépése következtében körültekintően történjék. 

Diazepam 

Seduxen injekció 

Hatóanyag: 5 mg diazepám 1 ml oldatos injekcióban, azaz 10,0 mg diazepám ampullánként (2 ml). 
Segédanyagok: Propil-parahidroxibenzoát, metil-parahidroxibenzoát, nátrium-diszulfit, trinátrium-
citrát, 96%-os etanol, glikofurol, propilénglikol, injekcióhoz való víz. 

Javallat 

Akut szorongásos reakciók és szorongásos betegségek esetén a súlyos szorongás, intenzív félelem, 
agitált állapot, feszültség alkalmi vagy átmeneti tüneti kezelése. Szorongásos tünetekkel, motoros 
nyugtalansággal járó különböző eredetű betegségek és állapotok kiegészítő kezelése. 

Akut alkoholmegvonási tünetcsoport, delirium tremens kiegészítő kezelése. 

A vázizomzat különböző eredetű spastikus állapotainak (rigiditás, contractura, spinalis és 
supraspinalis interneuronalis sérüléseket követő és cerebralis eredetű spasmus, poliomyelitis, 
paraplegia, athetosis, hyperkinesis, stiff-man szindróma) oldása. 

Lokális traumák (sérülések, gyulladások) esetén adjuvánsként a reflektórikus izomgörcsök 
csillapítására. 

Konvulziós kórképek, görcsállapotok adjuváns kezelése, beleértve az epilepsiás rohamok minden 
formáját (focalis, generalizált, status epilepticus, psychomotoros, petit mal, grand mal), az 
eclampsiát, a tetanust. 

Sebészeti, diagnosztikus beavatkozások, cardioverzio előkészítése. 

Narkózisban a narkotikumok adásának bevezetése, kiegészítése. 

Ellenjavallat 

A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával, továbbá egyéb benzodiazepinekkel 
szembeni túlérzékenység. Súlyos légzési elégtelenség, súlyos májelégtelenség, alvási apnoe 
szindróma, myasthenia gravis, szűk zugú glaucoma és akut glaucomás roham esetén adása 
ellenjavallt, nyílt zugú glaucomában megfelelő kezelés mellett adható. Terhesség első trimesztere és 
szoptatás időszaka alatt adása nem javallt. Drog- és alkoholdependencia (akut alkoholmegvonás 
kivételével), alkohol- és egyéb pszichotróp szer intoxikáció esetén nem adható. Használata kerülendő 
pszichotikus állapot kezelésére elsődleges szerként. Depresszió kezelésére nem alkalmazható. 

Adagolás 

Individuális, a beteg állapotát és a klinikai választ figyelembe kell venni, ezért csak irányelvek 
adhatók. A betegek reagálásában jelentkező nagy egyéni eltérések miatt a kezelést ajánlott az 
ésszerű legkisebb adagokkal kezdeni, majd a dózist fokozatosan emelni a kellően tolerált 
legalacsonyabb hatékony szintig. 



 1733 

Felnőtteknek 

Szorongás, pszichomotoros nyugtalanság, agitált állapot: 10-20 mg im., súlyos tünetek esetén iv. (az 
im. és iv. adag kivételesen 30 mg-ig emelhető). A kezelés folytatására napi 3-4 alkalommal 10 mg. 

Status epilepticus és halmozott rohamok esetén a kezdő adag iv. 10-30 mg, amit 1/2-1 óra, majd 4 
óra múlva lehet ismételni. A napi adag ne haladja meg a 80-100 mg-ot. 

Amennyiben a rohamok megszűnnek vagy enyhülnek, úgy át lehet térni az im. alkalmazásra, aminek 
adagja 10 mg 4-6 óránként, szükség esetén több napon keresztül. Profilaktikusan az újabb rohamok 
megakadályozására 10 mg im. 

Akut alkoholmegvonás, delirium tremens: Az adag 10 mg-ig terjed im., amit napi 3-4 alkalommal 
szabad ismételni. A kezdő adag szükség esetén lassú iv. formában adható. 

Műtétek és cardioversio előkészítésére: 10 mg-ig terjedő im. adagban 30 perccel a beavatkozás előtt. 

Izomcontractura, rigiditás, spasmus, stiff-man szindróma: 10 mg-ig terjedő adagban im., vagy 
kezdetben iv. adással, amit napi 3-4 alkalommal lehet ismételni, szükség szerint. Tetanus kezelése 
ennél nagyobb adagot tehet szükségessé. 

Idős és leromlott betegek, valamint csökkent májfunkció esetében: A Seduxen kiürülése jelentős 
mértékben (akár 3-4-szeresen) meghosszabbodhat. Ilyenkor ajánlott alacsonyabb, kb. fele adaggal 
(max. 2,5 mg) végezni a kezelést, ritkábban adagolva. 

Gyermekek 

Gyermekek adagját valamennyi indikációs területen egyedileg kell megállapítani az életkor, fejlettség, 
általános állapot és az egyéni reakció figyelembevételével. Gyermekeknek az injekciót nagyon lassan 
(>3 perc alatt), 0,25 mg/kg-ot nem meghaladó adagban célszerű alkalmazni. Az egyszeri adag 2-4 óra 
elteltével ismételhető. Egy nap alatt 3 egyszeri adagnál több csak tetanus és status epilepticus esetén 
adható. 

Konvulzív kórképekben 0,2- 0,3 mg/kg vagy 1,0 mg/életév adagban iv. vagy im. 

Status epilepticus és halmozott rohamok esetén a kezdő adag iv. 2-10 mg, amit 1/2-1 óra, majd 4 óra 
múlva lehet ismételni. Amennyiben a rohamok megszűnnek vagy enyhülnek, úgy át lehet térni az im. 
alkalmazásra, aminek adagja 5 mg 4-6 óránként, szükség esetén több napon keresztül. Profilaktikusan 
az újabb rohamok megakadályozására 5 mg im. 

Egyéb indikációban 0,2 mg/kg. 

Mellékhatás 

Neutropenia, agresszió, paradox szorongás, paradox excitatio, zavartság, kedélyállapot-romlás, 
hallucináció, álmatlanság, libidóváltozás, hosztilitás, anterográd amnézia, ataxia, szédülés, dysarthria, 
fejfájás, hypotonia, álmosság, tremor, a szem akkomodációs zavara, bradycardia, légzésdepresszió, 
apnoe, obstipatio, szájszárazság, nausea, hypersalivatio, icterus, bőrkiütés, exanthema, 
izomgyengeség, izomtónus-fokozódás, incontinentia, vizeletretentio, fáradékonyság, az alkalmazás 
helyén fellépő reakciók (duzzanat, helyi izgalom), a vér alkalikus foszfát szintjének emelkedése, a 
transzaminázértékek emelkedése. 
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Érbetegségek és tünetek: vénathrombosis, thrombophlebitis, érelváltozások. Irodalmi adatok szerint 
benzodiazepinek intravénás (infúziós) alkalmazásával thrombophlebitises tünetek összefüggésbe 
hozhatók. Főleg nem eléggé lassan, vagy nem eléggé tág vénába beadott Seduxen injekciót követően 
venathrombosis, phlebitis, helyi izgalom, duzzanat, ritkábban érelváltozások jelentkezhetnek. 

A benzodiazepinek - főként tartós alkalmazás, nagy adagok és prediszponált személyek esetén - 
függőséget okozhatnak, így a Seduxen injekció is. Az elvonási tünetek enyhébb esetekben tremor, 
pszichomotoros nyugtalanság, álmatlanság, szorongás, fejfájás, figyelemzavar. Felléphet irritabilitás, 
percepciózavar, szédülés, palpitáció, étvágytalanság, hányinger, hányás, verejtékezés, izom- és hasi 
görcs, ritkán delirium és alkalmi görcsroham. Véletlen intraarterialis bejuttatást követő necrosisos 
következményről számoltak be. Extravazális beadásnál a szöveti irritáció lehetősége nem zárható ki, 
im. adás esetén helyi fájdalom, ritkán erythemával együtt felléphet. 

Kölcsönhatás 

Egyéb pszichotróp (pl. anxiolitikumok, altatók, antipszichotikumok, antidepresszívumok) és 
anticonvulsiv szerek, narkózis gyógyszerei, narkoanalgetikumok, szedatív antihisztaminok, alkohol a 
Seduxen injekció hatását potenciálhatják. A diazepám - főként tartós alkalmazás mellett - 
kölcsönhatásba léphet a citokróm P450 IIIA enzimen metabolizálódó gyógyszerekkel (pl. cimetidin, 
ketokonazol, fluvoxamin, fluoxetin, omeprazol), ennek során a diazepám clearance-e csökken, 
szedatív hatása erősödhet és megnyúlhat. Enziminduktor hatású készítmények (pl. rifampicin), 
közöttük antiepileptikumok (pl. karbamazepin, fenitoin) gyorsíthatják a diazepám eliminációját. 
Légzésdepresszív hatású ópiátokkal együtt adva a Seduxen injekciót, a légzésdepresszív hatás 
erősödhet. Egyéb izomrelaxánsokkal együtt adva a hatás kiszámíthatatlan, apnoe veszélye áll fenn. 

Figyelmeztetés 

Az im. injekciót mélyen az izomba kell beadni. Az iv. adagolás lassan történjék (legfeljebb 0,5 ml 
félpercenként). A gyors beadás apnoét idézhet elő. Reanimatiós felszerelésnek rendelkezésre kell 
állnia. Kerülni kell a kisebb venákba történő bejuttatást. Extravasalis vagy intraarterialis adás 
mindenképpen elkerülendő! Légzési elégtelenség, tudati vigilitás csökkenés esetén alkalmazását 
alaposan mérlegelni kell légzésdepresszió veszélye miatt. Csökkent vese- és májműködésű betegek, 
krónikus légzési elégtelenségben szenvedők, idős, vagy legyengült egyének esetében az adagolást 
fokozott körültekintéssel kell meghatározni, alacsony dózisok ritkább adása ajánlott. Idős korban a 
benzodiazepinek iránti érzékenység fokozódik, a kiürülés elhúzódik, a szedatív hatások 
felerősödhetnek, ezért ilyenkor megnő a kognitív zavarok (memóriazavar) és a hypotonia (elesés) 
veszélye. Kényszerítő indikációkat (pl. epilepszia) leszámítva a Seduxen injekció alkalmazása 
gyermekeknél 6 éves korig nem ajánlott az eloszlás és metabolizmus életkori eltéréseiből adódó 
biztonsági szempontok miatt. 30 naposnál fiatalabb újszülöttek esetében a parenteralis adás 
hatékonysága nem bizonyított. A szorongásoldó kezelést a legalacsonyabb hatásos dózissal és a 
szükséges minimális ideig kell végezni. Huzamos, rendszeres, vagy ritkán akár terápiás dózisú rövid 
tartamú alkalmazása hozzászokáshoz, dependenciához vezethet. Tartós, rendszeres alkalmazást 
követő hirtelen megvonása után elvonási tünetek jelentkezésével kell számolni, melyek a megvonást 
követően hetekkel is kialakulhatnak. Megvonása több hétig tartó lépcsőzetes adagcsökkentéssel 
javasolt az elvonási tünetek elkerülése érdekében. Tartós használata esetén a májfunkció és a vérkép 
ellenőrzése ajánlott. A Seduxennel kezelt beteget figyelmeztetni kell a Seduxen és az alkohol, 
valamint egyéb pszichotróp szerek közötti szinergista kölcsönhatás jelentkezésére. A Seduxen 
injekció segédanyagként metil-parahidroxibenzoátot és propil-parahidroxibenzoátot tartalmaz, 
amely későbbiekben jelentkező allergiás reakciókat, ritkán hörgőgörcsöt okozhat. 

Terhesség és szoptatás 
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Egyes vizsgálati eredmények szerint a terhesség első trimeszterében a benzodiazepinek - így a 
Seduxen injekció - fokozzák a malformációk előfordulásának esélyét, ezért a terhesség ezen 
időszakában alkalmazásuk kontraindikált. A terhesség későbbi szakaszában történt benzodiazepin 
expozíció az újszülöttben központi idegrendszeri gátlást és légzésdepressziót okozhat, ezért a 
Seduxen injekció alkalmazásáról az orvosnak az előny/kockázat gondos mérlegelése alapján egyedileg 
kell döntenie. Szoptatás időszakában alkalmazása kerülendő, mivel átjut az anyatejbe. 

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre: A 
benzodiazepinek - így a Seduxen injekció - gyengíthetik az ítélőképességet és megnyújthatják a 
reakcióidőt, így hátrányosan befolyásolhatják a járművezetői és a munkavégző képességet. 
Alkalmazásának első szakaszában járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó tevékenységet (pl. 
gépkezelés, magasban végzett munka) végezni tilos a bejuttatást követő 12-24 órán belül, mivel ez 
potenciálisan veszélyes a gyógyszer hatása alatt. A továbbiakban egyedileg határozandó meg a 
korlátozás mértéke az eliminációs idő figyelembevételével, ami különösen idősekben, vese- és 
májbetegekben a többszörösére nyúlhat. Alkalmazásának, ill. hatásának időtartama alatt tilos az 
alkoholfogyasztás. 

Túladagolás 

Túladagolás esetén központi idegrendszeri depresszió jelentkezhet izomgyengeség, zavartság, tudati 
vigilitáscsökkenés tüneteivel, ritkán paradox izgalommal. Extrém túladagolás comát, areflexiát, 
keringés- és légzésdepressziót, apnoét válthat ki. A beteg keringési, légzési értékeit, veseműködését 
folyamatosan ellenőrizni kell. Általános tüneti és szupportív kezelést kell alkalmazni, ami magába 
foglalja a légutak biztosítását, intravénás folyadékkezelést, szükség esetén mesterséges lélegeztetést 
és a keringés támogatását, értónust fokozó készítmény adását. Flumazenil mint speciális 
benzodiazepin receptor antagonista alkalmazható. Benzodiazepinnel - így Seduxen injekcióval - kezelt 
epilepsziás, vagy benzodiazepin-függő betegnél flumazenil alkalmazásakor epilepsziás roham 
jelentkezésének lehetősége miatt elővigyázatosság indokolt. Dialízis csekély hatású a Seduxen 
injekció túladagolása esetén. 

Inkompatibilitások 

A Seduxen injekció egyéb készítménnyel közös fecskendőbe nem szívható fel a kicsapódás veszélye 
miatt. Amennyiben feltétlenül szükséges, 5 %-os glukóz infúzióban az alábbi hígításban adható: 
legalább 500 ml 5 %-os glukóz infúzióhoz maximum 5 ampulla (10 ml) Seduxen injekció, ill. legalább 
100 ml 5 %-os glukóz infúzióhoz maximum 1 ampulla (2 ml) Seduxen injekció keverhető. Az elegyet 
alkalmazás előtt frissen kell készíteni. A betegnek cseppinfúzióban csak frissen készített elegy adható! 
Nem szabad a hígítási sorrendet felcserélni, mindig az 5 %-os glukóz oldathoz kell adni a Seduxen 
injekciót! 

Diazepam Desitin 10 mg végbéloldat 

Hatóanyag: 10,0 mg diazepam tubusonként. Segédanyagok: Benzoesav, benzil-alkohol, nátrium-
benzoát, 96%-os etanol, propilén-glikol, tisztított víz. 

Javallat 

Epilepsziás és lázas görcsökben; tetanus által okozott izomspasmus megszüntetésére; 
szedatívumként kisebb sebészeti és fogászati beavatkozásokban; első próbálkozásként szorongásos, 
agitált állapotokban, ha a zavar olyan súlyos fokú, hogy a beteget megbénítja, vagy ha nagyfokú 
szorongás lép fel. A Diazepam Desitin a fenti indikációkban akkor ajánlott, ha gyors hatást akarunk 
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elérni és az intravénás injekció nem kivitelezhető vagy nem kívánatos. A készítmény kiválóan 
alkalmas gyermekkori görcsös állapotok sürgősségi ellátásában. 

Ellenjavallat 

Ismert, a benzodiazepinekkel vagy az oldat bármely segédanyagával szemben fennálló 
túlérzékenység, myasthenia gravis., súlyos légzési elégtelenség, alvási apnoe szindróma, súlyos 
májelégtelenség, 1 év alatti életkor, akut altató, alkohol fájdalomcsillapító vagy pszichofarmakon 
mérgezés, gyógyszerfüggőség iránti hajlam, cerebellaris vagy spiralis ataxia, glaucoma. Mivel a 
Diazepam Desitin benzil-alkoholt tartalmaz, a készítmény koraszülött csecsemőknél nem 
alkalmazható. 

Adagolás 

Csak rektális alkalmazásra. A tubusok egyszer használatosak. Az átlagos dózis 0,25-0,5 mg/kg. Az 
adagolás függ a kortól, a testtömegtől és az egyéni válaszkészségtől. A Diazepam Desitin 10 mg-os 
egység-csomagolásban is elérhető. Mivel a Diazepam Desitin fix, 5 és 10 mg-os egység-
csomagolásban áll rendelkezésre, a dózist a következő elérhető adaghoz való felkerekítéssel 
állapítsuk meg. 

Ajánlott adagok: 

Gyermekkor: 10 kg alatt (1 éves kor alatt): nem ajánlott. 10-15 kg között (1 - 3 éves korig): egy 5 mg-
os tubus. A tubust a végén található jelzés feléig vezessük be! Tizenöt kg felett (3 éves kor felett): egy 
10 mg-os tubus Diazepam Desitin 10 mg rektális oldat alkalmazandó. Felnőttkor: két 10 mg-os tubus 
Diazepam Desitin 10 mg rektális oldat alkalmazandó. Max.dózis: 30 mg/nap Az adag felnőtteknél 12 
óránként ismételhető meg. Ha görcsök továbbra is jelentkeznek, egyéb antikonvulzív kezelés 
bevezetésére van szükség. Idős és legyengült betegek legfeljebb a felét kapják a szokásos felnőtt 
adagnak! Az adag csökkentése javasolt lehet máj- és vese-diszfunkció esetén. A kezelés a lehető 
legrövidebb legyen. A tüneteket megszüntető, lehetőség szerinti legalacsonyabb adagot kell 
alkalmazni! A beteg állapotát rendszeresen újra kell értékelni a kezelés folytatásának mérlegelése 
céljából, különösen akkor, ha a beteg tünetmentes. 

Mellékhatás 

Idősek és legyengült betegek különösen érzékenyek a mellékhatásokra, alacsonyabb adagot 
igényelhetnek. 

Gyakori mellékhatások: kettőslátás, izomgyengeség csökkent éberség, tompult érzelmek, zavartság, 
anterográd amnézia, paradox reakciók. Az arra hajlamos betegekben a korábban fel nem fedezett 
depresszió felszínre kerülhet. Gyakori a szedáció, álmosság, fejfájás, szédülés (idős korban az elesés 
veszélye fokozódik), ataxia, elkent beszéd, tremor, fáradtság és másnaposság érzés. 

Ritka mellékhatások: kardiovaszkuláris rendellenességek, hypotensio, bradycardia, mellkasi fájdalom, 
a vér összetételével kapcsolatos rendellenességek, például thrombocytopenia, szem-
rendellenességek, szájszárazság, hányinger, hányás, epigastrialis fájdalom, obstipatio, hasmenés, 
hepato-biliaris rendellenességek, cholestatikus icterus, hepato-cellularis icterus, bőr és subcutan 
szöveti rendellenességek. Allergiás bőrreakciók, mint az urticaria és az angiooedema nagyon ritkán 
fordul elő. Ritka a húgyúti retenció, ivarrendszeri és emlő rendellenességek, libidóváltozás, 
menstruációs zavarok, laringospasmus, légzésdepresszió, apnoe, fokozott étvágy. 
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Alkalmazása (terápiás dózis esetén is) fizikai dependencia kialakulásához vezethet: a terápia 
megszakítása elvonási tünetek vagy "rebound" jelenség kialakulásához vezethet (ld. 
Figyelmeztetések). Pszichés dependencia kialakulhat. Benzodiazepinekkel kapcsolatos visszaélésről 
már számoltak be. 

Paradox reakciók (nyugtalanság, izgatottság, irritabilitás, instabilitás, agresszivitás, dührohamok, 
érzékcsalódások, rémálmok, pszichózis, hallucinációk, nem megfelelő viselkedés) ismerten 
előfordulhatnak benzodiazepinek alkalmazásával kapcsolatban, idős korban és gyermekkorban 
gyakrabban alakulnak ki. 

Kölcsönhatás 

Egyéb, központi idegrendszeri depresszáns tulajdonsággal rendelkező szerekkel (pl. 
antipszichotikumok, anxiolitikumok, szedatívumok, antidepresszívumok, hipnotikus szerek, kábító 
fájdalomcsillapítók, anesztetikumok, antiepileptikumok, szedatív antihisztaminok), vagy a májban 
történő enzimatikus lebontással interferáló szerekkel (pl. izoniacid, diszulfirám, cimetidin, omeprazol, 
orális fogamzásgátlók) együtt alkalmazva a diazepam fokozott szedatív, légzésdeprimáló és 
kardiodepresszív hatást fejt ki. Kábító fájdalomcsillapítók esetén az eufória fokozódása alakulhat ki, 
ami a pszichés dependencia erősödéséhez vezet. Kimutatták, hogy a cimetidin és az omeprazol a 
benzodiazepinek clearance-ét csökkenti, hatását potenciálhatja, míg a májenzimek ismert induktorai, 
például a rifampicin a benzodiazepinek clearance-ét fokozhatja. 

Az alkoholfogyasztás a szedatív hatást fokozhatja, és ez befolyásolja a gépjárművezetéshez és gépek 
üzemeltetéséhez szükséges képességeket. Párhuzamos alkoholfogyasztás nem ajánlott. A diazepam 
metabolizmust a teofillin és a dohányzás felgyorsítja. A diazepam egyéb, a májban metabolizálódó 
gyógyszerekkel kölcsönhatásba kerülhet, így gátló (levodopa), vagy serkentő (fenitoin, 
izomrelaxánsok) hatást fejthet ki. 

Figyelmeztetés 

A diazepamot óvatossággal kell alkalmazni máj és vese diszfunkciós betegeknél, krónikus tüdő 
elégtelenségben, zárt zugú glaucomában, organikus agyi elváltozásokban, különösképpen 
arteriosclerosisban szenvedőknél. A diazepam fokozhatja egyéb központi idegrendszeri 
depresszánsok hatását, így ezek párhuzamos alkalmazását kerülni kell. Egyéb benzodiazepinekhez 
hasonlóan a diazepam adása anterográd amnéziával járhat, így a diazepam alkalmazása nem javasolt 
a közeli hozzátartozó elvesztése vagy elhunyta esetében, mivel ilyenkor a pszichés feldolgozást 
akadályozhatja. 

Diazepam alkalmazása nem ajánlott pszichotikus betegség kezdeti kezelésében. Ne alkalmazzunk 
diazepamot fóbiás, rögeszmés állapotokban, sem önálló kezelésként depresszióban, vagy azzal 
összefüggő szorongásos állapotban, mivel az öngyilkosság veszélye ebben a betegcsoportban 
fokozott. A diazepamot különös óvatossággal szükséges alkalmazni azon betegek esetében, akiknek 
kórtörténetében alkohol vagy kábítószer függőség szerepel. Ahogyan egyéb benzodiazepinek is, 
személyiségzavarban szenvedő betegek számára ezt a gyógyszer is csak igen nagy elővigyázatossággal 
írható fel! A benzodiazepinek gátlásfelszabadító hatása öngyilkosság előfordulásához vezethet 
depressziós, vagy a magával és környezetével szemben agresszív betegek esetében. 

Diazepam gyermekkorban csak a szükségesség körültekintő mérlegelése után adható; a kezelés 
időtartama a lehető legrövidebb legyen! Idősek csökkentett adagot kapjanak! (ld. Adagolás). 
Alacsonyabb dózis ajánlott krónikus légzési elégtelenségben is, a légzésdeprimáló hatás veszélye 
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miatt. A diazepam adása nem javasolt súlyos májelégtelenségben, mivel encephalopathia alakulhat 
ki. 

A diazepam dependencia potenciálja rövid távú alkalmazás esetén alacsony. Elvonási tünetek a 
benzodiazepinek normál terápiás dózisú, rövid távú alkalmazása után is előfordulhatnak, és az 
alábbiak lehetnek: fejfájás, izomfájdalom, igen nagyfokú szorongás, feszültség, nyugtalanság, 
zavartság és irritabilitás. Súlyos esetekben a következő tünetek fordulhatnak elő: derealizáció, 
deperszonalizáció, hyperacusis, zsibbadtság és bizsergő érzés a végtagokban, hypersensitivitás 
fényre, hangra, fizikai kontaktusra, hallucinációk, epilepsziás rohamok. Mindezek megfontolandók 
pár napnál tovább alkalmazott kezelés esetén. 

"Rebound insomnia" és nyugtalanság: a kezelés abbahagyása után léphet fel ez az átmeneti 
szindróma, ami a benzodiazepin kezeléshez vezető tünetcsoport erőteljesebb formában való 
visszatértét jelenti. Egyéb reakciók is kísérhetik, például hangulatváltozás, szorongás, alvászavarok, 
nyugtalanság. Mivel az elvonási/rebound jelenség előfordulása a gyógyszerszedés hirtelen 
abbahagyása esetén gyakoribb, ajánlott, hogy a gyógyszer adagját fokozatosan csökkentsük. A 
benzodiazepinek hipnotikus hatásának csökkenése alakulhat ki több héten át tartó, ismételt 
alkalmazásnál. 

Fontos figyelmeztetés, hogy hosszú hatástartamú benzodiazepin alkalmazásáról ne térjünk át rövid 
hatástartamú benzodiazepin alkalmazására, mivel elvonási tünetek alakulhatnak ki. 

Amnézia 

Benzodiazepinek hatására anterográd amnézia alakulhat ki. Ez az állapot leggyakrabban a gyógyszer 
alkalmazása után néhány órával alakul ki (ld. Mellékhatások). 

Pszichiátriai és paradox reakciók 

Benzodiazepinek alkalmazása esetén nyugtalanság, izgatottság, irritabilitás, agresszivitás, 
érzékcsalódások, dührohamok, rémálmok, hallucinációk, pszichózis, nem megfelelő viselkedés és 
egyéb kedvezőtlen viselkedési formák alakulhatnak ki. Amennyiben ez előfordul – gyermek- és idős 
korban gyakrabban, - a gyógyszer alkalmazását abba kell hagyni. 

A Diazepam Desitin több mint 10% alkoholt tartalmaz. 

Terhesség és szoptatás 

A terhességre vonatkozólag a diazepam biztonságosságáról nem áll rendelkezésre adat. Ne 
alkalmazzuk, főleg ne az első és a harmadik trimeszterben, kivéve, ha a várható előny felülmúlja a 
kockázatot! 

Fogamzóképes nők figyelmét fel kell hívni arra, hogy kezelőorvosukkal vegyék fel a kapcsolatot, ha 
terhességet akarnak vállalni, vagy terhességi gyanú merül fel. 

Úgy tűnik, hogy emberben a benzodiazepinek terápiás dózisú alkalmazása esetén a veleszületett 
rendellenességek előfordulása csekély kockázatú, bár néhány epidemiológiai tanulmány azt mutatta, 
hogy a szájpadhasadék előfordulásának valószínűsége emelkedett. Vannak esettanulmányok, melyek 
a terhesség alatti benzodiazepin túladagolást, illetve intoxikációt követően létrejött veleszületett 
rendellenességekről és mentális retardációról számolnak be. 
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Amennyiben a gyógyszert a terhesség késői szakában, vagy a vajúdás alatt alkalmazzuk - akár nagy 
mennyiségben akár ismételt, kisebb mennyiségekben -, várható, hogy az újszülöttben hypotermia, 
hypotonia, mérsékelt légzésdepresszió, szívrendellenességek, és szoptatási elégtelenség (amyotonia 
congenita) alakul ki a vegyület farmakológiai hatása miatt. 

Mindezeken túl, ha az anya a terhesség késői szakában tartósan benzodiazepint szedett, az 
újszülöttben fizikai dependencia alakulhatott ki, illetve posztnatalisan elvonási tünetek 
jelentkezésére van némi esély. A diazepam az anyatejbe kiválasztódik, ezért alkalmazása a szoptatás 
ideje alatt nem javasolt. 

A Diazepam Desitin benzil-alkoholt tartalmaz. A benzil-alkohol a placentán átjuthat. Koraszülött 
csecsemőknél számoljunk a lehetséges toxicitással a Diazepam Desitin vajúdás alatti, vagy azt 
megelőző alkalmazásakor. 

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre 

A szedáció, amnézia, csökkent koncentráció és csökkent izomfunkció kedvezőtlenül befolyásolhatja a 
gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességeket. Amennyiben az alvás 
időtartama elégtelenné válik, valószínű, hogy az éberség csökken. Diazepam Desitin-nel kezelt 
betegek a gyógyszer utolsó alkalmazását követő 24 órán belül gépjárművet ne vezessenek, gépeket 
ne üzemeltessenek! 

Túladagolás 

Tünetek: A túladagolás a központi idegrendszer depressziójában nyilvánul meg, aminek mértéke az 
álmosságtól a comáig terjedhet. Enyhe esetekben álmosság, mentális zavartság és letargia, súlyosabb 
esetekben ataxia, hypotonia, hypotensio, légzésdepresszió, ritkán coma, rendkívül ritka esetben halál 
fordulhat elő. 

Kezelés: Bármely gyógyszerrel történt túladagolás kezelése esetén tartsuk észben, hogy esetlegesen 
több szer is bejutott a szervezetbe. Per os történt túladagolást követően, ha a beteg eszméleténél 
van, hánytatni kell (egy órán belül), amennyiben eszméletlen, úgy légúti védelem mellett 
gyomormosást kell végezni. Amennyiben a gyomor kiürítésétől haszon nem várható, úgy aktív szenet 
adjunk a betegnek, ez a felszívódást gátolja. A kezelés csak tüneti. A légzést, szívritmust, vérnyomást, 
testhőmérsékletet monitorozni kell, a kardiovaszkuláris rendszert és a légzést támogatni kell. 
Flumazenil javasolt a benzodiazepinek központi idegrendszeri depresszív hatásának felfüggesztésére. 

Inkompatibilitások: Nincs ismertek. 

Irodalom 

Tringer L. Sürgősségi ellátás a pszichiátriában. Medicina (2003) 
Aghabaian RV. A sürgősségi orvoslás alapjai. pp. 673. Medicina (2011) 
Pszichiátriai sürgősség - sürgősségi pszichiátria - 
http://www.drdiag.hu/iranyelvek.php?id=509&tipus= 

Tesztkérdések 

1. Pszichiátriai sürgősség oka nem lehet: 
A. Gondolkodás szintjén megjelenő zavar 
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B. Magatartás szintjén megjelenő zavar 
C. Pszichoszociális egyensúlyvesztés 
D. Krízisintervenció 
E. Autogén tréning 
 
2. Melyik sürgősségi ellátást igénylő állapot? 
A. Enyhe szorongás 
B. Alacsony intellektus 
C. Agresszivitás 
D. Vidám hangulat 
E. Békától való félelem 
 
3. Melyik a pszichiátriai sürgősségben alkalmazandó gyógyszer az alábbiak közül? 
A. Haloperidol 
B. Propraronol 
C. Chlordiazepoxid 
D. Hydroxyzin 
E. Tofisopam 
 
4. Mekkora az akut szorongásoldásra javasolt haloperidol adagja? 
A. 100-150 mg 
B. 1-5 mg 
C. 5-10 mg 
D. 50-100 mg 
E. Nem javasolt akut szorongásoldásra 
 
5. Mit nem kell feltüntetni a sürgős pszichiátriai ellátásra küldött beteg beutalóján? 
A. Mi történt 
B. Beck depressziós skála aktuális pontszáma 
C. A beteg explorációjának rövid összefoglalása 
D. Hozzátartozótól származó információ 
E. Előzményi adatok 
 
6. Ismert mániás betegének hozzátartozója érkezik, közli, hogy a beteg már megint nagyon pörög, 
kéri, utalja be kórházba. Mit tesz? 
A. Mivel ismeri a beteget, megírja a beutalót, mentőszállítás elrendelőjét és átadja a hozzátartozónak 
B. Megbeszéli a hozzátartozóval, hogy rendelés után meglátogatja a beteget és személyes vizsgálat 
alapján dönt a beutalás szükségességéről 
C. Felhívja a mentőszolgálatot és kéri, hogy vigyék be a beteget kórházba 
D. Megnyugtatja a hozzátartozót, hogy pár héten belül magától is rendeződik az állapot 
E. Haloperidol cseppeket ír fel és megmondja a hozzátartozónak, hogy napi 2x10 cseppet adjon a 
betegnek 
 
Helyes válaszok: 1: E, 2: C, 3: A, 4: C, 5: B, 6: B 
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Krónikus fáradtság szindróma (Chronic fatigue syndrome/Myalgic 
Encephalomyelitis, CFS/ME) 
dr. Vörös Krisztián 

Bevezetés 

A krónikus fáradtság szindrómát az elhúzódó és súlyos fáradtság jellemzi, melynek pontos 
patofiziológiai alapja nem ismert. A betegség diagnózisa ritka előfordulása és szerteágazó tünetei 
miatt nem egyszerű orvosi feladat. Sok orvos a betegség létét is megkérdőjelezi, míg a betegek közül 
sokan biztos diagnosztikus teszteket, az organikus eredet bizonyítását várják. Nem meglepő, hogy a 
betegséget számos szakmai vita kíséri, illetve, hogy a betegek kétharmada elégedetlen az orvosi 
ellátással. 

Definíció, BNO tartomány 

Első definícióját 1988-ban az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (Center for 
Disease Control and Prevention, CDC) munkatársai dolgozták ki. 1994-es revízióját követőn a 
leginkább alkalmazott, nemzetközileg elfogadott definíció lett. A betegek pontosabb azonosítása, a 
kognitív deficit, a fáradtság abnormális volta és a terhelésre jelentkező kimerültség hangsúlyozása 
céljából született 2003-ban a kanadai konszenzus definíció. A legújabb, 2011-es konszenzus 
meghatározás is ezen alapult, de szemléletében inkább a szomatikus megközelítést követte, a 
tüneteket részletesebben csoportosította, a fennállás idejét rövidebbnek is elfogadta és a betegek, 
valamint a kutatók, orvosok egy részének véleménye alapján az ME elnevezést helyezte előtérbe. A 
betegség meghatározásának további részleteit ld. a diagnózis fejezetben. 

Krónikus fáradtság szindróma önálló, a mai ismereteknek megfelelő BNO-val nem rendelkezik. A 
neurológiai betegségek között szereplő vírusfertőzés utáni kimerültség az elfogadott kód, bár a 
betegségről nem mondható el, hogy vírusfertőzés okozná. A hasonló jellegzetességekkel bíró 
neuraszténiának van önálló BNO kódja, bár ezt a fogalmat a DSM-IV. nem használja, illetve 
szakmailag és a betegek által sem elfogadott. Atípusos esetekben a tünet között szereplő kód is 
használható. 

G9330 Vírusfertőzés utáni kifáradásos tünetegyüttes 
F4800 Neuraszténia 
R53H0 Rossz közérzet, fáradtság 

 

Epidemiológia, nem életkor, társadalmi helyzet 

A fáradtság gyakori tünet a populációban, de a krónikus fáradtság szindróma relatíve ritka betegség. 
Korai vizsgálatokban gyakoriságát 1% alattinak találták, újabban 2-3%-os előfordulási arányt is 
közöltek. A pontos felmérést nehezíti a többféle definíció megléte és használata. Nőkben 3-4-szer 
gyakoribb, általában fiatal korban kezdődik, de gyermekkorban ritka. Egyes vizsgálatokban a 
kisebbségekben, rosszabb szocioökonomiai státuszú páciensekben gyakoribbnak találták. 2011-ben 
Angliában 143000 alapellátásba bejelentkezett beteg körében a panaszok áttekintése és a 
háziorvosokkal történt egyeztetés után, a CDC-1994-es kritériuma alapján előfordulása 0,19% volt. 
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Etiológia 

Ez elmúlt 30 évben kiterjedt kutatások keresték a betegség lehetséges okát, pontos 
patomechanizmust azonban nem sikerült találni. Legelfogadottabb, hogy a betegség kialakulásában 
számos tényező együttesen játszik szerepet, egyetlen okra nem vezethető vissza. A pszichés vs. 
organikus eredetű vitát valamelyest feloldja az integrált szemlélet. A polémia feleslegességét jelzi, 
hogy a pszichiátriai, illetve organikus szemléletű CFS klinikák betegei közt lényegi különbség nem volt 
kimutatható. A különböző szemléletmód a nevezéktanban is eltérésekhez vezetett. A hagyományos 
krónikus fáradtság szindróma elnevezéssel szemben az organikus eredet hívei mind a kutatók, mind a 
gyógyítók, mind a betegek között más elnevezéseket kerestek. Így többen a krónikus fáradtság és 
immundiszfunkció elnevezést használták, újabban pedig a myalgiás encephalomyelitis elnevezést 
propagálják, annak ellenére, hogy a hagyományos értelemben vett gyulladás nem mutatható ki az 
agy, illetve gerincvelő szöveteiben. A CFS gyakran fordul elő együtt más, pontosan nem tisztázott 
eredetű betegségekkel, mint a fibromyalgia, az irritabilis bél szindróma, temporomandibuláris zavar, 
többszörös kémiai érzékenység, beteg épület szindróma stb. Egyes szerzők a közös mechanizmus 
alapján (a centrális fájdalomérzékelés felerősödés, a leszálló gátló impulzusok zavara) a centrális 
szenzitivitás szindróma elnevezést javasolták. Az esetek közel harmadában affektív betegségekkel 
együtt jelenik már, bár a depressziótól egyértelműen külön entitás. 

Prediszponáló tényezők a genetikai hajlam, a női nem, a gyermekkori fizikai / szexuális / érzelmi 
abúzus, a depresszió, a támogatás hiánya, illetve a korábban már előfordult fáradtsággal járó 
epizódok. A betegség közvetlen kiváltó oka legtöbbször akut fizikai stressz (vírusfertőzés, 
megerőltetés), pszichés stressz (hozzátartozó elvesztése) vagy szociális stressz (munkahelyi gondok). 
A betegség fenntartásában fontos szerepet játszik a fizikai inaktivitás és az ezzel járó fizikai leromlás, 
pszichológiai és érzelmi problémák (figyelem a testi tünetekre fókuszál, panaszok feletti 
kontrolvesztés érzése, szociális támogatás hiányának érzése), a továbbra is fennálló pszichés és 
szociális stressz, az alvászavar. Nehezebben javul azon betegek állapota is, akik betegségüket 
organikus eredetűnek gondolják, betegtámogató csoportba járnak, vagy betegségük előnnyel jár, 
szociális segélyt kapnak. Mind a biomedikális, mind az elutasító, pszichés problémát kommunikáló 
orvosi megközelítés nehezíti a gyógyulást. 

Az etiológia tisztázását nehezíti a tünetek változékonysága időben és súlyosságban, illetve a tény, 
hogy a diagnózis kizárásos, tüneti definíció, mely pontos csoportosítást nem tesz lehetővé. 

Vírusfertőzés következménye 

Az akut kezdetű esetek egy része vírusfertőzés után kezdődik, bár sok más kiváltó tényező is ismert. A 
tünetek egy része hasonló a szubakutan zajló fertőzésekhez (gyengeség, aktivitáskerülés, torokfájás, 
izomfájdalmak stb.). Számos kórokozó felmerült, mint okozó ágens (EBV, Coxiella burnetti, 
enterovirus, Ross river vírus, újabban XMRV vírus), azonban szerepüket meggyőzően igazolni nem 
sikerült. Kis esetszámú vizsgálatokban és gyakran ellentmondásosan, de vírusellenes kezelés 
eredményességét is publikálták már. Más, a vírusfertőzések kezelésében hatékony terápiás 
próbálkozások sikertelenek voltak (immunglobulin, interferon). 

A meghatározott kórokozó szerepe ellen szól, hogy a különböző kórokozókkal történő fertőzések 
után 12%-ban jelentkeztek krónikus tünetek, akut gastroenteritis után az esetek 10%-ban 
jelentkezett irritabilis bél szindróma, mindkét esetben a pontos kórokozótól függetlenül. A fertőző 
ágens szerepe helyett, inkább az egyéni hajlam játszhat jelentősebb szerepet (genetikai 
prediszpozíció, maladaptív viselkedésválasz?). 
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Immundiszfukció 

A tünetek egy részének hátterében gyulladásos folyamatok, emelkedett citokin-szintek is 
meghúzódhatnak. Az immunrendszer működésének mérése, objektivizálása azonban nem egyszerű 
feladat. Összességében elmondható, hogy a keringő citokinszintek emelkedettek és a celluláris 
immunitás kissé csökkent lehet. A citokin, CRP szint eltérések, az ezeket meghatározó gének 
polimorfizmusait, az NK sejtek számbeli és funkció eltéréseit, a celluláris immunmemória eltéréseit is 
felvetették vizsgálatok. Ezek a kutatások azonban általában kis esetszámú, keresztmetszeti 
vizsgálatok voltak, gyakran inkonzisztens eredményekkel. A betegségre jellegzetes immuneltérést 
egybehangzóan nem sikerült igazolni. Az immundiszfukciót általában kísérő bakteriális fertőzések, 
daganatok, autoimmun szövetkárosodások nem jellemzőek CFS-ben. Nem lehet figyelmen kívül 
hagyni azt sem, hogy az immunrendszer működését, a fertőzésekre való fogékonyságot ismerten 
befolyásolja a stressz, a hangulat és az alvászavar is, melyek mind gyakoriak krónikus fáradtság 
szindrómában. 

Neuroendokrin tényezők 

Diszkrét neuroendokrin eltéréseket mind képalkotó, mind biokémiai vizsgálatokkal igazoltak. A 
szerotoninerg rendszer, a hypothalamus-hypophysis-mellékvese (HPA) tengely, a stresszrendszer 
zavara többnyire kimutatható volt, az alacsonyabb kortizolszint pedig elősegítheti a gyulladásos 
citokin túlsúlyos állapot kialakulását. Az eltérések azonban általában nem jelentősek, a csökkent 
kortizol szint a betegek esetében is a normál tartományba esik. Más vizsgálatokban gyakran nem 
voltak reprodukálhatók ezen eredmények és a beteg-egészséges elkülönítését sem tették lehetővé. A 
HPA tengely és a központi idegrendszer szerepének megítélését nehezíti, hogy működésüket 
befolyásolják a gyermekkori traumatizáló életesemények, a stressz, a hangulat is. A képalkotó 
vizsgálatokkal talált elváltozások sem voltak a betegségre specifikusak, illetve gyakran 
reprodukálhatóak sem. A neuroendokrin és a központi idegrendszer eltérései nem elégségesek 
ahhoz, hogy a CFS kialakulását megmagyarázzák. Az e rendszerekre ható gyógyszerek (kortizol, SSRI 
antidepresszánsok) nem hatékonyak. 

Vegetatív diszfunkció 

A vegetatív idegrendszer szerepét is felvetették a szívritmus variabilitást, tilt table tesztet alkalmazó 
vizsgálatok. Az eredmények azonban ellentmondásosak, illetve a tüneteket inkább az inaktivitást 
kísérő fizikai leromlás okozhatja, minthogy a betegség okai lennének. 

Genetikai tényezők 

Ikervizsgálatok alapján a genetikai háttér és a (korai) környezeti tényezők körülbelül azonos 
mértékben játszanak szerepet a betegség kialakításában. 

Pszichiátriai tényezők 

A CFS sok hasonlóságok mutat a szomatoform zavarokkal és számos funkcionálisnak tartott 
betegséggel együtt fordul elő (IBS, krónikus fejfájás, temporomandibuláris fájdalom szindróma, 
többszörös vegyszer érzékenység stb.). Krónikus fáradtság szindrómában szenvedő betegekben 
magas a depresszió élettartam-prevalenciája. A két betegség gyakran egyszerre van jelen. Az 
erőtlenség érzése, a fájdalom a - nem típusos formában jelentkező depresszióra is jellegzetes. A két 
betegség azonban tünetei és tesztek alapján is egyértelműen külön entitás. A pszichiátriai tényezők 
jelentőségét támasztja alá, hogy a CFS kezelésében legeredményesebb eszközök a fokozatos fizikai 
terhelés mellett a kognitív viselkedés terápia bizonyult. 
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A krónikus fáradtság szindrómában, a depresszióhoz hasonlóan, számos neurotranszmitter zavara 
figyelhető meg. A HPA tengely zavara, a vegetatív dystonia, illetve a gyulladásos eltérések is 
kimutathatók mind a depresszióban, mind a krónikus fáradtság szindrómában. 

Gyermekkori fizikai és/vagy lelki abúzus mind a depresszió, mind a CFS kialakulásának fontos 
kockázati tényezője. Az 1958-as születésük óta követett 11419 beteg körében a CFS-nek a gyakoribb 
meghűlések és gasztrointesztinális fertőzések mellett a legerősebb rizikófaktora a szülői bántalmazás 
volt. A CFS-szerű tünetek esetében női nem és a korábbi pszichiátriai megbetegedés volt a két 
szignifikáns rizikófaktor. Más vizsgálatokban hatszorosra emelte a CFS rizikóját a gyermekkori abúzus, 
legerősebb hatással a szexuális abúzus, az érzelmi bántalmazás és az érzelmi elhanyagolás bírt. A 
gyermekkorukban bántalmazottaknál a kortizol válasz igazolhatóan csökkent volt. Sok CFS-ben 
szenvedő betegben az alvászavar, kognitív deficit, fizikai teljesítmény csökkenése kisebb, mint ahogy 
a betegek azt érzékelik. A fizikai, mentális erőkifejtés nehezítettsége hátterében funkcionális 
képalkotó vizsgálatok nem az aktivitásért, hanem a motivációt fenntartó agyi részeken mutattak 
eltérést. A másodlagos előny (segélyek) a betegség fenntartásában független tényezőnek 
bizonyultak. A betegszerepet erősítő támogató betegcsoportokban történő aktív részvétel is 
negatívan befolyásolja a prognózis. 

Integrált pszichiátriai szemléletű modell 

A negatív életesemények, a stresszreguláció, a fájdalom feldolgozás és a neuroendokrin, illetve 
immunrendszer között szoros kapcsolat van. A betegség kialakulását megelőző időszakban a 
pszichoszociális és / vagy fizikai stressz halmozódik. A stressz lehet az személytől független 
(hozzátartozó elvesztése) vagy személytől függő tényező is (az egyén fizikai és mentális 
képességeinek túlterhelése, személyes konfliktusok). A perfekcionizmus, neuroticizmus, a túlzott 
állhatatosság, a fokozottan aktív életmód is szerepet játszhat a dekompenzálódásban. A kitartó, a 
határokat feszegető folyamatos megküzdés a kompenzációban átmenetileg segít, de egy akut 
stresszhelyzet (vírusfertőzés, munkahelyi probléma) egyensúlyvesztéshez vezethet. Az egyén 
túlterheltsége az alkalmazkodó képesség, a stresszkezelés elégtelenségéhez vezet, mely az 
idegrendszer stresszel szembeni védekező rendszereit is kimozdítja egyensúlyukból (HPA tengely, 
szimpatikus idegrendszer, neurotranszmitterek). Ezen rendszerek az immunológiai folyamatokat és a 
fájdalom ingerek feldolgozását is erősen befolyásolják. A HPA tengely igazolt alulműködése 
abnormális gyulladásos állapothoz, jellegzetes tünetekhez vezet. A neurotranszmitterek eltérési a 
fájdalom iránti szenzitizálódáshoz, a leszálló fájdalom-moduláció elégtelenségét eredményezi. 
Genetikai hajlam és a traumatizáló korai életesemények megléte esetén az egyensúlyvesztés tartóssá 
válhat, az addigi hiperkatív életvitel hypoaktívvá válhat, elkerülő viselkedés jelenik meg. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A diagnózis megállapításához és a differenciáldiagnosztikai szempontból szóba jöhető betegségek 
kizárása céljából pontos anamnézis felvétele szükséges. Tisztáznunk kell, hogy fáradtság megfelel-e a 
kritériumoknak (mióta áll fenn, mi váltja ki, kapcsolata a pihenéssel és fizikai aktivitással, lehetséges 
más okai), illetve, hogy milyen mértékben korlátozza az egyén aktivitását. Az egyéb lehetséges 
tüneteket meg kell keresni. Az anamnézis felvétele során rá kell kérdezni a pszichiátriai 
kísérőbetegségek tüneteire (depresszió, szorongás), az aktuális pszichés állapotot (alvászavar, 
páciens nézetei és megküzdési módjai betegségével, a gyógyulást nehezítő tényezők, stressz) 
értékelni kell. Tisztázzuk a fáradtságban esetleg szerepet játszó gyógyszerszedés, alkoholfogyasztás 
mértékét. 
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Számos egyéb tünet, panasz is megjelenhet, melyek a diagnosztikai meghatározásnak nem részei 
(hasi fájdalom, puffadás, émelygés, borzongás, éjszakai izzadás, ködös gondolkodás, szótalálási 
nehézség, mellkasi fájdalom, légszomj, köhögés, látászavarok (homályos látás, fényérzékenység, 
szem szárazság, fájdalom), érzékenység ételekkel, italokkal, illatokkal, gyógyszerekkel szemben, 
orthostasis, szédülés, szívdobogás, testsúlyváltozás). 

Fizikális vizsgálat 

A CFS jellegzetes tünetekkel nem jár, a fizikális vizsgálat során az egyéb, fáradtságok okozó 
betegségek kizárása a cél. 

Laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 

Igazoló teszt nincs, a fenti vizsgálatoknak a más betegségektől való elkülönítésben van szerepük (ld. 
differenciál-diagnosztika). Javasolt elvégezni az alábbi laborvizsgálatokat is: elektrolitok, Ca, P, 
vércukor, rutin máj- és vesefunkció, alkalikus foszfatáz, összfehérje, albumin, globulin, vas, We, CRP, 
vérkép, TSH, (ANA, RF), vizelet üledék. A klinikummal összefüggésbe nem hozható laboratóriumi 
eltéréseket (pl. pozitív ANA teszt) körültekintően kell kezelni. További vizsgálatokat (szerológiai 
teszteket) csak célzottan, felmerülő gyanú esetén szükséges végezni. 

Diagnózis 

A CDC 1994-es meghatározásának értelmében a krónikus fáradtságot igazoló diagnosztikus teszt 
nincs, a diagnózis a fáradtságot okozó egyéb betegségek kizárásán és a jellegzetes tünetek 
összesítésén alapul, melyek általában nagy számban vannak jelen. A diagnózist nehezíti a hullámzó 
lefolyás, az egyénenként és idővel változó tünetek. A diagnózis kimondásához a típusos fáradtság 
jelenléte és a felsorolt nyolc kísérő tünet közül négynek a megléte szükséges. 

1. Állandó fáradtság, melyet az alábbiak jellemeznek: 

 nincs magyarázó alapbetegség 

 6 hónapnál hosszabb ideje áll fenn 

 nem túlzott leterhelés okozza 

 meghatározott ideje áll fenn 

 nem javul pihenésre 

 és a korábbi aktivitás szignifikáns csökkenéséhez vezet 

2. Négy vagy több tünet megléte, több mint hat hónapja: 

 a rövidtávú memória vagy a koncentrációs képesség zavara 

 terhelés után rossz közérzet (fizikai vagy mentális igénybevételt nagyfokú és elhúzódó 
kimerültség és rosszullét követ, 24 óránál tovább tart) 

 nem pihentető alvás 

 izomfájdalmak 

 ízületi fájdalmak duzzanat és bőrpír nélkül 

 új vagy megváltozott jellegű fejfájás 

 gyakori vagy visszatérő torokfájás 

 érzékeny nyaki vagy hónalji nyirokcsomók 
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Differenciál-diagnózis 

A CFS diagnózisát kizáró, fáradtságot magyarázó betegségek, állapotok: hypothyreosis, alvászavar, 
gyógyszer mellékhatás, daganatok, krónikus hepatitis, súlyos pszichiátriai zavarok (pszichotikus 
betegségek, táplálkozási zavarok, demencia), alkoholizmus, kábítószer függőség, extrém elhízás. 

A diagnózist azonban nem zárják ki az adekvátan kezelt alapbetegségek (hormon szubsztitúció, CPAP 
maszk stb.), illetve a kevésbé súlyos pszichiátriai betegségek (szomatoform zavarok, de a depresszió 
és szorongásos zavar sem (1. táblázat). 

1. táblázat. A krónikus fáradtság szindrómában differenciál-diagnosztikailag leggyakrabban szóba 
jövő betegségek 

Általános betegségek 

 Krónikus fertőzése (vírus, Borrelia) 

 Anaemia 

 Daganatos betegségek 

 Autoimmun betegségek 

 Alvászavarok, obstruktív alvási apnoe szindróma 

 Májelégtelenség 

 Keringési elégtelenség 

 Krónikus tüdőbetegség 
Endokrin betegségek 

 Hypothyreosis 

 Addison-kór 

 Diabetes mellitus 
Neurológiai betegségek 

 Myositis 

 Sclerosis multiplex 
Pszichiátriai betegségek 

 Depresszió 

 Szorongásos zavarok 

 Étkezési zavarok 

 Szomatizációs zavar 

 Gyógyszer-, alkoholfüggőség 

 
A diagnózis kimondása után fel kell mérni a beteg funkcionális állapotát, hiszen a fáradtság a 
szubjektív, ám a napi rutint nem korlátozó panasztól az ágyhoz kötöttségig terjedhet. A tünetek 
súlyosságának és az okozott szenvedésnek az elismerése segíthet áthidalni az orvos-beteg közötti 
ellentmondást a pontos etiológiát illetően. Ha sikerült közös nézőpontot kialakítani a betegség-
modellel kapcsolatban, akkor az orvos legfontosabb feladata a beteg motiválása lesz a kezelés 
megkezdéséhez. 

Kezelés 

A kezelés során pragmatikus és egyénre szabott megközelítéssel kell a páciens életmódját és 
terhelését a betegséghez igazítani, az önellátást a lehető legmagasabb szinten tartani, elősegítve a 
korábbi aktivitás megközelítését, elérését. Igyekeznünk kell szélesíteni a páciens gyógyulást nehezítő 
elképzeléseit (pl. vírusfertőzés, ami gyógyíthatatlan). A betegség okáról olyan közös álláspontot kell 
elfogadni, ami a beteg és az orvos számára is elfogadható kiindulási alap lehet. 
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Az elmúlt évtizedekben számos gyógyszeres terápiás próbálkozás történt (szteroidok, immunglobulin, 
interferon, antivirális szerek, homeopátiás készítmények, táplálékkiegészítők), azonban áttörést nem 
sikerült elérni. A fibromyalgiában igazolt antidepresszáns terápia szerepe CFS-ben vitatott. 
Napjainkban két általánosan elfogadott kezelési mód létezik: a kognitív viselkedésterápia (cognitive 
behavioral therapy, CBT) és a lépcsőzetes testmozgásfokozó terápia (graded exercise therapy, GET). 

A kognitív viselkedés terápia alapja, hogy nem csak környezetünk, hanem gondolataink is 
meghatározzák érzékeléseinket, viselkedésünket. A CFS tüneteit számos kóros gondolat, viselkedés 
ronthatja. A terápia során ezeket a betegséggel kapcsolatos tényezőket próbálják korrigálni. Első 
lépések az etiológiai modell megbeszélése és a terápiára történő motiválás. A fáradtsággal 
kapcsolatos elgondolások módosítását a fizikai aktivitás növelése, a rehabilitáció irányába tett 
lépések kísérik, mely a tünetek feletti kontroll megszerzésének megtanulása is szükséges. 

Korábban számos vizsgálat igazolta, hogy CFS-ben sokszor nem figyelhetők meg objektív eltérések, 
hanem az információ feldolgozás, az érzékelés kóros. Ezek a negatív gondolatok, értékelések, 
érzelmek módosíthatók. Az eredményes kezeléshez nélkülözhetetlen, hogy a beteg elfogadja és 
beleegyezzen a terápiába. Ilyen esetekben akár 70%-ban is javulás érhető el. Kiterjedt alkalmazását 
nehezíti, hogy a betegek egy része elutasítja, a hozzáférés sajnos még így is korlátozott, illetve a 
költségek is magasabbak a standard kezelésnél. Hosszú távon eredményessége csökken, de rövid és 
középtávon hatékony a tünetek elviselésében, az aktivitást növelheti, a fájdalmat, fáradtságot 
csökkentheti. 

A GET során cél az egyénre szabott, óvatos, fokozatos terhelésnövelés. A feladatok több kisebb 
részből állnak, hogy a köztük lehetősége legyen a pihenésre. A fizikai és mentális aktivitás állandó, 
vagy lassan növekvő, tervezett, a konzultáció során megbeszéltek szerinti legyen. Kerülni kell a jobb 
napokon történő, hirtelen aktivitásnövelést. Cél a kondíció megőrzése vagy javítása, anélkül, hogy 
kimerültség, rossz közérzet jelentkezne. Esetleges rosszabbodás esetén a terhelést csökkenteni kell 
és a korábbi aktivitási lépcsőre kell visszalépni. 

Bizonyos esetekben a CBT/GET nem vezet eredményre. A rossz gyógyulása prognosztikai faktorai: 
tagság önsegélyező csoportban, szociális járadék, a tünetek feletti alacsony kontroll érzése, a 
tünetekre történő fókuszálás, állandósuló passzív aktivitási minta. 

Gyógyszeres oki kezelés nincs, de egyes tünetek javíthatók, a kezelés így tünetorientált. Sok beteg 
idegenkedik a gyógyszerektől, illetve érzékenyen reagálhat rájuk. Ezért kerülni kell a polipragmáziát, 
kis adagokat érdemes adni, és a dózist fokozatosan emelni. Hangulatzavar gyakran van jelen a CFS-
ben szenvedő betegekben, ennek kezelése antidepresszánsokkal (triciklikus, SSRI és duális 
készítményeket vizsgáltak) javíthatja a tüneteket. A fájdalmak kezelésében a fájdalomcsillapítók 
ritkán segítenek, antidepresszánsok egyes - fibromyalgiával szövődött - esetekben hatékonyak 
lehetnek. 

Az alvászavar kezelésében fontos a tanácsadás, az alváshigiéne javítása, esetleg altatók szóba jönnek. 
A memóriazavart javíthatja a memóriatorna, illetve jegyzetek készítése. Az alternatív medicina 
gyógymódjait sok beteg keresi, a betegekben egy részében segíthetik a tünetek könnyebb elviselését. 
CFS-ban testsúlyváltozás viszonylag gyakori: fogyás alakulhat ki, ha a fáradtság miatt a beteg kevésbé 
törődik az ételek elkészítésével, elfogyasztásával. A kevesebb mozgás, inaktivitás miatt gyakrabban 
alakul ki elhízás. Célszerű figyelmet fordítani az változatos, egészséges táplálkozásra. 
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Prognózis 

A kezeletlen CFS prognózisa rossz, a gyógyulás ritkaság. Kezelés esetén a betegek 5-10%-a gyógyul 
meg 2-5 év alatt, közel 40%-ban figyelhető meg javulás. A betegek körülbelül kétharmada reagál a 
CBT/GET terápiára, körükben a gyógyulási esély jobb, bár gyakori a visszaesés, illetve a terápiás hatás 
gyengülése az idő múlásával. Korai kezeléssel jobb eredmények érhetők el, így törekedni kell a gyors 
diagnózisra, a hosszas és eredménytelen kivizsgálási és terápiás körök rövidítésére. Rossz prognózist 
jelent, ha pszichiátriai betegség is jelen van, ha a beteg meggyőződése szerint fizikai ok húzódik a 
háttérben, ha a fáradtság kifejezett, és ha a beteg idős. 
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Betegtájékoztató 

A krónikus fáradtság szindróma pontos okát nem ismerjük. Kialakulásában az immunrendszer, az 
ideg- és hormonrendszer zavart működése mellett szociális és pszichológiai tényezők is szerepet 
játszanak. 

A betegségre jellemző a 6 hónapon túl fennálló, pihenésre nem javuló fáradtság, a terhelésre 
jelentkező egy napnál is tovább tartó rossz közérzet. Kísérő tünetek lehetnek a memória- és 
alvászavar, fej-, izom- és ízületi fájdalmak, nyirokcsomó fájdalom és torokfájás. 

Nincs olyan vizsgálat, laboratóriumi teszt, mely egyértelműen bizonyítani a betegséget. A diagnózis 
más, fáradtságot okozó betegségek kizárásán és a tünetek összegzésén alapul. 

Oki kezelés nem létezik, de a tünetek gyakran jelentősen javíthatók, nem ritkán megszűntethetők. 
Fontos az aktivitás megőrzése, apró feladatok elvégzése, majd fokozatosan a terhelés növelése. Nem 
szabad azonban a teljes elfáradásig végezni a feladatokat, inkább többször kell keveset mozogni, 
szellemi munkát végezni. Az alvás a pihenéshez nélkülözhetetlen. Feküdjön le és keljen azonos 
időben, kerülje a nappali szunyókálást, akkor is, ha fáradt. A fájdalmakkal, fáradtsággal való 
megküzdésben gyakran segít az ún. kognitív viselkedésterápia, ami a pszichoterápiák egy formája. 
Gyógyszeres kezelés ritkán eredményes, kísérő hangulatzavar esetén depresszió elleni gyógyszerek 
hatékonyak lehetnek, melyek az alvást is segíthetik. 

Tesztkérdések 

1. Mi igazolja a krónikus fáradtság szindróma diagnózisát? 
A. Emelkedett interleukin-1 szint 
B. Csökkent kortizol szint 
C. Emelkedett kortizol szint 
D. Egyik sem 
 
2. Mekkora a krónikus fáradtság szindróma prevalenciája? 
A. 1% körüli 
B. 0,1% körüli 
C. 5-10% közötti 
 
3. Melyik a CDC 1994-es esetleírásában szereplő tünet? 
A. Hasfájás 
B. Éjszakai izzadás 
C. Éberség zavara 
D. Memóriazavar 
 
4. Milyen a krónikus fáradtság szindróma prognózisa? 
A. Kezelés nélkül is gyógyul az esetek többsége 
B. Kezelés nélkül az esetek körülbelül fele gyógyul 
C. Kezelés nélkül ritka a gyógyulás 
 
5. Milyen prognosztikai faktorai vannak a kognitív viselkedésterápia sikertelenségének? 
A. Női nem 
B. A tünetek feletti alacsony kontroll érzése 
C. Alvászavar megléte 
D. Az antidepresszáns terápia hatástalansága 
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Helyes válaszok: 1: D, 2: A, 3: D, 4: C, 5: B 

Pszichoterápia 
dr. Szabó János 

Bevezetés 

A test és a lélek egységét már az ókorban is kiemelten fontosnak tartották. A típustanok valamilyen 
fizikai tulajdonság csoporthoz lelki működések csoportját társították, és ez alapján kezelték a lelki 
gondokat „orvosi” módszerekkel. Indiában a testalkat alapján - pitta, vata, kapha- határozták meg a 
temperamentumot, míg a görögöknél Hippokratész a testnedvek termelődése alapján hozta létre 
lélektani típusait, a flegmatikust, kolerikust és melankólikust. Ezt az elképzelést egészítette ki az ókori 
Római Birodalom híres orvosa Galenus, aki kiegészítette ezt egy negyedik típussal, a szangvinikussal, 
és összefüggésbe hozta az őselemekkel (1. táblázat). 

1. táblázat. A galenusi személyiségtípusok 

Elemek Tulajdonságok Testnedvek Temperamentum 

Levegő Meleg, nedves Vér Szangvinikus 
Föld Hideg, száraz Fekete epe Melankolikus 
Tűz Meleg, száraz Sárga epe Kolerikus 
Víz Hideg, nedves Nyálka Flegmatikus 
 

Később ezek a típusok újkorban is fellelhetők, például Kretschmer elméletében, aki az indiai 
ajurvedikus típusokhoz meglehetősen hasonlóan a testalkat alapján három csoportba - piknikus, 
atletikus, aszténiás - osztja az embereket. Jung típustana, mely szerint beszélhetünk extrovertált vagy 
introvertált, gondolkodó vagy érző és érzékelő vagy észlelő típusokról, a máig leginkább használt 
típustan, Kategorizálás helyett ma már inkább vonásokról, tulajdonságokról beszélünk. A 
pszichoterápia ezen vonások, tulajdonságok felismerésére, gyógyítására szolgál. 

Definíció 

Nehéz konkrét meghatározást adni, mert számos terápiás irányzat eltér egymástól, mást helyez a 
központba, más a célja, más módszereket alkalmaz. Ezekre a különbségekre majd a későbbiekben 
térnénk ki, először több tudományos definíció segítségével igyekszünk egy keretbe foglalni, magát a 
pszichoterápiát. 

Wolberg (1977) szerint: „A pszichoterápia az emocionális természetű problémáknak az a 
pszichológiai eszközökkel végzett gyógymódja, melyben egy képzett személy a beteggel tudatosan 
szakmai kapcsolatot hoz létre azzal a céllal, hogy elmulassza, módosítsa vagy csökkentse a fennálló 
tüneteket, változtassa meg a zavart viselkedési mintákat és segítse elő a személyiség pozitív 
növekedését, fejlődését.” (3. old.) [1]. Ehhez nagyon hasonló definíciót ad Buda Béla is, aki szerint „… 
az emberek között folyó kommunikáció és interakció sajátos formája a pszichoterápia (5. old.) [2]. 
Sajátos annyiban, hogy tapasztalatilag, illetve tudományosan kialakult feltételek között zajlik, a ható 
elemeket lehetőségek szerint tisztítva és sűrítve tartalmazza, és alkalmazása során folyamatosan 
fejlődik, mindinkább hatékonyabbá válik. A különböző definíciók alapján a következő közös pontokat 
állapíthatjuk meg, melyek szinte az összes terápiára egységesen jellemző. 



 1751 

1. Képzett és jogosítvánnyal bíró személy (terapeuta) problémákkal küzdő másik embernek 
(beteg, páciens, kliens) segít viselkedése, illetve lelkiállapota megváltoztatásában. 

2. Pszichológiai eszközökkel, interakción és kommunikáción át. 
3. Általában rendszeres találkozások folyamatában, együttműködésben. 
4. Saját személyiségének bevonása és a terápiás kapcsolat erői révén. 
5. Sajátos terápiás szituációban, amelyben egyezményes szabályok érvényesülnek. 
6. E szituáció szerves összefüggésben szociokulturális rendszerekkel és szerepviszonyokkal 

(intézmények, foglalkozások, etikai és jogi normák stb.) 
7. Meghatározott eljárások, lépések algoritmusán át. 
8. Tudományosan megalapozott és empirikusan igazolt elmélet alapján a páciens 

problémájának pszichológiai természetéről, és annak belső szabályszerűségeiről, valamint a 
változás céljairól, irányairól, eredményeiről. 

9. A kliens egyedi állapotának tudományos diagnózisa és a terápia tervezése bázisán. 
10. A terápiás folyamat követése (monitorizálása), megfelelő szabályozása, és a történések 

értelmezésének, magyarázatának képessége, illetve megvalósulása keretében. [2, 3]. 

A pszichoterápia menete 

A terápia menete is változik, attól függően, hogy egyéni vagy csoportos terápiáról beszélünk, és attól 
függően, hogy milyen intézményi keretek között zajlik. Maga a módszer és a páciens problémája is 
befolyásolja a terápiás ülések menetét (1. ábra). Általánosságban elmondhatjuk, hogy bármilyen 
keretek között zajlik is a terápia, szinte mindig egy felméréssel indul, mely állhat orvosi vizsgálatból, 
anamnézisből, első interjúból, és különböző pszichodiagnosztikai tesztekből. Ezt követi a következő 
ülés alkalmával megkötött terápiás szerződés, mely általában szóbeli megállapodás formájában 
rögzíti: 

 A terápia célját 

 A beteg tennivalóit, munkamódját 

 A terapeuta tennivalóit, munkamódját 

 A terápia formai jellegzetességeit (hány ülésből áll, milyen rendszerességgel történnek ezek) 

 A terápia körülményeit 

 A kiegészítő megállapodásokat [4] 
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1. ábra. A pszichoterápia menete 

Ennek elfogadása után kezdődhet csak meg a terápiás munka, hiszen ennek elfogadásával jelzi 
mindkét fél az együttműködést, bizalmát a másik felé, mely megalapozza a bensőséges terápiás 
kapcsolatot. Módszerenként eltérő mennyiségű és gyakoriságú terápiás ülés után - analítikus 
terápiákban több évig is eltart egy folyamat heti két ülés mellett, míg a rövid dinamikus terápiákban 
pár hónap hosszúságú csak - sok belső munka és külső hatás eredményeként remélhetőleg pozitív 
eredménnyel sikerül lezárni a terápiát. Amennyiben nem volt megfelelő kimenetelű a terápiás 
folyamat, szükségessé válhat a továbbirányítás más terapeutához, más módszerre. 

A terápia kimenetelét sok minden befolyásolhatja. Ezeket a tényeket foglalja össze Orlinsky generikus 
modelljében, melyben jól látható a terápia komplexitása, a terápiás kapcsolatban ható és formáló 
erők és tényezők. A modell legfontosabb mondanivalói: 

 A páciens és a terapeuta személyiségével vesz részt a terápiában 

 A mikor- és makro környezet a terápiát közvetlenül befolyásolja 

 A terápia egy folyamat, ami a terápiás szerződésre épül 

 A terápiás munka kölcsönös érzelmi elkötelezettségre, terápiás szövetségre támaszkodik 

 A terápiás műveletek a páciens aktuális állapotának függvényében hatnak, ami a 
terapeutával való viszony minőségének függvényében változhat 

 A terápiás hatás terápián belüli, terápiát követő és élettérben megvalósuló eredményben 
jelentkezhet [4] 
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2. ábra. Orlinsky modellje (Forrás: [4]). 

A pszcihoterápiás irányzatok 

Nagyon sok irányzat létezik ma, melyeknek csoportosítása is nehéz. Ha részt vevők száma alapján 
nézzük, beszélhetünk egyéni-, pár-, kiscsoportos- és nagycsoportos terápiáról. Életkor alapján külön 
sajátosságokkal bír a gyermek és serdülő terápia a felnőtt terápiákhoz képest. Ha módszereket, 
irányzatokat nézzük, ott is több tucatot találunk, azonban némelyek közös alapokra építenek, mint a 
művészetterápia, táncterápia, ahol nem a verbalitáson van a hangsúly, vagy az pszichoanalitikus 
terápia és az analitikusan orientált rövid terápia. Atkinson és munkatársai az alábbi nagy irányzatokat 
emelik ki (2. táblázat). 
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2. táblázat. A főbb pszichoterápiás irányzatok rövid áttekintése (Forrás: [5]). 

Pszihoterápiás 
irányzatok  

Terápiás eljárások Leírás 

Pszichodinamikus 
terápia 

Hagyományos 
pszichoanalízis 

Szabad asszociáció, álomelemzés és indulatáttétel 
segítségével próbálja a terapeuta feltárni és 
racionálisabb módon megközelíteni a kliens 
problémáinak tudattalan gyökereit. 

Mai pszichodinamikus 
terápiák 

A hagyományos pszichoanalízisnél strukturáltabb, és 
rövidebb ideig tart. Elsősorban a kliens másokkal való 
interakcióját helyezi előtérbe. 

Viselkedésterápia Viselkedésterápia Viselkedés maladaptív sémáit új képességek, 
készségek tanulásával javítja ki. 

Kognitív 
viselkedésterápia 

Olyan terápiás módszerek, amelyek a 
viselkedésmódosító eljárásokon kívül a maladaptív 
tévhitek megváltoztatására is törekednek. 

Humanisztikus 
terápia 

 A terapeuta együttérző, meleg és támogató légkört 
hoz létre a kliens számára problémái átgondolásához 
és a megoldások kereséséhez. 

Szociokulturális 
szemléletű 
terápiák 

Csoportterápia A csoport tagjai egymás tapasztalatai, reflexiói alapján 
tanulnak egymástól, fejlődnek. 

Pár- és családterápia A családot egy rendszerként szemlélve, a tagok 
szerepét, konfliktusok okát térképezik fel, majd ezzel 
szembesítik a családot, hogy közösen 
változtathassanak rajta. 

Biológiai terápia Pszichoterápiás szerek Gyógyszerekkel igyekeznek a hangulatot és a 
viselkedést megváltoztatni. 

Elektrokonvulzív 
terápia 

Az agyban enyhe elektromos feszültséggel görcsös 
állapotot hoznak létre. 

 

Fontos szempont lehet továbbá, hogy mely módszerek végezhetők az intézményi keretek között, a 
társadalombiztosítás által finanszírozva. Magyarországon a következő pszichoterápiás módszerek 
akkreditáltak: családterápia, csoportanalízis, gyermekterápia, hipnózis, pszichoanalízis, 
pszichoanalitikusan orientált dinamikus terápia, személyközpontú terápia, viselkedés- és kognitív 
terápia, aktív analízis, jungi analízis, individuál pszichológia, relaxáció-szimbólumterápia, 
pszichodráma, gestalt-terápia, integratív terápia [4]. Ezen kívül még számos más irányzat létezik, 
gestalat terápia, tranzakció analízis, szomatoterápia, művészet-, illetve kreatív (más néven: kreatív-
expresszív) terápiák, táncterápia, relaxációs terápiák, köztük a nagyon elterjedt autogén tréning és a 
nálunk kevésbé ismert Jacobson-féle progresszív relaxáció, az imaginációs és meditációs módszerek 
sokasága. A nagyobb csoportok mentén haladva ismerjük meg kicsit részletesebben az irányzatokat. 

Pszichoanalízis 

A hétköznapi tudásba leginkább szereplő terápiás irányzat a Sigmund Freud által megkonstruált 
pszichoanalízis. A mentális problémák, patológiák okának az irányzat képviselői a személyiségben, - 
mely három részből áll: id, ego, szuperego - lévő tudattalan konfliktusokat tekintik, melyek 
legtöbbször a gyermekkorból erednek. Célja, hogy ezeket az elfojtott tudattalan konfliktusokat a 
tudatba emelje, azért hogy racionálisan ezeket feldolgozza, feloldja a kliens. Ehhez két ismert 
módszert alkalmazott, a szabad asszociációt és az álomanalízist. A szabad asszociáció során arra kérik 
a páciens, hogy gondolkodás és a koherencia igénye nélkül mondjon ki mindent, ami eszébe jut. Így 
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próbálják meg az elakadások alapján a tudattalan konfliktusait feltérképezni. Az álomelemzést Freud 
a „tudattalanhoz vezető királyi út”-nak tartja. Az álmok véleménye szerint az elfojtott vágyakat, 
félelmeket jeleníti meg torzított formában. A torzítás miatt a manifeszt, azaz nyílt, tudatos tartalmak 
mellett a rejtett, latens tartalmakat is elemzi. Követői közül később sokan kisebb-nagyobb 
nézetváltásokat követően pszichoanalitikus alapokon nyugvó, de módszereiben eltérő terápiákat 
hoztak létre, mint a jungi terápia, egoterápia. 

Viselkedésterápia 

Míg a pszichoanalízis a múlt jelenre gyakorolt hatásait nézi, és a múlt problémáit kívánja feltárni, a 
viselkedésterápia a jelenben mutatott nem megfelelő viselkedést szeretné korrigálni. „Ez egyszerűbb, 
pragmatikusabb felfogás, mely szerint az ember nem tud alkalmazkodni a társadalmi változásokhoz, 
hibás alkalmazkodási kísérletei, maladaptív sémái vannak, a terápia feladata a tanuláson és az 
alkalmazkodási változásokon kívül új készségeket, képességeket, „skill”-eket kell tanulnia” [2, 3]. A 
belátás még önmagában nem elég a viselkedés megváltozatásához, ezért a maladaptív viselkedés 
helyét egy tanulási folyamat során adaptív viselkedésre kell felcserélni. A folyamat a következő 
módszerek segítségével zajlik: 

 Szisztematikus deszenzitizáció. A klienst megtanítják relaxálni, majd ellazult állapotban 
különböző mértékű szorongáskiváltó helyzeteket képzeltetnek el vele. 

 Szembesítés. A szisztematikus deszenzitizációtól csak annyiban tér el, hogy a kliens 
ténylegesen szembesül a szorongáskeltő helyzetekkel. 

 Elárasztás. A szembesítés egyik formája, amelyben a fóbiás személy huzamosabb ideig 
kénytelen a számára leginkább szorongáskeltő dolgot vagy helyzetet úgy elviselni, hogy 
közben nincs módja a kibúvásra. 

 Szelektív megerősítés. Bizonyos kiválasztott viselkedésformák megerősítése, általában 
valamilyen zsetonnal, amelyet ajándékokra vagy kedvezményekre lehet beváltani. 

 Modellálás. Olyan folyamat, melynek során a kliens mások megfigyelésével és utánzásával 
sajátít el bizonyos viselkedéseket. Gyakran egészítik ki tényleges viselkedésgyakorlással, pl. 
asszertivitás tréninggel [5]. 

A kognitív viselkedésterápia nem csak a viselkedéssel, hanem a viselkedés meghatározásában 
szerepet játszó kognitív tényezőkkel, mint a gondolatok, elvárások, események egyéni 
értelmezésével is foglalkozik. A terapeuta az átélt események hatékonyabb értelmezésében, a 
maladaptív hiedelmek megváltozatásában segít. Hatékonyabb a depresszió, szorongás kezelésére, 
míg a viselkedésterápia a fóbiák leküzdésére alkalmasabb. 

Humanisztikus terápiák 

„A humanisztikus terápiák segítenek az embereknek megismerni valódi önmagukat és támogatást 
nyújtanak ahhoz, hogy a külső események béklyóját lerázva, maguk döntsenek a saját életük felől” 
[5]. Az analítikusokkal ellentétben, ebben a terápiában teljesen a pillanatban megélt dolgokra 
helyezik a hangsúlyt, és nem a múlttal foglalkoznak. A Carl Rogers által létrehozott irányzat szerint az 
ember mindig fejlődésre törekszik, és ebben a törekvésében kell a terapeutának segítenie. 
Alapfeltevése szerint „az ember legjobb ismerője saját maga, ő a legilletékesebb saját problémái 
megoldásában” [5]. Terapeuta dolga tehát, hogy visszatükrözze, rendszerezze a beteg mondatait, 
érzéseit. Így serkenti az önelfogadást, önismeretet, önmaga megértését. Éppen ezért itt a terapeuta 
facilitátorként segíti a klienst. A facilitátor empátiával, melegséggel fogadja el a kliens 
referenciakeretét, amit nem akar megváltoztatni. A terápia legfőbb eszköze a beszélgetés. 
Összegezve a következő három pontot emelhetjük ki, mint a személyközpontú segítő kapcsolatnak fő 
jellemzőit:  



 1756 

1. Empátiás megértés, vagyis a segítő a kliens világát igyekszik megérteni, úgy, ahogy a kliens 
azt átéli 

2. Feltétel nélküli elfogadás, azaz a segítő nem valamilyen általa elképzelt ideál felé próbálja 
vezetni a klienst, hanem elfogadja őt olyannak, amilyen 

3. Kongruencia, azaz a segítő nem egy szerepet vállal fel, hanem egész lényével, személyesen 
van jelen a kapcsolatban. 

A módszer azonban nem alkalmazható, olyan betegeknél, akik nem önként kérnek segítséget, vagy 
zavartak, így nem képesek beszélni problémájukról. 

Szociokulturális szemléletű terápiák 

„A terápiák szociokulturális megközelítése az egyént egy nagyobb kapcsolatok hálózatából szőtt, 
társadalmi-kulturális erők által befolyásolt rendszer részének tekinti, és úgy gondolja, hogy a terápiás 
folyamatnak ezt a nagyobb rendszert kell megcéloznia” [5]. 

A csoportterápiák előnye, hogy lehetővé teszi, hogy a csoporttagok megfigyelhessék a csoporttársak 
viselkedésükre adott reakcióit, hasonló vagy súlyosabb problémájú csoporttagjaiktól erőt 
nyerhetnek. A terapeuta itt általában a háttérbe húzódik - természetesen ez függ attól, hogy 
pszichoanalítikus, humanisztikus vagy kognitív terápiáról beszélünk -, és hagyja, hogy a csoporttagok 
megosszák egymással érzéseiket, gondolataikat és reflektáljanak egymás viselkedésére, érzésére. 

A csoportterápia egy speciális formája a pár- illetve családterápia. A párterápia egymás fokozottabb 
megértését, szükségleteinek, elvárásainak felismerését, a párkapcsolat minőségét sokkal 
hatékonyabban segíti, mint az egyéni terápia. A családterápia az egyének problémájának alapját a 
családban látja, a szerepek, kapcsolatok, kommunikáció nem megfelelő működésében. A családot egy 
rendszernek tekinti, melyben, ha felborul az egyensúly, betegség jelentkezhet. A családterápián belül 
különböző irányzatok másra helyezik a hangsúlyt. Van, aki a családtagok szerepére, kapcsolataira, 
hierarchiájára (strukturális modell), van, aki az elődök történeteire és azok ismétlődésére (stratégiás 
szemlélet) és van, aki a családban lappangó titkokra, tabukra (narratív szemlélet) helyezi a hangsúlyt. 
A családterápiában jellemző a terapeuta - szerencsésebb esetben terapeuták, egy férfi és egy nő - 
fokozott aktivitása a terápiás folyamat kezelésében. Gyakran használt technikák a szoborépítés, 
pszichodráma, Gestalt technikák, levélírás, az imagináció és szimbolikus terápiás módszerek, a 
rajzolás, gyurmázás. Gyakran adnak a családnak otthoni feladatokat is. 

Háziorvosi gyakorlatban is alkalmazható pszichoterápiás technikák 

Gyógyító beszélgetés 

A gyógyító beszélgetés gondolata Rogerstől származik, a humanisztikus terápia alappillére, ezért a 
terápiához hasonlóan fontos, hogy a „meghallgató” a problémáival hozzá forduló bizalmát 
empátiával, megértéssel, feltétel nélküli elfogadással viszonozza. Ebben az esetben nem a tanácsadás 
a lényeg, sokkal inkább az odafordulás, az aktív figyelem és megértés, ami néha az orvos szerepből 
való kilépést igényli. El kell fogadnunk, hogy már ez a beszélgetés is segít a probléma felismerésében, 
és a megoldáshoz vezető útra lépésben. 

„A szokványos orvos-beteg kapcsolatban mindennapi pszichológiai érzékünkre támaszkodunk, amikor 
kibeszéltetjük, megnyugtatjuk, tanáccsal látjuk el a személyes nehézségeivel hozzánk forduló 
beteget.”- írja Szőnyi [4]. Azonban felhívja a figyelmet, hogy ilyenkor a beteg a szakemberhez beszél, 
ami segíti őt a feltárulkozásban. Ezért fontos, hogy a szakmai attitűd ötvöződjön a természetes 
pszichológiai tudással, készségekkel. 
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Családterápia 

Klinikai tapasztalatok bizonyítják, hogy azok a pszichiátriai betegek, akik az osztályon már jó 
állapotban voltak, gyakran visszaesést mutatnak visszakerülvén a családi közegbe. Ezért a 
rendszerszemléletű megközelítés a családot tekinti a problémák keletkezésének helyéül. A 
családterápiában a tünet illetve a tünethordozó a család egészének metaforikus módon 
megnyilvánuló zavarát, diszfunkcióját képviseli. 

Azt is tapasztalták, hogy gyakori, hogy a beteg gyógyulását követően egy másik családtag veszi át a 
beteg szerepét, ezzel fenntartva az egyensúlyi helyzetet. Mivel a család, mint rendszer egyensúlyra 
törekszik, nem veszi észre, hogy ez az egyensúlyi állapot azonban patogén. Ezért fontos, hogy a 
családorvos a probléma mögé lásson, figyelje a család reakcióját, működését, és észrevegye a 
családban a kóros működési módokat. 

Relaxációs technikák 

A relaxációs technikák, legyen az Jacobsoni - progresszív relaxáció, autogén tréning, vagy egy keleti 
meditációs típusú, segítenek a stresszel, pszichoszomatikus betegségekkel, mint fejfájás, 
gyomorfekély megküzdeni. Ezek a módszerek pár alkalommal könnyen elsajátíthatók, és később a 
mindennapokban bármikor használhatók. A gyakorlás hatására egyre rövidebb, gyorsabb lesz az 
ellazultság állapotához vezető út. Az elsajátításukkor jó, ha egy képzett szakember segít, ugyanis 
személyenként más időtartam, más instrukció lehet szükséges az eredmény eléréséhez. Ezután 
azonban már otthon bármikor végezhető. 

Egyik legismertebb, igen elterjedt és sikeres relaxációs módszer az autogén tréning. J. H. Schultz, 
berlini ideggyógyász professzor fejlesztette ki az 1920-as években. A módszer a standard mondatok 
ismétlésével igyekszik az izmokat ellazítani. A különböző izomcsoportok ellazításán keresztül, illetve a 
légzést és szívműködést szabályozó gyakorlatokon keresztül hat a központi idegrendszerre. 

A progresszív relaxáció módszerét 1930-ban dolgozta ki Edmund Jacobson. Ez a módszer is ugyanarra 
az alapra épül, mint az autogén tréning, hiszen az izomcsoportok ellazításán keresztül kíván hatni az 
idegrendszerre. Itt azonban először az izmokat megfeszítjük, majd a kontrakciót kiengedjük, és a 
végtagot ellazítjuk. A módszer segítségével pozitívan befolyásolhatók az olyan pszichés problémák is, 
mint például a pánikbetegség, az alvászavar vagy a depresszió. 

Sok relaxációs technika használ imaginatív technikát, amellyel mélyíti ezt a nyugodt állapotot, egy 
kellemes kép elképzeltetésével. Fontos azonban, hogy a legújabb elméletek szerint nem célszerű egy 
konkrét képet adni az embereknek, mivel ami egyesekben kellemes érzést idézhet, ugyan az a kép 
másokban fokozhatja a szorongást. 

Pszichoterapeuták és pszichoterápiás egyesületek elérhetőségei 

http://www.pszichoterapia.hu/pszaknevsor.php 
http://www.psychoanalysis.hu/ 
http://www.csaladterapia.hu/csaladterapia 
http://www.maszkpte.org/index.html 
http://vikote.hu/vikote/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid
=3 
http://www.relaxacio.hu/ 
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Tesztkérdések 

1. Mi jellemző a pszichoterápiára? 
A. Pszichológiai eszközökkel dolgoznak, direkt utasításokat adnak a kliensnek 
B. Pszichológiai eszközökkel dolgoznak, interakción és kommunikáción át hat 
C. Pszichológiai eszközök mellé mindenkor gyógyszeres terápiát is kap a kliens 
D. Interakción és kommunikáción át hat, irodalmi művek idézeteit használják példának 
 
2. Mit tartalmaz a terápiás szerződés? 
A. A terápia célját 
B. A beteg tennivalóit, munkamódját 
C. A terapeuta tennivalóit, munkamódját 
D. A terápia formai jellegzetességeit 
E. Mind a négy feltételt tartalmazza 
 
3. A felsoroltak közül melyik nem pszichoterápiás irányzat? 
A. Viselkedésterápia 
B. Humanisztikus terápia 
C. Pszichodinamikus terápiák 
D. Mozgásterápia 
E. Családterápia 
 
4. A Jacobson-féle progresszív relaxáció eltér az autogén tréningtől, abban hogy ott először az izmok 
megfeszítése a feladat. 
A. Csak az állítás első fel igaz 
B. Csak az állítás második fele igaz 
C. Az egész mondat igaz 
D. Az egész mondat hamis 
Helyes válasz: c 
 
5. A humanisztikus terápia fő elve, hogy az ember fejlődésre törekszik. 
A. Igaz 
B. Hamis 
 
6. Míg a pszichoanalízis csak a gyermekkor problémáinak felderítésére szolgál, addig a 
viselkedésterápiás vonal és a humanisztikus terápiák is a jelenben levő problémákra koncentrál. 
A. Csak az állítás első fel igaz 
B. Csak az állítás második fele igaz 
C. Az egész mondat igaz 
D. Az egész mondat hamis 
 
7. A viselkedés terápiában a terapeuta nem vesz aktívan részt, inkább csak megfigyelő szerepet tölt 
be. 
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A. Csak az állítás első fel igaz 
B. Csak az állítás második fele igaz 
C. Az egész mondat igaz 
D. Az egész mondat hamis 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: E, 3: D, 4: C, 5: A, 6: B, 7: D 
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20. GYERMEKELLÁTÁS A PRAXISBAN 

Primer prevenció a gyermek-alapellátásban 
dr. Márton Hajnalka 

A háziorvosoknak minden más szakorvosnál nagyobb szerepe van a lakosság egészségének 
megőrzésében és fejlesztésében. A népegészségügyi programok egyetlen célkitűzése sem érhető el a 
háziorvosok hatékony közreműködése nélkül. Az egészségmegőrzés három fogalmat foglal magába: 
az egészségnevelést, az egészségvédelmet és a prevenciót. 

Az egészségnevelés és tanácsadás körébe tartozó feladatokat a háziorvos, a házi gyermekorvos, az 
iskolaorvosok, védőnők, az alapellátásban működő nőgyógyászok és fogorvosok látják el. A feladatok: 
a terhes-tanácsadás, a csecsemő- és újszülött tanácsadás, az egészséges életmódra nevelés 
(egészséges táplálkozás, mozgáskultúra, személyi higiéné), a helyes szexuális magatartás, a káros 
szenvedélyekkel kapcsolatos ismeretek és a balesetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések 
oktatása. 

Az egészségvédelem az egészségkárosító hatások kivédését jelenti, ebben az alapellátás dolgozóinak 
más szervezetekkel való együttműködése alapvetően szükséges (önkormányzatok, 
környezetvédelem, foglalkozás-egészségügy, civil szervezetek stb.) 

A prevenció a betegségek megelőzését, korai felismerését és kezelését, a progresszió lassítását vagy 
megállítását és a szövődmények kialakulásának meggátlását jelenti. Magába foglalja a primer 
prevenciós tevékenységet, a rizikófaktorok és a betegségek korai felismerését, a gondozási 
feladatokat és az ezekhez kapcsolódó tanácsadást, egészségnevelést. Ez a háziorvosi munka egyik 
legfontosabb feladatköre. 

A prevenció stratégiái 

A prevenciós tevékenység kiterjedhet az egész népességre, ezt nevezzük populációs stratégiának, 
vagy csak azokra a személyekre, csoportokra, amelyek valamilyen szempontból veszélyeztetettek. Ez 
felel meg a rizikócsoport-stratégiának. 

A populációs stratégia az egész lakosságot veszi célba a tömegesen elterjedt betegségek társadalmi 
méretű kockázata miatt. Intézkedéseket foganatosít a népesség egészség-magatartásának pozitív 
irányba történő változtatása érdekében (például az egészséges táplálkozás, fizikai aktivitás fokozása, 
szenvedélybetegségek visszaszorítása), a fertőző betegségek megelőzésére (védőoltások, járványügyi 
tevékenységek). Ez a stratégia az egészséget támogató társadalompolitika talaján valósulhat meg és 
feltételezi az interszektoriális együttműködést a politika és a gazdaság ágazatai között. A 
célkitűzéseket népegészségügyi programokban foglalják össze. Az alapellátás hatékony 
közreműködésével az egész populáció számára jelentős eredményekkel járhat (morbiditási, 
mortalitási mutatók javulása a népbetegségek körében, szenvedélybetegségek visszaszorulása, stb.). 
Az egyes egyének kevésbé motiváltak, számukra kevesebb előnyt jelenthet, mint a rizikócsoport 
stratégia alkalmazása esetén. 

A rizikócsoport-stratégia a veszélyeztetett csoportokra fókuszál. Az első feladat a kockázatnak kitett 
csoportok azonosítása. Ennek módszere a szűrés. Ezt követi a preventív intervenció alkalmazása a 
kiszűrt személyek, csoportok számára. A bevont személyek számára az eredmények számottevőek 
lehetnek, a személyek motivációja nagyobb, mint a populációs stratégia alkalmazása esetén. 
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Hátránya, hogy az egyén számára beteg szerepet jelenthet. A háziorvosok aktív szerepvállalása ennek 
a stratégiának az alkalmazásában döntő. 

A prevenció szintjei 

Az egészség-betegség folyamat három fázisának megfelelően (egészség → rizikófaktorok megléte → 
a betegség kezdeti, reverzibilis szakasza → a betegség progresszív, irreverzíbilis szakasza), a 
prevenciónak három szintjét különböztetjük meg: primer, szekunder és tercier prevencióról 
beszélhetünk. 

Primer prevenció 

A primer prevenció célja az egészséges fejlődés biztosítása, a hiányállapotok megelőzése és az 
egészséget megtartó intézkedések megvalósítása. 

A terhesgondozás 

A terhesgondozás védőnő, a szülész-nőgyógyász és a háziorvos közös feladata, kompetencia szintek 
szerint. A védőnő feladatai a terhesgondozásban: 

 Havonta tanácsadás a terhes otthonában, a gondozóban (életmód, táplálkozás, káros 
szenvedélyek, öltözködés) 

 Szociális, családi és munkahelyi körülmények figyelemmel kísérése 

 Egészségi és pszichés állapot figyelemmel kísérése 

 Szülésre való felkészítés (férj, élettárs bevonásával) 

 Szoptatásra való előkészítés 

 Felkészítés az újszülött fogadására 

Az orvos (szülész-nőgyógyász és háziorvos) feladatai a terhesgondozásban: 

 9-10. héten súly, vérkép, vizelet, RR, vércukor vizsgálat 

 12. héten UH és belgyógyászati vizsgálat 

 16. héten AFP, hepatitis B, lues és vércsoport vizsgálat 

 18-20. héten UH 

 26. héten terheléses vércukor, vérkép vizsgálat 

 32., 38. héten UH 

 36. héttől heten szívhang, RR, testsúly ellenőrzés 

 Vitaminokkal, vaskészítményekkel való ellátás 

 Szükség esetén genetikai vizsgálat indikálása, Rh-profilaxis 

A háziorvos látja el a várandósság alatti akut betegségeket. Ismernie kell az terhesség alatt adható 
gyógyszereket, lehetséges beavatkozásokat, szükség esetén konzultálnia kell az adott problémával 
foglalkozó szakorvossal illetve a szülész-nőgyógyász szakorvossal. 

Primer prevenció a gyermek alapellátásban: 

 Az újszülött és csecsemő ellátása 

 Egészséges táplálás és táplálkozás 

 Allergia profilaxis 

 Hiányállapotok megelőzése 
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 Kisgyermekek gondozása és egészségvédelme 

 Gyermekek egészségvédelme oktatási intézményekben 

 Védőoltások 

 Környezeti higiéné 

 Szomato-mentális higiéné 

 Külső halálokok csökkentése (balesetek, mérgezések, égés, öngyilkosság) 

 Primer profilaxis programok: K vitamin, rachitis, caries, jód profilaxis, vashiány megelőzése 

 Fertőző betegségek prevenciója és gyógyszeres profilaxisa 

Az újszülött ellátása 

A háziorvos feladatai az otthon/területen született újszülöttel: 

 Leszívás 

 Lehűlés meggátlása 

 Apgar érték 

 Resuscitáció 

 Gesztációs idő meghatározása 

 Testméretek (súly-, hossz-, fej-és mellkörfogat) 

 Idegrendszer vizsgálata (újszülöttkori reflexek) 

 Fejlődési rendellenességek vizsgálata 

 Adaptációs zavarok, újszülöttkori betegségek észlelése 

 Sérülések, elváltozások regisztrálása 

 Fertőzések kivédése (trachoma, tetanus) 

A háziorvos feladatai a kórházból hazakerült újszülöttel: 

 Status felmérés: védőnő 24 órán belül, orvos 1 héten belül, veszélyeztetett újszülöttnél orvos 
is 24 órán belül 

 Icterus figyelése 

 Fertőzések (soor, pemphigoid) 

 Szoptatás, táplálás 

 Megtörténtek-e a szűrések, BCG oltás, Hepatitis B oltás 

 További K vitamin profilaxis 

 D vitamin profilaxis 2 hetes kortól 

 Később manifesztálódó tüneteket okozó fejlődési rendellenességek észlelése 

 Súlyfejlődés, szociális helyzet 

Egészséges táplálás és táplálkozás 

A csecsemő számára az anyatej a legmegfelelőbb táplálék. Kizárólagos anyatejes táplálás ajánlott a 
csecsemő 16-24 hetes koráig. 16-24 hetes kor között a hozzátáplálás elkezdése a különböző 
táplálékokkal szembeni tolerancia kialakítása szempontjából fontos. 

Ha az anyatejes táplálásnak akadálya van, a csecsemő korának megfelelő tápszer adagolása 
szükséges. A korszerű tápszerek az anyatej összetételéhez adaptáltak, vassal dúsítottak és 
tartalmaznak megfelelő probiotikumokat is. 
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A későbbiekben a változatos, a különböző tápanyagokat megfelelő arányban és minőségben 
tartalmazó étrend ajánlott, amely alkalmazkodik a növekvő gyermek energia-, tápanyag-, nyomelem- 
és vitami szükségletéhez. A só és natív cukor szegény, összetett szénhidrátokat, megfelelő arányban 
telítetlen és többszörösen telítetlen zsírsavakat, rejtett zsírokban szegény húsokat és egyéb fehérje 
tartalmú ételeket, sok zöldséget és gyümölcsöt tartalmazó étrend ajánlott. Nagyon fontos a 
rendszeres, napi 5 alkalommal történő étkezés biztosítása. 

Allergia-profilaxis 

Az anya megfelelő táplálkozása, egészséges életmódja, a dohányzás kerülése önmagában védelem a 
csecsemő számára az allergiával szemben. A különböző táplálékok (tej, tojás) kivonása az anya 
étrendjéből a terhesség vagy a szoptatás alatt nem jelent védelmet a csecsemő számára az allergia 
szempontjából. A csecsemő családjában halmozottan előforduló atópiás betegségek esetén, ha az 
anyatejes táplálás nem megoldható, a csecsemőt hypoallergén (részlegesen hydrolizált) tápszerrel 
tápláljuk. Ha a csecsemőnek allergiás tünetei vannak (atópiás dermatitis, obstuctiv bronchitisek stb.), 
az ételérzékenység igazolására törekedni kell. A tüneteket mutató csecsemő táplálására a teljesen 
hydrolizált tápszereket kell rendelni! Ha az anya szoptat és az anya egyes táplálékai a csecsemő 
tüneteivel összefüggésbe hozhatóak, akkor van értelme az anya számára diétás megszorításokat 
javasolni. A glutén tolarencia kialakítás érdekében 4-6 hónapos kor között teában vagy tápszerben 
feloldott 1-2 keksz adása javasolt. A hozzátáplálást is 4-6 hónapos kor között ajánlott elkezdeni az 
anyatejes táplálás megőrzése mellett. Tojás 8 hónapos kor előtt, tehéntej 1 éves kor előtt nem 
ajánlott. 

K vitamin profilaxis 

Az érett, egészséges újszülöttek első etetéskor 2 mg Konakiont kapnak p.os. A koraszülöttek, beteg 
újszülöttek születést követő 6 órán belül 1 mg Konakiont kapnak im. A kizárólag anyatejjel táplált 
csecsemők havonta egyszer, a malabsorpcióban szenvedők, illetve a hepatitises csecsemők hetente 
1-szer 2 mg Konakiont kapnak p.os. 

Rachitis profilaxis 

Normál súlyú újszülöttek napi 400 NE D3 vitamint, a kissúlyú újszülöttek, koraszülöttek a 4000 g súly 
eléréséig napi 800-1000 NE-t kapnak naponta. Egy éves kor után a téli hónapokban szükséges napi 
400 NE D3 vitamin adagolása. 

A vashiányos állapot megelőzése 

Az anyatej 4-6 hónapos korig fedezi a szükségletet, 6 hónap után, illetve mesterségesen tápláltaknak 
vassal dúsított tápszer adagolása szükséges. Az élettani vasszükségletet az 1. táblázat mutatja. 

1. táblázat. Az élettani vasszükséglet 

Csecsemő 1,0 mg/kg/nap 
Kis súlyú 2,0 mg/kg/nap 
Igen kis súlyú 3,0 mg/kg/nap 
Kisgyermek 10,0 mg/nap 
>10 éves fiú 12,0 mg/nap 
>10 éves leány 15,0 mg/nap 
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Caries profilaxis 

Az egészséges táplálkozás és a helyes csecsemőtáplálás a legfontosabb ebből a szempontból. Ajánlott 
a fluorozott fogkrémmel való fogmosás. A fluorpótlás a gyermekek életkorától és az ivóvíz fluorid 
tartalmának függvényében történjék. 

Jód profilaxis 

Az anya jódszükséglete napi 200 µg, a csecsemőé 90 µg, a koraszülött csecsemőknek kiegészítő 
jódbevitelre van szüksége. A jódszükséglet a táplálékkal, az anyatejjel, tápszerrel, polivitamin 
készítményekkel, jódhiányos vidéken a jódozott só használatával fedezhető. 

Védőoltások 

Alkalmazásukat az Országos Epidemiológiai Központ által évenként kiadott módszertani levél 
szabályozza. 

 Életkorhoz kötött kötelező védőoltások 

 Megbetegedés veszélye esetén kötelezőek 

 Megbetegedés veszélye esetén adhatók 

 Munkakörhöz kapcsolódóak 

 Ajánlható védőoltások 

 Külföldi utakkal kapcsolatos védőoltások 

A 2012. évi oltási naptár 

Folyamatos oltások 
Oltás Életkor Megjegyzés 

Kötelező Önkéntes  
BCG  0-6 hét általában szülészeti intézményben 
DTPa + IPV + Hib PCV-13 2 hónap  
DTPa + IPV + Hib  3 hónap  
DTPa + IPV + Hib PCV-13 4 hónap  
MMR PCV-13 15 

hónap 
 

DTPa + IPV + Hib  18 
hónap 

 

DTPa + IPV  6 év  
Kampányoltások 

MMR 
revakcináció 

 11 év szeptember hónapban az általános 
iskolák VI. osztályában (6. évfolyamot 
végzők) 

dTap 
emlékeztető 
oltás 

 11 év október hónapban az általános iskolák 
VI. osztályában (6. évfolyamot végzők) 

Hepatitis B I. 
oltás 

 13 év március hónapban a 2011/2012. 
tanévben az általános iskolák VII. 
osztályában (7. évfolyamot végzők) 
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Hepatitis B II. 
oltás 

  14 év szeptember hónapban a 2012/13. 
tanévben az általános iskolák VIII. 
osztályában a 2012 márciusban I. 
oltásban részesült tanulók számára (8. 
évfolyamot végzők) 

Hepatitis B I. 
oltás 

  13 év szeptember hónapban a 2012/2013. 
tanévben az általános iskolák VII. 
osztályában (7. évfolyamot végzők) 

 

Ajánlott védőoltások 

 Pneumococcus. Ingyenes a 2 és 4 hónapos DTPa-IPV-Hib-bel együtt 

 Kullancs encephalitis ellenes 

 Varicella 

 Meningococcus 

 Influenza 

 Hepatitis A, B 

 Rotavírus 

 Human papilloma virus (HPV) 

Irodalom 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészséges csecsemő táplálásáról (1. módosított 
változat) Egészségügyi Közlöny 59:3043. (2009) 
Módszertani levél a 2012.évi védőoltásokról. Epinfo 19. évf. 1. különszám (2012) 
NM 33/1992 (XII.23.) rendelet a terhesgondozásról. 
Oláh É. Gyermekgyógyászati kézikönyv 2. kiadás. Medicina (2008) 

Tesztkérdések 

1. A gyermek alapellátás feladatai a primer prevenció terén, kivéve: 
A. Egészségnevelés 
B. Primer prevenciós programok kivitelezése 
C. Védőoltások 
D. Szűrések 
E. Környezeti higiéne 
 
2. Mikor adjuk a csecsemőknek a Pneumococcus védőoltást? 
A. 2. és 3 hó 
B. 2. és 4 hó 
C. 3. és 6 hó 
 
3. Melyik nem primer prevenciós tevékenység? 
A. Védőoltások 
B. Rachitis profilaxis 
C. Caries profilaxis 
D. Phenylketonuria szűrés 
 
4. Milyen lehetőség van az allergia primer profilaxisára? 
A. 6 hónapig anyatejes táplálás 
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B. 1 éves kor alatt nem adunk tehéntejet 
C. Atópiás családi anamnézis esetén, anyatej hiányában, hydrolizált tápszert adunk 
D. Mindegyik 
 
5. Milyen dózisú D3 vitamin adagolása szükséges egészséges csecsemő számára? 
A. 300 NE/nap 
B. 400 NE/nap 
C. 800 NE/nap 
D. 1000 NE/nap 
 
6. Kiknek nem kell jódpótlás a táplálékon kívül? 
A. Koraszülöttek 
B. Várandósok 
C. Szopós csecsemők 
D. Jódhiányos területen élők 
 
7. Mikor ajánlott a HPV oltás? 
A. Csecsemőkorban 
B. 16 éves korban 
C. A szexuális aktivitás kezdete előtt 
D. 24 éves korban 
 
8. Melyek a csecsemőkori vashiány megelőzésének lehetőségei 
A. 6 hónapos korig szoptatás 
B. Az anya vashiányának pótlása szoptatott csecsemő esetében 
C. Mesterséges táplálás esetén vassal dúsított tápszer 
D. 6 hónapos kortól főzelékek, hús bevezetése az étrendbe 
E. Mindegyik 
 
9. Mely válasz nem igaz a K-vitamin profilaxis szempontjából (több helyes válasz) 
A. Egészséges újszülött 2 mg Konakiont kap p.os az első etetéskor 
B. Koraszülött 1 mg Konakiont kap im. 6 órán belül a születés után 
C. Kizárólag anyatejes csecsemő 2 mg Konakiont kap havonta 6 hónapos korig 
D. Malabszorpció, májbetegség esetén a csecsemőnek nem kell K vitamint adni 
 
10. Mi nem feladata a háziorvosnak a terhesgondozásban a felsoroltak közül? 
A. Akut betegségek ellátása 
B. A szükséges vizsgálatokra irányítás, a részvétel ellenőrzése 
C. A pszichés és szociális problémák észlelése a védőnővel együtt 
D. Az kontraindikált gyógyszerek, beavatkozások ismerete 
E. UH végzése 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: B, 3: D, 4: D, 5: B, 6: C, 7: C, 8: 9: D, 10: E 

Védőoltások 
dr. Nemes Éva 

Bevezetés 

A védőoltások a fertőző betegségek leghatékonyabb megelőzését szolgálják. Történetük 1796-tól 
számítható, amikor Edward Jenner először alkalmazott sikeres vakcinációt a himlő ellen. 
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A védőoltások következetes alkalmazásának köszönhetően sikerült eradikálni földünkről a himlő 
vírusát, Európából a poliomyelitist és sok fertőző betegség járványméretű előfordulása megszűnt. 
Számos járványos betegség ellen azonban máig nem rendelkezünk hatékony vakcinával (AIDS, 
malária, haeamorrhagias lázak). Magyarországon évente több mint, két millió adag vakcinát 
használunk, megelőzve ezzel sok fertőzést, maradandó egészségkárosodást és halálesetet. Ezt a 
kedvező helyzetet csak akkor tarthatjuk fenn, ha a kötelező védőoltások teljesítése továbbra is 98% 
felett marad. A magyarországi védőoltási rendszer minden szempontból megfelel az európai 
előírásoknak, költséghatékony és biztonságos. Az új, korszerű oltóanyagokat napjainkban olyan 
gyermekek is megkaphatják, akiknek valamilyen alapbetegsége ezt korábban nem tette lehetővé. A 
védőoltási programok eredményességében alapvető szerepet játszik, hogy a szülők mit gondolnak a 
vakcinákról, ezért különös gondot kell fordítani a megfelelő felvilágosításukra. A szülők jelentős 
aránya aggódik a lehetséges mellékhatások miatt, ami kifejezettebb az újonnan bevezetett 
vakcinákkal kapcsolatban. Tudatosítani kell bennük, hogy az oltóanyagok szigorú biztonsági 
vizsgálatokon esnek át a törzskönyvezés előtt. A szülők többsége bízik az orvosa által nyújtott 
információban, ennek érdekében folyamatosan gondoskodni kell az egészségügyi személyzet 
képzéséről. 

Általános jellemzők 

A védőoltások két alapvető formája a passzív és aktív immunizálás. 

Passzív immunizálás során immunglobulinokat juttatunk nagy mennyiségben a szervezetbe, aminek a 
hatása addig tart, amíg azok ki nem ürülnek az egyén szervezetéből. A normál immunglobulint 
válogatás nélküli humán kevert plazmából állítják elő. A specifikus hyperimmunglobulin egy-egy 
kórokozóval szemben magas titerben tartalmaz ellenanyagokat, ezért adott fertőzés posztexpozíciós 
leküzdésében ez használható a leghatékonyabban. 

Aktív immunizálás során a fertőzést okozó kórokozó protektív antigénjének hatására a szervezet 
specifikus immunválaszt produkál, aminek tartós immunitás lesz az eredménye. Aktív védelemre élő, 
vagy nem élő (elölt) kórokozót tartalmazó vakcinákat használunk, ezek alapján történik 
csoportosításuk is. 

Az élő vakcinák gyengített (attenuált) kórokozókat tartalmaznak, amelyek a szervezetben szaporodva 
váltják ki immunológiai hatásukat, de betegséget nem, legfeljebb enyhe oltási reakciót okoznak. Az 
attenuálás történhet táptalajon (BCG), élő állatban (rabies fixvírus) vagy szövettenyészetben 
(sárgaláz, polio, MMR). 

A nem élő vakcinák a szervezetben nem szaporodnak, aktív komponensük szerint tartalmazhatnak: 

 elölt/inaktivált teljes baktériumot (pl. pertussis baktérium), vagy annak izolált, 
immunogenitásért felelős bakteriális komponensét (acelluláris pertussis) 

 elölt/inaktivált vírust (hepatitis A elleni oltóanyag, IPV, kullancsencephalitis, rabies elleni 
vakcina) 

 toxoidot/anatoxint (kémiai úton és hővel detoxikált bakteriális exotoxin: Diphtheria, Tetanus) 

 géntechnológiával előállított protektív antigént (hepatitis B elleni oltóanyag) 

 tokantigént/poliszacharidát (meningococcus, pneumococcus) 

 konjugált antigént (bakteriális poliszacharid fehérjéhez kapcsolva pl. H. influenzae b, 
meningococcus, pneumococcus konjugátum vakcinák, amire azért van szükség, hogy 
biztosítsuk az immunogenitást a legkisebb, egyébként legveszélyeztetettebb korosztályban 
is) 
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Az inaktivált oltóanyagok immunológiai hatását növelik a különböző adjuvánsok, amelyek közül az 
alumínium-foszfát és az alumínium-hidroxid a legelterjedtebb. Ezek mellett konzerválószerek is 
kerülhetnek a vakcinákba, aminek allergizáló hatását nem szabad figyelmen kívül hagyni. Egyik 
legismertebb konzerválószer a thiomersal, aminek a bomlásterméke az etil-higany. Ez a szervezetben 
nem raktározódik, nem toxikus, egy héten belül a széklettel kiürül. Betegséget (pl. autizmus) okozó 
hatását egyetlen vizsgálat sem bizonyította. Mindezek ellenére a gyártók a konzerválószerek 
mennyiségének csökkentésére törekednek, ezért kerültek előtérbe az egyadagos kiszerelések. 
Antibiotikumokat is tartalmazhatnak az oltóanyagok, így többek között gentamycint, vancomycint, 
neomycint és ciprofloxacint, ami szintén okozhat allergiás reakciót. 

A helyi és az általános reakciók, valamint az immunválasz kialakulása szempontjából is fontos 
megemlíteni a védőoltások technikáját, ami lehet parenterális, orális vagy intranasalis. A parenterális 
immunizálás formái az intracutan, subcutan és intramuscularis oltások. Ezek közül leggyakoribb az 
intramuscularis alkalmazás, amelyre 18-36 hónapos korig a comb anterolateralis részének vastus 
lateralisa a legmegfelelőbb, ennél idősebbek esetén a felkar m. deltoideus régiója. A glutealis 
izomzatba adott védőoltás során egyrészt nagyobb az ér- és idegképletek sérülésének veszélye, 
másrészt az itt található zsírréteg csökkenti az immunogenitást, ezért a glutealis régió nem 
javasolható helye a védőoltásnak. 

A többféle antigént tartalmazó kombinált oltóanyagok célja a védőoltások számának csökkentése, ill. 
a komponensek adjuváló hatásának kihasználása. Ilyenkor egy időpontban, ugyanarra az anatómiai 
helyre egyszerre több antigént juttatunk be, ami a gyermeknek kevesebb fájdalommal jár, csökkenti 
a vizitek számát és jelentős költségmegtakarítást is jelent. 

Az immunitás a védőoltást követően általában 2-4 hét után alakul ki, ami függ a vakcina típusától és 
befolyásolja az immunizált szervezet immunológiai válaszképessége is. A védettség tartama is változó 
(1-10 év), amit a kórokozó specifikus ellenanyagok koncentrációjának meghatározásával 
becsülhetünk meg. 

Védőoltási reakciók, szövődmények, ellenjavallatok 

A védőoltásoknak lehetnek reakciói, szövődményei és ismerünk oltási baleseteket is. Oltási reakció 
(pír, duzzanat, fájdalom az oltás helyén, láz, fejfájás) az oltottak jelentős százalékában keletkezhet. Az 
oltási szövődmény az oltottnak az átlagostól eltérő reakciókészsége miatt jelentkezik és általában 
súlyosabb, mint az oltási reakció. Az oltóanyag nem megfelelő minősége, tévedés vagy a helytelen 
oltási technika következtében előforduló esetekben beszélünk oltási balesetről. 

Mint minden orvosi beavatkozásnak, a védőoltásoknak is lehetnek ellenjavallatai. Ezek lehetnek 
általánosak, tehát minden védőoltásra kiterjedhetnek, vagy speciálisak, egy-egy védőoltásra 
vonatkozóak. 

Az általános ellenjavallatok az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai alapján a következők: 

 Lázas betegség 

 Immunológiai károsodás 

 Súlyos oltási szövődmény korábbi előfordulása (azonos vakcinára vonatkozik) 

 A gyermek egyes neurológiai rendellenességei (progresszív idegrendszeri betegségek, nem 
kontrollálható epilepszia) 

 Terhesség: élő vírust tartalmazó vakcinák nem adhatók terhes nőnek 

 A vakcina valamelyik komponensével szembeni hypersensitiv, anaphylaxiás típusú reakciók 
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Az alábbiak azonban nem jelentenek oltási kontraindikációt: 

 Allergia, asztma vagy más atópiás manifesztációk nyugalmi szakasza 

 Alimentáris tojásfehérje allergia 

 Konvulziók a családi anamnézisben 

 Lokális szteroid kezelés, dermatosisok, ekcéma vagy más lokalizált bőrbetegség 

 Krónikus szív-, tüdő- és vesebetegség 

 Neurológiai betegségek stabil állapota (pl. központi idegrendszeri bénulás, kontrollált 
epilepszia, down-szindróma) 

 Újszülöttkori sárgaság 

 Újszülöttkori kis súly 

 Koraszülöttség 

 Alultápláltság 

 Anyatejes táplálás 

 Az oltandó anyjának terhessége 

 Betegség inkubációs ideje 

Életkorhoz kötött kötelező oltások 

A betegségek megelőzésére alkalmazott védőoltások rendje országonként eltérő. Magyarországon az 
életkorhoz kötött, kötelező védőoltások rendjét, vagyis az adott évre érvényes oltási naptárt az OEK 
módszertani levele közli (1. táblázat). Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások egy része folyamatos 
oltási rendszerben, másik része kampányoltások keretében történik. 

1. táblázat. Életkorhoz kötött kötelező oltások (2012) 

Oltás Életkor Megjegyzés 

Folyamatos oltások 

 BCG 0-6 hét Szülészeti intézet 

 DTPa+IPV+Hib; PCV13 2 hónap  

 DTPa+IPV+Hib 3 hónap  

 DTPa+IPV+Hib; PCV13 4 hónap  

 MMR, PCV13 15 hónap  

 DTPa+IPV+Hib 18 hónap  

 DTPa+IPV 6 év  

Kampányoltások 

 dTap 11 év Október hónapban az általános iskolák VI. 
osztályában (6. évfolyamot végzők) 

 MMR revakcináció 11 év Szeptember hónapban az általános iskolák VI. 
osztályában (6. évfolyamot végzők) 

 Hepatitis B I. oltás 13 év Március hónapban a 2011/2012. tanévben az 
általános iskolák VII. osztályában (7. évfolyamot 
végzők) 

 Hepatitis B II. oltás 14 év Szeptember hónapban a 2012/13. tanévben az 
általános iskolák VIII. osztályában a 2012 
márciusban I. oltásban részesült tanulók számára (8. 
évfolyamot végzők) 

 Hepatitis B I. oltás 13 év Szeptember hónapban a 2012/2013. tanévben az 
általános iskolák VII. osztályában (7. évfolyamot 
végzők) 
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A kötelező védőoltásokon kívül vannak olyan oltások, amelyek megbetegedési veszély esetén 
kötelezőek, megbetegedések megelőzésére vagy külföldi utazások esetén használatosak. 

Tuberculosis elleni oltás (BCG) 

A BCG (Bacille Calmette-Guérin) vakcina élő, irreverzibilisen gyengített virulenciájú, liofilezett M. 
bovis törzs, amit az oltáshoz mellékelt oldószerrel történt reszuszpendálás után intracutan juttatunk 
a szervezetbe (0,05ml). Magyarországon az egészséges újszülötteket a szülészeti intézményekben 
oltjuk. A 2500 g alatti súly nem jelent oltási ellenjavallatot. Hat hónapos korban ellenőrizni kell a BCG 
oltás helyén kialakult heget, ennek negativitása esetén tuberculin próba nélkül meg kell ismételni az 
oltást. Ezt követően a heg negatívakat sem kell újabb védőoltásban részesíteni. Betöltött egyéves kor 
után BCG primovakcináció csak egyéni engedély alapján végezhető és megszűnt a BCG revakcináció 
is. Ennek az a magyarázata, hogy az újszülöttkori BCG kizárólag a gyermekkori szisztémás tbc, 
meningitis tuberculosa ellen véd és nincs befolyással a fiatalkori primer tuberculosisra. 

Jelenleg öt betegség (diphteria, tetanus, pertussis, poliomyelitis, Haemophilus influenzae b) 
megelőzésére kombinált oltóanyagot használunk. Az alapimmunizálás 3 oltásból áll, ezt követően 
emlékeztető oltásokat adunk a hosszan tartó védettség elérésére. 

Diphtheria-pertussis-tetanus elleni (DTPa), poliomyelitis elleni (IPV) és H. influenzae b 
típusa (hib) elleni oltás (DTPa+IPV+Hib) 

Az oltóanyag diphtheria- és tetanustoxoidot, acelluláris B. pertussis komponenst, inaktivált 
poliovírust és a H. influenzae b baktérium tokjának poliszacharid komponensét (PRP) tartalmazza 
fehérjéhez konjugált formában. Az oltás technikája intramusculáris. Az alapimmunizálásra három 
részletben, 2-3-4 hónapos korban kerül sor. Az első újraoltás 18 hónapos, a második 6 éves korban 
kötelező, de ekkor már a Hib komponens nélkül (DTPaIPV). A 11 éveseket kampányoltás keretében 
diphtheria-, tetanus és acelluláris B. pertussis komponenst (dTap) tartalmazó oltóanyaggal 
emlékeztető (booster) oltásban részesítjük. Ez változást jelent a korábbi gyakorlathoz képest, amikor 
csak a diphtheria, tetanus elleni oltást alkalmaztuk ebben az életkorban. Az új oltási rendszer 
biztosítja a családi „fészekbe” érkező, még oltatlan gyermek pertussis elleni védelmét (fészek -
cocoon- immunitás: közvetlen családi környezet immunizálása a védtelenek megóvására). Az oltás 
helyén bőrpír, duzzanat, fájdalom jelentkezhet, ami beavatkozás nélkül 24-48 óra alatt megszűnik. 
Két-három napig hőemelkedés, étvágytalanság, esetleg hányás, hasmenés is előfordulhat. Láz 
jelentkezése esetén gondosan kell lázat csillapítani a lázas eclampsia elkerülésére. Az acelluláris 
pertussis komponensre való áttérés csökkentette az oltási reakciók súlyosságát, így azok a gyermekek 
is biztonsággal olthatók, akiknek korábban nem javasoltuk a teljes sejtes pertussis baktériumot 
tartalmazó oltóanyagokat. 

Streptococcus pneumoniae (Pneumococcus) elleni oltás 

A S. pneumoniae több mint, száz évvel a felfedezése után is - Pasteur izolálta 1881-ben - fontos 
humán patogénnek számít. A szerotípusok száma 90 felett van, de a 10 leggyakoribb szerotípus 
okozza az invazív pneumococcus fertőzések (IPD) 62%-át, amelyek leggyakrabban két éves kor alatt 
és 65 év felett fordulnak elő. 

Két éves kor alatt a szervezet képtelen a poliszacharid ellenanyagokra megfelelően válaszolni, ezért 
került kifejlesztésre a fehérjével konjugált vakcina, amely már T-sejt-dependens immunválaszhoz 
vezet. A védettség így két hónapos életkortól kialakítható, az immunizáció IgG-típusú ellenanyagok, 
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és immunmemória kialakulásához vezet. A 7-valens oltóanyag (Prevenar, Wyeth) a S. pneumoniae 4, 
6B, 9V, 14, 18C, 19F és 23F típusaival szemben nyújt védettséget. A Prevenar 13 (PCV13) vakcina a 
fenti szerotípusokon kívül a S. pneumoniae 1, 3, 5, 6A, 7F és 19A szerotípusait is tartalmazza, amely 
2010-től felváltotta a 7-valens vakcinát. Az immunitás tartós, legalább 10 évre szól. A vakcináció 
hatására csökken a kórokozó nasopharyngeális hordozása és a nem oltott populációban is 
megfigyelhető az invazív fertőzések gyakoriságának csökkenése, ami legnagyobb mértékű a 65 év 
feletti lakosságban volt. Arra vonatkozó adatok is ismertek, hogy a szabályosan végzett immunizáció 
kedvezően befolyásolja a non-invazív fertőzések, pl. az otitis media gyakoriságát is. 

Az immunizálást kéthónapos kortól kezdve, két részoltás szükséges kéthónapos időközökkel (2. és 4. 
hónap), a harmadik oltás a második életévben ajánlott. A vakcinációt az ilyenkor kötelező egyéb 
védőoltásokkal egyszerre, de különböző anatómiai régióban alkalmazzuk. A konjugált pneumococcus 
védőoltás felnőtteknek is adható, az emlékeztető oltást ilyenkor hagyományos poliszacharid 
oltóanyaggal érdemes végezni. A vakcinát (0,5ml) inramusculáris injekció formájában kell alkalmazni. 

Morbilli-mumps-rubeola elleni oltás (MMR) 

Liofilezett élő, attenuált morbilli-, mumps- és rubeolavírust tartalmaz. Subcutan oltandók a 15 
hónapot betöltött kisdedek és kampányoltás keretében a 11 évesek. Előzetesen kapott 
vérkészítmény vagy immunglobulin az oltóvírust neutralizálhatja, ezért az oltás előtt 3 hónap 
várakozás kötelező. Különböző élővírus vakcinák egyszerre is beadhatók (pl. varicella elleni oltás), ha 
azonban nem egyszerre történik a beadásuk, a két oltás között legkevesebb négy hét szünetet kell 
tartani. 

Az oltást követő 6-12. nap között ún. oltási betegség léphet fel lázzal, kiütéssel, esetleg nyálmirigy 
duzzanattal. A tünetek sokkal enyhébbek, mint a természetes betegségnél észleltek, nem fertőznek 
és 1-2 napnál nem tartanak tovább. A kiütések az arcon és a törzsön is megfigyelhetők, morbilliform 
jellegűek és pigmentáció nélkül halványodnak el. Koplik-folt nem észlelhető. Az oltási betegség során 
legfontosabb teendő a lázcsillapítás és a szülő megnyugtatása. 

Hepatitis B elleni oltás 

Az oltóanyag a kórokozó géntechnológiai módszerrel előállított protektív antigénjét (HBsAg) 
tartalmazza alumínium-hidroxidhoz kötve. A védőoltás intramusculárisan történik. A védettség 
kialakításához 2 oltásra van szükség, az oltások között 6 hónap szünet betartásával. Kötelező az 
általános iskolák 7. osztályos tanulóinak (13 év körüli) kampányoltása, valamint a HBsAg hordozó 
anyák újszülötteinek passzív és aktív védőoltása az aktuális módszertani levélben foglaltaknak 
megfelelően. Immunszupprimált betegek oltására nagyobb adagokat használunk. A védettség 
kialakulásának ellenőrzése az anti-HBs ellenanyag koncentrációjának meghatározásával történik. 
Non-reszpondernek az tekinthető, akiben két szabályosan elvégzett oltási sorozatot követően sem 
alakul ki protektív ellenanyag szint. Az oltást követően megfigyelhető reakciók nem jelentősek. 
Általában bőrpír, duzzanat alakul ki az oltás helyén, amit rövid ideig tartó levertség, hőemelkedés, 
ízületi fájdalom kísérhet. 

Megbetegedési veszély esetén kötelező oltások 

1. Aktív immunizálásban kell részesíteni: 

 hastífuszos beteg környezetéhez tartozókat 

 diphteriás beteg környezetében élőket 
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 pertussisos beteg környezetében a 6 éven aluli gyermekeket 

 kanyarós beteg környezetében élő veszélyeztetetteket 

 rubeolás beteg környezetében élő veszélyeztetetteket 

 mumpszos beteg környezetében élő veszélyeztetetteket 

 tetanusz fertőzési veszélynek kitett személyeket 

 veszettség expozíciónak kitett személyeket 

2. Passzív immunizálásban részesítendők: 

2.1 Human gamma-globulinnal: 

 járványos májgyulladásos beteg környezetéhez tartozó személyek (2 év alatt, 40 év felett, 
immunszupprimáltak, krónikus májbetegek) (16%-os gammaglobulin 0,02 ml/kg im.) 

 morbilli kontaktus esetén, 6 napon belül (16%-os gammaglobulin 0,25 ml im.) a fogékonynak 
tekinthető személyek számára 

2.2 Specifikus immunglobulinnal: 

 hepatitis B fertőzés elhárítására (Hepatect, Aunativ) 

Megbetegedés megelőzésére javasolt védőoltások 

 Hepatitis B elleni oltás (Engerix B, H-B-VAXII, Twinrix) 

 Hepatitis A elleni oltás (Havrix 360, 1440; VAQTA 25, 60; Avaxim Adult, Twinrix) 

 Influenza elleni oltás (hasított split vírus: Fluarix, Begrivac, Vaxigrip; alegység vakcina: 
Influvac; inaktivált teljes vírus: Fluval) 

 Kullancsencephalitis elleni oltás (FSME IMMUN, Encepur) 

 Human papillomavírus (HPV) elleni védőoltás (Cervarix, Silgard) 

 Rotavírus elleni oltás (Rotarix, Rotateq) 

 H. influenzae b elleni oltás (PedvaxHIB, Act-HIB, Hiberix, HibTITER) 

 S. pneumoniae elleni oltás (Prevenar13, Pneumo23, Pneumovax23) 

 Meningococcus betegség elleni oltás (Mencevax ACW135Y, Meningo A+C, Menjugate, 
Meningitec, NeisVac-C, Menveo) 

 Varicella elleni oltás (Varilrix) 

 Hastífusz elleni oltás (Tiphim-Vi) 

 Veszettség elleni oltás (Rabivac, Rabipur) 

 Diftéria elleni oltás (Di-Te) 

 Tetanusz elleni oltás (Di-Te) 

Hepatitis A elleni oltás 

A higiénés helyzet általános javulásával megnőtt a hepatitis A fertőzés iránt fogékonyak száma. Míg 
korábban a lakosság jelentős részénél lezajlott a fertőzés már gyermekkorban tünetes, vagy 
tünetmentes formában, addig napjainkban a felnőttek jelentős része szeronegatív. Az aktív 
immunizáció ajánlott mindazok számára, akik alapbetegségük (B vagy C vírus hepatitis, HIV) vagy 
életmódjuk (drogfüggők, homoszexuálisok), foglalkozásuk miatt veszélyeztetettek (szennyvízzel, 
széklettel való kontaktus), ill. endémiás területre utazók. 

Háromféle (AVAXIM, HAVRIX, VAQTA) inaktivált hepatitis A vírust tartalmazó vakcina áll 
rendelkezésre. A védettség kialakításához két védőoltásra van szükség, a két oltás között legkevesebb 
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6 hónap szünet tartása szükséges. Gyermekek és felnőttek oltására eltérő egységet tartalmazó 
oltóanyagok állnak rendelkezésre, amit a leiratnak megfelelően kell figyelembe venni. Az alkalmazás 
módja intramuszkuláris. 

Megbetegedési veszély esetén kötelező oltás: aktív immunizációban kell részesíteni azokat a 2-40 év 
közötti fogékony egyéneket az expozíciót követő 14 napon belül, akik hepatitis A fertőzésben 
szenvedő beteggel szoros kontaktusban voltak. 

A Twinrix hepatitis A és B elleni kombinált oltóanyag, amelyből a védettség kialakításához 3 oltásra 
van szükség (0., 1. és 6. hónap). Indokolt esetben gyorsított oltási séma is alkalmazható (0., 7. és 21. 
nap), ebben az esetben az első oltás után egy évvel egy emlékeztető oltás beadása is szükséges. 

Influenza elleni oltás 

Az influenza vírusoknak három típusa van (A, B, C), felszíni glikoproteinjei (hemagglutinin, 
neuraminidáz) alapján azonban több altípusuk is létezik. Az influenzavírus hemagglutininjéből eddig 
16 altípust (H1-H16), neuraminidázából pedig kilencet (N1-N9) írtak le. Humán kórokozókból azonban 
eddig három H antigént (H1-3) és két N antigént azonosítottak (N1-2). A vakcinákban lévő 
influenzavírusok típusára minden évben a WHO tesz javaslatot az aktuális epidemiológiai helyzetnek 
megfelelően. 

Valamennyi influenza elleni oltóanyag (BEGRIVAC, FLUARIX, FLUVAL AB, FLUVAL P, INFLUVAC, 
VAXIGRIP és VAXIGRIP JUNIOR) inaktivált, intramusculárisan alkalmazható. A Fluval P (H1N1) 
monovalens, a többi oltóanyag trivalens (két A, egy B vírus) vakcina. 

A BEGRIVAC, a FLUARIX és a VAXIGRIP ún. „split” vakcinák, az INFLUVAC ún. „alegység” vakcina, a 
FLUVAL AB és a FLUVAL P inaktivált teljes vírust tartalmaz. A „split” és az „alegység” oltóanyagok 6 
hónapos kortól alkalmazhatók, a teljes sejtes oltóanyagok három éves kortól. 

A VAXIGRIP JUNIOR-t a 6 hónaposnál idősebb és háromévesnél fiatalabb gyermekek oltására 
törzskönyvezték. 

A FLUVAL P monovalens, inaktivált influenza elleni vakcina a pandémiás influenza A vírus H1N1 
altípusa által okozott megbetegedés megelőzésére alkalmas. 

Az influenza elleni védőoltás azoknak ajánlott, akiknél magas az influenza szövődményeinek 
kockázata: időseknek, otthonok lakóinak, krónikus betegségben szenvedőknek (gyermekek és 
felnőttek), tartósan aszpirinnel kezelteknek és immunhiányosoknak, valamint egészségügyi 
dolgozóknak, időseket és magas kockázati csoportba tartozókat ápolóknak. H1N1 influenzavírus-törzs 
ellen oltandók továbbá a gyermeket tervező vagy a már teherbe esett nők is. 

Kullancs-encephalitis elleni oltás 

Kullancs-encephalitis ellen Magyarországon két oltóanyag van törzskönyvezve: Encepur (Junior: 1-12 
évesek oltása; Adult: 12 év felett) és FSME-IMMUN néven. Mindkettő inaktivált vírust tartalmaz és 
egyéves kor felett adható. Általános szabály, hogy az immunizációt a kullancs szezon előtt kell 
megkezdeni vagy elvégezni, ezért általános és gyorsított séma szerint is eljárhatunk. Az 
alapimmunizálás három oltásból áll, ezt követően az oltóanyag típusától, az immunstátustól és az 
eltelt időszaktól függően 3-5 évenként újraoltás szükséges. A könnyebb követés érdekében az oltási 
sémákat az alábbi táblázatok (2,3) tartalmazzák: 
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2. táblázat. Encepur oltások sémái 

Oltások Általános séma Gyorsított séma 

1. oltás 0. nap  0. nap 
2. oltás 1-3 hónap múlva  7 nap múlva 
3. oltás 9-12 hónappal a 2. oltás 

után 
21 nap múlva 

4. oltás –  12-18 hónap múlva 
 

3. táblázat. FSME-IMMUN oltások sémái 

Oltások Általános séma Gyorsított séma Immunszupprimáltak 

1. oltás 0. nap 0. nap 0. nap 
2. oltás 1-3 hónap múlva 14. nap 1-3 hónap múlva 
2./a oltás   4-6 héttel a 2. oltás után 
3. oltás 5-12 hónappal a 2. (vagy 2./a) oltás után mindegyik esetben 

 

Human Papillomavírus (HPV) elleni védőoltás 

A HPV elsődleges etiológiai ágens a cervix carcinoma és a dysplasia kiváltásában, több mint, 100 
genotípusa ismert. Az alacsony-rizikójú HPV típusok (HPV-6, HPV-11) benignus elváltozásokat 
(condyloma acuminatum, laryngeális papilloma), míg a magas-rizikójú típusok (HPV-16, HPV-18, HPV-
58) malignus tumorokat okozhatnak. A HPV-16 a cervix carcinoma 60%-ában, a HPV-18 annak 10-
20%-ában igazolható. 

A kutatások során a nagy áttörést annak felismerése jelentette, hogy a HPV-16 kapszid proteinek (L1, 
L2) képesek vírus-szerű partikulummá (VLP) összerendeződni. A VLP nagyfokú hasonlóságot mutat a 
HPV-hez és konformációs epitópjai vírusneutralizáló ellenanyagok képződéséhez vezetnek. 

Jelenleg két hatékony vakcinával rendelkezünk. A Silgard négy (HPV-6, 11, 16, 18), a Cervarix két 
(HPV-16, 18) szerotípus ellen nyújt védelmet. 

Silgard esetén az alapoltás 3 különálló, egyenként 0,5 ml-nyi adagból áll, melyeket a 0., 2. és 6. 
hónapban kell intramusculárisan beadni. Kilenc éves kortól adható. A védettség időtartamára 
vonatkozó vizsgálatok folyamatban vannak, ezért az újra oltás szükségességét még nem állapították 
meg. 

A Cervarix-ot 10 éves vagy idősebb személyeknél, három adagban alkalmazzuk, 0., 1. és 6. hónapban 
intramusculárisan. A második és a harmadik adagot azonban szükség szerint hosszabb időköz 
elteltével is be lehet adni. Az emlékeztető oltás szükségessége nem bizonyított. 

A HPV védőoltások előtt nem szükséges HPV szűrővizsgálatot végezni, a védőoltás azonban nem 
helyettesíti a rendszeres rákszűrést. 

Az eddig ismertetett HPV elleni védőoltások célja a fertőzés megelőzése. A terápiás céllal kifejlesztett 
változatok a már kialakult fertőzés és premalignus elváltozások regresszióját célozzák majd meg. 
Jelenleg a preventív vakcinákkal ellentétben, a HPV terápiás vakcinák az onkogenitásban szerepet 
játszó E6, E7 proteinek antigén determinánsait tartalmazzák. A legtöbb vizsgálat az E7 proteinre 
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irányul, mivel nagyobb mennyiségben expresszálódik és immunológiailag jobban ismert. Jelenleg 
vektor, protein, DNS és dendriticus sejt-alapú vakcinákkal folytatnak tanulmányokat. 

A HPV elleni védőoltások alkalmazásával a hepatitis B elleni oltás után, a második olyan vakcina jutott 
a birtokunkba, amely kiemelkedően fontos szerepet játszik a malignus betegségek megelőzésében. A 
jövőben a H. pylori elleni immunizáció kifejlesztése jelentene jelentős előrelépést a rosszindulatú 
daganatok visszaszorításában. 

Streptococcus pneumoniae (Pneumococcus) elleni védőoltás 

Jelenleg poliszacharid és konjugált típusú vakcinák vannak forgalomban az invazív pneumococcus 
betegség megelőzésére. 

Poliszacharid vakcinák. A legfontosabb 23 szerotípus tokjának immunogenitásért felelős, tisztított 
poliszacharid komponensét tartalmazza (Pneumo 23, Pneumovax 23). T-independens immunválaszt 
vált ki, ezért csak két éves kor felett adható. 

Indikáció: 

 Funkcionális vagy anatomiai asplenia 

 Krónikus betegségek (cardiorespiratorikus, vérképzőszervi, diabetes mellitus, máj- és 
veseelégtelenség, alkoholizmus) 

 Immunszupprimáltak 

 Liquorcsorgás 

 Rossz szociális helyzet 

 Szociális intézmények lakói, krónikus kórházi osztályokon ápoltak 

 65 év feletti életkor 

A rizikócsoportok, ill. a 65 év felettiek újraoltása 3-5 évenként szükséges. Egészségesek rutinszerű 
újraoltása nem szükséges. 

Konjugált poliszacharid vakcinák. Ide tartoznak a kötelező védőoltások között tárgyalt Prevenar 7 és 
Prevenar 13 (PCV13) vakcinák, valamint a Synflorix oltóanyag. Utóbbiban a pneumococcus 10 
szerotípusának (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F és 23F) tok poliszacharidja egy nem-tipizálható H. 
influenzae törzsből származó fehérjéhez van kapcsolva. 

A Synflorix hathetes és kétéves kor közötti csecsemők és gyermekek oltására alkalmazható a 
következő oltási rend szerint: 

Hat hetes és hat hónapos kor közötti csecsemők esetében három adagot kell beadni, legalább 
egyhónapos szünetet hagyva az egyes adagok között. Javasolt egy negyedik, „emlékeztető” oltás 
adása, amelyet a harmadik adag után legalább hat hónap elteltével kell beadni, lehetőleg a gyermek 
12- és 15-hónapos kora között. 

Hét hetes és 11 hónapos kor közötti csecsemők esetében két adagot kell beadni, legalább 
egyhónapos szünetet hagyva az egyes adagok között. Javasolt egy harmadik, „emlékeztető” oltás 
adása, amelyet a második adag után legalább két hónap elteltével, a gyermek második életéve során 
kell beadni. A 12- és 23-hónapos életkorú csecsemők esetében két adagot kell beadni, legalább 
kéthónapos szünetet hagyva az egyes adagok között. 
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Rotavírusok elleni védőoltás 

Az epidemiológiai felmérések eredményeként ma már pontosan ismerjük, hogy a csecsemő- és 
kisdedkori enterális fertőzések leggyakoribb kórokozói a rotavírusok. Az általuk okozott betegség 
évente megközelítőleg 611 000 gyermek haláláért felelős. A gyermekek 95%-a három–öt éves korukig 
fertőződik, az incidencia 6–24 hónapos kor között a legmagasabb, ilyenkor igényel leggyakrabban 
intézeti kezelést is. Magyaroszágon az európai átlagnál magasabb a hospitalizációval járó rotavírus 
gastroenteritisek száma. 

A rotavírus a Reoviridae családba tartozó RNS vírus, aminek a belső szerkezete kerékküllőre, a külsőé 
pedig kerékabroncsra emlékeztet. A két külső kapszid protein, a VP7 (G protein) és a VP4 (P protein) 
kombinációja alapján, - ami a neutralizáló ellenanyagok képződéséért felelős - eltérő szerotípusokat 
különböztetünk meg. 

A monovalens non-human vakcinákkal szerzett tapasztalatok vezettek a multivalens reasszortment 
vakcinák kidolgozásához. A reasszortált human-rhesus törzs olyan gyengített rhesus rotavírus, amely 
tartalmazza a human neutralizáló kapszidfehérjék (VP4, VP7) génjeit, ezáltal típusspecifikus 
neutralizáló ellenanyagok képződése indukálható. Jelenleg két hatékony rotavírus elleni vakcina van 
törzskönyvezve hazánkban. 

A Rotarix (GlaxoSmithKline) monovalens, a leggyakoribb human kórokozót tartalmazó rotavírus elleni 
védőoltás, amelyből két per os adag szükséges. Legfontosabb jellemzői: 

 Human eredetű, attenuált törzs - G1[P8] 

 Védelmet nyújt G1[P8]-(>90%-os), G2[P4], G3[P8], G4[P8] és G9[P8]-(87,3%) típusok, 
valamint a legújabb ismeretek szerint a G8P[4] és a G12P[6] okozta gastroenteritisekben 

 2 per os adag szükséges, intervallum: minimum 4 hét 

 adag: 6 hetes kortól, legkésőbb 20 hetes korban 

 adag: 10-24 hetesen 

 A védettség legkorábban 12 hetes korra alakítható ki 

 24 hetes korig be kell adni mindkét vakcina adagot 

 27. gesztációs hét után született koraszülötteknek azonos adagolással adható 

 Vakcina egység: 1,0 ml 

 Bármely vakcinával együtt adva biztonságos, immunogén és hatékony 

 Ha a csecsemő regurgitálja a vakcina nagy részét, ugyanazon oltási alkalommal pótlásul be 
lehet adni még egy adagot 

A másik rotavírus elleni vakcina a Rotateq (Merck) nevű, pentavalens bovin alapú (WC-3 törzs) 
reasszortment védőoltás, amely védelmet biztosít a rotavírus G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] és 
G9P[8] törzsei ellen. Három per os adag szükséges, 6 hetes kortól kezdhető az oltási sorozatot, ennek 
megfelelően a védettség legkorábban 16 hetes korra alakítható ki. 26 hetes kor előtt mind a három 
dózist be kell adni. 

Azokban az országokban, ahol bevezették az univerzális rotavírus elleni immunizációt, azt 
tapasztalták, hogy jelentősen csökkent a rotavírus fertőzések száma, rövidebb lett a szezon és időben 
eltolódott a tavaszi hónapok felé. 

A jó klinikai eredmények ellenére napjainkban is további erőfeszítéseket végeznek a kutatók egy 
újabb, hatékony rotavírus elleni védőoltás kidolgozására. Kísérletek folynak inaktivált, valamint DNS 
vakcinákkal és rotavírus-szerű partikulumokkal is. Ezek a vakcinák eltérő előnyökkel bírnak, esetleg 
egyéb parenterális oltásokkal kombinálhatók és nem növelik az invaginatio rizikóját. A legfontosabb 
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közös cél azonban a döntéshozók meggyőzése arról, hogy globális szükség van egy hatékony rotavírus 
elleni vakcinára, amely világszerte képes megelőzni a súlyos fertőzést. 

Neisseria meningitidis (Meningococcus) elleni védőoltások 

A járványos agyhártyagyulladást többféle szerocsoportú N. meningitidis baktérium okozza. A 
védőoltások egy része négyféle típusú meningococcus fertőzés ellen hatékony (A, C, W135, Y), de 
ismertek mono- (A) és bivalens (A, C) készítmények is. A meningococcus B csoportú baktérium ellen 
hatékony védőoltás még nem áll rendelkezésünkre. Ennek az a magyarázata, hogy a B csoportú 
baktérium tokjának poliszacharidja antigén rokonságot mutat a humán idegszövetben lévő N-
acetlineuraminsavval, ezért nem immunogén. A kutatási eredmények azonban bíztatóak, és jelenleg 
B szerocsoportú rekombináns vakcinával III. fázisú klinikai tanulmányok vannak folyamatban. 

Meningococcus elleni védőoltás javasolt a következő esetekben: 

 Asplenia 

 Properdin hiány 

 Komplement (C3, C5-9) deficiencia 

 Fiatal életkor (csecsemők, kisdedek) 

 Zárt közösségben (kollégium, laktanya) élő fiatalok 

 Zsúfolt helyeket gyakran látogató személyek (disco, kocsma, koncerttermek) 

 Rossz szociális körülmények között élők 

 Járványos területre utazók 

 Foglalkozásuknál fogva fogékonyak (egészségügyi, laboratóriumi dolgozók) 

A poliszacharid oltóanyagok (Mencevax ACW135Y, Meningo A+C) 2 éves kor felett alkalmazhatók, 
ennek ellenére az 5 év alatti korosztály számára a konjugált vakcina adása javasolt. A konjugált 
készítmények már két hónapos kortól immunogének, a teljes védettség kialakítása sorozat oltással 
történik. Poliszacharid típusú oltóanyagoknál a védelem átlagosan három évre szól, a konjugált 
vakcinák hatása ennél jóval tartósabb. Konjugált meningococcus C vakcinák a Meningitec, a 
Menjugate és a NeisVac-C. Mindegyik két hónapos kortól adható, 12 hónapos kor alatt két oltás 
szükséges intramuscularisan két hónapos intervallummal. Két éves korban újraoltás (booster) 
javasolt. Amennyiben 12 hónapos kor felett kezdjük az immunizálást, gyermekek, serdülők és 
felnőttek esetén is egyetlen oltás adása szükséges. A Menveo A-, C-, W135- és Y-csoportú N. 
meningitidis konjugált vakcina. Tizenegy és 55 éves kor között alkalmazható intramusculárisan, 55 és 
65 éves kor között korlátozott adatok állnak rendelkezésre. 

Varicella elleni védőoltás 

A varicella ellen élő, attenuált varicella-zoster vírust tartalmazó védőoltást használunk. Két vakcina 
van forgalomban. A Varilrix 9 hónapos kortól adható subcutan injekció formájában. A védettség 
eléréséhez 2 dózis szükséges. Az oltási sort a 15 hónapos kori oltással célszerű kezdeni, a 2. oltást 
pedig a 18 hónapossal egy időben érdemes megadni. Amennyiben az oltást nem a javasolt séma 
szerint adjuk, a két oltás között legalább 6 hetes idő intervallum szükséges. Ha a gyermek, vagy 
felnőtt korábban csak egy varicella elleni oltásban részesült, akkor a felzárkózó oltást egyéb 
ellenjavallat hiányában minél előbb érdemes elvégezni. Aktuális közösségváltás esetén a 2. oltás 
különösen indokolt. 12 hónapos kor előtt kizárólag indokolt esetben javasolt az immunizáció. 

A Varivax 12 hónapos kortól alkalmazható intramuscularisan vagy subcutan a Varilrix-hez hasonló 
oltási séma szerint. Mindkét védőoltást lehet alkalmazni posztexpozíciós prophylaxisként is, ilyenkor 
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az expozíciót követő 3-4 napon belül kell elkezdeni a kontaktszemély aktív immunizálását a 
bárányhimlő kivédésére. 

Hastyphus elleni oltás 

Hastyphus ellen a S. typhi baktérium kapszuláris poliszacharid antigénjét (Vi-antigén) használjuk 
intramusculáris oltás formájában. Két hatékony védőoltás (Typhim-Vi, Typherix) van törzskönyvezve 
hazánkban. Két éves kor alatt nem ajánlott (T-independens választ indukál), a védőoltás három évig 
biztosít védelmet és ajánlott oltani a foglalkozásuk miatt veszélyeztetetteket, valamint az endémiás 
területre utazókat és a beteg, vagy tünetmentes hordozók környezetében élőket. 

Veszettség elleni oltás 

Magyarországon tisztított, szövetkultúrán előállított inaktivált, veszettség elleni vakcina van 
használatban posztexpozíciós oltásként, amelyet meghatározott munkakörökben preexpozíciós 
megelőzésként is alkalmazhatunk. A Rabivac humán diploid sejteken, a Rabipur tisztított csirke 
embrio sejteken előállított vakcina. A betegség kivédésére oltási sorozatot kell alkalmaznunk a 0., 3., 
7., 14. és a 30. napon. Amennyiben az expozíciót okozó állat megfigyelhető és egészséges, oltás nem 
szükséges. Nem megfigyelhető állat esetén, ha a veszettség nem zárható ki, a teljes oltási sorozatot 
meg kell adni. Ha időközben a gyanú kizárható, a már megkezdett oltásokat abba kell hagyni. 
Veszettségre gyanús állatnál, ill. rókák esetén mindig teljes védőoltási sorozat szükséges. Gyorsabb 
védelem elérésére, ill. immunszupprimáltakban az első alkalommal kétszeres adag adható. A 
veszettség elleni vakcina az ÁNTSZ területi intézetétől rendelhető, ezzel kapcsolatos, valamint a 
preexpozíciós oltásokra vonatkozó információ megtalálható az OEK által közzétett tájékoztatóban 
(www.oek.hu). 

Külföldi utazásokkal kapcsolatos oltások 

Az idegen országba utazók védőoltása esetén az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által előírtaknak 
megfelelően kell eljárni. A nemzetközi karantén kötelezettség alá eső betegségek közül egyedül a 
sárgaláz ellen követelhető meg védőoltás. Az élő, attenuált vírust tartalmazó vakcina (Stamarill) 10 
éves védettséget biztosít. A kolera elleni védőoltás hatékonysága korlátozott, kb. 50%-os. Ajánlott 
lehet a fogadó ország járványügyi helyzetétől függően diphteria, tetanus, hastífusz, meningococcus, 
hepatitis A, hepatitis B, rabies elleni immunizáció is. A külföldre utazók védőoltásait térítés ellenében 
az OEK és az ÁNTSZ által működtetett Nemzetközi Oltóközpontok végzik, oltási bizonyítványt is csak 
ezek az oltóhelyek állítanak ki. 

Összefoglalás 

 Az immunizálás évente életek millióit menti meg, és megelőzi a fertőző betegségek által 
okozott rokkantságot és halálozást, a kezelés költségeinek töredékéért. 

 A védőoltás alapvető jog, amely mindenki számára hozzáférhető kell, hogy legyen. 

 Magyarországon a kötelező védőoltásokkal szinte teljes az átoltottság. 

 A védőoltások alkalmazása nem csak gyermek egészségügyi feladat. 

 Az oltási indikációnál figyelembe kell venni az oltandó életkorát, alapbetegségét, 
immunstátusát, korábbi immunizációját, foglalkozását, a szociális és a hazai epidemiológiai 
helyzetet egyaránt. 
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Tesztkérdések 

1. Az alábbiak közül melyik nem tartozik az általános oltási kontra indikációk közé? 
A. Lázas betegség 
B. Immundeficiencia, malignus betegségek 
C. Alimentáris tojásallergia 
D. Súlyos oltási szövődmény korábbi előfordulása 
 
2. Melyik állítás igaz azzal kapcsolatban, hogy az inaktivált oltóanyagok egyszerre, vagy időköz 
betartása nélkül, bármikor adhatók? 
A. Igaz 
B. Hamis 
 
3. Egy ötéves kisfiú 5 órája üvegbe lépett. A talpán 0,5 cm mély, vonalas sérülés keletkezett. Milyen 
védőoltásban kell részesíteni? 
A. 4 NE human anti-tetanusz immunglobulin (TETIG) adandó 
B. tetanusz toxoidot tartalmazó vakcina beadása szükséges 
C. A és B együtt 
D. nem szükséges profilaxis 
 
4. Egy 15 hónapos kisded 8 hónapos korában vörösvértest massza transzfúziót kapott. Mikor 
kaphatja meg az MMR védőoltását? 
A. Megkaphatja 15 hónapos korban 
B. Nem kaphat MMR védőoltást 
C. 18 hónapos korában kaphatja meg 
D. 11 éves korában kaphatja meg 
 
5. Melyik állítás igaz arra vonatkozóan, hogy Magyaroszágon az európai átlagnál magasabb a 
hospitalizációval járó rotavírus gastroenteritisek száma? 
A. Igaz 
B. Hamis 
 
6. A felsoroltak közül melyik állítás igaz? 
A. Minden csecsemőt ajánlott vakcinálni rotavírus gastroenteritis ellen 
B. Az ideális rotavírus vakcina csak homotipikus védelmet alakít ki 
C. Inkomplett oltási sor alatt szerzett rotavírus gastroenteritis esetén nem szükséges a vakcinációt 
befejezni 
D. Az oltottakban gyakoribb a hányás és a hasmenés 
 
7. Meningococcus elleni védőoltás javasolt a következő esetben: 
A. Asplenia 
B. Komplement deficiencia 
C. Properdin hiány 
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D. Mindegyik esetben 
 
8. Veszettség elleni védőoltás megkezdése indokolt: 
A. Igazoltan veszett állattal való kontaktus esetén 
B. Nem megfigyelhető háziállattal való kontaktus (harapás, karmolás) esetén 
C. Mindkét esetben 
D. Egyik esetben sem 
 
9. 15 hónapos gyermeket szeretne pneumoccus elleni védelemben részesíteni. Melyik oltási sémát 
választaná? 
A. Két védőoltás szükséges egy hónapos intervallum betartásával 
B. Két védőoltás szükséges két hónapos intervallum betartásával 
C. Egy védőoltás elegendő 
D. Három védőoltás szükséges egy hónapos intervallum betartásával 
 
10. A Kullancs-encephalitis elleni oltásra igaz: 
A. Az alapimmunizálás három oltásból áll. 
B. 10 évenként újraoltás szükséges. 
C. Gyorsított séma nem ismert 
D. Élő, attenuált kórokozót tartalmaz 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: A, 3: D, 4: A, 5: A, 6: A, 7: D, 8: C, 9: B, 10: A 

Szűrővizsgálatok gyermekkorban (Szekunder prevenció és 
szűrővizsgálatok) 
dr. Szövetes Margit 

Bevezetés 

A betegségek és az ellenük folytatott küzdelem egyidős az emberiséggel, a megelőzés szemlélete 
azonban csak az utóbbi századokban kezdett beépülni az orvosi gyakorlatba. A preventív medicinának 
az utóbbi időszakban bekövetkezett fejlődése szempontjából mindenekelőtt az emelhető ki, hogy a 
betegségek pathomechanizmusának jobb megismerése, a megelőzés lehetőségeinek bővüléséhez 
vezetett. Változott a prevenciós szemlélet is. A betegségek kialakulásának megelőzését biztosító 
primer prevenció fontosságának hangsúlyozása mellett a rizikóállapotok és betegségek korai 
felismerését lehetővé tévő szekunder prevenció egyre nagyobb szerepet játszik. 

Definíció, BNO tartomány 

A szekunder prevenció a betegségek rizikó tényezőinek azonosítását, továbbá a betegségek korai 
felismerését jelenti olyan stádiumban, amikor még irreverzibilis változások nem alakultak ki. A 
szekunder prevenció célja a szomatikus, motoros, mentális pszichés és szociális fejlődésben 
bekövetkezett eltérések időben történő feltárása, a veszélyeztető állapotok és betegségek korai 
felismerése, a betegségek adekvát kezelésben részesítése érdekében. 

A szűrés maga rejtett - nem diagnosztizált - betegség, elváltozás valószínűsített azonosítása gyorsan 
kivitelezhető tesztek, vizsgálatok segítségével. Elkülöníti azokat a látszólagos egészséges személyeket, 
akik valójában betegek, a valószínűleg nem beteg személyektől. A szűrőteszt általában nem 
diagnosztikus eljárás, pozitív vagy bizonytalan eredmény esetén további diagnosztikus vizsgálatot 
követel. A szűrővizsgálatok alkalmazásának követelményeit a betegség és a módszer jellemzői 
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alapján fogalmazhatjuk meg. A betegség jellemzői szempontjából a követelmények a következők: a 
betegségek számottevő gyakorisága és súlyossága; a korai felfedezés módszerének rendelkezésre 
állása; a szűrést követő diagnosztikus vizsgálat rendelkezésre állása; a hatásos kezelés lehetősége; 
bizonyíték arra, hogy a tünetmentes időszakban elkezdett kezelés eredménye jobb, mint a tünetekkel 
járó stádiumban kezdett kezelésé. A szűrővizsgálati tesztekkel szemben pedig a következő 
követelmények állíthatók: a szűrővizsgálat legyen olcsó; végzése a vizsgált személy számára legyen 
elfogadható; a teszt legyen megbízható: specificitása, szenzitivitása, prediktív értéke legyen magas. 

A szekunder prevenció fő eszközei a szűrővizsgálatok. 

A szűrővizsgálat lehet: 

Célzott: 

 csak egy betegségre összpontosít 

 csak veszélyeztetett csoportokat érint 

Előírt: 

 kötelező szűrés 

 alkalmassági vizsgálat 

Z 1290 Szűrővizsgálat k.m.n. daganat kimutatására 
Z 1300 Szűrővizsgálat vér-vérképző szervek és immunrendszeri betegségek kimutatására 
Z 1310 Szűrővizsgálat cukorbaj kimutatására 
Z 1320 Szűrővizsgálat táplálási betegség kimutatására 
Z 1330 Szűrővizsgálat elme és viselkedési betegségek kimutatására 
Z 1340 Szűrővizsgálat gyermekkori fejlődési zavar iránt 
Z 1350 Szűrővizsgálat szem és fülbetegségek kimutatására 
Z 1360 Szűrővizsgálat szív és keringési betegségek iránt 
Z 1370 Szűrővizsgálat fejlődési rendellenesség és kromoszóma rendellenesség kimutatására 
Z 1380 Szűrővizsgálat egyéb betegségek kimutatására 
Z 1390 Szűrővizsgálat k.m.n. 

 

Epidemiológia 

Az utóbbi időben egyre több betegségről bizonyosodott be, hogy kialakulásuk káros környezeti és 
életmódbeli tényezők hatására vezethető vissza. Felismerésükben a szűrővizsgálatok szerepe 
meghatározón fontos. Korunk jelensége a stressz, a mozgáshiány, a helytelen táplálkozás, az 
egészségtelen környezet, az önkárosító szokások; hatásuk egyre fiatalabb életkorban jelent 
kockázatot szív-érrendszeri betegségek kialakulására. A szív-és érrendszeri betegségek 
népegészségügyi jelentősége nagyon nagy, ezért fontos azoknak a rizikófaktoroknak a szűrése, 
felismerése melyek a megbetegedés hátterében állnak. 

Morbiditás/mortalitás 

A gyermek- és serdülőkori elhízás gyakorisága növekvő tendenciát mutat, a XXI. század 
legmeghatározóbb fiatalkori betegsége világszerte. Az iskoláskorúak körében az elhízottak aránya 15-
20% közé tehető. Jelentőségét erősíti a felnőttkori elhízással és az elhízáshoz társuló betegségekkel 
való kapcsolata. A felnőttkorban manifesztálódó esszenciális hypertonia gyökerei is a gyermek és 
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serdülőkorra nyúlnak vissza. A fiatalkori elhízás kétszeresére növeli a halálozási kockázatot. A 
túlsúlyos gyermekek többsége sohasem szabadul meg a súlyfeleslegétől. Közöttük gyakoribb a 
diabetes és a magas vérnyomás, s már a gyermekkorban is kimutatható a kardiorespiratorikus 
szervrendszer funkciójának csökkenése. 

A dohányzás, mint kockázati tényező már gyermekkorban is jelen van. Egyre fiatalabb korban 
kezdenek el dohányozni, a lányok körében nagyobb arányú a dohányzás, mint a fiúknál. A fiatalok 
közel 20%-a 18 éves kora előtt nikotinfüggővé válik. További önkárosító magatartásforma az alkohol- 
és a drogfogyasztás. 

A mentális problémák szaporodása gyermek- és serdülőkorban világszerte, így hazánkban is 
észlelhető. Főként érzelmi és viselkedési probléma, pszichoszomatikus panaszok, és szorongás a 
jellemző, de a pszichiátriai betegségek prevalenciája is növekszik. 

A mozgásszervi rendellenességek, a gerinc és a láb statikai eltérései sok esetben már 6 éves kor előtt 
észlelhetők. Kialakulásukban nemcsak a fejlődésben lévő gyermek mozgásszervi jellegzetességei és 
változásuk, hanem a mozgásszegény életmód is jelentős szerepet játszik. A fel nem fedezett 
eltéréseknek később az egész életre kiható, maradandó hatása lehet. 

Az érzékszervi elváltozások közül a látás és a hallás eltérései jelentősek. Óvodás és kisiskolás korban a 
fénytörési hibák közül a hypermetropia, középiskolás és felnőttkorra a myopia fordul elő gyakrabban. 

A fogszuvasodás frekvenciája intenzitása már gyermekkorban igen nagy. Az óvodás korú gyermekek 
csak harmadának ép a fogazata, a 12 éves gyerekeknek átlagosan 3-4 maradó foga beteg. 

Nem, életkor 

A nem a szűrővizsgálatok szempontjából nem meghatározó. A gyermekkor különböző 
életszakaszainak eltérő sajátosságaiból adódóan egyes periódusokban eltérőek a prevenció 
prioritásai is, emiatt alakult ki a szűrővizsgálatok rendszere. A felnőttkori egészségi állapot 
szempontjából kiemelt jelentőségű a gyermek és serdülőkor. 

1. táblázat. Életkorhoz kötött (szűrő) vizsgálatok 

Szűrővizsgálatok 

 újszülött kori anyagcsere betegségek szűrése 

 csípőszűrés 

 vízus, kancsalság, színlátás 

 hallás 

 golyvaszűrés 
Vizsgálatok (követéses) 

 szomatikus fejlődés (mérés, értékelés, növekedési, tápláltsági állapot) vizsgálata 

 nemi fejlődés értékelése (Tanner) 

 pszichés, motoros - nagy és finom mozgások, látás, hallásfejlődés, kognitív és szociális 
fejlődés vizsgálata 

 mozgásszervek vizsgálata (lúdtalp, scoliosis, hanyagtartás) 
 

A gyermekkori szűrővizsgálat a születéstől 18 éves korig minden gyermekre vonatkozik, életkori 
sajátosságokat figyelembe vevő vizsgálatokat és szűréseket tartalmaz. Komplex tevékenység, kiterjed 
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a szomatikus, pszichés, motoros, szociális fejlődésnek, az érzékszervek, mozgásszervek, idegrendszer 
működésének vizsgálatára. Követéses jellegű, korcsoportok szerint folyik. 

Társadalmi háttér 

A betegségek kialakulásáért elsősorban a környezeti és életmódbeli károsító tényezők tehetők 
felelőssé. A hátrányos társadalmi helyzet, a kedvezőtlen szociális státusz nagyon gyakran életmódbeli 
devianciák és betegség képében jelennek meg. A szaporodó testtartási és mozgásszervi problémák, 
valamint az elhízás elsősorban az általános életmódváltás eredménye. A család szerepe 
kulcsfontosságú az életmódbeli szokások kialakításában, de a szülőktől való függetlenedés 
próbálgatásával párhuzamosan megnövekszik a kortársak hatása. 

Pathophysiológia 

Nem releváns 

Hatáskör/kompetencia 

A szűrővizsgálatok végzésével kapcsolatos teendőket a gyermek alapellátásra vonatkozó rendeletek 
szabályozzák. 

Az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető 
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a 
szűrővizsgálatok igazolásáról rendelkezik. A 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet az 5 éves kori 
szűrővizsgálatot és az iskola-egészségügyi dokumentáció részét képező kötelező adatszolgáltatási 
kötelezettséget írja elő. A 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról, a 49/2004. 
(V. 21.) ESzCsM rendelet a védőnő által elvégzendő szűrővizsgálatokról rendelkezik. A háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységet a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szabályozza. A 
tevékenység végzésének minimum feltételeit a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM írja elő. 

A szűrővizsgálatok és a mindennapi tevékenység végzéséhez fontos tudni az orvosi beutaló tartalmi 
követelményeit, a beutaló nélkül igénybe vehető ellátásokat és a beutalásra jogosult orvosok körét is. 

A többszöri módosított - 51/1997. (XII.18.) NM rendelet 1sz. melléklete tartalmazza a gyermekkori - 
egyes életkorokban kötelezően elvégzendő - szűrővizsgálatok körét, az orvos és a védőnő 
kötelezettségeit a szűrővizsgálatok kapcsán, a szűrővizsgálat elvégzése megtagadásának feltételeit, a 
leletadási kötelezettséget a szűrés elvégzéséről. 

A házi gyermekorvos, háziorvos feladata a szűrővizsgálatokban 

Életkorhoz kötött szűrővizsgálatok közül a házi orvos feladatkörébe tartozik minden olyan 
szűrővizsgálat elvégzése, amelyre a rendelet nem jelöl ki más egészségügyi szolgáltatót. 

Teljes fizikális vizsgálat, fejlődési rendellenesség szűrése. 

 Csípőficam szűrése 4 hónapos korig 

 Idegrendszer vizsgálata 

 rejtettheréjűség vizsgálata 2 éves korig, herék vizsgálata évente 

 6 -18 éves kor között 2 évente a teljes fizikális vizsgálat mellett a kórelőzmény és családi 
anamnézis ismételt felvétel 
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 Az anamnézis alapján veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szükség esetén szakorvosi 
vizsgálatra irányítása 

 A praxisba bejelentkezettek részére tájékoztatás a szűrővizsgálatok szükségességéről. 
Előjegyzés, keresés, motiválás a szűrésre. 

 Az szűrővizsgálat időpontjának, a vizsgálati eredményeknek a dokumentálása 

 Az elvégzett szűrésekről jelentési kötelezettség 

 Az érintett részére a vizsgálat eredményéről lelet adása 

 Nyilvántartás továbbküldés esetén, beutaló kiadásáról, és a kapott leletekről 

 A szűrővizsgálat eredménye alapján gondozásba vettek nyilvántartása, követése 

 A tanköteles, de iskolába nem járó gyermekek esetén a 16 éves kori záró állapotvizsgálatok 
végzése 

Az iskolaorvos feladata a szűrővizsgálatok végzésében 

A tankötelezettség fennállása alatt az iskola-egészségügyi szolgálat a szűrővizsgálatok végzésében az 
51/1997 (XI.18.) NM rendelet és az iskola-egészségügyi ellátásról szóló rendelet alapján vesz részt. 

A 26/1997. (IX.3.) NM rendelet alapján végzi az óvodás korú gyermekek vizsgálatát járvány és fertőző 
betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 
miniszteri rendelet szerinti fertőző betegségek esetén. 

 Az iskolai tanulók vizsgálata a 2. 4. 6. 8. 10. és 12. évfolyamokon 

 Az elvégzett vizsgálatokról leletadási és jelentési kötelezettség 

 A tanköteles, iskolába járó gyermekek 16 éves kori záró állapot vizsgálata 

 Alkalmassági vizsgálat végzése: szakmai alkalmassági vizsgálat, pályaválasztási tanácsadás, 
testnevelési csoportbeosztás elkészítése, testneveléssel, gyógytestneveléssel kapcsolatos 
iskola-egészségügyi feladatok. A 26/1997 (XI.18.) NM rendelet alapján még egyéb a 
szűrővizsgálatoktól független teendőket is végez. 

A területi védőnő feladata a szűrővizsgálatok végzésében 

A területi védőnő 19/2009. (VI.18). EüM rendelet alapján a 6 éves korig előírt kötelező 
szűrővizsgálatokat saját tanácsadásán önállóan végzi, szülő jelenlétében, előre egyeztetett 
időpontban. A szűrésről a szülőt írásban értesíti, a végzett vizsgálatokról a szülőnek lelet adása. A 
területi védőnő által végzendő szűrővizsgálatok 6 éves korig: 

 Testhossz, testtömeg, fej-és mell körfogat mérése, a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése 
a hazai standardok alapján 

 Pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartás problémák feltárása 

 Érzékszervek működése (látás, kancsalság, hallás), és a beszédfejlődés vizsgálata 

 Mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc 
rendellenességeire (tartáshiba, scoliosis) 

 Vérnyomás mérése 3-6 éves életkor között 

Az iskolai védőnő feladatai a szűrővizsgálatok végzésében 

 A szűrővizsgálatok szervezése, előkészítése 

 A 2. 4. 6. 8. 10. 12. évfolyamokon az alapszűrések elvégzése, (a területi védőnő által végzett 
feladatokkal azonos) 

 Pajzsmirigy tapintásos vizsgálata 
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 Az elvégzett feladatok dokumentációja 

Fogászati szűrővizsgálat 

Az iskolafogászati ellátás a 26/1997 (IX.3.) NM rendeletben foglaltak szerint történik. Az iskolai 
fogászati ellátást végző orvos a körzetéhez tartozó gyermekeket fogászati gondozásban részesíti, a 
preventív és terápiás ellátást szükség szerint végzi. Iskolában évente 2-szer csoportos fogászati 
szűrővizsgálatot végez. A szükségleteknek megfelelően szakellátásra - fogszabályozásra - utal. 
Munkáját fogászati asszisztens segíti. Az ellátást a Gyermekfogászati gondozási füzetben 
dokumentálja, ez a füzet az iskolai dokumentáció részét képezi. 

A szűrővizsgálaton való részvétel nyilvántartása és igazolása 

A szűrővizsgálatok elvégzését az egészségügyi szolgáltató nyilvántartásában dokumentálja , és az 
érintett személy (törvényes képviselője) részére a vizsgálat eredményéről leletet ad. A gyermekek 
egészségére vonatkozó adatokat, a kötelező állapotfelmérések és szűrővizsgálatok eredményeit, a 16 
éves korban végzett záró állapotvizsgálat adatait, a Védőoltások Adatlapját, valamint - az érintett 
hozzájárulása esetén - a jogosítványhoz szükséges elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének 
tényét az Egészségügyi Könyv tartalmazza. A 2009. szeptember 1 előtt születettek tekintetében az 
Egészségügyi Könyvön a Gyermek-egészségügyi kiskönyvet kell érteni, azzal, hogy az egyes kötelező 
szűrésekről készült leletek a kiskönyv részét képezik. Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokat az 1. 
táblázat tartalmazza. 

Anamnézis 

A szűrővizsgálat során azokat a kockázati tényezőket kell felderíteni, melyek nemcsak a gyermekkori, 
de a felnőttkori egészségi állapotot is meghatározzák. Az egyéni és családi anamnézis alapján 
definiálhatók a rizikófaktorok. A szűrést végző orvosnak rá kell kérdezni a családban előforduló 
betegségekre – infarktus, cukorbetegség, magas vérnyomás, halmozottan előforduló daganatos, vagy 
arra hajlamosító betegségekre, lisztérzékenységre. Az egyéni anamnézis az étkezési szokásra, (túlsúly, 
elhízás,) fizikai aktivitásra, dohányzásra, alkohol-és drogfogyasztásra irányul. 

Pathogenezis 

A legnagyobb népegészségügyi jelentőségű szív-és érrendszeri betegségek rizikófaktorai már 
gyermekkorban felismerhetők. A korai felismerés és kezelés az érelmeszesedéssel járó patológiai 
állapotokat megelőzheti. 

Fizikális vizsgálat 

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok rendje 

0-4 napos életkorban 

A szűrővizsgálatok végzése a fekvőbeteg-gyógyintézetek szülészeti-nőgyógyászati osztálya, illetve 
újszülött osztálya vagy az újszülöttet ellátó neonatológiai- osztály feladatkörébe tartozik. A 
szűrővizsgálatokat végző intézet a hazaadást megelőzően a gyermek számára Egészségügyi Könyvet 
állít ki, azt átadja a szülőnek, vagy törvényes képviselőnek. Intézeten kívüli szülés esetén az 
újszülöttet ellátó orvos a szűrővizsgálatok elvégzésekor állítja ki az Egészségügyi Könyvet. Elvégzendő 
vizsgálatok: 
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 Teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a fejlődési rendellenességek szűrésére 

 testtömeg, testhossz, fej körfogat mérése és a hazai standardok szerinti értékelése 

 ideggyógyászati vizsgálat 

 csípőficam szűrése 

 érzékszervek működésének vizsgálata – hallás, látás – 

 veleszületett anyagcsere betegségek szűrése 

1, 3 és 6 hónapos életkorban 

 teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a fejlődési rendellenességek szűrésére 

 mozgásszervi vizsgálat, csípőficam szűrése 4 hónapos korig 

 idegrendszer vizsgálata 

 rejtettheréjűség vizsgálata 

 pszichomotoros és mentális fejlődés vizsgálata 

 érzékszervek működésének a vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) 

 testhossz, testtömeg, fejkörfogat mérése, a fejlődési és tápláltsági állapot értékelése hazai 
standardok alapján 

1 éves életkorban és 6 éves korig évente 

 teljes fizikális vizsgálat 

 idegrendszer vizsgálata 

 rejtettheréjűség vizsgálata 2 éves korig, herék vizsgálata évente 

 testmagasság, testtömeg (fejkörfogat szükség szerinti mérése), a fejlődés és tápláltsági 
állapot értékelése hazai standardok alapján 

 pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása 

 érzékszervek működésének vizsgálata a szakmai irányelveknek megfelelően és a 
beszédfejlődés vizsgálata 

 mozgásszervek vizsgálata, különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc 
rendellenességeire (tartáshiba, scoliosis) 

 vérnyomás mérése 3-6éves életkor között 

 korai fogászati szűrés és gondozás 

Az 5 éves korban végzett szűrővizsgálatoknak kiemelt szerepe van a fejlődési szint megítélésében, az 
abban foglaltak alapján az iskolai felkészítés elősegítésében. A szűrővizsgálat dokumentációjára 
rendszeresített „Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai fejlesztés elősegítésére” adatlap 
kitöltése minden 5 éves korú gyermek részére kötelező. Adatszolgáltatásra kötelezett a gyermek 
házi/gyermek orvosa, a területi védőnő által szolgáltatott információk felhasználásával. Az adatlap az 
iskola-egészségügyi dokumentáció részét képezi. 

6-18 év között kétévente 

 teljes fizikális vizsgálat 

 kórelőzmény és családi anamnézis felvétele 

 az anamnézis alapján veszélyeztetett gyermekek kiszűrése, szükség esetén szakorvosi 
vizsgálatra irányítása 

 pajzsmirigy tapintásos vizsgálata 4. évfolyamtól 

 testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti 
értékelése, a nemi fejlődés értékelése 

 pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés, magatartásproblémák feltárása 
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 érzékszervek működésének vizsgálata a szakmai irányelveknek megfelelően, a színlátás 
vizsgálata 

 mozgásszervek vizsgálata különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc 
rendellenességekre 

 vérnyomásmérés 

 fogászati szűrés és gondozás 

16 éves kori záró állapotfelmérés 

A 16-18 év közötti tanulók körében végzett szűrővizsgálattal sok tekintetben azonos, kiegészül a 
tápláltsági állapot és a szív-érrendszeri állapotfelméréssel. A családi anamnézis, a teljes körű fizikális 
vizsgálat eredményei alapján, amennyiben indokolt, célzott vizsgálatok végzése szükséges. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Veleszületett anyagcsere betegségek szűrése. A 44/2007. (IX.29.) EüM rendelet alapján hazánkban 
minden újszülöttnél kötelező a kiterjesztett anyagcsere szűrővizsgálat elvégzése, mely a korábban is 
vizsgált hipotireózis, galaktozémia, boitinidáz és fenilketonuria mellett további 22 betegség 
vizsgálatát foglalja magába (2. táblázat). 

2. táblázat. Veleszületett anyagcsere betegségek szűrése 

Aminosav-anyagcsere zavarok: 

 Fenilketonuria 

 Jávorfaszörp betegség 

 Tirozinémia I, II típus 

 Citrullinémia I (argininoszukcinát szintáz hiány, ASS) 

 Arginoszukcinát aciduria (arginoszukcinát liáz hiány, ASL) 

 Homocisztinuria 
Zsírsav oxidációs zavarok: 

 Rövid-láncú acil-CoA dehidrogenáz hiány (SCAD) 

 Közép-láncú acil-CoA dehidrogenáz hiány (MCAD) 

 Hosszú-láncú hidroxi-acil-CoA dehidrogenáz hiány (LCHAD a, b) 

 Nagyon hosszú-láncú acil-CoA dehidrogenáz hiány (VLCAD) 

 Multiplex acil-CoA dehydrogenáz hiány (MADD, v. GA II) 

 Karnitin-palmitoil tanszferáz hiány (CPT-I, CPT-II) 

 Karnitin transzport zavara (CT) 
Organikus savak metabolizmusának zavarai: 

 β-ketotioláz hiány 

 Glutársav acidémia, 1 típus (GA-I) 

 Isovaleriánsav acidémia (IVA) 

 Metilmalonsav acidémia (MMA) 

 Propionsav acidémia (PA) 

 3-Hidroxi-3-metilglutaril-CoA liáz hiány (HMG) 

 3-Metilkrotonil CoA karboxiláz hiány (MCC) 

 Multiplex karboxiláz hiány (MCD) 
Endokrin és egyéb anyagcsere-zavarok: 

 Hipotireózis 

 Galaktozémia 

 Biotinidáz hiány 
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A szűrővizsgálat hatékonysága nagymértékben függ attól, hogy azt mikor végezték el. A felsorolt 
betegségek közül több már néhány napos korban súlyos tünetek, akár életet veszélyeztető állapot 
kialakulásához vezethet. 

A szülészeti osztályokon a 48 és 72 életóra között minden újszülöttnél vérmintát kell venni 
anyagcsere szűrővizsgálat céljából. 

Ha az újszülött a mintavételt megelőző 24 órában nem fogyasztott min. 60 ml anyatejet, vagy ha 
korai hazabocsátás miatt a vérvétel 48 órás életkor előtt történt, a vizsgálatot 5-7 napos életkor 
között (ha ez ünnepnapra esik, az azt követő első munkanapon) meg kell ismételni. 

Ha az újszülött a 32. gesztációs hét előtt született a vizsgálatot 2 hetes, valamint a gesztációs időre 
korrigált szűrési időpontban meg kell ismételni. 

Ha az újszülöttnél 48 órás életkora előtt transzfúzió/vércsere vagy parenterális táplálás alkalmazására 
kerül sor, a vérmintát még a kezelés megkezdése előtt le kell venni. Parenterális táplálás esetén 
ismételt vérvétel szükséges 2 hetes életkorban, transzfúzió/vércsere esetén 2 hetes, és 60 napos 
életkorban. Az otthon születetett, intézeti ellátásban utólag sem részesülő újszülött esetében a 
szülésnél jelenlevő, az újszülöttet először ellátó orvos kötelessége a szűrővizsgálat elvégzése. 

Vércukor, LDL-koleszterin, HDL-koleszterin, triglicerid, vérkép, vizelet, egyéb vizsgálat 
szakrendelésen/fekvőbeteg intézetben. 

Képalkotó vizsgálat 

Ultrahang- csípőszűrés, egyéb vizsgálat szakrendelésen/fekvőbeteg intézetben 

Egyéb vizsgálatok 

Testsúly, testmagasság, fej körfogat, BMI, vérnyomásmérés, látás, kancsalság, színlátás, hallás 
vizsgálata 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 

A fentiek, valamint a szakrendelésen/ fekvőbeteg intézetben végzett vizsgálatok alapján. 

Kezelés, gondozás 

A kezelést a kiszűrt betegségek jellege, súlyossága határozza meg. A kiszűrtek gondozása az 
elváltozások alapján kialakított gondozási csoportokban valósul meg. Elengedhetetlen a rendszeres 
ellenőrzés, az egészségi állapot követése, a különböző szakterületekkel való kapcsolattartás, Egyénre 
szabott életmódbeli és táplálkozási tanácsok, a gyermek és családja oktatása. 

Terápiás elégtelenség 

A szűrés eredménye nehezen mérhető. A kockázati és rizikótényezők korai felismerése nem elegendő 
a kóros állapotok kialakulásának megelőzéséhez. Szükséges az egyén együttműködése, 
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egészségtudatos magatartása. Az életmódtanácsok csak akkor eredményesek, ha megfogadják, 
betartják azokat. 

Prevenció 

A háziorvos/házi gyermekorvos jól ismeri a környezetet, a családokat, esetenként generációkat is, 
hozzá fordulnak először, ő a prevenció kulcsembere. Minden eszközzel arra kel törekedni, hogy az 
egészséges gyermek egészséges felnőtté váljon. A prevenció eszközei: 

 Jól képzett, preventív szemléletű szakemberek 

 Személyes példamutatás 

 Család, közösségek támogatása 

 Egyenlőség az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréshez 

 Egészségnevelés: pozitív egészségtudat és egészségmagatartás kialakítása 

Irodalom 

Apor P. A gyermekkori elhízás epidémiája - mit tehetünk ellene testmozgással? Gyermekgyógyászati 
Továbbképző Szemle 16:14. (2011) 
Aszmann A. HBSC - Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása. Egészségügyi Világszervezet 
nemzetközi kutatásának keretében végzett magyar vizsgálat. Nemzeti Jelentés 2002. 13., 25., 125. 
(2003) 
Czinner A et al. A „Tiszta lappal” szűrővizsgálat belgyógyászati, kardiovaszkuláris prevenciós 
eredményei. Gyermekorvos Továbbképzés Prevenció 10:41. (2011) 
Dima M et al. Fogászati prevenciós terület szűrővizsgálat eredményei 14-16 éves gyermekek között; 
Gyermekorvos Továbbképzés Prevenció 10:38. (2011) 
Herzeg I et al. Mentálhigiénés szűrővizsgálat eredményei 14-16 éves serdülők körében; 
Gyermekorvos Továbbképzés Prevenció 10:27. (2011) 
Ilyés I. Prevenció a gyermek-alapellátásban. Integrált prevenciós rendszer szükségessége. 
Gyermekgyógyászat 52:83. (2001) 
Katona G et al. Audiológiai szűrővizsgálat eredményei; Gyermekorvos Továbbképzés Prevenció 10:30. 
(2011) 
Kiss RG. Cardiovasculáris „rizikóriadó” - tennivalók itthon és Európában. LAM 20:593. (2010) 
Feld LG, Corey H. Kommentár: Szabó A. Hipertónia gyermekkorban Gyermekgyógyászati 
Továbbképző Szemle 12:217. (2007) 
Marschalkó P. Az ortopéd, mozgásszervi vizsgálatok eredményei a 14-16 éves korcsoportban, 
Gyermekorvos Továbbképzés Prevenció 10:33. (2011) 
Márton H et al. Egy nagyvárosi lakótelep 10-18 éves tanulóinak dohányzási szokásai. Prevenciós 
kampány előtti felmérés. Egészségfejlesztés 47:27. (2006) 
Molnár D. A gyermekkori elhízás „járványa” és következményei; Gyermekgyógyászati Továbbképző 
Szemle 16:10. (2011) 
Molnár D. A gyermekkori elhízás jelentősége: Gyermekgyógyászati Továbbképző Szemle 11:197. 
(2006) 
Molnár D. Új kihívás a gyermekkori elhízás. Gyermekgyógyászati Továbbképző Szemle 7:273. (2002) 
Túri É et al. A szemészeti szűrővizsgálat eredményei. Gyermekorvos Továbbképzés Prevenció 10:24. 
(2011) 

Hivatkozott jogszabályok 
51/1997. (XII.18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek 
megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok 
igazolásáról 
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14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatról. 5. számú 
melléklet 
4/2000. (II.23.) EüM rendelet a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 
60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi ügyeleti ellátás, a körzeti védőnői ellátás, az iskola védőnői ellátás, az iskola 
egészségügyi és ifjúság egészségügyi és sport szakorvosi ellátás minimum feltételéről 
26/1997. (IX.13.) Nm rendelet Az iskola egészségügyi ellátásról 
49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet A területi védőnői ellátásról 
A kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997.évi LXXXIII. törvény (Ebtv) és a végrehajtására 
kiadott 217/1997.(XII.1.) kormányrendelet (Vhr) 
az egészségbiztosításról szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv) 
27/1992. (IX.26.) NM rendelet a betegek beutalásának szakmai rendjéről 

Tesztkérdések 

1. Melyik állítás igaz? 
A. A felnőttkori szív-érrendszeri betegségek rizikófaktorai szűrővizsgálattal már gyermekkorban is 
felismerhetők. 
B. A gyermekkori szűrővizsgálattal csak az öröklődő betegségek ismerhetők fel. 
 
2. Jelölje meg a helyes választ! 
A. Az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet alapján a szűrővizsgálat végzése 0- 18 év között minden 
gyermeknél kötelező. 
B. A korhoz kötött szűrővizsgálatok közül az újszülött korban végzett vizsgálatoknak van csak 
jelentősége. 
 
3. Igaz-e, hogy anamnézis, tápláltsági állapot és életmódbeli tényezők alapján definiálhatók a 
rizikófaktorok? 
A Igaz 
B. Hamis 
 
4. 1 és 6 éves életkor között évente kötelező a szűrővizsgálat végzése. 
Igaz 
Hamis 
 
5. Melyik állítás igaz? 
A. 6 éves kor után csak 16 éves korban kötelező a szűrés. 
B. 6-18 év között 2 évente kötelező szűrővizsgálatot végezni. 
 
6. Igaz-e, hogy az 51/1997. (XII.18.) NM rendeletben előírt szűrővizsgálatok végzése csak az 
iskolaorvosok kötelezettsége? 
A. Igaz 
B. Hamis 
 
7. Melyik állítás igaz? 
A. A szűrőteszt alkalmas a pontos diagnózis megállapítására. 
B. A szűrőteszt általában nem diagnosztikus eljárás, pozitív vagy bizonytalan eredmény esetén 
további diagnosztikus vizsgálat szükséges. 
 
Helyes válaszok: 1: a, 2: A, 3: A., 4: A, 5: B, 6: B, 7. B 
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Tercier prevenció a gyermek-alapellátásban 
dr. Márton Hajnalka 

A tercier prevenció megvalósításának módszere: Gondozás 

A gondozás legfontosabb feladatai: 

 Az idült betegségek felkutatása, diagnózis, kezelés 

 A további egészségromlás megakadályozása 

 Komplex rehabilitáció biztosítása 

 A betegek és családtagjaik pszichés támogatása 

 A megfelelő pályaválasztás segítése 

 Egészségessé nyilvánítás, a gondozás befejezése, átadás a felnőtt gondozásba 

Gondozandó betegségek a gyermek-alapellátásban 

Önállóan vagy az illetékes szakellátással közösen minden krónikus betegség és kóros állapot 

 A feladatok és megoszlásuk a gyermek-alapellátás és a szakellátás között: 

 Diagnózis (szak) 

 Állapotfelmérés (közös feladat) 

 Gondozási, rehabilitációs terv készítés (szak) 

 Adekvát kezelés (közös) 

 Betegoktatás (közös) 

 Rehabilitációs feladatok (részben közös) 

 Pszichés vezetés (közös) 

 Állapotkövetés (közös) 

 Akut exacerbációk ellátása (háziorvosi, súlyos esetben szakellátási) 

 Társadalmi-szociális rehabilitáció (közös) 

Rehabilitáció 

Meghatározás: Orvosi, nevelési, foglalkoztatási és szociális intézkedések tervszerű, együttes és 
összehangolt, az egyénre szabott alkalmazása, melyben a rehabilitálandó személy (gyermekek 
esetében a szülő) tevőleges részvétele nélkülözhetetlen. 

Célja az időlegesen vagy véglegesen fogyatékos vagy rokkant személyek megmaradt képességeinek 
fejlesztése, a közösségbe való beilleszkedésük segítése. 

Területei 

 Orvosi rehabilitáció: a meglévő funkciók és teljesítőképesség pontos megítélése, 
kompenzatórikus fejlesztése és tréningje 

 Pedagógiai rehabilitáció: a gyermek speciális oktatása, gyógypedagógiai nevelése, szakmai 
képzése 

 Foglalkoztatási rehabilitáció: olyan munkakör, amit állapotromlás nélkül el tud látni és a 
társadalomban betöltött szerepe nem változik hátrányosan 

 Szociális rehabilitáció: anyagi támogatás, szociális gondozás, személyes segítés, 
segédeszközök, akadálymentesítés, a társadalom szemléletének formálása 
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Az otthoni rehabilitációs team szervezésének előfeltételei 

 Az orvosképzésben a rehabilitáció szervezett oktatása 

 A családorvosképzésben a rehabilitáció szervezett oktatása 

 A családtagok (laikusok) oktatásának módszertani kidolgozása (írásos anyag, video) 

 A rehabilitációs osztályon oktató team kialakítása 

 A rehabilitációs osztályon oktató kórterem kialakítása 

 Szervezett konzultáció, illetve kontrollvizsgálat biztosítása 

Az otthoni rehabilitáció szereplői: 

 Rehabilitációs osztály (oktatás, konzultáció) 

 Családorvos-ápolónő (a beteg állapotának és a rehabilitációs team működésének segítése, 
kontrollja) 

 Családorvosi rehabilitációs team: vezető (rehabilitációs napló), családtagok (serdülő, felnőtt, 
idős), külső személyek (barátok, szomszéd, alapítványi, vöröskeresztes, egyházi aktivista), 
segítő szakemberek (logopédus, gyógytornász, pszichológus, családi konzulens, 
családterápeuta, szociális munkás, szociális gondozó) 

Családorvos szerepe az otthoni rehabilitációban 

 Laikusok oktatása (mozgatás, torna, masszázs, étkezés, öltözködés, szoba WC használat, 
mentális tréning, írás, olvasás, beszédgyakorlás, kontraktúra megelőzés, decubitus 
megelőzés, észlelési feladatok: pulzusszám, vérnyomás mérés, légzés típusa, jellege 
frekvenciója, cianózis,dekompenzációs tünetek, tudatállapot, kóros mozgás, izomtónus, 
szemtünetek) 

 Gyermek-habilitáció 

 Pszichés rehabilitáció 

 Pszichiátriai rehabilitáció 

 Kardiológiai betegek rehabilitációja, 

 Tumoros betegek rehabilitációja 

 Mozgást, helyzetváltoztatást segítő rehabilitáció 

 Vizelet és széklet inkontinencia rehabilitációja 

Minden krónikus betegség ismertetésekor tárgyalásra kerülnek az azzal kapcsolatos gondozási és 
rehabilitációs feladatok. Itt példaképpen a gyermekkori krónikus légúti betegségek közül az asthma 
bronchiale és a cystás fibrosis gondozását, rehabilitációját részletezem. 

Gondozást, rehabilitációt igénylő légúti kórállapotok 

 Cystás fibrosis 

 Bronchiektasia 

 Asthma bronchiale 

 Mellkasi deformitások 

 Légúti fejlődési rendellenességek 

 Krónikus idegentest aspiratio 

 GERD 

 Pleurális callus 

 Bronchopulmonalis dysplasia 

 Interstitialis tüdőbetegségek 
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 COPD 

 Minden krónikus, légzést is érintő betegség, állapot 

A háziorvos feladatai az asthma bronchiale gondozásában 

 A betegség gyanújának felvetése 

 A beteg pulmonológiai szakrendelésre küldése kivizsgálásra és ellenőrzésekre 

 Információk közlése a szakellátás orvosával 

 A folyamatos gyógyszerelés biztosítása és ellenőrzése 

 Betegoktatás 

 Állapotkövetés 

 Az akut exacerbációk kezelése 

 Rehabilitáció 

 Pszichés vezetés 

Rehabilitáció részei az asthmás betegek számára 

 Speciális diagnosztika 

 Betegoktatás 

 Fizikai tréning 

 Klíma terápia 

 Pszichés zavarok megelőzése, kezelése 

 Társadalmi, szociális rehabilitáció 

Speciális diagnosztika 

Terheléses vizsgálat 

 Kerékpár-ergométeres vizsgálat, 60-as fordulattal 

 170-es pulzushoz tartozó teljesítmény (PWC170) 

 EKG és pulzusszám 

 Előtte és utána vérnyomásmérés 

 Előtte és utána légzésfunkció 

 Normál érték: PWC170 >1,5W/kg 

Futáspróba (EIB kimutatására) 

 Normál: ha a PEF érték 6 perc futás után nem csökken. Kóros, ha 15%-nál jobban a 
nyugalmihoz képest 

Légzésfunkciós paraméterek 

 Normális: ha a mért értékek az ideálishoz képest nem mutatnak 20 (15)%-nál nagyobb 
eltérést 

 Mellkas, gerinc vizsgálata 

 Pszichológiai vizsgálat 
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Betegoktatás 

 A betegség természete, lefolyása, akut exacerbáció 

 A gyógyszerek hatása 

 A gyógyszerek mellékhatása 

 A gyógyszerek használata (folyamatos kezelés és az akut exacerbáció kezelése) 

 Az inhaláció technikája 

 A segédeszközök használata 

 Elimináció 

 Életmód 

Fizikai tréning 

 Iskolai testnevelés 

 Mellkasi torna 

 Légzőtorna 

 Gyógytorna 

 Úszás 

 Gyógyúszás 

 Erőfejlesztés 

 Sport 

Klímaterápia 

Függ a beteg allergizáltságától: 

 Barlang: pollen és atka allergiában előnyös 

 Sóbarlang: előnyös 

 Hegyvidék:1000 m felett pollen allergiában jó, atka, penészgomba, fenyőpollen lehet 

 Tengerpart: ha a szél a tenger felől fúj, előnyös 

 Meleg, nedves levegő ártalmas lehet 

 -10 °C alatti hőmérséklet ártalmas lehet 

Pszichés problémák kezelése 

Edukációs programok 

 A beteg önmagáért érzett felelősségének fokozása 

 Információk nyújtása a betegségről 

 Döntéshozatali készségek növelése 

 Betegtársakkal információ- és tapasztalatcsere 

 Orvos-beteg (szülő) kapcsolat optimalizálása 

Önmenedzselő programok 

 Betegségtudat ébrentartása 

 Intenzív emocionális válaszok kivédése 

 Önkontroll-funkciók erősítése 

 Kiút a regresszív énállapotból 
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Relaxáció 

Operotróp megoldások keresése 

Társadalmi, szociális rehabilitáció 

Életminőség - aktivitás 

 Iskolai hiányzások 

 Iskolai testnevelés, sport 

 Szorongás, félelem 

 Családban működés zavar 

 Anyagi nehézségek 

 Hobbiállat tartás 

 Táborozás 

Pályaválasztás 

Cystás fibrosis gondozási és rehabilitációs feladatai a gyermek alapellátásban 

 Felismerés, gyanú felvetése, CF központba irányítás 

 Gyógyszerelés 

 Immunizáció 

 Táppénzre vétel 

 Szociális támogatás 

 Más betegségek kezelése 

 Akut exacerbáció észlelése 

 Betegoktatás 

 Pszichés vezetés 

 Terminális ellátásban való részvétel 

Irodalom 

Cserháti E et al. Gyermekkori légzőszervi betegségek. Medicina (2003) 
Oláh É. Gyermekgyógyászati Kézikönyv. Medicina (2008) 
Huszár I et al. A rehabilitáció gyakorlata. Medicina (2000) 

Tesztkérdések 

1. Mik a gondozás feladatai a felsoroltak közül? 
A. A krónikus betegek felkutatása 
B. Megfelelő kezelés 
C. Rehabilitáció 
D. Mindegyik 
 
2. A házi gyermekorvosnak és az illetékes szakorvosnak közös feladatai a gondozásban, kivéve: 
A. Pszichés vezetés 
B. Betegoktatás 
C. Diagnózis felállítása 
D. Állapot követése 
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3. Milyen részei vannak a rehabilitációnak? 
A. Orvosi 
B. Pedagógiai 
C. Foglalkoztatási 
D. Szociális 
E. Mindegyik 
 
4. Az asztmás beteg oktatása során milyen kérdéseket kell megbeszélni a felsoroltak közül? 
A. A gyógyszerek hatását 
B. A gyógyszerek mellékhatását 
C. Az inhalációs kezelés technikáját 
D. Az akut exacerbáció (asztmás roham) kezelését 
E. A segédeszközök használatát 
F. Mindegyiket 
 
5. Az alábbiak közül melyik klímaterápiát nem ajánlaná pollenérzékeny asztmás betegnek? 
A. Barlang 
B. Sóbarlang 
C. Tengerpart 
D. Balaton 
 
6. Ki gondozza az asztmás gyermekeket? 
A. Háziorvos 
B. Házi gyermekorvos 
C. Gyermekpulmonológus szakorvos 
D. Gyermekpulmonológus és háziorvos, házi gyermekorvos közösen 
 
7. Milyen sportot nem ajánlana asztmás betegének? 
A. Hosszútávfutás 
B. Úszás 
C. Labdajátékok 
D. Küzdősportok 
 
8. A fizikai tréning mely lehetőségeit nem alkalmazzuk az asthmás gyermekek rehabilitációjában? 
A. Mellkasi torna 
B. Légzőtorna 
C. Gyógytorna 
D. Úszás 
E. Gyógyúszás 
F. Hosszútávfutás 
 
9. Milyen tényezőkre kell figyelni az életminőség szempontjából az asztmás gyermekek esetében a 
felsoroltak közül 
A. Aktivitás 
B. Iskolai hiányzás 
C. Iskolai testnevelés, sport 
D. Szorongás, félelem 
E. Családban működés zavar 
F. Mindegyik 
 
10. Mely légúti betegségek és állapotok igényelnek rehabilitációt a felsoroltak közül? 
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A. Cystás fibrosis 
B. Bronchiectasia 
C. Asthma bronchiale 
D. Mellkasi deformitások 
E. Légúti fejlődési rendellenességek 
F. Mindegyik 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: C, 3: E, 4: F, 5: D, 6: D, 7: A, 8: F, 9: F, 10: F 

Csecsemőtáplálás 
dr. Újhelyi János 

Bevezetés 

A megfelelő táplálás alapvető fontosságú a fejlődő szervezet számára. Ismert, hogy a legnagyobb 
immunszervünk a bélrendszerünk, melynek az emésztés és a felszívódás mellett a legfontosabb 
szerepe az immunrendszer aktiválása, az immunválasz stimulálása és szabályozása. A csecsemők 
optimális táplálása elengedhetetlen számos megbetegedés elkerüléséhez. A korai optimális 
táplálásnak és a későbbi táplálkozási szokásoknak élethosszig tartó hatása van. A felnőtt egészségi 
állapotára is kihat, hogy milyen módon táplálkozott az első hónapokban, években. 

Az egészséges csecsemő számára az első 6 hónapban a kizárólagos szoptatás/anyatejes táplálás, azt 
követően legalább 12 hónapos korig a megfelelő kiegészítő táplálás mellett folytatott szoptatás az 
ideális táplálási mód. A legtöbb nemzetközi szakmai szervezet ajánlása a szoptatás folytatása 
mindaddig, amíg azt az anya és a gyermek kívánja. Anyatej hiányában a 6-12 hónapos korban a 
megfelelő ún. követő formula alkalmazása szükséges. 

Csecsemőtáplálás definíciói 

Kizárólagos szoptatás: A csecsemő anyatejet kap, beleértve a saját anya lefejt tejét vagy idegen női 
tejet. Vitaminok, ásványi anyagok és gyógyszerek csepp és szirup formában történő adása 
megengedett. 

Túlnyomó szoptatás: Az előzőtől abban különbözik, hogy az ott felsoroltak adásán túl folyadék (víz, 
víz-alapú italok, gyümölcslé, orális rehidráló folyadék) adása is megengedett. A definíció megfelel a 
”szoptatás folyadék kiegészítéssel” fogalmának. 

Szoptatás kiegészítő táplálással: Az anyatej mellett minden egyéb: szolidok (az anyatejen és 
tápszeren kívüli ételek), nem-humán tej és tápszer adása megengedett. A definíció fedi a ”kevert 
táplálás” fogalmát. 

Nem-szoptatás: Bármely étel vagy folyadék- beleértve a nem-humán tejet és tápszert –fogyasztása, 
az anyatej illetve az idegen női tej fogyasztása nélkül. A definíció fedi a „mesterséges táplálás” 
fogalmát. 

Teljes szoptatás: A fogalom magába foglalja a kizárólagos és túlnyomó szoptatást. 

Mesterséges táplálás: A saját anyatej vagy idegen női tej hiánya esetén adott bármely étel vagy 
folyadék, beleértve a nem humán tejet és tápszert is. 
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A csecsemő igénye szerinti szoptatás: A csecsemő minden alkalommal mellre kerül, amikor jelzi 
szopás iránti igényét. A szoptatások gyakorisága és időtartama nem korlátozott. Játszó vagy nyugtató 
cumit nem használ. 

Elválasztódás: A csecsemő nem fogadja el a szopást, mint táplálási módot, ezért a szopást magától 
fokozatosan abbahagyja. A szopás hirtelen abbahagyása nem elválasztódás, amin át kell segíteni a 
csecsemőt. 

Elválasztás: A szopás nem a csecsemő, hanem az anya döntése alapján szűnik meg. 

Komfortszopás: A szopás nem korlátozik a táplálkozásra fordított időre, hanem ettől függetlenül az 
anya és a csecsemő igénye szerint tovább tarthat. 

Tandem-szoptatás: Az anya folytatja a szoptatást a következő várandóság alatt, majd egyszerre 
szoptatja a két különböző várandóságból született gyermekét. 

Az anyatej összetétele és energiatartalma 

Az anyatej nemcsak összetételében, hanem energiatartalmában is biztosítja az optimális fejlődést. Az 
anyatej biztosítja az energia és tápanyag (zsírok, laktóz, fehérjék) bevitelét, tartalmazza a fejlődésben 
(pl. LCPUFA, növekedési faktorok, citokinek, oligoszacharidok, enzimek) és a védelemben 
(szekretoros IgA, lizozim, laktoferrin stb) szerepet játszó faktorokat. A tej több komponense 
multifunkcionális, egyidejűleg nutritív és protektív hatású (pl. alfa-laktalbumin, kazein és laktoferrin). 

Az összetétel változik a laktáció stádiumától, a napszaktól (zsírtartalma az esti órákban magasabb), az 
előző szopás óta eltelt időtől, az előző szopás alkalmával elfogyasztott mennyiségtől függően és 
ugyanazon szoptatáson belül is. 

Colostrum, átmeneti tej, érett női tej 

A colostrum (előtej) a várandósság legvégén és a születés utáni első élethéten termelt sárgás, sűrű 
alkalikus folyadék. Nagy mennyiségű immunglobulint, az érett anyatejnél több fehérjét, zsírban 
oldódó vitamint és ásványi anyagot, ugyanakkor kevesebb zsírt és szénhidrátot tartalmaz. Jelentős 
szerepe van a bélcsatorna működésének születés utáni adaptációjában és véd az infekciókkal 
szemben. Mellette sem folyadék, sem tápszer kiegészítésre nincs szükség. 

Az átmeneti tej a szülés után 7-10 naptól a 2. élethétig termelődik, átmenetet képez a colostrum és 
az érett anyatej között. Az átmeneti tej immunglobulin, fehérje és zsírban oldódó vitamin tartalma 
kisebb, míg a zsír-, laktóz-, vízben oldódó vitamin koncentrációja, valamint energiatartalma nagyobb, 
mint a colostrumé. Az érett anyatej a női tej végső formája, rendszerint a szülés utáni 15. naptól 
termelődik. 

Az anyatej összetevői 

1. Fehérjék és non-protein nitrogén 

Az anyatej fehérjetartalma összesen 0,9 g/100 ml, a laktáció előrehaladtával valamelyest csökken. Az 
anyatej főként savófehérjéket tartalmaz. A savófehérjék a savas precipitálódást követően is oldatban 
maradnak, könnyebben emésztődnek, elősegítik a gyorsabb gyomorürülést. A savófehérjék 
fenilalanin-, tirozin- és metionin-tartalma kisebb, a taurin-tartalma nagyobb, mint a tejkazeineké. Az 
anyatej fő savófehérjéje, az alfa-laktalbumin fontos nutricionális fehérje a csecsemő számára. Az 
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anyatejben lévő laktoferrin, lizozim és szekretoros immunglobulin-A (sIgA) az immunvédelemben 
fontos savófehérjék. Ez utóbbi három funkcionális fehérje csak nyomokban vagy igen kis 
mennyiségben található meg a tehéntejben. A tehéntej fő savófehérjéje a β-laktoglobulin viszont 
csak nyomokban van jelen az anyatejben. 

Kazein. A női tej β - és K-kazeint tartalmaz. Elsősorban nutritív funkciója van, esszenciális ásványi 
anyagokat és aminosavakat biztosít a csecsemő számára. Ezen túlmenően a kazeinből származó 
különböző peptidek a calcium-foszfát felszívódását segítő funkción túl antimikrobiális, 
antihipertenzív, antithrombotikus, opioid és immunmoduláló funkciókkal rendelkeznek. A tehéntej 
fehérjetartalma dominálóan kazein, a savófehérje/kazein arány 0,25. 

Non-protein nitrogén (NPN). Az anyatej teljes nitrogén tartalmának 18-30%-a, 0,35-0,53 g/100 ml. 
Koncentrációja változik a laktáció folyamán (a carnitin koncentráció nő) és az anyai étrendtől függően 
(szabad aminosav koncentráció). A NPN alkotóelemei: amino-cukrok (legnagyobb mennyiségben N-
acetylglucosamin), peptidek (pl. epidermalis növekedési faktor, IGF, inzulin, alvás-indukáló peptid), 
szabad aminosavak (legnagyobb koncentrációban taurin és glutaminsav), carnitin, cholin, 
nukleinsavak, nukleotidok, poliaminok. Jelentőségük elsősorban funkcionális (növekedés, intestinális 
colonizáció, a bélnyálkahártya érése, immunológiai funkciók stb). 

2. Zsírok 

Az energiabevitel 45-55%-át adják. Az anyatej össz-zsírtartalma 30-50 g/l között változik, a leginkább 
változó összetevő. A női tej össz-zsírtartalmának 98-99%-át a triacylglyceridek képezik. A további 1-
2%-ot a di- és monoacylglycerinek, a nem-észterifikált zsírsavak, a phospholipidek, a cholesterin és a 
cholesterin-észterek teszik ki. Az anyatej több mint 200 különböző zsírsavat tartalmaz. Az esszenciális 
zsírsavtartalma (linolsav és linolénsav) lényegesen nagyobb a tehéntejénél. Az anyatej egyedülálló 
ellátást biztosít a hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavakból (LCPUFA) is, melyeknek 
jelentős szerepük van az agy és a retina funkcionális érésében. A zsírsavösszetételt az individuális 
különbségek mellett befolyásolja a laktáció szakasza, a gesztációs kor, a paritás és az anya 
táplálkozása. 

3. Szénhidrátok 

A női tej szénhidráttartalma az energiabevitel 40%-át adja. A legfontosabb a laktóztartalom (7 g/l). Az 
oligoszacharidok mennyisége 1 g/l körül van, több mint 130 különböző szénhidrát-polimer és 
glikoprotein alkotja ezt a csoportot. E vegyületeknek prebiotikus aktivitása és antiinfektív hatása van, 
képesek a különböző specifikus bakteriális antigének megkötése révén megakadályozni a 
baktériumok nyálkahártyához való tapadását, így fontos szerepet töltenek be a mucosalis 
immunvédelemben. Fontos szerepük van emellett a központi idegrendszer szürke állományában levő 
gangliozidok felépítésében is. 

4. Vitaminok, nyomelemek 

Az anyatej savófehérjéi optimális szállítói a vitaminoknak, a nyomelemeknek és így az anyatejes 
csecsemők csak ritkán szorulnak vas vagy vitamin kiegészítésre. Ez utóbbiak közül kivételt képez a D- 
és K-vitamin. 

Az anyatej vastartalma a tehéntejével azonosan alacsony (0,05-0,13 mg/100 ml). A vas azonban a női 
tejből több mint 50%-ban, míg a tehéntejből mindössze 10%-ban, a vassal dúsított tápszerekből 
pedig csupán 5%-ban szívódik fel. Ebben valószínűleg jelentős szerepe van az anyatej egyrészt magas 
laktoferrin- és C-vitamin-, másrészt alacsony foszfát-, kalcium- és fehérjetartalmának. Ezért a 
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kizárólag szoptatott csecsemőnek 4-6 hónapos koráig nincs szüksége vaspótlásra, ha az anya nem 
súlyosan vashiányos és a csecsemő vasraktárai is elegendőek. Az első élethónapokban azonban a 
csecsemő nagy mennyiségű vasat használ fel a gyors vérvolumen-növekedéshez, ezáltal a raktárak 4 
hónapos életkorra a felére csökkennek. Az első életévben az egészséges csecsemő bélrendszeréből 
mintegy 0,8 mg/nap táplálék vasnak kell felszívódnia. Ebből a csecsemő szervezete 0,6 mg/nap-ot a 
növekedésre, 0,2 mg-ot pedig a vizelettel, a széklettel és a bőrön keresztül bekövetkező folyamatos 
vesztés pótlására fordít. A kizárólagosan szoptatott csecsemők esetében, ha nem rendelkeztek 
születéskor kielégítő vasraktárakkal, 4-6 hónapos korban szükség lehet vaspótlásra. 

5. Ásványi sók 

A női tej relatíve alacsony nátrium és só terhelést jelent; a relatíve alacsony a kalciumtartalom pedig 
kiváló biohasznosulással társul. 

6. Enzimek, hormonok, sejtes elemek, egyéb anyagok 

A női tejben enzimek: amiláz, lipáz, proteázok stb., hormonok: thyroxin, trijódthyronin, cortisol, 
progesteron, pregnandiol, prolaktin, oxytocin stb., sejtes elemek: macrophagok, 
polymorphonucleáris leukocyták, T és B lymphocyták, egyéb anyagok: Prostaglandin, erythropoietin, 
citokinek, interleukinek stb. is fellelhetők, melyek fontos biológiai szereppel rendelkeznek. 

7. Energiatartalom 

A női tej átlagos energiatartalma 70 kcal/100 ml (293 kJ/100 ml). 

A szoptatás/anyatejes táplálás jótékony hatásai 

A csecsemő számára 

 Fajspecifikus táplálék, nutritív előnyökkel. 

 Infekciókkal szembeni védelem. A szoptatott (minimum 3-6 hónapig folytatott szoptatás) és 
tápszerrel táplált csecsemők csoportjaiban végzett vizsgálatok metaanalízise bizonyította, 
hogy szoptatás esetén ritkább a heveny középfülgyulladás, a gastroenteritis, az alsó légúti 
infekció. 

 Immunológiai védelem. A szoptatott csecsemők esetében ritkább az akut lymphoid és 
myeloid leukaemia, az 1-es és 2-es típusú diabetes, a gyermekkori lymphoma. 

 Allergia védelem: Szoptatás estén ritkább az atopiás ekcéma (pozitív családi anamnézis 
esetén) és az asthma. 

 Egyéb pozitív hatások: Szoptatott csecsemők esetében ritkább a hirtelen csecsemőhalál, az 
elhízás a későbbi életkorban. 

Az anya számára 

 Segít a szülés utáni felépülésben 

 Pszichológiai előnyökkel jár (szoros kötődés, önbizalom) 

 Ritkább a mellrák és petefészekrák 

 Ritkább az elhízás 

 Ritkább a 2-es típusú diabetes (akiknek nem volt gesztációs diabetesük) 
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A csecsemő fejlődése 

A szoptatás gyakorisága és a szopás mennyisége 

Az első szoptatáskor, mely a születést követő 60 percen belül történik, az újszülött néhány ml 
colostrumot vesz magához, az egész nap elfogyasztott mennyiség kicsi (7-125 ml), de ez rendszerint 
fedezi a szükségletét. A születést követő első 24 órában általában 3-8-szor szopik, megközelítőleg 30 
ml mennyiséget fogyaszt az első étkezésekkor, ami fokozatosan, néhány nap alatt 60-90 ml-re 
emelkedik. A korai szoptatás jelentősége, hogy a szoptatás elősegíti a méh összehúzódását, csökkenti 
a szülés utáni vérzést. Az újszülött hajlandósága a szopásra az első órában optimális. A korai 
szoptatással megelőzhető a hypoglycaemia, csökken az élettani sárgaság mértéke, a felgyorsult 
bélműködés, ami elősegíti a meconium-ürítést. A colostrum védőfaktorai időben kifejthetik jótékony 
hatásukat. 

Az újszülöttek a 2-6. napon átlagosan 5-10 alkalommal szopnak és a tejbevitel gyorsan nő, elérve a 4. 
naptól testsúlya egytized részét (250-300 ml-t), majd 6-7. naptól testsúly kilogrammonként a 150 ml 
mennyiséget. A táplálás sikerességére utal, ha az újszülött nem veszít a súlyából már az 5-7. 
életnapon, és a 12-14. életnapra a gyarapodása megfelelően megindul. Egy hónapos korra az átlagos 
anyatej tejbevitel 750-800 ml körül mozog, de az egyéni eltérések nagyok lehetnek. 450–1150 g 
anyatej fogyasztása mellett a csecsemők egészségesen fejlődhetnek. Mivel az egyes szopások 
mennyisége lényegesen eltérő lehet, továbbá az anyatej összetétele folyamatosan változik, az egy 
adott alkalommal szopott anyatejmennyiség nem ad felvilágosítást a csecsemő tápláltságáról. 
Ha az anya igény szerint szoptat, fejésre csak bizonyos esetekben lehet szükség. Az első eset az 
anyatej gyűjtése, amelynek oka lehet, ha a csecsemő beteg vagy koraszülött, ha nincs együtt az anya 
és a csecsemő, ha az anya visszatér a munkahelyére, ha tárolni szeretné az anyatejet, illetve, ha 
donor anyatejként kívánja leadni. A fejés további indoka a szoptatás kezdetén, hogy meginduljon a 
tej áramlása. Emellett a fejés alkalmas a mell teltségének csökkentésére, túltelítődés, tejcsatorna-
elzáródás és mastitis esetén. Fejés alkalmazható a tejképződés fokozására, ha a csecsemőnek szopási 
nehézsége van, illetve a tej eltávolítása céljából is, ha gyógyszer szedése miatt a csecsemő nem 
szoptatható. A lefejt tej felhasználhatósága a tárolás körülményeitől függ: szobahőmérsékleten 6-8 
óra, hűtőtáskában (4-15 °C) 24 óra; hűtőszekrényben (4 °C) 5 nap, a hűtőszekrény fagyasztó térében 
(-15 °C) 2 hét; mélyhűtő láda (-20 °C) 6-12 hónap. Jól megy a szoptatás, ha a csecsemő: 

 legalább nyolcszor szopik 24 óra alatt 

 a hatékony tejbevitel jelei észlelhetők a csecsemőnél és az anyánál 

 a harmadik naptól naponta általában három székletet ürít, amely a negyedik nap után már 
aranysárga, ún. anyatejes széklet. 

 az ötödik naptól vizelete víztiszta vagy halványsárga és legalább 5-6 kellően nedves pelenkája 
van, 

 az iniciális súlyesése a 7%-ot nem haladja meg 

 a súlya a harmadik nap után nem csökken 

 a súlya az ötödik nap után gyarapodásnak indul 

 a tizedik (legkésőbb 14.) napra visszanyeri születési súlyát 

 az első két élethónapban naponta kb. 20-35 g-ot gyarapszik 

 az 5-6. élethónapra megduplázza a súlyát 

A szoptatás sikerességéhez szorosan hozzátartozik a cumisüveg és a cumi mellőzése, különösen az 
első hónapokban. 
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A szoptatást befolyásoló tényezők 

A szoptató anya étrendje 

Egészséges táplálkozás esetén nincs szükség jelentős étrendi változtatásokra csak azért, mert az anya 
szoptat. Az étrend legyen változatos, tartalmazzon megfelelő mennyiségű fehérjét, vitaminokat és 
nyomelemeket. A napi teljes folyadékbevitel a szomjúságnak megfelelően történjen, de érje el a napi 
2 liter mennyiséget. Ebből a tej az 5 dl-t ne haladja meg. 

Amennyiben a kizárólag szoptatott csecsemő allergia tüneteit mutatja, célszerű az allergizáló tényező 
megkeresése. Leggyakrabban indokolt a tej, tejtermék valamint a tojás átmeneti kiiktatása, majd 
ezek egyenként emelkedő mennyiségben, a tünetmentesség megtartásáig történő visszaadása. Hiba 
az említett ételek fogyasztásának teljes és tartós tilalma a tünetet okozó hatásuk bizonyítása nélkül. 
Célszerű az erősen puffasztó ételek, olajos magvak kerülése a szoptatás idején. 

A szigorú vegetáriánus diétát tartó anyák teje elégtelen mennyiségben tartalmaz B2- és B12-vitamint, 
továbbá vasat, kálciumot és cinket. Ezen kívül ilyen esetekben az anyatej mennyiségi és minőségi 
fehérje-összetétele sem megfelelő, ezért a gyermekben egyes esszenciális aminosavakból (pl. lizin és 
metionin) hiány alakulhat ki. Amennyiben az édesanya ragaszkodik a szigorú vegetáriánus diétához, 
akkor a gyermekorvos feladata, hogy ezek pótlásáról gondoskodjon. Egyes esetekben ilyenkor 
szükséges lehet az anyatejes táplálás helyett mesterséges táplálásra áttérni. 

A szoptatás egyes anyai betegségek és állapotok fennállásakor 

 Szilikon mell-implantátum: nincs bizonyíték, hogy a szoptatás kontraindikált lenne. 

 Környezetszennyező anyagok: jelenlétük ellenére is a szoptatás javasolt. 

 „Utazók hasmenése” esetén a szoptatás folytatható-az anya kezelésére a bizmut-subsalicylát 
nem javasolt, szükség esetén elsősorban kaolin-pektin, esetleg loperamid adható. 

 Hepatitis B infekció esetén a szoptatás nem ellenjavallt és közvetlenül a születés után 
megkezdhető. A HBsAg pozitív anyák újszülöttjeit hepatitis B immunglobulin és a hepatitis B 
vakcina első oltásában kell részesíteni, lehetőleg 12 órán belül. A második oltást 1 hónapos, a 
harmadikat 6 hónapos korban kell beadni. A szoptató anya fokozottan figyeljen a bimbó 
berepedésének és vérzésének elkerülésére. 

 Hepatitis C fertőzött anya esetén nem kontraindikált a szoptatás, mert a vírus anyatejjel 
történő átvitelére nincs bizonyíték. Mivel HCV a fertőzött vérrel vihető át, az anya mellén 
lévő berepedés, vérzés esetén a szoptatást átmenetileg fel kell függeszteni, és a mell 
gyógyulásáig a lefejt tej sem használható fel. 

 Hepatitis A infekció esetén folytatható a szoptatás, szükséges a passzív védelem 
(gammaglobulin) és a higiéne betartása. 

 CMV, EBV, enterovírusok és parvovírus infekció esetén is folytatható a szoptatás. 

 Varicella-zoster vírus infekció: a szoptatás folytatható. VZIG profilaxis mindenképpen 
szükséges, ha az anyai megbetegedés a szülés előtt 5 napon belül vagy azt követően 2 napon 
belül jelentkezik. Később fellépő anyai fertőzés esetén VZIG adása mérlegelendő. 

 HSV-1, HSV-2 esetén folytatható a szoptatás, azonban ha a lézió a mellen van, az érintett 
mellből a teljes gyógyulásig a szoptatást fel kell függeszteni, és az onnan lefejt tej sem 
használható fel. 

 HIV pozitivitás és AIDS a szoptatást kontraindikálja 

 Tuberkulózis: aktív kezeletlen megbetegedés esetén a szoptatás kontraindikált és a 
csecsemőt el kell különíteni az anyjától. 
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 Syphilis esetén a szoptatás folytatható, ha a megfelelő kezelés az anyánál és a csecsemőnél 
már legalább 24 óráig tartott. 

 Mastitis esetén a szoptatás folytatása javasolt. 

 Melltályog esetén az érintett mellből való szoptatás az antibiotikus kezelés megkezdése 
és/vagy a sebészeti drainage után az első 24 órában nem javasolt. Eközben a másik mellből a 
szoptatás folytatható. 

 Anyai addikció: dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás esetén legtöbb esetben a szoptatás 
megengedett, intravénás drog használat esetén kontraindikált. Az esetleges 
alkoholfogyasztást követően 2 órás szünet után a szoptatás folytatható. 

A szoptatás ellenjavallatai 

 A csecsemőnél galactosaemiája, egyes ritka anyagcsere-betegségei 

 Az anyának diagnosztikus vagy terápiás célból adott radioaktív izotóp vagy egyéb radioaktív 
expozíció esetén, amíg a radioaktivitás jelen van 

 Antimetabolitok, vagy kemoterápiás szerekkel történő kezelés 

 Egyes drogok és néhány gyógyszer 

 Anyai mellen lévő herpeszes lézió 

 Anyai aktív, kezeletlen tuberkulózis 

 HIV pozitivitás és AIDS 

 Szoptatás és gyógyszerek. A szoptatás felfüggesztésének gyakori oka az anya 
gyógyszerszedése. Számos esetben ez nem indokolt. Kevés olyan gyógyszer van, mely 
szoptatáskor abszolút ellenjavallt. 

A csecsemőtáplálási módok gyakorlati alkalmazása 

Kizárólagos szoptatás (0-6 hónapos kor) 

Az élet első hat hónapjában a csecsemő igényeit optimálisan a kizárólagos szoptatás/anyatej elégíti 
ki. Az anyatej mennyiségi és minőségi összetételében a csecsemő legmegfelelőbb tápláléka. Ezen 
túlmenően az első 6 hónapban aktívan és passzívan támogatja a csecsemő emésztőrendszerének 
emésztő, felszívó és védő funkcióját. A csecsemő kizárólagos szoptatása/anyatejes táplálása a 
csecsemő 6 hónapos (26 hetes) koráig javasolt. 

Szoptatás kiegészítő táplálással (6-12 hónapos kor) 

A második félévben az anyatej már nem elégíti ki önmagában a fejlődő csecsemő tápanyag-
szükségletét, de kb. egyéves korig a tápláléka az anyatej marad. Az anyatej továbbra is jelentősen 
hozzájárul a csecsemő tápanyag- és energiaigényének kielégítéséhez csakúgy, mint immunológiai 
védelméhez. A szoptatás lelki-érzelmi jelentősége a világot egyre inkább felfedező, az anyától 
rövidebb-hosszabb időre eltávolodó csecsemő számára szintén nagy. Az új ételek bevezetése nem a 
szoptatás helyettesítése vagy befejezése miatt történik, hanem annak kiegészítésére. Ezért helyesebb 
kiegészítő és nem „elválasztó” táplálékról beszélni a 6 hónapos koron túl szoptatott csecsemő 
esetében. Az elválasztás ui. a szoptatás abbahagyását jelenti, holott a cél az, hogy a kiegészítő 
táplálék kiegészítse, és ne helyettesítse a szoptatást és az legalább egy éves korig folytatódjon. A 
WHO és Amerikai Gyermekgyógyász Akadémia javasolja a 2 éves korig és azon túl is folytatott 
szoptatást, amennyiben azt az anya és a gyermek is így kívánják. Mivel a csecsemő fő tápláléka 
továbbra is az anyatej, fontos, hogy mennyisége ne csökkenjen a második félévben sem. Ennek 
biztosítására a kiegészítő táplálékokat mindig szoptatás után kínálja az édesanya, miközben a 
szoptatás gyakorisága a korábbiakhoz képest nem csökken. 
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A kiegészítés a szoptatás komplettálására, a csecsemő plusz tápanyag- és energiaigényének 
kielégítésére szolgál, nem a szoptatás helyettesítésére. A csecsemők többsége 6 hónapos kor után 
válik alkalmassá az anyatejen kívül egyéb táplálék fogyasztására. Ennek látható jelei, hogy megfogja 
az ételt, szájába teszi, rágja, a nyelvével nem löki ki. 

Az új ételek adásának sorrendjében nincs szigorú kötöttség, de arra ügyelni kell, hogy egyenként 
kerüljenek bevezetésre és közöttük legalább 3-5 nap teljen el. Kezdetben pépes, majd darabos étel 
adható. Ahogy fejlődik a csecsemő, a kiegészítő táplálék egyre változatosabbá válik, mennyisége is 
emelkedik. Az anyatej összes előnye továbbra is érvényesül. A tápláló funkciót fokozatosan a 
megnyugtatás, a kötődés, az ún. komfort-szoptatás válthatja fel. 

Szoptatás táplálék kiegészítéssel (kevert táplálás) 

Az első 6 élethónapban, azokban a ritkán előforduló esetekben, ha az anyatej elégtelen mennyisége 
esetén a szopás mellett női tejjel vagy tápszerrel történő kiegészítést alkalmazása válik szükségessé, 
kevert vagy vegyes táplálásról beszélünk. Ez a táplálási mód általában átmeneti, a mesterséges 
táplálásra való áttérést vezeti be. A megvalósítás módja lehet: kiegészítés az egyes szopások után 
vagy kiegészítés egy-egy szopás helyett. Az első esetben a mellürítés ritmusa fennmarad, a második 
esetben fokozatos áttérés történik a mesterséges táplálásra. 

Mesterséges táplálás 

Az anyatej teljes hiánya esetén, vagy ha a megfelelő felvilágosítás megadása után az anya úgy dönt, 
hogy nem kíván szoptatni, illetve a szoptatást nem kívánja tovább folytatni, mesterséges táplálás 
bevezetése válik szükségessé. A mesterséges táplálás tápszerekkel történik. A tápszerek emberi 
fogyasztásra szolgáló, szigorúan meghatározott minőségi és higiénés követelményeknek megfelelő, 
különleges gyártási eljárásokkal, iparilag előállított, állandó összetételű, élelmezésre használt 
készítmények (a tápszerek ismertetését ld. később). Mesterséges táplálás esetén négy-hat hónapos 
korban megkezdhető a kiegészítő táplálás, a szoptatott csecsemőknél leírtaknak megfelelően. 

Hozzátáplálás, elválasztás, elválasztódás 

Hat hónapos kor után már indokolt elkezdeni a hozzátáplálást. Az idegen fehérje tartalmú ételeket 
fokozatosan vezetjük be a csecsemő étrendjébe. A hozzátápláláskor (elválasztáskor) sem szabad 
áttérni tejhígításra, vagy színtej adására, mivel annak összetétele nem fedezi a csecsemő igényeit és 
egyéb káros következményei is lehetnek. A magas fehérje tartalma bélvérzést okozhat; fokozott 
ásványi anyagtartalma növeli a vesék ozmotikus terhelését; alacsony vastartalma vashiányos 
anaemia kialakulásához vezet. Egy éves kor alatt natív tehéntejet semmiképpen ne adjunk. 

Az elválasztást vagy az anya kezdeményezi (túl fárasztónak tűnik a szoptatás, vissza kell mennie 
dolgozni, vagy a családja nem támogatja gyermeke szoptatásában), vagy ritkábban egészségi okok 
állnak a háttérben. Az elválasztódás azt jelenti, hogy a szoptatás abbahagyását a gyermek 
kezdeményezi. Amennyiben az anya el kívánja választani gyermekét, a fokozatos elválasztás 
kívánatos. Általában 1-3 hét alatt célszerű egy szoptatást teljesen helyettesíteni. Legutoljára a reggeli, 
illetve az esti szoptatást hagyjuk el. Az elválasztást fokozatosan kell végrehajtani, ez esetben a 
kiegészítő táplálást a szoptatás előtt adjuk. Az új táplálék adásának bevezetése a délelőtti, vagy déli 
szoptatás előtt kis mennyiséggel (10-20 g) történjen, az adag a következő napokban a csecsemő 
igénye szerint növelhető. 

Az ún. szolidok (az anyatejen és tápszeren kívüli ételek) bevezetése. A nemzetközi irodalom „szolid” 
néven foglalja össze az anyatejen és a tápszeren kívüli egyéb ételeket. Bevezetésük a folyékony-
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pépestől a szilárd ételekig folyamatosan történik, mind a típus, mind állag szempontjából. Nagy 
jelentőséggel bír a szolidok bevezetésének időpontja; ezt a csecsemő fizikai fejlettsége és állapota (a 
gyomor-bél rendszer érettsége, a fogfejlődés, betegségek, örökletes hajlam) mellett pszichés 
tényezők is befolyásolnak. Ez a rendkívül érzékeny korai időszak a későbbi problémák (allergiák, 
hiányállapotok, rossz étkezési szokások, obesitas stb.) kialakulása szempontjából is meghatározó. 
Bevezetésükre általában 6 hónapos kor körül kerül sor, de az anyatejes táplálás hiánya esetén 4 
hónapos korban állíthatók be legkorábban. Az első szolidok lehetnek gyümölcsök, gluténmentes (pl. 
rizs) vagy glutén-tartalmú (búza, árpa, rozs, zab) cereáliák és főzelékfélék. 

A gluténtartalmú szolidokat 4 hó előtt semmiképp nem, 7 hó előtt azonban mindenképpen, de 
fokozatosan be kell vezetni, lehetőség szerint amíg a csecsemő szopik (ez a gyakorlat) csökkenti a 
coeliakia, a diabetes mellitus és a búzaallergia kockázatát. A gyakorlati megvalósításról szól a 
Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság 2010. novemberi ajánlása: 

 A 6. hónapban még kizárólag szopó csecsemőnél 150-182 napos kor között, nem étkezést 
kiváltva, hanem coeliakia prevencióként javasolt napi fél vagy másnaponta 1 háztartási keksz 
pép formájában történő adása. 

 A 4-6 hónapos korban vegyes és mesterséges táplálásban részesülő csecsemőnél a glutén 
bevezetése napi fél vagy másnaponta 1 háztartási keksz pép adása formájában ajánlott. 
Hangsúlyozandó hogy a 17. hetes kor előtt bevezetett glutén a coeliakia kockázatát fokozza. 

 Fontos a glutén bevezetése időpontjában és azt követően legalább 1-3 hónapig szoptatni, 
mert ez csökkenti a coeliakia kialakulásának kockázatát. 

A szolidok bevezetésének sorrendje nem szigorúan kötött, de minden területen a fokozatosságra kell 
törekedni. Egyszerre csak egy ételt, kis mennyiségben (10-20 g) adjunk, és fokozatosan emeljük az 
adagot. Ha az elválasztás a cél, az a célszerű, hogy 2-4 hét alatt váltsunk ki egy szopást. Az új ételek 3-
5 nap különbséggel kövessék egymást, de abban az esetben, ha valamely új ételt a csecsemő nem 
fogyaszt szívesen vagy problémát észlel a szülő, semmiképpen ne erőltesse a folytatást. 

Ha a gyümölcsöt választjuk, akkor az alma és az őszibarack után óvatosan idénygyümölcsként: a 
sárgadinnye, a meggy, a cseresznye, a jó minőségű, hámozott szilva, majd a toleranciának és 
érzékenységnek megfelelően körte, déligyümölcsök (narancs, banán stb.) következnek. A gyümölcsöt 
lé, majd pép formájában adjuk. Csecsemőnél kerüljük az apró magvas (hashajtó hatású), nehezen 
tisztítható, hisztamin felszabadulást kiváltó (eper, málna ) gyümölcsöket. Ne cukrozzuk, ne adjunk 
hozzá kekszet, babapiskótát. Friss hiányában mélyhűtött gyümölcs is adható. 

A főzelékfélék bevezetését burgonyával kezdjük, és a csecsemőkor idején leginkább ezzel történjen a 
sűrítés is. Ezen kívül a rántás helyett használhatunk rizs, illetve kukoricapelyhet is. Texturáltság 
szempontjából a csecsemő kora és a zöldség fajtája szerint döntünk passzírozás vagy turmixolás 
mellett (zöldborsó héját csak passzírozással lehet eltávolítani). Darabosan csak akkor adjuk, ha már 
zápfogai is vannak, amelyekkel meg tudja őrölni a főzelékrészeket. A rágásra szoktatást általában 8-
10 hónapos kor körül kezdjük úgy, hogy egy-egy nagyobb, de egészen puha darabot hagyunk a 
főzelékben, amit az ínyével összenyomhat. A főzelék kezdetben mézsűrűségű, később a csecsemő 
ízléséhez igazodik. A burgonya után a sárgarépa, a cékla, a saláta, a sütőtök, a szelőtök, a gesztenye, a 
brokkoli, a kelbimbó, a spenót, a zöldborsó, a zöldbab és a spárga következzék. Magas, nehezebben 
emészthető rosttartalmuk miatt a kelkáposztát, karalábét, karfiolt csak 8 hónapos kor után próbáljuk 
meg. Főzelékekhez bio-termesztésű zöldség az ideális, de ennek a hiányában mindenképpen 
törekedjünk arra, hogy ellenőrzött beszerzési helyről (élelmezés-egészségügyi várakozási idő 
betartása) vásárolt alapanyagot használjunk, és ha az alapanyag magas nitrát tartalma nem zárható 
ki, illetve az előbb részletezett probléma fennáll, akkor inkább kész bébiételt válasszunk. (A nitrát 
tartalmú élelmiszereknél még az elkészítés és a fogyasztás közötti időtartamnak is jelentősége van!). 
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Spenótot, sóskát magas oxaláttartalma miatt csak hetente egy alkalommal adjunk. A száraz 
hüvelyesek felhasználása csecsemőkorban leginkább a vegetáriánus módon étkezőknél bír 
jelentőséggel. Csecsemők nem táplálhatók vegetáriánus diétával. Ha mégis, akkor legalább 500 ml 
anyatejet, vagy tápszert kell kapniuk! Gyorsfagyasztott alapanyagot használhatunk, de a csecsemő ne 
kapjon tartósítószert, festékanyagot, mesterséges édesítőszert tartalmazó élelmiszert. 

A főzelék komplettálása és a vashiány megelőzése céljából 6-7 hónapos kortól adjunk húst is. (Fiatal 
állattól, zsírtalanított, elsősorban baromfi és sertés.) Húskészítményt, felvágottat ne használjunk. A 
hal (szálkamentes édesvízi) adása táplálkozás-élettani szempontból hasznos lenne, de fokozott 
figyelmet igényel a túlérzékenység gyakorisága miatt. (A csirkemáj adása előnyei mellett 
méregtelenítő-szerv szerepe miatt meggondolandó és legfeljebb hetente egyszer fiatal állaté 
adható.) Állati fehérje komplettálásra a tojás is hasznos, de allergizáló tulajdonsága miatt csak 8 
hónapos kortól ajánlott a főtt tojásnak a szétválasztott sárgája, majd 1 év felett a fehérje. 

Tehéntejet 12 hónapos kor alatt ne, de tejterméket (sajt, túró, joghurt) már (a családi anamnézistől 
függően), kis mennyiségben a főzelék komplettálására adhatunk, legkorábban 7-9 hónapos kortól. 
Kávé, kakaó szintén 12 hónapos kor után adható. 

A kecsketej önmagában táplálkozás-élettani szempontból nem megfelelő, mivel egyes vitaminokban 
(B6, B12, C, D, folsav) szegény, ásványi-anyag tartalma pedig magas. Adása azonban kiegészítő 
táplálékként egészséges csecsemőknek egy éves kor körül nem kontraindikált, amennyiben 
hatóságilag ellenőrzött és allergiás reakciót nem vált ki. 

A főzelékbe 6-7 hónapos kortól növényi olaj adása is ajánlott (1 dl-hez 1 kávéskanál). Az ételt 
lehetőleg ne sózzunk és cukrozzunk. Nagyobb csecsemőnél alkalmazhatunk enyhe fűszerezést (só - 
pótló) pl. zöldpetrezselyem, kapor, fehérrépa, paradicsom stb. 

A 8-9-ik hónaptól be lehet vezetni a „rágcsálnivalókat” is. Amikor már a szem-száj-kéz mozgása 
összerendezett, felügyelet mellett, puha zöldségdarab, sárgadinnye, banán, kiflivég stb. adható a 
csecsemő kezébe. Ilyenkor fel kell hívni a figyelmet a veszélyes ételekre is, ezek félrenyelve fulladást 
okozhatnak, ezért ne jusson hozzájuk a csecsemő (cukorka, cseresznye, kukorica, dió, kemény, nyers 
gyümölcs vagy zöldségdarab stb.). 

Az egyéb szolidok közül kiemelendő az, hogy 1 éves kor alatt a méz és a gyógyteák esetleges 
pollentartalmuk miatt nem javasolhatók. Az olajos magvak sem adhatók az allergizálódás veszélye 
miatt. A szükséglet szempontjából kiemelendő még, hogy az elfogyasztott táplálék mennyisége 1 
éves korig nem haladja meg az 1000 g-ot. Az étkezések száma 6 hónap fölött 5 és az egyszeri adag 
200 (250 ml) legyen. 

Szoptatás és vitamin-szupplementáció 

Az érvényes hazai módszertani ajánlás szerint D-vitaminból a szoptatott csecsemők 2 hetes kortól 
napi 400 IU-t (10 µg) kapjanak 1 éves korukig. Akik az 1 éves kort késő ősszel töltik be, a profilaxis 
további fél évig folytatandó. A legutóbbi hazai módszertani ajánlás szerint minden érett újszülött 
kapjon 2mg K- vitamint p. os, majd 1 hét múlva 2mg-ot. A kizárólagosan szoptatott csecsemők 
további havi 2mg-ot p. os kapjanak. A K-vitamin pótlására a kizárólagos szoptatás idején a bélflóra 
még elégtelen K-vitamin-termelő képessége miatt van szükség. 
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A folyadékbevitel kérdése 

Az anyatejes csecsemő folyadékigényét az anyatej fedezi. A pépes ételek bevezetésével a 
folyadékpótlásról gondoskodni kell, mert bár ugyanannyit szopik továbbra is, ez már szomjoltásra 
nem elegendő. A csecsemő itatása ténylegesen szomjoltásra, és nem megnyugtatásra szolgáljon. A 
csecsemő veséje a felnőttekéhez képest gyengébb kiválasztó képességgel bír, emiatt ásványvíz 
rendszeres adása nem javallt. Folyadékpótlásra étkezések között babavíz, szűrt víz vagy forralt 
csapvíz javasolt. Gyümölcslevet étkezés után kapjon csak, lehetőleg frissen préselt vagy 100%-os 
levet. Cukros szörpöt vagy teát cukortartalma és étvágycsökkentő hatása miatt ne kínáljon az anya. 

Étkezési napirend 

Az igény szerint szoptatott csecsemő 6-10 hetes korára kialakítja a saját bioritmusának megfelelő 
étkezési rendet. Amikor elkezdjük a hozzátáplálást, ezen a rendszeren kicsit változtatni kel. A 
különböző ételféleségek különböző idő alatt ürülnek ki a gyomorból, tehát két étkezés között nem 
mindig ugyannyi idő telik el. A csecsemőkor végére el kell érni, hogy a gyermek jól felépített napirend 
szerint éljen, és megkapja a fejlődéshez szükséges összes tápanyagot, hogy kiegyensúlyozott 
egészséges gyermekkor elé nézhessen. 

Világszerte terjed az alternatív táplálkozás (vegetáriánus irányzatok), ezért a csecsemő tápszereknél 
felsoroltakon kívül a szolidok szempontjából is nagyon fontos alapelv, hogy az esetleges energia, 
aminosav (L-carnitin, taurin, kalcium), vas, B12-vitamin, D-vitamin elégtelen bevitelét 
megakadályozzuk. Ilyen esetben fokozott odafigyelést, szakember segítségét igényli az étrend 
összeállítása (speciális nyersanyagok, technikák stb.) és a gyermek megfigyelése esetleges hiányok 
irányában. 

A tápszerek, csoportosításuk és alkalmazásuk 

A csecsemőtápszerek előállításakor a cél az anyatejhez minél jobban hasonlító készítmény 
létrehozása. Az EU országaiban a tápszerekre vonatkozó előírás több mint 50 alkotórész esetében 
határozza meg a minimum értékeket és közel 30 esetben a maximális értékeket is. 

A tápszerek általában szilárd por, granulátum, perlórum vagy folyékony kiszerelésben kerülnek 
forgalomba. A szilárd tápszereket kb. 5 percig forralt és 50 °C-ra lehűtött ivóvízben kell oldani, az 
eredeti, mérőkanállal kimért, lesimított (nem púpozott!) adagban, a csomagoláson feltüntetett 
arányban. A kész oldatot hűtőszekrényben tárolva maximum 24 óráig lehet felhasználni, fogyasztás 
előtt testhőmérsékletűre felmelegítve (lehetőség szerint meleg vízben tartott hőálló üvegben); 
ismételt felmelegítése nem megengedett! Bontott csomagolás esetén a folyékony tápszerek 
felhasználhatósága 24 óra, a bontott szilárd tápszerek esetén 10-21 nap. 

A tápszerek az anyatej elégtelen mennyisége, vagy teljes hiánya esetén, illetve elválasztáskor, vagy 
különböző kóros állapotokban kerülnek alkalmazásra. Ennek megfelelően a tápszereket anyatej-
helyettesítő, anyatej-kiegészítő (követő) és speciális tápszerekre oszthatjuk fel. Váltások azonos 
tápszercsoporton belül értelmetlenek, más csoportbeli tápszerre való áttérés, szakmailag 
magalapozott esetben, lehetséges. 

Anyatej-helyettesítő tápszerek alkalmazása 

Amennyiben minden lehetséges szakmai segítségünk és az anya igyekezete ellenére nem sikerül a 
szoptatás, vagy az anya amellett dönt, hogy nem szeretne szoptatni, ne ébresszünk benne 
bűntudatot. Sikertelen szoptatás esetén tájékoztassuk a családot a tápszerek összetételéről, 
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korszerűségéről, a higiénés szabályok betartásának jelentőségéről, arról, hogy a fiatal csecsemő csak 
az orvos által felírt tápszert kaphat. Ha az anyatejes táplálásra semmiképpen nincs mód, akkor a 
csecsemőknek hat hónapos korukig speciális tápszerekre van szükségük. Ezek mennyiségi és minőségi 
összetételükben egyaránt megközelítik anyatej összetételét, azonban a legjobb minőségű tápszer 
sem vetekedhet az anyatej előnyeivel. Ezen tápszerek összetételét, az egyes összetevők minimum és 
maximum értékeit illetően, az Európai Gyermek-Gasztroenterológiai, Hepatológiai és Táplálkozási 
Társaság irányításával egy nemzetközi grémium határozza meg. Az ajánlás szabályozza az opcionális 
összetevők, így pl. a nukleotidok és többszörösen telítetlen hosszú szénláncú zsírsavak minimum és 
maximum értékeit is. Emellett a WHO az anyatejpótló tápszerek forgalmazását szigorúan ellenőrzi, 
hogy azokkal csak valóban azokat a csecsemőket táplálják, akiknél az anyatejes táplálás nem 
biztosított. 

Anyatej-kiegészítő (követő, elválasztási, follow-on, follow-up 2-es, 3-as) tápszerek 

Hat hónapos kor után a csecsemőknek ún. követő tápszereket helyes adni, amelyek módosított 
összetételű tehéntejfehérje alapú tápszerek. A 2-es tápszerek 6 hónapos kortól, míg az ún. babatejek 
(3-as jelűek) 9 hónapos kortól javasolhatók. Ezekben a tápszerekben a tehéntejhez képest 
csökkentett a fehérje tartalom és magasabb a szénhidrát koncentráció. Ugyancsak a csecsemő 
igényeinek megfelelő a vitamin és ásványi anyag tartalom is. Mindegyik követő tápszert olyan 
mértékben dúsítják vassal, hogy abból a csecsemő szükségletének megfelelő vasfelszívódás biztosítva 
legyen. Optimális, ha a csecsemő életének második fél évében hozzávetőleg 500 ml követő tápszert 
kap naponta. Ezt a tápszert fel lehet használni tej helyett a főzelékek elkészítéséhez is. A napi fél 
liternyi mennyiség nagyjából biztosítja a csecsemő vitamin és vas igényét is. A színtejre történő 
áttérés csak egy éves kor körül javasolt, alacsony zsírtartalmú tej adása azonban akkor sem ajánlott. 

Az utóbbi években elterjedtek a prebiotikumot vagy probiotikumot tartalmazó tápszerek. A 
prebiotikum olyan nem emészthető élelmiszer-összetevő, amely elősegíti a kedvező hatású, az 
anyatejes csecsemőkéhez hasonló bélflóra kialakulását, mivel szelektíven stimulálja a 
bifidobaktériumok és a Lactobacillusok növekedését. A prebiotikumok leggyakrabban a rövid láncú, 
kis molekulasúlyú galakto-oligoszacharidok (GOS) és a hosszú láncú, nagy molekulasúlyú frukto-
oligoszacharidok (FOS) keverékei. A probiotikumok olyan nem-patogén mikroorganizmusok, amelyek 
a természetes környezetben is előfordulnak, részei a humán intesztinális mikroflórának, a szervezetre 
egészségvédő, jótékony hatást fejtenek ki azzal, hogy javítják az intesztinális mikrobiális egyensúlyt. A 
pre- és probiotikumok előnyösen befolyásolják a bélflórát, a székelési szokásokat, a széklet 
konzisztenciáját, lerövidítik az infektív gastroenteritis (különösen a rotavírus infekció) lefolyásának 
idejét. Kontrollált klinikai vizsgálatok az allergiás megbetegedések, az atopiás dermatitis gyors 
javulását igazolták alkalmazásuk esetén. Ezek a hatásoknak amiatt is nagy jelentőségűek, mert az 
egészséges mikroflóra kóros irányba történő változásai számos betegséggel összefüggésbe hozhatók 
(pl. M. Crohn, pseudomembranosus, irradiációs colitis, obstipatio, NEC, szepsis stb.). 

Speciális tápszerek alkalmazása 

Fehérje-hidrolizátumok 

A hat hónapig tartó kizárólagos anyatejes táplálás jelentősen csökkenti a későbbi allergiás 
manifesztációkat. Abban az esetben, ha az anyatejes táplálás nem biztosítható és a családban atopiás 
betegség a szülőkben vagy a testvérekben előfordult, akkor szükséges prevenció céljából speciális 
tápszerek adása. Ezek az ún. fehérje-hidrolizátumok, amelyek tehéntej fehérjéből (casein vagy 
savófehérje), szarvasmarha vagy sertés-kollagénből és szója-fehérjéből állíthatók elő. A protein 
hidrolízis mértéke szerint ezeket a készítményeket extenzíven vagy részlegesen (parciálisan) 
hidrolizált készítményekre oszthatjuk fel. Az extenzíven hidrolizált készítmények túlnyomó részben 
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1500 D-nál kisebb polipeptideket tartalmaznak, a részlegesen hidrolizáltak pedig főként ennél 
jelentősen nagyobbakat, többnyire 1500 és 5000 D molekulatömegű polipeptideket. 
Tehéntejfehérje-allergia esetén terápiás célból kizárólag csak az extenzíven hidrolizált készítmények 
alkalmazhatóak. Ebben az esetben, csak azok a tápszerek megfelelőek, amelyeknek alkalmazása 
esetén a tejallergiás csecsemők legalább 90 %-a tünetmentes marad. Azoknak a tejallergiás 
csecsemőknek, akik az extenzíven hidrolizált tápszereket sem tolerálják, aminosav-hidrolizátumokat 
tartalmazó készítmények adása indokolt. Allergia prevenciójára extenzíven és parciálisan hidrolizált 
termékek egyaránt adhatók, mivel egyértelmű különbség nincs preventív hatásuk között. 
Megjegyzendő azonban, hogy a kérdés végleges eldöntéséhez további nagyobb beteganyagon 
végzett összehasonlító vizsgálatokra van szükség. 

Szója-tápszerek 

A korszerű szója alapú tápszerek szójafehérje izolátumot tartalmaznak, laktóz- és így 
galaktózmentesek. A szója tápszerek összetételére speciális kritériumok vonatkoznak. A szójafehérjék 
biológiai értéke alacsonyabb, mint a tehéntej fehérjéé, ezért metionin-szupplementációra is szükség 
van. Habár a megfelelő kiegészítés után a szójatápszerek alkalmazásával kielégítő fejlődés érhető el a 
csecsemőkben, mégis használatuk fitoösztrogén tartalmuk miatt nem indokolt széles körben. 
Napjainkban ezeknek a tápszereknek az indikációs köre beszűkült. Alkalmazásuk feltétlenül indokolt 
galactosaemiában, amikor a laktóz nyomnyi mennyiségben is károsító hatású. Javasolt adásuk a 
hazánkban igen ritkán előforduló congenitalis primer alactasia esetén is. Végül fontos indikációs 
területe a szójatápszereknek a szülők a vegetáriánus diétához való ragaszkodása. Tehéntejfehérje 
allergiában elsősorban az extenzív fehérje hidrolizátumot, vagy aminosav keveréket tartalmazó 
tápszerek alkalmazása indokolt a gyakran előforduló szója allergia miatt. Különösen gyakori a szója 
allergia tehéntejfehérje okozta enteropathiában és enterocolitisben. Szójatápszerek adása csupán 
IgE-mediált tejallergiában jöhet szóba, de csak 6 hónapos kor után. Ilyen esetekben is 
elengedhetetlen a szójatápszer bevezetése előtt a szójaterhelés elvégzése. Szójatápszerek 
alkalmazása nem indokolt allergia prevenció céljából. A szójatápszerek adása nem javasolt 
koraszülöttekben sem. 

Egyéb speciális tápszerek 

A fehérjehidrolizátumok és a szója-tápszereken kívül további speciális tápszerek alkalmazására is 
szükség lehet. Ilyenek az antireflux, a hypoallargén + antireflux, a szemielementáris, a laktózmentes 
és a koraszülöttek táplálására szolgáló tápszerek. A tápszerek, beleértve a speciális tápszerek 
jelölését az 1. táblázat mutatja. 

1. táblázat. A tápszerek jelölése 

1.2.3 (egyéb jelzés 
nélkül) 

Tejalapú bontatlan tehéntejfehérjét tartalmazó tápszerek anyatej 
helyettesítésére, illetve kiegészítésére 

HA Hypoallergén: allergia-megelőzésre 
AR Antireflux: keményítőtartalmának köszönhető sűrűbb állaga miatt 

nehezebben távozik a gyomorból, ezért a sokat bukó csecsemőnek javasolt 
HA+AR Hypoallergén antireflux: speciális tápszer jelzése, ahol a kedvező 

hypoallergén és antireflux- sajátosság együttesen van jelen 
Szemielementáris Gyomor-bél rendszerrel összefüggő táplálékintoleranciák esetén (súlyos 

hasmenés, alultápláltság, tehéntej-és szójafehérje-allergia) 
Laktózmentes Laktóz (tejcukor) intolerancia esetén 
Speciális pép A hypoallergén étrend részeként kiegészítő táplálásra hypoallergén tápszer, 

vagy anyatej mellé 
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Koraszülött Az átlagos születési súly eléréséig 
 

A tápszerek különleges táplálkozási célú élelmiszernek minősülnek, így mindegyik vény nélkül 
kaphatók. Ugyanakkor, több tápszer - változó mértékű - társadalombiztosítási támogatásban 
részesül, amely alapján a rendelésre jogosultság fennállása esetén vényre történő felírással vehető 
igénybe. 

Speciális táplálást igénylő állapotok csecsemő- és kisdedkorban 

Rendkívül fontos tisztában lenni azokkal az állapotokkal, melyek speciális táplálást tesznek 
szükségessé a csecsemők számára. 

A koraszülöttek táplálása 

A kis súlyú koraszülöttek táplálása különleges feladatot ró mind a szülőkre, mind az ellátó 
egészségügyi személyzetre. Az alapellátó orvosnak számos 2500 g súly alatti csecsemő gyógyító-
megelőző ellátásáról kell gondoskodnia. A 2000-2500 g-os csecsemőket az újszülött koraszülött 
osztályról a legtöbb esetben hazaengedik. A 2500 g születési súly alatt született babák táplálásakor 
számos különleges igényt kell kielégítenünk. A gyors növekedési ütem miatt fokozott az 
energiaigényük, több fehérjét, ásványi anyagot, vasat és vitamint igényelnek. Ugyanakkor a 
koraszülött baba számos szerve még funkcionálisan éretlen, így erre is tekintettel kell lenni a táplálás 
megszervezésénél. Jelentős még, hogy koraszülött fejlődése megítélésénél nem alkalmazhatók az 
érett újszülötteknél használatos fejlődési és növekedési görbék, a táplálási tanácsok 
megfogalmazásánál a koraszülöttek korrigált korát kell figyelembe venni. A koraszülöttek táplálási 
zavarainak hátterében több tényező is szerepet játszhat: az alvás és az ébrenlét közötti átmenetek 
nehézségei, a fiziológiás instabilitás, a fáradékonyság és a nyelési-légzési koordináció hiánya. 

A koraszülöttek táplálásának alapeleme az anyatej. Ha az anyatejes táplálás kivitelezhető, ez a 
választandó táplálási eljárás. Az anyatej azonban az első hetekben nem fedez minden táplálási igényt 
a koraszülöttek számára, ezért tanácsos kiegészíteni olyan készítménnyel, ami megemeli a fehérje-és 
energiatartalmát. Ilyen készítmények az ún. anyatejdúsítók, melyeket 1500 g alatt feltétlenül, de 
2500-3000 g-ig is kívánatos adni. Amennyiben nincs lehetőség az anyatejes táplálásra, és 
mesterséges táplálás válik szükségesé, a koraszülöttek számára kifejlesztett tápszerek a választandók. 
Koraszülöttek esetében javasolt a fáradékonyságuk és tolerancia csökkenés miatt a többszöri, kisebb 
adagú táplálás. A mesterségesen táplált koraszülöttek számára nélkülözhetetlenek a hosszú 
szénláncú többszörösen telietlen zsírsavak, az LC-PUFA-k, amelyek linolsavból és α-linolénsavból 
szintetizálódnak. A legtöbb esetben az érett újszülöttétől eltérő vitaminok és vas rendszeresen 
adására is szükség van. A koraszülött táplálásban a szójaalapú készítmények nem használhatók. 

A császármetszéssel szülelettek táplálása 

A császármetszések száma az utóbbi évtizedekben drámaian megemelkedett. Jóllehet, ezek 
szakmaisága megalapozott, de bizonyítottan több hátrányos hatással van a csecsemők számára. 
Önmagában a császármetszés kockázati tényezőt jelent az allergiás aszthma, a gyermekkori 1-es 
típusú cukorbetegség és a bélrendszeri fertőzések gyakoribb előfordulására, valamint esetükben 
több a kórházi felvételt igénylő fertőzés is az első életév során. Ezek hátterében a hüvelyi szüléstől 
eltérő, az újszülött számára hátrányos baktérium kolonizáció áll. Míg a per vias naturales szüléskor a 
korai anyai eredetű baktériumokkal találkozik az újszülött, a sectio alkalmával először a kórházi miliő 
baktériumaival. Az így kialakult bélflóra kevesebb csecsemőkori bifidust tartalmaz, ami káros hatással 
van az immunrendszerre. A hátrányos helyzet korai mellre-tétellel és probiotikummal csökkenthető. 
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Közismert tény a sectio utáni lassúbb tejbelövellés is. Sok türelemmel és a tápszer mellőzésével a 
kielégítő tejtermelés megvárható. 

Hasmenéses csecsemő táplálása 

A hasmenés napi 3 vagy több híg székürítést jelent. Legnagyobb veszélyt a kiszáradás lehetősége 
jelenti. A kiváló ok tisztásása mellett, sőt azt megelőzően is, a legfontosabb a csecsemő 
folyadékháztartásának biztosítása. A hasmenés nem igényel speciális táplálást, de a gyakran együtt 
járó hányinger, hányás miatt a csecsemő toleranciájának figyelembe vétele szükséges. Anyatejes 
táplálásnál szakmai hibának számít a szoptatás felfüggesztése, vagy az anyatej mellőzése, más 
táplálékkal történő helyettesítése. A mielőbbi, lehetőleg 3-4 órán belüli, rehidrálás után a kornak 
megfelelő táplálást folytatunk különleges megszorítások és a legtöbb esetben gyógyszeres kezelés 
nélkül. A kiváltó tényező ismeretében az alapbetegség kezelése szükséges, a folyadékháztartás 
gondos ellenőrzése mellett. Ha a szájon át történő folyadékpótlás a megfelelő mértékben nem 
biztosítható, időben történjen meg az osztályos kezelés. A csecsemő keringése, kutacsa, turgora, 
vizeletürítése, súlyesése ehhez kellő támpontul szolgálhat. Az antibiotikumok használata során 
jelentkező híg székürítésekre, a dysbacteriosis korrigálására eredményesen alkalmazhatók a 
probiotikumok. 

Székrekedéses csecsemő táplálása 

A székrekedés nagyon gyakori probléma a csecsemőknél. Székrekedésről akkor beszélünk, ha a 
székürítés négy napnál ritkábban jelentkezik. A széklet ezt megelőzően általában száraz állagú és 
kemény, bogyós, a csecsemő csak nehezen tudja kiüríteni. A folyamat fájdalmas, mert nagy 
összetapadt, kemény széklet felsérti a végbél nyálkahártyáját. A baj pedig itt kezdődik, ugyanis a 
csecsemő megjegyzi, hogy a székürítés fájdalmas, és ha ez rendszeressé válik, félni kezd tőle és még 
kevésbé lesz hajlandó székletet üríteni. A tényleges obstipációtól el kell különíteni az anyatejes 
csecsemőknél gyakran tapasztalható állapotot, mikor hosszú napokig, akár egy hétig sem ürít 
székletet a csecsemő, de az láthatólag semmi panasszal nem jár. A később ürített széklet „anyatejes”, 
azaz állaga pépes, szaga savanyú. Ez utóbbi esetben természetesen semmi teendő nincs, az anyuka 
megnyugtatásán kívül. Nem anyatejes csecsemő székrekedésekor a valódi háttér tisztázása és 
kezelése mellett célszerűen megválasztott, több rosttartalmú gyümölcs, főzelék adása segíthet. 

Az ún. bukós csecsemők táplálása 

A bukás igen gyakori a csecsemőkorban. Ilyenkor egy-egy alkalommal kevés, korábban elfogyasztott 
étel jut vissza a gyomorból. A tünet elkülönítendő a köpéstől és a hányástól. Az előbbi csak a szájban 
levő nyál étel, az utóbbi esetben nagyobb mennyiségű gyomortartalom távozását jelenti. Ha a bukó 
csecsemő jó kedélyű és a fejlődése töretlen és megfelelő ütemű, ártalmatlan, korral együtt járó 
jelenségről beszélünk, ami kezelést nem igényel. Gyakoribb bukásoknál már a szoptatás előtt adott 
sűrítő adásával, pozícionális fektetéssel segíthetünk, megemelve az ágyvéget. Ha azonban túl gyakori 
a bukás és túl nagy mennyiségű a kibukott étel, esetleg még a gyarapodási ütem sem kielégítő, 
kivizsgálás és ennek megfelelő kezelés szükséges. 

Allergiás csecsemő táplálása 

Az allergia a XXI. század betegsége. Az allergiás megbetegedések száma egyre nagyobb, akár minden 
harmadik embernél előfordul. Kialakulásában a genetikai tényezők mellett a különböző biológiai, 
kémiai, lelki és környezeti tényezőknek is szerepe van. 
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Az allergia kialakulásának kockázata 5-15%, amennyiben mindkét szülő egészséges. Ha egyik szülő 
allergiás, a kockázat már 20-40%. Egyik testvérnél fennálló allergia esetén pedig 25-35%. Mindkét 
szülő allergiás betegsége esetén 40-60%, de ha az allergia a szülőknél ugyanazon manifesztációban 
jelentkezik, a kockázat már 60-80%. Egy szülő vagy egy testvér dokumentált allergiás betegsége már a 
csecsemő fokozott kockázatát jelenti, tehát a megelőzés is a fokozottak kockázatnak megfelelő 
módon történjék. 

Míg a felnőttek 1-3%-t érinti a táplálékallergia, a gyermekeknél ez magasabb, 6-8 %. Az allergiára 
veszélyeztetett csecsemők táplálásánál a megelőzésre kell fektetni a hangsúlyt. Ezt elsősorban az 
optimális táplálás, hangsúlyozottan legalább 6 hónapos korig történő anyatejes, ennek hiányában 
hidrolizált tápszerrel való táplálás biztosíthatja. Nem bizonyított, hogy az anya várandóság és 
szoptatás alatti allergént elkerülő diétája bárminemű hatással lenne az allergiás betegségek 
megelőzésére. Pozitív családi anamnézisű csecsemőknél bizonyított, hogy a minimum négy hónapos 
korig történő kizárólagos szoptatás csökkenti az atopiás ekcéma/dermatitis és tehéntej-fehérje-
allergia gyakoriságát az első életévben a natúr tehéntej alapú tápszerrel való tápláláshoz képest. 

A csecsemőtáplálás és ez elhízás kapcsolata 

Már az élet korai szakaszában történő táplálás módja is jelentősen befolyásolja a későbbi elhízás 
kockázatát. Ez a metabolikus programozódás, vagy más néven metabolikus impriting szemléletes 
példája. A fogalom azt a jelenséget takarja, hogy a fejlődésben levő szervezet meghatározott ideig 
bizonyos metabolikus hatásokra kifejezetten érzékeny, és ezek a hatások végérvényesen 
meghatározzák a kifejlett egyed szervezetének működését. Az élet korai szakaszának egyik 
legfontosabb meghatározó tényezője a megfelelő csecsemőtáplálás. Az anyatejes táplálás 
időtartalma szoros összefüggést mutat a későbbi életkorban bekövetkező elhízottság gyakoriságával. 
Az anyatejes táplálásnak több olyan jellemzője van, amely hozzájárul az elhízás megelőzéséhez: 
többek között a tej bioaktív faktorai, az alacsonyabb energia bevitel, valamint a csökkent 
fehérjebevitel. Az optimális csecsemőkori fejlődésben, az anyatejes táplálásban, illetve a korának 
megfelelő kiegészítő táplálásban részesülő csecsemők referenciagörbéi a meghatározók. Nem 
szerencsés tehát az anyatejes táplálásban részesülő csecsemő, összevetése - alacsonyabb testtömege 
alapján - a nem szabályosan vagy nem anyatejes táplálásban részesülő csecsemők testtömegével. 

A csecsemőtáplálás folytatása: a kisdedek egészséges táplálkozásának 
biztosítása 

A csecsemőkor után a kisdedek (1-3 év) táplálkozására is nagy gondot kell fordítani. Mind 
mennyiségi, mind minőségi szempontból biztosítani szükséges az igényeket, figyelembe véve a kisded 
egyre nagyobb aktivitását a táplálkozásban. Az alapelvek figyelembevétele mellett (napi 5 étkezés, 
1100-1300 kcal, fehérje: 7-15 energia%, zsír: 35 energia%, szénhidrát: 50-55 energia%, 0,5 g/kg 
élelmirost, folyadék: 100-200 ml/kg) lehetőséget adni a kialakuló ízlés és az egyéni, családi 
szempontok érvényesülésének. Az ételek egyre változatosabb, a felnőtt étrendjének megfelelő 
alapanyagokból készülhetnek, de az elkészítés módja és a fűszerezése más legyen. Jóllehet egy éves 
kor után a színtej fogyasztása megengedett, de ettől hasznosabb egészségesebb választás a 
babatejek, vagy junior italok. Az egy-három éves korosztálynak naponta legalább 500 ml tejalapú ital, 
vagy ennek megfelelő tejtermék fogyasztása javasolt. Általános szabály a napi ötszöri étkezés, a 
gyümölcs- és zöldségfogyasztás, a tejtermékek fogyasztása, a teljes kiőrlésű gabonából készült 
kenyérfélék fogyasztása, a változatos alapanyag-használat, az édességek ritkán, étkezések után való 
fogyasztása, a só kerülése és szomjoltásra víz fogyasztása. 
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Irodalom 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szakmai protokollja az egészséges (0-12 hó) csecsemő táplálásáról. 
Egészségügyi Közlöny 61:388. (2011) 
Újhelyi J et al. A házi gyermekorvos kompetencialistája. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai 
protokollja. Gyermekgyógyászati Útmutató Medition (2010) 

Tesztkérdések 

1. Mely vitaminokat nem tartalmazza az anyatej elegendő mennyiségben? 
A. A és E vitamin 
B. B és C vitamin 
C. C és D vitamin 
D. D és K vitamin 
E. E és B vitamin 
 
2. Melyik állítás igaz? Az anyatej vastartalma… 
A. a tehéntejével azonosan alacsony. 
B. nagyobb hatásfokkal szívódik fel, mint a vassal dúsított tápszerekből. 
C. nagyobb hatásfokkal szívódik fel, mint a tehéntejből. 
D. több mint 50%-ban felszívódik. 
E. mindegyik állítás igaz 
 
3. Melyik állítás hamis az anyatejes táplálással kapcsolatban? 
A. Anyatejjel táplált csecsemőknél kisebb a légúti fertőzések kockázata. 
B. Szoptatott csecsemőknél nagyobb az elhízás esélye a későbbi életkorban. 
C. Szoptatás estén ritkább a gyerekeknél az atopiás ekcéma és az asthma. 
D. A szoptatás pszichológiai előnyökkel jár (szoros kötődés, önbizalom). 
E. Az egészséges csecsemő számára az első 6 hónapban a kizárólagos szoptatás/anyatejes táplálás a 
megfelelő táplálási mód 
 
4. Melyik nem javasolt a csecsemő táplálása során? 
A. Gluténtartalmú ételeket 7 hónapos kor előtt adni 
B. 4 hónapos kor előtt az anyatejen és tápszeren kívüli ételek bevezetése 
C. 1 éves kor alatt natív tehéntejet adása 
D. Apró magvas, nehezen tisztítható, hisztamin felszabadulást kiváltó gyümölcsöket korai adása 
E. Húskészítmény, felvágott adása csecsemőkorban 
 
5. Milyen táplálási mód javasolt galactosaemiás csecsemőnek? 
A. Anyatejes táplálás 
B. Tápszeres táplálás szemielementáris tápszerrel 
C. Tápszeres táplálás szójatápszerrel 
D. Tápszeres táplálás extenzíven hidrolizált tápszerrel 
E. Tápszeres táplálás pre- és probiotikummal dúsított tápszerrel 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: E, 3: B, 4: A, 5: C 
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Az újszülött, a csecsemő, a gyermek és a serdülő vizsgálata a praxisban 
dr. Schultheisz Katalin 

Ebben a részben először áttekintjük az újszülött vizsgálatát és ellátását a praxisban, továbbá az 
újszülöttek egyes betegségeit, majd pedig a csecsemő, a gyermek és a serdülő vizsgálatának 
szempontjait foglaljuk össze röviden. 

Az újszülött vizsgálata, ellátása a praxisban. Újszülöttkori betegségek 

 A háziorvos találkozása az újszülöttel 

 Az első otthoni vizsgálat, ill. megbeszélés a családdal 

 Vizsgálat során észlelt elváltozások 

 Koraszülöttek 

 Betegség után hazakerülő újszülöttek 

 Icterus 

Az első találkozás 

Komplikációmentes szülés után, egészséges újszülött jön haza a kórházból. Első ellátása, felmérése 
megtörtént, kapott K vitamin profilaxist, BCG oltást, levették a PKU szűrővizsgálatra a vért. Szopik, 
súlya már emelkedik. Ez lenne az az ideális állapot, amelyben az első otthoni újszülött látogatás 
megtörténik. Ilyenkor tudunk információt szerezni a családi anamnézisről, öröklődő jellegű 
betegségekről, melyek befolyásolhatják a gyermek életét is, amelyeket szűrővizsgálatokkal, 
odafigyeléssel megelőzhetünk. Tájékozódni kell a szülés körülményeiről is. Sokszor a zárójelentésben 
nem említett, de a szülőkben élénken élő mozzanatok kihathatnak a csecsemő fejlődésére. Az Apgar 
érték fontos információt nyújt, de normál értékek mellett is egy elhúzódó szülés, átmeneti asphyxia 
később fejlődési variációt, tónuseloszlási zavart okozhat. Később változnak az „emlékek” a gyerek 
állapotának megfelelően. Rákérdezhetünk a családi szokásokra is. Például jó, ha tudunk a szülők 
speciális étrendjéről, mert amikor a csecsemőnek ajánljuk a húst, nem biztos, hogy a szülő elmondja, 
hogy vegetáriánus: bólogat, és nem adja. Jó, ha tudjuk a családi „felállást”: esetleg a nagymamák 
szerepét is láthatjuk már az első látogatás alkalmával is. 

Mi a helyzet, ha a szülés körül probléma volt, vagy az újszülött beteg? Szerencsés, ha ekkor is hozzánk 
fordulnak, utána kérdezhetünk mind az anya, mind az újszülött állapotának, felvehetjük a kapcsolatot 
a kórházzal, támogathatjuk a családot. Mindez később a csecsemő ellátásakor megtérül! 

Az újszülött vizsgálata 

Miután megbeszéltük a szülés körülményeit, jöhet a vizsgálat. Az újszülöttet meztelenre vetkőztetve, 
kemény alapon fekve vizsgáljuk, jó, ha természetes fényben. 

 Első az általános benyomás, testtartás megfigyelése. Érett újszülött hanyatt egyenesen 
fekszik, végtagok flexióban. Felfigyelhetünk féloldali fejtartásra - torticollisra, mely bevérzés, 
vongálás, sérülés következménye. Ha az egyik kar lóg, addukált, befelé rotált, plexus sérülés 
merül fel, vizsgálnunk kell az érintett kar mozgását, a Moro reflex ezen az oldalon hiányzik. 
Hypoxiás károsodást jelezhet, ha a baba kifeszül, opistotónusban fekszik. 

 Másodszor megnézzük a bőr színét, ehhez kell a természetes fény. Észlelhetünk icterust, 
sápadtságot, márványozott bőrt. Ha cyanosist látunk a keringés és légzés vizsgálata után, 
kérjük szakorvos tanácsát. A harmadik nap előtt hazaadott újszülötteknél előfordulhat, hogy 
a kórházban panaszmentes baba csak otthon mutatja a szívhiba tüneteit (a tüdőellenállás 
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addigra csökken, megjelenik a zörej is). Találkozhatunk ártalmatlan apró piros exanthema 
toxicum neonatorummal, mely teendőt nem igényel. 

 Ezután megfigyeljük a fejformát, szemek, fülek helyzetét, mikroanomáliákat, mint a fül előtti 
gumók, mongoloid vagy antimongoloid szemrés, hypertelorizmus, ptosis, alacsonyan ülő 
fülek, stb. Ha külső anomáliákat látunk, keresnünk kell egyéb elváltozást is. 

 A következő a tapintás. Végigsimítjuk a baba fejét, megnézzük a kutacsokat, a koponyát. 
Észrevehetünk az elől fekvő részen caput succedaneumot, mely a határokat nem tartja, 
illetve a cephalhaematomát, amely a csontszéleknek megfelelően helyezkedik el. Teendőt 
nem igényelnek, a szülőket meg kell nyugtatni, hogy néhány nap illetve hét után ezek 
rendeződnek. Majd a nyakat simítjuk végig, torticollist, nyaki cystát találhatunk. A 
kulcscsontot végigsimítva törés esetén, az ötödik nap körül észlelhetünk callust. A mellkason 
surranást, a bordák állását, számfeletti emlőbimbót tapinthatunk. Tovább simogatva a babát, 
megnézzük a köldököt, végigtapintjuk a hasat, a sérvkapukat, majd a femoralis pulzust. A 
csípőhöz érve nézzük a szimmetriát az Ortholani jelet. 

 Most hallgatózni fogunk, megfigyeljük a baba sírását, esetleges stridort, majd a légzést 
szívhangokat és a hasat is. 

 A tájékozódó jellegű fejlődésneurológiai vizsgálat is része az újszülöttek vizsgálatának. Már 
eddigi vizsgálatunk során láthattuk a szopó, fogó, Moro reflexet, éreztük az izomtónust. 
Megfigyelhettük, hogy a baba figyel-e, követ-e illetve hanggal megnyugtatható-e. Érdemes 
ülésbe húzással (mindkét hüvelykujjunkat a baba kezébe adva, csuklójánál fogva lassan 
emeljük - fejét a gerinc fölé emeli), illetve lebegő üléssel (háttal nekünk, combját fogva 
tenyerünkbe ültetjük, - fejét szintén szépen kiemeli, két karját széttárva) megfigyelni az 
idegrendszer érettségét. Ha eltérést észlelünk, kérjük szakember segítségét. Bármilyen 
eltérés esetén kérdezzünk ismét rá a családra, esetleg nézzük meg a szülők gyermekkori 
képeit. 

A következő lépés a vizsgálat értékelése. Amennyiben mindent rendben találtunk, a gondozás, 
táplálás kérdései következnek. Ha szükségesnek tartjuk, kérjünk kiegészítő vizsgálatokat, 
ultrahangszűrést. 

A gondozás megbeszélése jórészt a védőnő feladata, de mi is megválaszolhatjuk az ágy elhelyezésére, 
a szoba hőmérsékletére, fürdetésre, öltöztetésre, levegőztetésre vonatkozó kérdéseket. Itt 
felmerülhet a légzésfigyelő szükségessége. Olyan babánál, ahol már a kórházban fordult elő apnoe, a 
családi anamnézisben szerepel SIDS, illetve a szülők nagyobb biztonságban érzik magukat, javasoljuk 
a légzésfigyelőt, de csak akkor van értelme, ha a szülők megfelelő tanfolyamon vesznek részt, melyen 
megtanulhatják mi a teendő, ha a légzésfigyelő jelez. Meg kell beszélnünk az újszülött táplálását is. 
Egészséges anya és csecsemő esetén, ez a mellből való szoptatás. Ennek technikájában a védőnő, 
szoptatási tanácsadó segítség lehet. Amikor mellből nem szopik a csecsemő, de van anyatej, 
tanácsadás, illetve lefejt tej a megoldás. Ha nincs elegendő anyatej, hozzátáplálást illetve 
mesterséges táplálást lásd a megfelelő fejezetnél. A K- és D-vitamin profilaxist is az első látogatás 
alkalmával beszéljük meg. 

Évente hazánkban körülbelül 9000 koraszülött jön világra, ez egyre több extrém fiatal, illetve kis súlyú 
baba. Ők hazaadáskor már több hónaposak. Több szövődményen átestek, ennek következményeit 
viselik (pl. NEC - sztóma, intracraniális vérzés - VP shunt). Gyakran további beavatkozások várnak 
rájuk, például sérvműtét, szemműtét. Mindenképpen fejlődésneurológiai gondozásra szorulnak. 
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Beteg újszülöttek 

Fertőzés 

Intrauterin vírus fertőzések súlyos fejlődési rendellenességeket okozhatnak. A bakteriális fertőzések 
közül a legfontosabb a B csoportú Streptococcus fertőzés. Anyai B csoportú Streptococcus hordozás 
esetén: 

 az anya szülés előtti kiszűrése esetén: antibiotikum adása szülés előtt az anyának 

 gyors szülés esetén: antibiotikum adása az újszülöttnek is 

 hanem ismert szülés előtt: újszülött antibiotikumos kezelése 

Intrauterin, intrapartum, postpartum fertőzéseket újszülött osztályon intravénás antibiotikummal 
kezelik, majd a baba hazajövetelekor még per os antibiotikum kap. Adjunk mellé probiotikumot is. 
Otthon lévő újszülött fertőzésre gyanús, ha nem szopik, bágyadt, elesett, lázas. Ekkor küldjük 
kórházba. 

Fejlődési rendellenességek 

Életet nem veszélyeztető fejlődési rendellenesség esetén szükséges megfigyelés, gondozó intézettel 
kapcsolat felvétele. 

Meg kell ismerni a várható problémákat, akut veszély esetén elvégzendő tennivalókat, fenyegető 
tüneteket, biztosítani a kórházba juttatás módját. Rendszeres kontrollokat biztosítani kell, hosszabb 
távú kezelési tervek megbeszélése szükséges. 

A genetikai vizsgálatok, család szűrésének megszervezése is lehet a feladatunk. 

A betegség után hazakerülő, vagy rendellenességgel született újszülöttek esetén szoros kapcsolatot 
kell tartanunk a gondozó intézettel, megbeszélni az otthoni tennivalókat, visszajelezni, hogy minden 
megfelelően alakul-e, figyelni a kontrollokra, egyeztetni az oltásokat. Sérült újszülött esetén - akár 
genetikai rendellenesség, akár hypoxiás károsodás miatt - rögzíteni kell a fejlődésneurológiai 
alapstátuszt, kezelési tervet kell készíteni a fejlesztésre. Szükséges foglalkozni az egyéb problémákkal, 
melyek folyamatosan felmerülhetnek, pl. evészavar, alvás-ébrenlét, görcsök jelentkezése. Sérült baba 
születése után a gyászreakció segítése, a kapkodás megelőzése is fontos feladat. Segíteni kell az 
elfogadásban, megkeresni a kezelési lehetőségeket, lehetőleg egy úton tartani a szülőket. 

Lélegeztetett újszülöttek egy részénél, bronchopulmonalis dysplasia alakul ki, mely fokozott 
odafigyelést igényel, védeni kell őket a RSV fertőzéstől. Stridoros újszülöttek egy részének a 
kukorékoló hangja felső légúti szűkületet jelent, mely általában spontán oldódik. Ha a stridor hason 
fekve csökken, valószínűleg a légcső porcos részeinek gyengeségéről van szó, melyet szintén kinő a 
baba. Az emésztőrendszeri problémák közül kiemelendő a meconium-ileus, mely 90%-ban cisztás 
fibrózis első jele, a baba stomával jön haza, fontos az anyatejes táplálás, a székletek figyelése. A 
necrotisaló enterocolitis a koraszülötteknél gyakrabban fordul elő, ha hosszabb bélszakaszt 
távolítanak el, előfordulhat rövid bél szindróma is. Koponyaűri vérzést trauma vagy asphyxia okoz, 
egy részükben posthemorhagiás hydrocephalus alakul ki, mely shuntöt tesz szükségessé. 
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Icterus 

A hyperbilirubinaemia az egyik leggyakoribb újszülöttkori tünet, ill. betegség, amely az éretlen és 
érett újszülötteket egyaránt érinti az első élethéten. Definició: újszülöttkori hyperbilirubinaemia: az 
első élethéten jelentkező 86 µmol/l feletti szérumbilirubinszint. Formái: 

1. Fiziológiás icterus 

Transitoricus, indirect bilirubinemelkedéssel járó icterus. Oka: a fokozott bilirubin termelés, a 
beszűkült bilirubin felvevő-konjugáló és kiválasztó képesség, valamint a fokozott enterális 
reabszorpció. Az uridin difoszfát-glukuroniltranszferáz enzim aktivitása születéskor igen alacsony, 
fokozatos érést követően érett újszülötteknél a 4., koraszülötteknél a 7. postnatalis napra éri el a 
felnőtt aktivitási szintet. Fiziológiás bilirubin koncentráció érett újszülötteknél a 3-4. életnapon 
kisebb, mint 255 µmol/l. 

2. Kóros hyperbilirubinaemiák 

Már 24 óra előtt fellépnek, a szérum bilirubin óránként 8,5 µmol/l-nél gyorsabban emelkedik, 
tünetekkel jár (letargia ,hányás), prolongált több mint 8 nap (több mint 14 nap) és fototerápiát 
igényel. A kóros hyperbilirubinaemia formái (1. táblázat): 

1. táblázat. Az újszülöttkóri kóros hyperbilirubinaemia formái 

A.A. Indirekt hyperbilirubinaemia 
Fokozott bilirubin képződés 

 Morbus haemolyticus neonatorum (Rh, ABO vagy vércsoport rendszeren belüli 
inkompatibilitás) 

 Vörösvértest membrán enzim defektus (spherocytosis) 

 Vörösvértest enzim defektus (glukóz-6-foszfát dehidrogenáz hiány, piruvátkináz hiány) 

 Haemoglobinopathiak (thalassaemiák) 

 Szerzett haemolyzis (E vitamin, K-vitamin hiány, gyógyszerek, DIC) 
Csökkent bilirubin kiválasztás 

 Csökkent uridindifoszfát glukuronidáz aktivitás (Crigler-Najjar 1-2, Gilbert) 

 Hormonális hatások (anyatej hypothyreosis) 

 Egyéb: prematuritás, extravasalis vérzés (pl. cephalhaematoma), polycythemia (pl. késői 
köldökellátás, intrauterin hypoxia), növekvő enterohepaticus keringés (obstipáció, ileus, 
atresia), RDS, sepsis, asphyxia 

B. Direkt bilirubinaemia 
Neonatalis hepatitis szindróma 

 Kongenitális infekció, trisomiák, endocrin okok, metabolikus okok, autoimmun betegség, 
Dubin-Johnson ill. Rotor szindróma, gyógyszer melletti cholestasis 

Strukturális okok 

 Extrahepatikus biliaris atresia, sclerotizáló cholangitis, besűrűsödött epe szindróma 
 

Az icterus tünettana 

Indirekt: Korai tünetek: citromsárga, fejtől lefelé terjedő icterus, aluszékonyság, táplálási 
nehezítettség, magas sírási hang. Késői tünetek (magicterus):4 irritabilitás, apnoe, opistotonus, 
görcsök, láz. 
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Direkt: zöldessárga bőrszín, sötét vizelet, világos széklet, etetési nehézség, hepatosplenomegalia, 
ascites 

Diagnózis: 

Indirekt: vérkép, reticulocyta, sebi,vércsoport serologia (anya, gyerek), májfunkció, vörösvértest 
morfológia 

Direkt: családi anamnézis, vérkép, elektrolitok, májfunkció, vasanyagcsere, CRP, ammónia, 
bakterológiai vizsgálatok, véralvadás, hasi UH. 

Terápia a kórházban: fénykezelés, folyadékbevitel, vércsere, speciális esetekben diéta (galaktozémia, 
PKU, anyagcsere betegségek), kolesztiramin, sebészeti megoldások. 

A vércserén átesett csecsemők 1 évig gondozandók. 

Az újszülött érkezése az egész család számára nagy jelentőségű esemény, kitűnő lehetőségünk nyílik 
ilyenkor a család megismerésére, prevenciós tevékenységünk kiszélesítésére. Jól megalapozhatjuk 
kapcsolatunkat a családdal, így megkönnyítve mindannyiunk számára a következő évek 
együttműködését. 

A csecsemő, a gyermek és a serdülő vizsgálatának sajátos szempontjai 

 A csecsemők vizsgálata 

 Kisgyermekek vizsgálata 

 Serdülők vizsgálata 

Kommunikáció a gyerekgyógyászatban 

Az orvostudományban is az egyik legalapvetőbb elem a kommunikáció, amely több fázisban történik. 
E kommunikációnak a célja, hogy egy pontos képet kapjon az orvos a beteg állapotáról, valamint 
hogy az orvos az ellátott beteggel tudassa a jelenlegi állapotát, a kezelés fázisait és várható 
eredményét. A kezelés során alkalmazott kommunikáció több szinten mehet végbe, azaz számos 
aspektusa lehet, melyek a következők: 

 orvos és szülők közötti végbemenő információcsere, 

 orvos és a páciens közötti kommunikáció, 

 a beteg kommunikációja az orvos felé, 

 a beteg szülei által alkalmazott közlési mód az orvos felé. 

A sikeres gyógyításhoz és ellátáshoz elengedhetetlen a maradéktalan információcsere. Ehhez az 
információcseréhez fontos mindkét fél részéről a türelem és a fegyelmezettség. Természetesen 
nehéz ez a szülő részéről, amikor például csecsemőkorú gyermekét éri valamilyen betegség. Ekkor 
hiába mondjuk a kedves szülőnek, hogy nyugodjon meg, hiszen az ő gyermeke betegedett meg, ezért 
sok esetben a tehetetlenségtől kétségbeesve fordul az orvoshoz és csak az lebeg a szeme előtt, hogy 
az orvos tegyen valamit. Ezt a mentalitást az orvosnak tudnia kell kezelni, amelyet egy tiszta és 
lényegre törő kommunikációval és a türelemmel tudja a leghatékonyabban elérni. 

Az egyik legáltalánosabban előforduló hiba az ellátásban, hogy az orvos olyan kifejezések áradatával 
halmozza el a szülőt, aki abból vagy egyáltalán semmit, vagy csak részben ért valamennyit. Ezáltal 
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tovább nő a feszültség benne, amely stresszként jelentkezve kihathat a gyermekre is, így lassítva a 
gyógyulási folyamatot. A másik hiányosság az, amikor az ellátó orvos csak odaadja a vényt, hogy azt a 
gyógyszert váltsa ki, és adja a felírt módon. A szülőnek azonban fontos tudnia azt is, hogy miért azt a 
gyógyszer írta fel az orvos és mi várható a gyógyszeres kezelés során. Joggal merül fel a kérdés, hogy 
vajon ez nem vesz-e túlságosan sok időt igénybe. Valóban sok időt vesz igénybe, ha az orvos 
szakzsargont használva kívánja informálni a beteget. Ekkor ugyanis, újabb kérdéseket fog kapni, 
amelyre kimerítően kell ismét felelni. Viszont, ha már az elején az „egyszerű halandó” nyelvére 
szűkítve informálja az orvos a beteget, akkor kiküszöbölhetjük azokat a kérdéseket, amelyek arra 
irányulnának, hogy a szakzsargon kifejezéseit tisztáztassa az orvossal, és egyúttal a beteg állapotának 
ismertetésére szánt információ halmazba azt is bele tudja szőni az orvos, hogy erre milyen típusú 
kezelés szükséges és miért pont az a kezelés, és hogy mi lesz a kívánt eredmény. Ezzel a folyamattal a 
szülő/beteg is nyugodtabban érzi majd magát és az orvos idejét sem rabolják tovább, mint amennyire 
szükséges. 

A kommunikáció során az életkorokat sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ez alatt azt értem, hogy egy 
csecsemő esetében csak a szülők által elmondott információra hagyatkozhatunk, azonban egy 
serdülőkorú gyermek esetében a szülő mellett a gyermek közléseit is figyelembe kell venni. 

Csecsemőkorú gyermek ellátása során a beteg közlései, inkább non-verbálisak, leszámítva a sírást, 
amit a szülő segítségével értelmezhetünk legkönnyebben. Itt még a szülők verbális közléseire kell 
hagyatkozni az orvosnak. A vizsgálat során az orvosnak is szükséges figyelnie a gyermek felé irányuló 
saját jelzéseire, mert a gyermek ezeket igen erősen érzékeli. Különösen fontos ez, mert a gyermek azt 
észleli, hogy egy idegen személy is jelen van, akihez nem kötődik és esetleg fél is tőle. A bizalma 
elnyeréséhez fontos, hogy nyugodt, de határozott mozdulatokat tegyen az orvos. Egy-két mosoly is 
sokat segíthet. A szülőt mindig informálni kell arról, ami történik, vagy történni fog. Ezzel elérhetjük, 
hogy a szülő megnyugodjon. 

Kisiskoláskorú gyermek esetében már a gyermek is el tudja mondani a panaszát; emellé 
használhatjuk fel a szülők által közölt információkat. Ez tartalmazhat olyat is, amelyet a gyermek 
elfelejtett közölni vagy nem tartott fontosnak. 

Tinédzserkorú gyermek esetében körültekintőbben kell eljárni. Ez az a korszak, amikor a gyerekek 
szeretnék elhitetni, hogy ők is már felnőttek, és nem osztanak már meg mindent a szülőkkel. Ez azért 
fontos, mert lehetnek olyan egészségre kiható tevékenységeik is, amelyről a szülőnek nem biztos, 
hogy tudomása van. Abban az esetben, ha a szülő a tinédzserkorú gyermeket elkíséri az orvoshoz, 
próbáljunk alkalmat keríteni arra, hogy a szülőt és a gyermeket külön-külön kérdezzük meg a 
problémáról. A gyermek felé való kommunikációnkat úgy kell alakítani, hogy a gyermek azt érezze, 
hogy kellő komolysággal kezelik. Figyelni kell arra is, hogy a gyermek elnagyolhatja a problémát, 
pont, mert azt hiszi, hogy van annyira felnőtt, hogy kezelje a problémát. Ezeket a szituációkat 
keresztkérdésekkel lehet kezelni. 

1. Csecsemők ellátása 

A csecsemők ellátásának sarokköve a szülők tapasztalatainak figyelembe vétele. Az anamnézist az 
aggódó szülőtől próbáljuk megtudni, miközben esetleg más csecsemő körül lévők is hozzáteszik a 
maguk megfigyeléseit is. Igyekeznünk kell pontos kérdésekkel irányítanunk. 

„Mit tapasztalt?” Ilyenkor a fő panaszt fogjuk hallani, amely lehet a szülő panasza (pl. egész éjjel nem 
aludtunk, mert a baba egész éjjel...). Itt következhet a sírástól a köhögésen át a hányásig sokféle 
tünet, amely az éjjel előfordult. De ebből még nem tudjuk meg, hogy mennyi ideig és hányszor 
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fordult elő a panasz. Lehet, hogy a csecsemő két bukása töltötte el aggodalommal az anyát, de 
előfordulhat, hogy a csecsemő már a kiszáradás szélén áll. Próbáljuk pontosítani a panaszokat. 

„Mennyi ideig tartott, illetve hányszor fordult elő?” Ezután kérdezzünk rá más tünetekre is, amelyek 
esetleg nem is említettek. Például a hányó csecsemőnek van-e láza, illetve hasmenése, vagy esetleg 
délután kiesett a babakocsiból. Más-más kórképek jönnek így szóba; például meningitis, 
gastroenteritis, commotio. 

Kérdezzünk rá a betegség kezdetére, hiszen lehet, hogy már néhány napja tartó enyhe tünetek 
fordultak súlyosabbra, vagy hirtelen kezdődött a betegség. 

Meg kell tudnunk mit tettek eddig a szülők. Kapott-e a baba gyógyszert, mit evett-ivott. Eközben 
általában már kiderül, van-e a családban más beteg is, de ha nem, kérdezzünk rá. Ezek után 
térhetünk rá a csecsemő vizsgálatára. 

Heveny panaszok esetén néhány megfigyelendő jelenség osztályozása alapján eldönthető, hogy a 
leggyakrabban előforduló lázas állapotot súlyos betegség okozza-e. 

a) A sírás minősége lehet erőteljes, gyenge-hüppögő vagy nyöszörgő. 
b) A szülő ingerlésre adott válasz lehet elégedett, illetve csak rövid ideig sír, szakaszosan tovább 

sír, vagy folyamatosan sír, vagy alig reagál. 
c) Színe rózsás, sápadt, vagy acrocyanotikus, illetve szürke vagy márványozott. 
d) Ébren van, illetve felébred, vagy folyamatos ingerléssel ébreszthető, vagy nem ébred. 
e) A hidráltság megítélése: rugalmas bőr, nedves szem és száj, vagy normális bőr és szem, száraz 

száj, illetve beesett szemek, száraz száj, tésztaszerű bőr. 
f) Környezeti kezdeményezésre mosolyog, mozog, épp csak röviden odafigyel, vagy tompa 

érzelemmentes, nem figyel. 

Ragaszkodjunk a teljes levetkőztetéshez. Ez alatt megfigyelhetjük a baba viselkedését, sírását, 
elesettségét, illetve tiltakozását. Gyors áttekintés, illetve áttapintás következik. Ez alapján 
észrevehetők a bőr elváltozásai, sápadtság, kiütés, illetve bevérzések; sérvek, esetleges 
bántalmazások jelei. Megfigyelhetjük a baba légzését. Meningeális jelek, irritabilitás, vagy letargia, 
pupillák vizsgálata után a has áttapintásával már sokféle betegség kizárható. Hallgatózás, illetve a 
fülek otoszkópos vizsgálata után nagy százalékban már diagnózishoz juthatunk. A száj, illetve a torok 
vizsgálatát hagyjuk a végére, csak néhány kórképben segít (pl. kéz-láb-száj betegség) a „piros torok” 
ebben a korban nem ad diagnózist. Lázas csecsemőnél mindig végezzünk vizeletvizsgálatot különösen 
akkor, ha nincs egyértelmű diagnózisunk (pl. otitis media). Hosszabb ideje síró esetleg ritmusosan 
síró csecsemőnél, kisdednél a rectális digitális vizsgálat is szóbajön, ha felmerül az invagináció 
lehetősége. 

Amennyiben diagnózisunk már van és eldöntöttük, szükséges-e a csecsemő tovább küldése 
foglalkozzunk ismét a szülőkkel. Beszéljük meg miket találtunk. Megfigyeléseink egybevágnak-e az ő 
tapasztalataikkal. Ekkor még előjöhetnek új panaszok, amiket ismét fontolóra kell vennünk, illetve 
vizsgálatainkat kiterjesztenünk. Csak ezután jön szóba a beteg ellátása-kivéve az életet veszélyeztető 
helyzeteket. Abban az esetben, ha kórházi ellátást vélünk szükségesnek, hívjunk mentőt, ne bízzuk a 
szállítást a szülők szervezőkészségére. 

A javasolt terápiát is beszéljük át alaposan. A gyógyszerek adagolásának módját pontosan rögzítsük 
szóban és írásban is. Intelligensnek gondolt szülők is adtak már Cataflam cseppet otitis esetén a 
hallójáratba. Ha recept nélkül kapható szert rendelünk, ennek pontos leírását adjuk kézbe - ne kapjon 
a csecsemő felnőtt orrcseppet. Rögzítsük a következő találkozás időpontját is. Nem biztos, hogy 
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ugyanazt értjük rosszabbodás alatt, tehát pontosan beszéljük meg, milyen esetben akarjuk azonnal 
látni a babát. Inkább többször, minthogy elnézzünk valamit, akár mi akár a szülők. 

2. A kisgyermekek ellátása 

Kisgyermekek vizsgálatánál a szülők által elmondott anamnézis már kiegészül a gyerek saját 
panaszaival is. Néha ellentmondás is kialakulhat. Figyeljük meg a szülő-gyerek kapcsolatot már a 
bejövetelkor. Sokat megtudhatunk kettejük viszonyáról, a betegség súlyosságáról (pl. ölben hozzák) 
későbbi vizsgálatunk sikeréről (pl. már az ajtófélfába kapaszkodva ordít). Most is a legfontosabb a 
panaszok felsorolása. Más okoz gondot a szülőnek (pl. nem tud a köhögéstől aludni), illetve a 
gyereknek (pl. fáj valamije). Rangsorolni kell a tüneteket, rákérdezni a megjelenésük pontos idejére. 
Nem mindegy, hogy a kisgyerek éjjel, vagy nappal köhög-e jobban, terhelhető-e, illetve fokozódnak-e 
terhelésre a panaszok. Az óvodában vajon jelentkezik-e az a hasfájás, ami a szülő figyelmét felkelti. 
Van-e hasonló tünete a környezetben másoknak is? A lábfájós nagymama iránti szolidaritás sántítást 
okoz a gyermekekben. Mielőtt bonyolult vizsgálatok sorát indítanánk, ezt is ki kell zárni. Ha a barát az 
iskolai hasfájás után otthon marad esetleg „érdemes” utána csinálni. De persze testvér, vagy 
óvodatárs scarlatinája is lehet betegünk lázának oka. 

Ez után jöhet a vizsgálat. Szintén levetkőzve. Nem kell egyszerre meztelenre vetkőztetni a gyereket, 
de meg kell nézni a nadrágja alatt is. A hasfájós gyerek Schönlein-Henoch purpuráját esetleg a 
farpofákon már láthatjuk nagy meglepetést okozva a szülőknek is. Még ha kiütés is a panasz, a szülők 
szeretik csak az ominózus elváltozást mutogatni, ragaszkodjunk az egész gyerek átnézéséhez. 
Együttműködés esetén ez nem probléma, de „harcos gyerekek” megnehezíthetik a vizsgálatot. Ordító 
gyerek hasát tapintani nem könnyű. Próbáljunk meg a gyerekkel kontaktust teremteni néha a szülő 
háttérbe szorításával is. Ha ránk figyel már nyert ügyünk van. Ha beszéltetni is tudjuk, sokat segíthet. 
Ilyenkor bevethetünk némi megvesztegetést, pl. matricát, pecsétet. Amikor a gyerek látja, hogy 
nyugodtan, de határozottan vizsgálni kezdjük, megnyugszik és együttműködik. Ha mégsem, kérjük 
asszisztensünk segítségét. Jobban tudja, mit szeretnénk, mint a szülők és egy agitált gyereket szülője 
sem tud lecsillapítani. Pedig például egy otoszkópos vizsgálatot rugdosó, kapkodó gyermeknél nem 
lehet elvégezni. 

3. A serdülők vizsgálata 

Serdülők vizsgálatának is fontos pontja a szülővel való kapcsolat. Serdülők gyakran jönnek egyedül is 
vizsgálatra. Szerencsénk van, ha ismerjük őt is és családját is, de ismeretlen gyerek esetén nagyon 
oda kell figyelni. El kell döntenünk, a panaszok valóban komolyak-e. Nagy hibát követhetünk el, ha 
nem vesszük komolyan a serdülőt, aki csak egy-egy panaszt mond, maga sem veszi komolyan 
betegségét, esetleg csak szülői nyomásra jött el. Jó, ha kialakítjuk azt a szokást, hogy a szülő vagy 
telefonon vagy írásban jelezze felénk a gyerekkel kapcsolatos problémákat. Részletes kikérdezés 
szükséges, hiszen sok olyan panasz fordulhat elő, melyet a gyermek esetleg szégyell elmondani, vagy 
nem is tartja fontosnak. Persze az ellenkezője is gyakran előfordul. Az iskolai hiányzás igazolására 
előadott panaszokat nehéz ellenőrizni. 

Hasmenésre panaszkodó serdülőnél eldönteni, hogy ez valóban betegség jele, vagy csak jó kifogás. 
De egyéb panaszokra való rákérdezésnél a válaszok bizonytalansága, vagy határozott volta segíthet. 
Amennyiben a vizsgálat is igazolja például a kortyogó beleket, bevont nyelvet, akkor tudjuk, hogy 
valódi betegséggel állunk szemben. Amíg nem bizonyosodik be, hogy nincs baja, vegyük komolyan. 
Rákérdezéssel is sokszor lerövidíthetjük a dolgot. Ha látja a gyerek, hogy egy-egy napot esetleg 
pihenésre otthon maradhat, például vizsga után úgy ezt szívesen el is mondja és felesleges 
vizsgálatok nélkül a kölcsönös bizalom jegyében válhatunk el. 
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Amikor a serdülő bármilyen okból vizsgálatra jön kitűnő lehetőségünk nyílik a prevencióra. Rövid 
beszélgetés alatt is sort keríthetünk az étkezési szokások, sportolás megbeszélésére. Vérnyomás 
mérés alatt az iskolai teljesítményre és közérzetre vonatkozó beszélgetés néhány perc alatt 
kiderítheti a fő problémákat és felajánlhatjuk, hogy ezekkel más alkalommal szívesen foglalkozunk, 
esetleg tudunk segíteni, tanácsot adni. Észre kell vennünk például, hogy a serdülő dohányzik-e; erre 
érdemes rákérdezni, beszélni róla. Nehezebb a kábítószer használatot és az alkoholfogyasztást 
kideríteni, de a hétfői fejfájós serdülők esetén a hétvégi programokat sem árt megkérdezni. Az 
alvászavart talán nem szégyellik és esetleg depresszió jele is lehet, csak egy kérdés és felvethet több 
problémát is. Nagyon vékony, illetve elhízott gyermeknél a szülőkkel való konzultáció az anorexia, 
illetve egyéb étkezési zavarok kiszűrésére ajánlott. Kövér gyerekek is jól viselik, ha rákérdezünk, nem 
akarnak e fogyni, tudnánk segíteni. Sajnos nem állnak rendelkezésre hazai tesztek, sem a depresszió 
sem a táplálkozási zavarok könnyebb felismerésére. 

Barátjukról, barátnőjükről szívesen vallanak, akkor már csak egy kérdés a védekezés módja. Ha itt 
problémát látunk, akkor szintén fel kell ajánlanunk egy beszélgetést, illetve nőgyógyászhoz küldeni. 
Bőrproblémákkal is szinte mellékesen kell foglalkoznunk, ritkán panaszkodnak erre. Ha rákérdezünk, 
hogy mit használnak, kiderül, hogy vagy nem foglalkoznak a problémával, vagy rosszul kezelik. 
Tudunk jó szereket javasolni, felírni, illetve bőrgyógyászt ajánlani. Ortopédiai panasza egy serdülőnek 
szinte sosincs, de mi látjuk a hátát, mellkasát, széttaposott cipőjét. Gyors tájékozódó vizsgálat után, 
mindenképp adjunk ortopédiai beutalót a rászorulóknak és kérjük is számon, vajon elmentek-e, 
illetve hordják-e a javasolt segédeszközt, végzik-e a tornát, járnak-e úszni. Amennyiben a serdülő 
szülővel érkezik, lehetőséget kell teremteni mindkét fél meghallgatására. Semmiképp ne vállaljuk a 
döntőbíró szerepét, mindkettejük bizalmára szükségünk van. Mondjuk el véleményünket és adjunk 
lehetőséget mindkettejüknek a reagálásra. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a sikeres ellátás a kölcsönös bizalmon és a sikeres 
kommunikáción alapszik. Fontos, hogy legyen bizalom a beteg és szülője részéről az őket ellátó orvos 
felé. Érezzék a szülők, betegek, hogy az ő sorsuk, problémájuk érdekel minket és nemcsak a 
betegséget, hanem a pácienst gyógyítjuk. 

Irodalom 

Nelson: A gyermekgyógyászat tankönyve 16th Edition (Ed. Behrman RE et al.) Növekedés és fejlődés. 
A gyermekgyógyászat pscyhosociális vonatkozásai. (2008) 
Gyermekgyógyászati Útmutató Medition (2008) 

Tesztkérdések 

1. Jobb oldali plexus sérülésre utal: 
A. Jobb kar lóg, abdukált, befelé rotált, ellenoldali Moro-reflex hiányzik 
B. Bal kar flektált, jobb kar addukált, kifelé rotált, Moro-reflex hiányzik 
C. Jobb kar lóg, addukált, befelé rotált, Moro-reflex hiányzik 
D. Jobb kar lóg, addukált, befelé rotált, fokozott Moro-reflex 
 
2. A fejlődésneurológiai vizsgálat része, kivéve: 
A. Moro- reflex 
B. Izomtónus vizsgálata 
C. Ülésbe húzás 
D. Koponya tapintása 
 
3. Újszülöttkorban előforduló gasztroenterológiai korképek, kivéve: 
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A. Meconium ileus 
B. Coeliakia 
C. Necrotizáló enterocolitis 
D. Rövid bél szindróma 
 
4. Újszülött kori hyperbilirubinémia: 
A. Bilirubin >17 µmol/l 
B. Bilirubin >8,5 µmol/l 
C. Bilirubin >255 µmol/l 
D. Első élethéten bilirubin szint >86 µmol/l 
 
5. Direkt hyperbilirubinémiát okoz: 
A. Spherocytosis 
B. Extrahepatikus biliáris atrézia 
C. Thalassemia 
D. Morbus heamoliticus neonatorum 
 
6. Direkt icterusra utal: 
A. Citromsárga bőrszín, sötét vizelet, görcsök, ascites 
B. Világos vizelet, etetési nehézség, görcsök, láz 
C. Sötét vizelet, citromsárga bőrszín, hepatosplenomegalia 
D. Sötét vizelet, világos széklet, hepatosplenomegalia, ascites 
 
7. Leggyakrabban előforduló problémák a kommunikáció során, kivéve: 
A. Türelmetlenség 
B. Szakzsargon használata 
C. Felvilágosítás elmulasztása 
D. Szülők véleményének figyelembe vétele 
 
8. Intrauterin, intrapartum, postpartum fertőzések terápiája: 
A. Iv. antibiotikum, majd p.os antibiotikum, mellé probiotikum 
B. Csak p.os antibiotikum, mellé probiotikum 
C. Csak iv. antibiotikum, majd otthon p.os antibiotikum 
D. Csak probiotikum 
 
9. A vizsgálathoz kit kell teljesen levetkőztetni: 
A. Csak a csecsemőt 
B. Csak a kisgyereket 
C. Csak a serdülőt 
D. Mindegyiket 
 
10. Mi a teendő, ha vizsgálatnál bántalmazásra utaló jelet észlelünk? 
A. Rákérdezünk a szülőtől, hogyan keletkezett 
B. Rákérdezünk a szülőtől és szólunk a védőnőnek 
C. Nem csinálunk semmit 
D. Rákérdezünk a szülőtől és jelzést küldünk a gyermekjóléti szolgálatnak, valamint szólunk a 
védőnőnek is 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: D, 3: B, 4: D, 5: B, 6: D, 7: D, 8: A, 9: D, 10: D 
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Genetikai betegségek 
dr. Simkó Róbert 

Függelék: genetikai kifejezések magyarázata 

Allél: egymást kölcsönösen kizáró tulajdonságokat meghatározó gének 
Aneuploidia: a normálistól eltérő kromoszómaszám 
Centromera: a kromoszómák rövid és hosszú karjának találkozási helye, amely nem-kódoló 
heterochromatinból áll 
Domén: a fehérjék szerkezeti és funkcionális alegysége 
Domináns gén: olyan gén, amelynek allélpárja jelenlétében is érvényesül a hatása 
Euploidia: normális kromoszómaszám 
Expresszivitás: egy gén kifejeződésének mértéke a fenotípusban 
Fenotípus: a klinikai kép 
Genom: a genetikai állomány egésze 
Genotípus: egy tulajdonság genetikai háttere 
Hemizigóta állapot: X kromoszómához kötött betegségben szenvedő férfi genetikai meghatározása 
Heterozygóta állapot: az allélpár 2 locusán különböző gének találhatók 
Homológ kromoszómapár: egymásnak megfelelő kromoszómák, melyek egyik fele anyai, a másik apai 
eredetű 
Homozygóta állapot: az allélpár 2 locusán azonos gének találhatók 
Karyogram: egy sejt kromoszómakészlete elemzéshez összerendezve 
Kromoszóma: DNS-ből és fehérjéből álló lineáris struktúra. A sejtosztódás metafázisában 
kondenzálódik és fénymikroszkóppal vizsgálható. A homológ kromoszómapárok egyike anyai, a másik 
apai eredetű (22 pár testi és 2 nemi kromoszóma). 
Locus: a gén helye a kromoszómán 
Lyonizáció: az egyik X kromoszóma véletlenszerű inaktivációja nőkben, az embrionális élet kezdetén 
Metiláció: a gén-inaktiváció leggyakoribb mechanizmusa: a DNS-ben lévő citidinhez a DNS-
metiltranszferáz enzim metilcsoportot kapcsol 
Minor anomália: funkcionálisan ártalmatlan, esetleg esztétikailag hátrányos fejlődési rendellenesség 
(pl. számfeletti emlőbimbó) 
Monogénes öröklődés: egy génpár által meghatározott öröklődés 
Penetrancia: azt fejezi ki, hogy a domináns gén az esetek hány %-ában hozza létre a neki megfelelő 
fenotípust 
Proband (= index páciens): a (családból elsőként) vizsgált beteg 
Recesszív gén: olyan gén, amely magában nem, csak azonos génpárként képes kifejteni hatását 
Transzkripció: a gén expressziójának 1. lépése: az információ átírása RNS-sé 
Transzláció: a gén expressziójának 2. lépése: az RNS-ben lévő információ átírása fehérjévé 

1.0. A genetikai betegségek diagnosztikája 

A diagnózis felállításának első lépése az anamnézisfelvétel. A genetikai betegségek esetén nagy 
jelentősége van a családi anamnézisnek és a várandósság körülményeire vonatkozó kérdéseknek. 
Öröklött betegség gyanúja esetén családfát kell rajzolni (1. táblázat). A fizikális vizsgálatnak ki kell 
terjednie az antropometriai paraméterekre és a minor anomáliák jelenlétére. Gyakran szükségesek 
képalkotó- (pl. csontdysplasiák) illetve laborvizsgálatok (enzimmeghatározások anyagcsere 
betegségek gyanúja esetén). Veleszületett genetikai betegség gyanúja esetén nagy jelentősége van a 
fényképfelvétel-sorozatok értékelésének. A fenotípus gyakran jellegzetes, kortól függő változáson 
megy keresztül, így az arc dysmorphiája a korral sokat enyhülhet. 

1. táblázat. A családfák ábrázolásánál használt fontosabb szimbólumok 
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1.1. Genetikai vizsgálatok 

Specifikus genetikai vizsgálatnak tekinthető a kromoszómavizsgálat és a molekuláris genetikai 
vizsgálatok. A klasszikus kromoszómavizsgálat a metafázisú sejtek DNS-én történik. A kromoszómákat 
festéssel sávozzák, lefényképezik, majd az elemzéshez karyogramba rendezik. A leggyakrabban a vér 
phytohaemagglutininnel stimulált T lymphocytáit használják a vizsgálathoz. Prenatális vizsgálat a 
chorionboholy vagy a magzatvíz spontán oszló sejtjeiből történik. Egyéb lehetőségek: fibroblast, 
tumorsejtek stb. Kromoszómavizsgálat történhet fluoreszcencia in situ hibridizációval (fluoreszcens 
festékkel megjelölt DNS próba, FISH) is. Egyes próbák egész kromoszómát, mások annak egy részét 
ismerik fel. Különösen értékes vizsgálat, ha a karyogram elemzése nehéz (pl. prenatális vizsgálat, 
tumor-genetika) vagy a szerkezeti eltérés szubmikroszkópos méretű. A kromoszómavizsgálat 
indikációit a 2-4. táblázat foglalja össze. A molekuláris genetikai vizsgálatok közül a klinikai 
diagnosztikára a PCR vizsgálat (polimeráz láncreakció) a legalkalmasabb. A DNS egy specifikus 
szegmensének felszaporításával egy mutáció jelenléte egyértelműen igazolható vagy kizárható (pl. 
fragilis X). Egyéb vizsgálatok tekintetében a szakkönyvekre utalunk. 

2. táblázat. A kromoszómavizsgálat indikációi a probandnál 

Multiplex fejlődési rendellenesség 

Arcdysmorphia + mentális retardáció 
Tisztázatlan eredetű mentális retardáció 
Kromoszómális rendellenesség klinikai gyanúja 
Lányok tisztázatlan eredetű nanosomiája 
Nemi differenciálódás zavara 
 

3. táblázat. A preventív kromoszómavizsgálat indikációi 
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Kiegyensúlyozatlan kromoszóma transzlokációs gyermek szüleinél (kiegyensúlyozott transzlokáció 
kimutatása—lásd később) 

Kiegyensúlyozott transzlokációt hordozó szülők egészséges gyermekeiben és testvéreiben 
Ismételt vetélések esetén 
Meddőség esetén 
 

4. táblázat. Prenatális kromoszómavizsgálat indikációi 

Kiegyensúlyozott transzlokációt hordozó anya terhességében 

35 évnél idősebb anya terhességében 
45 évnél idősebb apa esetén 
Ha más vizsgálatok kromoszómaeltérést vetnek fel 

Ha a terhes Down vagy Turner szindrómás (ritka!) 
Fragilis X-hordozó anyák terhessége esetén (ha nincs molekuláris genetikai vizsgálatra lehetőség) 
A magzati nem meghatározására X kromoszómához kötött betegség esetén, ha a betegség 
diagnosztikájára nincs lehetőség 
 

1.2. A genetikai betegségek diagnosztikájának jelentősége 

Sokszor úgy tűnhet, hogy egy szerencsétlen diszmorf, fogyatékos gyermeknek és a családjának szinte 
mindegy, melyik ritka betegség okozza a bajt, hiszen segíteni biztosan nem lehet rajta. A helyzet 
azonban ennél összetettebb. Természetesen sokat számít, hogy a család a kivizsgálásban (amely 
gyakran többszöri, távoli utazást jelent) meddig hajlandó elmenni. Van azonban néhány általános 
haszna, ha kiderül a pontos diagnózis, úgymint: 

 Megítélhető az ismétlődési kockázat 

 Pontosabban megítélhető a prognózis 

 Az esetek kis részében lehetőség van oki kezelésre (hormon- vagy enzimpótlás) 

 A másodlagos betegségek (pl. obstruktív alvási apnoe) szűrhetők, és a korai felismerés révén 
sokszor eredményesebben kezelhetők 

 Szükségtelen vizsgálatok elkerülhetők 

 A betegséggel való megküzdés könnyebb (betegcsoportokhoz való csatlakozás, internetes 
tájékozódás) 

2.0. A veleszületett rendellenességek osztályozása 

2.1. Pathogenezis szerint 

 Malformatio - elsődleges morfológiai defektus az embrionális fejlődés zavara miatt (pl. 
ajakhasadék) 

 Dysplasia - kóros szövetfejlődés (a csontdysplasiákban kóros porc- és csontszövet) 

 Deformatio - mechanikai hatások miatti kóros alak vagy helyzet (intrauterin kényszertartás) 

 Disruptio - a korábban normális szövet destrukciója (porencephalia) 

2.2. Megjelenés szerint: izolált vagy többszörös 

 A többszörös rendellenességek: 
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 Szindróma - közös ok miatt egymástól függetlenül kialakuló rendellenességek (Down). A 
közös ok lehet: A, monogénes ártalom, B, kromoszóma-rendellenesség és C, teratogén hatás. 

 Szekvencia - a rendellenességek pathogenetikailag összefüggenek (rekeszsérv → tüdő-
hypoplasia) 

 Asszociáció - közös ok nem ismert, de a rendellenességek társulása nem-random (VACTERL - 
vertebralis, analis, cardialis, tracheooesophagealis, renalis és végtag /limb/ malformatiok) 

 Véletlen társulás 

3.0. Monogénes ártalmak. A mendeli öröklődés 

Mendeli öröklésmeneten a klasszikus öröklődés típusait értjük. Ezek lehetnek a testi és a nemi 
kromoszómákhoz kötött, domináns és recesszív öröklésmenetek (autoszómális domináns és 
recesszív-AD és AR illetve X kromoszómához kötött domináns és recesszív-XD, XR és Y 
kromoszómához kötött öröklés). Természetesen nem csak monogénes betegségek öröklődnek így, 
hanem különböző fenotipikus jegyek (pl. vércsoportok). A később ismertetendő nem-mendeli 
öröklésmenetek is az esetek jelentős részében a mendeli öröklést módosítják (pl. fragilis X 
szindróma). 

A genotypus és a fenotypus összefüggése sokkal bonyolultabb annál, amit az egy gén, egy 
(pont)mutáció, egy betegség logikai sor tükröz. Egy betegséget több mutáció is okozhat (a cisztás 
fibrózisban az ismert mutációk száma több mint ezer!), illetve több gént mutációja is eredményezheti 
ugyanazt a betegséget. Egy gén mutációi ugyanakkor többféle betegségért is felelős lehetnek. A 
genotypus és fenotypus összefüggéseire a 1. ábra hoz példát. 

 

1. ábra. Az FGFR3 gén mutációja 

3.1. Az AD öröklésmenet 

 A betegek heterozygóták (a ritka homozygóta állapot súlyosabb, akár letális) 
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 Az egyik szülő beteg vagy új mutációként jelentkezik a betegség (achondroplasiában 80%) 

 Az új mutációk száma az apai életkorral nő 

 Heterozygóta betegek esetén az öröklődési kockázat 50% 

 Egészséges utódok nem örökítik tovább a betegséget 

 A betegség minden generációban megjelenik (vertikális elrendeződés a családfán) 

 Nemi különbség nincs 

 A súlyosság családon belül változó expresszivitás (pl. sclerosis tuberosa) 

 Előfordul csökkent penetrancia (kóros genotípus↔normál fenotípus-pl. otosclerosis, csak a 
génhordozók 40%-ánál alakul ki süketség) 

 Relatíve gyakoriak (összesített prevalencia 1%), quo ad vitam nem súlyosak 

 Általában struktúrfehérjéket érint a mutáció (2. ábra és 5. táblázat) 

 

2. ábra. Az AD öröklésmenet 

 

5. táblázat. Gyakoribb AD öröklődő betegségek (egyes betegségeknél előfordulhat eltérő 
öröklésmenet is) 

Achondroplasia 

Adult típusú polycystás vese 

Akut intermittáló porfíria 

Crouzon betegség 
Ehlers-Danlos szindróma 
Epidermolysis bullosa 

Exostosis cartilaginea multiplex 

Familiáris hypercholesterinaemia 
Huntington betegség 

Marfan szindróma 
Dystrophia myotonica 
Neurofibromatosis 1 
Noonan szindróma 
Osteogenezis imperfecta 
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Otosclerosis 

Polydactylia 
Polyposis coli 

Sclerosis tuberosa 
Sphaerocytosis 
Syndactylia 
Von Willebrand betegség 
Wardenburg szindróma 

 

Néhány gyakori, AD öröklésmenetet követő betegséget a 6-9. táblázatban foglaltunk össze. 

6. táblázat. Achondroplasia 

A proximális szegment (felkar, comb) rövidülését okozó (rhizomeliás) törpeség (végmagasság: 130-
140 cm) 

Macrocephalia, arcközép-hypoplasia, kiugró mandibula, szűk mellkas, ép intellektus 
Obstruktív alvási apnoe (85%) (szűk garat, macroglossia, izomhypotonia) 

Recidív serosus otitis media (rövid fülkürt, izomhypotonia) 
Gerincvelő-kompresszió (cervicalis-ritka, lumbo-sacralis-40%!) 
Végtaghosszabbító műtét megfontolható; növekedési hormonterápia (kísérleti stádiumban) 
Incidencia: 1/20000 
Génlocus: FGF3R 
Öröklésmenet: AD, 80%-ban új mutáció 
 

7. táblázat. Marfan szindróma 

Gigantizmus, diszproporcionáltan hosszú végtagok és ujjak, pectus excavatum és carinatum, 
scoliosis, laza izületek, pes planus, gótikus szájpad, spontán ptx-hajlam 

Hüvelykujj-jel 
Myopia, ectopia lentis 
Kardiovaszkuláris eltérések: aortagyök-tágulat-70%, mitralis regurgitatio-60, arrhytmiák-WPW és 
pitvarfibrilláció-25 
Szövődmények: aorta disszekció, endocarditis, hirtelen halál 

Rendszeres kardiológiai kontroll (β-blokkoló, sze. műtét) 
Sport korlátozás (izometrikus-, kontakt- és minden verseny-) 
Incidencia: 1/5000 
Génlocus: Fibrillin-1 gén (15q21.1) 
Öröklésmenet: AD, 25% új mutáció 
 

8. táblázat. Noonan szindróma („Turner szindróma normál karyotípussal”) 

Jellegzetes arc (hypertelorizmus, kifelé lejtő szemrés, mélyen ülő fülek, epicanthus) 

Alacsony termet (153-165 cm) (50%), rövid nyak, nyaki redő 

Csecsemőkorban táplálási nehézség 
Vitium (leggyakrabban pulm. sten. (50) és hypertrophiás cardiomypathia (15)) 

Mentális retardáció (enyhe) 
Lymphoedema (nyak, láb) 
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Cryptorchismus (70) 
Pectus carinatum (felül) és excavatum (alul) (80) 
Haemorrhagiás diathesis (különböző alvadási faktorhiány-20) 
Növekedési hormonkezelés (kísérleti stádium) 

Incidencia: 1/1000-4000; 60% új mutáció 
Génlocus: többnyire PTPN11 (12q24.1) 
Öröklésmenet: AD 
 

9. táblázat. Neurofibromatosis 1 (von Recklinghausen betegség) 

Tejeskávéfoltok (>6), hónalji pigmentáció, macrocephalia, lish csomók (iris hamartoma) 
Hajlam benignus és malignus perifériás és központi idegrendszeri daganatokra 
Gyermekkorban: 

 Opticus glioma 15%! - spontán regrediálhat, korai nemi érést okozhat 

 Plexiform neurofibromák (az egyik arcfél vagy végtag túlnövekedése) 5% 

 Neuroblastoma, malignus perifériás velőshüvely tumorok (nemcsak gyermekkorban, 10%) 
Serdülőkortól: 

 Dermalis neurofibromák (85%), spinális neurofibromák, phaeochromocytoma 

 Csontrendszeri eltérések kisgyermekkorban: súlyos scoliosis (műtét 5%), pseudoarthrosis 
(tibia-görbület 3%) 

 Érrendszeri eltérések (stenosis, aneurizma): a. Renalis, a. Vertebralis, aorta, hypertonia 

 Lassabb beszédfejlődés, tanulási nehézségek (20-40%), mentális retardáció (6%), 
pszichiátriai problémák, figyelemzavar-hyperaktivitás (40%), epilepszia (4%) 

Incidencia: 1/3000 
Génlocus: neurofibromin gén (tumor szupresszor) (17q11.2) 
Öröklődés: ad, 50% új mutáció 

 

3.2. Az AR öröklésmenet 

 A betegek homozygóták 

 A szülők fenotípusa normál, obligát heterozigóták 

 Gyermekeik 25%-a homozygóta beteg, 25%-a homozygóta egészséges, 50%-a heterozygóta 
hordozó 

 A betegség első megjelenése váratlan (egészséges szülőknek több beteg gyermeke lehet--
horizontális elrendeződés a családfán) 

 Nemi különbség nincs 

 A súlyosság családon belül hasonló (egyforma expresszivitás) 

 Vérrokon házasságokban gyakoribb 

 Különböző populációkban és rasszokban a kóros gén gyakorisága nagyon különböző lehet. 
Ahol magas, populáció-szűrés szóba jön (cisztás fibrózis ∆F508 mutációja É-Európában) 

 Relatíve ritkák (összesített prevalencia 0,25%), quo ad vitam súlyosak 

 Általában anyagcsere-utakat érint a mutáció (3. ábra és 10. táblázat) 
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3.ábra. Az AR öröklésmenet 

10. táblázat. Ismertebb AR öröklődésű betegségek 

Arnold-Chiari szindróma 
Ataxia teleangiectasia 

Cisztás fibrózis 
Congenitalis adrenalis hyperplasia 
Fenilketonuria 
Friedrich ataxia 
Galaktozémia 
Glikogén tárolási betegségek I-IV 
GM1 gangliosidosis 
Hypothyreosis 
Mucolipidosis I-IV 
Mucopolysaccharidosis I, III-VII 
Myasthenia gravis 
Oculocutan albinizmus 
Retinitis pigmentosa 

Sarlósejtes anemia 
Tay-Sachs betegség 

Thalassemiák 
Werdnig-Hoffmann betegség 
Wilson betegség 
Zellweger szindróma 
Xeroderma pigmentosum 
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3.3. Az XD öröklésmenet 

 A beteg férfiak hemizygóták, a nők heterozygóták 

 Az egyik szülő beteg vagy új mutációként jelentkezik a betegség 

 Beteg nők esetén az öröklődés esélye 50% 

 Beteg férfiak lányai betegek, fiai egészségesek 

 A betegség minden generációban megjelenik (vertikális elrendeződés a családfán) 

 A nők betegsége enyhébb (az egészséges X kromoszóma kompenzáló hatása) 

 A súlyosság a család nőtagjai között változó (változó expresszivitás a randomszerű lyonizáció 
miatt) 

 Rendkívül ritkák, quo ad vitam igen súlyosak, férfiakban sokszor letálisak (11. táblázat) 

11. táblázat. X kromoszómához kötötten öröklődő betegségek 

XD XR 

D vitamin rezisztens rachitis 
Pseudohyperparathyreosis 
Incontinentia pigmenti 
Orofaciodigitalis szindróma 
Goltz szindróma 
Ornithin transcarbamilase hiány 

Agammaglobulinaemia 
Becker féle izomdystrophia 
Duchenne féle izomdystrophia 
Fragilis X szindróma 
Haemophilia A 
Haemophilia B 
Hunter kór 
Ichtyosis 
Loewe szindróma 
Testicularis feminisatio 
Wiscott-Aldrich szindróma 

 

3.4. Az XR öröklésmenet 

 A betegek csaknem kizárólag hemizygóta férfiak 

 A heterozygóta nők egészségesek vagy enyhe tüneteik vannak 

 Heterozygóta nők és egészséges férfiak lányai 50%-ban hordozók, fiai 50%-ban betegek 

 Beteg férfiak és egészséges nők lányai obligát heterozygóták, fiaik egészségesek 

 Beteg férfiak és heterozygóta nők lányai 50%-ban betegek, 50%-ban hordozók, a fiúk 50%-a 
beteg, 50%-a egészséges 

 A családi anamnézis lehet negatív, mert az új mutáció és a gonád-mozaicizmus nem ritka (11. 
táblázat) 

3.5. Y kromoszómához kötött öröklésmenet 

 Az Y kromoszóma feladata az indifferens gonadtelep hereszövetté alakítása 

 Y kromoszómához kötött betegség nem ismert, de több tulajdonságot meghatároz (szőrös 
fül) 

 Apáról fiúra öröklődik 

4.0. A multifaktoriális öröklés 

A poligénes vagy multifaktoriális öröklés esetén a betegség vagy fenotipus megjelenése számos gén 
additív működésének az eredménye, amelyet környezeti hatások is befolyásolhatnak (4. ábra). Sok 
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mennyiségi jellegű, gyermek- vagy felnőttkori kezdetű krónikus betegség (pl. asthma) és normál 
fenotípus (pl. testmagasság) így alakul ki. A betegségek másik csoportja, amelyek kialakulásában a 
multifaktoriális öröklésmenetnek szerepe van, minőségi jellegű. Ide tartozik a veleszületett fejlődési 
rendellenességek egy része (pl. ajak- és szájpadhasadék) (12. táblázat). 

 

4. ábra. A multifaktoriális öröklésmenet 

12. táblázat. Fontosabb multifaktoriálisan öröklődő betegségek 

Fejlődési rendellenességek Krónikus betegségek 

Ajak- és szájpadhasadék 
Dongaláb 
Pylorus stenosis 
Hypospadiasis 
Veleszületett csípőficam 
Veleszületett vitiumok 
Velőcső záródási rendellenességek 

Asthma bronchiale 
Atherosclerosis és koronáriabetegség 
Coeliakia 
Diabetes mellitus 
Epilepszia 
Hypertonia 

 

A multifaktoriális öröklésmenet jellemzői: 

 Az esetek 1-5%-ában az egyik szülő maga is beteg 

 Az ismétlődési kockázat egészséges szülők esetén 1-15% 

 Ha közelebbi rokon beteg, vagy a családban több megbetegedés fordul elő, az ismétlődési 
esély nagyobb 

 A súlyosabb betegség (kétoldali ajak- és szájpadhasadék) nagyobb ismétlődési kockázattal jár 

 Az ilyen betegségek gyakorisága a két nemben gyakran eltérő. Ha a beteg a ritkábban érintett 
nemhez tartozik (csípőficamos fiú), az ismétlődési kockázat nagyobb. 

 A betegség súlyossága családon belül különböző 

 Vérrokon házasságokban gyakoribbak 
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 Összesített gyakoriságuk nagy: a veleszületett rendellenességek - 1,2%; krónikus betegségek - 
15% 

 Quo ad vitam általában nem súlyosak 

5.0. A nem-mendeli öröklődés 

A nem-mendeli öröklődésen az utóbbi évtizedekben felismert, a klasszikus öröklésmenetektől eltérő 
(az esetek egy részében azt módosító) öröklésmeneteket értjük. Ide tartozik az ivarsejtek 
mozaicizmusa, a genom imprinting illetve uniparentalis disomia, a mitokondrialis öröklődés és a 
tripletexpanzió-anticipatio jelensége. 

5.1. Mozaicizmus 

Valamely mitózis során bekövetkező mutáció; a megváltozott sejt utódait érinti. Típusai: 1, 
placentáris, 2, germinális, 3, somaticus. A placentára korlátozódó mozaik állapot (pl. aneuploidia). 
Intrauterin növekedési retardációhoz vezet. 

Az ivarsejteket érintő mutáció bizonyos betegségek gyakoribb ismétlődését okozza. Az 
achondroplasia születéskori gyakorisága 1/20000, de az ismétlődés esélye kb 1%. Ennek oka, hogy 
ritkán az apai ősivarsejtekben következik be a mutáció. Ennek a valószínűsége az életkorral nő. A 
rutinszerűen, vérmintából végzett genetikai vizsgálatokkal ez a mutáció-hordozás nem mutatható ki. 

A testi sejteket érintő mozaicizmus csak az érintett személyben okoz eltérést. A mutáció jelentősége 
nagyon különböző lehet. Ilyen változás eredményezi, hogy egyes emberek két irise nem egyforma 
színű. Súlyos betegség ugyanakkor a McCune-Albright szindróma (polyostoticus fibrosus dysplasia, 
tejeskávéfoltok, endocrinopathia), amely a GNAS gén olyan megváltozásának a következménye, 
amely nem-mozaik formában letális lenne. 

5.2. Genom imprinting és uniparentalis disomia 

Imprinting: a DNS olyan, reverzibilis megváltozása, ami az apai és anyai ágon örökölt kromoszómák 
vagy gének eltérő expresszióját okozza (az egyik szülői allél az inaktív, „imprinted” gén, a másik 
szülőtől származó pedig szükség szerint működik). Az imprinting nélkülözhetetlen a normális 
egyedfejlődéshez. Több mint 50 génnél igazolták az imprinting jelenséget. 

A gén-inaktiváció mechanizmusa: hypermetiláció, mely normál esetben az ivarsejt-képződés során 
következik be. A somatikus sejtekben bekövetkező a metiláció-változás carcinogenezishez vezethet! 

Uniparentalis disomia (UPD): az utód egy kromoszóma mindkét kópiáját egy szülőtől örökli, míg a 
másiktól egyet sem örököl. A kialakulás leggyakoribb mechanizmusa: non-
diszjunkció→trisomia→kromoszómakilökődés→UPD 

Betegség akkor alakul ki, ha: 

 az aktív gén-működés megszűnik (= funkcionális nullisomia). Ez kétféle mechanizmussal 
történhet: az aktív gén deletálódik vagy, az inaktív gén duplikálódik (UPD révén) 

 az imprinted gén reaktiválódik demetiláció révén (=funkcionális disomia) 

Az imprinting által befolyásolt betegségek egyforma eséllyel jelentkeznek fiúknál és lányoknál akár 
anyai, akár apai imprintingről van szó. A családfa hasonlíthat AD, AR és multifaktoriális 
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öröklésmenetre is. A legismertebb idetartozó betegségeket, a Prader-Willi (PWS), Angelman (AS) és 
Beckwith-Wiedemann szindrómákat az 5. ábra és a 13-15. táblázat mutatja be. 

 

5. ábra. Az imprinting szerepe 

13. táblázat. Prader-Willi szindróma 

Izomhypotonia, scoliosis 
Hypothalamikus működészavar, amelynek következtében: 

Csecsemőkori hypo-, gyermekkori hyperphagia, következményes obesitassal 

Nanosomia (GH rezerv↓) 
Hypogonadizmus 
Hypopigmentáció 
Kis kéz és láb 
Keskeny arc, mentális retardáció 

Restriktív tüdőbetegség, kevert alvási apnoe 
Incidencia: 1/10-25000 
Oka: az apai 15q11-q13 régió (SNRPN gén) funkcionális nullisomiája (deléció vagy anyai UPD) 
Genetikai inverz: az anyai régió betegsége→Angelman szindróma (közös tünetek: hypotonia, 
hypopigmentáció, mentális retardáció) 

 

14. táblázat. Angelman szindróma 

Izomhypotonia 
Epilepszia (specifikus EEG) 

Ataxia 
Nevetés rohamokban („happy puppet”) 

Prognathia, macroglossia, lapos tarkó 

Hypopigmentáció 
Mentális retardáció 
Incidencia: 1/10-20000 (in vitro fertilizáció után gyakoribb!) 

Oka: az anyai 15q11-q13 régió (UBE3A gén) funkcionális nullisomiája (deléció, apai UPD vagy 
pontmutáció) 
 

15. táblázat. Beckwith-Wiedemann szindróma 
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Változatos fenotypus! Macrosomia, hemihypertrophia, macroglossia, organomegalia, omphalocele, 
inguinális hernia, redők a fülcimpán, naevus flammeus 
Tumor-hajlam - 600-szoros (Wilms, hepatoblastoma) 
Neonatalis hypoglicaemia (50%) 

Ép intellektus vagy mentális retardáció a hypoglycaemia miatt 

Incidencia: 1/13700 (in vitro fertilizáció után 4-szer gyakoribb) 
Oka: az IGF2 gén expressziójának duplikációja (apai 11p15.5 régiót érintő UPD vagy az inaktív anyai 
gén reaktiválódik). IGF2↑ (növekedési faktor)→macrosomia, tu hajlam. Szerepet játszhat még H19 
(apai imprinting): tumor szupresszor → tumor hajlam, LIT1 → hasfali defektus 
Genetikai inverz: Silver-Russel szindróma (pre- és postnatalis növekedési retardáció, 
hemihypertrophia) 

 

5.3. Mitokondriális öröklés 

 A mitokondriumok a sejtek energiatermelő organellumai: egy sejt több mint 200000-et 
tartalmaz 

 Saját, cirkuláris DNS-ük van, mely 34 gént tartalmaz. Ezek a megváltozása a sejt 
energiaellátását rontja → a nagy energiaigényű szervek károsodnak leginkább (harántcsíkolt- 
és szívizom, idegrendszer) 

 Mitokondriumok az utódba csak a petesejtből kerülnek (a hímivarsejtben nincs) 

 A mitokondriálisan öröklődő betegség új mutáció eredménye vagy anyai eredetű 

 A beteg anya minden gyermeke beteg 

 A beteg férfi nem örökít 

 Rendkívül változó expresszivitás (a mitokondriumoknak gyakran csak egy része hordozza a 
mutációt = heteroplasmia) 

 A súlyosság családon belül is nagyon különböző (a petesejtek keletkezésekor a 
mitokondriumok randomszerűen kerülnek az utódsejtekbe) – a súlyosabb tünetek nagyobb 
genetikai terheltséget jelentenek (6. ábra és 16. táblázat) 

 

6. ábra. Mitochondriális öröklés 
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16. táblázat. Mitokondriális mutáció okozta betegségek 

Leber féle öröklődő opticus neuropathia 
MERRF (myoclonus epilepszia „rongyos” vörös izomrostokkal) 

MELAS (mitokondriális myopathia, encephalopathia, laktát acidosis, stroke) 
Kearns-Sayre szindróma (ophthalmoplegia externa, ataxia, görcsök, vezetési zavar) 
 

5.4. Anticipatio - triplet expanzió 

Anticipatio: a betegség az egymást követő generációkban egyre fiatalabb életkorban és egyre 
súlyosabban manifesztálódik 

Ismétlődő trinucleotid-szekvencia (triplet) mutatható ki a gén nem-transzlálódó (fehérjévé át nem 
íródó) részében. 

Az ismétlődő szekvenciák száma generációnként nőhet (triplet expanzió); ezek száma és a betegség 
súlyossága összefügg 

A triplet expanzió a betegségek egy részében anyai, más esetekben apai ágú öröklés esetén 
következik be 

Triplet expanzió esetén a gén hypermetilálódik és transzkripciója megszűnik. 

Gyermekgyógyászati szempontból a legfontosabb ilyen betegség a fragilis X szindróma (17. táblázat), 
de ide tartozik az AD öröklésmenetű Huntington betegség és dystrophia myotonica, illetve az AR 
öröklődő Friedreich ataxia is. 

17. táblázat. Fragilis X (Martin-Bell) szindróma 

A mentális retardáció 2. leggyakoribb oka fiúkban (IQ 20-80) 
Macrocephalia, macroorchidizmus 
Hosszú arc, nagy, elálló fülek, erős állkapocs, magas homlok 
A motoros fejlődés lassabb, a beszéd késik, hyperaktivitás, autizmus 
Carrier nők: mentális tünetek (50%), korai menopausa 

Premutációt hordozó férfiak: felnőttkorban sajátos idegrendszeri betegség (ataxia, tremor, 
dementia, Parkinson-szerű tünetek) 
Incidencia: 1/1000-4000 fiú 
Génlocus: FMR-1 (Xq27.3) 
˂50 CGG triplet → normál génfunkció; premutáció: 51-200; full mutáció: 201-2000 → génfunkció Ø 
Öröklésmenet: X-hez kötött recesszív, triplet expanzióval 
 

6.0. Kromoszóma rendellenességek 

Számbeli vagy szerkezeti rendellenességek lehetnek. Jellemzően multiplex fejlődési 
rendellenességgel és tanulási nehézséggel járnak. Csak a gyakoribb típusokat említjük. 
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6.1. Számbeli eltérések 

A számbeli eltérések (aneuploidiák) általában az anyai gametogenezis során meiotikus non-
diszjunkcióval (szét-nem válás) keletkeznek. Ennek az esélye az anyai életkorral nő. Számbeli 
eltéréshez vezethet a kiegyensúlyozatlan kromoszóma transzlokáció (lásd később), illetve a 
mozaicizmus, amikor csak a sejtek egy részében van számfeletti kromoszóma. Ilyen esetekben a non-
diszjunkció a gaméták kialakulása után, a mitosisok során történik. A fenotípus eltérése enyhébb. 

A számbeli eltérések közül az élettel összeegyeztethető betegségeket tárgyaljuk, amelyekkel egy 
háziorvos találkozhat. A 21-es testi kromoszómát érinti a Down kór, a nemi kromoszómákat érintik a 
Turner és a Klinefelter szindróma (18-20. táblázat). 

18. táblázat Down szindróma 

A mentális retardáció leggyakoribb oka 
Alacsony termet, 4-ujjas barázda, elálló nagyujj, arcközép hypoplasia, epicanthus, hypertelorizmus, 
izomhypotonia 
Vitiumok (40%): endocardialis párnadefektus, VSD, Fallot 

Duodenum- és anusatresia, Hirschsprung-betegség 
Obstruktív alvási apnoe (macroglossia, izomhypotonia, obesitas); alvászavarok: parasomniák, 
bruxizmus 
Gyakori serosus otitis media (rövid fülkürt, izomhypotonia) 
Autoimmun betegség-hajlam: coeliakia, thyreoiditis (20%) 
Haematológiai betegségek: AML (150-szeres kockázat), ALL (12-szeres), tranziens neonatalis 
leukemia 

Atlantoaxiális subluxatio (izületi szalag-lazaság) 
Korai Alzheimer kór (amyloid prekurzor protein gén 3 kópiája) 

Szemészeti betegségek: cataracta, strabizmus, nystagmus 

Incidencia: 1:1000 (anyai életkor-függő) 
Ok: 21-es kromoszóma triszómiája (95%), transzlokáció, mozaicizmus (a kromoszómavizsgálat 
mindig elvégzendő!) 
Megelőzés: a prenatalis kombinált tesztek alkalmazásával a Down szindróma 95%-os eséllyel 
kiszűrhető 
 

19. táblázat. Turner szindróma 

Epicanthus, alacsonyan ülő fülek, ferde szemrés, naevusok az arcon, micrognathia, gótikus szájpad 

Alacsony termet, rövid nyak, nyaki redő, mély hajvonal 

Pajzs alakú mellkas, cubitus valgus 
Vitium: bicuspidalis aortabillentyű (25%), coarctatio aortae 
Hypertonia (serdülőkorban 30%) 
Otitis-hajlam, halláscsökkenés 
Primer hypogonadizmus, csíkgonad 
Felnőttkorban az ösztrogénhiány miatt osteoporosis, cardiovascularis betegségek 
Nanosomia kezelése növekedési hormonnal 
Pubertas-indukció illetve tartós hormonpótló kezelés ösztrogénnel 
Incidencia: 1/2000 lány (fogamzáskor 2%, de 99%-os intrauterin szelekció!) 
Karyotípus: 45,X (50%), illetve mozaik formában isoX, rX, Xp-, Xq- (lányok minden tisztázatlan 
eredetű nanosomiájánál kromoszómavizsgálat!) 
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20. táblázat. Klinefelter szindróma 

Magas termet, epicanthus, benyomott orrgyök, clinodactylia (a kisujj görbülete) 
Primer hypogonadizmus (kis herék, kóros spermatogenezis, tesztoszteronhiány), meddőség 
A pubertás lefolyása többnyire normális, gynecomastia 
Általában normál intelligencia 
Tesztoszteron adása szóba jön 
Vénás thrombosishajlam (androgénhiány → hypofibrinolysis) 
Incidencia: 1/1000 fiú 
Karyotípus: 47, XXY; ill. a mozaik formában további számfeletti X kromoszómák 
 

6.2. Szerkezeti eltérések 

A szerkezeti eltérések közé tartoznak a reciprok transzlokációk és a deléciók. Transzlokációnak két 
különböző kromoszóma anyagának kicserélődését nevezzük. Ha nem jár a genetikai anyag 
mennyiségének változásával, kiegyensúlyozott transzlokációról beszélünk. Ezek az eltérések enyhe 
mentális retardációt okozhatnak, gyakoriságuk 1/500. Jelentőségüket az adja, hogy ilyen személy 
utódaiban előfordulhat a genetikai anyag többletével járó kiegyensúlyozatlan transzlokáció (pl. 
transzlokációs Down kór), gyakori az ismételt halvaszülés és nagyobb a daganat-hajlam. 

A deléciók a genetikai anyag elvesztésével járnak. Általában a kromoszómák vége vész el, de 
előfordulnak intersticiális deléciók is. Nagyméretű hiány cytogenetikailag (fénymikroszkóppal) 
észlelhető, szubmikroszkópos deléció FISH vizsgálattal mutatható ki. A deléció által okozott tünetek 
az esetek egy részében nem egy gén kiesésével, hanem egymás mellett lévő, egymástól független 
gének elvesztésével magyarázhatók, ilyenkor „folyamatos gén szindrómáról” beszélünk. 

A terminális deléciók legismertebb példája a macskanyávogás (cri du chat) szindróma, míg az 
intersticiális mikrodeléciók gyakoribb képviselői a DiGeorge és a Williams szindróma (21-23. táblázat). 
Az imprintingnél már említett szindrómák a betegek jelentős részében szintén folyamatos gén 
szindróma következményei. 

21. táblázat.”Cri du chat” (macskanyávogás) szindróma 

Microcephalia, csecsemőkorban magas sírási hang, holdvilágarc, hypertelorizmus, epicanthus, 
mélyen ülő fülek 
Izomhypotonia 
Súlyos pszichomotoros és mentális retardáció 
Destruktív viselkedés, autoagresszió 

Incidencia: 1/20000-50000 
Karyotípus: 5p- (a hiányzó részlet mérete változó) 

5p15.2-t érintő folyamatos gén szindróma (a fenotípust elsősorban a TERT gén kiesése okozza)  
 

22. táblázat. DiGeorge (velocardiofacialis) szindróma 

Rendkívül változatos fenotípus! A 3. és 4. kopoltyúív fejlődési zavara (thymus → T sejtes 
immunhiány; mellékpajzsmirigy → hypocalcaemia, újszülöttkori görcsök; aortaív és truncus → VSD, 
nagyértranszpozíció, Fallot; szájpadhasadék és előemelkedő orr → hypernasalis beszédzavar, 
conductív halláscsökkenés; nanosomia; enyhe mentális retardáció) 
Gyermekkorban hyperaktivitás-figyelemzavar, felnőttkorban skizofrénia, bipoláris elmezavar 
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Terápia: immunhiány → csontvelő-transzplantáció, kalciumpótlás, műtét → vitium, szájpadhasadék 
Incidencia: 1/4000 

Karyotípus: 22q- 
22q11.2-t érintő 1,5-3 Mb méretű deléció. A kritikus gén egy transzkripciós faktor, a TBX1 
 

23. táblázat. Williams szindróma 

Nanosomia, supravalvularis aorta stenosis, hypercalcaemia (főleg csecsemőkorban), „manóarc” 
Mentális retardáció (megtartott beszédfejlődés) 
Hyperacusis és sensoneuralis halláscsökkenés 
Gyakori szorongásos zavar, hypertonia, korai őszülés 
Incidencia: 1/7500 

Karyotípus: 7q 
A 7q11.23-at érintő 1,5-1,8 Mb mikrodeléció (kritikus gének: elastin → aorta stenosis, GTF2IRD1-
transzkripciós faktor → arcdysmorphia) 
 

7.0. Teratogének okozta szindrómák 

A terhesség alatt élvezeti szerek, gyógyszerek, intrauterin fertőzések és anyai betegségek hatására 
embrio- és fetopathiák alakulhatnak ki (24. táblázat). A teratogénekkel szembeni fogékonyság a 
gesztációs kortól függ: a 29-74. (fogamzás utáni 15-60. nap) között a legsérülékenyebb az embrió. A 
teratológiai behatásnak számos következménye lehet: vetélés, méhen belüli növekedési retardáció, 
fejlődési rendellenesség, microcephalia, mentális retardáció illetve a magasabb rendű idegműködés 
finom zavarai, vakság, süketség, infekció és tumorképződés. Az egyes szindrómák klinikuma spektrum 
jellegű, a fenotípus gyakran nagy változékonyságot mutat. A potenciális károsodásokhoz képest a 
súlyos megbetegedések szerencsére ritkák. A számos szindróma közül az epilepszia ellenes szerek 
által okozott megbetegedéseket tárgyaljuk. 

24. táblázat. Az ismert humán teratogének és a szervfejlődés kritikus periódusai (gesztációs hetek) 

Ismert humán teratogének A szervfejlődés kritikus periódusai (gesztációs 
hetek) 

Alkohol 
Gyógyszerek (ACE-gátlók, androgének, 
antimetabolitok, ARB-k, kumarin, 
antiepileptikumok, citosztatikumok, lítium, 
higany, retinoidsav, stilboestrol, thalidomid) 
Intrauterin infekciók (lues, rubeola, varicella, 
toxoplasma, CMV, parvovírus B19) 
Kokain 
Anyai betegség (DM, PKU, myasthenia gravis) 

Központi idegrendszer (5-8) 
Szív (5-8) 
Külső genitáliák (9-11) 
Végtagok (6-9) 
Fül (6-11) 
Szem (6-10) 
Ajak (7-8) 
Szájpad (8-10) 
Fogak (8-10)  

 

7.1. Antiepileptikumok a terhesség alatt 

A reproduktív korban lévő nőknél előforduló, relatíve gyakorinak mondható epilepszia miatt minden 
250. terhességben antiepileptikum potenciális teratogén hatásával kell számolni. Az összes 
antiepileptikum esetén magasabb a major veleszületett rendellenességek aránya, de ez a valproát 
esetén a legkifejezettebb (25. táblázat). A magzatban az anyainál magasabb a gyógyszerszint. A 
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teratogén hatás dózisfüggő, de az egyéni fogékonyság hatása is jelentős. A fenotípusok széles 
spektruma figyelhető meg. Súlyosabb esetek 1000 mg-ot elérő napi antiepileptikum-dózis esetén 
fordulnak elő. A major rendellenességek gyakorisága 6%. Ezek oka a valproát első trimeszterbeli 
teratogén hatása (a craniocaudalis testszerkezet és a végtagok kialakulását irányító HOX gének 
expresszióját befolyásolja), ill. az epilepsziás görcsök hypoxiát okozó hatása. 

25. táblázat. Fetalis valproát szindróma 

Arc-dysmorphia 50% (magas homlok, hypertelorizmus, epicanthus, arcközép-hypoplasia, mélyen ülő 
fülek, micrognathia), szájpadhasadék, az ujjak rendellenességei, hypospadiasis 
Velőcső-záródási rendellenességek 1-2%, vitium 

Izom-hypotonia 
Intrauterin dystrophia, a postnatalis gyarapodás változó 
Autizmus, késői beszédfejlődés, tanulási nehézségek 
Az arc-dysmorphia (ami idővel javul) súlyossága összefügg a tanulási nehézséggel 

A velőcső-záródási rendellenesség megelőzésére: fólsav szedése már a terhesség előtt 
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Esetismeretés 

S.P.♂ 

Családi anamnézis: egészséges, nem vérrokon szülők. A 40. hétre per vias naturales született (Apgar: 
10/10, testtömeg: 3750g, hossz: 51cm, fejkörfogat: 37 cm). 

Születés után az achondroplasiára jellegzetes klinikai tünetek (macrocephalia, elődomborodó 
homlok, arcközép-hypoplasia, szigony-kéz (a kézujjak a megszokottnál jobban divergálnak, a középső 
3 ujj hossza egyforma), rhizomeliás törpeség miatt kivizsgálásra került sor gyermekosztályon. A rtg 
vizsgálatok eredménye: „A hosszú csöves csontok metaphysis végei szélesebbek, deformáltak. A 
humerus és a femur relatíve rövidebb, vaskosabb (7. ábra). A csigolyatestek magassága kisebb, az 
intervertebralis rések szélesek” A klinikai tünetek és a rtg alapján definitív diagnózist lehetett 
felállítani. A koponya UH megnagyobbodott agykamrákat mutatott, egyéb eltérés nélkül. Egyéb 
belszervi eltérés nem volt, hormon eredményei normál értékeket mutattak. A betegség új 
mutációként jelentkezett. 
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7. ábra. A hosszú csöves csontok eltérései achondroplasiában 
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Anthropometriai paraméterek 1 évesen: tömeg: 8600 g, hossz: 71 cm, fejkörfogat: 51 cm. Nyelvi 
intelligenciája az átlagosnál jobb: 1 éves korban számos szót használ. Izom-hypotoniája miatt 
mozgásfejlődése lassabb: egyedül feláll: 15 hónaposan, egyedül megy: 20 hónaposan. 

2-3 éves kora között növekedési hormont kapott 1 E/kg/hét adagban napi sc. adással. Ez idő alatt 
10,5 cm-t (a korábbi évi növekedési ráta 2-szerese) növekedett, mellékhatás nem volt észlelhető. A 
későbbi, 4 éves korban kezdődő, fél éves hormonkezelés alatt növekedése szignifikánsan nem 
különbözött az achondroplasiára jellemzőtől. (A kezelésekre gyógyszer-adomány adott lehetőséget.) 

15 hónapos kortól kezdve minden őszi-tavaszi időszakban elhúzódó sinusitis, serosus otitis okoz 
panaszokat. Újszülöttkortól volt észlelhető obstruktív alvási apnoéja, mely az akut légúti betegségek 
alatt jelentősen romlott. 21 hónapos korban adenotomia és dobűri tubus behelyezés történt. 
Tonsillectomiára 5 éves korban került sor (polysomnographiára nem volt lehetőség). 

10 évesen több lépésben a femurok és tibiák hosszabbítására került sor (Ilizarov módszer). A 
beavatkozások 2 éve alatt 20 cm hosszabbítás történt. Szövődményként a jobb Achilles-ín 
contracturája alakult ki, amelyet újabb műtéttel is csak kismértékben lehetett javítani. 16 éves 
korban neurogén claudicatio miatt lumbalis MR vizsgálat történt. Ennek során a canalis spinalis alkati 
szűkületét és a L IV-V korong protrusioját írták le. Az ezzel összefüggő panaszok hullámzóak, műtét 
egyelőre nem szükséges. Jelenleg 19 éves, főiskolára jár. 

Tesztkérdések 

1. A szindrómák okai lehetnek: 
A. Kromoszóma-rendellenességek 
B. Monogénes betegségek (pontmutációk) 
C. Teratogén ártalmak 
D. Mindhárom 
 
2. Ha a beteg veleszületett rendellenességei egymással összefüggenek, összefoglaló nevük: 
A. Szindróma 
B. Szekvencia 
C. Asszociáció 
D. Véletlen társulás 
 
3. Nem tartozik a mendeli öröklésmenetek közé: 
A. AD 
B. AR 
C. XR 
D. Mitochondriális öröklésmenet 
 
4. A mitochondriális öröklésmenetű betegségek jellemzője: 
A. A betegség új mutáció, vagy az anya örökíti 
B. Csak fiúk betegszenek meg benne 
C. Az ismétlődés esélye 25% 
D. Relatíve gyakoriak 
 
5. A teratogén hatás eredménye lehet: 
A. Vetélés 
B. Fejlődési rendellenesség 
C. Mentális retardáció 
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D. Intrauterin növekedési retardáció 
E. Mindegyik 
 
6. Az achondroplasia jellemzői: 
A. Macrocephalia 
B. Rhizomeliás törpeség 
C. Az intellektus ép 
D. Mindegyik 
 
7. A neurofibromatosis I. jellemzői: 
A. Tejeskávéfoltok 
B. Vitiumok 
C. Hajlam idegrendszeri daganatokra 
D. Microcephalia 
E. A és C 
F. B és D 
 
8. A fragilis X szindróma jellemzői: 
A. Fiúkat és lányokat egyformán érint 
B. Öröklésmenete AD 
C. Primer hypogonadizmust okoz 
D. Fő tünete a vitium és az immunhiány 
E. Fiúkban a mentális retardáció 2. leggyakoribb oka 
 
9. A Down szindrómások hajlama másodlagos betegségekre: 
A. Coeliakia 
B. Hypothyreosis 
C. Vitiumok 
D. Atlantoaxialis subluxatio 
E. Mindegyik 
 
10. A Turner szindróma jellemzői: 
A. Súlyos mentális retardáció 
B. Primer női hypogonadizmus 
C. Felszívódási zavar 
D. Nanosomia 
E. Mindegyik 
F. B és D 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: B, 3: D, 4: A, 5: E, 6: D, 7: E, 8: E, 9: E, 10: F 

Gyermekkardiológia az alapellátásban 
dr. Mogyorósy Gábor, dr. Berkes Andrea 

Veleszületett szívhibák 

A kongenitális szívhibák a leggyakoribb veleszületett rendellenességek (8-10/1000 újszülött). A 
gyermekkardiológia és gyermek-szívsebészet területén az elmúlt néhány évtizedben tapasztalt gyors 
fejlődésnek köszönhetően a vitiumos gyermekek döntő többsége eléri a felnőttkort, évente 5%-kal 
növelve a veleszületett szívhibás felnőttek számát. Így egyre fontosabbá válik, hogy az alapellátásban 
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dolgozók ismerjék e növekvő populáció körében előforduló kardiológiai ellátást igénylő, és a 
szakellátás segítsége nélkül is megoldható problémák körét. 

A veleszületett szívhibák és az azokkal járó tünetek ismerete elengedhetetlen a házi gyermekorvosok 
számára, ugyanis az enyhe vitiumok esetén súlyos, szembetűnő tünetek nélkül is elérhető a 
felnőttkor. Másfelől a műtét/ katéteres intervenció előtt álló, illetve az operált/intervención átesett 
gyermekek gondozásban az alapellátó gyermekgyógyász is részt vesz.A veleszületett szívhibával 
rendelkezők orvosi vizsgálata során különös gondot kell fordítani a szívelégtelenség jeleire és a pulzus 
eltéréseire. 

I. Beavatkozást gyermekkorban nem feltétlenül igénylő szívhibák 

Az I. csoportban kiemelt szívhibával rendelkezők esetében az alapellátó felelőssége a szívelégtelenség 
tüneteinek, a pulzus eltéréseinek észlelése, a rendszeres kardiológiai gondozás követése. 

Pitvari sövényhiány 

A pitvari septum defektusok jelentős része spontán záródhat az élet első két évében. A kórkép 
csecsemő-gyermekkorban többnyire tünetmentes, így nem ritka a késői felismerés. Egyetlen tünet a 
bal parasternalis II. bordaközben hallható halk systolés zörej és szélesen kettős II. hang. Közepes, 
illetve nagy defektus esetén indokolt a katéteres intervenció vagy nyitott szívműtét során történő 
zárás, ui. felnőttkorban pulmonalishypertonia, jobb kamra elégtelenség alakulhat ki. A defektus 
ritmuszavarra, paradox embolizációra és stroke-ra hajlamosít. Stroke esetén a kicsi defektus zárása is 
indokolt. 

Pulmonalisstenosis 

Az újszülöttkori kritikus stenosis, mely cyanosissal járó szívelégtelenséget okoz, sürgős ellátást 
igényel. Az enyhébb pulmonalis szűkületek az első években ritkán, de progrediálhatnak, 
subpulmonalisstenosis vagy commissura-fúzió kialakulása miatt. Felnőttkorban a meszesedés miatt 
súlyosbodhat az eltérés, ezért kardiológiai gondozás indokolt. 

Ductusarteriosuspersistens 

Csak a hallható zörejt okozó formák jelentenek kockázatot. Ha jelentős a bal-jobb shunt, mely mellett 
hangos continua zörej hallható, cardiomegalia észlelhető, már csecsemőkorban dekompenzáció, 
majd pulmonalishypertonia alakulhat ki, és endocarditis kockázattal is számolnunk kell. 

Bicuspidalis aorta billentyű (enyhe aorta stenosis) 

A lakosság 0,5%-ánál észlelhető. Teljesen tünetmentes maradhat egy életen át, azonban 
endocarditisre hajlamosít, melynek jele a lázas állapot mellett megjelent diastolés zörej lehet. 
Bicuspidalis aorta billentyű talaján felnőttkorban szűkület kialakulásával is számolhatunk. Heves 
mellkasi fájdalommal és diastolés zörejjel járó aorta dissectio ritkán következik be. 

Coarctatio aortae 

Enyhe/mérsékelt esetben tünetmentes lehet, de a betegek háromnegyede nem éri meg az 50 éves 
kort. Rutin gyermekorvosi vizsgálat során minden gyermeknél történjen vérnyomásmérés és pulzus-
tapintás az alsó végtagon is! A vitium jele lehet a felső végtagon mért magas vérnyomás, a 
claudicatio. Ritkán aorta aneurysmadissectio okozta mellkasi fájdalom a vitium első tünete. 
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Izolált kamrai septum defektus 

Elhelyezkedése szerint lehet perimembrán, muscularis, supracristalis és beáramlási (inlet) típusú. Két 
éves korig gyakran záródik (vagy megkisebbedik). A felnőttkort műtét nélkül megérő esetek lefolyása 
lehet kedvező spontán záródás, vagy megkisebbedés miatt, de a bal-jobb shuntösvitiumok 
végállapota, a pulmonalishypertonia (Eisenmenger szindróma) is kialakulhat, mikor az életben 
maradást csak a tüdő transzplantáció teszi lehetővé. Subpulmonalis izmos szűkület kialakulása 
védheti a tüdőt az elárasztástól, késleltetve a pulmonalishypertensio létrejöttét. 

A vitiumendocarditis-kockázatot jelent. Társulhat hozzá az aorta billentyű prolabálása (diastolés zörej 
jelzi), mely a billentyű megóvása érdekében műtétet tesz szükségessé. 

Kardiális dekompenzáció fiatal csecsemőkorban 

A kisvérköri rezisztencia 1-3 hónapos korban bekövetkező csökkenésével a bal-jobb shunt fokozódik, 
így az addig tünetmentes bal-jobb shuntösvitiumok, mint a kamrai septumdefectus, pitvar-kamrai 
septumdefectus (AV-septumdefectus), perzisztálóductusarteriosus dekompenzációt okozhat. A 
csecsemő étvágya romlik, tachycardia, tachypnoe jelentkezik, (melyet gyakran légúti infekcióként 
kezelnek) sápadtság, hepato- és cardiomegalia mellett. Ekkor indokolt a gyógyszeres kezelés ACE 
gátló, furosemid, digoxin adásával, illetve a korai műtét egyedi elbírálása is szükségessé válhat. 

II. Korai intevenciót igénylő szívhibák 

A korai intervenciót igénylő szívhibával született gyermekek gyakran már az újszülöttkorban 
végrehajtott beavatkozást követően, vagy az újszülöttkorban felállított, korai intervenció igényének 
ismeretével kerülnek az alapellátó orvoshoz. 

Fallot-tetralogia 

A leggyakoribb cyanotikusvitium. A cyanosis foka a jobbkamrai kiáramlási obstrukció súlyosságától 
függ. Miután a kiáramlási obstrukció részben dinamikus - tachycardia, hyperdinámiás állapot és a 
dehidráció fokozza azt (1. ábra). Kiemelt jelentőségű a potenciálisan fataliscyanotikus roham időben 
való észlelése és megfelelő ellátása. A rohamot infekció, láz, gastroenteritis provokálja. Azonnali 
teendő a gyermek térd-könyök helyzetbe hozása, subcutan morfin (0,01mg/kg), propranolol (0,1 
mg/kg i.v.), promethazin-Pipolphen (1 mg/kg) adása. Ha más nincs, Diazepamrectiolat is hatékony, iv. 
folyadék-adás mellett. 

Cardiotonikum, mimetikum, aminophyllin adása TILOS! Így obstructív bronchitistől való azonnali 
elkülönítése alapvető! 
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1. ábra. A kiáramlási obstrukció fokozódása Fallot-tetralógiában 

Nyolc hónapos kor előtt vagy 4,5 kg testsúly alatt csak mély cyanosis, illetve már jelentkezett 
cyanotikus roham esetén módosított Blalock-Taussigshunt (systemo-pulmonalisshunt) kialakítása 
történik (2. ábra). Nyolc hónapos kor felett elektív korrekció elengedhetetlen, mivel a jobbkamrai 
kiáramlási obstrukció minden esetben progresszív! 

 

2. ábra. A Blalock-Taussigshunt 

A Fallot-tetralogiás betegek döntő többsége jól van, teljes életet élhet, iskolai testnevelésen részt 
vehet. 
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Jelentős pulmonalisregurgitatio vagy residualis szűkület (rendszerint a transanularis folttal korrigált 
esetekben) mellett jobb kamrai diszfunkcióval számolni kell. Ilyenkor ritmuszavarok (kamrai 
ritmuszavarok, AV blokk) is felléphetnek. Fenti okok miatt szükséges a rendszeres kardiológiai 
gondozás. Endocarditis profilaxis rendszerint indokolt. 

A nagyartériák teljes transzpozíciója 

Beavatkozás nélkül csecsemőkorban 90%-uk, később 100%-uk meghal. A vitium magzati 
echokardiográfiával is felismerhető. Újszülöttkorban is időben diagnosztizálható (mély cyanosis, 
pozitív hyperoxia teszt), ha gondolnak rá. A súlyos állapotú újszülöttnél PGE1 infúzió indítása 
szükséges a ductusnyitvatartására, illetve Rashkindpitvari-septostomia elvégzése válhat indokolttá. A 
korrekciót jelentő artériás switch műtétet 10 napos korban végzik el, melynek halálozása <5%. 

Artériás switch műtéten átesett gyermekek kardiológiai követése szükséges a jobb kamrai vagy 
balkamrai kiáramlási obstrukció, a pulmonalisstenosis (a bifurcational és az ágakon is), az aorta 
insuffitientia és a coronaria problémák (reimplantatio!) lehetősége miatt. 

Egykamrás keringés 

Egykamrás keringési viszonyok jellemzik a funkcionálisan egy kamrával járó vitiumokat (pl. 
univentricularis szív, tricuspidalisatresia). A vér keveredik az egyetlen kamrában, a szisztémás, vagy 
gyakrabban a kisvérkör felé pedig obstrukció nehezíti a véráramlást. Így az életbenmaradás feltétele 
a shunt biztosítása a két vérkör között! Az újszülöttnél mély cyanosis észlelhető, pulmonalis keringése 
ductus dependens. Ha nincs obstrukció a szisztémás és a pulmonalis keringés felé, a tüdő 
elárasztódik, korai dekompenzáció jelentkezik. 

Egykamrás keringés esetén a szívsebészeti beavatkozást a Fontan-típusú keringés létrehozása jelenti, 
mely 2 lépcsőben valósítható meg: 1) 8 hónaposan, Glenn műtét: a v. cavasuperiorbeszájaztatása a 
jobb arteriapulmonalisba, 2) 2-3 évesen, TCPC (totalcavo-pulmonaryconnection): a 
cavainferiorbeszájaztatása a jobb arteriapulmonalisba (3. ábra). 

 

3. ábra. TCPC (totalcavo-pulmonaryconnection) 

Fontan-típusú keringés esetén számos szövődménnyel számolhatunk, melyek azonnali kardiológiai 
vizsgálatot tesznek szükségessé: 
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 Szívelégtelenség (cardialisdecompensatio) 

 Thrombosis 

 Arrhythmiák 

 Proteinvesztő enteropathia 

 „Szivárgó szív” (weepingheart): pleuralis folyadék, ascites, perifériás oedema. 

A szívműtéten/katéterintervención átesett beteg 

Minden szívműtéten/ katéterintervención átesett beteg esetén elengedhetetlen, hogy a 
beavatkozásokról, és azoktól független egészségügyi ellátásról szóló dokumentáció hiánytalanul a 
szerepeljen a kardiológiai gondozónál és az alapellátónál is. A korrekt gondozói tevékenység része a 
szülő és a beteg oktatása, a veszélyállapotok jeleinek pontos, a beteg és a család számára egyértelmű 
ismertetése. A kontrollvizsgálatokon való rendszeres megjelenést az alapellátónak is követnie kell. 

Posztoperatív szövődmények 1-2 hónapon belül 

A korai szövődmények között szereplő endocarditisre, pericarditisre, mediastinitisre egyaránt láz, 
kardiális dekompenzáció, splenomegalia hívhatja fel a figyelmet. 

Pericardiálistamponád jöhet létre postpericardiotomiás szindróma, purulenspericarditis, 
chylopericardium következményeként, melyet fekve fokozódó mellkasi fájdalom és a klasszikus 
tamponád jelek: paradox pulzus, ülő helyzetben észlelt telt nyaki vénák, hepatomegalia jelezhet. A 
szívműtétek után előforduló gyakoribb szövődmények elkülönítő diagnózisát az 1. táblázat mutatja. 

1. táblázat. Szívműtét után előforduló gyakoribb szövődmények elkülönítő diagnózisa 

Diagnózis Klinikai kép Mellkas-
felvétel 

EKG Labor 
eredménye
k 

Echokardiogr
áfia 

Teendő 

Pospericardio
tomiás 
szindróma 

Mellkasi 
fájdalom, láz 

Szívárnyé
k ↑, 
pleuralisf
oly. 

ST 
elevatio, 
T hullám 
inverzió 

Leukocytosi
s, CRP↑, 
Negatív 
tenyésztés 

Pericardiális 
folyadék 

Nem 
szteroid 
vagy 
szteroid 

Pericardialis 
tamponád 

Tachycardia, 
hypotensio, 
paradox pulzus 

Szívárnyé
k ↑ 

Lowvolt
age 

Purulenspe
ricarditis 
esetén 
tenyésztés 
pozitív, 
septicus 
állapot 

Jobbkamra, 
jobbpitvar 
diastoléscolla
psusa 

Sürgős 
sebész, 
volumen 
expanzió 

Kardiális 
dekompenzác
ió 

Tachycardia, 
tachypnoe, 
hepatomegalia 

Szívárnyé
k ↑, 
kisvérköri 
pangás 

Változó  Kamrafunkci
ók 
 

Folyadék 
megszorítá
s, ACE 
gátló, 
pozitív 
inotróp 
szerek 

Infektív 
endocarditis 

Láz, 
tachycardia, 
tachypnoe,  

Szívárnyé
k ↑ 

Nem 
specifiku
s 

Leukocytosi
s, CRP↑, 
Pozitív 
tenyésztés 

Vegetatio 
látható 

Antibiotiku
m 
hemokultú
ra után 
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Általános szempontok szívbeteg/szívműtött gyermek vizsgálatakor 

 Testsúly, testhossz (növekedés üteme javul) 

 A műtéti seb reakciómentes-e? 

 Pulzus, légzésszám, cyanosis, RR 

 Gyengült alsóvégtagi pulzus > recoarctatio! 

 Máj, lép nagyság 

 Szívzörej: gyakran jelen van és nem föltétlen patológiás. A műtét utáni zárójelentésből 
kiderülnek a reziduálisdefectusok. Rögzítsük pontosan, hogy később legyen mihez 
viszonyítani. 

 Blalock-Taussigshunt műtét után continua zörejt kell hallani. 

 Műbillentyű: fémes csattanó hang 

 Pericardiális folyadék (postpericardiotomiás szindróma): tompa szívhangok, paradox pulzus, 
tág venajugularis ülve is (Kussmaul jel). Fekve rosszabb a betegnek, mint ülve. 

 Gyengült légzés: pleurális folyadék 

Sikeresen megoperált eseteknél is felléphetnek kései szövődmények: 

 Recoarctatio 

 Subaorticus, subpulmonalisstenosis (Nagyartériák transzpozíciója) 

 A műbillentyűk tartós anticoagulálást igényelnek és kinőhetők 

 Beültetett conduitok, foltok meszesednek, aneurysma alakulhat ki rajtuk. 

Új zörej megjelenése esetén gondolni kell a fentiekre! A krónikus kamraterhelés idővel 
diszfunkcióhoz vezethet, mely kardiális dekompenzációt okozhat. Szívműtéten átesett gyerekeknél a 
palpitatio és a mellkasi fájdalom komolyabban veendő, mint egészséges gyermekeknél. 

Endocarditis kockázat 

A pitvari septumdefectus kivételével minden vitium hajlamosít edocarditisre. A kockázat reziduum 
esetén műtét után is fennáll. A cyanotikusvitium, a műbillentyű, a beültetett protézis fokozott 
kockázatot jelent. Az infekciós endocarditis profilaxist a 2. táblázat mutatja. 

2. táblázat. Az infectiósendocarditisprofilaxis AmericanHeartAssociation 2007 és az ESC (European 
Society of Cardiology)2009 irányelve alapján 

Infekciós endocarditis profilaxis indokolt magas rizikójú beteg esetében: 

 Műbillentyű 

 Operált vitiumresiduumal 

 Complex szívhiba cyanosissal 

 Korábbi endocarditis 

 Transzplantált beteg billentyű valvulopathiával 

 Indokolt: fogászati beavatkozások, tonsillectomia, adenotomia, bronchoscopia, gennyes 
bőrléziók sebészi kezelése esetén. 

 Nem indokolt: urogenitalis és gastrointestinalis beavatkozások esetén 

Fogászati, felső légúti, nyelőcső beavatkozások esetén 

 Amoxicillin 50 mg/kg szájon át 1 órával a beavatkozás előtt (Felnőtt: 2,0 g). Ha szájon át nem 
adható gyógyszer: ampicillin 50 mg/kg iv. 30 perccel a beavatkozás előtt (felnőtt: 2,0 g) 

 Penicillinallergia esetén: clindamycin 20 mg/kg szájon át a beavatkozás előtt (felnőtt: 600 
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mg) 

 Azithromycin vagy clarithromycin 15 mg/kg szájon át 1 órával a beavatkozás előtt (felnőtt: 
500 mg) 

 

Urogenitalis és gastrointestinalis beavatkozások esetén az AHA 2007 és az ESC 2009 irányelv szerint 
endocarditis profilaxis NEM INDOKOLT! 

Anticoaguláns kezelés 

Az anticoaguláns kezelés irányelveit a 3. táblázat foglalja össze. 

3. táblázat. Az anticoaguláns kezelés irányelvei 

Mechanikus műbillentyűk: oralisanticoagulálás (Syncumar, warfarin) 
Megfelelő, ha az INR: 3,0 (2,5-3,5) 
Ha ennek ellenére embolisatio: 6-20 mg/kg/nap aspirin a Syncumar mellé 
Blalock-Taussigshunt (B-T shunt): aszpirin 3-5 mg/kg/nap 
Fontan típusú műtétek: oralisanticoagulálás (Syncumar, warfarin) 
Megfelelő, ha az INR: 2,5 (2,0-3,0) 
Meddig? Nincs kialakult álláspont.  

 

Posztoperatív ritmuszavarok 

Palpitatio, syncope vagy ahhoz közeli állapot, arrhythmiás szívműködés, feltűnő bradycardia esetén 
szívműtött betegeknél gondolni kell életet veszélyeztető ritmuszavarra. 

Vakcináció 

Vakcináció indokolt: 

 Hemophilusinfluenzae 

 Pneumococcus 

 RSV (Synagis-Palivizumab havonta 15 mg/kg i.m. 5x) 2 éves korig 

 Influenza hemodinamikailag jelentős vitium esetén. 

Szívműtét előtt 1 hónappal és azt követően 1 hónapig ne adjunk védőoltást. 

Az alapellátó orvos szerepe a szívbeteg gyermekek ellátásában kulcsfontosságú, ui. a szülők és a 
gyerekek nem mindig veszik komolyan a potenciális kockázatokat. Az alapellátó orvos segíthet a 
rendszeres kardiológiai ellenőrzés fenntartásában. Az alapellátó feladata lehet a logopédus, 
rehabilitációs szakember, dietetikus stb. segítségének igénybe vétele és munkájuk koordinálása. 

Hirtelen szívhalál 

Fiatal felnőtteknél a hirtelen szívhalál incidenciája 1,1-2/200000 évente. Súlyos aorta stenosis, 
pulmonalisstenosis, hypertrophiáscardiomyopathia, coronaria rendellenesség (különösen, ha 
csökkent a kamrafunkció) esetén 5/1000 a hirtelen szívhalál esélye. Palpitatio, syncope vagy ahhoz 
közeli állapot, arrhythmiás szívműködés, feltűnő bradycardia esetén gondolni kell életet 
veszélyeztető ritmuszavarra! 
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Mellkasi fájdalom 

Mellkasi fájdalom hátterében az esetek 40%-ában nincs kimutatható ok, de az anamnézis, a fizikális 
vizsgálat mellett az EKG, mellkas röntgen felvétel, Westergreen és a vérnyomásmérés indokolt. 

Hypertonia 

Hypertoniáról beszélünk, ha a systolés és/vagy a diastolés vérnyomás a 95-ös percentilis fölött van 
(legalább 3 alkalommal). Az Alan Gruskin kritériumok szerint: 

 1-5 éves korig: systolés> 100+3xéletkor, diastolés> 55 + 3 x életkor 

 6-12 éves korig systolés> 100+ 2 x életkor, diastolés>55 + 3 x életkor 

A hypertonia gyermekkori diagnosztikájában nagyon fontos a megfelelő méretű mandzsetta 
alkalmazása: fedje a felkar 2/3-át, vagy szélessége a körfogat 40%-a legyen. A korrekt diagnózist 
segítik a ma már rendelkezésünkre álló gyermekkori ABPM normálértékek. 

A gyermekkardiológiai szakorvosi vizsgálat indokoltsága 

Az alapellátás és a gyermekkardiológus összehangolt munkáját segíti, a kardiológiai vizsgálat 
szükségességének egyértelmű meghatározása. Gyakori, szükségtelen gyermekkardiológiai szakorvosi 
vizsgálat-kérést jelent a skarlát utáni állapot, a perioraliscyanosis, a fehérköpeny hypertonia és a 
mellkasi fájdalom akkor, ha az EKG és a mellkas-felvétel negatív. 

Az indokolatlan antibiotikum-terápia elkerülését teszi lehetővé az ismertetett AHA és ESC irányelv 
alkalmazása, mely szerint nincs szükség endocarditis profilaxisra felsőlégúti infekció esetén, csak a 
nyálkahártya-sérülést okozunk. 
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Esetismertetés 

Szívelégtelenség csecsemőkorban. Ha a szív vagy a vérkeringési rendszer nem képes a szervezet 
számára elegendő oxigént szállítani, szívelégtelenségről beszélünk. Újszülött- és csecsemőkorban 0,1-
0,2% gyakorisággal fordul elő, ami azt jelenti, hogy lényegesen ritkább, mint az obstructív bronchitis, 
bronchiolitis, aminek a tünetei hasonlítanak. Megfelelő kezelés nélkül a halálozás magas, eléri a 40-
50%-ot. Jellemzően újszülött- és csecsemőkorban fordul elő, gyermek- és serdülőkorban ritkábban. A 
szívelégtelenség csecsemőkorban sürgős kórházi kezelést igényel. 

Hat hónapos csecsemő érkezik bronchitis, nehézlégzés tünetével. A csecsemőt kezelő 
gyermekgyógyász szívhiba gyanújával küldi, mivel a nehézlégzés mellett szívzörejt is észlelt. Korábbi 
anamnézisében zavartalan terhesség és problémamentes szülés szerepel, a gyermek két alkalommal 
feküdt kórházban pneumonia és bronchitis miatt. Súlyfejlődése vontatottabb volt. Kórházi felvételkor 
a testsúlya 5080 g. 

Fizikális vizsgálat: Vitális paraméterek: Testhő: 36,8 C, légzésszám: 46-60/perc, pulzus 140/perc, RR: 
90/50 Hgmm. Tachypnoés, szörtyzörej a tüdő fölött nem hallható. Bal oldalonparasternalisan 
surranás tapintható, a szív fölött 4/6 erősségű systolés zörej hallható. Cyanosis nincs. Mája 3 cm. 
Neurológiai vizsgálat negatív. Ágy melletti gyorslabor: vérgáz, elektrolit, laktát, vércukor, CRP 
normális, enyhe anaemia igazolódik. 

Képalkotó vizsgálatok: A mellkas felvétel éles rekeszkontúrt, mko. paracardialisan a tüdőben gócos 
inhomogén árnyékoltságot mutatott, mely pangásnak megfelelhet. A szív mindkét irányba 
megnagyobbodott, ívei lekerekítettek. Az echokardiográfiás vizsgálat perimembrán kamrai 
septumdefectus igazolt, jelentős balkamrai és balpitvari volumenterheléssel, megtartott balkamrai 
systolés funkcióval. 

Differenciál diagnózis: Myocarditis lehetőségét a megtartott balkamra systolés funkció, az 
endocarditist pedig a láztalanság, negatív CRP vetette el. Pneumonia ellen szólt a negatív CRP, a 
mellkasfelvételen látható nagy szív és a pangás lehetősége. A szívzörej a congenitalisvitium gyanúját 
erősítette. Az echokardiográfia megerősítette a kamrai septumdefectus talaján kialakult kardiális 
dekompenzáció diagnózisát. 

Kezelés: ACE gátló, diuretikum adása mellett légzése rendeződött, étvágya javult. Otthonába 
engedtük tartós gyógyszeres kezelés mellett, műtéti előjegyzést követően. Két hónappal később 
sikeres szívműtéten esett át. 

Csecsemőkorban a szapora légzés gyakori tünet. Leggyakrabban bronchiolitis, obstructiv bronchitis 
illetve pneumonia okozza. Ritkábban a csecsemő szapora légzése hátterében kardiális 
dekompenzáció áll. Mind a mai napig komoly probléma a fejlett egészségüggyel rendelkező 
országokban is, hogy a csecsemőkori szívelégtelenséget későn ismerik fel. 

Tanácsos minden ziháló csecsemő esetében mellkasfelvétellel kiegészíteni a vizsgálatot, különösen 
ha hepatomegaliát, lassult kapilláris újratelődést észlelünk. A mellkasfelvételen látható nagy szív, 
pulmonalis pangás a leghasznosabb diagnosztikus segítség a szívelégtelenség diagnózisának 
felállításához. Ha a dekompenzáció metabóliás acidózissal társul, a gyermek közvetlen életveszélyben 
van, csak intenzív osztályon szabad a kezelését folytatni. A csecsemőkori dekompenzáció 
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leggyakoribb oka veleszületett szívhiba, ritkábban myocarditis vagy ritmuszavar. Endocarditis nagyon 
ritkán fordul elő csecsemőkorban. 

Veleszületett szívhibára négy vezető tünet hívja fel a figyelmet: A szívzörej, a cyanosis, a 
szívelégtelenség és a perifériás pulzus eltérései. A perifériás pulzus eltérései közül nagyon fontos 
kiemelni azt a helyzetet, amikor az alsó végtagon nem tapintható pulzus. Ez a coarctatioaortae fontos 
fizikális jele. Leggyakrabban szívzörej kapcsán derülnek ki a veleszületett szívhibák. Ha a szívzörej 
mellett cyanosist, szívelégtelenséget vagy pulzuseltérést észlelünk, akkor sürgősen 
gyerekkardiológushoz kell küldenünk a gyermeket. 

Tesztkérdések 

1. Az alábbi vitiumok egyikére jellemző a cyanotikus roham 
A. Nyitott ductusarteriosus 
B. Kamrai septumdefectus 
C. Fallottetralogia 
D. Súlyos aorta stenosis 
E. Pitvari septumdefectus 
 
2. Az alsó végtagon tapintható gyenge pulzus az alábbi vitiumra jellemző: 
A. Nyitott Botallo vezeték 
B. Fallottetralogia 
C. Nagyartériák teljes transzpozíciója 
D. Coarctatioaortae 
E. Aorta billentyű insuffitientia 
 
3. A Fontan típusú műtétre milyen szívhibák esetén van szükség? 
A. Egykamrás keringés (tricuspidalisatresia, univentricularis szív) 
B. Kamrai septumdefectusok 
C. Fallottetralogia 
D. Coarctatioaortae 
E. Nagyartériák teljes transzpozíciója 
 
4. A proteinvesztő enteropathia melyik szívműtét után fordulhat elő? 
A. Arteriásswitch műtét után (nagyartériák transzpozíciója) 
B. Fontan típusú műtét után 
C. Fallottetralogia korrekciója után 
D. Kamrai septumdefectus műtétje után 
E. Aorta stenosis műtétjét követően 
 
5. Melyik műtét utáni szövődményre jellemző a paradox pulzus? 
A. Kardiális dekompenzáció 
B. Posztoperatív ritmuszavar 
C. Pericardiálistamponád 
D. Infektívendocarditis 
E. Pneumonia 
 
6. Coarctatioaortae műtétjét követően is fontos az alsó végtag pulzusának tapintása, miért? 
A. Arrhythmia bármikor kialakulhat. 
B. Recoarctatio lehetősége miatt, mely évek múlva is kialakulhat 
C. aorta billentyű insuffitientia gyakori szövődmény 
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D. Alsó végtagi perifériás artériás szűkület korai felismerése miatt 
E. Bürger kór gyakori társulása miatt 
 
7. Az alábbi esetekben indokolt az endocarditis profilaxis, egyet kivéve: 
A. Műbillentyű 
B. Operált vitiumresiduumal 
C. Komplex szívhiba cyanosissal 
D. Korábbi endocarditis 
E. Pitvari septumdefectus műtéti korrekció nélkül 
 
8. A megfelelő vérnyomásmérő mandzsetta mérete gyermekeknél: 
A. Megegyezik a felnőttekével 
B. A felkar 2/3-át kell fednie 
C. 5 cm széles mandzsettát használunk életkortól függetlenül 
D. A felkar 1/4-ét kell fednie a mandzsettának 
E. Korszerű vérnyomásmérőnél lényegtelen a mandzsetta mérete 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: D, 3: A, 4: B, 5: C, 6: B, 7: E, 8: B 

Gyermekkori légúti betegségek 
dr. Márton Hajnalka 

Csecsemő- és gyermekkori sajátosságok 

 Szűkebb a légutak keresztmetszete, az ellenállás az obstrukciókészség miatt jelentősen 
megnőhet, ez fokozottan igaz az újszülöttekre és a koraszülöttekre 

 A légutak nyálkahártyái fokozottan hajlamosak oedemásodásra 

 A bordák vízszintes lefutásúak, a mellkörfogat körhöz közelítő, a rekeszizomállás horizontális 

 Kisebb a rezervvolumen és a funkcionális rezerv kapacitás, ezért hamarabb alakul ki hypoxia 

 Terhelésre romlik a légzési munka hatásfoka a fokozott mellkasmozgás, légzésszám-
növekedés miatt, hamarabb alakul ki a légzési elégtelenség. 

 Fertőzésekkel szemben nagyfokú a fogékonyság 

 Az újszülött és a csecsemő csak az orrán vesz levegőt, ha az orrlégzés akadályozott, légzési 
elégtelenséghez vezethet 

 Kooperáció hiánya nehezíti a vizsgálatot 

 Speciális légúti betegségeik vannak illetve a légúti betegségek tünettana, lefolyása és 
kezelése sok szempontból eltér a felnőttekétől 

I. Felső légúti infekciók csecsemő- és gyermekkorban 

Nasopharyngitis acuta 

J00 Heveny orr-garatgyulladás (meghűlés) 
J00H0 Heveny orr-garatgyulladás (meghűlés) 

 

Patomehanizmus: A vírusok az orr és a kötőhártya hámsejtjeit fertőzik meg. A gyulladás 
következtében a submucosa oedémás lesz, fokozódik a váladéktermelődés és a ciliáris hám sérül, 
lelökődik. Később a váladék fehérjetartalma nő, neutrophil granulocyták infiltrálják a nyálkahártyát, a 
váladék mucopurulensé válik. A helyi interferon termelődése a fertőzés terjedését gátolja. Specifikus 
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antitestek a szérumban védő hatásúak, de a lehetséges kórokozók nagy száma miatt egy télen 4-6 
betegség is előfordulhat egy gyermeknél. 

Anamnézis, tünetek: Vizes orrfolyás, később mucopurulenssé válik. Tüsszögés, orrdugulás, mérsékelt 
láz, hőemelkedés, étvágytalanság. Csecsemőknél táplálási nehézségek, alvászavar, nyugtalanság 
kísérheti. 

Diagnosztika: A panaszok, fizikális vizsgálat és az orr vizsgálata alapján diagnosztizálható. 

Differenciál-diagnosztika: Allergiás rhinitis: pozitív családi atópiás anamnézis, pozitív allergiás 
bőrtesztek, szérumban specifikus ellenanyagok kimutatása, orrváladék eosinophil sejttartalma, 
környezeti hatások befolyásoló hatása, visszatérő szezonális jelleg. 

Kezelés: Ágynyugalom, lázcsillapítás. Csecsemőknek, kisdedeknek fiziológiás só orrcsepp. Adsztingens 
orrcsepp, orrspray, nagyobb gyermekeknek is csak 3-4 napig (rontja a mucociliáris funkciót), orrfújás, 
orrleszívás. Antihisztamin jó hatása nem egyértelmű (csak második generációs antihisztaminok 
adhatók, amelyek nem okozzák a nyák besűrűsödését), kalcium tartalmú gyógyszerek adása 
felesleges. 

Szövődmények: Bakteriális felülfertőződés, otitis média, sinusitis, pneumonia. 

Otitis media 

H6500 Heveny savós középfülgyulladás 
H6510 Egyéb heveny, nem-gennyes középfülgyulladás 
H6520 Idült savós középfülgyulladás 
H6530 Idült mucosus középfülgyulladás 
H6540 Egyéb idült nem-gennyes középfülgyulladás 
H6590 Nem-gennyes középfülgyulladás, k.m.n. 
H6600 Heveny gennyes középfülgyulladás 
H6610 Idült tubotympanalis gennyes középfülgyulladás 
H6620 Idült atticoantralis gennyes középfülgyulladás 
H6630 Egyéb idült gennyes középfülgyulladás 
H6640 Gennyes középfülgyulladás, k.m.n. 
H6690 Középfülgyulladás, k.m.n. 
B0530 Középfülgyulladással szövődött kanyaró (H67.1*) 
H6700 Középfülgyulladás máshova osztályozott bakteriális betegségekben 
H6710 Középfülgyulladás máshova osztályozott vírusos betegségekben 
H6780 Középfülgyulladás egyéb, máshova osztályozott betegségekben 

 

Formái: Otitis media acuta catarrhalis, otitis media purulenta, otitis media chronica catarrhalis, otitis 
media chronica purulenta. 

Otitis media catarrhalis 

Patomechanizmus: Felső légúti hurut kapcsán alakul ki. A kórokozók vírusok. 

Anamnézis, tünetek. Bizonytalan fülpanaszok, enyhe fájdalom, teltségérzés a fülben, kattogás-érzés, 
nagyothallás. 
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Diagnosztika: Anamnézis, tünetek alapján valószínűsíthető, otoscopos vizsgálat: behúzódott 
dobhártya, mely immobilis is lehet. Hangvilla vizsgálat: vezetéses halláscsökkenés, thympanometria: 
negatív dobüregi nyomás, audiometria: 30 dB-t nem meghaladó vezetéses halláscsökkenés. 

Kezelés: Nasalis decongestio vasoconstrictor orrcseppekkel, antihisztamin. 

Szövődmény: Bakteriális felülfertőzés. 

Otitis media purulenta 

Patomechanizmus: A középfül fertőzéses gyulladása. A fertőzés a fülkürtön keresztül alakul ki felső 
légúti gyulladás kapcsán. Adenoid lehet a fertőzéses góc. A fülkürt működésének zavara folytán 
kialakulhat rhinitis allergicahoz, gastro-oesophagealis refluxhoz, mucociliaris dyskinesishez 
kapcsolóan. Gyakori kórokozók: Steptococcus pneumonae, Haemophilus influenzae, Moraxella 
catarrhalis, S. pyogenes 

Anamnézis, tünetek: Fülfájás, láz, nyugtalanság, gyakran az éjszakai órákban erősödik fel a fájdalom. 
Spontán perforáció esetén váladékcsorgás a fülből. 

Diagnosztika: A tünetek, otoszkópos vizsgálat, fizikális vizsgálat, CRP, We, vérkép, paracentesis 
kapcsán a váladék steril levétele tenyésztésre. 

Stádiumai: 

I. stádium: incipiens otitis esetén behúzódott, erezett dobhártya. 

II. stádium: a dobhártya a hallójárat felé bedomborodik, haragos vörös. 

III. stádium: spontán perforáció. 

Kezelés: I. stádium: antibiotikum a leírt baktériumok érzékenysége szerint, orrcsepp. II. stádium: 
paracentesis, antibiotikum, orrcsepp (antibiotikum a tenyésztés eredménye alapján). III. stádium: 
antibiotikum, orrvcsepp, ismételt paracentesis. Ismétlődő otitis esetén adenotomia 

Szövődmények: Otitis media purulenta chronica, faciális paresis, mastitis acuta, sinus sigmoideus 
thrombosis, meningitis. 

Sinusitis acuta 

J0100 Sinusitis maxillaris acuta 
J0110 Sinusitis frontalis acuta 
J0120 Sinusitis ethmoidalis acuta 
J0130 Sinusitis sphenoidalis acuta 
J0140 Heveny pansinusitis 
J0180 Egyéb heveny sinusitis 
J0190 Heveny sinusitis, k.m.n. 

 

Patomehanizmus: Vírusos vagy bakteriális nasopharingitishez társul. A kezdeti légúti vírusok (adeno, 
rhino, influenza, parainfluenza vírus) okozta gyulladás bakteriális felülfertőződése okozza. A 
leggyakoribb kórokozó baktériumok: S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, S. pyogenes. 
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Kisdedkorban a maxillaris és az ethmoidalis, a későbbi életkorban (10 éves kor felett) a frontalis és a 
sphenoidalis sinusok gyulladása fordul elő. 

Anamnézis, tünetek: A nasopharyngitist követően 3-4 nappal magas láz, orrdugulás, gennyes, esetleg 
bűzös orrfolyás, köhögés (jellemzően lefekvéskor, éjjel) jelentkezik. A periorbitális ödéma az 
ethmoidalis üreg gyulladását jelzi. A melléküregek fájdalmassága gyermekeknél ritka. A nyaki 
nyirokcsomók megnagyobbodottak lehetnek. 

Diagnosztika: Anamnézis, tünetek, fizikális vizsgálat, a garatban csorgó gennyes váladék, We, CRP, 
vérkép, Orrtükri kép: gennyes váladék a középső orrkagyló alatt. Mikrobiológiai vizsgálat: orrváladék 
tenyésztés. Melléküreg rtg: a fedettsé illetve a folyadéknívó kórjelző, de nem szükséges minden 
esetben. CT: pansinusitis esetén és esetleges műtét tervezéséhez. 

Kezelés: Lázcsillapítás, orrcsepp, orrszívás, antibiotikum a fent leírt baktériumok érzékenységének 
figyelembe vételével per os. Arcüreg-öblítés: elhúzódó lefolyás, fokozódó fájdalom, szövődmény 
gyanúja esetén. 

Szövődmények: Cellulitis, lágyrész tályog, neuritis optica, agytályog, osteomyelitis, meningitis, sinus 
cavernosus thrombosis. 

Sinusitis chronica 

J3200 Idült sinusitis maxillaris 
J3210 Idült sinusitis frontális 
J3220 Idült sinusitis ethmoidalis 
J3230 Idült sinusitis sphenoidalis 
J3240 Idült pansinusitis 
J3280 Egyéb idült sinusitis 
J3290 Idült sinusitis, k.m.n. 

 

Patomehanizmus: A váladékürülést akadályozó anatómiai deformitások, immunhiány, cilium 
defektus, cystás fibrosis miatt alakul ki. Leggyakoribb kórokozók: α-haemolizáló streptococcus, S. 
viridans, staphylococcus aureus, anaerob baktériumok. 

Anamnézis, tünetek: Elhúzódó orrdugulás, orrfolyás, recidíváló hőemelkedés, láz, éjszakai köhögés, 
étvágytalanság, hátsó garatfalon mucopurulens váladékcsorgás, nyitott száj, cserepes ajkak, 
obstruktív bronchitis, krónikus conjunctivitis. 

Diagnosztika: Anamnézis, fizikális vizsgálat, WE, CRP, vérkép. Mellkas rtg: sokszor nem informatív, 
csökkent légtartalom, megvastagodott nyálkahártya. Orrtükri kép: középső orrkagyló alatt 
mucopurulens váladék. CT: anatómiai eltérés keresése. Keresni kell az esetleges allergiás hátteret: 
bőrpróba, specifikus IgE meghatározás. 

Kezelés: Orrcsepp, orrspray, arcmelegítés, mucolyticum, p.os szteroid, célzott antibiotikum, arcüreg-
öblítés, adenotomia, endoszkópos sebészi megoldás a váladék drenálására. 

Tonsillopharyngitis acuta 

J0300 Streptococcus okozta mandulagyulladás 
J0380 Heveny mandulagyulladás egyéb, meghatározott kórokozótól 
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J0390 Heveny mandulagyulladás, k.m.n. 
 

Patomehanizmus: A garat és a tonsillák vírusos vagy bakteriális fertőzés miatt kialakuló gyulladása. 
Leggyakoribb kórokozók 4 éves kor alatt vírusok, nagyobb gyermekek esetében a Streptococcus 
pyogenes. 

Anamnézis, tünetek: A torok és a nyelés fájdalma, bágyadtság, étvágytalanság, láz, köhögés, hasi 
fájdalom, hányás. 

Diagnosztika: Anamnézis, fizikális vizsgálat, garat képleteinek megtekintése, Streptococcus antigén 
gyorsteszt, CRP, vérkép, We, torokváladék tenyésztés. 

Differenciál-diagnosztika: lásd. 1. láblázat. 

1. táblázat. A heveny tonsillopharyngitis differenciál-diagnosztikája 

Lepedékes torok Kórokozó Torokkép 

Tonsillitis acuta 
(tontsillitis follicularis, 
lacunaris, confluens) 

Streptococcus pyogenes Sárgásfehér, leukocytákból, 
sejttörmelékből álló lepedék a lacunákban 

Agranulocyta (leukaemia) 
Angina 

Pyogen coccusok Sárgásfehér, leukocytákból, 
baktériumokból, sejttörmelékből álló 
lepedék és fekélyek a torokban 

Mononucleosis infectiosa EBV, CMV A lymphoid szövet feletti légúti hám 
specifikus elhalásából származó vaskos 
lepedék 

Plaut-Vincent-angina Spirochaeta, Bacillus 
fusiformis 

Szürkésfehér, necroticus lepedék féloldali 
torpid fekélyen 

Tonsillitis diphtherica Corynebacterium 
diphtheriae 

A tonsillahatárokat meghaladó fibrinben 
dús, leukocytákban és bakétriumokban 
szegény lepedék 

Mycosis tonsillarum Candida albicans Reakciómentes nyálkahártya fehér, 
könnyen letörölhető felrakódás 

 

Kezelés: Tünetileg: Ágynyugalom, lázcsillapítás, folyadékpótlás, könnyű étrend. 

Streptococcus pyogenes: penicillin érzékeny kórokozó, Penicillin 10 napig alkalmazandó. Penicillin 
allergia esetén: erythromycin, clarithromycin, azithromycin,clindamycin, esetleg cephalosporin. 

Mononucleosis infectiosa: tüneti kezelés (ampicillin, amoxacillin 70-95%-ban toxikus-allergiás 
bőrtünetet okoz) 

Mycosis tonsillarum: előzőleg hosszú antibiotikus kezelés, immunhiányos állapot, újszülött, 
kiscsecsemő. 

Szövődmények: Peritonsilláris, parapharyngealis, retropharyngealis tályog, krónikus tonsillitis 
(tonsillaris góc), otitis acuta, sinusitis acuta. A tonsillectomia indikációit a 2., az adenotomia 
indikációit a 3. táblázatban soroltuk fel. 
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2. táblázat. A tonsillectomia indikációi. 

Recidiváló tonsillitisek, tonsillitis follicularis esetén (ha évente 3-4 alkalommal vagy többször fordul 
elő) 

Krónikus tonsillitis (pl. tonsillákból genny nyomható ki) 
Igazolt gócbetegség esetén (postinfectiós glomerulonephritis, IgA-nephropathia, febris rheumatica) 
Peritonsillaris abscessus 
Légúti obstructiót okozó hypertrophia 
 

3. táblázat. Az adenotomia indikációi. 

Az orrlégzés tartós akadályozottsága 
Recidíváló otitis, sinusitis 
Vezetéses halláscsökkenés 
 

Laryngitis subglottica acuta 

J05 Heveny obstructiv laryngitis (croup) és epiglottitis 
J0500 Heveny obstructiv laryngitis (croup) 
J0510 Heveny epiglottitis 

 

Patomehanizmus: Elsősorban virus infekciók okozta gyulladás, a nyálkahártya kiszárad, tapadóssá 
válik, a subglottikus régióban szűkület keletkezik. 

Anamnézis, tünetek. Hat hónapos és 5 éves kor között, gyakrabban fiúkon, orrfolyás, torokfájdalom, 
hőemelkedést követő, az éjszakai órákban jelentkező ugató köhögés, stridoros, nehezített belégzés, 
sternális és bordaközi behúzódás. Néha nem előzik meg hurutos tünetek, váratlanul jelentkezik. 

Diagnosztika: Az anamnézis, a típusos tünetek, a beteg megtekintése és fizikális vizsgálata alapján 
diagnosztizálható. Kérdéses esetben CRP, We, vérkép, mellkas rtg. 

Differenciál-diagnosztika: Epiglottitis acuta, idegentest aspiráció, malformáció (trachea szűkület, 
tracheomalacia, gégeporc hypoplasia), anaphylaxiás reakció, angineuroticus oedema, Tbc-s 
nyirokcsomóbetörés, trauma, égés, irritáló anyag belégzése, pszichés stridor (4. táblázat.) 

4. táblázat. A laryngitis subglottica és az epiglottitis acuta elkülönítése 

Tünet Epiglottitis acuta Laryngitis subglottica acuta 

Gyakoriság  ritka gyakori 
Ismétlődés ritka gyakori 
Életkor 2-5 év 1/2-4 év 
Láz magas subfebrilitás 
A betegség kezdete hirtelen valamivel lassúbb 
Domináló fehérvérsejt granulocytosis lymphocytosis 
Kórokozó baktérium (H. influenzae) vírus 
Testhelyzet a beteg ül, támaszkodik a beteg le tud feküdni 
A beteg magatartása túl nyugodt, a légzésre figyelő, 

nyála folyik 
nyugtalan 
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Az epiglottis alakja bunkószerűen megvastagodott normális 
Arcszín sápadt, szürke rózsás vagy enyhén cyanoticus 

 

Kezelés: Enyhe esetben: ágynyugalom, hideg pára, per os Prednisolon 4 mg/kg/dosi először, majd 1 
mg/kg/dosi 8-12 óránként 2 napig. Rectodelt 30 mg végbélkúp (1-3 mg/kg/dosi) vagy inhalációs 
kortikoszteroid, ha p. os nem lehet beadni szteroidot. Szoros megfigyelés. 

Súlyos esetben: intenzív osztályos elhelyezés, i.v. prednisolon vagy methylprednisolon 1-3 mg/kg/die, 
sz.e.intubálás, racem epinephrin belélegeztetése 2 óránként (rebound hatás miatt szoros 
megfigyelés). Antibiotikum: kizárólag bakteriális fertőzés esetén. Antihisztamin csak atópiás eredet 
valószínűsége esetén. 

Szövődmények: 15%-ban otitis, bronchitis, pneumonia. 

Az epiglottitis kezelése: Ülő helyzetben, időveszteség nélkül, előzetes helybiztosítással, orvosi 
kísérettel intenzív osztályra szállítás, ott intubálás (sz.e. tracheotomia), antibiotikum, iv. szteroid, 
epinephrin és párásított oxigén belélegeztetés, keringéstámogatás. 

Megelőzés: Az epiglottitis a H. influenzae B védőoltással hatékonyan megelőzhető. 

II. Alsó légúti infekciók 

Bronchitis acuta 

J2000 Heveny bronchitis Mycoplasma pneumoniaetól 
J2010 Heveny bronchitis Haemophilus influenzaetól 
J2020 Heveny bronchitis streptococcustól 
J2030 Heveny bronchitis coxsackie vírustól 
J2040 Heveny bronchitis parainfluenza vírustól 
J2050 Heveny bronchitis légúti syncytialis vírustól 
J2060 Heveny bronchitis rhinovirustól 
J2070 Heveny bronchitis echovirustól 
J2080 Heveny bronchitis egyéb meghatározott kórokozótól 
J2090 Heveny bronchitis, k.m.n. 

 

Patomehanizmus: A hörgőnyálkahártya gyulladása, elsősorban virális eredettel kezdődik. A felső 
légutak vírusos infekciója előzi meg. 5-10%-ban másodlagos bakteriális fertőzés társulhat hozzá. 
Kórokozók: vírusok: rhinovírus, RS-vírus, influenza, parainfluenza, adenovírus, rubeola, 
paramyxovírusok. Primer kórokozók: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia, uroplasma, másodlagos 
kórokozók: Stre. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis. 

Anamnézis, tünetek: A felső légúti tünetek 3-4. napján láz, elesettség, kezdetben száraz, később 
produktív köhögés, mellkasi fájdalom. Hallgatózással közép és nagyhólyagú szörtyzörejek, 
csecsemőknél pneumóniával összetéveszthető apróhólyagú szörtyzörejek. Sípolás, búgás obstuktív 
bronchitis esetében hallható. Előfordulnak a kórokozóra specifikus tünetek: kiütés (kanyaró, 
rubeola), myalgia (influenza), conjunctivitis (Chlamydia). 

Diagnosztika: Típusos klinikai kép, We, CRP, vérkép, mellkas rtg (pneumoniától való elkülönítés). 
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Differenciál-diagnosztika: Idegentest aspiráció, obstruktív bronchitis, pneumonia. 

Kezelés: Virális eredet: ágynyugalom, lázcsillapítás, bő folyadék, produktív köhögés esetén 
váladékoldó, antibiotikum nem szükséges. Mycoplasma: makrolid antibiotikum, másodlagos 
bakteriális: félszintetikus penicillin, 2. generációs cephalosporin. 

Bronchitis obstructiva 

J4400 Idült obstructiv tüdőbetegség heveny alsó légúti fertőzéssel 
J4410 Idült obstructiv tüdőbetegség heveny fellángolással, k.m.n. 
J4480 Egyéb meghatározott idült obstructiv tüdőbetegség 
J4490 Idült obstructiv tüdőbetegség, k.m.n. 

 

Patomehanizmus: Elsősorban csecsemőknél, kisdedeknél alakul ki. Oka vírusfertőzés és a relatíve 
szűk légutak. Asthma bronchiale első jelentkezése is lehet. 

Anamnézis, tünetek: Felső légúti vírusinfekció előzi meg, láz, sípoló légzés, exspirációs dyspnoe, 
köhögés, felfújt tüdő, hallgatózással sípolás, búgás. 

Diagnosztika: Típusos klinikai kép, Mrtg, bakteriális fertőzés gyanúja esetén We, CRP, vérkép. 
Ismétlődő esetben Prick teszt, specifikus IgE vizsgálat, családi atópiás anamnézis tisztázása. 

Differenciál-diagnosztika: Asthma bronchiale, bronchiolitis, pneumonia (5. táblázat). 

5. táblázat. Az 5 évnél fiatalabb gyermekek obstruktív légúti betegségeinek elkülönítését segítő 
adatok és tünetek 

Asthmára utal Egyéb obstuktív tüdőbetegségre utal 

Családi vagy saját atopiás anamnézis 3 hónapos előtti kezdet (vascular ring, 
szűkületek) 

Infekció nélkül is vannak tünetek Szomatikus fejlődés elmaradása (cystás fibrosis, 
immunhiány) 

Sírás, nevetés, fizikai terhelés köhögést, 
nehézlégzést provokál 

Állandó tünetek (veleszületett anomália) 

Külső levegő hőmérsékletének változása 
köhögést provokál 

Hirtelen kezdet, majd folyamatos tünetek 
(idegentest aspiració) 

Rohamszerű éjszakai köhögés (krónikus sinusitis, 
adenoid vegetáció kizárása) 

Ismétlődő gennyes folyamat (bronchiectasia, 
cilia defektus) 

Beta-mimetikumok eredményesek Hányás, ismétlődő pneumonia (GERD) 
Tünetmentes időszakok vannak Koraszülöttség (BPD) 
>3 epizód/év  
 

Kezelés: Tüneti terápia, antibiotikum csak bakteriális ráfertőzés esetén szükséges. Hörgőtágítás: 
inhalációs rövid hatású β2 -mimetikummal segédeszközzel (inhalátor, nesspaser, babyhaler, 5 év 
felett volumatic). T theophyllin-származékok kevésbé korszerűek a szűk terápiás tartomány és toxikus 
voltuk miatt, de a β-mimetikumok hatását kiegészítik, így alkalmazásuk indokolt lehet. Per os β-
mimetikum adása (Spiropent) is szóba jön enyhébb tünetek esetén. Súlyosabb esetben iv. vagy per os 
szteroid is szükséges lehet. Visszatérő, atopiás háttérrel bíró, évi több mint 3 epizód esetén hosszú 
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távú inhalációs kortikoszteroid kezelés szükséges. Vírusinfekció provokálta, fizikai terhelés provokálta 
epizódok esetén leukotrién-antagonista tartós adagolása javasolt. 

Bronchiolitis 

J2100 Heveny bronchiolitis légúti syncytialis vírustól 
J2180 Heveny bronchiolitis egyéb meghatározott kórokozóktól 
J2190 Heveny bronchiolitis, k.m.n. 

 

Patomehanizmus: Súlyos alsó légúti gyulladás. Kórokozó: döntően az RS vírus, adeno-, influenza, 
parainfluenza vírus is okozhatja. A téli, kora tavaszi időszakban gyakoribb. A súlyos forma fiúkon 
gyakoribb. A bronchiolusokat fibrines sejttörmelék zárja el, a submucosa oedémás, az alveolusok 
többnyire érintetlenek. 

Anamnézis, tünetek: Néhány napos felső légúti hurutos tünetek után gyors állapotromlás, sápadtság, 
elesettség, láz, köhögés, tachypnoe, dyspnoe, bordaközi és juguláris behúzódás, hányás, keringési 
elégtelenség (tachycardia, májmegnagyobbodás). Hallgatózással mindkét tüdő felett apróhólyagú, 
csengő, nedves szörtyzörejek, sípolás, búgás hallható. 

Diagnosztika: Típusos tünetek, normális fehérvérsejtszám, mellkas rtg: fokozott légtartalom, néha 
foltos légtelenség. 

Differenciál-diagnosztika: Asthma bronchiale, laryngo-tracheo-bronchitis, pertussis, pneumonia. 

Kezelés: Kórházi kezelés szükséges. Lázcsillapítás, váladékszívás, párásított oxigén, folyadék és 
elektrolit háztartás rendezése, szívtámogatás. Hörgőtágítás β-mimetikummal vagy theophillin-
származékkal kevésbé hatásos, kortikoszteroid hatásossága vitatott. Légzési elégtelenség 
fenyegetése esetén gépi lélegeztetés. 

Szövődmények. A következő években a csecsemők 50%-ánál ismétlődő obstructiv bronchitis, esetleg 
asthma bronchiale a későbbi életévekben. 

Pneumonia 

J1000 Influenza tüdőgyulladással, influenzavírus identifikált 
J1001 Influenza tüdőgyulladással, H1N1 influenzavírus identifikált 
J1100 Influenza tüdőgyulladással, vírus nem identifikált 
J1200 Adenovirus pneumonia 
J1210 Légúti syncytialis vírus pneumonia 
J1220 Parainfluenza vírus pneumonia 
J1280 Egyéb vírusos pneumonia 
J1290 Vírusos tüdőgyulladás, k.m.n. 
J1291 Herpesz vírusok okozta tüdőgyulladás 
J1292 Varicella- zooster okozta tüdőgyulladás 
J1299 Egyéb vírus okozta tüdőgyulladás 
J13H0 Streptococcus pneumoniae okozta tüdőgyulladás 
J1500 Klebsiella pneumoniae okozta tüdőgyulladás 
J1510 Pseudomonas okozta tüdőgyulladás 
J1520 Staphylococcus okozta tüdőgyulladás 
J1530 B-csoportú streptococcus okozta tüdőgyulladás 
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J1540 Egyéb streptococcus okozta tüdőgyulladás 
J1550 Escherichia coli okozta tüdőgyulladás 
J1560 Egyéb anaerob, Gram-negatív baktériumok okozta tüdőgyulladás 
J1570 Mycoplasma pneumoniae okozta tüdőgyulladás 
J1580 Egyéb bakteriális tüdőgyulladás 
J1590 Bakteriális tüdőgyulladás, k.m.n. 
J1600 Chlamydia okozta pneumonia 
J1680 Egyéb fertőző organizmusok okozta tüdőgyulladás 
B0120 Tüdőgyulladás bárányhimlő miatt (J17.1*) 
B0520 Tüdőgyulladással szövődött kanyaró (J17.1*) 
B2500 Cytomegalovirus pneumonitis (J17.1*) 
B5830 Pulmonalis toxoplasmosis (J17.3*) 
J1700 Tüdőgyulladás máshol osztályozott bakteriális betegségekben 
J1710 Tüdőgyulladás máshol osztályozott vírusbetegségekben 
J1720 Tüdőgyulladás gombás megbetegedésekben 
J1730 Tüdőgyulladás parazitás betegségekben 
J1780 Tüdőgyulladás egyéb, máshova osztályozott betegségekben 
J1800 Bronchopneumonia, k.m.n. 
J1810 Lobaris tüdőgyulladás, k.m.n. 
J1820 Hypostaticus pneumonia, k.m.n. 
J1880 Egyéb tüdőgyulladás, kórokozó, k.m.n. 
J1890 Tüdőgyulladás, k.m.n. 

 

Patomehanizmus: Az alveolusokban és/vagy az interstitiumban zajló akut vagy krónikus gyulladás. A 
pneumoniák osztályozását a 6. táblázat, általános jellemzőiket a 7. táblázat tartalmazza. 

6. táblázat. A pneumoniák osztályozása 

Eredet szerint vírusos, bakteriális, gombás, egyéb (protozoon). 
Kórlefolyás szerint akut (enyhe, közepesen súlyos, súlyos), krónikus 
Az infiltrátum jellege szerint lobaris, bronchopulmonalis, interstitialis 
A klinikai kép alapján típusos, atípusos 
Az akvirálás helye szerint területen szerzett (CAP), kórházban szerzett (HAP) 

 

7. táblázat. A pneumoniák általános jellemzői 

Jellemzők Típusos bakteriális Atípusos bakteriális Atípusos virális 

Kor bármely 5 év felett bármely 
Évszak tél egész év tél 
Kezdet hirtelen fokozatos hirtelen 
Láz magas mérsékelt magas 
Köhögés produktív improduktív improduktív 
Dyspnoe gyakori ritka gyakori 
Kísérő tünet szepszis, herpes 

labialis, hasfájás 
conjunctivitis, 
myringitis bullosa 

bronchospasmus 

Hallgatózás crepitatio változatos diffúz, vegyes 
Mellkas rtg. atelectasia változatos interstitialis 
Pleuritis gyakran 10-20%-ban nem jellemző 
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Diagnosztika: Anamnézis: Kockázati tényezők (életkor, immunállapot, prediszpozíció), kezdet, 
tünetek, kísérő tünetek, környezetben hasonló tünetek, járvány. We, CRP, vérkép vizsgálat. A 
kórokozó identifikálása nehéz: mellkasi folyadék, haemokultúra, szerológiai vizsgálat (8. táblázat). 

Fizikális vizsgálat: Csecsemők esetén a hallgatózási lelet szegényes, szopási nehézség, orrszárnyi 
légzés, tachypnoe, dyspnoe, a két oldal közötti hallgatózási különbség a vezető tünet. 

Mellkas rtg: szükséges a kóroki elkülönítés miatt, a súlyosság megítélése miatt még akkor is, ha a 
fizikális vizsgálat egyértelműen pneumónia mellett szól. Kontroll csak a klinikai tünetek megszűnte 
után 2-3 héttel. 

8. táblázat. A gyermekkori pneumoniák leggyakoribb kórokozói életkor szerint. 

Újszülött 1-3. hónap 3 hónap-5 év 5 év felett 

CMV, influenza, HSV, 
VZV, parinfluenza, 
enterovírusok 

Influenza, adenovírus, 
RSV, parainfluenza 

Influenza, RSV, 
parainfluenza 

Influenza 

Mycoplasma hominis, 
Uroplasma ureae, 
Chlamydia trachomatis 

Chlamydia 
trachomatis, B. 
pertussis 

Mycoplasma 
pneumoniae, 
Chlamydia 
pneumoniae 

Mycoplasma. 
pneumoniae, 
Chlamydia 
pneumoniae 

B-Streptococcus, L. 
monocytogenes, 
Gram-neg. 
bélbaktériumok, Sta. 
aureus 

B-Streptococcus, H. 
influenzae, Stre. 
pneumoniae, Sta. 
aureus 

H. influenzae, Stre. 
pneumoniae, Sta. 
aureus, A-
Streptococcus 

H. influenzae, 
Stre.pneumoniae, Sta. 
aureus, A-
Streptococcus 

 

Kezelés: A gyermekkori pneumoniák ellátás szintje megítélésének szempontjait a 9. táblázat sorolja 
fel. 

9. táblázat. A gyermekkori pneumoniák ellátási szintjének megítélése és a kórházi kezelés indikációja 

1. A beteg állapota 
2. A pneumonia súlyossága: 

 enyhe: tachypnoe 

 súlyos: tachypnoe+dyspnoe 

 nagyon súlyos: tachypnoe+dyspnoe+cyanosis 
3. Kockázati tényezők fennállása 
A kórházi kezelés indikációi: 

 Súlyos pneumonia 

 Szisztémás érintettség 

 Szepszis 

 Recidiáló pneumonia 

 Megelőző sikertelen antibiotikus kezelés 

 Kockázati tényezők 

 újszülött, fiatal csecsemő 

 súlyos alapbetegség, aspiráció 

 immunológiailag károsodott beteg 

 rossz szociális körülmények 
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A pneumoniák kezelésének általános szempontjai. A feltételezett kórokozónak megfelelő empírikus 
vagy a kórokozó ismeretében célzott Kezelés: Közösségben szerzett pneumonia esetén per os 
kezelés, súlyos pneumonában vagy a felszívódás zavara esetén iv. kezelés. 

A leggyakoribb kórokozó: Streptococcus pneumoniae. A Stre.pneumoniae 30%-a rezisztens 
penicillinre. A mérsékelten penicillinérzékeny Stre. pneumoniae emelt adagú amoxacillinre, II., III. 
generációs cephalosporinokra klinikailag jól reagál. A penicillinrezisztens Stre. pneumoniae III. 
generációs cephalosporinokra, néha csak Vancomycinre érzékeny. 

A H. influenzae 15%-a β-laktamázt termel (gátló tartalmú vagy stabil antibiotikum kell, az újabb 
makrolidek is hatásosak). Az atípusos baktérium pneumoniákban makrolid antibiotikumok hatásosak. 
A súlyos vírus pneumonia kórházi kezelést igényel. Sta. aureus esetén makrolid nem, Cefuroxim, 
flucloxacillin javasolt. 

Tüneti kezelés: lázcsillapítás, folyadékpótlás, ágynyugalom, a hurutos szakban váladékoldó. 

A kezelés időtartama: a láz elmúlta után 1-2 hét, staphylococcus esetén 2-3 hét, atípusos 
pneumóniában 2-3 hét. 

Megelőzés. H. influenzae B ellen védőoltás (kötelező). Stre. pneumoniae ellen védőoltás önkéntes, 
ingyenes 2. és 4. hónapos korban. Influenza ellen A és B kombinált vakcina elérhető. Passzív 
immunizálás: RSVIG vagy humanizált monoklonális RSV-F antitest 

Szövődmények. Empyema, tüdőtályog, otitis media, pneumatokele. Mortalitás: csecsemő-és 
gyermekkorban 1% alatt. 

III. Nem infekciós eredetű légúti betegségek 

Rhinitis allergica 

J3010 Allergiás rhinitis pollentől 
J3020 Egyéb szezonális allergiás rhinitis 
J3030 Egyéb allergiás rhinitis 
J3040 Allergiás rhinitis, k.m.n. 

 

Az orr nyálkahártyájának allergének okozta krónikus gyulladása, melyhez gyakran társul a szem 
kötőhártyájának gyulladása is. Felosztását a 10. táblázat tartalmazza. 

10. táblázat. A rhinitis allergica felosztása 

Időtartam szerint: 

 Intermittáló: tünet <4nap/hét, <4hét/év 

 Perzisztáló: tünet >4nap/hét, >4hét/év 
A tünetek jelentkezése szerint: 

 Szezonális 

 Perenniális 
A tünetek súlyossága szerint: 
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 Enyhe: kevés tünet, napi tevékenységet nem zavarja, alvást nem zavarja 

 Közepesen súlyos: kifejezett tünetek, napi tevékenységet nem zavarja, alvást nem zavarja 

 Súlyos: nagyon sok tünet, zavarja az aktivitást, zavarja az álmot, asthmával szövődött. 
 

Diagnosztika: Anamnézis: családi és egyéni atópiás betegségek, vizes orrfolyás, tüsszögés, orrdugulás, 
krákogás, köhécselés, conjunctivitis. Orr fül gégészeti vizsgálat: anterior rhinoscopia, áramlásmérés. 
Allergiavizsgálat: specifikus IgE, prick teszt. 

Differenciál-diagnosztika: vasomotor rhinitis, idegentest, septumdeviatio, orrkagyló-hyprtrophia, 
infekciós rhinitis, nasalis polyposis, helyi decongestánsok abususa miatti orrdugulás, hormonális 
rhinitis. 

Kezelés: A kezelés a betegség súlyosságától függően lépcsőzetes (1. ábra). Szövődmények. sinusitis, 
otitis, asthma. 

 

1. ábra. A rhinitis allergica lépcsőzetes kezelése 

Asthma bronchiale 

J4500 Főként allergiás asthma 
J4510 Nem-allergiás asthma 
J4580 Kevert asthma 
J4590 Asthma, k.m.n. 
J46H0 Status asthmaticus 
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Az asthma bronchiale krónikus gyulladásos betegség. A bronchusok hyperreaktivitásával jár. A 
különböző stimulusok légúti obstrukciót váltanak ki. A légúti obstrukció spontán vagy gyógyszerekkel 
reverzibilis. A légutak gyulladása a tünetmentes időszakban is fennáll. A krónikus gyulladás 
következményeként irreverzibilis elváltozások alakulnak ki (remodelling). 

Diagnosztika: ld. 11. táblázat. 

11. táblázat. A gyermekkori asthma bronchiale diagnosztikai lehetőségei 

Alapvetőek: 

 Anamnézis 

 A panaszok jellegének és gyakoriságának meghatározása 

 Fizikális vizsgálat 

 PEF- vagy FEV1 – meghatározás 
Lényegesek: 

 Mellkas röntgen (differenciál-diagnosztikai szempontból fontos) 

 Allergének kimutatása (Bőrpróba, ellenanyag meghatározás) 

 A szérum össz-IgE-meghatározása (ritkán informatív) 

 PEF napi ingadozásának mérése 
Elvégezhető: 

 Légzésfunkció (dinamikus és statikus értékek, provokációs ingerekre fellépő 
jelentős értékcsökkenés, bronchodilatatorok hatására értéknövekedés) 

 NO kilégzés, interleukinek, toxicus granulumfehérjék stb. meghatározása 
 

 

Differenciál-diagnosztika (ld. 12. táblázat). 

12. táblázat. A gyermekkori asthma bronchiale differenciál-diagnosztikája 

Kislégúti obstukcióval járó megbetegedések 
Újszülöttkori állapotok maradványtünetei 
Cystás fibrosis, α1-antitripsin hiány 
Akut vírusos bronchiolitis 
Ismétlődő aspiratio 

Nagylégúti obstrucióval járó megbetegedések 
Veleszületett légúti rendellenességek: veleszületett lobáris emphysema, cystikus malformáció, 
légcső és hörgő szűkület, tracheo- és bronchomalacia. 
Szív-és nagyér-megbetegedés: bal-jobb shunt, myocarditis, cardiomyopathia, vascularis ring 
(éreredetű gyűrű) 
Extrabronchialis obstructio: adenoma, carcinoid. 
Idegentest-aspiratio 
Hisztériás tünetek: psychés köhögés, hyperventillatiós szindróma 

 

Kezelés: A kezelés célját a 13. táblázat, az asthmás gyermek állapotfelmérését a 14. táblázat foglalja 
össze. 

13. táblázat. A gyermekkori asthma bronchiale kezelésének céljai 

Minimális (ideálisan semmi) krónikus tünet, éjszakai panaszok sincsenek 
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Igen enyhe, ritka asthmás rohamok (ideálisan nincsenek) 
Nincs szükség sürgősségi vizitekre 
Az alkalmi β2-agonista-szükséglet alacsony 
Normális aktivitás, beleértve a sportot is 

A napi PEF-ingadozás kevesebb, mint 20% 
Normális légzésfunkciós értékek 
Gyógyszer-mellékhatás nincs vagy igen enyhe 
 

14. táblázat. Az asthmás gyermek állapot megítélése: (kontrolláltsági szint) 

Jellemző Teljesen kontrollált (az 
összes igaz) 

Részben kontrollált 
(bármely jellemző) 

Nem kontrollált 

Nappali tünet Nincs vagy <2/hét >2/hét A részben kontrollált 
asthmának 3 vagy több 
jellemzője együtt van 
jelen 

Eseti β2 szükséglet Nincs vagy <2/hét >2/hét 
PEF vagy FEV1 Normális (Az ismert 

legjobbjánál) <80% 
Éjszakai tünet Nincs Ritkán előfordul 
A jövőbeli kockázat 
megítélése 

Kis jövőbeli kockázat Kis jövőbeli kockázat Nagy jövőbeli kockázat 

 

Nagy jövőbeli kockázat: rossz klinikai kontroll, előző évben gyakori exacerbáció, valaha előfordult 
kritikus állapot, alacsony FEV1 érték, dohányzás, magas dózisú kezelés, a beteg rossz 
együttműködése. 

Hosszú ideig tünetmentes beteg új exacerbációja után nem kontrolláltnak tekintendő. Az 5 évesnél 
idősebb asthma bronchialeban szenvedő gyermekek tartós, folyamatos, kontrollszint szerinti 
lépcsőzetes kezelését a 15. táblázat mutatja. 

15. táblázat. A gyermekkori asthma bronchiale lépcsőzetes kezelése (5 éves kor felett) 

Visszalépés  Kontrollszint 
szerint 

 Előrelépés 

1. lépcső 2. lépcső 3. lépcső 4. lépcső 5. lépcső 
Szükség szerint gyors hatású β2-agonista (SABA) 
Kontrolláltsági 
szint megítélése 

Válassz egyet Válassz egyet Adj hozzá egyet 
vagy többet 

Add az egyiket 
vagy mindkettőt 

Alacsony dózisú 
ICS 

Alacsony dózisú 
ICS+LABA 

Közepes vagy 
magas dózisú 
ICS+LABA 

Per os szteroid 
 

LTRA Közepes vagy 
magas dózisú ICS 

LTRA Anti IgE 

  Alacsony dózisú 
ICS+LTRA 

Tartós hatású 
theophyllin 

  

  Alacsony dózisú 
ICS+tartós hatású 
theophyllin 

    

ICS: inhalációs kortikoszteroid, LABA: tartós hatású β2-agonista, LTRA: leukotrién-antagonista 
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Nélkülözhetetlen a kiváltó tényezők kerülése: allergének, dohányfüst, légúti (vírus) fertőzések, fizikai 
terhelés, erős emócionális hatások, kémiai irritáció, foglalkozási irritánsok, gyógyszerek (aszpirin, β-
blokkolók). 

A gyermekkori asthma bronchiale 5 éves kor alatti, életkor szerinti kezelését a 16. táblázat, a 
segédeszközöket a 17. táblázat foglalja össze. 

16. táblázat. A gyermekkori asthma bronchiale életkor szerinti kezelése (5 éves korig) 

0-2 éves asthmás gyermekek kezelése: 

 Alkalmi β2-agonista (SABA) az első választandó kezelés 

 Vírus-indukálta asthmában leukotrién-antagonisa (LTRA) kezelés 

 Perzisztáló asthmában inhalációs szteroid (ICS) kontrolláló kezelés (spacerrel, vagy 
porlasztóból maszkkal) 

 Igazolt atopiás/allergiás asthmában ICS lehet az első választás 

 Obstuktív epizód esetén per os kortikoszteroid 3-5 napig (1-2 mg/kg prednisolon) 
3-5 éves asthmás gyermekek kezelése: 

 ICS az első választás (budenosid 2x100-200 µg, vagy fluticason 2x50-125 µg, segédeszközzel) 

 Szükség esetén SABA 1-2 puff 4 óránként (salbutamol 0,1mg/dos, vagy terbutalin 0,25 
mg/dos) 

 LTRA monoterápia az intermittáló vagy enyhe perzisztáló asthmában 

 ICS mellett nem teljes kontrol esetén kombinált kezelés LTRA-val 

 ICS és LTRA-val sem teljes kontrol esetén: az ICS dózisának emelése, esetleg theophyllin, 
esetleg LABA (hosszú hatású β-agonista) 

 

17. táblázat. Az asztmás gyermekek inhalációs kezelésének segédeszközei: 

Spayt tartalmazó doziméterekhez: 

 Aerochamber és babyhaler: Kis légáramlásnál is működő, szelepeket tartalmazó, 
térfogatnövelő eszközök csecsemők és kisdedek részére, arcmaszkkal 

 NES spacer: arc maszkkal és elektrosztatikus lerakódást gátló fémtesttel 

 Nebuhaler és volumatic: szájcsutorával rendelkező térfogatnövelő eszköz nagyobb 
gyermekek részére (>5 év) 

Szárazpor tartalmú eszközök: 

 Turbuhalerek, aesyhalerek, diszkuszok kooperációt és megfelelő belégzési kapacitást 
igényelnek, 6 éven felülieknek 

Elektromos mechanikus porlasztók: 

 Kiscsecsemők, eszméletlen betegek, rosszul kooperáló gyermekek esetén használható, 
kicsiknek maszkkal, nagyobbaknak szájcsutorával. 

 

Az gyermekkori asthmás roham súlyosságának megítélését a 18. táblázat, kórházon kívüli kezelését a 
2. ábra, a gyógyszerek adagjait a 19. táblázat, az asthmás rohamban ellenjavallt gyógyszereket a 20. 
táblázat szemlélteti. 

18. táblázat. Az asztmás roham súlyosságának megítélése 

 Enyhe Közepes Súlyos Fenyegető 
légzésleállás 
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Légszomj Terhelésre lép csak 
fel, tud laposan is 
feküdni 

Beszédre már 
fellép, táplálási 
nehézség; inkább 
ül 

Nyugalomban 
előre dűlve ül. 
Csecsemő: nem 
eszik 

 

Beszéd Folyékonyan Akadozva, gyenge 
Rövid sírás 

Szavakat mond, 
nyögdös 

 

Légzésszám Emelkedett Emelkedett Gyakran >30/min  
Éberség Nyugtalan lehet Rendszerint 

izgatott 
Izgatott, 
nyugtalan 

Aluszékony vagy 
zavart 

Légzési 
segédizmok 
használata 

Általában nem Igen Igen Paradox légzés 

Sípolás-búgás Közepes mértékű Hangos Általában hangos Nincs 
Pulzus <100/min, 

csecsemőknél 
<160/min 

100-120/min, 
csecsemő: 
160/min körül 

>120/min, 
csecsemő: 
>160/min 

Bradycardia 

Vérnyomás <10 Hgmm 
csökkenés 
belégzéskor 

10-20 Hgmm 
csökkenés 

20-40 Hgmm 
csökkenés 

 

PEF β-agonista 
után 

>80% 60-80% <60%  

pCO2 Normális <45 Hgmm >45 Hgmm  
pO2 Normális >60 Hgmm <60 Hgmm  
O2 szaturáció >95% 91-95% <90%  
 

 

2. ábra. Az asztmás roham kórházon kívüli kezelése 
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19. táblázat. Gyógyszeradagok aszthmás rohamban gyermeknél 

β-receptor-agonista inhaláció: Ventolin 0,1 mg/dosi 20 percenként 3-szor 
Kortikoszteroidok: prednisolon 1-2 mg/kg/nap per os vagy iv. vagy metilprednisolon 2 mg/kg 6 
óránként 
Aminophyllin (kórházban): iv. 5 mg/kg 30 perces infúzióban, majd 1 mg/kg/óra fenntartó (vérszint 
ellenőrzés) 
 

20. táblázat. Asztmás rohamban ellenjavallt gyógyszerek 

Szedatívumok (légzésdepressziót okozó hatásuk miatt szigorúan tilosak) 

Mucolyticumok (az állapotot ronthatják) 

Fizioterápia (ronthatja a beteg állapotát) 
Folyadékpótlás túlzott mértéke (fiatal gyermekeknél és csecsemőknél azonban gyakran indokolt a 
folyadékpótlás) 
Antibiotikumok (kivéve, ha bakteriális infekció egyértelmű jelei vannak) 
Antihisztaminok (nem javítanak) 
 

A háziorvos feladatai az asthma bronchiale gondozásában. A betegség gyanújának felvetése, a beteg 
pulmonológiai szakrendelésre küldése kivizsgálásra és ellenőrzésekre, információk közlése a 
szakellátás orvosával, a folyamatos gyógyszerelés biztosítása és ellenőrzése, betegoktatás, 
állapotkövetés, az akut exacerbációk kezelése, rehabilitáció, pszichés vezetés. 

Súlyos, progresszív légúti betegségek 

Cystás fibrosis (mucoviscidosis) 

E8400 Fibrosis cystica tüdő-manifeszátciókkal 
E8410 Fibrosis cystica intesztinális manifeszátciókkal 
E8480 Fibrosis cystica egyéb manifeszátciókkal 
E8490 Fibrosis cystica, k.m.n. 
P75H0 Meconium-ileus (E84.1+) 
P77H0 Meconium-ileus (E84.1+) 

 

Patomehanizmus: Autoszómális, recesszíven öröklődő betegség. A 7. kromoszóma 31-32. lókuszán 
található gén elváltozása okozza. Polivariáns mutációi vannak, leggyakoribb a δF508, ennek 
megfelelően változatos a megjelenési formája is. Lényege a membrán kloridtranszport zavara, amely 
a külső elválasztású mirigyek abnormális, szívós, tapadós váladékképződésével jár. 

Diagnosztika: Klinikum, verejtékvizsgálat: Na és klorid-ion tartalom >60mmol/l, családi előfordulás, 
genetikai vizsgálat. 

Klinikum: Súlyos, progresszív légúti betegség. 

Légzőszervi tünetek: tachypnoe, exspiratorikus dyspnoe, köhögés, görcsös köhögési roham, fizikai 
terhelhetőség csökkenés, emphysema, purulens köpet, acrocyanosis, dobverőujj, vérköpés, 
hőemelkedés, láz. 
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Emésztőrendszeri tünetek: passage zavar, dyspepsia, rothadásos dyspepsia, fogyás, végbélelőreesés, 
elhúzódó újszülöttkori icterus, hypoproteinaemia 

A só- és vízháztartás zavara: csökkent verejtékezési készség, hő-tolerancia beszűkülése, csökkent 
glukóztolarencia. 

Szövődmények. Krónikus obstruktív légzészavar, légúti gyulladás, otitis, sinusitis, vezetéses 
halláscsökkenés, orrpolyposis, tüdőfibrosis, tüdőtályog, pneumothorax, hypoxia és következményei: 
pulmonáris hypertensió, cor pulmonale, myocardiális fibrosis, cardiális decompensatio, meconium 
ileus, felszívódási zavarok, zsírban oldódó vitaminok hiánya miatti hiánybetegségek, anaemia, biliáris 
cirrhosis, májfibrosis, portális hypertensió miatti problémák (oesohagus varix, vérzés), pancreatitis, 
epekő, sóhiányos állapot, hyperaldosteronismus, ADH szekréció emelkedés, gátolt inzulin 
felszabadulás, diabetes, pubertas tarda, férfiak infertilitása. 

Kezelés: Centrumokban történik. Elemeit a 21. táblázat foglalja össze. 

21. táblázat. A mucoviscidosis kezelése 

Légúti váladék kiürítésének segítése: kellő hidráltság, mucolytikumok, mukoregulánsok, DNA-áz 
aerosol, mellkasi fizioterápia, 
Az emésztés, felszívódás normalizálása: enzimszubsztitúció, meconium ileusban Gastographinos 
beöntés, 
Antimikróbás kezelés: célzott antibiotikus terápia, anti-pseudomonas kezelés rendszeresen, aktív 
immunizálás, 
Só-, vitaminpótlás, roborálás: fokozott só bevitel, zsíroldékony vitaminok pótlása, sz.e. K-vitamin, 
magas kalóriabevitel, telítetlen zsírsavak pótlása, 
Gyulladáscsökkentés: kortikoszteroidok, nem szteroid gyulladásgátlók, antiproteáz inhaláció, 
antioxidáns diéta, 
Génpótlás, farmakoterápia, szervtranszplantáció: kloridcsatorna-aktiválás, amilorid inhaláció, 
géntranszfer, szív-tüdő transzplantáció, 
Pszichoterápia, szövődmények szakspecifikus ellátása. 
 

A háziorvos feladatai: felismerés, gyanú felvetése, CF központba irányítás, gyógyszerelés, 
immunizáció, táppénzre vétel, szociális támogatás, más betegségek kezelése, akut exacerbáció 
észlelése, betegoktatás, pszichés vezetés és a terminális ellátásban való részvétel 

Ciliaris dyskinesia 

Q8990 Veleszületett rendellenesség, k.m.n. 
 

Patomehanizmus: A csillók veleszületett (vagy szerzett) defektusa a légutakban az orrüreg hátsó 
felétől a bronchiolusokig, a középfülben, a paranazális sinusokban, fülkürtben, spermium farki 
részében, vasa efferens hámsejtjeiben, az ependymában és a szemben. 

Jellemző tünetek: Súlyos, progresszív légúti betegség. Ismétlődő felső és alsó légúti infekciók korai 
gyermekkortól, orr és légúti problémák újszülöttkorban, krónikus sinusitis, krónikus orrfolyás, 
krónikus otitis halláscsökkenéssel, Krónikus bronchitis, mely fiatal felnőttkorra bronchiectasiához 
vezet, asthmás jellegű panaszok, situs inversus (50%-ban a betegek között), férfi és női infertilitás, 
hydrocephalus (ritka). 
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Diagnosztika: A tünetek alapján, emellett funkcionális diagnosztika (szacharin teszt, 
fénymikroszkópos vizsgálat, izotópos vizsgálat, mikrooscillographiás vizsgálat), elektromikroszkópos 
ultrastruktúrális vizsgálat bronchiális vagy orrnyálkahártya biopsziás anyagból. 

Kezelés: Rendszeres orvosi kontroll, a légúti infekciók korai és agresszív kezelése, mucolytikus 
kezelés, mellkasi fizioterápia, hörgtágító gyógyszerek. 

Prevenció. Pneumococcus, Haemophilus influenzae védőoltás. 

Tuberculosis 

A150* Tüdőgümőkór, köpet vizsgálatával, tenyésztéssel vagy anélkül igazolt 
A151* Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel igazolt 
A152* Tüdőgümőkór, szövettani vizsgálattal kimutatott 
A153* Tüdőgümőkór, k.m.n. módon igazolt 
A154* Mellkasi nyirokcsomó gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt 
A155* Gége, légcső, hörgő gümőkór, bakteriális és szövettannal igazolt 
A156* Gümőkóros mellhártyagyulladás, bakteriális és/vagy szövettani vizsgálattal igazolt 
A157* Elsődleges légzőszervi gümőkór, bakteriológiai és szövettani vizsgálattal igazolt 
A158* Egyéb légzőszervi gümőkór, bakteriológiai és szövettannal igazolt 
A1590 K.m.n. légzőszervi gümőkór, bakteriális és szövettani vizsgálattal igazolt 
A160* Tüdőgümőkór, negatív bakter. és szövettani vizsgálati eredménnyel 
A161* Tüdőgümőkór, bakteriológiai és szövettani vizsgálat nélkül 
A162* Tüdőgümőkór, bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül 
A163* Mellkasi nyirokcsomó gümőkór, bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül 
A164* Gége, légcső és hörgő gümőkór, bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül 
A165* Gümőkóros mellhártyagyulladás, bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül 
A167* Primaer légzőszervi gümőkór, bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül 
A168* Egyéb légzőszervi gümőkor, bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül 
A1690 Légzőszervi gümőkór, k.m.n., bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül 
A17* Az idegrendszer gümőkórja 
A18* Egyéb szervek gümőkórja 
A19* Miliáris gümőkór 
J6530 Silicotuberculosis 
M4900 Gerinc-tuberculosis (A18.0+) 

*Az alcsoportokat terjedelmi okok miatt nem részleteztük 

A tuberculosis gyermekkori sajátosságait a 22. táblázat tartalmazza. 

22. táblázat. A tuberculosis gyermekkori sajátosságai. 

Primer TBC csak gyermekkorban, első infekció 

 Primer komplexus: gyulladásos góc+drenáló nyirokcsomó 

 Epituberculosis: tbc-s nyirokcsomó+hörgőkompresszió/hörgbetörés  atelectasia, gyulladás 

 Miliaris tbc: haematogén szórás 

 Más szervekben haematogén szórás: meningitis basilaris, csont, ízület, stb. 
Posztprimer TBC: 

 Serdülőkor, felnőttkor 

 Exogén reinfekció vagy endogén exacerbáció 

 Lokalizáció: tüdő, urogenitalis, csont, ízület, nincs hematogén szórás 

 Krónikus lefolyás, fertőzőképesség, caverna-képződés, reziduumok 
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A háziorvos szerepe: gondolni kell rá, veszélyeztetettekre fokozott figyelem fordítása (szociálisan 
veszélyeztetettek, HIV fertőzöttek, immunhiányos betegek, biológiai terápiában részesülők, szteroid,- 
immunszupresszív kezelés alatt állók), gyanús esetek tüdőgondozóba irányítása a diagnózis 
felállítására, kontaktok felkutatása, kezelés követése, gyógyszermellékhatások figyelése, ellenőrzése, 
környezeti hygiéne biztosítása. 

Irodalom 

Cserháti E et al. Gyermekkori légzőszervi betegségek. Medicina (2003) 
Oláh É. Gyermekgyógyászati kézikönyv. Medicina (2008) 
Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja: A pneumóniák diagnosztikája és ellátása. 
Készítette: A Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium (2006) Egészségügyi Közlöny 
2006. év 5. szám 2. kötet (CD mellékletében) (2006) 
GINA (Global Initiative for Asthma) 2009. WWW.ginasthma.com 

Tesztkérdések 

1. Mi a leggyakoribb kórokozó a nasopharyngitis acuta esetén? 
A. Vírus 
B. Streptococcus A 
C. Haemophylus influenzae 
D. Staphylococcus 
 
2. Mi okoz leggyakrabban tonsillitis follicularist? 
A. Streptococcus pneumoniae 
B. Streptococcus A 
C. Streptococcus B 
D. EBV vírus 
 
3. Mi az indikációja a tonsillectomiának? 
A. Szülő kérése 
B. Étvágytalanság 
C. Légzést akadályozó nagy méret 
D. Igazolt gócbetegség 
E. Évi 3-4-nél több, recidíváló tonsillitis 
F. C, D, E lehetőség 
 
4. Mi az indikációja az adenotomiának? 
A. Gyakori nátha 
B. Az orrlégzés tartós akadályozottsága 
C. Recidíváló otitis, sinusitis 
D. Vezetéses halláscsökkenés 
E. B, C, D lehetőség 
 
5. Mi a teendő epiglottitis gyanúja esetén? 
A. A garat alapos vizsgálata 
B. A beteg vízszintes helyzetbe hozása 
C. Azonnal intenzív osztályra szállítás, előzetes helybiztosítással, orvosi kísérettel 
D. Antibiotikum azonnali elkezdése 
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6. Az otitis media purulenta szövődménye lehet, KIVÉVE: 
A. Mastoiditis 
B: Otitis purulenta chronica 
C. Appendicitis 
D. Meningitis 
 
7. Mikor gondolunk asthma bronchialera 5 évesnél fiatalabb gyermeknél visszatérő obstuktív 
bronchitis esetén? 
A. Hirtelen, étkezés közben, köhögési rohammal, hányással kezdődő dyspnoe 
B: Gennyes köpettel járó dyspnoe 
C. 3 hónapos kor alatt kezdődő nehézlégzés 
D. Atopiás egyéni vagy családi anamnézis 
 
8. Melyik az 5 évnél idősebb gyermekek pneumoniájának leggyakoribb kórokozója? 
A. RSV 
B. Streptococcus B 
C. Staphylococcus 
D. Mycoplasma pneumoniae 
 
9. Mi jellemző az atípusos vírus okozta pneumoniára? 
A. Inproduktív köhögés 
B. Atelectasia 
C. Crepitacio 
D. Intersticiális beszűrődés 
E. A, D lehetőség 
F. B, C lehetőség 
 
10. Milyen antibiotikum lehet hatásos mérsékelten penicillin érzékeny Streptococcus pneumoniae 
okozta pneumonia kezelésében? 
A. Emelt dózisú amoxacillin 
B. Makrolid 
C. Aminoglycosid 
D. II., III. generációs cephalosporin 
E. A, D lehetőség 
F. B, C lehetőség 
 
11. Mikor gondoljunk szénanáthára? 
A. Szezonálisan visszatérő nátha, conjunctivitis esetén 
B. Ha a betegnek elhúzódó orrfolyása van egy vírus infekció után 
C. Ha a beteg egyéb hurutos tünetek nélkül rendszeresen tüsszög 
D. Ha a tünetek azonos környezetben rendszeresen jelentkeznek 
E. B, D lehetőség 
F. A, C, D lehetőség 
 
12. A szénanátha mely tünetére a leghatásosabb a nasalis szteroid? 
A. Orrfolyás 
B. Tüsszögés 
C. Conjunctivitis 
D. Orrdugulás 
 
13. Melyik állítás igaz az asthma bronchialera? 
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A. Krónikus gyulladás 
B. A bronchusok hiperreaktivitása jellemzi 
C. Különböző stimulusokra a hörgők obstrukcióval reagálnak 
D. Az obstrukció spontán vagy hörgőtágító gyógyszer adására reverzíbilis 
E. A gyulladás a tünetmentes időszakban is fennáll 
F. Mindegyik igaz 
 
14. Mikor gondoljunk asthma bronchialera? 
A. Visszatérő éjszakai köhögés esetén (ha adenoid vegetáció, sinusitis kizárható) 
B. Visszatérő exspiratorikus dyspnoe hurutmentes állapotban 
C. Fizikai terhelés hatására jelentkező sípoló légzés 
D. Azonos stimulus hatására jelentkező sípoló légzés 
E. A felsoroltak közül mindegyik esetben 
 
15. Mi a kritériuma a jól kontrollált asthmás állapotnak? 
A. Kevesebb, mint heti kétszer nappali nehézlégzés 
B. Kevesebb, mint heti kétszer éjszakai felébredés nehézlégzés miatt 
C. Kevesebb, mint heti kétszer gyors hatású β-agonista használat 
D. Normális, légzésfunkciós értékek 
E. A felsoroltak mindegyike 
 
16. Mi az elve az asthma bronchiale kezelésének? Melyik állítás igaz? 
A. A fenntartó kezelés kontrollszint szerinti, folyamatos 
B. A kezelés lépcsőzetes, kontrollszint szerint a lépcsőn fel vagy lefelé lépve 
C. Akut roham oldására inhalációs gyors hatású β-agonista javasolt 
D. Az öt évnél fiatalabb gyermekeknek atopiás anamnézis esetén inhalációs szteroid javasolt 
E. A felsoroltak mindegyike igaz 
 
17. Mi a feladata a háziorvosnak az asthma bronchiale gondozásában? 
A. Az asthma diagnosztizálása 
B. Az asthma gyanújának felvetése 
C. Az akut roham ellátása 
D. A folyamatos fenntartó kezelés megváltoztatása 
E. A, D lehetőség 
F. B, C lehetőség 
 
18. Milyen tünetek jellemzőek a ciliáris dyskinesisre? 
A. Visszatérő otitis, halláskárosodás 
B. Visszatérő bronchitis, bronchiectasia 
C. Visszatérő sinusitis 
D. Infertilitás 
E. Mindegyik 
 
19. Mi jellemző a cystás fibrosisra? 
A. Sóvesztés 
B. Emésztetlen széklet 
C. Visszatérő bronchitis, pneumonia 
D. Szomatikus fejlődésben elmaradás 
E. Mindegyik 
 
20.Melyik gyermekkori TBC-s kórkép a felsoroltak közül? 
A. Primer complexus 
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B. Epituberculosis 
C. Meningitis basilaris 
D. Miliaris TBC 
E. Mindegyik 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: B, 3: F, 4: E, 5: C, 6: C, 7: D, 8: D, 9: E, 10: E, 11: F, 12: D, 13: F, 14: E, 15: E, 16: 
E, 17: F, 18: E, 19: E, 20: E 

Csecsemő- és gyermek-gasztroenterológia 
dr. Nemes Éva 

Bevezetés 

A gyermek-gasztroenterológia a gyermekkori gyomor-bélrendszeri betegségekkel foglalkozó önálló 
tudományág. Szorosan kapcsolódik a gyermekgyógyászathoz és a gasztroenterológiához, de 
határterületét jelenti többek között az infektológiának és az immunológiának is. A gyomor-
bélrendszeri panaszok nagyon gyakoriak gyermekkorban, hiszen kevés az olyan gyermek, aki 
átmenetileg vagy krónikusan ne panaszkodna pl. hasi fájdalomra, hasmenésre, hányingerre, 
étvágytalanságra vagy székrekedésre. A helyes diagnózis felállítása és a megfelelő kezelés azért is 
fontos számukra, mert a krónikus betegségek és szövődményeik hatással vannak a felnőttkorra és 
gyakori a más szervrendszert érintő kórképek társulása is. Ennek a kihívásnak megfelelve az utóbbi 
évtizedekben a gyermek-gasztroenterológia hatalmas fejlődésen ment keresztül. Az alábbiakban a 
leggyakoribb gyermek-gasztroenterológiai kórképek tárgyalása előtt a csecsemőtáplálás legfontosabb 
gyakorlati tudnivalói is ismertetésre kerülnek. 

Csecsemőtáplálás 

A csecsemőtáplálás célja az egészséges növekedés és fejlődés biztosítása mennyiségileg elegendő és 
minőségileg megfelelő tápanyagokkal. A helyes gyakorlat mindezek mellett lehetővé teszi késői 
betegségek kialakulásának megelőzését is. 

Az anyatej a csecsemő számára nemcsak összetételében, hanem kalória tartalmában is biztosítja az 
optimális fejlődést. Olyan összetevők elegye, melyek biztosítják az energia és tápanyag (zsírok, laktóz, 
fehérjék) bevitelt, tartalmaznak a fejlődésben (pl.: LCPUFA, növekedési faktorok, citokinek, 
oligoszacharidok, enzimek) és a kórokozók elleni védelemben (szekretoros IgA, lizozim, laktoferrin, 
stb.) szerepet játszó faktorokat. Összetételében változik a laktáció stádiumától, a napszaktól 
(zsírtartalma az esti órákban magasabb), az előző szopás óta eltelt időtől, az előző szopás alkalmával 
elfogyasztott mennyiségtől függően és ugyanazon szoptatáson belül is. A WHO a csecsemőtáplálás 
módját a szoptatás /anyatejes táplálás szempontjából határozza meg: 

 Kizárólagos szoptatás: a csecsemő anyatejet- beleértve a saját anya lefejt tejét és idegen női 
tejet- kap. Ez a definíció megengedi a vitaminok, ásványi anyagok, és gyógyszerek csepp és 
szirup formában történő adását, de ezen kívül semmi mást. 

 Túlnyomó szoptatás: a kizárólagos szoptatástól abban különbözik, hogy a vitaminok, ásványi 
anyagok és gyógyszerek csepp és szirup formában történő adásán túl folyadék (víz, víz-alapú 
italok, gyümölcslé, orális rehidráló folyadék) adását is megengedi, de ezen kívül semmi 
egyebet. Ez a definíció fedi a ”szoptatás folyadék kiegészítéssel” fogalmát. 

 Szoptatás kiegészítő táplálással: anyatej mellett minden egyéb: szolidok (az anyatejen és 
tápszeren kívüli szilárd ételek) vagy nem-humán tej és tápszer adása. Ez a definíció nem tesz 
különbséget olyan táplálási módok között, amikor az anyatejen kívül csak tápszert, csak nem-
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humán tejet, csak szilárd és pépes ételeket vagy ezeket különböző kombinációban vagy 
arányban alkalmazzák. Ugyancsak nem veszi figyelembe, hogy a 24 órás táplálékban milyen 
az anyatej aránya. Ez a definíció fedi a kevert táplálás fogalmát. 

 Nem-szoptatás: bármely étel vagy folyadék- beleértve a nem-humán tejet és tápszert – 
anyatej, ill. idegen női tej nélkül. Ez a definíció fedi a mesterséges táplálás fogalmát. 

A csecsemőtáplálás fontos részét képezi a szolidok bevezetése, amelyre általában 6 hónapos kor 
körül kerül sor, de az anyatejes táplálás hiánya esetén 4 hónapos korban állíthatók be legkorábban. 
Az első szolidok lehetnek gyümölcsök, gluténmentes (pl. rizs) vagy gluténtartalmú (búza, árpa, rozs, 
zab) cereáliák és főzelékfélék egyaránt. Lényeges szempont, hogy a gluténtartalmú szolidokat 4 hó 
előtt semmiképp nem, 7 hó előtt azonban mindenképp fokozatosan be kell vezetni, optimális 
esetben még az anyatejes táplálás idején (a legújabb ismeretek szerint ez csökkenti a coeliakia, a 
diabetes mellitus és a búzaallergia kockázatát). A szolidok bevezetésének sorrendje nem szigorúan 
kötött, de minden területen a fokozatosságra kell törekedni. Egyszerre csak egy ételt, kis 
mennyiségben (10-20g) adagoljunk, és fokozatosan emeljük az adagot. Ha az elválasztás a cél, 2-4 hét 
alatt váltsunk ki egy szopást. Az új ételek 3-5 nap különbséggel kövessék egymást. Az anyatej, a 
tehéntej és a tápszerek fontos összetevőit az 1. táblázat mutatja. 

1. táblázat. Az anyatej, a tehéntej és a tápszerek fontos összetevői 

Összetevő Anyatej 
(g/100ml) 

Tehéntej 
(g/100ml) 

Tápszer  (g/100kcal) 
Min. - Max. 

Fehérje 
kazein 
laktalbumin 
laktoglobulin 
(szója) 
(hydrolizált 
tehéntejfehérje) 

1,05 
0,4 
0,4 
- 
- 
- 

3,3 
2,5 
0,2 
0,2 
- 
- 

1,8 - 3,0 
 
 
 
2,25 - 3,0 
1,8 - 3,0 

Zsír 4,5 3,8 4,4 - 6,0 
Tejcukor 7,0 4,7 9,0 - 14,0 
Ásványi anyag 0,2 0,7  
Energia (kcal/100ml) 75 70 60 - 70,0 
 

Elvárás a tápszerektől az anyatejjel tápláltakéhoz hasonló fiziológiai (növekedés), biokémiai (plazma 
markerek), funkcionális (immunválasz) eredmény biztosítása. Azonos energiaértékre számolva 
minden esszenciális és szemi esszenciális aminosavból a készítménynek legalább annyit kell 
tartalmaznia, mint a referencia fehérjének, az anyatejnek. 

Mesterséges táplálás 

 Anyatejet helyettesítő tápszerek 

 Elválasztási (follow-on) tápszerek 

 Gyógytápszerek 

Anyatejet helyettesítő tápszerek (tejalapú) 

 Koraszülöttek számára: Mildibé Pre, Beba koraszülötteknek, Milumil Nenatal (5000 g-ig LCP-
vel), Alprem (5000 g-ig), Prematil (5000 g-ig LCP-vel) 
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 Egészséges csecsemők: Beba 1 PRO (probiotikummal, nukleotiddal), Nan (vassal), Humana 1, 
Mildibé1, Nutrilon premium 1 (prebiotikummal), 

 Milumil 1 (prebiotikummal), Milumil 1 Optima, Aptamil 1 (prebiotikummal, nukleotiddal), 
HIPP 1 

 Anyatejet kiegészítő-elválasztási tápszerek (tejalapú): 

 Beba 2, NAN 2 (élőflórás), Humana 2, 3; Mildibé 2,3; Milumil 2 (prebiotikummal), Milumil 3 
gyümölcsökkel 

HA tápszerek: hypoallergén, allergia megelőzésére alkalmas részlegesen hydrolizált tápszerek 

Gyógytápszerek 

 Anti-reflux tápszerek: Nutrilon AR, Milumil AR, Humana Baby-fit Plus, Beba AR, Nutriton 

Táplálék allergia kezelésére alkalmas tápszerek 

 Extenzíven hydrolizált tápszerek tehéntej allergia kezelésére: Alfaré, Milumil Pepti 1, Milumil 
Pepti plusz 2, Milumil Pregomin, Novolac Allernova 

 Szójafehérje alapú tápszerek (csak hathónapos kortól adható): Milumil SOM, Nutrilon soya, 
Nutrilon soya plus 2, Humana SL, Alsoy, Isomil 

 Rizs- és szentjánoskenyérfa magcsíra-fehérje bázisú: Sinlac 

 Aminosav-bázisú tápszer: Neocate 

Lactose-mentes tápszerek: al 110, Sinlac, Milumil Pregomin, Nutrilon soya, Milumil laktózmentes, 
Fantomalt 

Mérsékelt mennyiségű lactose-t tartalmaz: Nutrilon low lactose 

Kis volumenban magas fehérjebevitel (fehérjepótlás) igénye (hypoproteinaemia, anorrhexia, sérülés 
vagy műtét utáni táplálkozási képtelenség, égésbetegség, súlyos infekció): Protifar, TwoCal 

Alacsony fehérjetartalmú tápszer: DuoCal 

Szénhidrát bázisú tápszer: Fantomalt (100 % szénhidrátot - gyakorlatilag kizárólag glucose-
polymereket - és kis mennyiségű nátriumot tartalmaz) 

Hasmenés kezelése: Humana elektrolit, Milupa RES 55 (rizs, karotta), Milupa HN 25, Humana HN-
MCT 

Phenylketonuria és hyperphenylalaninaemia kezelésére szolgáló tápszer: Milupa PKU 

Táplálékallergia 

A táplálékallergia leggyakoribb csecsemő- és gyermekkorban, 3 éves kor feletti jelentkezése ritkább. 
Kialakulásáért környezeti és genetikai tényezők felelnek: a bélflóra, a táplálás, az allergén 
tulajdonságai és a T- és B-sejtek kapcsolata a természetes (innate) immunrendszerrel értékes 
információval bírnak az allergiás mechanizmusok tanulmányozásában. 



 1881 

Pathomechanizmus 

 A korábbi kutatások a környezeti faktorok és az allergia gén azonosítására törekedtek, vagyis 
arra a kérdésre keresték a választ, hogy miért leszünk allergiásak? Jelenleg az orális 
tolerancia kialakulását segítő protektív folyamatok megismerése a cél, tehát azt szeretnénk 
megtudni, hogy miért nem allergiás mindenki? 

 Az immunrendszer postnatalis maturációjában és az orális tolerancia kialakulásában alapvető 
szerepe van az egészséges bélflórának. Irodalmi adatok szerint az allergiás gyermekek 
ritkábban kolonizáltak Lactobacillus és Bifidobacterium törzsekkel, aminek fontos 
következménye lehet az allergia szempontjából lényeges inadequat mikrobiológiai 
stimuláció. 

 A T-sejteknek is fontos szerepük van az allergia patomechanizmusában. A higiéniás elmélet 
szerint a jobb higiénés körülmények késleltetik a Th1-sejtes immunitás kialakulását, ami az 
immunválasz Th2 – allergia - irányú eltolódását eredményezheti. A cytotoxicus T-lymphocyta 
asszociált antigén (CTLA-4) negatív reguláló szerepet tölt be a T-sejt aktivációban, aminek 
jelentősége lehet a táplálékallergia megelőzésében. 

 Eddig nem sikerült szoros összefüggést kimutatni a különböző gének és a táplálékallergia 
között. A CD14 gén polymorphismusa és a HLA antigének szerepe kiterjedten 
tanulmányozott. 

 Az anya, mint mikrokörnyezet a szülés módjával, az életkorával, a táplálkozásával és 
különböző gyógyszerek szedésével jelenthet rizikót a gyermekére. Az anyatejben lévő 
szolúbilis CD14 az újszülöttek intestinális immunrendszerét modulálja. 

 A szolid táplálékok bevezetésének időzítése (4.-7. élethónap között ajánlott) fontos szerepet 
játszik a bél-asszociált mucosalis immunválaszon keresztül az orális tolerancia kialakításában. 

 Az élet első hat hónapjában alkalmazott multivitamin szupplementáció növelheti a 
táplálékallergia rizikóját mesterséges táplálás esetén. 

Epidemiológia 

Gyakorisága gyermekkorban 5-8%-ra tehető, felnőttkorban 2%. A leggyakoribb nutritív allergének a 
tej, tojás, szója, mogyoró, hal, gabonafélék. Ezen belül a gyermekkori tehéntejfehérje allergia 
gyakorisága 2,2%, a gyermekkori tojásallergia gyakorisága 1,5%, a gyermekkori szójaallergia 
gyakorisága 1,4%. A táplálékallergia 80%-a 3-4 éves korra általában megszűnik. A táplálékokkal 
szemben kialakult kóros immunmediált reakciók: 

I. típus: azonnali hyperszenzitivitási reakció. IgE mediált: a sejtekhez kötött IgE reagál az allergénnel. 
Bőrpróba: pozitív 

III. típus: immunkomplex kialakulásával járó, késleltetett reakció. Mérsékelt antigén túlsúly esetén az 
antigén+antitest komplexek szöveti károsodást okoznak. IgE nem emelkedett, bőrpróba negatív 

IV. típus: késői reakció. Antigén hatására megjelenő celluláris reakció. Bőrpróba: negatív vagy 
indurált 24-48 órán keresztül. 

Diagnózis 

A diagnosztikai tesztek nem helyettesítik a terhelést. Az ételallergia klinikai diagnózis. A 
táplálékallergia diagnózisának „arany standard”-ja az elimináció, majd a terhelésre adott reakció 
értékelése. A diagnózis felállítható, ha bizonyítható az összefüggés a tünetek és a táplálék 
elfogyasztása között. Fontos az egyéb okok kizárása. IgE-mediált reakció (40-60%) esetén bőrteszt, 
táplálékra specifikus IgE vizsgálat végzendő. 
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A terheléses vizsgálatoknak két fő típusát különíthetjük el egymástól: 

1. Diagnosztikus céllal végzett terhelés: 

 elimináció időtartama individuális: 2 hét - 2 hónap 

 típusú (azonnali) reakció esetén nem szükséges (anaphylaxia) 

2. Az allergia megszűnése miatt végzett terhelés: 

 a tolerancia kialakulásának időtartama: 1-4 év 

 elvonással, terheléssel bizonyított allergia esetén általában 6-9 hónapig tartó diéta után, 
kétéves korban mindenképpen 

 tünetek esetén a terhelés ismétlése általában félévente 

 különböző táplálék allergének eltérő ideig tartanak fenn megbetegedést, ami tej, szója, búza 
esetén általában 12-18 hónap, ennél hosszabb idő után várható a tojás, majd az olajos 
magvak, hal iránti allergia megszűnése, a földimogyoró allergia egész életen át perzisztálhat. 

A tejallergia megszűnését gyakran vizsgáljuk kettős vak, placebo-kontrollált terheléssel (DBPCFC), ami 
tudományosan elfogadott, szubjektivitásmentes megítélést tesz lehetővé és segítségével hatékonyan 
csökkenthető a tejmentes diétára szorulók száma. 

Kezelés 

 Étrendi kezelés: eliminációs diéta, extenzíven hidrolizált tápszerek, szójatápszerek, aminósav 
keverékek 

 Farmakoterápia: antihisztaminok, szteroid, Na-cromoglycat 

 Immunterápia 

 Anti-IgE ellenanyagok 

 Mikroorganizmusok (Lactbacillus GG) 

 A táplálékallergia kezelésére alkalmas tápszerek: 

 Extenzíven hydrolizált tápszerek tehéntej allergia kezelésére: Milumil Pregomin, Milumil 
Pepti 1, Milumil Pepti plusz 2, Alfaré, Novolac Allernova 

 Szójafehérje alapú tápszerek (csak hathónapos kortól adható): Milumil SOM, Nutrilon soya, 
Nutrilon soya plus 2, Humana SL, Alsoy, Isomil 

 Rizs- és szentjánoskenyérfa magcsíra-fehérje bázisú: Sinlac 

 Aminosav-bázisú tápszer: Neocate (elementaris táplálásra, valamint táplálékfehérje iránti 
túlérzékenység kezelésére szolgáló, szintetikus aminosav bázisú, klinikai, speciális - 
gyógyászati célra szánt tápszer) 

Prevenció 

 Anyatejes táplálás legalább 4-6 hónapig. 

 Terhesség alatt csak a mogyoró kerülése ajánlott. 

 A szoptató anya diétája egyéni elbírálást igényel (mogyorót ne!). 

 Anyatej hiányában, ill. pótlására extenzíven hidrolizált tápszer ajánlott. 

 Hozzátáplálás szilárd ételekkel csak 6 hónapos kortól javasolt. 

 A környezet allergénmentesítése. 
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Gastrooesophagealis reflux-betegeség (GORB, GERD) 

A gastrooesophagealis reflux erőlködés nélküli, passzív jelenség, amelynek során a gyomortartalom 
retrográd irányban áramlik a nyelőcsőbe a relaxalódott alsó oesophagealis sphinctren (LES) keresztül. 
Amennyiben ez betegségi tüneteket is okoz, GORB-ról beszélünk, ami a reflux mennyiségének, 
intenzitásának, frekvenciájának, időtartamának és az általa kiváltott tüneteknek a függvénye. A GORB 
bármely életkorban előfordulhat. Csecsemőkori GORB prevalenciája kb. 1,3-5%, Az ún. bukós 
csecsemők csupán 3%-a szorul részletes kivizsgálásra, antireflux terápiára, de közülük kb. 50%-ban 
alakul ki felnőttkorra is áthúzódó reflux betegség. 

Pathogenesis 

A GORB multifaktoriális betegség, aminek kialakulásában döntő szerepe van a LES tranziens 
relaxatiojának. A fiziológiás reflux epizód rövid, mert az oesophagealis clearance mechanizmus 
gondoskodik a refluxatum gyors eltávolításáról, megvédve ezzel a mucosat a szöveti károsodástól. A 
preventív mechanizmus egyik legfontosabb tényezője a LES nyomás, ami csökkenti a regurgitálódó 
gyomortartalom mennyiségét és a reflux epizódok frekvenciáját. Emellett az elfogyasztott étel 
mennyisége és minősége (zsíros ételek, menthol, alkohol, koffein csökkentik a LES nyomást), az 
elhúzódó gyomorürülés, valamint a mucosalis resistentia is fontos szerepet játszanak a tünetek 
kialakulásában. 

Klinikum 

A változatos tünetekre jellemző, hogy gyermekkorban elsősorban az extraintestinalis panaszok 
dominálnak (respiratoricus tünetek, vontatott súlyfejlődés, fogyás, anaemia, mellkasi fájdalom, 
irritabilitás) és a gyakori savas epizódok ellenére a nyelőcső nyálkahártyájának erosiv elváltozása 
endoscopiával nem mindig mutatható ki (non-erosiv oesophagitis). Meg kell különböztetni egymástól 
az idősebb gyermekek felnőttkorra jellemző formáját a csecsemő- és kisdedkori GORB-tól. Előbbire a 
dysphagia, odynophagia, substernalis/szívtáji és hasi (epigastrialis) fájdalom a jellemző, míg 
utóbbiban a nyugtalanság, colica, gyarapodási zavar, apnoe dominál. Az infantilis típus az élet első 
hónapjaiban kezdődik és általában egyéves korig tart, regurgitáció formájában jelentkezik, és csak 
ritkán okoz súlyos tüneteket, gyarapodási zavart. Szokatlan megjelenési formák (Sandifer-Sutcliffe 
szindróma - opisthotonussal járó forma, ALTE - életet veszélyeztető epizód -, fogzománc erosio, fül-
orr-gégészeti betegségek, egyéb alapbetegség romlása) teszik teljessé a GORB klinikai megjelenését. 
Fontos adat, hogy csecsemő- és kisgyermekkorban a GORB közel 50%-ban kombinálódik 
tejallergiával. 

Diagnosztika 

 Anamnézis, fizikális vizsgálat 

 A nyelőcső-gyomor kontrasztanyagos vizsgálata - hiatus hernia, reflux, strictura kimutatása 

 Ultrahang – legalább 20 perces megfigyelés szükséges 

 24 órás nyelőcső-gyomor pH mérés 

 Endoscopia – nyálkahártya eltérés beosztása súlyossági fokozat alapján, szövettan 

 Manometria 

 Scintigraphia - mikroaspiratio kimutatása 

 Terápiás teszt protonpumpa inhibitorral (PPI) 

A kontasztanyagos röntgen és az ultrahang kevéssé szenzitív és specifikus eljárás, az endoscopia 
pedig elsősorban a szövődmények (Barrett-oesophagus), nyálkahártya eltérések kimutatására 
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alkalmas módszer, melyek gyermekeknél nem mindig vannak jelen, emellett invazív volta is 
korlátozza alkalmazását. Manometriát, scintigraphiát szintén ritkán használunk. 

Gyermekkorban a GORB diagnosztikájának „gold standard”-ja a 24 órás nyelőcső-gyomor pH 
monitorozás. A vizsgálattal 24 órán keresztül detektáljuk a gyomorba és a nyelőcsőbe helyezett 
elektródák segítségével a pH változásokat, amely alkalmas a reflux minőségi és mennyiségi 
vizsgálatára egyaránt (reflux epizódok száma, időtartama, hosszú - 5 percnél hosszabb - refluxok 
száma, leghosszabb reflux időtartama, reflux index). A gyermekek a vizsgálat során nincsenek ágyhoz 
kötve, szabadon mozoghatnak, étkezhetnek és a beépített testhelyzet érzékelő segítségével a 
panaszok testhelyzettel való összefüggése is megállapítható. Ez azért fontos, mert a kisebb 
gyermekek nem tudják megmondani fájdalmuk helyét, jellegét, étkezéssel, ülő-, fekvő-, vagy álló 
helyzetükkel való összefüggését. 

Terápia 

 Pozicionálás 

 Táplálás – antireflux tápszerek, tehéntejfehérje mentes táplálás 

 Gyógyszeres savcsökkentés (antacidok, H2 antagonisták, PPI): ranitidin: 5-10 mg/kg, 2-4 
részletben; famotidin: 1 mg/kg, 2 részletben; omeprazol: 1-2 mg/kg, 2 részletben; 
prokinetikus szerek: domperidon: 0,25-0,5mg/kg 4 alkalommal 

 Sebészeti kezelés - fundoplicatio (nagyon fiatal korban kevéssé sikeres) 

Helicobacter pylori gastritis 

A Helicobacter pylori (H. pylori) Gram-negatív baktérium, elsődleges rezervoárja a gyomor. A 
legelterjedtebb humán gasztrointestinális fakultatív pathogen, prevalenciájában azonban jelentős 
etnikai és szocio-ökonómiai különbségek mutathatók ki. A fejlődő országokban 70-90%, hazánkban 
50-60%, míg a fejlett országokban 25-50% közötti az előfordulása. A prevalencia növekszik az életkor 
előre haladtával. Fejlődő országokban kétéves korra a gyermekek 40%-a fertőzött, ami felnőtt korra 
elérheti a 90%-ot. Fejlett országokban az iskolás gyermekek között 6-20% a prevalencia. A rossz 
tápláltsági állapot, a hypoproteinaemia és a C-vitamin hiány kedvez a fertőzés terjedésének, míg az 
anyatej magas specifikus IgA szintje valószínűleg védő hatású. 

Barry Marshall és Robbin Warren figyelt fel arra, hogy fekélyes betegekből vett szövetmintákban 
ismeretlen, spirálisan csavarodott alakú baktériumok figyelhetők meg. Később sikerült tenyészteni a 
H. pylori-nak elnevezett baktériumot, amely képes volt egészséges önkéntesekben hasonló szöveti 
elváltozást előidézni. Felfedezésüket 2005-ben Nobel díjjal ismerték el. Jelenleg a H. pylori a 
rosszindulatú daganatokat kiváltó kórokozók között a vezető helyet foglalja el, megelőzve a HPV-t és 
a hepatitis B vírust. 

Pathogenesis 

A H. pylori a mucosális felszíni nyákban kolonizálódik, megtapadását különböző faktorok (virulencia, 
kolonizációs, adherencia) teszik lehetővé. A savas közegben az általa termelt urease enzim az ureából 
ammóniát és széndioxidot bont, ezzel magyarázható a baktérium hosszú túlélése. A felszabaduló 
ammónia és a baktérium által termelt cytotoxinok, bakteriális enzimek együtt károsítják a hámot. Az 
antigén specifikus celluláris immunitás Th1 típusú választ generál, a humorális immunitás 
következménye pedig a diagnosztikában használható anti-H. pylori antiestek megjelenése lesz. A 
pathogenetikai folyamat perzisztálása esetén a betegek mintegy 10-15%-ában intestinalis metaplasia, 
gyomorcarcinoma és a gyomor non-Hodgkin lymphomája alakulhat ki. A gyermekkori H. pylori 
fertőzéssel kapcsolatos kórképeket az 1. táblázat sorolja fel. 



 1885 

1. táblázat. A gyermekkori H. pylori fertőzéssel kapcsolatos kórképek 

Bizonyított: 

 atrophias gastritis 

 vashiányos anaemia 

 ITP 

 peptikus fekély 

 MALT-lymphoma 
Nem bizonyított: 

 visszatérő hasi fájdalom (RAP) 

 növekedési retardáció 

 krónikus hasmenés 

 dyspepsia 

 krónikus urticaria 

 ételallergia 

 hírtelen csecsemőhalál (SIDS) 
 

A H. pylori szerepe a felnőtt- és gyermekkori atrophias gastritisben, pepticus ulcusban és gyomor cc.-
ban napjainkban jól bizonyított, a baktérium eradikációja hatékony a pepticus ulcus relapsusának 
megelőzésében gyermekekben és felnőttekben egyaránt. 

A visszatérő hasi fájdalom (RAP) és a non-ulceratív dyspepsia (NUD), amelyek az epigastriális régió 
fájdalmához, vagy diszkomfortjához vezetnek, nehezen definiálható fogalmak gyermekkorban. A H. 
pylori pontos szerepe és klinikai manifesztációja ezekben a kórképekben ismeretlen. Az 
ulcusbetegséghez társuló hányás és akut hasi fájdalom valószínűleg kapcsolatban áll a H. pylori 
infekcióval. Epigastriális fájdalmat és éjszakai ébredést hoztak vele összefüggésbe gyermekkorban, 
ennek ellenére, a RAP során a H. pylori magas incidenciája nem bizonyítja a fertőzés és a hasi 
fájdalom közötti oki kapcsolatot. 

Diagnosztika 

Nem indokolt a diagnosztikus teszt abban az esetben, ha a pozitivitás kimutatását nem követi 
eradikációs kezelés. 

 Endoszkópos vizsgálat (makroszkópos kép, hisztológia, tenyésztés) 

 Ureáz gyorsteszt (gyermekekben kisebb az ureáz aktivitás, specificitás: 95%, szenzitivitás: 
90%) 

 H. pylori szerológia (10 éves kor alatt nem elég szenzitív, nem jelent egyértelműen aktív 
fertőzést - specificitás: 80-95%, szenzitivitás: 70-95%) 

 Urea-kilégzési teszt - UBT (specificitás, szenzitivitás: 95%) 

 Széklet H. pylori antigén (specificitás: 94-97%, szenzitivitás: 94-96%) 

 Széklet PCR (specificitás: 80-90%, szenzitivitás: 60-95%) 

 Clarithromycin-rezisztencia meghatározása szövettani mintában FISH módszerrel 

Terápia 

 Elsődlegesen választandó: PPI+clarithromycin/metronidazil+amoxicillin (7 napig) 

 Rezisztenciában: ranitidin-bizmut-citrát+clarithromycin+amoxicillin (14 napig) vagy PPI + 
amoxicillin+ metronidazil/tinidazol (14 napig) 
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 Szekvenciális terápia: 5 napig: omeprazol+amoxicillin, majd 5 napig: 
omeprazol+clarithromycin+tinidazol 

PPI-ként az omeprazol helyett pantoprazol vagy esomeprazol is adható, utóbbi előnye, hogy 
folyadékban szuszpendálható. Az eradikáció sikerét 8 hét elteltével UBT-vel ellenőrizhetjük. A 
vizsgálat akkor informatív, ha a beteg előtte 5 napig nem kap H2-blokkoló és 10 napig PPI kezelést. 
Sikertelen eradikáció után a második kezelés még rezisztencia vizsgálat nélkül elvégezhető. 
Gyomorfekély esetén az eradikációs kúra után 4-6 héttel endoscopos ellenőrzés kötelező. A 
baktérium ureáz működését felfüggesztő H. pylori elleni vakcina kidolgozása még kísérleti szakaszban 
van. 

GYERMEKKORI HASI FÁJDALOM 

A gyermekkori hasi fájdalomhoz vezető kórképeket a 2. táblázat sorolja fel. 

2. táblázat. A gyermekkori hasi fájdalomhoz vezető kórképek 

I. Congenitalis/ anatómiai okok 
Gasztrointesztinális traktust érintő adhéziók, reflux, invaginatio, malrotatio volvulussal, heretorzió, 
kizárt sérv, ovarium torzió, pyeloureteralis obstrukció 
II. Infekciók 
Gastroenteritis, H.pylori infekció, hepatitis, húgyúti inefkció, kismedencei gyulladás, lymphadenitis 
mesenterialis, mononucleosis (splenomegalia), peritonitis, bakterialis sepsis, meningitis, 
osteomyelitis, otitis media, pharyngitis, pleuritis, pneumonia, a szív gyulladásos betegségei, 
varicella 
III. Környezeti ártalom, gyógyszer 
Antibiotikum, intestinalis idegentest, anticholinerg gyógyszerek, gombamérgezés, 
lépruptura/haematoma, nehézfém (ólom), NSAID, szalicilátok, sympatomymeticumok, táplálási 
hiba, bántalmazás, duodenum haematoma, trauma 
Tumorok 
Leukaemia, lymphoma, Wilms-tumor, viscosus obstrukciót okozó bármely lokalizációjú tumor 
Anyagcsere- és endokrin okok, enzimdefektusok 
Laktóz intolerancia, diabeteses ketoacidosis, egyéb ketosisok (lehűlés, éhezés, uraemia), hypo- és 
hyperglycaemia, folyadék- és elektrolitháztartás zavarai, hyper- és hypothyreosis, Cushing-
szindróma 
Allergiás/gyulladásos okok 

Appendicitis, cholecystitis, coeliakia, eosinophil gastroenteritis, fehérjeintolerancia, gyomorfekély 
vagy gastritis, gyulladásos bélbetegségek, haemolyticus-uraemiás szindróma (HUS), Schönlein-
Henoch purpura, oesophagitis, duodenitis, pencreatitis, tej és egyéb ételallergia 
Funkcionális okok 
Irritábilis bél szindróma (IBS), funkcionális hasi fájdalom szindróma, dyspepsia, abdominális migrain, 
aerophagia, krónikus székrekedés 

 

Újszülöttkorban nem specifikus tünetek, gyakran tünetszegény kezdet, általános állapot romlása, 
hányás, has puffadás a jellemző. Leggyakoribb okok: fejlődési rendellenességek (bélatresiák, 
pancreas anulare, duodenum kettőzöttség, enterogen cysta), infekciók (intrauterin és sub partu), 
veleszületett anyagcsere- és endokrin zavarok (galactosaemia), szülési traumák, meconium ileus, 
necrotizáló enterocolitis, peritonitis, kivételesen appendicitis. 
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Csecsemőkorban periodikus sírás, nyugtalanság, elsápadás, izzadás, lábak felhúzása, has puffadás, 
hányás, széklet- és székletüritési szokás változásai jellemzik. Leggyakoribb okok: fejlődési 
rendellenességek (rövid oesophagus, chalasia, achalasia, oesophagitis, pylorusstenosis, 
bélduplikációk, pancreas anulare, malrotatiok, diverticulumok), hibás és rendszertelen táplálás 
okozta kólikák (aerophagia, meteorismus), emésztési- és felszívódási zavarok (coeliakia, 
meteorismus), enzim- és anyagcsere-zavarok (galactosaemia, laktózintolerancia), tehéntej allergia, 
gasztrointesztinális infekció, húgyúti infekció. Akut hasi kórképek: invaginatio, kizáródott sérv, 
Meckel-diverticulum, peritonitis. 

Kisded-és óvodáskorban a fájdalom jellegének meghatározása még bizonytalan. Intermittáló 
hasfájás: emésztési- és felszívódási zavarok, enteralis infekciók, légúti betegségekhez társuló 
hasfájások, mérgezések (gyógyszer, vegyszer, növények, permetszer). Akut hasi kórképek: 
appendicitis, malrotatio, invaginatio, arteriomesenterilis érelzáródás (volvulus), ileus, peritonitis, 
tompa hasi sérülések. 

Iskoláskorban már meghatározható a fájdalom jellege, időtartama, lokalizációja, a fenti okok 
bármelyike előfordulhat. Akut hasi kórképek: appendicitis, peritonitis, lymphadenitis mesenterialis, 
toxicosepticus állapot, keringés shock, pancreatitis, baleset, húgy-ivarszervi betegségek. 

VISSZATÉRŐ HASI FÁJDALOM (RAP) 

A RAP az egyik leggyakoribb gyermekkori panasz. A klasszikus definíció Apley-től származik: a hasi 
fájdalom minimum 3 hónapja, legalább havonta egy alkalommal jelentkezik, és a gyermeket gátolja a 
mindennapos tevékenységében. Számos organikus és funkcionális betegség manifesztálódhat RAP 
formájában, a definíció a mindennapi gyakorlatban azonban a non-organikus panaszok leírására 
terjedt el. Epidemiológiai vizsgálatok szerint az iskolás gyermekek 10-25%-át érinti, és a prevalencia 
növekszik az életkorral. Kora gyermekkorban a lányokban és fiúkban egyformán gyakori, későbbi 
életkorban a női dominancia jellemző. Organikus eredetre jellemző panaszok (alarm szignál): 

 Több tünet együttes jelenléte (pl.: fájdalom és láz, fájdalom és hasmenés) 

 Éjszakai felébredés a fájdalomtól 

 Epigastrialis vagy irradiáló fájdalom 

 Fogyás, növekedési elmaradás 

 Perzisztáló hányás, haematemesis 

 Obstipatio, encopresis, perianalis betegség 

 Extraintestinális tünetek (láz, arthritis) 

 Sportolás feladása 

 Pozitív családi anamnézis 

Organikus ok fennállása nem valószínű, ha az alábbiak közül egyszerre 3 kritérium jelen van (stop 
szignál): 

 A fájdalom intenzitása nem fokozódik 

 Nincs éjszakai fájdalom 

 Sok egyéb bizonytalan panasz van jelen 

 Ambiciózus gyermek, iskolai problémák 

 A családban hasonló panaszok 

 Emocionális stressz a családban 

 Életkor specificitás (5-14 év között) 
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A kivizsgálás menete RAP-ban: több lépcsőben történik, az első lépcsőt már az alapellátásban el kell 
végezni. Nagyon fontos a pontos anamnézis felvétel, a gyermek növekedési adatainak a rögzítése, és 
a diétás napló vezetése. Ha az organikus eredet kizárható a meglévő vizsgálatok negativitása alapján, 
nem szükséges tovább lépni a következő vizsgálati szintre (3. táblázat). 

3. táblázat. A gyermekkorban visszatérő hasi fájdalom kivizsgálásának szintjei 

I. lépcső 

 Anamnézis 

 Fizikális vizsgálat (RDV is) 

 Fájdalom score 

 Diétaelemzés 

 Széklet- és vizeletanalízis 
II. lépcső 

 Hasi UH 

 Natív hasi rtg 

 Alacsony laktóztartalmú étrend bevezetése, a terápiás hatás értékelése 
III. lépcső 

 Vérkép, We, CRP 

 Se-amiláz, lipáz, májenzimek 

 Albumin, folsav, B12 –vitamin 

 Coeliakia specifikus antitestek (EMA, TGA) 

 H. pylori tesztek 

 Ételallergia tesztek 

 Laktózkilégzési teszt 

 24 órás pH mérés 
IV. lépcső 

 Endoscopia 

 Gyomor-bél passage/Irrigoscopia 

 EEG 

 Laparoscopia 
 

Organikus eredet esetén az alapbetegség kezelése a feladat, amennyiben ez kizárható, pszichológus 
bevonása is szükséges. Funkcionális betegségek esetén fontos szerepe van a betegoktatásnak, 
gyógyszeres kezelésként diétás intervenció, probiotikunok adása mellett anticholinerg szerek, 
triciklikus antidepresszánsok, szelektív szerotonin inhibitorok alkalmazása jön szóba. A gyermekkori 
RAP gyakran bevezetője a felnőttkori IBS-nek és a migrain-nek. Ezek alapján a helyes 
gyermekgyógyászati kezelés a felnőttkori funkcionális és egyéb betegségek potenciális megelőzését is 
szolgálja. 

Obstipatio 

A vastagbél tárolási, széklettömeggel szembeni érzékenységének vagy kiürítő képességének zavara. 
Legalább három hónapig a székletürítések száma hetente háromnál kevesebb, a széklet állaga 
szokatlanul kemény, kipréselése nehéz, fájdalmas. Gyakorisága 0,3-8% között változik. Az obstipáló 
gyermekek 95%-ának nincs organikus betegsége. 
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Etiológia 

 Helytelen étkezési szokások, fizikai inaktivitás, gyógyszerek, toxinok 

 Metabolikus zavarok (hypo-, hyperkalaemia, uraemia, porphyria) 

 Endokrin betegségek 

 Gasztrointesztinális traktus organikus betegségei (diverticulum, gyulladás, tumor, anus 
szűkület, fissura) és neuropátiás léziói (Hirschsprung-betegség, intestinalis neuronális 
dysplaia) 

 Coeliakia, mucoviscidosis, tehéntejfehérje allergia 

 Neurogén betegségek (gerincvelői léziók, központi idegrendszeri betegségek), pszichogén 
kórképek (anorexia nervosa), pszichés tényezők (erőltetett szobatisztaságra szoktatás) 

Formái: Pseudo-obstipatio (pl. tartós éhezés esetén), (valódi) obstipatio (szűkületek, megacolon, 
hypotoniás, spasticus colon, motilitászavarok, székelési inger gátlása), soiling (túlfolyás-csorgás): nem 
szándékos, nem jár székelési ingerrel, encopresis: normális beidegzés, akaratlagos, pszichiátriai 
probléma. 

Klinikum 

Anamnesis (egyéni családi) 

Étkezési szokások: táplálékok bevezetésének ideje, szobatisztaság kialakulásának ideje, gyermek 
életritmusa, családban jellemző székletürítési ritmus, gyermek szubjektív panaszai, mikor kezdődött, 
milyen gyakori az ürítés, előző kezelés. 

Fizikális vizsgálat 

Különös tekintettel a has vizsgálatára, rektális digitális vizsgálat. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Hiányállapot keresése (vérkép, szérumvas, transzferrin szaturáció, összfehérje, Ca, P, alkalikus 
foszfatáz), coeliakia antitestek, nutritív allergének, szisztémás betegségek felderítése (diabetes 
mellitus, hypothyreosis) 

Egyéb vizsgálatok 

Képalkotó vizsgálatok: natív hasi felvétel, irrigoszkópia. Eszközös vizsgálatok: anorectalis manometria, 
elektromiográfia, rectum biopszia. 

Diagnózis, differenciál diagnózis 

Diagnózis a fentiek alapján. Fontos a funkcionális megacolon és a Hirschsprung-betegség 
(újszülöttkori kezdet, jelentős hasi disztenzió, növekedési és súlyfejlődési zavar, enyhébb esetekben 
székletcsorgás, analis fissurák, rectalis vizsgálat során az ampulla üres) elkülönítése. 

Kezelés 

Diéta, étrendi követelmények (megfelelő mennyiség, folyadékbevitel, rostok: életkor+5g/nap). 
Gyógyszeres kezelés: többféle támadáspontú gyógyszer közül választhatunk, de együttes alkalmazás 
nem javasolt. 
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 székletlágyítók (Makrogol 4000) 

 bélfal-stimulálók (phenolphtalein, glicerinkúp, szenna, aloe) 

 ozmotikus hatású (Mg, sodium phosphate, laktulóz: 0,5-1,0 ml/kg/nap) 

 síkosító és ozmotikus hatású (paraffinum liquidum:1-3ml/kg/nap) 

 biofeedback kezelés 

 edukáció: toilett-tréning, család terápia, relaxáció 

 evakuáció (a rectum teljes kitisztítása) 

 sebészeti kezelés (Hirschsprung-betegség) 

Coeliakia 

A coeliakia genetikailag fogékony egyénekben a kalászos gabonafélék glutén fehérjéi által indukált 
autoimmun enteropathia és kialakulását a T-sejtek glutén iránti szelektív intoleranciája okozza. Az 
adaptív és a természetes (innate) immunrendszer kóros immunológiai történései a vékonybél 
jellegzetes károsodásához vezetnek, amit boholyatrophia, crypta hyperplasia és az epithelium, ill. a 
lamina propria lymphocytás infiltrációja jellemez. A coeliakia multifaktoriális betegség, 
kialakulásában környezeti és genetikai faktorok egyaránt szerepet játszanak. Európában a népesség 
megközelítőleg 1%-a érintett, a valódi gyakoriság azonban a felismert eseteknél lényegesen nagyobb. 
A magyarországi prevalencia gyermekeknél 1-1,3%. 

Genetikai faktorok szerepe a coeliakia kialakulásában 

A coeliakia az első fokú rokonokban 20-30-szor gyakoribb, mint az átlag populációban és monozygota 
ikrekben a konkordancia több mint 75%. Minden coeliakiás beteg hordozza a HLA-DQ2 vagy DQ8 
heterodimereket kódoló HLA-DQ allélokat. Ez jelenleg már a diagnosztikában is felhasználható, ha a 
kezdeti szövettani illetve szerológiai lelet hiányzik, vagy nem egyértelmű. A HLA-DQ2 heterodimérek 
a coeliakiás betegek legalább 90-95%-ában jelen vannak, míg a maradék 5-10% a HLA-DQ8 
molekulákat kódoló allélokat hordozza. A HLA gének hordozása azonban önmagában nem elegendő 
az öröklődéshez és a coeliakia kialakulásához egyéb gének és locusok jelenléte is szükséges. Az 
azonosított génszakaszok egy része más gyulladásos betegségekkel, pl. Crohn-betegséggel, colitis 
ulcerosával, rheumatoid arthritissel is kapcsolatot mutat, vagy a gyulladásos reakcióban szerepet 
játszó markereket vagy interleukineket kódol. Valószínűleg ezek a genetikai adottságok a gyulladásos 
reakció általános fokozódásához vezethetnek, és nem primer coeliakia gének. 

A glutén jelentősége és a szöveti transzglutamináz 

A genetikai faktorok mellett a glutén, az endogén 2-es típusú szöveti transzglutamináz (TG2) és a 
glutén-specifikus T-sejtek kölcsönhatása vezet az enteropathia kialakulásához. A glutén számos 
immunogén peptidet tartalmaz. A búza gluténjéhez hasonló peptidek vannak az árpában (hordein), a 
rozsban (secalin) és kisebb mennyiségben a zabban (avenin) is, amelyek képesek a glutén-reaktív T-
sejtek stimulálására. A rizsben, a kukoricában, a cirokban vagy a kölesben megtalálható analóg 
proteinek azonban nem aktiválják a coeliakiát. Az említett fehérjék a bél lumenből az epitheliális 
barrieren keresztül a lamina propriába kerülnek, ahol ideális szubsztrátként szolgálnak a 2-es típusú 
szöveti transzglutamináz számára. Az enzim többek között deamidálásra is képes, és ezek a deamidált 
glutén peptidek erősen kötődnek az antigén prezentáló sejt HLA-DQ heterodimérjeihez, ami erőteljes 
T-sejt aktivációt eredményez a lamina propriában. 

Glutén-specifikus T-sejtek 

A HLA-DQ2 vagy DQ8 molekulák által prezentált glutén peptideket a CD4+ T-lymphocyták ismerik fel. 
Az aktivált CD4+ T-sejtek Th1 és Th2 cytokineket termelnek. A szöveti destrukcióért a Th1 (IFN-γ, IL-1, 



 1891 

TNF-α) cytokinek a felelősek. Az aktivált fibroblastok és makrofágok az extracelluláris matrix 
degradációját idézik elő, amely fontos szerepet játszik a coeliakia mucosális transzformációjában és 
ennek következtében a boholyatrophia és crypta hyperplasia kialakulásában. Az aktivált gliadin-
specifikus T-sejtek helper működésének eredményeként coeliakia specifikus autoantitestek 
termelődnek a szöveti transzglutamináz ellen (TGA). A TGA a típusos szerológiai markere az aktív 
betegségnek, ami a gluténmentes diéta alatt eltűnik a perifériás vérből. 

A coeliakiához vezető korai pathologiás történések magukba foglalják az természetes immunrendszer 
aktivációját is. Bizonyos glutén peptidek (p31-p43) az innate immunrendszer mikrobiális 
mintázatfelismerő receptorain, a Toll-like receptorokon keresztül is felismerődnek. Ez a CD4+ T-sejtek 
aktivációjához vezet a proinflammatorikus és kemotaktikus cytokinek felszabadulása útján. A 
coeliakiában megfigyelhető TLR2 és TLR4 expresszió fokozódás Th1 immunválaszt indukál, mely 
megelőzheti a deamidált glutén peptidek és a HLA-DQ2 és DQ8 molekulák kapcsolódásával aktivált 
adaptív CD4+ T-sejt választ. 

Klinikai tünetek 

A coeliakia típusos klinikai manifesztációja a krónikus hasmenés, a haspuffadás, a súlycsökkenés, az 
anorexia, a hányás, a hasi fájdalom és az irritabilitás. Ezek a tünetek legtöbbször a glutén bevezetését 
követően néhány héttel vagy hónappal jelentkeznek, általában még kétéves kor előtt. A gyakori vizes 
hasmenéssel, jelentős hasi distensioval, dehidrációs shockkal jellemzett coeliakiás krízis 
jelentkezésével napjainkban már alig lehet számolni, de a 20. század elején még gyakori volt. Az 
obstipatio, a rectum prolapsus és a szájnyálkahártya ulceratio az egyéb gasztrointesztinális 
tünetekhez sorolhatók. 

Felnőttekben leggyakoribb prezentációs tünetnek számít a fáradékonyság, az anaemia, a hasi 
fájdalom és a székletürítés ritmusának a megváltozása. A coeliakia a kalcium és a D-vitamin 
anyagcsere megváltozását eredményezheti, ezért az osteopenia és az osteoporosis okozta csonttörés 
jól ismert tünete a felnőttkori betegségnek. Késői menarche, amenorrhoea, csökkent fertilitás és a 
visszatérő spontán abortus is gyakoribb coeliakiában. 

Izolált transzamináz-szint emelkedés hátterében is állhat coeliakia. Változatos neurológiai tüneteket 
is leírtak a coeliakia kapcsán, így összefüggésbe hozták többek között epilepsiával, ataxiával, neuro- 
és myelopathiával. 

A dermatitis herpetiformis a coeliakia bőrtünetekkel járó formája, olyan krónikus, viszkető, 
vesiculosus bőrbetegség, amely genetikai prediszpozició esetén gluténintolerancia következtében jön 
létre általában a 20-40. életév között. A betegek közel 100%-ában kimutathatók a gluténszenzitív 
enteropathia hisztológiai tünetei, habár nincs szoros összefüggés a bőrtünetek súlyossága és a 
vékonybél nyálkahártya károsodás mértéke között. 

Coeliakia alcsoportok 

Az autoimmun betegségben szenvedők és az első fokú rokonok vizsgálata, valamint a 
populációszűrések világítottak rá a coeliakia tünetmentes, de kimutatható vékonybél károsodással 
rendelkező csendes (silent) formájára. Gyermekkorban a betegek majdnem 

25%-a diagnosztizálható célzott szűréssel, amikor a betegek klinikailag még tünetmentesek. A 
betegség felkutatása ilyenkor szerológiai tesztekkel történik. 
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A silent coeliakiát meg kell különböztetni a betegség latens vagy potenciális formájától, amikor a 
vékonybél szerkezete gluténfogyasztás mellett nem mutat szövettani eltérést, később mégis 
boholyatrophia kialakulásával kell számolni. Ilyenkor is kimutatható azonban a coeliakiára jellemző 
megemelkedett intraepithelialis γ/δ T-lymphocyta szám. 

Társuló betegségek 

A coeliakia autoimmun betegség, amely gyakran társul más autoimmun vagy szisztémás 
betegségekkel. Néhány ezek közül, pl. az 1-es típusú diabetes mellitus, az autoimmun thyreoiditis és 
az autoimmun hepatitis összefüggést mutat a glutén bevitellel, míg a Down-szindróma, a Turner-
szindróma és a szelektív IgA hiány nem. A coeliakiához zsírmáj, primer biliaris cirrhosis, primer 
sclerotizáló cholangitis és autoimmun hepatitis is társulhat. 

Diagnózis 

Szerológiai vizsgálatok 

A betegség gyanúja esetén elsőként a specifikus szerológiai teszteket kell alkalmazni. Az ellenanyag 
tesztek alkalmasak a tünetszegény betegek felismerésére, a betegség aktivitásának lemérésére és a 
diétás compliance ellenőrzésére is a kezelt betegekben. 

Endomysium elleni antitest (EMA). Az EMA vizsgálat TG2 specifikus antitesteket mutat ki a vérből 
immunfluoreszcens vizsgálattal a TG2-ben gazdag szövetekhez való kötődésük alapján. A teszt 
szenzitivitása 95-99%-os, specificitása 98-100%. IgA és IgG típusú EMA létezik, az IgG EMA azonban 
csak a betegek egy részénél mutatható ki. Az IgA antitest vizsgálatok értékeléséhez ismerni kell a 
szérumban lévő IgA koncentrációt, mert szelektív IgA-hiányos coeliakia (2-5%) esetén csak az IgG 
típusú EMA értékelhető. 

Transzglutamináz autoantitest (TGA). Az IgA típusú TGA mérése savóból, vagy plazmából ELISA 
módszerrel történik tisztított tengeri malac, vagy human rekombináns transzglutamináz antigén 
felhasználásával. A teszt szenzitivitása 98-100%, specificitása 95-99%. Az IgG típusú teszt szelektív IgA 
hiányos coeliakiás betegek felkutatásában hasznos. 

TGA alapú gyorsteszt. A gyorsteszt az IgA típusú TGA-t teljes vérből mutatja ki a beteg friss vagy 
alvadásgátolt vérmintájában lévő vörösvértestekből hemolízissel felszabadult, saját transzglutamináz 
antigénhez történő kötődésük alapján. A lateralis flow formátumú gyorsteszt szenzitivitása 97%, 
specificitása 94-97%. A teszt újabban módosított változata jelzi, ha a vizsgált vérminta IgA hiányos. A 
teszt előnye a gyors és egyszerű helyszíni kivitelezés, amely alkalmas szűrővizsgálatok, valamint a 
gluténmentes diéta követésére egyaránt. 

Gliadin antitest. A gliadin ellen képződő IgG és IgA típusú anti-gliadin antitestek kimutatását 
napjainkban a megfelelő specificitás hiánya miatt nem használjuk. Izolált pozitivitása emésztőszervi 
tünetek esetén sem jelent coeliakiát. A hagyományos gliadin antitest kimutatásnál specifikusabb a 
TG2 által deamidált gliadin peptidek ellen termelődött antitestek detektálása ELISA módszerrel. Ez a 
teszt gyakran akkor is pozitív, amikor a TGA a vérből nem, vagy bizonytalanul mutatható ki. 

Szövettani vizsgálat 

A coeliakia diagnózisa a disztális duodenális vagy jejunális biopszia hisztológiai leletén alapul. Watson 
kapszulával, vagy endoszkóppal vett minta egyaránt alkalmas a feldolgozásra. A betegség kezdetén 
kimutatott coeliakiára jellemző szövettani eltérést és a gluténmentes diéta hatására észlelt 
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egyértelmű klinikai választ kell figyelembe venni a diagnózis felállítása során és nem szükséges újra 
dokumentálni a glutén terhelést követő szövettani relapsust. Felnőtt aszimptomás betegekben 
ajánlott egy későbbi biopszia elvégzése is gluténmentes diéta mellett a mucosa szöveti felépülésének 
demonstrálására. A vékonybél szöveti szerkezete dinamikus változáson megy keresztül, amelynek 
kezdőpontja a normális mucosa és a végpontja a totális boholyatrophia. Diagnosztikus kritériumként 
a módosított Marsh klasszifikációt használjuk. A diagnózist a Marsh III. fokozatú eltérések erősítik 
meg. 

HLA-DQ tipizálás 

Kórjelző szövettani vizsgálati eredmény és a vérben vagy a szövetekben kimutatható TGA esetén nem 
szükséges HLA tipizálást végezni a definitív diagnózis felállításához. A HLA-DQ allélok jelenléte vagy 
hiánya fontos a betegség rizikójának felmérésére a családtagok között és ajánlott azokban az 
esetekben, amikor a diagnózis nem bizonyított és a beteg gluténmentes diétát folytat. 

Kezelés 

Jelenleg a diétás kezelés az egyetlen elfogadott mód a coeliakia terápiájában, ami a glutén teljes 
megvonását jelenti az étrendből. A gluténmentes diétát a betegnek egész életében folytatni kell. A 
búza, rozs és árpa, valamint származékaik a tiltott ételek közé tartoznak. A zab fogyasztása általában 
nem ajánlott, mert a kereskedelemben kapható formája szennyezett lehet glutén tartalmú 
magvakkal. 

A diagnózis felállításakor észlelt hiányállapotok csak a kezelés első időszakában igényelnek 
szubsztitúciót, a mucosa komplett felépülését követően már nem. Szigorú gluténmentes diéta 
mellett a klinikai válasz néhány héten belül bekövetkezik, a hisztológiai javulás hónapokat, akár 
éveket is igénybe vehet. 

Krónikus gyulladásos bélbetegség (IBD) 

Az IBD a bélnyálkahártya remissziókkal és relapsusokkal zajló, krónikus gyulladásos megbetegedése, 
amely során genetikai fogékonyság esetén a mucosalis immunrendszer kórosan reagál valamilyen 
környezeti faktorra. Multifaktoriális eredetű, a patomechanizmus lényegét a normális bélflórára 
adott igen intenzív celluláris reakció képezi. A betegség az esetek 20-30%-ában gyermekkorban 
kezdődik. Az IBD csoportosítása a 4. táblázatban található. 

4. táblázat. Az IBD csoportosítása: 

Makroszkópos colitisek 

 Crohn betegség 

 Colitis ulcerosa 

 Indeterminált colitis 
Mikroszkópos colitisek 

 Kollagén colitis 

 Lymphocytás colitis 
 

Crohn-betegség (CD) 

A CD a gasztrointesztinális traktus bármely szakaszán felléphet a szájtól kezdve az anusig. A folyamat 
a bélfal minden rétegét involválja (transmuralis), amelynek következtében gyakran alakulnak ki 
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sipolyok, tályogok, heges szűkületek. A gyulladás szegmentális elhelyezkedésű, a beteg és a látszólag 
egészséges szakaszok váltakozva jelennek meg. Leggyakoribb lokalizációja az alsó vékonybélszakasz 
és/vagy a vastagbél. CD gyanúja esetén a gyermekkorban rutinszerűen elvégzendő felső endoszkópia 
gyakran igazol a nyelőcső, gyomor és duodenum területén kóros elváltozást, azonban a felső 
béltraktust kizárólagosan vagy dominánsan érintő CD igen ritka. 

A CD az esetek egyharmadában 10-19 éves kor között kezdődik. Csecsemő- és kisdedkorban igen 
ritkán fordul elő, de alsó korhatára nincs. A korai gyermekkorban kezdődő betegség többnyire súlyos. 

A korai tünetek jellegtelenek lehetnek, ezért a diagnózis megállapítása sokszor több hónapot, sőt 
több évet is igényelhet. Ilyenkor a diagnózis idején általában a gyulladás kiterjedt és súlyos fokú. 

Típusos esetben legjellemzőbb a hasi fájdalom, puffadás, étvágytalanság, hányinger, hányás és a 
fogyás, amit rossz közérzet és gyakran láz kísér. Az ileocoecalis régiónak megfelelően gyakran 
tapintható hasi terime esetén a terminalis ileum érintett. Gyakori a növekedési retardáció, amelynek 
mértéke a gasztrointesztinális tünetek súlyosságával mutatja a legszorosabb összefüggést. A betegek 
többsége alultáplált és gyakori a pubertás késése. CD-re hívhatja fel a figyelmet a fissurák, fistulák és 
perianalis fekélyek jelenléte, valamint bőrfüggelékek az anus körül. Súlyos szövődmény lehet a 
bélperforáció, ileus kialakulása, enyhe hasi traumák után pneumoperitoneum jelentkezése. 

A klinikai súlyosság meghatározása az alábbi kritériumok alapján (PCDAI: Gyermekkori Crohn-
betegség aktivitási index, 0–100) történik: 

 Hasi fájdalom, hasmenések száma, vér a székletben 

 Általános állapot 

 Láz, extraintestinalis manifesztáció (pl. arthritis, uveitis) 

 Perirectalis elváltozás 

 Abdominalis terime 

 Súlycsökkenés, növekedési elmaradás 

 Haematokrit, albumin, süllyedés/CRP 

Fentiek figyelembe vételével három stádium különíthető el: inaktív betegség: PCDAI<10, közepesen 
súlyos: PCDAI 10-30 között, súlyos: PCDAI 30-100 között. 

Extraintestinalis manifesztáció gyermekkori CD-ben: 

 Szem: iridocyclitis, keratitis, uveitis, retinitis 

 Száj: stomatitis, aphtha 

 Bőr: erythema nodosum, pyoderma gangrenosum 

 Máj: Primer sclerotisalo cholangitis 

 Cholecysta: cholesterin kövek 

 Pancreas: pancreatitis recidivans 

 Vese: nephrolithiasis 

 Ízületek: arthritis, spondylitis ankylopoetica 

Colitis ulcerosa (CU) 

A CU a vastagbél és a rectum hyperaemiával, ulcerációval és oedemával járó krónikus gyulladása, a 
gyomor-bél rendszer többi szakasza nem érintett. Ellentétben a CD-vel, itt a gyulladásos elváltozás 
csak a mucosát és a submucosát érinti, a bélfal mélyebb rétegeibe nem terjed. A mucosa sérülékeny, 
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vérzékeny, fekélyes. A kóros eltérések gyakrabban észlelhetőek a disztális szakaszokon, a rectum 
mindig érintett. A gyulladásos elváltozás az érintett szakaszon folytonos, a kóros szakasz proximális 
határa éles. A colon érintettsége nem egyforma mértékű, gyermekkorban gyakrabban kell számítani 
pancolitis kialakulására. Ilyenkor a terminális ileum is érintett lehet. 

A CU-ra legjellemzőbb tünetek a hasmenés, a gennyes, nyákos, véres széklet, a tenesmus, a láz, a hasi 
fájdalom, mely gyakran diffúz, égő jellegű és székelés előtt jelentkezik. A növekedésbeli elmaradás 
ritkább, mint CD-ben (5. táblázat). A klinikai tüneteket a gyulladás kiterjedése és súlyossága szabja 
meg. Az enyhébb esetekben általános tünetek nincsenek, a gyermek fejlődése megfelelő ütemű 
marad. Más esetekben az enterális tüneteket súlyos általános tünetek is kísérik (láz, gyengeség, 
étvágytalanság, hasi fájdalmak, növekedési retardáció, pubertás tarda). Az éjszakai vagy kora hajnali 
székletürítés és az urgens székelési inger aktivitási tünetként értékelendő. 

Fulminans colitisben számítani kell a közvetlen életveszélyt jelentő, a vastagbél diffúz dilatációjával 
járó toxicus megacolon kialakulására. Ilyenkor az amúgy is súlyos, szeptikus állapot tovább romlik, a 
has felpuffad, kopogtatási hangja dobossá válik, a bélhangok nem hallhatók, a székletek száma 
csökken és elektrolit-eltérések mutathatók ki. Felléphet Gram-negatív szepszis, masszív vérzés és 
könnyen vezet colon perforációhoz. 

5. táblázat. A Crohn-betegség és a colitis ulcerosa összehasonlítása 

 Colitis ulcerosa Crohn-betegség 

Széklet jellege véres széklet, hasmenés véres széklet, de lehet normális is 
Hasi fájdalom ritka gyakori 
Analis, perianalis laesiók, fistula ritka gyakori 
Láz ritka gyakori 
Tapintható hasi terime ritka gyakori 
Fogyás ritka gyakori 
Gyulladásos jelek ritka gyakori 
 

A klinikai súlyosság meghatározása az alábbi kritériumok alapján (PUCAI: Gyermekkori Ulcerativ 
Colitis aktivitási index, 0-85) történik: 

 Hasfájás 

 Székletszám naponta 

 Széklet konzisztencia 

 Rectalis vérzés 

 Éjszakai ébredést okozó székletürítés 

 Általános állapot 

Értékelés: 10 alatt: teljes remisszió, nincs aktivitás, 11-30: mérsékelt aktivitás, 31-85: súlyos , 
kifejezett aktivitás 

Indeterminált colitis (IC) 

A colont érintő gyulladás esetén a CD és az UC az esetek 10-20%-ában nem különíthető el egymástól, 
ilyenkor IC-ről beszélünk. Az IC diagnózist azokra a betegekre használjuk, akik mindkét gyulladásos 
bélbetegségre jellemző klinikai és endoszkópos tulajdonságokat mutatnak, de szövettanilag nem 
állítható fel sem a CD, sem az UC pontos diagnózisa. Az IC fiatal korban kezdődik és gyorsan 
progrediál, előfordul, hogy a diagnózis felállításakor már pancolitis áll fenn vagy a bal oldali 
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lokalizációjú folyamat gyorsan pancolitissé fejlődik. Mikroszkópos vizsgálattal a legfontosabb 
elváltozások a súlyos ulceráció, a nem-specifikus transmuralis gyulladás és a gócos myocytolysis. 

Bár az IC-t általában átmeneti diagnózisnak tartják a gyermekgyógyászatban, a betegek többsége 
valószínűleg később is ebbe a csoportba sorolható, a komoly diagnosztikai eljárások és a szerológiai 
tesztek ellenére is. Hosszú nyomon követés során az esetek harmadában-felében az IC tovább 
differenciálható a két ismert makroszkópos colitis valamelyikébe. 

Mikroszkópos colitis 

Mikroszkópos colitisben a vastagbél endoszkópos képe szabályos, a nyálkahártya szövettani 
vizsgálata azonban a mucosa különböző elváltozásait mutatja. Két altípusa a lymphocytás colitis és a 
kollagén colitis. Lymphocytás colitisben az epithel rétegben lymphocytás sejtszaporulat van. Kollagén 
colitisre az epithel réteg alatti vaskos kollagén réteg a jellemző. Az elváltozások általában a vastagbél 
kezdeti és középső szakaszán a legkifejezettebbek, de a distalis szakaszban is megjelennek. Állandó 
vagy visszatérő vizes hasmenés, hasi fájdalom, has puffadás jellemzi. A betegség éveken át 
tünetmentes lehet, vagy spontán gyógyulhat. 

Az IBD diagnosztikája 

 Enterális infekció kizárása (minden esetben kérnünk kell Clostridium difficile kimutatást és 
toxin meghatározást is) 

 Laboratóriumi diagnosztika (We, CRP, vérkép, szérumvas, ferritin, transzferrin, TP, albumin, 
elektrolitok, májenzimek, urea, kreatinin, immunglobulinok) 

 Szerológiai markerek (p-ANCA, ASCA) 

 Képalkotó eljárások (UH, leukocyta scintigraphia, passage vizsgálat, irrigoscopia, szelektív 
enterographia, CT, MRI) 

 Endoscopia (felső, alsó panedoscopia, kapszulás endoscopia) 

 Szövettan 

Az IBD kezelése 

Gyógyszeres kezelés 

 5-ASA: sulphasalazin (50-75 mg/kg 2-4 részben), mesalazin (30-50 mg/kg 3 részben), rectalis 
kezelés (kúp, klyzma) 

 Kortikoszteroidok: methylprednisolon (1-2 mg/kg), budesonid (9 mg/die) 

 Aantibiotikumok: metronidazol, ciprofloxacin 

 Immunmodulációs kezelés: azathioprin (2,5 mg/kg), 6-mercaptopurin (1,5 mg/kg), 
metotrexát (15 mg/m2), cyclosporin - UC: fulmináns colitisben - (4 mg/kg) 

 Biológiai kezelés: anti-TNF-α - infliximab (jelenleg gyermekkorban csak CD-ben) 

 Pro-, prebiotikumok 

 Nutritív terápia: elemi vagy polimer diéta 

Anti-TNFα (infliximab) terápia 

 gyermekkori CD kezelésére, 6-17 év között. 

 terápia rezisztens esetben (legalább 3 hónapos szteroid+ immunszupresszív terápia ellenére 
a betegség aktivitási indexe >30) 

 hagyományos terápia során jelentkező toxicitás esetén 
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 súlyos, aktív fisztulázó CD 

 dózisa: 5 mg/kg, iv. infúzióban. Indukciós kezelés: 0., 2. és 6. hét, fenntartókezelés: megfelelő 
válaszkészség esetén 8 hetente alkalmazható 5 alkalommal. Relapszus esetén 3 hónap 
elteltével ismételt terápia megkísérelhető. 

 Az anti-TNFα terápia ellenjavallatai: tuberculosis, hepatis B, súlyos egyéb fertőzések, 
demyelinizációs betegség, SLE, súlyos passagezavart okozó fibrotikus szűkület, malignitas, 
szívelégtelenség. 

Sebészeti kezelés 

Sürgős műtét indokolt fulmináns colitis, 48-72 órán belül nem javuló toxicus megacolon, nem 
uralható vérzés, perforáció, abscessus, ileust okozó obstructio esetén. Elektív műtét: indokolt 
befolyásolhatatlan növekedési zavar, súlyos, multiplex hámdysplasia, súlyos extraintestinális 
manifesztáció, fistula, perianalis manifesztáció, inaktív intestinális stenosis esetén. 

A krónikus betegség gondozása során pszichológus, táplálkozástudományi szakember bevonására is 
szükség lehet és legfontosabb szempont a jó életminőség kialakítása. Ennek érdekében rendszeres 
orvosi ellenőrzés szükséges, melynek célja a remisszió fenntartása, a relapsusok korai felismerése és 
kezelése. 
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Tesztkérdések 

1. Az IBD-s esetek hány százalékát diagnosztizálják 20 éves kor előtt? 
A. 5-10% 
B. 50% 
C. 20-30% 
D. >5% 
 
2. Mi a legelfogadottabb diagnosztikai vizsgáló módszer gyermekkori GOR-ban? 
A. Manometria 
B. Endoszkópia 
C. 24 órás pH mérés 
D. Hasi UH 
 
3. A gyermekkori Crohn betegség aktivitásának megítélésben fontos: 
A. Hasi fájdalom, hasmenések száma, vér a székletben 
B. Általános állapot 
C. Súlycsökkenés, növekedési elmaradás 
D. Mindegyik 
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4. Melyik nem javasolt a táplálékallergia megelőzésére? 
A. Anyatejes táplálás legalább 4-6 hónapig. 
B. Anyatej hiányában, ill. pótlására hidrolizált tápszer ajánlott. 
C. Hozzátáplálás szilárd ételekkel csak 6 hónapos kortól javasolt. 
D. Terhesség alatt a tehéntej-fehérje kerülése ajánlott. 
 
5. Mennyi a táplálékallergia gyakorisága gyermekkorban? 
A. 10% 
B. 5-8% 
C. 2% 
D. 2-4% 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: C, 3: D, 4: D, 5: B 

Gyermeknephrológia 
dr. Szabó Tamás 

Húgyúti fertőzések 

Bevezetés 

A húgyúti fertőzés egyike a gyermekkorban leggyakrabban előforduló infekcióknak. Kellemetlen a 
gyermeknek, nyugtalanítja a szülőt, és maradandó vesekárosodást okozhat. A gyermekek között 
fontos csoportot alkotnak a három hónapnál fiatalabb lázas csecsemők, akik láza olykor a gócforrást 
lokalizáló tünetek nélkül jelentkezik. Náluk a láz kivizsgálási menetének mindig tartalmaznia kell a 
húgyúti gyulladás diagnosztikai lépéseit. Az alábbi algoritmus egy ésszerű megközelítést javasol a 
három hónapnál fiatalabb 38°C feletti testhőmérsékletű, lázas csecsemők kivizsgálásához. 

Definíció, BNO kód 

N3900 Húgyúti fertőzés nem meghatározott helyen 
 

Szisztémás tünetek hiányában is pyelonephritis (felső húgyúti infekció) diagnosztizálandó annál a 
lázas csecsemőnél vagy gyermeknél, akinek klinikailag szignifikáns bakteriuriája van, és a láz 
hátterében egyéb lehetséges gócforrás nem áll. 

Szisztémás tünetek hiánya, vizeletürítési panaszok vagy dysuria megléte mellett jelentkező húgyúti 
infekció nem túl magas lázzal, vagy láz nélkül az alsó húgyúti rendszer érintettségére utal (cystitis). 

Az infekció helye gyakran tisztázatlan, amennyiben a gyermeknek a pyuriája, klinikailag szignifikáns 
bakteriuriája és egyéb, a láz forrásaként szóba jövő betegsége is van (pl. otitis media, pharyngitis). 
Amennyiben egy gyermeknél húgyúti infekció diagnózisának felállítására kerül sor, kísérletet kell 
tenni a húgyúti infekció minden lehetséges kockázati tényezőjének azonosítására (pl. anatómiai 
anomália, vizeletürítési diszfunkció, székrekedés). 

Epidemiológia, nem, életkor 

Az első szimptómás húgyúti infekció előfordulási gyakorisága fiúkban és lányokban egyaránt az első 
életévben a legmagasabb, majd ezt követően jelentősen csökken. Kétéves fiúk és lányok esetében a 
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minimum kumulatív incidencia valamivel 2% fölötti. A leggyakoribb húgyúti infekció az első életévben 
pyelonephritis. Kétéves kor után lányokban gyakori az elsőként cystitis formájában manifesztálódó 
húgyúti infekció. Legújabb adatok szerint a lányok 8%-a átesik szimptómás húgyúti infekción 
gyermekkorban. A kétéves kor fölötti fiúk első húgyúti infekciójának incidenciája rendkívül alacsony, 
0,5% alatti. 

Mortalitás/morbiditás 

A fejlett országokban az egyébként egészséges gyermekek húgyúti infekciójának mortalitása 
rendkívül alacsony. A pyelonephritisszel összefüggő morbiditás szisztémás tünetekkel jellemezhető, 
így lázzal, hasi fájdalommal, hányással, dehydrációval jár. Bacteriaemia és szepszis kialakulhat főként 
csecsemőkorban. A pyelonephritis hosszú távú komplikációja lehet hypertensio, károsodott 
vesefunkció, végstádiumú veseelégtelenség (ESRD) és terhességgel összefüggő komplikációk (pl. 
húgyúti infekció, terhességgel összefüggő magas vérnyomás, alacsony születési súly). A cystitisszel 
járó vizeletürítési tünetek általában átmenetiek, a kezelés megkezdése után 24-48 óra múlva 
szűnnek. Hosszú távú szövődményt a vesemedence gyulladással összefüggő vesekárosodás jelenthet. 
Erre hajlamosít a fiatal életkor, inadekvát kezelés és hajlamosító tényező egyidejű fennállása 
(vesicoureterális reflux, urológiai rendellenességek). 

Patofiziológia 

A születést követően a periurethralis tájékot, a disztális urethrát beleértve, aerob és anaerob 
mikroorganizmusok kolonizálják, ami az uropathogének elleni védekező barrier rendszer részének 
tűnik. A korai gyermekkorban az enterobaktériumok és enterococcusok a normál periurethralis flóra 
tagjai. Fiatal lányokban az Escherichia coli a domináns Gram-negatív törzs, míg E. coli és Proteus 
törzsek dominálnak fiúkban. Húgyúti infekcióra hajlamos lányokkal, nőkkel végzett vizsgálatok 
eredménye szerint a periurethrális kolonizáció azzal a baktérium törzzsel történik, amelyik a 
következő fertőzést okozza. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A húgyúti infekciók (UTI) két nagy kategóriája a felső húgyúti infekció (pyelonephritis) és az alsó 
húgyúti infekció (cystitis). Az anamnézis és a klinikai lefolyás a beteg életkorával és a specifikus 
diagnózissal változik. Egyetlen specifikus tünet vagy jel sem utal húgyúti infekció jelenlétére 
csecsemőknél, vagy gyermekeknél; a leletek kombinációját, beleértve a húgyúti infekciók korábbi 
előfordulását, valamint az idősebb gyermekeknél megjelenő tipikusabb tüneteket, együttesen kell 
figyelembe venni a húgyúti infekció kivizsgálása során. 

0-2 hónapos kor közötti újszülöttek és csecsemők: Ebben az életkorban általában nincsenek jelen a 
húgyúti rendszerre lokalizált tünetek. A húgyúti infekció meglétére neonatális szepszis kivizsgálása 
során derül fény. 

2 hónapos és 2 éves kor közötti csecsemők és gyermekek: 

Ebben az életszakaszban ismeretlen eredetű láz szerepelhet a pyelonephritis anamnézisében 
(rectális, vagy tympanicus hőmérséklet >38 °C). Nagyobb a vesekárosodás veszélye, aminek oka 
lehet, hogy az infekció lokális tüneteinek hiányában késlekedik az antibiotikum terápia megkezdése. 
Ez vezetett az ún. 3 napos szabály felállításához: ismeretlen eredetű lázzal jelentkező csecsemőt vagy 
gyermeket nem szabad három napnál tovább obszerválni vizeletminta vizsgálata nélkül. A 
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pyelonephritisben szenvedő csecsemőknek ebben az életkorban esetleg csak láza, és néhány egyéb 
tünete van, másoknál kifejezetten rossz általános állapot, irritábilitás, csökkent táplálhatóság, hasi 
fájdalom, hányás, renyhe bélmozgás tapasztalható. Az 1-2 év közötti gyermekeknek cystitisre utaló 
vizeletürítési panaszaik lehetnek, sírhatnak vizelés közben, vagy csak a vizelet kellemetlen szaga jelzi 
a problémát, klinikailag szignifikáns lázuk nincs (<38 °C) 

2 -6 éves kor közötti gyermekek: 

Ebben az életkorban lázas húgyúti infekció (pyelonephritis) esetén a gyermeknél szisztémás tünetek 
jelentkeznek étvágytalansággal; irritábilitással; hasi, lágyék-, vagy háttáji fájdalommal. Vizeletürítési 
panaszok jelen lehetnek, vagy hiányozhatnak is. Akut cystitis esetén a gyermeknek vizeletürítési 
panaszai vannak, testhőmérséklete normális, vagy csak enyhén emelkedett. A vizeletürítési 
dysfunkció jelenthet sürgető vizelési ingert, gyakori vizeletürítést, késleltetett vizeletürítést, dysuriát 
vagy inkontinenciát. Suprapubicus vagy hasi fájdalom jelen lehet, valamint a vizelet szaga olykor erős 
vagy visszataszító. 

6 év feletti gyermekek és serdülők: 

A húgyúti infekció ebben az életszakaszban főként a húgyúti rendszer alsó szakaszát érinti, de 
pyelonephritis is előfordulhat. A tünetek az előző korosztályban leírtakhoz hasonlóak. Azoknak a 
lányoknak, akiknek csecsemő- vagy gyermekkorukban pyelonephritisük volt, vagy akiknél perzisztáló 
vesicoureteralis reflux (VUR) van jelen, idősebb korukban általában alsó húgyúti infekciójuk lesz, ami 
terhesség alatt gyakran kiújul. 

Fizikális státusz 

A fizikális vizsgálattal talált eltérések, úgymint a costovertebralis szögletben jelentkező érzékenység, 
segíthet a problémát a vesére lokalizálni. Suprapubicus érzékenység is jelen lehet. Csecsemőknél, és 
kisebb gyermekeknél általában nincsenek lokális tünetei a pyelonephritisnek, lázasak és irritábilisak. 
Idősebb gyermekeknél gyakran jelentkezik lágyéktáji vagy a costovertebralis szögletre lokalizált 
érzékenység, és a cystitis jelentkezhet suprapubicus érzékenységgel. 

Pathogenezis 

A baktériumok húgyúti rendszeren belüli proliferációja okozza a húgyúti infekciót. Eredetét tekintve 
majdnem minden húgyúti infekció ascendáló fertőzés eredménye, melyet a periurethrális flóra és a 
distális húgycső baktériumai okoznak. Ezek a baktériumok megtalálhatóak a distális GI traktusban és 
kolonizálják a perianális régiót is. E. coli okozza leggyakrabban a gyermek első infekcióját, de más 
Gram-negatív bacillus és enterococcus is szerepelhet kórokozóként. Staphylococcus infekciók, 
elsősorban a Staphylococcus saprophyticus, a serdülő lányok húgyúti infekciójának relatíve gyakori 
kórokozója. 

Baktériumok kerülhetnek a húgyhólyagba normál vizeletürítés során a turbulens áramlás 
eredményeként, vizeletürítési zavarok vagy katéter használat következtében. Továbbá szexuális 
érintkezés vagy a nemi szervek manipulációja is elősegíti a baktériumok bejutását a hólyagba. 

A húgyúti infekciók kockázati tényezői: 

 A GI traktus és a periurethrális táj baktérium flórájának megváltoztatására képes, széles 
spektrumú antibiotikum kúrában (amoxicillin, cephalexin) részesülő gyermekek 
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hajlamosabbak húgyúti infekcióra, mivel ezek a szerek károsítják a pathogén baktériumok 
elleni természetes védekező mechanizmusokat. 

 A baktériumok hosszas inkubációja a hólyagban lévő vizeletben, inkomplett hólyagürítés vagy 
rendszertelen vizeletürítés miatt, károsítja a hólyag egyik fontos védekező mechanizmusát a 
fertőzés ellen. Vizeletürítési diszfunkció tünetei, úgymint sürgető vizelési inger, gyakori 
vizeletürítés, késleltetett vizeletürítés, vizeletcsepegés vagy inkontinencia, jelen lehet 
infekció vagy lokális irritáció nélkül is gátolatlan detrusor kontrakciók következményeként. 

 A hólyag anatómiai és neurogen zavarának hiányában vizeletürítési diszfunkcióval általában 
nem találkozunk kisgyermeknél addig, amíg fejlődése nem érkezik a vizeletürítés feletti 
napközbeni kontroll elsajátításának időszakához. 

 A székrekedés, a bélsár miatt krónikusan dilatált rectum fontos oka lehet a vizeletürítési 
diszfunkciónak. 

 Az újszülöttkorban végzett circumcisio fiúgyermekek első életévében kb. 90%-kal csökkenti a 
húgyúti infekció kialakulásának kockázatát. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

A húgyúti infekció diagnózisa megfelelő módon gyűjtött vizeletminta kvantitatív tenyésztésén alapul. 
Középsugarú, lemosott vizeletminta nyerhető vizelettartási kontrollra képes gyermekektől. 
Csecsemők esetében, vagy olyan gyermekeknél, akik nem képesek kérésre vizeletet üríteni, 
tenyésztésre szánt mintát a hólyag suprapubicus punkciójával vagy húgycső katéterezéssel 
nyerhetünk. Amennyiben a perinealis tájékhoz rögzített steril zacskóból származó vizeletminta 
tenyésztése során alig vagy nem mutatkozik bakteriális növekedés (<10000 CFU/ml), az alapos 
bizonyítéka a húgyúti infekció hiányának. Mindazonáltal olyan magas a fals pozitív eredmények 
rátája, hogy ez a vizelet gyűjtési módszer nem alkalmas a húgyúti infekció diagnózisára. 

A vizeletvizsgálat nem helyettesíti a tenyésztést húgyúti infekció jelenlétének igazolása során. 
Segíthet viszont azon lázas gyermekek kiválasztásában, akik antibakteriális kezelést igényelnek, 
mialatt a megfelelően levett vizeletminta tenyésztése folyamatban van (1. és 2. táblázat). 

1. táblázat. Vizeletvizsgálat húgyúti infekció feltételezett diagnózisához 

Módszer Lelet 

Centrifugált vizeletüledék világos látóterű vagy fázis-
kontraszt mikroszkópos vizsgálata 

Baktériumok 

Centrifugált vagy natív vizeletüledék Gram festése Baktériumok 
Nitrit teszt Pozitív= húgyúti infekció feltételezhető 
Leukocyta észteráz teszt Pozitív=Nem specifikus 
 

2. táblázat. Kvantitatív vizelet kultúra húgyúti infekció diagnózisához 

Módszer Lelet 

Suprapubicus aspiráció Amennyiben húgyúti infekció jelen van, baktériumok nagy 
valószínűség szerint szaporodnak a vizeletben, minden organizmus 
növekedése lehetséges kivétel: 2000-3000 CFU/ml koaguláz negatív 
staphylococcus 

Lány katéterezése, vagy 
körülmetélt fiú lemosott 
középsugarú vizelete 

Lázas csecsemőknél, vagy gyermekeknél általában egyetlen húgyúti 
pathogén szaporodását látjuk >50000 CFU/mL; jóllehet húgyúti 
infekció már egyetlen organizmus 10000-50000 CFU/ml csíraszáma 
mellett is jelen lehet.* 
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Lemosott, középsugarú 
vizelet lány, vagy 
körülmetéletlen fiú esetén 

Húgyúti infekciót jelez, ha egyetlen húgyúti pathogén >100000 CFU/ml 
csíraszámmal van jelen tüneteket mutató betegnél. Általában pyuria is 
fennáll. Húgyúti infekció már egyetlen organizmus 10000-50000 
CFU/mL csíraszáma mellett is jelen lehet.* 

Bármilyen módszer fiúnál 
vagy lánynál 

Ha beteg tünetmentes, a bakteriális növekedés ugyanarra az 
organizmusra nézve különböző napokon >100000 CFU/ml. Ha pyuria 
nincsen jelen, ez az eredmény valószínűleg inkább kolonizációt, 
mintsem infekciót jelez. 

*Gyakori vizeletürítéssel járó panaszok (rövidebb inkubációs idő a hólyagban) esetén látjuk 
leggyakrabban a hólyagban szaporodó baktériumok alacsony kolónia számát. 

Teljes vérkép és alap metabolikus panel szükséges pyelonephritis valószínű diagnózisa esetén. 
Hemokultúrát kell levenni lázas csecsemőktől, vagy idősebb betegektől, akik rossz klinikai állapotban 
vannak illetve lázasak. 

Képalkotó vizsgálatok 

Rigid szabályok helyett a klinikus ítélete kell, hogy irányítsa a döntéshozatalt a képalkotó vizsgálatok 
menetét illetően. A húgyúti rendszer ultrahang diagnosztikája biztonságos, nem invazív metódus, 
melyet könnyű elvégezni. Hasznos obstruktív uropathia kizárására, szoliter vagy ectopiás vesék 
felfedezésére, illetve egyes betegeknél pyelonephritis okozta közepes vesekárosodás kimutatására. 

Mictiós cystourethrographia és radioizotópos cystographia. Hagyományosan cystographiát (VCUG) 
ajánlottak első lázas húgyúti infekció után csecsemőknél és kisgyermekeknél. Ez az eljárás ma már 
csak akkor indokolt, ha vesicoureterális reflux (VUR) lehetősége az izotóp renographia (DMSA scan) 
alapján felmerül. A katéterezéssel és jelentős sugárterheléssel járó cystographiát kerülni kell. A 
renographia (DMSA-vesescintigraphia) 2-3 hónappal az akut tünetek megszűnését követően 
végzendő. Ez segít a vesekárosodás azonosításában. Amennyiben a „scan” eredményei normálisak, 
cystographiára legtöbbször nincs szükség. Azonban, ha az eredmények nem normálisak, VCUG 
elvégezhető. A VCUG elvégzésével érdemes várni a lázas húgyúti infekció gyógyulása után 4 -6 hétig. 

Differenciál-diagnózis 

 Fiatal csecsemő láza 

 Fókusz nélküli láz 

 Pyelonephritis 

 Vizeletürítési diszfunkció 

 Cystitis 

 Epididymitis 

 Orchitis 

 Prostatitis 

 Urethritis 

Kezelés 

8 hetesnél fiatalabb lázas húgyúti gyulladásban szenvedő csecsemők. A diagnózis általában a lázon és 
katéterezéssel szerzett vizelet minta pozitív eredményén alapul. A csecsemők általában kórházi 
kezelést és parenterális antibiotikum terápiát igényelnek. A klinikus dönthet úgy, hogy az otthoni 
kezelés elfogadható. Parenterális antibiotikum adására napi ellenőrzéssel kerül sor, amíg a beteg 24 
órára láztalanná válik. Ezt követően a fertőzést okozó baktériumokra hatékony antibiotikumok 10-14 
napos per os adása teszi teljessé a terápiát (3. táblázat). 
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3. táblázat. Húgyúti infekció parenterális terápiája antibiotikumokkal. 

Gyógyszer Dózis és beadás módja Megjegyzés 

Ceftriaxon 50-75 mg/kg/nap iv/im egy dózisban, 
vagy kétszerre elosztva 12 óránként 

Hat hetes kor alatt nem adható; hosszú 
féléletidejű; leszoríthatja a bilirubint az 
albuminról 

Cefotaxim 150 mg/kg/nap iv/im 6-8 óránként 
elosztva 

Hat hetes kor alatt is biztonsággal adható, 
2-8 hetes korban ampicillinnel kombinálják. 

Ampicillin 100 mg/kg/nap iv/im 8 óránként 
elosztva 

Gentamicinnel kombinálva kéthetesnél 
fiatalabb újszülötteknél; enterococcusok 
ellen, és cefalosporinra allergiás 
betegeknek 

Gentamicin Időre született újszülöttek <7nap:3,5-5 
mg/kg/dózis iv 24 óránként 
Csecsemők és gyerekek <5év: 
2,5mg/kg/dózis iv minden 8 órában, 
vagy egyszeri dózisban jó vesefunkció 
esetén 5-7,5 mg/kg/dózis 24 óránként; 
Gyermekek ≥5év: 2-2,5 mg/kg/dózis iv 
8 óránként, vagy egyszeri napi 
dózisban normál vesefunkció mellett 
5-7,5 mg/kg/dózis iv 24 óránként 

Vérszintek és vesefunkció monitorozása, 
amennyiben a terápia időtartama 
meghaladja a 48 órát. 

 

Csecsemők és gyermekek két hónapos kortól kétéves korig első lázas húgyúti infekcióval. Ha a klinikai 
kép alapján azonnali antibiotikum terápia szükséges, katéterezéssel vizeletmintát kell venni 
vizeletvizsgálatra és tenyésztésre a kezelés megkezdése előtt. 

Néhány adat szerint nincs szignifikáns eltérés hatékonyság szempontjából a három napig alkalmazott 
iv. antibiotikum terápia és azt követő 11 napos per os antibiodikum terápia, valamint a teljes 14 
napig adott per os antibiotikum kezelés között. Lázas húgyúti infekcióban szenvedő gyermekek 
empirikus kezelésére második, harmadik generációs cephalosporin, amoxicillin-klavulánsavval, vagy 
szulfamethoxazol-trimethoprimmel (SMZ-TMP) ajánlott. 

4. táblázat. A húgyúti infekció orális terápiája 

Antibiotikum Napi dózis 

Sulfisoxazole 120-150 mg/kg elosztva minden 46 órában 
Sulfamethoxazole és trimethoprim 6-12 mg/kg TMP, 30-60 mg/kg SMZ elosztva 

minden 12 óránként 
Amoxicillin és klavulánsav 20-40 mg/kg elosztva 8 óránként 
Cephalexin 20-50 mg/kg elosztva 6 óránként 
Ceftibuten 9 mg/kg elosztva 12-24 óránként 
Cefpodoxime 10 mg/kg elosztva 12 óránként 
Nitrofurantoin* 5-7 mg/kg elosztva 6 óránként 
*Nitrofurantoin alsó húgyúti infekciók kezelésére lehet alkalmas. Ugyanakkor korlátozott szöveti 
penetrációja miatt nem alkalmas vese infekció kezelésére. 

Az orális antibiotikum terápia csak olyan gyermeknél alkalmazható, aki nem súlyosan beteg, nincs 
toxikus állapotban, nem hány. Naponkénti követés és jó compliance elengedhetetlen ennél a kezelési 
formánál. 
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A komplikált pyelonephritis kórházi kezelése. Megfelelő mennyiségű parenterális folyadék bevitele 
biztosítandó, általában a szokásos fenntartó adag 1-1,5 szerese. Parenterális kezelés választandó 
harmadik generációs cephalosporinnal, úgymint ceftriaxonnal vagy cefotaximmal (3. táblázat). 
Ampicillin hozzáadása szükséges, amennyiben Gram-pozitív coccusok találhatók a vizelet üledékben, 
vagy ha nem látható benne organizmus. A gentamicin alternatívaként szolgálhat cephalosporinra 
allergiás, időre született, hét naposnál idősebb csecsemőknek, idősebb gyermekeknek és 
serdülőknek. A vesefunkció és a vér aminoglikozid szintje ellenőrizendő, amennyiben a gyógyszer 
alkalmazására 48 órán túl is szükség van. 

A vizelet tenyésztés és a szenzitivitási vizsgálatok eredményei általában 48 órán belül rendelkezésre 
állnak. Amennyiben a kórokozó érzékeny az alkalmazott antibiotikumra és a gyermek állapota javul, a 
parenterális terápia folytatandó, amíg a gyermek 24-36 órára láztalanná válik. Ezt követően a fertőző 
organizmussal szemben hatékony orális szerrel helyettesíthető a parenterális terápia (4. táblázat). 

A hospitalizált beteg általában 48-72 óra múlva hazabocsátható. Az antibiotikum terápiás dózisai 10-
14 napig folytatandók, melyet követően a reinfekció megelőzése céljából, , a profilaktikus terápia 
javasolt (5. táblázat). 

5. táblázat. A reinfekció megelőzését szolgáló antibiotikumok 

Gyógyszer Egynapi dózis 

Nitrofurantoin* 1-2 mg/kg p.os 
Sulfamethoxazole és trimethoprim 1-2 mg/kg TMP, 5 – 10mg/kg SMZ p.os 
Trimethoprim 1-2 mg/kg p.os 
*Nitrofurantoin vagy sulfa-vegyületek nem használandók hathetes kor alatt. Orális 1. generációs 
cephalosporinok csökkentett dózisai adandók, így pl. cephalexin 10mg/kg, míg a gyermek eléri a 
hathetes kort. Ampicillin vagy amoxicillin nem ajánlottak a rezisztens E.coli magas incidenciája miatt. 

Gyermekkori cystitis. A gyermekkori cystitis általában nem igényel nephrológus szakorvosi ellátást, 
csupán megfelelő antibiotikum adására és, amennyiben a vizeletürítési panaszok jelentősek, tüneti 
kezelésre van szükség. A diagnózis felállítása előtt elkezdett antibiotikum terápia felől az orvos dönt 
az anamnézis mérlegelése és a vizeletvizsgálat eredménye alapján. 4-7 napos orális antibiotikum 
terápia javasolt cystitis esetén. Amennyiben a klinikai válasz nem kielégítő 2 – 3 nap múltán, a terápia 
módosítandó az antibiotikum érzékenységnek megfelelően. 

Megelőzés 

VUR esetén naponta alkalmazott alacsony dózisú antibiotikum profilaxis megelőz ugyan néhány 
rekurrens fertőzést, de azt nem tudták kimutatni, hogy hatására csökkenne a vesehegesedés 
incidenciája. Amíg másként szóló tényekkel alátámasztott irányelvek nem állnak rendelkezésre, a 6-
12 hónapig folytatott szupresszív antibiotikum terápia ajánlása ésszerű döntésnek minősül különösen 
magasabb grádusú VUR esetében. 

A vizeletürítési diszfunkciót kezelni kell, különösen, amennyiben a vizelet visszatartást segítő 
testtartási manőverek rendszeresen megfigyelhetők a gyermeknél, mivel ez urethrovesicalis 
refluxhoz, és visszatérő húgyúti infekcióhoz vezethet. Fiú újszülöttek circumcisiója mérlegelendő. 

Egy tanulmány a napi áfonyalé (tőzegáfonya) fogyasztását vizsgálta visszatérő húgyúti infekcióban 
szenvedő lánygyermekeknél, és azt találta, hogy a koncentrált áfonyalé napi rendszerességgel 
történő fogyasztása szignifikáns mértékben csökkenti a visszatérő szimptomás húgyúti infekciók 
gyakoriságát. 
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Szövődmények 

Antibiotikum terápia esetén allergiás reakció kockázata fennáll. Pyelonephritises gyermekeknél a 
vese lobáris gyulladása vagy renális tályog alakulhat ki. A renális parenchyma bármely gyulladása 
hegesedéshez vezethet. 

A pyelonephritis hosszú távú komplikációi a hypertensio, a károsodott vesefunkció, végstádiumú 
veseelégtelenség (ESRD), és a terhesség komplikációi (UTI, terhességi hypertonia, alacsony súlyú 
újszülött). 

Prognózis 

A magas színvonalú egészségügyi ellátással rendelkező országokban hypertensio, károsodott 
vesefunkció és végstádiumú veseelégtelenség (ESRD) leggyakrabban az intrauterin károsodott 
veseműködésű csecsemőknél alakul ki. A klinikailag szignifikáns húgyúti abnormalitások intrauterin 
ultrahangvizsgálat segítségével rendszerint kimutathatók. A születést követően ezeknél az 
újszülötteknél további infekciók súlyosbíthatják ugyan a meglévő vesekárosodást, de a húgyúti 
infekció nem a vesebetegség elsődleges oka. Az elsődleges okok között fejődési rendellenességek 
szerepelnek. 

Enuresis 

Bevezetés 

Az enuresis primer (PE) és secunder (SE) formája különíthető el. Amennyiben az ágyba vizelés előtt 
legalább hat hónapig problémamentes volt a gyermek, SE a diagnózis. 

Definíció, BNO kód 

F9800 Nem-organikus enurézis 
 

Az enuresis nocturna az ürítési funkciók zavara, amikor az éjszakai (alvás alatti) bevizelés 4/fiúk/-
5/lányok/ éves kor után is megmarad, vagy űjra visszatér. 

Pszichológiai és társadalmi hatások 

PE esetén a pszichológiai gondok majdnem mindig okozatként, s nem okként szerepelnek. Ezzel 
ellentétben a pszichológiai problémák lehetséges, jóllehet nem gyakori okai a SE-nek. Epidemiológiai 
tanulmányok szerint magatartási zavarok 2-4-szer gyakrabban szerepelnek komorbiditásként 
enuresisben szenvedő gyermekeknél. Az enuresisben szenvedő gyermekeket gyakran büntetik és 
nagyobb a fizikális vagy érzelmi bántalmazás kockázata. Számos vizsgálat számol be szégyenérzetről 
és szorongásról, csökkent önértékelésről, az énkép zavaráról. 

Pathophysiológia 

A vizelettartás normál mechanizmusa. Az éjszakai bevizelés elmaradása általában a nappali 
vizelettartási képesség kialakulását követi. A második életév során a gyermekek fokozatosan képessé 
válnak az külső urethralis sphincter akaratlagos ellazítására, és a vizelés elindítására inger hiányában 
is. Körülbelül négyéves korra minden normális hólyagfunkcióval rendelkező gyermek elsajátítja ezt a 
képességet. 
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Genetika. Számos tanulmány számol be az állapot nagy prevalenciával történő előfordulásáról az 
enuresises beteg családjában. Az enuretikus apák gyermekeinek 43%-a, az enuretikus anyák 
gyermekeinek 44%-a, mindkét szülő betegsége esetén pedig a gyermekek 77%-a volt enuretikus. Az 
SE-es betegek 50%-ban pozitív a családi anamnézis ágybavizelés tekintetében. 

Az enuresisre való hajlam általában autoszómális domináns módon öröklődik, de nem a klasszikus 
Mendeli szabályok szerint. Az azonosított gének nem kontrollálhatják közvetlenül az enuresist, sokkal 
inkább az állapot szempontjából fontos valamely patofiziológiai tényezőt, pl. az ébredést, a 
nocturnalis polyuriát vagy a hólyagkapacitást. 

Epidemiológia, nem, életkor 

Az enuresis gyakoribb fiúkban. A beszámolók szerinti prevalencia hétéves fiúkban 9%, hétéves 
lányokban 6%, míg 10 éves fiúkban 7%, lányokban 3%. Az évek előrehaladtával fokozatosan csökken 
az enuresis prevalenciája. Az ötéves gyermekek 23%-ának van enuresise. Az általános iskolai évek 
alatt még gyakori a probléma. A hétéves gyermekek 10%-ának, a 10 évesek 4%-ának vannak ilyen 
problémáik. Az enuresis szekunder kialakulása az esetek negyedéért felelős. Az SE prevalenciája, mint 
az összes eset százalékos aránya, korral növekszik. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Az enuresis kivizsgálásának és megvitatásának legalkalmasabb ideje, amikor a beteg vagy a szülő 
először említi a problémát az orvosi rendelőben. A kezelés optimális időzítését azonban a gyermek 
motivációjára kell alapozni. A kivizsgálás legfontosabb aspektusa egy részletekbe menő anamnézis 
felvétele, ami irányíthatja a diagnózis-alkotást, precízebb terápiás menet kialakítását teszi lehetővé 
és csökkenti a drága, invazív vizsgálatok iránti igényt. 

Az anamnézisnek tartalmaznia kell a folyadékbevitelt, a napi vizeletürítési mintázatot, és az ágyba 
vizelések számát és idejét. Amennyiben az anamnézis nem egyértelmű, a családot meg kell kérni, 
hogy jegyezzék fel a folyadék bevitelt, a napi vizeletürítési mintázatot, és az ágyba vizelések számát 
és idejét legalább két héten át. 

Az alvási anamnézisnek tartalmaznia kell a gyermek esti lefekvésének, elalvásának és ébredésének 
időpontját. Szükséges a szülők szubjektív véleménye a gyermek alvásmélységéről. Be kell számolni a 
nyugtalan alvás, horkolás és az éjszakai ébredések típusáról és gyakoriságáról (rémálmok, alvajárás) 

Meg kell tudni, vannak-e a gyermeknek száraz periódusai, és mik annak körülményei. 

Az étrendet illetően rá kell kérdezni az étkezések időpontjára, a mennyiségre, a napközbeni és 
vacsora utáni folyadék és szilárd táplálék bevitelre. Az enuresises gyermekek közül sokan nem 
fogyasztanak elegendő folyadékot az iskolában napközben, szomjasan érkeznek haza, és a napi 
folyadékbevitelük legnagyobb részét az ágyba menetel előtti 4-5 óra alatt isszák meg, ami érthető 
módon az éjszakai vizelettermelésnek kedvez. 

A gyermekre nehezedő érzelmi nyomás szempontja is fontos. Ezen irányú információt szükséges 
mind a szülőtől, mind a gyermektől beszerezni. Alapvető és feltáró információt jelenthet, hogy a 
gyermek tapasztal-e gúnyolódást a családban vagy a barátok között, visszahúzódó-e az iskolában, 
szokott-e elaludni, vagy könnyen elréved-e a figyelme napközben. 
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Gyakori háttérben fellelhető egyéb problémák: 

 Hiperaktív hólyagizomzattal, vagy diszfunkcionális vizeletürítéssel küzdő betegek szokásos 
tünete a gyakori, sürgető vizelési inger, gyakori guggolás, napközbeni és éjszakai bevizeléses 
epizódok. Székrekedés és cystitis gyakran társuló rendellenesség hiperaktív hólyagizomzat 
vagy diszfunkcionális vizeletürítés esetén. 

 A cystitis tünetei közé tartozik a dysuria, a zavaros, kellemetlen szagú vizelet; gyakori vizelési 
inger; sürgős vizelési inger; nappali és éjjeli bevizelés. A cystitis tünetei némely gyermeknél 
lehetnek rendkívül enyhék. 

 A székrekedés jelentkezhet kemény, bőséges széklet rendszertelen és fájdalmas ürítése, 
encopresis és colica-szerű periumbilicalis fájdalom formájában. 

 Neurogen hólyag esetén gyakran állnak fenn béllel kapcsolatos problémák és járási 
rendellenességek. 

 Alvászavarral járó légzési problémák tünetei közé tartozik a horkolás, a szájon át történő 
légzés, pihentető alvás hiányában fáradtság a következő reggel. Az urethralis obstrukció 
jellemző tünete a késlekedés vagy erőlködés a vizeletürítés megindításánál és a gyenge vagy 
szakaszos ürítés. 

 Amennyiben az ágyba vizelés éjszaka zajló epilepsziás roham következménye, a szülők 
felfigyelhetnek az abnormális izomműködéshez társuló hangokra. 

 Az ectopiás ureterrel rendelkező lányok a folyamatos vizeletcsorgás miatt mintha „mindig” 
bevizelnének. 

 A diabetes mellitus tünetei a polyuria, polydipsia és súlycsökkenés a jó étvágy dacára. 

 Diabetes insipidus esetén a betegeknek polyuriájuk, polydipsiájuk van, valamint a háttérben 
álló hypothalamicus és renális okokhoz kapcsolódó tünetek. 

Fizikális vizsgálat 

Fontos a teljes fizikális vizsgálat. A vizsgálatoknak a következőket kell tartalmaznia: 

 Vérnyomásmérés 

 Külső genitáliák megtekintése 

 A renalis és a suprapubicus területek megtapintása megnagyobbodott vesék vagy hólyag 
keresése. 

 Az alsó végtagok alapos neurológiai vizsgálata, járás, izomerő, izomtónus, érző működések 
vizsgálata, reflexek plantáris válaszok kiváltása 

 A lumbosacralis gerinc inspekciója, palpációja 

Rendellenes fizikális lelet rendszerint nem található azoknál a gyermekeknél, akiknek az enuresis az 
egyetlen tünetük, és nem szükségszerűen van jelen hiperaktív hólyag és diszfunkcionális vizeletürítés 
esetén. 

Rendellenes fizikális lelet észlelhető cystitis, székrekedés, neurogen hólyag, urethralis obstrukció, 
ectopiás ureter és/vagy obstruktív alvási apnoe esetén. 

Intraspinalis károsodás esetén a betegek időnként külső jel észlelhető a gerinc felett, mint például 
árok, gödröcske, szőrcsomó, bőrelszíneződés. Bemélyedések a gerinc fölött különösen gyanúsak. Az 
analis reflex vizsgálata, vagy a beteg képessége a lábujjhegyen való állásra megfelelően jelzi az S2-S4 
spinalis reflexkör integritását. Bizonyos helyzetekben a gyermek vizeletürítésének a megfigyelése 
segíthet a vizeletsugár megítélésében. Ha a gyermek hallhatóan nyög, a hasizmait feszíti az ürítés 
elősegítésére, vagy ha a sugár gyenge illetve szakaszos, urethralis obstrukció lehet jelen. 
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A gyermek tonsilláinak mérete éber, ülő pozícióban esetleg nem korrelál az obstruktív alvási apnoe 
tüneteivel. Szükséges lehet a gyermeket alvás közben megfigyelni az obstrukció igazolására. 

6. táblázat. Az enuresis okai 

A primer enuresis okai A szekunder enuresis okai 

Idiopathiás 
Ébredési zavar 
Nocturnalis polyuria 
Kis nocturnalis hólyag kapacitás 
Hiperaktív hólyag és diszfunkcionális ürítés 
Cystitis 
Constipatio 
Neurogen hólyag 
Húgycső obstrukció 
Pszichológiai 
Ectopiás ureter 
Diabetes insipidus 

Idiopathiás 
Ébredési zavar 
Nocturnalis polyuria 
Kis nocturnalis hólyag kapacitás 
Hiperaktív hólyag és diszfunkcionális ürítés 
Cystitis 

 

Pathogenezis 

Az okok (6. táblázat) részletezve a következők: 

Idiopathiás 

Ha nincs azonosítható ok a háttérben, fontos patofiziológiai tényező az ébredés rendellenessége, a 
nocturnalis polyuria és az alacsony éjszakai hólyagkapacitás. 

Az ébredés zavara 

Tanulmányok támasztják alá, hogy az enuresises gyermekek nem ébrednek (aorusal) megfelelően 
auditoros jeladásra; ezek a vizsgálatok megerősítik a KIR ébredési rendellenességét. 

Nocturnalis polyuria 

A gyermekeknél éjszakai polyuriát okozó tényezők: 

 Folyadék fogyasztása lefekvés előtt 

 Étel fogyasztása lefekvés előtt 

 ADH alacsony éjszakai szekréciója 

 Nagy mennyiségű koffein fogyasztása 

Tanulmányok támasztják alá a nocturnalis polyuria szerepét számos, de nem minden enuresissel 
küzdő gyermeknél. Jóllehet az éjszakai polyuria fontos tényező az enuresis patofiziológiájában, a 
vizelet túlprodukciója önmagában nem lehet az egyetlen kiváltó tényező. A nocturnalis polyuria nem 
magyarázza, miért nem ébrednek fel ezek a gyermekek a teli - vagy kontrahálódó hólyag keltette 
érzet hatására, vagy miért jelentkezik enuresis nappali alvások alatt is. A nocturnalis polyuria-nak 
valószínűleg összetett oka van. Folyadék bevitel a lefekvés előtt gyakori ok. Felelős lehet szilárd 
táplálék lefekvés előtti fogyasztása is, mivel az oldott anyagok kiválasztása csak megfelelő 
mennyiségű víz kíséretében történhet. Sok szülő kísérletezik esti folyadék visszatartással, és 
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amennyiben a bevizelés nem szűnik, később meglepően nagy mennyiségű folyadék bevitelt 
engednek. Sok enuresissel küzdő gyermek nagyon kevés folyadékot iszik reggelire és az iskolaidő 
alatt. Ennek megfelelően éhesen és szomjasan érkezik haza az iskolából, és folyadék bevitele a 
lefekvésig maradó néhány órában történik. Ez a gyakorlat kedvez a nocturnalis polyuriának. 

A vizelet termelése számos tényező által kontrollált, így szerepe van az ADH szekréciónak, ami 
közvetlenül szabályozza a víz felszívódását, valamint az ANP és aldosteron szekréciónak, ami az oldott 
anyagok (sók), tehát közvetve a víz kiválasztását szabályozza. Norgaard és mtsai voltak az elsők, akik 
enuretikus gyermekeknél kimutatták a várt éjszakai ADH szekréció-növekedés elmaradását. Ezt 
követő beszámolók szerint alacsony éjszakai ADH szekréció van jelen néhány, de nem minden 
enuretikus gyermeknél. vizelettel történő nátrium és kálium kiválasztás mértéke megnövekedett 
néhány enuretikus gyermeknél, de ezen megfigyelések okai nem tiszták. 

Alacsony éjjeli hólyagkapacitás 

Az alacsony éjjeli hólyagkapacitás az enuresis fontos patofiziológiai faktora. A napközben 
tünetmentes gyermekeknél alacsony éjjeli hólyagkapacitás állhat fenn, mely nagyon gyakori tényező 
enuresisben. A funkcionális hólyag kapacitás pozitív korrelációt mutat az éjjeli vizelet kiválasztással. 
Lehetséges, hogy az enuresises gyermekek kisebb éjjeli hólyag térfogattal rendelkeznek és ez az 
állapot kondicionálhatja a detrusort az alacsonyabb térfogatok melletti kontrakcióra. 

Hiperaktív hólyag/diszfunkcionális ürítés. A hiperaktív hólyag/diszfunkcionális ürítés problémája 
főként az iskolakezdés előtti, általános iskolás lányokat érinti és általában sürgető, gyakori 
vizeletürítéssel, guggoló pozíció gyakori felvételével, nappali bevizeléssel és esetenként enuresissel 
jár. A tünetek idővel javulhatnak vagy megszűnhetnek, és pubertás után kevésbé gyakoriak. 
Vesicoureteralis reflux gyakoribb ezekben a gyermekekben, valamint a cystitis és a constipatio 
rendszeres komplikáló problémák. Urodinámiás vizsgálatok instabil detrusor kontrakciókat jeleznek a 
telődési fázis korai szakában. 

Cystitis 

A cystitis az enuresis gyakori oka és súlyosbító tényezője. Enuresissel megjelenő cystitis bármely 
életkorban előfordulhat. A cystitis gátolatlan detrusor kontrakciókat vált ki, ami nappali és éjjeli 
bevizelést eredményez. Ha a cystitis az enuresis egyetlen oka, általában a fertőzés egyéb tünetei is 
jelen vannak, és megfelelő antibiotikum hatására a probléma megoldódik. A cystitis gyakoribb 
hiperaktív hólyaggal, diszfunkcionális ürítéssel, neurogén hólyaggal, húgycső obstrukcióval, ectopiás 
ureterrel és diabetes mellitus-szal rendelkező gyermekeknél. Ezekben az állapotokban a nappali 
tünetek nem oldódnak meg antibiotikum kezelésre. 

Pszichológiai okok 

Számos általános helyzet hajlamosíthat pszichogén enuresisre, így testvér születése, szülők válása, 
vagy különélése, haláleset a családban, gyermek-bántalmazás, vagy a szociális diszfunkció bármely 
egyéb oka otthon illetve az iskolában. A SE-vel küzdő gyermekek közt szignifikánsan nagyobb a 
viselkedési zavarok, jelentős életesemények és folyamatos pszichoszociális stressz aránya, mint PNE 
esetén. A stresszes életesemények és psychiátriai diagnózisok beszámolók szerint megelőzik az SE 
diagnózisát. Minél későbbi az SE fellépésének ideje, annál valószínűbb a megelőző pszichológiai 
stressz szerepe. 

Székrekedés 
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A székrekedés mind PE, mind SE okozója és súlyosbító tényezője lehet. A mechanizmus nem 
tisztázott, de valószínű, hogy a colon descendensben és a sigmabélben levő széklet nyomása rontja a 
hólyag kapacitását és az éjjeli vastagbél-mozgások gátolatlan detrusor kontrakciókat triggerelhetnek. 
A székrekedés általában jelen van neurogen hólyag esetén, és gyakoribb hiperaktív 
hólyag/diszfunkcionális ürítés mellett. Sok ágyba vizelő gyermeknél a bélmozgás mintázat ugyan nem 
felel meg a fenti székrekedésre jellemző mintázatnak, de a bélműködésük nem „hólyag-barát”. 

Alvási zavarral társuló légzés (SDB) 

Az SDB egy olyan rendellenesség, ami mind enuresissel, mind arousal rendellenességgel társul. Az 
SDB leggyakoribb oka gyermekkorban az adenotonsillaris hypertrophia, aminek csúcs incidenciája 2-5 
éves kor között van. Az enuresis drámai javulása a légúti obstrukció műtéti megoldását követően az 
SDB fontos patofiziológiai szerepére utal. Az ébredés zavara a legvalószínűbb oki tényező. 

Neurogen hólyag 

Neurogen hólyag a KIR bármely szintjén bekövetkező károsodás következtében kialakulhat, így a 
cerebralis cortex, a gerincvelő és a perifériás idegek szintjén egyaránt. A cerebralis bénulásos betegek 
37%-ának van enuresise. Myelomeningocele esetén majdnem mindig jelen van enuresis. Más 
gerincvelő abnormalitás, úgymint a caudalis regressziós szindróma, a kipányvázott gerincvelő, 
tumorok, ASA szindróma, és gerincvelő trauma is okozhat enuresist. 

Húgycső obstrukció 

A húgycső obstrukció lehet congenitális hátsó húgycsőbillentyű, congenitalis urethra strictura vagy 
urethralis diverticulumok miatt, illetve lehet szerzett traumás vagy infekciózus strikturák 
következménye. Traumás strikturák alakulhatnak ki katéterezést követően, idegen test miatt vagy 
medence traumát követően. Meatus stenosis gyakori oka a disztális urethra obstrukciónak 
körülmetélt fiúkban. 

Epilepsziás rosszullét 

SE lehet éjszakai motoros nagyroham következménye ismert epilepszia betegségben. Az első 
rohamok ritkán jelentkeznek éjjel, ezért az ágybavizelés is ritka manifesztációjuk. 

Ectopiás ureter 

Ennél a ritka congenitalis rendellenességnél az ureter beszájadzása nem a megfelelő helyen, a 
trigonum vesicae-től laterálisan történik. Enuresis akkor van jelen, ha az insertio az externális urethra 
sphinctertől distálisan található. Az ectopiás ureter 3-4-szer gyakoribb lányoknál, mint fiúknál, és csak 
lányokban okoz incontinenciát. A beszájadzás leggyakoribb helye a külső húgycsőnyílás mellett, és az 
externális urethra sphincter alatt van lányoknál. 

Diabetes mellitus 

Az enuresis általában nem az első fő tünete az újonnan fellépő diabetes mellitusnak gyermekkorban. 
Az inzulin deficiencia konvencionális tünetei általában elfedik az ágybavizelés problémáját. SE ismert 
DM esetén a glükóz háztartás szuboptimális kontrollja miatti hyperglycaemia által okozott éjjeli 
polyuria tünete lehet. 

Diabetes insipidus 
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Szokatlan oka az enuresisnek, leggyakran nocturnális polyuriát feltételeznek hátterében. 

Kezelés 

A hétköznapi gyakorlatban a gyógyszeres kezelés a legelterjedtebb, de egyre népszerűbbek a 
„gyógyszermentes” tréning programok, ahol a vizelésindítás és vizelettartás javítására fejlesztő 
gyakorlatokat végeznek (behavioural therapy). Az eredményes gyógyszeres kezelés alapját az eredet 
tisztázása alapozhatja meg. Primer monoszimptómás enuresis nocturna esetén a desmopressin (ADH 
analóg) készítmények sikeresen alkalmazhatók, de hasonló effektivitásról számolnak be az „alarm” 
készülékek hatásosságáról is. Utóbbi alkalmazása esetén a terápia elhagyását követően ritkábban 
fordul elő visszaesés. Az anticholinerg hatású gyógyszerek (oxybutinin) jó hatását tapasztalták kis 
hólyagkapacitás, instabil detrusor funkció eseteiben, időnként kombinációban adva az ADH 
analógokkal. A triciklikus antidepresszánsok (imipramin) hatásmechanizmusa sokrétű, egyrészt az 
ébredés (arousal) fázisán hatva, másrészt a korai detrusor kontrakciók gátlásán keresztül hatva 
elsősorban secunder típusú enuresisben alkalmazható sikerrel. 

Proteinuria 

Bevezetés 

Definíció, BNO tartomány 

N39 A húgyrendszer egyéb rendellenességei 
N3900 Húgyúti fertőzés nem meghatározott helyen 
N3910 Perzisztáló fehérjevizelés, k.m.n. 
N3920 Orthostaticus fehérjevizelés, k.m.n. 

 

A perzisztáló proteinuria glomerularis károsodás jelenlétére utal, továbbá központi szerepe lehet a 
végstádiumú veseelégtelenség irányába történő progresszió patomechanizmusában is. A jelenlegi 
konszenzus megállapodás szerint a proteinuria fokának csökkentése a nefroprotektív terápia 
nélkülözhetetlen eleme. A farmakoterápia célja a glomeruláris hyperfiltratio mérséklése elsősorban 
angiotenzin konvertáló enzim-inhibitorok vagy angiotenzin receptor-blokkolók használata révén. 

Az alábbi összefoglaló az egyébként jó általános állapotú gyermekeknél megjelenő, gyakran nem 
vesebetegség irányába történő kivizsgálás során, véletlen leletként felbukkanó proteinurát tárgyalja. 

A proteinuria prevalenciája vizeletvizsgálatonként, becslések szerint, 5-15%. Szükséges a vizsgálatot 
ismételten elvégezni három egymást követő alkalommal, egyhetes időközökkel a proteinuria 
verifikálása céljából. A reggeli első vizeletből vett minta alkalmas annak eldöntésére, hogy jelen van-e 
proteinuria. 

A proteinuria jelentősége 

A vizelet fehérjét minden hematuriával, oedemával, hypertensioval, azotémiával, gyarapodási 
elégtelenséggel, vagy a vese illetve a húgyúti rendszer rendellenes radiológiai képével járó esetben 
vizsgálni kell. Jóllehet, a makroszkóposan véres vizelet általában pozitív eredményt ad proteinre, a 
tesztcsík viszonylag inszenzitív szabad hemoglobinra, és nem reagál az ép vörösvérsejtekkel. A 
makroszkópos hematuriával járó pozitív fehérje reakció a vörösvérsejteket kísérő plazma albuminnak 
tulajdonítható. A makroszkópos véres vizeletben mért nagyobb mértékű proteinuriát nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, mivel glomerulopathiát jelezhet. 
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A proteinuria vesekárosító potenciálja 

A legtöbb krónikus nephropathia, ami primer glomeruláris betegségnek tűnik tubulointerstitialis 
károsodással kísérten zajlik, ami a glomeruláris léziónál sokkal baljósabb irányban befolyásolhatja a 
prognózist. A tubulointerstitialis mononuclearis infiltráció, gyulladás, tubuláris atrophia és fibrosis 
pathogenezise nem tisztázott. Mindazonáltal az az elképzelés körvonalazódik, hogy a proteinuriával 
járó vesebetegség zajlása során a proximális tubulus nagymértékű albumin kínálata, a tubulus sejtek 
albumin túlterheléséhez és sérüléséhez vezet. 

Klinikum 

A proteinuria detektálása 

A széles körben használt tesztcsík (dipstick) főként az albumin detektálását teszi lehetővé a 
vizeletben található számos fehérjefrakció közül. Ez a vizsgálat már 150 mg/l albumin koncentráció 
kimutatására érzékeny. Mindazonáltal nem eléggé érzékeny a microalbuminuria tartományába eső 
albumin mennyiségek kimutatására (felnőttnél 30-300 mg/nap). A microalbuminuria tesztcsíkkal 
érzékelhető mértékű albuminuria tartományába történő átlépésének küszöbe (300 mg/nap albumin 
kiválasztás felnőttnél) megfelel a 150 mg/l koncentrációnak, amennyiben a napi vizeletürítés 
mennyisége 2000 ml. Ezen a szinten a tesztcsík nyomokban történő fehérjeürítést jelez. 

Szenzitív és specifikus albumin teszt használatos az albuminuria mennyiségi jellemzésére. Speciális 
tesztcsíkok állnak rendelkezésre a microalbuminuria kimutatására, ami a hyperfiltrációs károsodás 
okozta korai veseérintettség markere diabetesben, hypertoniában vagy más nephronszám 
csökkenéssel járó vesebetegségben. 

A tesztcsíkkal történő vizeletvizsgálat a rutin ellenőrzés legkényelmesebb módszere, és gyakran ezzel 
a teszttel kerül először azonosításra a proteinuria az egyébként tünetmentes egyénben. Amennyiben 
nagyon híg vagy koncentrált vizelet pozitív proteinuriára, megbízhatóbb eljárás a proteinuria 
kvantifikálására a protein/kreatinin arány mérése. Tévesen pozitív eredményt adhat az erősen 
alkalikus vizelet (pH >8), vagy ha bőrfertőtlenítő vegyszer, mint pl. a klórhexidin vagy a benzalkonium 
klorid kontaminálja a mintát. A tesztcsík eredményének leolvasása nehézségbe ütközhet, 
amennyiben a vizelet rendellenesen elszíneződött pl. nitrofurantoin, riboflavin, vagy azo-csoportot 
tartalmazó szulfonamid antibiotikumok által. 

A tesztcsík a fehérje koncentráció durva, szemi-kvantitatív becslését szolgáltatja, melynek eredménye 
lehet: 

 Nyomokban = 50-200 mg/l 

 1+ = 300 mg/l 

 2+ = 1000 mg/l 

 3+ = 3000 mg/l 

 4+ = 20000 mg/l felett 

A negatív eredmény és a „nyomokban” jelzett proteinuria közti színváltozást nem könnyű észrevenni. 
Bár a 3+-t, 4+-t jelző színek könnyen észrevehetőek, az 1+, 2+ eredmény megerősítésére szulfoszalicil 
reagens használata ajánlott. Ez a vizsgálat is szemi-kvantitatív, a turbiditás mértékének becslésén 
alapul, kisebb az albumin iránti szenzitivitása. 

Minden olyan gyermeknél, akinél a tesztcsík nyomokban mérhetőnél nagyobb mennyiségű 
proteinuriát jelez, a proteinuria kvantitatív becslésére is sort kell keríteni. Idősebb gyermekeknél, 
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vagy serdülőknél 24 órás vizeletgyűjtés javasolt. A napi fehérje excretio átlagos mértéke valamivel 
nagyobb gyermekeknél, mint felnőtteknél, idősebb gyermekeknél akár 200 mg/nap is lehet. Előnyben 
részesítendő azonban a testmérethez igazított napi fehérje ürítés meghatározása, aminek referencia 
tartománya 100 mg/m²/nap alatti. Egészséges felnőttekben az albumin a vizeletben található össz-
fehérje mennyiségének 15%-át teszi ki. Más plazma proteinek körülbelül 35%-ban vannak jelen. 
Körülbelül 50%-ot a vesében és a húgyúti rendszerben keletkező proteinek tesznek ki. Kisebb 
gyermekeknél kényelmesebb az egyszerre levett random vizelet minta használata a proteinuria 
kvantitatív assay-jéhez. A klinikai kémiai laboratórium proteinre és kreatininre megadott 
koncentrációi alapján a protein/kreatinin arány kerül meghatározásra. A mérések egységeinek 
azonosnak kell lenniük. A két év feletti gyermekek esetén a referencia tartomány kevesebb, mint 0,2 
mg protein/mg kreatinin. A hat hónap és egy év közötti csecsemők esetén a referencia tartomány 
kevesebb, mint 0,5 mg protein/mg kreatinin. A közhasználatban lévő normák átlagos izomtömeg és 
kreatinin termelés esetén érvényesek. 

Átmeneti, alacsony grádusú proteinuria mérhető lázas gyermeknél, vagy közvetlenül megerőltető 
testgyakorlás után levett vizeletmintában. Ezekben az esetekben a vizeletet ismételten vizsgálni kell, 
miután csillapodott a láz, vagy, amennyiben a vizelet proteinre pozitívnak bizonyult röviddel erős 
testgyakorlás (atlétikai verseny) után, 2-3 nap múlva ismétlendő a teszt. Ezekben az esetekben is el 
kell végezni az orthosztatikus proteinuriára vonatkozó kivizsgálást. 

Orthosztatikus proteinuria 

Legtöbb esetben a vizeletminta levételére az orvosi rendelőben kerül sor. Az orthosztatikus 
proteinuria a gyermekkori proteinuriára pozitív esetek leggyakoribb oka (gyakran magas, fizikálisan 
aktív serdülők, karcsú habitussal). Ilyen körülmények mellett, amennyiben tünetmentes egyénnél 
izolált proteinuria (hematuria nélkül) mutatkozik egy napközben levett random vizeletmintában, a 
tesztet meg kell ismételni közvetlenül reggeli felkelés után vett mintán. Erre a célra a gyermeknek 
kerülnie kell a fizikai aktivitást a felkeléstől az első vizeletürítésig. Továbbá a gyermeknek teljesen ki 
kell ürítenie a hólyagját a mérést megelőző estén lefekvés előtt, annak biztosítása végett, hogy az 
előző napról nem marad reziduális vizelet a hólyagban. Szigorú értelemben véve az orthosztatikus 
proteinuria nem vesebetegség, benignus állapot, klinikai jelentőség nélkül. 

Egészséges gyermek orthosztatikus proteinuriával jelentős mennyiségű fehérjét üríthet, 24 óra alatt 
akár 1000 mg-ot is, és hibásan vesebetegséget véleményezhetnek nála. Fontos, hogy csak a reggeli 
első vizelet fehérjetartalma mérendő. 

A nefrotikus és szubnefrotikus tartományba eső proteinuria 

A nefrotikus és szubnefrotikus tartományba eső proteinuria elkülönítése hasznos a klinikai 
gyakorlatban. Felnőttekben a nefrotikus tartományba eső proteinuria 3-3,5 g feletti fehérje napi 
kiválasztását jelenti. Gyermekek esetében a nefrotikus tartományba eső proteinuria 1000 mg/m²/nap 
feletti fehérje kiválasztás esetén igaz, ha referenciaként a testfelszínt alkalmazzuk. 

Szubnefrotikus tartományba eső proteinuria lelete alapján nem különíthetünk el egy viszonylag 
jóindulatú, nem progresszív glomeruláris léziót a glomerulopathia valamely súlyos formájától. 
Egyedül a proteinuria mértékére alapozva gyakran nehéz prognosztikai véleményt alkotni, és a 
továbblépéshez vesebiopszia elvégzése válhat szükségessé. Példa erre az IgA-nephropathia, ami 
gyakran intermittáló, epizodikus, pharyngitisszel kísért makroszkópos hematuria képében, vagy 
véletlenszerűen felfedezett mikroszkópos hematuria formájában manifesztálódik. Ebben a kórképben 
a nefrotikus mértékű proteinuria baljós prognózist sejtet, a szubnefrotikus tartományba eső 
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proteinuria ugyanakkor bizonytalan jelentőséggel bír, ezért gyakran kerül sor biopsziára a prognózis 
és kezelés megítélése céljából. 

Amennyiben nem orthosztatikus vagy tranziens jellegű, a proteinuria szinte mindig glomeruláris 
pathológiára utal. A glomeruláris elváltozások lehetnek gyulladás következményei 
(glomerulonephritisek), vagy jelen lehetnek rejtett, csak elektronmikroszkóppal azonosítható módon; 
ez utóbbi változatra példa a podocyták lábnyúlványainak eltűnése, amint látható a gyermekkori 
nephrosis szindróma (NS) leggyakoribb esetében (MCNS). MCNS-nél a legkorábban megjelenő klinikai 
tünet a fluktuáló mértékű periorbitális vagy faciális oedema. A nefrotikus tartományba eső nagyfokú 
proteinuria a focalis segmentalis glomerulosclerosis (FSGS) előhírnöke is lehet, mely többnyire rossz 
prognózisra utal. A korai felismerés és azonnali kezelés szteroidokkal vagy egyéb 
immunmodulátorokkal remissziót eredményezhet; jóllehet számos esetben főleg az állapot szteroid-
rezisztens. Szerencsére a gyermekkori NS leggyakoribb formája a MCNS, mely általában jól kezelhető 
szövettani variáns. 

Sokszor a tünetek hátterében allergiát véleményeznek és antihisztaminok adásával próbálkoznak. A 
vizeletet minden ödémával jelentkező gyermeknél vizsgálni kell, függetlenül attól, mennyire enyhék a 
tünetek. 

A proteinfrakciók megoszlása a vizeletben eltérő az egyes glomerulo-nephropátiákban, amit a 
glomeruláris permeabilitás károsodásának mértéke szab meg. Az MCNS a szelektív proteinuria egyik 
mintapéldája. A kiválasztott protein nagy része albumin, nagy molekulasúlyú plazmafehérjék nem 
jelennek meg a vizeletben. A heveny gyulladásos folyamatokkal kísért glomeruláris léziók 
nonszelektív proteinuriát eredményeznek, amelyben albumin méretű molekulák nagyobb méretű 
molekulákkal - pl. immunglobulinokkal - kísérten jelennek meg. Az albumin mindazonáltal szenzitív 
markere a glomeruláris proteinuriának, és a tesztcsík elsősorban ezt a fehérjét detektálja. 

Általánosságban elmondható, hogy hematuria nélküli, szubnefrotikus mértékű, nem orthosztatikus 
proteinuria véletlenszerű lelete látszólag egészséges gyermeknél esetleg 4-6 havonta ismételt 
kvantitatív mérésekkel követendő. Amennyiben 300mg/nap/m²-t meghaladó, vagy az először ürített 
mintában 0,5-1 protein/kreatinin arányt túllépő, növekvő trendet mutató proteinuria jelentkezik, 
vagy amennyiben a vizelet fehérje mennyisége a nefrotikus tartomány küszöbét átlépi, helyénvaló 
vesebiopszia végzése a diagnózis felállításához és a prognózis megítéléséhez. 

Jóllehet a postinfectiosus (gyakran poststreptococcalis) glomerulonephritis nem olyan gyakori, mint 
régebben, általában jóindulatú, önkorlátozó folyamat eredménye. Ritkán kíséri nefrotikus 
tartományba eső proteinuria. Ebben az esetben a proteinuria a betegség első néhány hete alatt 
fennállhat, majd gyorsan megszűnik. A teljes gyógyulás megállapítása érdekében ismételt ellenőrző 
vizeletvizsgálatok szükségesek. Amennyiben 12 hónappal a diagnózist követően alacsony fokú 
proteinuria perzisztál, biopszia végzése mérlegelendő. 

A proteinuria származhat csak az egyik oldali veséből, míg a kontralaterális vese ép, például reflux 
nefropathia, hypoplasticus vagy dysplasticus vese esetén. Mindazonáltal, amennyiben súlyos 
proteinuria kerül felfedezésre, a feltehetően egészséges kontralaterális vese ellenőrzése indokolt 
lehet. 

Bizonyos mértékű filtráció megvalósul az alacsony molekulasúlyú proteinek (β2-mikroglobulin, 
retinal-binding protein, kisméretű peptidek) esetén is. A proximális tubulus sejtjei ezen proteinek 
legnagyobb részét reabszorbeálják. Ugyanakkor enyhe, alacsony grádusú proteinuria előfordulhat 
bizonyos örökletes metabolikus tubulopathiák esetén is. Nagyfokú, nefrotikus tartományt 
megközelítő mértékű proteinuria bizonyos nem glomeruláris állapotokban is előfordulhat, például 
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akut tubulointerstitialis nephritis egyes eseteiben. Mivel a tesztcsíkkal végzett vizsgálat relatíve 
specifikus albuminra, az alacsony molekulasúlyú (tubuláris) proteinuria elvéthető. Amennyiben 
tubularis proteinuria gyanúja felmerül, az individuális fehérjéket detektáló specifikus assay-k 
rendelkezésre állnak a legtöbb kórházban és laboratóriumban. 

Proteinuria diabetes mellitusban 

A diabetes mellitusban szenvedő gyermekek és serdülők proteinuriája különleges jelentőséggel bír. 
Amennyiben megállapítható, a diabeteses nephropathia elkerülhetetlen progressziójára deríthet 
fényt. A glomeruláris károsodás legkorábbi indikátora a mikroalbuminuria, ami az tesztcsík 
proteinuriát érzékelő küszöbe alá esik. ACE-inhibitorokat és angiotenzin receptor-blokkolókat 
alkalmaznak széles körben a kórfolyamat korai stádiumaiban mind 1-es, mind 2-es típusú diabetes 
mellitus esetén, mielőtt nyilvánvaló nephrosis szindróma képe bontakozna ki. 

Mivel bizonyítást nyert, hogy a korai terápia késleltetheti, vagy megelőzheti a diabeteses 
nephropathia kialakulását (a bizonyító adatok 1-es típusú diabetes mellitus tanulmányokból 
származnak), minden 1-es vagy 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő gyermeket vagy serdülőt 
évente szűrni kell microalbuminuriára, ami azonosító markere a diabeteses nephropathia 
szempontjából fokozott kockázatnak. Amennyiben ilyen esetekben microalbuminuria kerül 
felfedezésre, ACE-inhibitor vagy angiotenzin receptor-blokkoló adását kell elkezdeni. A 
microalbuminuria nem csak a szuboptimális glycaemiás kontroll okozta vesebetegség előjele. 
Átfogóbb szemléletmód szerint az endothel sérülés markere, és a hypertonia és cardiovascularis 
betegségek kialakulásának rizikófaktora is. 

A proteinuria kivizsgálása 

Perzisztáló proteinuria (>1+ vagy >0,2 protein – kreatinin arány) detektálása egy látszólag jó 
egészségi állapotú gyermeknél potenciálisan súlyos vesebetegség jele lehet. A kivizsgálás következő 
lépései: 

 a teljes anamnézis kikérdezése és teljes körű fizikális vizsgálat elvégzése (különös tekintettel 
a vérnyomásmérésre, oedema, bőrpír keresésére, vizsgálatára, a növekedési státusz 
megállapítására); 

 kvantitatív vizelet protein kiválasztás mérése (első reggeli vizeletből protein/kreatinin arány 
mérése); 

 a vizelet üledék vizsgálata dysmorph erythrocyták, cylinderek keresése; 

 szérum BUN, kreatinin, elektrolitok, albumin, koleszterol, komplement, antistreptococcus 
antitest, antinukleáris antitest (ANA), anti-DNA meghatározása; 

 hepatitis B, C és HIV infekció szűrése 

 Ultrahang vizsgálat végzendő a vese méretének, echogenitásának vizsgálatára, valamint a 
cortico-medulláris határ ábrázolására. 
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1. ábra. A proteinuria kivizsgálása 

Kezelés 

A proteinuria a vese parenchymális károsodásának markere, melynek hátterében számos etiológiájú 
rendellenesség állhat. A legtöbb esetben elsődleges kezelésként alkalmazott immunmoduláló terápia 
empirikus, és jótékony hatása feltételezhető, amennyiben a proteinuria mérséklődik. Ebben az 
értelemben a betegség vélt mechanizmusa ellen irányuló terápia - gyakran immunmediált 
folyamatról lévén szó - a proteinuriát is kezeli. 

Mindazonáltal az ACE-inhibitoroknak és az angiotenzin receptor-blokkolóknak is van antiproteinuriás 
hatása, ami, úgy tűnik, nem függ össze egyéb számos hatásukkal, mint például a vérnyomás 
csökkentő hatással. Az antiproteinuriás mechanizmus konvencionális magyarázata szerint az efferens 
arteriola szelektív vasodilatációja csökkenti a filtrációs nyomást és introglomeruláris hypertensiót, és 
ilyen módon az ultrafiltrátum albumin mennyiségét. 

Az intraglomeruláris hypertensio a mesangium fokozott megnyúlását eredményezi, ami TGF-β és 
egyéb proinflammatórikus cytokinek felszabadulását okozhatja, ezek pedig károsítják a proximális 
tubulus albumin reabszorpcióját. Az angiotenzin útvonal gátlásának és következményes 
antiproteinuriás hatásuknak egy másik lehetséges magyarázata szerint az ACE-gátlók csökkentik az 
angiotenzin II szintjét és így annak biológiai hozzáférhetőségét a proximális tubulus sejtek AT-I 
receptorai számára. 
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Hematuria 

Bevezetés 

Definíció, BNO tartomány 

N0200 Ismétlődő-perzisztáló haematuria, kisebb glomeruláris eltéréssel 
N0210 Ismétlődő-perzisztáló haematuria, fokális-szegmentális glomeruláis laesió 
N0220 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, glomerulonephritis membranosa diffusa 
N0230 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-mesangialis proliferatív glomerulonephritis 
N0240 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-endocapillaris proliferatív glomerulonephritis 
N0250 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-mesangiocapillaris proliferáció 
N0260 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, "dense deposit disease" 
N0270 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-crescent glomerulonephr 
N0280 Egyéb ismétlődő és perzisztáló haematuria 
N0290 K.m.n. ismétlődő és perzisztáló haematuria 

 

A hematuria egyike a leggyakoribb vizeletvizsgálati leleteknek. Definíció szerint akkor beszélünk 
hematuriáról, amikor legalább egyhetes időközökkel, három egymást követően nyert, centrifugált 
vizeletminta üledékének vizsgálata során mindhárom alkalommal 5 vagy több vvt látható 
nagylátóterenként. A klinikai gyakorlatban általában a tesztcsík pozítív reakciója jelzi elsőként a 
hematuria jelenlétét. A hematuria lehet makroszkópos (a vizelet láthatóan véres, füst- vagy teaszínű) 
és mikroszkópos. Kísérhetik tünetek vagy lehet tünetmentes, átmeneti vagy tartós továbbá lehet 
izolált vagy proteinuriával illetve egyéb vizelet eltéréssel kombinált. A gyermeket először ellátó orvos 
feladata hematuria esetén a következő: 

 A hematuria felismerése és a lelet megerősítése 

 Az etiológiai háttér tisztázása 

 Az akár diagnosztikát, akár terápiát tekintve további szakorvosi ellátást igénylő, súlyos 
húgyúti megbetegedésre gyanús esetek kiemelése 

Pathofiziológia 

A hematuria mind etiológiájában, mind pathofiziológiájában sokszínű háttérrel bíró lelet. A 
glomeruláris eredetű hematuriát például eredményezheti a glomeruláris bazális membrán 
gyulladásos vagy immunológiai folyamatok révén történő struktúrális károsodása. A kemikáliák a 
renális tubulusok toxikus károsítása, míg a vesekövek a genito-urethralis traktus nyálkahártya 
felszínének eróziója révén okozhatnak hematuriát. 

Epidemiológia 

A makroszkópos hematuria gyakorisága gyermekkorban, becslések szerint, 0,13%. Az esetek több 
mint felében (56%) az eredet könnyen azonosítható. Úgy tűnik, a leggyakoribb ok a cystitis (20-25%). 
Az aszimptomatikus mikroszkópos hematuria átlagban 10-szer gyakoribb, mint a makroszkópos 
hematuria. 

Morbiditás/mortalitás 

Általánosságban azok a gyermekek, akiknek aszimptómás mikroszkópos hematuriájuk van, jól 
vannak, míg azok, akiknél további tünetek jelentkeznek (hypertensio, proteinuria, magas szérum 
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kreatinin szint) gyakrabban állapítható meg súlyosabb probléma. Mivel a hematuria számos eltérő 
folyamat eredménye lehet, a morbiditás és a mortalitás a kiváltó ok függvénye. 

Nem 

A nem hajlamosító tényezőként szerepelhet bizonyos betegségeknél, melyek hematuria kíséretében 
manifesztálódnak. Például az Alport - szindróma nemhez kötötten öröklődő formája fiúkban fordul 
elő inkább, míg a lupus nephritis serdülő lányokban gyakoribb. 

Kor 

Bizonyos állapotok prevalenciája az életkorral változik. A Wilms-tumor például gyakoribb az 
iskolakezdés előtti életkorban lévő gyermekeknél, míg az akut postinfectiosus glomerulonephritis az 
iskoláskorú populációt érinti inkább. Felnőttek esetében a hematuria gyakran malignus folyamatra 
utal a genitouretrális traktusban (hólyag-tumorok, prostata-tumorok). Ezek az elváltozások ritkák 
gyermekkorban. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Az első lépés a hematuria elemzése során az anamnézis alapos áttekintése, továbbá a részletes 
fizikális vizsgálat. Meg kell kísérelni a hematuria glomeruláris okait külön választani az 
extraglomeruláris okoktól, mivel ez segítheti a kivizsgálás menetében a prioritást élvező módszerek 
kiválasztását. 

 Véralvadék vizelettel történő ürülése az anamnézisben extraglomeruláris eredetre utal. 

 Láz, hasfájás, dysuria, gyakori vizelési inger és újonnan jelentkező enuresis idősebb 
gyermekeknél húgyúti gyulladásra utal a hematuria hátterében. 

 Friss hasi trauma az anamnézisben hydronephrosisra utalhat. 

 Kora reggeli periorbitális oedema, súlynövekedés, oliguria, sötéten festenyzett vizelet 
valamint oedema vagy hypertensio jelenléte glomeruláris okra utal. 

 A glomeruláris eredetű hematuria fájdalom nélkül jelentkezik. 

 A torok vagy a bőr nem régi infekciója postinfectiosus glomerulonephritis jele lehet. 

 Ízületi fájdalom, bőrpír és elhúzódó láz serdülő korban collagen-vascularis betegségre utal. 

 Anémia nem írható csupán a hematuria számlájára. Sápadt beteg hematuriája esetén 
összetett háttérre kell gondolni, így szisztémás lupus erythematosus vagy vérző diathesis 
jöhet szóba. 

 Bőrpír és arthritis előfordulhat Henoch-Schönlein purpurában és szisztémás lupus 
erythematosusban. 

 Sportolásra, menstruációra, nem régi hólyag-katéterezésre, bizonyos gyógyszerek, mérgező 
anyagok bevételére, vagy kő áthaladására vonatkozó információk szintén segíthetik a 
differenciál diagnózist. 

 Mivel a hematuriával kísért bizonyos rendellenességek örökletesek vagy familiáris 
előfordulásúak, a családi anamnézis kikérdezése Alport-szindrómára, collagen-vascularis 
betegségre, urolithiasisra vagy polycystás vesebetegségre deríthet fényt. 

Fizikális vizsgálat 

Az általános fizikális vizsgálatot tekintve a legfontosabb lépés a vérnyomás mérése (megfelelő 
méretű mandzsettával), periorbitális duzzanat vagy peripheriás oedema keresése. Fontos a bőr 
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alapos vizsgálata, purpura keresése. A has vizsgálata során a vesék palpálhatósága különös 
jelentőséggel bír (hydronephrosis, Wilms tumor). A genitáliák alapos vizsgálata szintén fontos. 

Pathogenezis, beosztás 

A hematuria lehet glomeruláris és nem glomeruláris eredetű. Barnás színezetű vizelet, vvt cylinderek, 
dysmorph (kicsi, deformált, eltérő alakú, néha fragmentált) vvt-k és proteinuria glomeruláris 
hematuriára utal. Pirosas vagy rózsaszínű vizelet, véralvadék ürülése és normális méretű, bikonkáv 
alakú erythrocyták extraglomeruláris forrásra utalnak. 

7. táblázat. A hematuria lehetséges okai gyermekeknél 

Glomeruláris hematuria Nonglomeruláris hematuria 

Vékony bazális membrán nephropathia 
(jóindulatú familiáris hematuria) 
Alport-szindróma 
Immunglobulin A (IgA)- nephropathia 
Postinfectiosus glomerulonephritis 
Haemolyticus uraemiás szindróma 
Membranoproliferativ glomerulonephritis 
Lupus nephritis 
Anaphylactoid purpura (Henoch-Schönlein 
purpura) 

Megerőltető testgyakorlás 
Menstruáció 
Húgyúti fertőzés 
Láz 
Mechanikus trauma 
Idegen test 
Hypercalciuria/urolithiasis 
Coagulopathia 
Drogok/toxinok (NSAID-ok, antikoagulánsok, 
cyclophosphamidok, ritonavir, indinavir) 
Hyperuricosuria 
Sarlósejtes betegség/vonás 
Tumorok 
Anatómiai rendellenességek (hydronephrosis, 
polycystás vesebetegség, vascularis 
malformatiok) 

 

Hypercalciuria 

Az izolált hematuriával jelentkező gyermekek körülbelül 30%-ának lehet magas vizelet kalcium 
szintje. A hematuria lehet makroszkópos vagy mikroszkópos, illetve társulhat dysuriával, vagy 
megjelenhet dysuria nélkül. Az anamnézisben olykor fellelhető „homokszerű üledék” vagy kő ürítése 
a vizeletben. 

Az azonnali vizsgálattal mért 0,2 feletti vizelet kalcium-kreatinin arány (mg/mg) rendellenesnek 
számít. Az arány korral változik, és átlagban 0,86 a 7 hónaposnál fiatalabb csecsemőknél, 0,6 a 7-18 
hónapos korosztályban és 0,42 a 19 hónap-6 év közötti gyermekeknél. Amennyiben az arány magas, 
24 órás vizeletgyűjtés ajánlatos. (A fenti értékek mg Ca /mg kreatinin mértékegységben értendők!) 

A 4 mg/kg/nap feletti excretio magasnak számít 6-7 éves kor felett. A terápia része a kalciumbevitel 
csökkentése a kornak megfelelő ajánlott napi bevitel (RDA) szintjére (amennyiben az igényt 
meghaladja) és/vagy thiazid diuretikumok adása. Tartós kalcium-szegény diéta gyermekkorban csak 
nagy óvatossággal, szelektált esetekben lehet indokolt. 

Henoch-Schönlein purpura 
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Némely szerző szerint a Henoch-Schönlein purpura (anaphylactoid purpura) hasonló patofiziológiával 
bír, mint az IgA-nephropathia. Mindazonáltal prominens vasculitis és purpura csak a Henoch-
Schönlein purpura esetén van jelen. 

Az incidenciája 4-5 éves korban tetőzik. Előfordulása fiúkban gyakoribb. A betegek kb. 30%-ban felső 
légúti infekció előzi meg a megjelenését. Purpura-jellegű tapintható bőrpír döntően a test, alsó 
végtagok hátsó felszínén jelenik meg. Hasfájás, izületi fájdalom, duzzanat gyakran kíséri. A 
vizeletvizsgálat többnyire mikroszkópos hematuriát eredményez, olykor proteinuriát. A hematuria 
valószínűleg a glomeruláris mesangiumban IgA immun-komplex depozitumok jelenlétével és az 
ahhoz kapcsolódó inflammatorikus folyamatokkal függ össze. Szükség lehet C3 komplement szint és 
antinukleáris antitest (ANA) szintek meghatározására és esetenként a szisztémás lupus 
erythematosus kizárására. 

A folyamat általában önkorlátozó jellegű és nem igényel specifikus kezelést. A nephritis és/vagy 
nephrosis szindrómával járó esetek antihypertensiv kezelést igényelhetnek a magas vérnyomás 
kontrollálására, diuretikumra lehet szükség excesszív folyadékretentio esetén, továbbá 
kortikoszteroidok adása válhat szükségessé a hasi fájdalom/véres széklet, az izületi gyulladás és a 
purpurás rash enyhítése érdekében. Néhány eset, főleg amelyik nephritis- és/vagy nephrosis-
szindrómával jár, krónikus veseelégtelenség kialakulásához vezethet. Súlyos veseérintettség esetén a 
vesebiopszia elvégzése indokolt lehet. 

Postinfectiosus glomerulonephritis 

Valószínűleg ez a makroszkópos hematuria leggyakoribb oka gyermekeknél. A betegség gyakran 
különböző kórokozók, leggyakrabban „A”-szerocsoportú β-hemolytikus nephritogén streptococcus 
törzsek által okozott fertőzéseket követően 1-4 héttel jelentkezik. A beteg anamnézisében gyakran a 
tünetek fellépését megelőzően 1-2 héttel, átvészelt pharyngitis vagy fertőző bőrbetegség szerepel. A 
Streptococcus pharyngitis leggyakoribb téli, kora tavaszi hónapokban, és többnyire 5-15 éves 
gyermekeket érint. A bőrfertőzések (pyoderma) ugyanakkor fiatalabb gyermekeket érintenek nyáron 
és ősszel. 

Makroszkópos hematuria az esetek 25-33%-ában látható, a vizelet színe világos rózsaszíntől a sötét 
„tea” színig változhat. A betegek 85%-ának lesz oedemája. A hypertensio és az oliguria általános. 
Vörösvérsejtek (a legtöbbjük kisméretű, dysmorph) és vvt cylinderek láthatók a vizeletben. Friss 
vizeletminta vizsgálata célszerű. Proteinuria is jelen lehet, de általában nem a nephroticus 
tartományban. Az antistreptolysin (ASO) szérum szintjének emelkedése (a kezeletlen betegek 80%-
ánál) és csökkent C3 szint segíthet egy megelőző Streptococcus infekcó igazolásában. Mivel az ASO 
nem detektálható pyodermát követően (az antitest kötődik a bőrben a lipidekhez), ezekben az 
esetekben anti-DNáz B hasznosabb lehet a diagnózishoz. Ezen szerológiai markerek sorozatos mérése 
(egy hét különbséggel) alátámaszthatják a feltételezést, hogy a megelőző streptococcus infekció 
időben összefügg a nephritisszel. 

A kezelés főként szupportív. Szigorú folyadék és só restrikció betartandó, mivel a legnagyobb 
problémát a folyadék-retenció okozza. Kacs-diuretikumokkal biztosított diurézis visszaszorítja a 
térfogat növekedést. Vasodilatátorok, kalciumcsatorna-blokkolók, béta-blokkolók vagy angiotenzin 
konvertáz enzim gátlók alkalmazhatók a hypertensio kezelésére. 

A C3 szint jellemzően néhány hét után normalizálódik. A makroszkópos hematuria gyorsan eltűnik, de 
mikroszkópos hematuria még akár évekig fennállhat. A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy a 
poststreptococcalis glomerulonephritises gyermekek nagy többsége maradandó károsodás nélkül 
meggyógyul. Biopsziát rutinszerűen nem végzünk, hacsak nem merül fel a streptococcalis eredeten 
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kívül egyéb elkülönítendő kórisme. Amennyiben nephroso-nephritis szindróma tünetei bontakoznak 
ki, a vesebiopszia elengedhetetlen. 

Stádiumok 

A hematuriával rendelkező betegek kategorizálása az alábbi csoportok valamelyikébe hasznos lehet: 

Makroszkópos hematuria 

A makroszkópos hematuria vészjelző a szülők és a gyermekgyógyász részére. Nem válogatott 
gyermek-populációban a makroszkópos hematuria nem gyakori lelet. Egy sürgősségi ambuláns 
klinikán kezelt gyermekek retrospektív elemzése alapján prevalenciája 0,13% volt. A makroszkópos 
hematuriával rendelkező gyermekek nagy részénél (56%) könnyen felismerhető és látható a 
hematuria oka. A leggyakoribb diagnózisok között húgyúti gyulladás, perinealis irritáció, trauma, 
meatus stenosis ulcerációval, koagulációs rendellenesség és húgyúti kőképződés szerepel. A 
makroszkópos hematuriával rendelkező gyermekek kevesebb, mint felénél (44%) találtak olyan okot, 
mely nem volt azonnal egyértelmű, vagy melynek azonosítása további vagy bonyolultabb 
vizsgálatokat igényelt. Ebben a csoportban a diagnózisok recurrens makroszkópos hematuria, akut 
nephritis, az uretero-pelvicus junkció obstrukciója, akut cystitis, epididymitis, tumor, hyperuricosuria 
és hypercalciuria. Ezeket a gyermekeket gyermekgyógyász nefrológusnak kell részletesen kivizsgálnia 
és kezelnie. 

Mikroszkópos hematuria klinikai tünetekkel 

Azok a gyermekek tartoznak ebbe a csoportba, akik valamely betegség tüneteivel, vagy fizikális 
rendellenességgel jelentkeznek, és ezt kísérő mikroszkópos hematuriát tár fel a kivizsgálás. Az 
általános orvos által is elkülöníthető néhány klinikai kórállapot, amely renális érintettséggel jár: akut 
glomerulonephritis, akut intersticiális nephritis, húgyúti fertőzések, familiaris hematuria (mind a 
benignus recurráló, mind a progresszív herediter nephritis), Henoch-Schönlein purpura, szisztémás 
lupus erythematosus, hypercalciuria és urolithiasis. Hacsak a beteg nem sorolható egy könnyen 
azonosítható, tiszta kategóriába, ajánlott korán kapcsolatba lépni gyermekgyógyász nefrológussal, 
mivel a legtöbb egyéb betegség további szakértelmet igényel akár a tünetek enyhítése, akár a kezelés 
terén. A mikroszkópos hematuriával és klinikai tünetekkel jelentkező gyermek esetében számos 
betegség, vagy kórállapot állhat a háttérben, ami ezt a kategóriát bonyolulttá teszi, és speciális 
értékelést kíván. Az első lépés a kategórián belül a tünetek és a fizikális anamnézis alapján 
meghatározni a kivizsgálás menetét. A kivizsgálás terjedelme és alapossága az orvos szakértelmétől 
és tapasztalatától függ. Komplikált diagnózis vagy ismeretlen kóreredet esetén a gyermeket 
gyermekgyógyász nefrológushoz kell irányítani, bizonyos esetekben egy megfelelő subspecialistához. 
Ha a diagnózis egyértelmű, a megfelelő terápia és követés kivitelezhető. Amennyiben a tünetek és a 
társuló hematuria visszatérnek, vagy ha a hematuria perzisztál, ugyancsak gyermekgyógyász 
nefrológushoz kell irányítani a beteget. 

Aszimptomás mikroszkópos (izolált) hematuria 

Az izolált hematuria gyakori a válogatatlan gyermekpopulációban. Önálló hematuria felfedezése 
tünetmentes gyermeknél csupán a vizsgálat későbbi egyszeri vagy többszöri ismételt elvégzésére ad 
okot. A Galveston County epidemiológiai tanulmány szerint azok közül a gyermekek közül, akiknek 
három egymást követő vizelet mintájában hematuriát találtak, a hematuria csak 37%-ban volt 
kimutatható egy évvel később. Vagyis az aszimptomás hematuria oka 63% esetében láthatóan 
megszűnt egyetlen év alatt. Súlyos vesebetegség csaknem teljesen hiányzik azoknál a gyermekeknél, 
akiknek egyetlen leletük a hematuria. Amennyiben a későbbiekben proteinuria, pyuria jelenik meg, 
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és az aszimptomás izolált hematuria megjelölés érvényét veszti, további tanulmányokra van szükség. 
Ugyancsak további vizsgálatok szükségesek azokban az esetekben, melyekben az izolált hematuria 1-
2 év múlva is változatlanul jelen van. Egy lehetséges oka az aszimptomás hematuria perzisztálásának 
a hyperkaciuria vagy hyperuricosuria. A familiáris vagy herediter hematuria, akár jóindulatú, nem 
progresszív (pl. „vékony bazális membran nephropathia”), akár progresszív (pl. Alport-szindróma 
vagy annak egyik variánsa) egy másik olyan állapot, amelyben, a folyamat korai szakaszában 
hematuria proteinuria nélkül lehet jelen. Az IgA nephropathia szintén manifesztálódhat 
microhematuriával. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

A hematuria kivizsgálására elrendelt laboratóriumi teszteknek a klinikai anamnézisen és a fizikális 
vizsgálatokon kell alapulniuk. A hematuria glomeruláris és extraglomeruláris etiológiájának - 
megfelelően felvett anamnézisen és vizeletvizsgálaton alapuló - elkülönítése segíthet elkerülni a 
fölösleges vizsgálatokat. 

Vizeletvizsgálat 

Kötelező annak megerősítése, hogy egy gyermek vörös színű vizeletének hátterében hematuria áll. A 
tesztcsíkkal történő analízis kritikus jelentőséggel bír sötét vagy abnormálisnak tűnő vizelet esetén, 
mivel számos anyag elszínezheti a vizeletet, és utánozhat hematuriát. A vizelet tesztcsíkkal történő 
vizsgálata jelenleg egyike a leghasznosabb és legszenzitívebb eszközöknek, mellyel a hematuria 
detektálható. A teszt a hemoglobin peroxidáz aktivitásán alapul. A nyomokban jelen levő 
hemoglobint és myoglobint is kimutatja (jobban, mint a vvt-ket). Fals pozitív eredmények 
előfordulhatnak (bizonyos festékek, gyógyszerek, cékla, oxalátok). A tesztcsík szenzitivitása 100%, 
specificitása 99%, nagy felbontású, látóterenként 1-5 vvt azonosítására szolgál. 

Legfontosabb a hematuria jelenlétének megerősítése vizelet üledék vizsgálattal. A megerősítéshez a 
vizelet üledék mikroszkópos vizsgálata révén vvt-k és vvt cylinderek kimutatása szükséges. Egyéb 
sejtes elemek jelenléte a vizeletüledékben (fehérvérsejtek, fehérvérsejt-cylinderek) húgyúti fertőzés 
diagnózisát vetik fel. Ebben az utóbbi esetben vizelet tenyésztés végzendő a kórokozó kimutatására. 
Kristályok, baktériumok, protozoonok és egyéb elemek is láthatóvá válhatnak az üledék vizsgálata 
során. 

Izolált mikroszkópos hematuria esetén a gyermek szüleit meg kell nyugtatni, hogy elegendő idő áll 
rendelkezésre egy kivizsgálási terv megvalósításához. Két héten belül kétszer ismétlendő a 
tesztcsíkkal történő vizeletvizsgálat és a vizelet üledék mikroszkópos vizsgálata, egyéb módszerre 
nincs szükség, a fölösleges beavatkozásokat kerülni kell. 

BUN/kreatinin: Amennyiben a hematuria emelkedett BUN és kreatinin szinttel társul, a vese jelentős 
károsodása feltételezhető. 

Hematológiai, hemostazeológiai vizsgálatok: Válogatott betegeknél, akik anamnézisében 
egyértelműen vérzési rendellenesség szerepel, teljes vérkép, vérlemezkeszám meghatározására 
kerülhet sor. Általánosságban véve az alvadási vizsgálatok és a teljes vérkép gyakran nem szolgálnak 
többlet információval a hematuria diagnosztikájában. 

Vizelet kalcium: Gyermekeknél viszonylag gyakori lelet a hypercalciuria. A vizeletbe történő kalcium 
kiválasztás vizsgálata vagy 24 órás gyűjtött vizelet Ca mennyiségének mérésével, vagy azonnali 
kalcium-kreatinin arány meghatározással, segíthet a hypercalciuria megállapításában a hematuria 
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hátterében. 4mg/kg/nap-nál több kalcium kiválasztás vagy 0,21-nél magasabb kalcium-kreatinin 
arány rendellenesnek számít. 

Szerológiai vizsgálatok: Amennyiben glomeruláris eredet gyanúja merül fel, a szérum komplement 
szintek vizsgálata hasznos lehet. Alacsony szérum komplement szintek jellemzik a postinfectiosus 
glomerulonephritist, a szisztémás lupus erythematosus nephritist, a bacteriális endocarditist és a 
membranoproliferatív glomerulonephritist. Magas ASO titer nem régi streptococcus fertőzést jelez. 
Az anti-DNáz B szint is jelenleg zajlott B szerocsoportú streptococcus infekciót jelez, és normál ASO 
szintek mellett is pozitív lehet. Ez az utóbbi állítás a bőrfertőzést követő poststreptococcalis 
glomerulonephritis esetén releváns. Antinukleáris antitest szintek (ANA) és a duplaszálú DNS (dsDNA) 
szintjei szisztémás lupus erythematosus nephritisre gyanús esetekben hasznosak. 

Vizelettenyésztés: Amennyiben húgyúti infekció gyanúja merül fel, középsugarú vagy tiszta 
vizeletminta nyerése szükséges a tenyésztés szenzitivitásának biztosítására. Fiatalabb gyermekek 
esetében ez különösen fontos, mivel náluk a húgyúti infekció klasszikus tünetei hiányozhatnak. 

Képalkotó vizsgálatok 

Az alábbi képalkotó vizsgálatok ajánlottak: 

 A vese és a hólyag ultrahang vizsgálata: A vizeletelvezető rendszer anomáliái, így a 
hydronephrosis, hydroureter, nephrocalcinosis, tumor, urolithiasis, közvetlenül ábrázolódnak 
az ultrahang segítségével. Az egyéb képalkotókkal összevetve, az ultrahang gyors, non-
invazív, könnyen hozzáférhető és nem okoz sugárterhelést. Súlyosan obes betegek esetében 
a vese és környezete csak CT scan segítségével ábrázolható pontosan. 

 Egyéb képalkotó eljárások: 

 A spirál CT különösen hasznos urolithiasis, Wilms tumor és polycystás vesebetegség 
detektálására. 

 A mictiós cystourethrographia a hematuriát okozó húgycső és hólyag rendellenességek 
kimutatására alkalmas. 

 A radioaktív izotópos vizsgálatok az obstrukciót okozó kövek elemzéséhez hasznosak. 

 Az intravénás urographia ritkán nyújt többlet információt a hematuria elemzése során, 
továbbá fölösleges radioaktív sugárzásnak teheti ki a gyermeket. 

Egyéb vizsgálatok 

Izolált aszimptomás hematuria esetén ritkán indokolt vesebiopszia végzése. A legtöbb vizsgálat 
minimális hisztopathologiai elváltozást mutat ezekben a gyermekekben. Egy észak-amerikai felmérés 
alapján a megkérdezett gyermekgyógyász nefrológusok mindössze 5%-a nyilatkozott úgy, hogy 
végezne vesebiopsziát aszimptomás hematuria esetén. Ugyanakkor proteinuria, magas vérnyomás, 
emelkedett szérum kreatinin vagy egyéb, képalkotó eljárásokkal illetve laborvizsgálatokkal feltárt 
rendellenesség egyértelműen igazolja a biopszia elvégzésének szükségességét. 

A vesebiopszia elvégzésének relatív indikációi hematuria esetén tehát a következők: 

 Szignifikáns proteinuria 

 Rendellenes veseműködés 

 Szerológiai eltérések (komplement, ANA, dsDNA) 

 Ismétlődő makroszkópos hematuria 

 Végstádiumú veseelégtelenség a családi anamnézisben 
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 Cystoscopia elvégzése általában nem szükséges nonglomeruláris hematuria esetén, 
gyermekeknél. Egyedüli indikációja az ultrahanggal kimutatott gyanús térfoglalás a 
hólyagban. 

Szövettani leletek 

A legtöbb betegnél a szövettani lelet vagy normális, vagy csupán minor elváltozást mutat, úgymint a 
vékony glomeruláris bazális membrán, fokális glomerulonephritis vagy enyhe mesangialis 
hypercellularitás. A betegek kisebb hányadában a szövettani lelet az anamnézissel vagy szerológiai 
adatokkal együtt speciális állapotra utalhat (8. táblázat). 

8. táblázat. Glomeruláris károsodások, szövettani leletek, amnamnesztikus és laboratóriumi adatok 

Állapot Szövettan Anamnézis Laboratóriumi adatok 

Szisztémás lupus 
erythematosus 

Enyhe glomerulitis, 
proliferatív 
elváltozások, immun 
komplex lerakódás, 
crescent, 
imunglobulin-
lerakódás 

Hematuria, 
proteinuria, 
hypertenzió, ízületi 
fájdalmak, bőrpír 

Rendellenes C3, C4, 
ANA, és dsDNS szintek, 
anemia, 
thrombocytopenia 

IgA-nephropathia IgA lerakódás a 
mesangiumban, 
glomerularis sclerosis, 
proliferatív 
elváltozások, crescent 
képződés súlyos 
esetben 

Makroszkópos, 
intermittáló, 
fájdalmatlan 
hematuria 

Nincsenek specifikus 
eltérések, bár 
emelkedett IgA szintek 
jelen lehetnek némely 
betegnél 

Henoch-Schönlein 
purpura 

Ugyanaz, mint IgA 
nephropathiában 

Purpura, ízületi 
fájdalmak, hasi 
fájdalom, hematuria 

Nincsenek specifikus 
laboratóriumi adatok 

Alport szindróma A bazális membrán 
elvékonyodik, kosár 
szövés-szerű 
elváltozások a 
glomerularis bazális 
membránon elektron 
mikroszkóppal 

Sensorineuralis 
hallásvesztés, cornealis 
abnormalitások, 
hematuria, 
veseelégtelenség 

Nincsenek specifikus 
laboratóriumi adatok 

Vékony bazális 
membrán 
nephropathia 

Az átlagos glomeruláris 
bazális membrán 
méret beszámolók 
szerint, ebben az 
állapotban 100-200 nm 

Perzisztáló 
mikroszkópos vagy 
makroszkópos 
hematuria, pozitív 
családi anamnézis 

Nincsenek specifikus 
laboratóriumi adatok 

Mesangiocapillaris 
glomerulonephritis 

Glomeruláris 
lebenyezettség, a 
mesangialis matrix és a 
glomeruláris bazális 
membrán 
megvastagodása, 
crescent képződés 

Hematuria, 
proteinuria, 
hypertenzió 

C3 szint valószínűleg 
eltér 
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A hematuria differenciáldiagnosztikája 

A hematuria megközelítését a 2. 3. és a 4. ábra fogalja össze. 

 

2. ábra. A hematuria megközelítése 
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3. ábra. Non-glomeruláris hematuria 
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4. ábra. Glomeruláris hematuria 

Kezelés 

A hematuria tünet, nem betegség. A terápia a háttérben álló folyamattól függ. ld. a Pathogenezis és 
beosztás címszó alatt 

Diéta 

Diétás megszorítás általában nem szükséges, kivételt képeznek azok a gyermekek, akik elsődleges 
kórfolyamatuk révén (pl. nephritis) hypertensio vagy oedema kialakulására hajlamosabbak. Ezeknél a 
betegeknél alacsony natrium tartalmú diéta hasznos lehet. Továbbá, kalciumot az ajánlott napi 
mennyiségben (RDA) tartalmazó, sószegény étrend jótékony hatású lehet hypercalciuria és 
hematuria esetén. 

Testmozgás 

Aszimptomás hematuria esetén nincs szükség a testmozgás korlátozására. Ugyanakkor tudatni kell 
ezekkel a gyermekekkel és szüleikkel, hogy megerőltető testgyakorlás fokozhatja a hematuria 
mértékét. Súlyos hypertenzió vagy cardiovasculáris betegség esetén indokolt lehet a testmozgás 
korlátozása. 
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Követés 

További ambuláns kezelés 

Perzisztens mikroszkópos hematuria esetén 6-12 hónapos intervallumonkénti monitorozás javasolt 
az esetleges progresszív vesekárosodást jelző tünetek, jelek ellenőrzésére. Ezek közül legfontosabbak 
a proteinuria, a hypertensio és a vesefunkció csökkenése. 

Prognózis 

Aszimptómás izolált hematuria esetén jó a beteg prognózisa. A különböző, hematuriával járó 
kórállapotok prognózisa elsősorban a hematuriát okaként meghatározott primer kórismétől függ. 

Akut veseelégtelenség 

Bevezetés 

Definíció, BNO tartomány 

N1700 Heveny veseelégtelenség tubularis necrosissal 
N1710 Heveny veseelégtelenség, heveny vesekéreg-elhalással 
N1720 Heveny veseelégtelenség medullaris necrosissal 
N1780 Egyéb heveny veseelégtelenség 
N1790 Heveny veseelégtelenség, k.m.n. 

 

Az akut veseelégtelenség (AVE) vagy újabb nomenklatúra szerint akut vesekárosodás - acute kidney 
injury (AKI) - a vesefunkció rapid csökkenése, ami a nitrogen-anyagcsere termékeinek 
akkumulációjához és a folyadék-elektrolit egyensúly felborulásához vezet. 2004-ben az Akute Dialysis 
Quality Initiative munkacsoport megalkotta az akut veseelégtelenség egy új klasszifikációs 
rendszerét, amely a RIFLE betűszó nevet kapta (Risk of renal dysfunction, Injury to the kidney, Failure 
or Loss of kidney function, és End-stage kidney disease). A veseelégtelenség megítélésében a 
kreatinin alapértékhez képest észlelt emelkedését és a klinikai tüneteket alkalmazza (oliguria, anuria 
fennállásának ideje) a kizárólag kreatinin szintek és GFR alapú értékeléssel szemben. Az akut 
veseelégtelenség klinikai szindróma: összetevői az akut urémia jellegzetes klinikai tünetei, veszélyes 
szövődményei: 

 A veseműködés gyors, napok, hetek alatt bekövetkező károsodása (GFR gyors csökkenése, 
nitrogén anyagcsere végtermékeinek felhalmozódása) 

 A szervezet endogén intoxikációja 

 Só-vízháztartás zavara 

 Sav-bázis egyensúly zavara 

 Vese endokrin funkcióinak zavara 

Az okok szerteágazóak, jóval túlmutatnak a nephrologia tárgykörén. Gyermekkorban a keringő 
vérvolumen akut csökkenése a leggyakoribb ok (hányás, hasmenés, verzés, akut hasi katasztrófa, 
stb.) Több szervet érintő balesetek, drog, alkohol, NSAID, ACEI, antibiotikumok, diuretikumok, 
analgetikumok, diagnosztikumok, terápiás beavatkozások, fertőző betegségek, AIDS, hantavírus, 
malária, kígyók, pókok, rovarok mérgei, növényi toxinok, etc. 
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Pathofiziológia, beosztás 

Praerenalis veseelégtelenség (5. ábra). Praerenalis azotaemia vagy funkcionális veseelégtelenség. 
Lényege a glomerulusok hypoperfusioja, amely a GFR csökkenéséhez vezet. Funkcionálisan nem jár 
veseparenchyma károsodással (tartós fennállása azonban akut tubuláris nekrózishoz (ATN) vezet). 
Súlyos, progresszív vértérfogat csökkenés, az adaptív szabályozó mechanizmusok ineffektivvé válnak, 
GFR csökken és praerenalis azotaemia alakul ki. Okait a 9. táblázatban soroltuk fel. 

 

5. ábra. Prerenalis veseelégtelenség 

9. táblázat. A praerenalis veseelégtelenség okai 

A keringő vértérfogat csökkenése 
Hypovolaemia 
Szívelégtelenség 
Májchirrosis 
A veseműködés autoregulációjának károsodása 
NSAID 
ACE-I 
CyclosporinA 
Kontrasztanyagok 
Vazokonstriktor gyógyszerek 
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Renalis veseelégtelenség. Okai a veseerek arteriás és vénás occlusív betegségei vagy a 
veseparenchyma betegségei. Ez utóbbi lehet ATN - tartósan fennálló praerenalis okok; endogen és 
exogen toxinok (kristályok, sejttörmelékek, cylinderek okozta intrarenális obstructio), a 
veseparenchyma intrarenalis érkárosodása - thromboticus microangiopathiák, vasculitisek; 
cholesterin-embolisatio vagy a glomerulusok és az interstitium akut betegségei. 

Postrenalis veseelégtelenség. Oka a húgyúti traktus bármely szakaszának obstrukciója. 

A praerenalis és a renalis veseelégtelenség laboratóriumi differenciál-diagnosztikáját a 10. táblázat 
foglalja össze. 

10. táblázat. A praerenalis és renális veseelégtelenség laboratóriumi differenciáldiagnózisa 

 Praerenalis Renalis 

Vizeletüledék normális cylinderek 
Vizeletkreatinin >1000 µmol/L <700 µmol/l 
Vizeletozmolalitás >500 <350 
Vizelet Na <20 mmol/l >40 mmol/l 
Vizelet/Plazma kreatinin >40 <20 
Vizelet/Plazma urea >15 <5 
Vizelet Na/K <1 >1 
Frakcionált Na-ürítés <1 >3 
Veseelégtelenségi index <1 >2,3 
 

Klinikum 

Az AVE során a kiváltó betegség és a veseelégtelenség tünetei egymással kapcsolódva jelentkeznek. 
Az AVE lefolyásának klasszikus stádiumbeosztása az AVE renális típusára, azon belül is elsősorban az 
ATN-re vonatkozik. 

Klasszikus stádiumbeosztás 

Bevezető fázis 

Oligo-anuriás, urémiás stádium 

A homeosztázis zavarai, biokémiai jellemzők: a vizeletmennyiség változása, ioneltérések, sav-bázis 
háztartás zavara, a nitrogen anyagcsere-termékek retenciója, hematologiai abnormalitások. 

Klinikai tünetek (Anamnézis, fizikális vizsgálat) 

 A nitrogen anyagcsere termékek felhalmozódása: étvágytalanság, hányinger, hányás, 
hasmenés, szájszáradás, rossz szájíz, csuklás, viszketés, neuropathia, tudatzavar, pericarditis, 
gastrointestinalis vérzés 

 Só- és vízretenció: oedema, pleuralis, pericardialis folyadékgyülem, ascites, szívelégtelenség, 
tüdő- agyoedema 

 Kálium retenció: gyengeség, fáradtság, ritmuszavarok, EKG-eltérések, asystolia 

 Savak retenciója: kompenzált, dekompenzált metabolikus acidosis, Kussmaul légzés, 
neurologiai okkal nem magyarázható hyporeflexia, nem cardialis eredetű hypotensio 
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Pathogenezis, felosztás 

Nem oliguriás akut veseelégtelenség: 

 A heveny veseelégtelenség kiváltó októl függően polyuriával is kezdődhet. A glomerularis 
károsodás mellett kifejezettebb a tubulopathia: 

 Hypercalcaemia 

 Postobstructio 

 Aminoglikozid indukálta AVE 

 Akut tubulointerstitialis nephritis (ATIN) 

Oliguria: 

Újszülött: <0,5 ml/kg/óra 

Csecsemő: <180 ml/m2/nap; <15-20 ml/kg/nap; <1,0 ml/kg/óra 

Gyermek: <240 ml/m2/nap; <10-15 ml/kg/nap 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Vizeletvizsgálat: Rutin, üledék, tenyésztés, 24 órás vizelet mennyisége, fajsúly, ozmolalitás, kreatinin, 
elektrolitok, fehérje. Vérkémiai vizsgálatok: Kvantitatív, kvalitatív vérkép: hgb, htc, thrc, fvs, We, CRP, 
kreatinin, CN, húgysav, elektrolitok: Na, K, Ca, Cl, P, összfehérje, albumin, GOT, GPT, alk. foszfatáz, 
ozmolalitás, lipidek 

Mikrobiológiai vizsgálatok: Bakteriológia: Torokváladék, vizelettenyésztés, láz esetén hemokultúra (3-
szor), PD kifolyó oldat, vírusszerológia: HBsAg, HCV, CMV, HIV 

Képalkotó vizsgálatok 

Hasi ultrahang, Doppler echorenographia, szív-UH (hypertension következményei, percarditis), natív 
hasi röntgen (vesekő gyanúja), mictiós cystourethrographia (VUR gyanúja), mellkas rtg., hasi CT, MR 
(tumor) 

Egyéb vizsgálatok 

Eszközös vizsgálatok: EKG, EEG, szemészet-fundus, visus, látótér 

Vesebiopszia, szövettan: Ismeretlen eredetű akut veseelégtelenség esetén szövettani vizsgálat 
elvégzése tisztázhatja a pathomechanizmust. 

Kezelés 

A kezeléssel nem szabad megvárni az uraemia tüneteinek jelentkezését! 

A shock kezelése 

Shock volumenhiánnyal 
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 20 ml/kg/20-60 perc Ringer vagy izotóniás infúzió 

 vérgázkontroll (acidosis csökkenti a szívkontraktilitást) 

 vérnyomás <40 Hgmm → CV katéter bevezetése (normál CVP: 5-10 Hgmm) 

 CVP <5 vízcm: 10ml/kg/10-20 perc kolloid infúzió (albumin 1g/kg- a shocktüdőt 
súlyosbíthatja) 

 10-20 ml/kg/10-20 perc krisztalloid infúzió 

 CVP↓; vérnyomás 40 Hgmm: 20 ml/kg/15perc izotóniás folyadék 

CVP norm. RR: 

 <40 Hgmm(csecsemő) 10 ml/kg colloid oldat 

 <80 Hgmm (gyermek) 20 ml/kg izotóniás oldat vagy 10 ml/kg colloid oldat 

 CVP 5-10 vízcm 10 ml/kg/10-20 min colloid infúzió 

Volumentúlterhelés esetén (CVP >15 vízcm; RR <40Hgmm; P >200/min), amennyiben konzervatív 
kezeléssel a diurézis nem javítható vesepótló kezelést kell végezni. 

Elektrolit- és folyadékrendellenességek kezelése: 

 Hyperkalaemia kezelése 

 Acidosis kezelése 

 Hyponatremia kezelése 

 Hypocalcaemia kezelése 

 Hypomagnesaemia kezelése 

Méregtelenítő kezelések 

 Dialízis 

 Folyamatos arteriovenosus hemofiltráció, venovenosus haemofiltráció 

 Plazmaferezis 

 Hemadszorpció 

Az akut dialízis indikációi 

 Nem kontrollálható folyadéktúlterheltség/hypertonia 

 Nem kontrollálható acidosis 

 Szimptomás elektrolitzavarok 

 Aszimptomás urémia 

 Dializálható toxin 

 Anuria akkor is, ha a fenti öt indikáció nem áll fenn, és az obstrukció kizárható 

PD indikációja a HD-vel szemben 

 Újszülött, csecsemő, kisgyermekkor 

 Centrális vénás katéter hiánya 

 Instabil keringés 

 Cardialis decompensatio 

 Szállítási lehetőség hiánya 

HD indikációja a PD-vel szemben 
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 Előzetes hasi műtét, peritoneális összenövések 

 Gombás peritonitis, tunnel infectio 

Krónikus veseelégtelenség 

Bevezetés 

Definíció, BNO tartomány 

N1800 Végstádiumú veseelégtelenség 
N1880 Egyéb krónikus veseelégtelenség 
N1890 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. 

 

A krónikus veseelégtelenség (KVE) a glomeruláris és a tubuláris funkciók többnyire fokozatos, 
folyamatos, tartós csökkenését, majd végül visszafordíthatatlan megszűnését jelenti, ami az urémia 
tünetegyüttesének, az ún. végállapotú veseelégtelenségnek („end stage renal failure”) a 
kialakulásához vezet. Morfológiai szempontból a KVE-ben a nephronok fokozatosan elpusztulnak, a 
vese tömege egyre kisebbé válik, zsugorodik, ezért nevezik végállapotú veseelégtelenségben a vesét 
„zsugorvesének”. Krónikus veseelégtelenségről beszélünk, ha legalább három hónapon át, tartósan 
60 ml/min/1,73m2 alatti a GFR, vagy legalább három hónapja tartósan károsodott a vesefunkció. 

Epidemiológia 

Nincsenek pontos adatok arról, hogy hazánkban hányan szenvednek KVE-ben. Ismert azonban az, 
hogy évről évre kb. 8-10%-kal növekszik a vesepótló kezelésre, a dialízisre és a vesetranszplantációra 
szoruló betegek száma. 2004-ben becslések szerint kb. 90000 (80-100000) voltak azok, akiknél akkori 
felmérés alapján, alapbetegségük miatt, a későbbiekre nézve várható volt a CVE végstádiumának 
kialakulása. 

Az European Dialysis and Transplant Association (EDTA) rendszeresen közzétett adatai szerint a 
fejlett európai országokban évente 1 millió 15 év alatti gyermeklakosra számolva 3-6 új betegnél 
kezdenek valamilyen típusú vesepótló kezelést. Az elmúlt évtized során ez a szám összességében 
változást nem mutatott - (az amerikai 2008-as adatok szerint a felnőtt lakosság körében nőtt az 
incidencia, ld. fentebb), azonban az egyes korcsoportokon belül arányeltolódás volt megfigyelhető. 
Eszerint növekszik a kisgyermekkorban (5 éves kor alatt) megkezdett kezelések aránya, míg az 5-15 
évesek aránya némileg csökken. A prevalencia is fokozatos növekedést mutat a fejlett európai 
országokban: a teljes populációra számolva ez 25-45/millió lakos. A gyermekkori veseelégtelenség 
tehát nem gyakori betegség, és mind az incidencia, mind a prevalencia lényegesen kisebb, mint a 
felnőtt populációban. A nemzetközi mortalitási adatok szerint a vesepótló kezelésben (életkor, 
alapbetegség és dialízis kezelési mód szerint némileg eltérően) az 5 éves túlélés gyermekkorban 80-
85% körül van. 

Klinikum 

Pathogenezis, stádiumok (Anamnézis, fizikális vizsgálat) 

A krónikus veseelégtelenség pathogenezise során, a vesét érő károsító hatások következtében a 
nephronok száma csökken, a vese glomeruláris és tubuláris funkciói fokozatosan beszűkülnek. Ha a 
GFR a normális 1/10-ére csökken, átlagos életvitel mellett a vese még mindig képes megfelelni egy 
átlagos étrend folyadék-, elektrolit-, és anyagcsere-végtermék terhelésének. A dialízisek elkezdésekor 
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a GFR sokszor már csak a normálérték 1/20-1/50 része, ekkor már az urémiás tünetek jó része 
kifejlődött. 

A szerteágazó etiológiai háttér ellenére a krónikus veseelégtelenség kialakulása idején a vese mindig 
hasonló módon, hyperfiltrációval igyekszik kompenzálni a kiesett funkciót. A vesebetegség 
progressziójával a salakanyagok kiválasztása csökken, kis, közép és nagy molekulasúlyú salakanyagok 
halmozódnak fel. Ez a folyamat több hónapig, akár évekig, illetve évtizedekig is eltarthat. Kimmel 
(1994) szerint négy stádiumot különíthetünk el az idült veseelégtelenségben szenvedők 
betegségének lefolyásában. Ezek között lényegi határvonalat nem lehet kijelölni, egymással 
kontinuusak, a kezelés hatására időnként még javuló tendenciát is mutathatnak, felosztásuk 
didaktikai szempontból hasznos. 

Az első stádium a veseműködés reverz erejének csökkenése, mérséklése. A normális mennyiségű 
vizelettel ez a fázis nem társul CN-, kreatinin-, húgysav- stb. retencióval, és az ionogramban sem 
észlelünk lényegi eltéréseket. Mégis a klinikai tünetek a jellegzetes nephrogen oedema, esetleges 
deréktáji fájdalmak, hypertensio, proteinuria, haematuria, pyuria stb. már jelezheti a vese organikus 
károsodását, a glomerularis és tubularis funkció romlását, megváltozását. Ekkor a 
koncentrálóképesség megtartott és anémiás tünetek csak ritkán társulnak. Ebben a korai szakban 
tehetünk legtöbbet okilag is a vesebetegért. Ezért lenne nagy jelentősége, hogy a gondozásba vétel 
már ebben a fázisban megtörténjen, a vesebetegség etiopathogenetikai háttere és funkcionális 
stádiuma minél hamarabb kerüljön felismerésre. 

A második stádium már a renalis insufficientia fázisa, melyben a klinikai tünetek kifejezettebbek, a 
beteg étvágytalan, fáradékony, testsúlya lényegesen csökkenhet, vagy ödémái kifejezettebbé 
válhatnak. Mégis a beteg a tünetszegény kórlefolyás miatt gyakran későn kerül orvoshoz, mikor már 
a beszűkült vesefunkció mellett hypostenuriás – isostenuriás vizeletet észlelünk pseudonormuriával. 
Mérsékelten nagyobb BUN (7,5-20 mmol/l), kreatinin (160-400µmol/l), húgysav koncentrációkat 
mérünk közel normális ionogram mellett. A GFR csökkenése az ásványi anyag homeostasisában 
eltérést okozhat, így a kalcium csökkenésével a foszfor- és kálium szintek növekedhetnek a 
szérumban. A hormonális háztartás zavarában emelkedett PTH-aktivitást, csökkent kalcitriol-, 
erythropoietin elválasztást, következményes anemizálódást és inzulinrezisztenciát észlelhetünk. 
Ebben a stádiumban fontos szerep jut a megfelelő diétának, melyben a fehérje-, Na-, P-, K-restrikció 
mellett a folyadékháztartás gyakori ellenőrzése a GFR-től függően történjen, valamint az idült 
veseelégtelenség alapjául szolgáló alapvesebetegség gyógyítása a fő feladat. 

A harmadik stádium már a veseelégtelenség kifejezett klinikai és laboratóriumi tüneteivel 
jellemezhető. Az oligo-anuriás beteg isosthenuriás lesz. Az urémiás tünetek fokozódnak, rossz 
közérzet, émelygés, gyakori hányingereket követő hányások, fokozott reflexingerlékenység alakulhat 
ki. A szérum salakanyag szint emelkedik, a karbamid-N 30-45 mmol/l, a kreatinin 500-1200 µmol/l 
értéket mutathat, a csökkent GFR kisebb, mint 20 ml/min (0,3 ml/s) mennyiség mellett. Az 
ionogramban jellegzetes eltérések hyponatraemia, hypochloraemia, hypocalcaemia, ezzel szemben 
hyperkalaemia, hyperphosphataemia és hypermagnezaemia igazolható. A metabolikus acidózis 
mélyül - Astrup-vizsgálattal, a bázishiány ellenőrzésével NaHCO3-os szubsztitúciója fontos terápiás 
beavatkozás. Az anémia fokozódik, az osteodystrophiás szövődmények panaszokat okozhatnak. Az 
urémiás toxinok felhalmozódása miatt egyre gyakoribbak a neurológiai eltérések - izomrángások, 
ingerlékenység, tudatzavarok jelentkezhetnek. 

A progresszív vesefunkció csökkenésekor a beteggel, családjával és környezetével egyetértve, 
közösen megbeszélve törekedni kell az időben használható arteriovenosus Chimino – fistula 
elkészítésére, illetve peritoneális katéter behelyezésére. A korai szakaszban (CN: 25-35 mmol/l, 
szérum kreatinin: 450-700 µmol/l, diabeteses betegekben előbb!) elkezdett veseműködést pótló 
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eljárások alkalmazása mind az idült vesebeteg életkörülményeit kedvezően befolyásolják, mind 
transzplantációra való alkalmasságot lehetővé teszik. Az idült vesebeteg az uraemiás tünetektől és 
szövődményektől mentesen kezelhető hosszú évekig, a dialízis formák különböző alternatíváival és 
ezek esetleges kombinációival. 

A negyedik stádium a súlyos, teljes urémia fázisa. Ennek kialakulását meg kell előzni, hogy a 
veseelégtelenség progressziója során létrejött szövődményeket megelőzhessük, az irreverzibilis 
folyamatok megjelenését megakadályozzuk. A mély metabolikus acidózissal (BE:>15 mmol/l) 
Kussmaul-légzéssel urémiás kómában szenvedő beteg kezelése, akut dialízise már elkésett, sok 
szövődménnyel járhat. Ezt az életveszélyes állapotot nem szabad megvárni, mivel ezekkel társult 
gyakori - irreverzibilis szövődmények (cardiovascularis, cerebralis stb.) a beteg gyógyulását, 
rehabilitálhatóságát kedvezőtlenül befolyásolják. 

A vesebetegségek progresszióját számos tényező befolyásolja, okozhatja. Eleinte rövid időtartamú 
kompenzatorikus elváltozások dominálnak, melyek a glomeruláris hyperfiltrációban, az 
intraglomeruláris nyomásfokozódásban és hypertrophiában nyilvánulnak meg. Az ammoniagenesis és 
phosphaturia fokozódása, a dys- és hyperlipidaemiás eltérések fokozzák, elősegítik a glomeruláris 
sclerosis és az interstitialis fibrosis kialakulását. Az endothelkárosodás, a thrombocytafaktorok, 
interleukinek és cytokinek aktiválódása az oxidációs folyamatok megváltozásával a fehérjefiltratió 
fokozódásához vezethetnek. A nehezen befolyásolható hypertonia, a kóros lipidanyagcsere 
folyamatok, és a proteinuria mennyiségi és minőségi eltérései a funkcionáló veseszövet 
pusztulásához vezethetnek, a glomerulosclerosis és az interstitialis fibrosis kialakulását és 
progresszióját eredményezik. 

Ezért is fontos a rendszeres vesefunkciós paraméterek ellenőrzése mellett a systémás és 
intraglomeruláris hypertensio kezelése, kontrollálása. Az ACE-gátlók mellett a kalciumcsatorna-
blokkolók használata más alternatív vérnyomáscsökkentő szerekkel mérsékli mind a szervezetben, 
mind a glomerolusokban kialakult hypertensiot. A diéta, fehérjemegszorítás, a hyperfiltratio 
csökkentésével éri el kedvező hatását. Az anyagcserezavar észlelésekor a foszforbevitel csökkentése, 
a hyperphosphataemia mérséklésével a legveszélyesebb urémiás toxin, a parathormon elválasztást is 
csökkenti. A szénhidrát-intolerancia a megváltozott inzulinhatás eredménye, mely a cukorbevitel 
mérséklésével javulhat. A dys-és hyperlipidaemiás szinteket megfelelő étrenddel és a lipidanyagcsere 
zavartól függő antilipaemiás szer alkalmazásával csökkenthetjük. 

A krónikus veseelégtelenséget okozó vesebetegségeket etiológiai egységként klinikai és pathologiai 
jelenségek, tünetek alapján lehet osztályozni. Ezek alapján beszélhetünk glomerulopathiákról, 
tubularis nephropathiákról, vascularis eredetű folyamatokról, infectiók okozta elváltozásokról, 
interstitialis nephropathiákról, örökölt congenitalis anomaliákról, nephrotoxinok okozta 
elváltozásokról, rendszerbetegségekhez társuló nephrologiai folyamatokról, valamint obstructiv és 
malignus uropathiákról. Ezek az elváltozások egymással kombinálódhatnak, rendszerint súlyosbítják a 
klinikai képet és gyorsabb progressziót mutatnak. Az évek során előfordulási incidenciájuk változott. 

Az uraemiás állapottal összefüggő szövődmények 

A GFR egy bizonyos szintje alatt megemelkedik az uraemiás toxinok plazmakoncentrációja, 
felhalmozódnak a szövetekben. Amennyiben ezek a retenciós anyagok biológiai/ biokémiai aktivitást 
is kifejtenek, uraemiás toxinként azonosíthatók. Az folyamat során egy fokozatos endogén intoxikáció 
jön létre. (9. táblázat) 

A jelen klasszifikáció alapja a molekulák dialízis során történő mozgását befolyásoló fiziko-kémiai 
karakterisztikája. Ez alapján három fő csoportot azonosítanak. (10. táblázat). 
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Gyermekek esetében jelenleg kevés adat áll rendelkezésre az uraemiás toxinok viselkedéséről. A 
testben való eltérő eloszlásuk, metabolizmusuk miatt, nem lehet a felnőtteken nyert adatokat 
extrapolálni a gyermek populációra. Konklúzióként mindenképpen fontos szem előtt tartani, hogy az 
uraemiás - cardiovasculáris toxicitás hátterében álló anyagok kinetikája jelentősen eltér az urea 
kinetikájától, ezek a „nehezen eltávolítható anyagok”, középnagy molekulák, proteinhez kötött 
molekulák, guanidinek jelentős mértékben felelősek a vesebetegek állapotának, residuális 
vesefunkciójának folyamatos romlásáért, eltávolításukra való törekvés során az urea kinetikán túl 
egyéb tényezők figyelembe vétele is szükséges. 

1. Anyagcsere, endocrin és táplálkozási vonatkozások 

A KVE az anyagcserét (szénhidrát, fehérje, lipid) számos vonatkozásban kórossá teszi, melyet a dialízis 
módszerek csak részben korrigálnak. Az esetek egy részében a dialízis további anyagcsere-
változásokat indukál. Az uraemia a szénhidrát anyagcserét több ponton érinti: hyperinsulinaemiához 
vezet a peptidhormonok csökkent renális lebontása, a posztreceptor szabályozás és a 
glükózfelhasználást érintő egyéb utak hibája miatt pedig inzulin rezisztencia alakul ki. A 
glükózintolerantiát fokozza, hogy a szekunder HPT és a csökkent 1,25-D3-hatás miatt kórossá válik a 
pancreas β-sejtek inzulintermelésének szabályozása. 

A CAPD oldatok folyamatos glükózterhelést okoznak, a hashártyáról felszívódó glükóz a napi CH 
bevitel akár 20%-át is elérheti. Az emiatt tovább fokozódó hyperinsulinaemia az emelkedett C-peptid 
szintekkel jól mérhető. Az állandóan fokozott energiakínálat estenként elhízást okoz, ugyanakkor 
csökkenti az étvágyat, s főként a fehérjék bevitelét, így egyesekben malnutritióhoz vezethet. Csökken 
a gluconeogenesis, a ketogenesis és a lipolysis, a betegek glukagonszintje magas. A fokozott 
glükózterhelés malnutritiót okozó hatása főként gyors transzporter CPD-betegekben észlelhető. 

A CPD-betegek fehérjeháztartását a dializálóoldattal történő folyamatos vesztés dominálja: a napi 5-
15 g fehérje vesztése gyakran negatív N-mérleggel társul. A dializátummal történő fehérjevesztés a 
peritonitis epizódok alatt jelentősen fokozódik, az egyidejű katabolikus citokin hatással társulva 
súlyos alultápláltság keletkezhet. A CAPD betegek szérum aminosav profilja a HD-betegekéhez 
hasonló: csökkent az esszenciális, s változatlan vagy emelkedett a nem esszenciális aminosavak (EAS) 
szintje - megfelel a fehérje-energia malnutrícióban észlelhetőnek. Az elágazó szénláncú EAS csökkent 
szintjei voltak kimutathatók izombiopsziás vizsgálatokkal is. A fehérje-anyagcsere észlelt zavarai 
szoros kapcsolatban vannak a KVE-ben kialakuló, retenciós eredetű metabolikus acidózissal. Az 
acidózis korrekciója CAPD betegekben csökkenti a fehérjebontást, de a szintézist is. A csökkenő 
fehérjebontás jeleként csökken a szérum karbamid szint. 

2. A növekedésbeli elmaradás 

A növekedés retardációja, a krónikus szervi megbetegedések, úgymint a krónikus veseelégtelenség 
fontos következménye gyermekekben, és kapcsolatban áll a megnövekedett morbiditással illetve 
mortalitással. A növekedés elmaradását standard deviációs értékek (SDS) vagy a növekedés 
ütemének, a testhosszúságnak, a testmagasságnak a referencia-percentilisei alapján mérik fel. Ezek a 
mutatók a gyermekek testmagasságát az egészséges populációban mért értékekhez viszonyítva 
értékelik. A veleszületett krónikus vesebeteg gyermekek a táplálék-dependens csecsemőkori 
növekedési fázisban, illetve a nemi hormon dependens pubertás idején mutatnak relatív elmaradást, 
de csökkent a növekedési ütem a főként növekedési hormon dependens középső gyermekévek alatt. 

A növekedés gyermekkori periódusa egy viszonylag állandó, 5-7 cm/év növekedési rátával 
jellemezhető, melyet főleg a növekedési hormon, a pajzsmirigy-hormon hatása szabályoz, illetve a 
megfelelő táplálás biztosít. A dializált betegek csontkora kronológiai évenként 0,5-0,6 standard 
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deviációs egységet késik. A veleszületett vesebeteg gyermekek növekedési mintázata nagyrészt a 
csecsemőkor végére elért percentilis-értékekkel jellemezhető. Azok a gyerekek, akiknél a 
veseelégtelenség kétéves kor után alakul ki, a növekedés általában megfelel a betegség 
stabilizálódása utáni percentilis értékeknek. Ebben a korcsoportban a növekedési retardáció főként a 
veseelégtelenség fokától függ. A relatív testmagasság csökkenő tendenciát mutat a 25-35 
ml/perc/1.73 m2-nél alacsonyabb GFR értékeknél. 

A KVE gyermekek növekedési zavarát általában a GH-IGF-1 tengely defektusai okozzák. Egy másik 
lehetséges módja az urémiás betegek GH-rezisztenciájának a célszervek GH-receptor denzitásának 
csökkenése. Rekombináns növekedési hormon szuprafiziológiás dózisaival történő kezelés növeli a 
szérum IGF-1 bioaktivitását. Az urémiás gyermekekben a normális tartomány felső határába eső, 
illetve emelkedett GH szintekről számoltak be. Ennek ellenére azonban a szomatikus növekedés 
mégsem stimulált megfelelően, mivel, amint fentiekből is látható, urémiában az IGF-1 bioaktivitása 
csökkent. A GH-IGF-1-tengely zavarain túl, a gonadotrop hormon tengely abnormalitásairól is 
beszámoltak KVE gyermekekben. Míg a gonadotrop szintek KVE esetén a csökkent vese-clearance 
miatt emelkedettek lehetnek, a hypophysis bioaktív luteinizáló hormon (LH) szekréciója 
meglehetősen csekély ezekben az egyénekben, egészséges serdülőkkel összehasonlítva. A plazma 
tesztoszteron koncentrációja KVE-ben alacsony, ezen túl a szabad tesztoszteron szintek tovább 
csökkennek, amit a nemi hormonkötő globulinok emelkedett szintje okoz; ezek az élettani 
abnormalitások hozzájárulhatnak az elégtelen serdülőkori növekedéshez és fejlődéshez az érintett 
gyermekekben. 

A metabolikus acidózis növekedést gátló hatása ismert, ahogyan azt korábban már demonstrálták 
kezeletlen tubuláris acidózisos gyermekeken. A metabolikus acidózis a GH-IGF-1-tengely 
működésének zavarait okozhatja, GH szekréció és a szérum IGF-1 szintjeinek csökkentése révén. 

A növekedés útjában állhat még a renális osteodystrophia (ROD), a KVE egyik legsúlyosabb 
komplikáló tényezője. A ROD rendellenességek sorát reprezentálja a szekunder 
hyperparathyreoidizmus okozta magas átépüléssel jellemezhető csontbetegségtől az alacsony 
átépüléssel jellemezhető osteomaláciáig és az adynamiás csontbetegség képéig. A tartósan fennálló 
ROD következménye a növekedés gátlásán túl lehet még a csont ásványianyag-sűrűségének 
csökkenése, a csonttörések gyakorivá válása, csontdeformitások kialakulása. 

A krónikus veseelégtelen gyermekek növekedési zavarainak egyéb okai is lehetnek. A sóvesztő 
nephropathiás gyermekek növekedése zavart szenvedhet, amennyiben a só- és vízveszteségeket nem 
korrigálják. A hosszú távú szteroid terápia is számos mechanizmus által befolyásolhatja a növekedést, 
így az epizodikus GH szekréció és az IGF-I hepatikus termelésének gátlása révén, továbbá a porc 
metabolizmus, a csont fel- és átépülés, a nitrogén retenció, valamint a kalcium metabolizmus 
perifériás befolyásolása útján. A dialízissel kezelt gyermekek növekedési potenciáját kedvezően 
befolyásolja: 

 a megfelelő fehérje- és kalóriabevitel, 

 az acidózis kontrollja, 

 a hyperparathyreoidizmus eredményes kezelése. 

Nasogastricus szondán keresztül történő táplálással, esszenciális aminosavak adásával a növekedés 
javítható. A krónikus urémiás csecsemők nagy részének gastrooesophagealis refluxa van. Az anémia 
szintén hozzájárul a növekedésbeli elmaradáshoz. A renális osteodystrophia és ennek 
kontrollálhatósága a növekedésben meghatározó szerepet játszanak. 
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A rekombináns humán növekedési hormon javítja a krónikusan dializált gyermekek növekedési 
sebességét. A csontkor felgyorsulása nélkül 4,4-ről 8 cm-re nőtt a növekedés évenkénti üteme. A még 
nem dializált gyermekek növekedését is fokozza. 

3. Renális osteodystrophia (ROD) 

Előfordulása krónikus urémiás gyermekeken szignifikánsan gyakoribb, mint felnőtteken. 
Multifaktoriális etiológiája van: a D vitamin aktiváció hiánya, hyperphosphataemia, hypocalcaemia, 
illetve secunder hyperparathyreoidismus. További tényezők az elhúzódó urémiás állapot, a hibás 
táplálkozás, ritkán az alumínium expozíció. 

A legtöbb esetben a betegség még a dialízis előtt elkezdődik és a dialízis alatt stabilizálódik, 
rosszabbodik vagy javul. Ez függ az előírt diétától, a gyógyszerekhez való compliance-től, a 
növekedési ütemtől és az urémia kórelőzményétől. A leggyakoribb forma az osteitis és a rachitis 
együttes előfordulása. 

Kezelés: Valamennyi formában optimálisra beállítjuk az étrendet: elegendő mennyiségű kalcium 
bevitelével, a szérum foszfor szint normál értéken tartásával (a bevitel csökkentése és foszfátkötők 
segítségével), aktív D-vitamin (1,25[OH]2-cholecalciferol) rendszeres adásával, az acidózis 
korrekciójával. A foszfátkötők közül ma a kalcium karbonát a legelterjedtebb (50-300 mg/kg/nap). 
Aktív D-vitaminnal adva csökkenti a hyperphosphataemiát és a mellékpajzsmirigy szekunder 
túlműködését, továbbá fokozza a szérum kalcium szintet. Mellékhatásként hyperkalcaemia, illetve 
diarrhea előfordulhat. 

A hagyományos terápiás megközelítés a foszfát-szegény diétán, az aktív D vitamin metabolitok és 
foszfátkötők adagolásán alapul. A hyperparathyreoidizmus ellen valóban sikeresnek bizonyult a 
megközelítés, mutatván az említett tényezők kétségtelen szerepét az SHPT kialakulásában, 
ugyanakkor kellemetlen, a terápia megszakítását is szükségessé tehető következménye a kezelésnek 
az intestinális kalcium és foszfát oly mértékű retenciója, ami hypercalcaemiát és hyperfoszfataemiát 
eredményezhet, növelve a vér CaXP ionszorzatát, extraskeletális, vasculáris calcificatiot 
eredményezve, hozzájárulva ezáltal a cardiovascularis morbiditáshoz. 

Ezek az új megfigyelések vezettek a CaSR allosztérikus modulátorának, a cinacalcetnek a 
kifejlesztéséhez és terápiás alkalmazásához, amit többen gyermekek kezelésében is hatásosnak és 
előnyösnek találtak. A calcimimetikumok alkalmazásával lehetővé válik a D vitamin dózisának 
csökkentése, és a nem kívánatos hatások (vascularis calcicificatio) kivédése. 

4. Cardiovascularis szövődmények 

A myocardiális funkció romlásában közrejátszanak az intravascularis volumen rapid változásai, a 
congestív szívelégtelenség, a tartós hypertonia, az elektrolit egyensúly zavarai, az anémia, 
valószínűleg az urémiás toxinok (beleértve a PTH-t) és az ischaemiás szívelégtelenség együttes 
előfordulása. A CAPD során az intravascularis volumen kevésbé változik, mint a HD kezelés alatt. A 
középmolekulájú toxinok dialízisének hatásfoka is kedvezőbb PD-vel, mint HD-vel. Részben ezekkel 
magyarázható, hogy az urémiás cardiomyopathia krónikus HD során gyakoribb, mint CAPD esetén. 
További faktor lehet a myocardialis funkció csökkenésében a dialízis során bekövetkező carnitin 
veszteség is. 

Congestív szívelégtelenség kialakulhat gyermekeken is. Legfontosabb etiológiai faktorai az 
extracelluláris volumen expanzió, a hypertonia és az anémia. A hemoglobin (Hb) 100 g/l-re való 
korrigálásával a systoles volumen normalizálható, mivel a Hb emelkedésével a perifériás vascularis 
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rezisztencia is nő. Amióta a krónikus urémiás gyermekek számára az erythropoietin kezelés elérhető, 
a cardiomyopathia, a congestív szívelégtelenség, az urémiás pericarditis előfordulása csökkent és a 
dializált betegek cardiovascularis statusa is jelentősen javult. A PD kezelés bevezetése, vagy a HD-ről 
PD-re való áttérés további védelmet jelent a gyermekek cardiovasvularis szövődményének 
kivédésében. 

A krónikusan dializált gyermekek egyharmadának hypertrigliceridaemiája, hypercholesterinaemiája 
van, az LDL- és VLDL frakciók emelkedésével. Ennek oka az uraemiás betegek csökkent lipoprotein 
lipáz aktivitása, béta-blokkoló gyógyszerek alkalmazása, a glükóznak a PD-oldatból való felszívódása 
és a szívelégtelenség miatt a máj vérátáramlásának csökkenése. A felnőtt betegekhez hasonlóan a 
hyperlipaemia fokozott rizikófaktort jelent a cardiovascularis betegségek kialakulásában. A 
kezelésben fontos szerepe van a fizikai aktivitásnak, a diétában a telítetlen: telített zsírsavak 1:1 
arányának, a szénhidrát bevitel mérsékelt csökkentésének. Újabban ígéretesnek látszik a dializált 
betegek halolaj supplementációja. 

A végstádiumú veseelégtelen beteg optimális kezelési módja a veseátültetés. 

5. Haematologiai rendellenességek 

A dializált krónikus betegek anémiájáért több tényező együttes jelenléte felelős (10. táblázat). Az 
urémiás anémia kezelésének fő eszköze az erythropoietin, amely sc., iv. és ip. adható. A legjobban 
bevált a sc. adott kezelés. Az erythropoietin kezdő adagja 50-150 E/kg heti 3 alkalommal. Ezután a cél 
30-32% haematokrit fenntartása csökkentett adagú eythropoietinnel. A betegek vas, folsav 
supplementációjáról is gondoskodni kell. Számolni kell az urémiás betegek fokozott 
vérzékenységével, melynek elsődleges oka a thrombocyták funkciózavara. 

A krónikus PD-vel kezelt betegek Hepatitis B és C, valamint az AIDS fertőződésének lehetősége 
kisebb, mint a HD kezelésben lévő társaik esetében. 

Összefoglalásként elmondható, hogy a KVE gyermekek hatékony kezelése csak a kiesett vesefunkció 
okozta metabolikus státusz szövődményeinek, azok diétás befolyásolhatóságának, tradicionális, 
farmakológiai terápiájának, dialízissel illetve a tradicionális és vesepótló terápiával történő 
befolyásolhatóságának részletes ismerete, valamint a vesepótló eljárás - peritoneális dialízis, 
haemodialízis - okozta szövődmények, és az azokkal kapcsolatos profilaktikus, diagnosztikus, terápiás 
megfontolások mérlegelése, gyakorlati kivitelezése mellett lehetséges. 
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Kiütéses betegségek differenciál-diagnózisa 
dr. Nemes Éva 

Bevezetés 

A gyermekgyógyászati rendeléseken megjelenő betegek jelentős hányada (egyes megfigyelések 
szerint közel egyharmada) panaszkodik bőrtünetre, amit a szülők döntő többsége alarmírozó jelként 
értékel. A változatos és szokatlan megjelenési formák még a gyakorlott gyermekgyógyász számára is 
gyakran jelentenek differenciál diagnosztikai nehézséget, ilyenkor szükséges a speciális területen 
dolgozók segítségét kérni. 

Az esetek egy részében a bőrtünetek jóindulatú betegség megnyilvánulási formái és kezelés nélkül 
gyógyulnak, míg más esetben súlyos, szisztémás betegség első tünetei is lehetnek (pl. meningococcus 
sepsis). Napjainkban több, korábban járványosan előforduló kiütéses fertőző betegség eltűnt a 
védőoltások következetes alkalmazásának eredményeként, míg mások terjedőben vannak. 

A diagnózis alapját képező, szemmel látható bőrtünetek pontos értékelése mellett a kórelőzmény 
felvétele során törekedni kell minden adat rögzítésére, így az epidemiológiai, családi, utazási, oltási 
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anamnézis mellett a megelőző gyógyszeres kezelés kikérdezésére. Az immunológiai ismeretek 
bővülése hozzájárult a diagnosztikai módszerek rohamos fejlődéséhez, de az alapos anamnézis 
felvétel és fizikális vizsgálat napjainkban is a legfontosabb része a diagnózis felállításának. A fejezet 
kitér a leggyakoribb kiütéses fertőző betegségek tárgyalásán túl az elemi bőrjelenségek ismertetésére 
és a legfontosabb differenciál diagnosztikai aspektusokra. A főbb jellemzők pontokba szedett 
felsorolása a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja. 

Elsődleges elemi bőrjelenségek 

 Macula: változó nagyságú színeltérés, ami nem emelkedik ki a bőr felszínéből (tapintata a 
környezetével megegyezik) 

 Papula: néhány mm-es, mérsékelten kiemelkedő képlet 

 Plakk: a papulák összeolvadásából kialakuló nagyobb képlet 

 Nodus: 0,5-2 cm átmérőjű, a dermisben vagy a subcutisban helyezkedik el 

 Tumor: a subcutisban elhelyezkedő, körülírt, esetleg tömött képlet 

 Urtica: az irhában ülő, laposan kiemelkedő, halvány vagy hyperaemiás képlet, múlékony 
oedema okozza 

 Vesicula: 5 mm-nél kisebb körülírt folyadékgyülem 

 Bulla: a vesiculánál nagyobb, jól körülírt, előemelkedő képlet 

 Pustula: körülírt exudatív képlet, amelyben zavaros folyadék van (steril, vagy genny) 

 Petechia: gombostűfejnyi-körömnagyságú, élénkpirostól sötét ibolyaszínbe játszó foltok, 
amelyek a bőr niveaujában fekszenek, nyomás által nem lehet eltüntetni 

A kiütések alak, megoszlás, elhelyezkedés szerint lehetnek: anuláris, szétszórt, szoliter, csoportos, 
lineáris megjelenésűek. Számos megbetegedésben egyszerre több forma is jelen lehet. 

Az elsődleges elemi jelenségek nyomán másodlagosak keletkezhetnek: 

 Pikkely: lamellás, vagy finoman korpázó, száraz plakkok, jellege segíthet elkülöníteni 
egymástól a bőrfolyamatokat 

 Fissura: folytonosság hiány, amelynek mélysége eltérő lehet 

 Erozió: a hámréteget érintő hiány, vesicula, vagy bulla után marad vissza 

 Ulcus: a bőr mélyebb rétegeibe terjedő hiány, ami heggel gyógyul 

 Crusta: (pörk) erodált felszínen keletkezik, vér, szérum vagy genny beszáradása után 

 Heg: fekély vagy a bőrt károsító trauma után marad vissza 

A kiváltó ok alapján megkülönböztethetünk egymástól fertőzéses és nem fertőzéses eredetű 
kiütéseket. A fertőzéses eredetűek lehetnek vírus, baktérium, gomba, féreg, protozoon által okozott 
kórképek, míg a nem fertőzéses csoportba a toxicoderma, allergia és egyéb immunológiai 
betegséghez társuló kiütések sorolhatók. Ebben a fejezetben a mindennapi háziorvosi gyakorlat 
számára legfontosabb fertőzéses eredetű kórképek kerülnek tárgyalásra, valamint néhány 
differenciál-diagnosztikai szempontból érdekes nem fertőzéses eredetű kórkép. 

A kiütéses betegségek differenciál-diagnózisának legfontosabb aspektusai 

 Expozíció (anamnézis) 

 Szezon 

 Inkubációs periódus 

 Életkor 

 Alapbetegség 



 1942 

 Kiütések a kórelőzményben 

 Gyógyszerszedés a kórelőzményben 

 Összefüggés a kiütések és a láz között 

 Lymphadenopathia jelenléte 

 A kiütések típusa 

 A kiütések elhelyezkedése, megoszlása 

 A kiütések progressziója 

 Hámlás 

 Enanthemák előfordulása 

 Egyéb tünetek jelenléte 

 Laboratóriumi vizsgálatok eredménye 

A kiütéses beteg vizsgálata során fontos, hogy a fenti szempontok mindegyikét figyelembe vegyük a 
diagnózis pontos felállításához. A felsorolás nem jelent fontossági sorrendet, de általánosságban 
elmondható, hogy a drága laboratóriumi vizsgálatok elvégzése gyakran nélkülözhető. Az aktuális 
epidemiológiai helyzet ismerete ugyanúgy fontos, mint a részletes anamnézis felvétel és a pontos 
fizikális vizsgálat. Ezek ismeretében elkerülhető a felesleges beavatkozások elvégzése és a terápiás 
intervenció késlekedés nélkül elkezdhető. 

Morbilli 

Etiológia: Paramyxoviridae család Morbillivirus genus (RNS vírus) 

Patogenezis: cseppfertőzéssel terjed, a fertőzött személy az expositiótól számított hetedik naptól a 
kiütések megjelenése utáni ötödik napig fertőzőképes, magas kontagiozitás jellemzi. 

Terjedés: nyálkahártya - regionális nyirokcsomó - elsődleges viraemia - RHS-sejtjei - másodlagos 
viraemia – szervek (a védekezésben a celluláris funkciók döntőek) 

Klinikum: 

1. Lappangási idő: 10 (±1) nap 
2. Prodromális szakasz: 3-4 nap (jellegzetességei alapján a betegség már ebben a fázisban 

diagnosztizálható: láz, felső légúti hurut, köhögés, conjunctivitis, enanthemák, Koplik-foltok: 
patognomikus a betegségre, fehéres felrakódás a nyálkahártyán az örlő fogakkal szemben) 

3. Kiütéses szakasz: 7-10 nap- hyperpyrexia, exanthemák (fül mögött, arcon, törzsön, 
végtagokon különálló, majd összefolyó, borsónyi rózsaszínű vagy livid), finom hámlással jár 

Differenciál diagnózis: kiütéssel járó egyéb betegségek (scarlatina, rubeola, erythema infectiosum) 

Szövődmények: otitis media, pneumonia, myocarditis, encephalomyelitis, thrombocytopenia 
(felnőttekben gyakoribb) 

Subakut Sclerotisáló Panencephalitis (SSPE): az akut szak lezajlása után sok évvel jelentkezik, 
microglia proliferatio és demyelinisatio következtében a pszichés teljesítmény romlik, mozgászavarok 
és izomrángások kísérik, lassan progrediálva vezet a beteg halálához 

Terápia: lázcsillapítás, a szövődmény kezelése 

Prevenció: 
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 aktív immunizálás (MMR-15. hónapos és 11 éves korban) 

 passzív immunizálás (0,5 ml/kg 16%-os normál immunglobulin a lappangási idő 4-5. napjáig) 

Varicella 

Etiológia: Herpesvirus varicellae (VZV) - DNS-t tartalmaz 

Patogenezis: a légutak váladéka és a hólyagok bennéke fertőz, transzplacentárisan átjut a magzatba. 
Primer fertőzés: légutak hámsejtjeiben replikálódik – viraemia - bőr és nyálkahártya epithelsejtek, 
ganglionok, RHS - a fertőzés során humorális és celluláris immunválasz alakul ki. Varicellán átesett 
egyénekben herpes zoster alakul ki. Terhesek zostere nem jár viraemiával. 

Klinikum: 

1. Lappangási idő: 14-21 nap 
2. Prodromális szakasz: 1 nap (enyhe tünetek: rossz közérzet, fejfájás, hőemelkedés) 
3. Kiütéses szakasz: 10-14 nap: macula-papula-vesicula-pustula-pörk (3-4 nap) 

Fontos jellemzők: a viszkető kiütések száma több száz is lehet, több van belőlük a fejen és a törzsön, 
mint a végtagokon, hajas fejbőrön is van! Egyszerre különböző stádiumban lévő eruptiók láthatók, a 
nyálkahártya is érintett. A kiütések helye depigmentált foltként hónapokig látható. Az általános 
tünetek gyermekekben általában enyhék, felnőttekben súlyosabbak és a szövődmények is 
gyakoribbak. 

Szövődmények: thrombocytopenia, cerebellitis, pneumonia, Reye-szindróma, impetigo, phlegmone 
(S. aureus, S. pyogenes), conjunctivitis. Immunszupprimáltakban progresszív varicella alakulhat ki 
(kiütések bevérzéssel, súlyos szervi manifesztációk) 

Kezelés: - tüneti szerek (lázcsillapító – aszpirin tilos a Reye-szindróma veszélye miatt!, antihisztamin). 
Antibiotikumot csak szövődmény esetén adunk. Acyclovir (3x500mg/m2): varicella pneumoniában, 
immunszupprimáltak kezelésére- 

Prevenció: 

 aktív immunizálás (élő, attenuált vakcina, a védettség eléréséhez két adag szükséges) 

 passzív immunizálás (VZIG): immundeficienciában, malignus betegség esetén, 
immunszupprimáltak, újszülöttek varicella fertőzésének megelőzésére 

Rubeola 

Etiológia: Togaviridae családba, a rubivirus nemzetségbe sorolt rubeolavirus (RNS vírus) 

Patogenezis: cseppfertőzéssel ill. transplacentarisan vihető át. A vírus a légutak nyálkahártyáján hatol 
be - elsődleges viraemia - RHS - leukocyták - másodlagos viraemia – szervek. 

Klinikum: 

1. Lappangási idő: 14-21 nap 
2. Prodromális szakasz: 1-2 nap (enyhe felső légúti tünetek) 
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3. Kiütéses szakasz: Enanthema: tűszúrásnyi foltok a lágyszájpadon (Forschheimer-jel), 
diagnosztikus értéke csekély. Az exanthema: fül mögött kezdődik, az arcra, a testre és a 
végtagokra terjed, maculo-papulosus, élénk rózsaszínű, ritkán confluál, pigmentáció és 
hámlás nélkül múlik el. Jellemző a cervicalis, retroauricularis lymphadenopathia, ami 
megelőzi a kiütések megjelenését (Theodor-Klatsch-tünet). A közérzet általában jó, magas láz 
csak ritkán jelentkezik. A felnőttek rubeolája súlyosabb, köhögés, felső légúti hurutos 
tünetek, conjunctivitis is kísérheti. 

Differenciál-diagnózis: a diagnózist a kiütés alapján nehéz felállítani (morbilli, scarlatina, 
mononucleosis infectiosa elkülönítendő). Szerológiai módszerek segítenek: HAG, RIA, ELISA, IFT 

Szövődmények: gyermekkorban ritka (thrombocytopenia, arthritis, encephalitis) 

Kezelés: tüneti, szövődmény esetén szteroid 

Prevenció: Aktív immunizáció (élő attenuált vakcina-MMR) 15 hónapos, 11 éves korban. Passzív 
immunizáció hatása bizonytalan 

Congenitalis rubeola szindróma: cataracta, vitium, süketség 

Exanthema subitum 

Etiológia: human herpesvirus 6 (HHV-6) - DNS vírus 

Epidemiológia: 

Két-hároméves korig a gyermekek 90%-a átesik a betegségen, de tünet csak a fertőzöttek 
megközelítőleg felében fog jelentkezni. Cseppfertőzéssel terjed, az átvitelhez szoros kapcsolat 
szükséges. Lappangási idő: 10-15 nap. 

Klinikum: 

1. Lappangási idő: 10-15 nap 
2. A rövid, nem jellegzetes prodromumot a kiütéses szak követi: a három napig tartó 

hyperpyrexiát követően a láz hirtelen leesik, test szerte gyorsan progrediáló maculo-
papulosus kiütés jelentkezik, ami 1-2 nap után, maradvány nélkül regrediál. 

Diagnózis: klinikum, szerológia (4-szeres specifikus IgG antitest emelkedés) 

Differenciál-diagnózis: egyéb kiütéses fertőző betegségek, allergia (gyógyszerek) 

Szövődmény: lázas convulsio (lázas eclampsiák 35%-áért felelős), ritkán encephalitis 

Kezelés: tüneti, a lázcsillapítás fontos a lázas eclampsia megelőzése miatt 

Elkülönítés: a beteget fiatal gyermekektől szükséges elkülöníteni, szekunder fertőződés ritka 

Megelőzés: a betegség ellen hatékony védőoltást még nem fejlesztettek ki. 
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Erythema infectiosum 

Etiológia: Parvovirus B19 (egyszálú DNS) 

Patogenezis: immunkomplex képződés, a vírus iránt a haemopoetikus rendszer sejtjei fogékonyak. A 
felnőttek 50%-a antitesttel rendelkezik. 

Transzmisszió: cseppfertőzés, transzfúzió, transzplacentárisan 

Klinikum: 

1. Lappangási idő: 4-14 nap (20 napnál hosszabb is lehet) 

2. Kiütéses szakasz: 14-17 nap 

1. stádium: pillangószárny formájú, livid erythema az arcon 
2. stádium: erythematosus maculopapulosus kiütés a törzsön és a végtagokon 
3. stádium: a kiütés középen elhalványodik, hálós megjelenést mutat, hámlás nélkül gyógyul. 

A kiütéses szakasz hetekig tarthat, fizikai ingerek provokálhatják. 

Általános tünetek: alacsony láz, izomfájdalom, torokfájás, arthritis (hónapokig tarthat, a kiütés 
hiányozhat). A fertőzés kb. 20%-ban tünetmentes marad. 

Transitoricus aplasticus crisis (vérképzőszervi alapbetegség esetén alakul ki): eleve károsodott 
haemopoesis esetén transzfúzió igényű, súlyos anaemia alakul ki 

Intrauterin fertőzés: a magzati vvt képzés károsítása révén non-immun hydrops foetalishoz vezet 

Diagnózis: klinikum és szerológia (a kiütés 4. napjától specifikus IgM, a 2. héttől specifikus IgG 
antitestek megjelenése) 

Differenciáldiagnózis: rubeola, morbilli, enterovirus fertőzés, SLE, gyógyszerkiütés 

Kezelés: oki kezelés nincs, immundeficienciában IVIG 

Prevenció: aktív védőoltás nincs 

Passzív védelem: immunglobulin 

Mononucleosis infectiosa 

Etiológia: Epstein-Barr-Virus (EBV) - DNS vírus, célsejtek a B lymphocyták 

Epidemiológia: a serdülő, fiatal felnőttkor betegsége, fiatal gyermekkorban atípusos a lefolyása 

Incidencia: 8,9/100 000 (Magyarország 1994). 

Transmisszió: cseppfertőzés (szoros kontaktus szükséges -„kissing disease”), transzfúzióval átvihető, 
szexuális átvitelt is leírtak. 
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Patogenezis: a garatnyálkahártya epithel sejtjeiből a lymphoid szövetbe jut, ahol a B-lymphocytákat 
fertőzi meg, viraemia nincs, a vírus a fertőzött sejtekben bújik meg. 

Klinikum: 

Incubatio: 2-8 hét 

Tünetek: lepedékes torok, a lepedék 5-7 napig perzisztál, generalizált lymphadenopathia és 
kötőszöveti oedema, magas láz, ami 1-3 hétig tarthat, hepatosplenomegalia, morbilliform kiütés 
(előfordulás: 10-15%). Szoros összefüggés antibiotikumok adásával: ampicillin, amoxicillin, 
cephalosporin! 

Diagnózis: Atípusos lymphocyták a (T-lymphoblast), emelkedett transzaminázok, szerológia (VCA-
IgM, IgG: friss fertőzés; EBNA ellenanyag: lezajlott infectio). 

Differenciál-diagnózis: CMV, adenovirus infectio, toxoplasmosis, scarlatina 

Szövődmény: tonsillitis necrotisans, pneumonia, otitis, sinusitis, meningitis, encephalitis, neuritis, 
haemolyticus anaemia, neutropenia, thrombocytopenia 

B-sejtes lymphoma: EBV-t hordozó lymphocytákból indulhat ki 

Kezelés: tüneti, szteroid 

Krónikus fáradtság szindróma: fáradékonyság, gyengeség, myalgia, arthralgia, lymphadenitis, 
subfebrilitas 

Scarlatina 

Etiológia: A csoportú S. pyogenes 

Patogenezis: az erythrogen toxin a behatolási kapuban (garat, bőrsérülés, műtéti seb, nemi szerv) 
termelődik, innen felszívódva a különböző szervek kapilláris falához kötődik, kapilláristágulatot, 
kapillárisvérzést okoz. 

Klinikum: 

1. Lappangási idő: 2-6 (általában 3) nap 
2. Prodromális szakasz: 1-3 nap - hírtelen kezdet, magas láz, hidegrázás, hányás, hasi fájdalom, 

torokfájás 
3. Kiütéses szakasz: arcon diffúz pír, peri orális sápadtság, törzsön, végtagokon gombostűfejnyi 

vörös foltok, a kiütés legélénkebb a hajlatokban, nyomásra elhalványul, a bőr subictericus. 
Scarlatinás torok: lobos garat, tonsillitis, szájpadon petechiák, glossitis: málnanyelv, lemezes 
hámlás a végtagokon a betegség 2-4. hetében 

Diagnózis: jellegzetes klinikai tünetek, torokváladék tenyésztés, AST, vérkép 

Differenciáldiagnózis: kiütéses betegségek, mononucleosis infectiosa, Kawasaki-betegség, 
gyógyszerkiütés, toxicus shock-szindróma, dermatitisek 
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Szövődmény: otitis media, mastoiditis, peritonsillaris abscessus (idejében kezdett antibiotikum adása 
mellett nagyon ritkán jelentkeznek) 

Utóbetegségek: myocarditis, nephritis (az antibiotikumok kivédik) 

Kezelés: penicillin (10 nap), cefuroxim (5 nap), clindamycin (5 nap), erythromycin 

Prevenció: aktív védőoltás nincs (erythrogen toxin nem alakítható toxoiddá) 

Kawasaki betegség (mukokután nyirokcsomó szindróma) 

A betegséget először Tomisaku Kawasaki írta le 1967-ben. Ismeretlen eredetű autoimmun 
megbetegedés, ami a kis és közepes méretű artériák gyulladásával jár. 

Etiológia: Streptococcus szuperantigének szerepet játszanak a vasculitis kialakulásában 

Epidemiológia: a prevalencia Japánban a legmagasabb, leginkább 5 éves kor alatt jelentkezik 

Klinikum: 

1. láz, ami legalább 5 napig fennáll 
2. non-purulens, kétoldali conjunctivitis 
3. szájnyálkahártya tünetek: száraz, kivörösödött, berepedezett ajkak, málnanyelv 
4. nyaki lymphadenopathia 
5. erythema és oedema a tenyéren, talpon, finom hámlás 
6. exanthema: morbillit utánozza, általában egy hétig tart, leggyakrabban a törzs érintett, de 

lehet az arcon és a végtagokon is 

Laboratóriumi tünetek: perzisztáló leukocytosis, gyorsult We, thrombocytosis 

Diagnózis: döntő a klinikai kép, a laboratóriumi paraméterek nem specifikusak a betegségre 

Differenciál diagnózis: scarlatina, toxicus shock szindróma, juvenilis rheumatoid arthritis, erythema 
multiforme 

Szövődmények: coronaria aneurysma (arteritis), bőr, máj, tüdő, ízületi manifesztáció 

Kezelés: 

1. IVIG (2 g/kg) - abszolút indikáció a cardiovascularis szövődmény megelőzésére 
2. aszpirin: 100 mg/kg/die az akut fázisban, ezt követően 10 mg/kg/die 

Prognosis: általában jó, de 1 %-ban fatalis (cardiovascularis szövődmény) kimenetelű 

Kiütéssel járó nem fertőzéses kórképek 

A kiütéssel járó fertőző betegségeket nemcsak egymástól, hanem a változatos formában megjelenő 
nem fertőzéses kórképektől is el kell különíteni. Utóbbiak közül csak a leggyakoribb, differenciál 
diagnosztikai szempontból fontos kórképek kerülnek felsorolásra. 
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A kiütés megjelenése alapján a következőképpen csoportosíthatók: 

 Maculo-papulosus exanthemák: szisztémás juvenilis rheumatoid arthritis, SLE, 
dermatomyositis, Kawasaki-betegség 

 Papulo-vesiculosus exanthemák: dermatitis herpetiformis (Duhring), toxicoderma 

 Petechiás-vérzéses exanthemak: Schönlein-Henoch purpura, thrombocytopenia, vasculitis 

 Fenti kórképek közül differnciál diagnosztikai jelentősége miatt fontos részletesebben 
megemlíteni a dermatitis herpetiformist, a különböző gyógyszerek szedése kapcsán 
jelentkező toxicodermát és a gyermekgyógyászati szempontból jelentős Schönlein-Henoch 
purpurát. 

Dermatitis herpetiformis 

A dermatitis herpetiformis autoimmun hólyagos bőrbetegség. A hólyagképződés helye a dermalis 
papillák csúcsa (IgA), ugyanitt számos leukocyta is kimutatható. A vérben keringő ellenanyagok 
glutén-szenzitív enteropathiára jellemzőek (endomysium, szöveti transzglutamináz elleni antitestek). 

A bőrfolyamathoz a vékonybél boholy atrophia miatt társulhat: vashiány, osteoporosis, fogzománc 
hibák, aklórhidriás gastritis, vitaminhiányok, késői pubertás; a coeliakia dekompenzációját kísérő 
fogyás, hasmenés bármikor kialakulhat. Társuló betegségként pajzsmirigy betegségek, insulin 
dependens diabetes mellitus, egyéb autoimmun folyamatok gyakoribb előfordulását figyelték meg. 

Kezelés: hosszú ideig tartott gluténmentes diétán a betegek bőre tünetmentessé válik és rendeződik 
az enteropathia; Dapson (methaemoglobin ellenőrzése szükséges, perifériás neuropathia előfordul). 

Toxicoderma 

Definíció: gyógyszer szedése kapcsán jelentkező bőrkiütés. 

Változatos megjelenés jellemzi. Differenciál diagnosztikai szempontból fontos, hogy egyfajta 
gyógyszer többféle kiütést provokálhat, és azonos kiütés hátterében többféle gyógyszer adása is 
állhat. 

Megjelenés: urticaria, erythema, maculopapulosus, vesiculosus, bullosus exanthema, erythema 
multiforme, Stevens-Johnson szindróma, Lyell-szindróma, fix gyógyszerexanthema, ekzematoid 
reakció, erythema nodosum, purpura 

A kiütés jellege alapján az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

 Exfoliativ dermatitis: penicillin, sulfonamidok, phenothiazinok, antikonvulzív szerek 

 Erythema multiforme, Stevens-Johnson szindróma: penicillin, sulfonamidok, barbiturat, 
antikonvulzív szerek 

 Lyell-szindróma, petechia: penicillin, INH, barbiturát 

 Acneiform kiütés: jodidok 

 Lichenoid kiütés: dimetil-klórtetraciklin 

Schönlein-Henoch purpura 

Leggyakoribb gyermekkori immunkomplex vasculitis, amely a kisereket érinti. Az anamnézisben 
gyakran szerepel felső légúti infekció (tonsillitis, sinusitis – S. pyogenes etiológiai szerepe felmerül). 
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Klinikum: 

Bőrtünetek: általában 2-4 mm átmérőjű non-thrombocytopenias purpurák a lábszár feszítő oldalán, a 
boka körül és glutealisan jelennek meg, összefolyó jelleget mutathatnak. Gastrointestinális tünetek a 
hasi fájdalom és a véres széklet. Ízületi duzzanat. Haematuria, nephropathia kialakulása kísérheti. 

Diagnózis: klinikum, laboratóriumi vizsgálatok (We, CRP, vérkép, immunológiai tesztek, hemosztázis), 
hasi UH 

Kezelés: ágynyugalom, Rutascorbin, a légúti infekció és a nephropathia kezelése, bélvérzés esetén 
kortikoszteroid, tonsillectomia 

Irodalom 

Emond-Rowland-Welsby: A fertőző betegségek képes atlasza. Springer Hungarica (1999) 

Oláh É. Gyermekgyógyászati kézikönyv. (2009) 

Szalka A, Mészner Zs. Infektológia. Springer HUngarica (2000) 

Tesztkérdések 

1. Egy 8 hónapos kisfiú bőrén 3 napig tartó magas lázat követően, test szerte gyorsan progrediáló 
maculo-papulosus kiütések jelentkeztek, amelyek 1-2 nap után, maradvány nélkül elhalványodtak. 
Melyik kiütéses fertőző betegség a legvalószínűbb? 
A. Exanthema subitum 
B. Mononucleosis infectiosa 
C. Scarlatina 
D. Morbilli 
 
2. Az alábbi kütéses fertőző betegségek esetén melyikben kötelező antibiotikumot adni? 
A. Varicella 
B. Scarlatina 
C. Rubeola 
D. Erythema infectiosum 
 
3. 14 éves beteg jelentkezik az ambulancián egy hete tartó magas láz miatt. Fizikális vizsgálata során 
generalizált lymphadenopathiát, hepatosplenomegaliát és lepedékes torkot talál. Melyik vizsgálat 
elvégzését kéri a diagnózis alátámasztására? 
A. Hasi és nyaki lágyrész UH 
B. CRP meghatározás 
C. EBV szerológia 
D. Torokváladék tenyésztés 
 
4. A kiütéses betegségek differenciál diagnózisát segíti: 
A. Lymphadenopathia jelenléte 
B. A beteg életkora 
C. Kiütések a kórelőzményben 
D. Mindegyik fontos 
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5. Melyik kiütéses fertőző betegségre jellemző: jellegzetességei alapján a betegség már a 
prodromumban diagnosztizálható: láz, felső légúti hurut, köhögés, conjunctivitis, enanthemák, 
Koplik-foltok a nyálkahártyán 
A. Morbilli 
B. Scarlatina 
C. Rubeola 
D. Exanthema subitum 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: B, 3: C, 4: D, 5: A 

Haematooncologia a gyermekkorban - kiemelt témakörök 
dr. Szegedi István 

ANAEMIA 

Definíció, BNO tartomány 

A szervezet összvörösvérsejt-mennyiségének és/vagy összhemoglobin-tartalmának a normál szint alá 
csökkenése esetén vérszegénységről beszélünk. A gyakorlatban az előbbit a hematocrit (Htc), utóbbit 
a hemoglobin g/L (Hgb) értékével jellemezzük. A normál szintet, mely az átlagpopuláció 2 SD-n 
(standard deviáció) belüli értéke, befolyásolja az életkor, a nem, illetőleg etnikai tényezők. 

D50* Vashiányos anaemia 
D51* B12-vitaminhiány anaemia 
D52* Folsavhiány anaemiák 
D53* Egyéb táplálkozási anaemiák 
D55* Anaemiák enzimrendellenesség miatt (haemolyticus anaemiák) 
D56* Thalassaemia 
D57* Sarlósejtes rendellenességek 
D58* Egyéb örökletes haemolyticus anaemiák 
D59* Szerzett haemolyticus anaemiák 
D60* Szerzett vörösvérsejt aplasia 
D61* Egyéb aplasticus anaemiák 
D62H0 Akut vérzés utáni anaemia 
D63 Anaemia máshová osztályozott krónikus betegségekben 
D64* Egyéb anaemiak 

*az alcsoportokat terjedelmi okokból nem részleteztük 

Epidemiológia 

A leggyakoribb nem malignus hematológiai eltérés, mely a populáció 20-80%-át érintheti 18 éves 
korig. 

Etiológia, pathogenezis 

A normál vérképzésnek számos feltétele van, így a normál vérképző őssejt kompartment, az 
egészséges hematopoetikus mikrokörnyezet, a megfelelő mennyiségű pleiotrop és erythropoetikus 
cytokinek, hormonok, vas, nyomelemek, vitaminok, aminosavak és energia jelenléte. Ezen tényezők 
hiánya, károsodása zavart vérképzéshez vezet. Az anémiákat osztályozhatjuk élettani (csökkent 
képzés, vérvesztés, fokozott pusztulás) vagy morfológiai (microcyter, normocyter, macrocyter) 
alapon. 
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Nem pathológiás állapot a trimenon anaemia, melynek kialakulásában a születést követően 
emelkedő szöveti oxigénszint, a csökkenő erythropoietin (EPO) termelés, az akár tizedére csökkenő 
vörösvérsejtképzés, a csökkent vörösvérsejt élettartam, a növekvő értérfogat és hemodilúciós 
hatások játszanak szerepet. Mélypontja 3 hónapos korban 100 g/L értéknél, koraszülöttekben 
valamivel korábban, 90 g/L-es nadírral jelenik meg. 

Az anaemiák élettani csoportosításának alapja a kialakulás mechanizmusa. Anaemiához vezethet: 

 a fokozott vérvesztés, 

 a vörösvértestek fokozott pusztulása, vagy 

 a csökkent vörösvértest képzés 

Vérvesztés és fokozott pusztulás esetén a csontvelői fokozott képzés egy ideig pótolja a fokozott 
pusztulást, így anaemia nem jelentkezik, de a csontvelői aktivitást jelző reticulocyta (Re) szám 
emelkedik. Ennek normál értéke 1,5-3%, abszolút értékben 50-75 ezer/µl. Százalékos értékét az 
anémia fokának megfelelően korrigálni szükséges: Re x Htc beteg / Htc normál. A reticulocyta szám 
segít a csökkent képzés, fokozott pusztulás mechanizmusa közötti differenciálásban. 

A vörösvérsejtek normál élettartama 120 nap. Amennyiben ez 100 nap alá csökken, rövidült 
élettartamról beszélünk. Érett újszülöttben 60-70 nap, koraszülöttben 35-50 nap az élettartam. 
Felnőttekben a képzés 6-8-szoros növelése képes kompenzálni 30 napra csökkent élettartamot, 
gyermekekben ez a mechanizmus kevésbé hatékony. 

Vérvesztés előfordulhat a gasztrointesztinális rendszeren keresztül tejfehérje-allergia, gyulladásos 
bélbetegségek, polypok, fekélyek kapcsán. A genitourináris rendszeren keresztüli vérvesztés 
legjellemzőbb formája a serdülőkorban, nem ritkán enyhe vérzékenység talaján (von-Willebrand 
betegség, thrombocytopathia) megjelenő, elhúzódó menstruációs vérzés. Jelentős mennyiségű lehet 
a 3. térbe történő vérvesztés pl. pulmonáris hemosiderosis kapcsán. 

A vörösvértestek fokozott pusztulása intrinsic vagy extrinsic mechanizmussal jöhet létre. Előbbi 
hátterében a vörösvértest energiatermelő (PK, G6PDH) vagy oxidatív folyamatok ellen védő 
(glutation reduktáz, peroxidáz) enzimrendszerének defektusa, a vörösvérsejt-membrán defektusa 
vagy hemoglobin rendellenesség áll. A membránt felépítő fehérjék, leggyakrabban a spectrin (60%), 
az ankyrin, a pallidin, a Band 4.1, a Band 3 fehérje mutációja instabil vörösvérsejt membránt, 
fokozatos membránvesztést eredményez. Típusos formája a spherocytosis, az elliptocytosis, 
stomatocytosis. A spherocytosis esetetek jelentős része mérsékelt anaemiával jár, minimális 
transzfúziós igénnyel (60%). Az esetek 20%-a enyhe, anaemiát sem eredményező, emelkedett 
reticulocyta számmal járó forma. Szemben az előbbi autoszomális domináns (AD) módon öröklődő 
típusokkal a recesszív forma általában típusos, súlyos hemolyticus anaemiaként jelenik meg, 
icterussal, nagy léppel, kifejezett transzfúziós igénnyel. 

Segíti a diagnózist a sejtek morfológiai elemzése, az öröklődés jelenléte, lépeltávolítás, epekövek 
(esetek 50%-ában), epeműtét a családi anamézisben. 

Szerzett, klonális megbetegedés a paroxysmalis nocturnalis hemoglobinuria (PNH), mely a vvt 
membrán kettőslipid-rétegéhez fehérjéket horgonyzó glikozil-foszfatidil-inozitol szintézisének zavara. 
A mutáció révén hiányzanak a kapcsolt fehérjék (Decay-accelerating factor, DAF-CD55; Membrane 
inhibitor of reactive lysis, MIRL-CD59), illetőleg a vvt membrán fokozott complement érzékenysége 
figyelhető meg, intravasculáris hemolysist eredményezve. 
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A vörösvérsejt kóros hemoglobin tartalma sarlósejtes (S) vagy HgbC betegség esetén szintén a 
vörösvérsejt rövidült élettartamát eredményezi. Az enzimdefektusokra jellemző a provokáló 
tényezők, vírusok, gyógyszerhatás kapcsán megjelenő hemolízis. 

A fokozott pusztulás extrinsic mechanizmusa létrejöhet immun, vagy nem-immun mechanizmussal. 
Típusos immunológiai károsodás alakul ki eltérő vércsoportok esetén, alloimmun hemolízis 
formájában. Autoimmun hemolytikus anaemia gyakran vírusfertőzés, malignitás kapcsán, 
gyógyszerhatást (hapténhatás, immunkomplex-mechanizmus) követően alakul ki. A klinikai képet az 
autoantitest típusa, annak optimális kötődési hőmérséklete és komplement aktiváló képessége 
szabja meg. Melegen reagáló IgG típusú (60%), hidegen reagáló IgM típusú (30%), vagy kombinált 
típusú lehet. 

A meleg (IgG) típusú hemolyticus anaemia idiopathiás primer vagy daganatos betegséghez, 
autoimmun gyulladáshoz (SLE) társuló szekunder lehet. Az Rh-rendszer antigénjei ellen termelődnek. 
Nem aktivál komplementet, extravasculásris hemolízissel jár, főleg a lépben. Thrombocytopéniával 
való társulása az Evans-syndroma. A hideg agglutinin betegség (IgM) I antigén specifikus, elsősorban 
mononucleosishoz, mycoplasma pneumoniae infekcióhoz társuló, komplementet aktiváló, így 
hemoglobinaemiát, hemoglobinuriát okozó intravasculáris hemolízis. Az IgM-et kötő vörösvértestek 
főképpen a májban phagocytálódnak. A paroxysmalis hideg hemoglobinuria (PHH) P-vércsoport 
antigén specifikus, vírusfertőzésekhez társuló önlimitáló hemolízis. 

Extrinsic hemolytikus anaemia alakul ki érfejlődési rendellenességek (Kasabach-Merritt szindróma), 
krónikus fertőzés, vesebetegségek, malignitások, fizikai trauma, kémiai ágensek hatására, vagy a 
súlyos septicus klinikai képpel járó DIC, veseelégtelenséggel, neurológiai tünetekkel kísért HUS, TTP 
eseteiben, hyperspleniás állapotokban. 

Csökkent csontvelői képzéssel jár a tisztán a vörösvérsejt vonalat érintő PRCA (pure red cell aplasia). 
Öröklött formája a Blackfan-Diamond anaemia (BDA), melyre igen korai csecsemőkorban megjelenő 
súlyos, macrocytás anaemia jellemző, az esetek felében több szervet érintő (craniofaciális, szem, szív, 
genitourináris, növekedési zavar) fejlődési rendellenességgel. Hátterében a riboszóma proteinek 
defektusa áll (20%-ban az RPS19). Szerzett PRCA vírusfertőzéshez (Parvovirus-B19, Echo11, HHV6), 
gyógyszerszedéshez, autoimmun-betegségekhez, thymomához csatlakozhat. Gyermekkori formája a 
tranzitorikus eryhhroblastopenia (TEC), mely későbbi életkorban (6 hó) jelentkezik, mint az öröklött 
BDA, egy-két hónap alatt rendeződik, s hátterében humorális vagy sejt mediált immunmechanizmus 
áll. Jellegzetesen normocyter, HHV6, Echo11, Parvo-B19, hepatitis virusok a feltételezett kiváltó 
ágensek. 

Csökkent EPO termelés, vagy relatív EPO érzéketlenség vesebetegségekhez, hypothyroidismushoz, 
krónikus gyulladásokhoz társulva szintén csökkent vvt produkciót eredményez alacsony reticulocyta 
számmal. 

Nem kizárólag a vörösvérsejtvonal lehet érintett. Fanconi anaemiában a fokozott 
kromoszómatörékenység, malignitásban, leukémiákban a csontvelői infiltráció, veseelégtelenségben, 
hypoparathyroidizmusban a csontvelői fibrózis, autoimmun folyamatokban, gyógyszerhatás kapcsán 
a csontvelői őssejt károsodása, aplasia vezethet több sejtvonalat érintő csökkent produkcióhoz. 

Csökkent vörösvértest képzéssel járnak a hiány-anaemiák. Gyermekkorban ritkán találkozunk a 
macrocytás, azaz nagy MCV (mean corpuscular volume; 95 fl felett) értékkel jellemezhető B12-
vitamin, vagy folsav hiányos anaemiákkal. Annál gyakoribb a vashiányos anaemia, mely főleg a nagy 
növekedési ütemű periódusokban a fokozott igény melletti relatíve csökkent bevitel okán jönnek 
létre. Így jellemzően 2 éves korig, illetőleg serdülőkor környékén találkozhatunk vele. Fokozott igény 
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mellett krónikus vérvesztés, pl. enyhe vérzékenység kapcsán fokozott mesnstruációs vérvesztés, vagy 
csökkent bevitel, táplálási hiba is eredményezheti. Vasfelszívódási zavarral járhatnak a gyulladásos 
bélbetegségek. Ólommérgezés, sideroblastos anaemia ritka kórok. Gyermekkorban a vas 
újrahasznosítása alacsonyabb hatásfokú, mint felnőttkorban, így külső bevitele elengedhetetlen. 

Ezen utóbbi, ineffektív eryhtopoesissel, vörösvérsejt érési zavarral jellemezhető heterogén csoport 
veleszületett formája a kongenitális dyserythropoeticus anaemia (CDA). Négy formájára jellemző a 
többmagvú erythroidok jelenléte, a lépnagyobbodás, epekövek megjelenése, hemosiderosis 
kialakulása. 5 éves kor körül jelenik meg, de sokszor csak serdülőkorban kerül felállításra a diagnózis. 

Klinikum 

Fizikális vizsgálat 

A klinikai tünetek függenek az anaemia okától, a kialakulás dinamizmusától, illetőleg a mértékétől. A 
sápadtság megítélése a kapillárissal telt területeken (conjunctiva, fülcimpa, körömágy), tenyéren 
lehetséges, szem előtt tartva, hogy nem hematológiai betegség is okozhatja, illetőleg megítélése még 
kifejezett esetekben is csak 70%-os megbízhatóságú. A fáradékonyság, gyengeség, étvágytalanság, 
cardiális tünetek lassan kialakuló anaemia esetén sokszor csak 70 g/l alatt jelentkeznek, míg rapid 
hemolízis, vérvesztés esetén már korábban szembeötlőek lehetnek. Kardiális tünetek (palpitáció, 
collapsus hajlam, tachycardia, szívzörej, szívelégtelenség) 80 g/l alatt várhatóak. 

Keressük a hemolízis jeleit, a sárgaságot főleg a sclerakon, a sötét vizeletet, a lépduzzanatot, vagy a 
régóta fennálló esetekben az epeköveket. Lépduzzanat hepatomegliával és különösen malignitásra 
gyanús. Jellemző lehet a fejlődési rendellenességek jelenléte, pajzs alakú mellkas DBA-ra, 
hüvelykujj/radius növekedési zavarok Fanconi anaemiára utalhatnak. Jellegzetes csonteltérés, 
domború homlok, maxilla prominencia látható hemolítikus, hyperregeneratív folyamatokban, 
thalassemiákban. Nem elhanyagolható az anaemia idegrendszeri (fejfájás, fülzúgás, pszichés 
tünetek), immunrendszerre kifejtett (fokozott fertőzéses hajlam), gastrointestinalis (étvágytalanság, 
dysphagia, pica) rendszerre kifejtett hatása 

Diagnosztika, differenciál-diagnosztika 

A diagnózis első lépese az anaemia meglétének vagy hiányának megállapítása az élekori normál 
tartományok ismeretében. Jó közelítéssel alkalmazható 2 éves korig a 100 g/l, serdülőkorig a 110 g/l-
es alsó érték, pontosabb megítélésre a laborok hivatalos referencia értékei alkalmasak. El kell 
különíteni a trimenon anaemiát pathológiás folymatoktól, előbbi kezelést nem igénylő fiziológiás 
jelenség. 

Általában egy anaemiát okozó tényező fennállása jellemző, de előfordulhat több tényező együttes 
jelenléte, pl hemolítikus beteg csontvelői depléciót okozó vírusfertőzése kapcsán. A diagnosztikai 
algoritmust a reticulocyta szám, illetőleg az MCV érték vezérli. Jó támpontot ad a kialakulás életkora, 
így 1-2 hónapos korban DBA, 6 hónapos korban jellemzően TEC, 2 éves korig, vagy serdülőkorban 
vashiányos vérszegénység lehet a háttérben. Veleszületett Fanconi anaemia tünetei óvodáskorban 
jelentkeznek, a dyserythropoeticus anaemia 6 éves kor körül kezdődik. 

Az anamnézis utalhat öröklődésre (családban splenectomia, epekőműtét). Korábban mindig 
anaemiás betegnél felmerül veleszületett eltérés (pl. thalassemia), míg korábban egészséges 
gyermekben jelentkező anaemia szerzett eltérésre utal. Különösen fontos az újszülöttkori anamnézis 
(icterus), a táplálkozásra vonatkozó adatok ismerete (vegetarianizmus, kecsketej, tehéntej), a 
fejlődés üteme. 
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A magas reticulocyta szám fokozott sejtpusztulást jelez, míg alacsony volta csontvelői érintettség, 
csökkent képzés mellett szól. A fehérvérsejt és thrombocyta szám érintett volta esetén csontvelői 
beszűrődés, leukémia, több sejtsort érintő veleszületett vagy szerzett ok (FA, aplasia, dysplasia) 
merülhet fel. Az MCV érték alacsony volta (6 hó-2 éves korig 70 fl alatti, ezt követően 75 fl alatti 
érték), azaz microcyter anaemia vashiányos vérszegénységet vet fel. Segíti diagnózisát az alacsony 
szérum vas, transzferrin szaturáció és ferritin, a magas TVK, az emelkedett szolubilis transferrin 
receptor szint. Thalassemiában a hypochrom microcyter vérképben magas a vvt szám (5 T/L feletti), 
szemben a vashiányos anaemia alacsony (gyakran 3 T/L alatti) vvt számával. A vaskezelésre nem 
reagáló anaemia, a Hgb elfo indirekt jelei (emelkedett HgbF és A2), vagy a gén szekvenálása segíti a 
diagnózist. Ólommérgezés, sideroblastos anaemia ritka ok a microcyter anaemia hátterében. 
Megaloblasztos, macrocyter anaemia esetén folsav és B12-vitamin hiány jön szóba, serumszintjük 
mérhető. Ha szintjük normál, az anyagcseréjüket gátló gyógyszerhatás (antiepileptikumok, 
antimetabolitok) jön szóba. Gyakoribb okok még a májbetegség, az aplasticus, dysplasticus 
folyamatok, mely utóbbiak nem járnak megaloblastos vérképzéssel. 

Normocyter anaemia esetén a reticulocyta szám segít. Magas értéknél a hemolyticus corpusuláris 
vagy extrinsic anaemiákat keressük. Alacsony Re érték normál Fvs és Thr szám mellett TEC, infekció, 
gyógyszerhatás, vesebetegség, míg csökkent Fvs és Thr szám esetén leukémia, malignitás fertőzés 
merül fel. 

A perifériás kenetben észlelhető morfológiai eltérések (spherocyta, elliptocyta, stomatocyta, sérült 
fragmentocyták) segítik a hemolitikus tényező felderítését. A szérum LDH, össz- és direkt bilirubin, 
haptoglobin, Coombs teszt, az osmoticus rezisztencia, a cryohemolysis tesz, a vvt 
enzimmeghatározások, a Hgb elfo, a savanyú hemolysis teszt, a flow-cytometriás elemzés (CD55, 
CD59) mind hasznos a kórok kiderítésében. Keressük vérvesztés jeleit a székletben, vizeletben, 
harmadik térben (mellkas rtg). Hasi-UH segít a lép, májnagyság megítélésében. A vas, folsav, B12-
vitamin anyagcsere vizsgálatok a rutin részei. Szükség esetén speciális genetikai, molekuláris 
vizsgálatok egészítik ki ezen paneleket. Sok esetben a csontvelő aspirátum, vagy biopsziás minta 
szövettani elemzése vezet a diagnózishoz. 

Kezelés, gondozás, prognózis 

Mindig a kiváltó okot kell kezelni. Ez leggyakrabban az esetek akár 90%-ában vashiányos anaemia. 
Jellegzetes vérkép esetén vaspótlás megkezdését követően követjük a reticulocyta szám emelkedést 
(7 nap), a Hgb-szint emelkedést (4 hét), majd normalizálódását (2-3 hó). Ezek hiányában keressük a 
terápiás hatás elmaradásának okát. Vaspótlás 3-6 mg/kg elemi vas formájában történik (Maltofer, 
Aktiferrin). Fokozott ineffektív erythropoesis, hemolyticus esetekben rendszeres folsav kiegészítés 
szükséges. Sok esetben, krónikus vesebetegségek, daganatos betegek cytostaticus kezelése mellett 
kedvező az EPO alkalmazása. Súlyos nehezen befolyásolható hemolyticus anaemia esetekben 
splenectomia, míg progresszív hyporegenaratív formákban (aplasticus anaemia) 
csontvelőtranszplantáció is szóba jön. Transzfúziót csak megfelelő indikációk teljesülése esetén 
alkalmazzunk. Sokat transzfundált betegek vastúlterhelését cheláló ágensekkel kezeljük. 
Splenectomia 5-6 éves kort megelőzően csak súlyos esetekben jöhet szóba a kockázat-haszon 
elemzésével. Tokos kórokozók elleni immunizálás minden splenectomizálandó esetben alapvető. 
Hemolyticus anaemiák kezelésére steroid, intravénás immunglobulin készítmény, súlyos esetekben 
immunmoduláló-cytosztatikus hatású szerek (cyclosporin, Imuran, cyclophosphamid, rituximab) 
alkalmazhatók. 
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Gyermekkori idiopathiás thrombocytopeniás purpura 

Bevezetés 

Az idiopathiás thrombocytopeniás purpura (ITP) autoimmun pathomechanizmusú, izolált 
thrombocytopenia következtében kialakuló, vérzékenységgel járó betegség. A kórismézés a fizikális 
lelet, a kórtörténet, a perifériás vérkép, esetleg a csontvelő vizsgálata alapján történik. Az akut forma 
kezelésének alapvetően három modalitását ismerjük: a várakozni és megfigyelni módszert, a 
kortikoszteroid és az intravénás immunglobulin kezelést. A 6 hónapon túl perzisztáló, krónikus ITP-
ben, a fentiek mellett splenectomia valamint immunszuppresszív kezelés jön szóba. A beteg optimális 
életminőségét a házi gyermekorvosi és gyermekhematológiai ellátás szoros együttműködésével 
biztosíthatjuk. 

Definíció, BNO tartomány 

Az idiopathiás thrombocytopeniás purpura (ITP) izolált thrombocytopenia következtében kialakuló, 
vérzékenységgel járó betegség. A vérlemezkék fokozott pusztulását autoimmun kórfolyamat idézi 
elő, ezért (auto)immun thrombocytopeniás purpurának (ITP/AITP) is nevezik. A neonatális 
autoimmun, illetőleg alloimmun thrombocytopenia fennállásának lehetősége miatt ITP-ről csupán 3 
hónaposnál idősebb csecsemőkben beszélünk. 

D6930 Idiopathiás thrombocytopeniás purpura 
D6940 Egyéb primaer thrombocytopenia 
D6941 Szerzett gátlótestes hemofília alvadási faktor és immunszuppresszív kezelési igénnyel 
D6950 Másodlagos thrombocytopenia 
D6960 Thrombocytopenia, k.m.n. 

 

Epidemiológia 

Az incidencia 16 éves kor alatt 3-10/100000. A betegek mintegy 5-8%-a csecsemőkorú, 70-75%-a 1-
10 év közötti, 17-20%-a 10-16 éves. Csecsemőkorban szignifikánsan több a fiúbeteg, mint egy éves 
kor fölött. 

A betegség az esetek többségében 6 hónapon belül - kezelés nélkül vagy kezelés mellett - gyógyul. A 
6 hónapon túl perzisztáló ITP-t krónikusnak nevezzük. Teljes gyógyulás a krónikus esetek között is 
lehetséges: a gyermekkori ITP mintegy 90%-ban 1 éven belül gyógyul. A lethális kimenetel ritka, a 
mintegy 0,2-0,9%-ban bekövetkező központi idegrendszeri vérzés, elvétve postsplenctomiás sepsis 
okozza. 

Etiológia és pathomechanizmus 

A thrombocyták fokozott pusztulása a felszínükhöz kapcsolódó autoantitestek következtében jön 
létre. Az autoantitesttel borított felszínű thrombocytákat, a komplement rendszer aktiválásával vagy 
anélkül, macrophagok kebelezik be és pusztítják el elsősorban a lépben, esetleg a csontvelő és a máj 
reticuloendothelialis elemeiben. A lép egyben az opszonizáló autoantitestek termelésének fő helye. 

Célantigének a GpIIb/IIIa, GpIb/IX glikoprotein komplexum, ritkábban GpIV-, illetőleg GpIa/IIa. Az 
autoantitestek IgG1 vagy IgG3, ritkábban IgM vagy IgA természetűek, melyek kimutatása a 
thrombocyta (platelet)-asszociált immunglobulin (PAIg) esszé módszerrel lehetséges. A phagocytosist 
az immunglobulin molekulák Fc porciója, vagy a komplement aktivációt követő sejtfelszíni C3b fixálás 
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triggereli. Az opszonizált vérlemezkék a lép macrophag sejtjeinek Fc receptoraival lépnek 
kapcsolatba, mely eliminációjukat eredményezi. 

A humorális immunitást a celluláris immunrendszer szabályozza. Az autoreaktív T-sejtek CD4+ 
„helper/inducer” (Th), ezen belül Th0/Th1 fenotípusúak. Az aktivált Th1 lymphocyták 

nagymennyiségű IL-2-t és más Th1-eredetű proinflammatorikus citokint (IL-6, IL-10, IL-15, IFN- , GM-

CSF, M-CSF, TNF- , TGF- ) szecernálnak, mely mediátorok serkentik az autoaggresszív B-sejt klónok 
expanzióját, autoantitest termelését, aktiválják a macrophagokat, a thrombocytákat, a thrombocyta-
specifikus antigének prezentációját a T-lymphocyták felé, s végeredményben elősegítik a 
vérlemezkék pusztulását. 

Az autoantitestek termelődését előidéző tényezőket kevéssé ismerjük. Egyes virális (Varicella-zoster 
vírus, HIV) és humán antigének közötti hasonlóság keresztreagáló antitestek képződéséhez, illetőleg 
a „molekuláris mimikri” jelenségéhez vezethet. Az immunválaszban megjelenő T-sejt klónok nemcsak 
az infektív antigénnek reagálnak, hanem a károsodott vérlemezkék molekuláival is kapcsolódhatnak, 
autoreaktív B-lymphocytákat serkentenek. A krónikus ITP-t valódi, szervspecifikus autoimmun 
kórképnek tartjuk. 

A perifériás vérlemezke pusztulással egyidejűleg az akut ITP-s esetek többségében fokozódik a 
kompenzáló csontvelői megakaryopoesis. A megakaryocyta képzés egészséges mivoltát igazolja, hogy 
a thrombopoetin (TPO) szint nem tér el az egészséges egyének TPO szintjétől. Olyan autoantitestek 
(is) képződhetnek, amelyek a megakaryocytákat pusztítják, ezért az alacsony csontvelői 
megakaryocyta arány, bár nem típusos jelenség, nem zárja ki a kórismét. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A kórtörténetnek ki kell terjednie a vérzéses jelenségek jelentkezésének idejére, jellegére, az 
esetleges familiáris halmozódásra, szisztémás tünetekre, átvészelt infekció tüneteire, vaccinatio 
tényére, autoimmun betegségre, thrombocytopeniát okozó gyógyszerek, így heparin vagy non-
steroid gyógyszerek szedésére, a beteg életmódjára. 

Akut gyermekkori ITP-ben jellegzetes módon az egyébként egészséges gyermeknél hirtelen lépnek fel 
haemorrhagias tünetek, máskor az alacsony thrombocytaszám véletlen mellékleletként derül ki. A 
vérzéses jelenségek manifesztációját 1-3 héttel gyakran vírusos betegség előzi meg. 

A vérzések „vérlemezke” típusúak: mechanikus sérüléseket követő elhúzódó vérezgetésnek, a 
kültakaró felszínes, a traumás behatás mértékével arányban nem álló sérülékenységnek, purpurának, 
petechiának, felszínes suffusiónak, ritkábban epistaxisnak, gastrointestinalis vérzésnek, 
menorrhagiának, ritkán haematuriának, retinavérzésnek vagy más súlyos belső szervi vérzésnek 
felelnek meg. 

Fizikális vizsgálat 

A fizikális vizsgálat része a máj, a lép, a nyirokcsomók, a vérzéses tüneteket megítélése. Intracraniális 
vérzés gyanúja esetén koponya CT, retina vérzés gyanúja esetén fundusvizsgálatot kell végezni. 

Splenomegalia nem jellemző, enyhe vashiányos naemia kísérheti. Az ITP-hez társuló autoimmun 
haemolyticus anaemiában (Evans szindróma) a haemolysis tüneteit észleljük. Súlyos fejfájás és 
neurológiai tünetek intracraniális vérzésre utalnak. 



 1957 

Fél év után az ITP-s gyermekek mintegy 20-25%-ában marad a thrombocytaszám a normál tartomány 
(150 G/l) alatt. A betegség idültté válása gyakoribb a hosszabb - 2-4 hetes - vérzéses anamnézissel 
rendelkező, a 10 évesnél idősebb, a magasabb thrombocytaszámmal rendelkező betegek között. A 
krónikus ITP általában kevéssé korlátozza a beteg gyermeknek aktivitását, életkilátását. 

Diagnózis 

Az ITP kórismézése kizáráson alapul. Alapvető a thrombocytopenia - thrombocytaszám <150 G/l 
megállapítása. A thrombocytaszám többnyire 10-20 G/l közötti, a betegek ¾-e súlyos (<20 G/l) 
thrombocytopeniával jelentkezik. A periférás vérképben az esetek többségében a thrombocytopenia 
az egyetlen kóros lelet. 

Alapvető a minőségi vérkép vizsgálata. A thrombocyták normális, vagy a fiatal thrombocyták nagyobb 
arányának megfelelően, kissé a normálisnál nagyobb méretűek. A vörösvérsejtek mérete és 
morfológiája többnyire élettani, vashiányos vérszegénység következtében micro-anisocytosist, 
polychromatophiliát észlelhetünk. Ovalomacrocytosis myelodysplasiás szindróma, fragmentocyták 
jelenléte microvascularis haemolysishez társuló nem-immun pathomechanizmusú thrombocyta 
destrukció lehetőségét veti fel. A fehérvérsejtek száma és minőségi megoszlása normális. Enyhe 
eosinophilia és aktivált (nagy) lymphocyták jelenléte előfordulhat. 

A csontvelő vizsgálata constitutionalis vagy szerzett aplasticus anaemia, rosszidulatú vérképzőszervi 
betegség, csontvelői infiltrációval járó betegség lehetősége, tervezett kortikoszteroid kezelés esetén 
szükséges, illetőleg ha a beteg vérlemezke száma 2-3 hét alatt nem emelkedik, vagy ha a 
thrombocytopenia intravenás immunglobulin kezelés mellett 6-12 hónapon át perzisztál. Típusos 
esetben a normál cellularitású csontvelőben a megakaryocyták előfordulási gyakorisága jellegzetesen 
fokozott. Egyéb vizsgálómódszerek elvégzése (virusszerológiai, immunológiai, thrombocyta-
aggregáció és „release”, kromoszóma vizsgálatok, képalkotó módszerek) is szükséges lehet. 

Differenciál-diagnózis 

Az ITP-t alapvetően négy betegségcsoporttól kell elkülönítenünk. Ezek: a) a hyporegeneratív 
thrombocytopeniák; b) nem-immun thrombocyta destrukciót okozó állapotok; c) egyéb 
immunpathomechanizmusú thrombocytopeniák; d) thrombocytopeniával járó thrombocyta funkció 
zavarok. 

Kezelés 

Figyelembe kell vennünk a gyermekkori ITP alapvetően benignus jellegét, spontán gyógyhajlamát, 
ugyanakkor az intracranialis vérzés bekövetkezésének lehetőségét, a terápiás eljárások abszolút és 
relatív hatékonyságát, mellékhatásait. A napjainkban alkalmazott terápiás eljárások nem oki, hanem 
tüneti kezelést képviselnek, alapvetően a thrombocyta destrukció mértékét csökkentik. 

Az ITP-s gyermek kezelésének célja az életveszélyes központi idegrendszeri vérzés megelőzése, 
elfogadható életminőség biztosítása. Akut gyermekkori ITP-ben alapvetően 3 terápiás modalitást 
alkalmazhatunk: a) várakozás-és-megfigyelés; b) kortikoszteroid vagy; c) intravénás immunglobulin 
(IVIG) kezelés. Intracraniális vagy egyéb súlyos vérzés esetén kombinált kezelést alkalmazhatunk. A 
súlyos, életveszélyes vérzéses tünetekkel jelentkező gyermekek mellett hospitalizációra szorulnak 
azok a gyermekek, akiknek a thrombocytaszáma <20 G/l és nyálkahártyavérzéseik vannak. A 
mérsékelten súlyos és enyhe esetek a gyermek-hematológus szakorvos és a házi gyermekorvos 
együttműködésével otthonukban kezelhetők. 



 1958 

A várakozni-és-megfigyelni álláspont létjogosultságát a gyermekkori ITP kedvező kórlefolyása adja. A 
thrombocytaszám mind kortikoszteroid, mind immunglobulin kezelés hatására gyorsabban 
emelkedik, mint kezelés nélkül, azonban nem támasztja alá bizonyíték, hogy a gyorsabb 
thrombocytaszám emelkedés csökkentené a morbiditás vagy a halálozás arányát. Az eljárás előnye a 
mellékhatások hiánya, hátránya a fizikai aktivitás kényszerű korlátozása. 

A kortikoszteroidok gátolják a fagocitózist, a proinflammatorikus citokinek és egyéb szolubilis 
mediátorok felszabadulását, az autoantitestek termelődését, fokozzák a vascularis integritast és a 
thrombocyta turnovert. Választható per os prednisolon kezelés, 1-2 mg/kg/nap dózisban (maximális 
dózis 80 mg/nap) 3-4 héten át, vagy 4 mg/kg/nap dózisban (maximális dózis 180 mg/nap) 7 napon át 
történő adagolása, ezt követő folyamatos leépítéssel. Előnye, hogy járóbetegellátás keretében is 
alkalmazható, olcsó. Súlyos vérzésekkel, alacsony thrombocytaszámmal jelentkező betegek 
kezelésére megfelelő a parenterális nagy dózisú (10-50 mg/kg/nap) 6-methylprednisolon kezelés 3-7 
napon át. A kortikoszteroid kezelés mellékhatásai jól ismertek, monitoroznunk kell a beteg 
vérnyomását, cukor háztartását, szérum K-szintjét. A tartós kortikoszteroid kezelés mellékhatásai a 
Cushing szindróma, a hossznövekedés retardációja és az osteoporosis. 

Az IVIG hatásmechanizmusa nem korlátozódik a lép macrophag sejtjeinek Fc receptor „blokádjával” 
kiváltott „kémiai splenectomiára”. Thrombocytaszámot emelő hatását splenectomizált betegekben is 
kifejti. Gátolja az autoaggresszív B-sejt klónokat, semlegesíti a thrombocyta-ellenes ellenanyagokat, 
gátolja a proinflammatorikus citokinek kiáramlását, helyreállítja a T-sejt szubpopulációk megbomlott 
egyensúlyát, gyorsan és erőteljesen emeli az akut ITP-s gyermekek többségének thrombocytaszámát. 
Imbach eredeti protokolljával szemben (0,4 g/kg/nap 5 napon át) a napjainkban alkalmazott 0,8 g/kg 
adag hatása hasonló, kevesebb mellékhatással terhelt és olcsóbb. A dózis 72 óra múlva 
megismételhető, ha a thrombocytaszám 30 G/l alatt marad. A 20 G/l-nél kisebb 
thrombocytaszámmal és nyálkahártyavérzésekkel rendelkező, vagy 10 G/l-nél kisebb 
thrombocytaszámmal jelentkező betegek kezelésére javasolt. Az IVIG kezelés során gyakran fordul 
elő enyhe fejfájás, derékfájás, hidegrázás, láz, hányinger, ritka szövődményként asepticus meningitis, 
alloimmun haemolyticus anaemia. Az intravenás anti-Rh(D) immunglobulint az Egyesült Államokban 
eredményesen alkalmazták, azonban hazánkban nincs törzskönyvezve. 

A krónikus ITP az akut formához hasonlóan gyakran reagál kortikoszteroid vagy immunglobulin 
kezelésre, de a therápiás effektus gyakran átmeneti. Kezelésre szorul a beteg, ha thrombocytaszáma 
< 20 G/L és nyálkahártyavérzései vannak, vagy ha a thrombocytaszám < 10 G/l. Akik ritkán igényelnek 
kezelést, célszerű oralis prednisolon „lökéskezeléssel” (4 mg/kg/nap 7 napon át, gyors leépítéssel) 
próbálkoznunk. Tartós kortikoszteroid kezelés esetén a gyógyszer adagját a lehető legalacsonyabb 
szinten kell tartani. 

A splenectomia a krónikus ITP-s gyermekek 70-80%-ában eredményez komplett remissziót és a 
maradék esetek többségében is jelentősen emelkedik a thrombocytaszám. Lépeltávolítás történhet 
azokban a gyermekekben, akiknek a betegsége legalább 12 hónapon át perzisztál, gyakori, súlyos 
vérzéses manifesztációi vannak, thrombocytaszáma <10 G/l és az alkalmazott gyógyszeres kezelésre 
nem vagy csak átmenetileg reagálnak. Akut, életveszélyes vérzés esetén a vélemények megoszlanak a 
lépeltávolítás szükségességét és eredményességét illetően, de megfelelő előkészítést követően sor 

kerülhet rá. A splenectomiát követő átmeneti thrombocytosis ( 1000 G/l-t) nem igényel kezelést. A 
beteget vaccinálni kell a tokképző kórokozókkal szemben (H. influenzae, S. pneumoniae, N. 
meningitidis) a splenectomia előtt, immunszuppresszív kezelés esetén 6-8 héttel a műtét után. 
Újraoltás 10 évenként javasolt. A műtét után legalább egy éven, több vélemény szerint életen át 
szükséges antibiotikum profilaxis folytatása. 
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Különös kihívást képvisel a krónikus ITP-s gyermekek splenectomiára nem reagáló, csekély hányada. 
A beteget ki kell vizsgálnunk accessoricus lép irányában, amelynek eltávolítása szóba jöhet. Alternatív 
immunszuppresszív (vinca alkaloideák, cyclosporin, azathioprin, cyclophosphamid) és 
immunmoduláns (danazol, interferon-α) kezeléssel, a thrombocyta képzést fokozó ágensekkel 
(romiplostim) nemcsak eredménytelen lépeltávolítás után próbálkozhatunk, hanem azokban a 
kezelést igénylő krónikus ITP-sekben is, a splenectomia megelőzése céljából, akik sem 
immunglobulin, sem kortikoszteroid kezelésre nem reagálnak, vagy olyan IVIG-refrakter, 
kortikoszteroid-dependens betegek, akikben elfogadhatatlan kortikoszteroid mellékhatások lépnek 
fel. 

Neonatalis ITP. ITP-s anya autoantitestjei a placentán átjutva súlyos magzati thrombocytopeniát, 
perinatalis vérzést okozhatnak. Neonatalis ITP-ben a magzati/újszülöttkori thrombocytaszám nem 
korrelál az anyai thrombocytaszámmal, normális thrombocytaszámmal rendelkező anya magzatában 
is súlyos thrombocytopenia léphet fel. A thrombocytaszám a születést követően a 2-6. életnapon éri 
el nadírját, majd az anyai immunglobulinok lebomlásával párhuzamosan 3-4 hónapos korra 
normalizálódik. Az újszülött többnyire - vérzéses jelenségektől eltekintve - tünetmentes. 

Neonatalis alloimmun thrombocytopenia. Mintegy 2000 élveszülésenként fordul elő egy eset. A 
morbus haemolyticus neonatorummal azonos mechanizmus alapján a magzati vérlemezke antigenek, 
a HPA-1a/PlA1 és HPA-1b/PlA2 antigén, ellen az anya, aki nem hordozza az adott antigént, a 
placentán átjutó IgG allonatitesteket termel. A kezelés során thrombocyta pótlásként lehetőség 
szerint ferezissel nyert anyai (célantigén-negatív!) thrombocyta szuszpenziót adunk. 

A gyermekkori ITP a házi és szakellátó intézeti orvosok együttműködésének hálás területe. A klinikai 
kép és a kórtörténet alapján már a háziorvos valószínűsítheti. Ennek megerősítése szakellátási 
feladat. A kezelés megtervezésében ugyancsak a gyermek-hematológusé a vezető szerep, míg a 
gondozás alapvetően házi gyermekorvosi feladat. 

Gyermekkori leukaemiák 

Definíció 

A leukaemia a hematopoeticus rendszer rosszindulatú klonális betegsége. A rosszindulatú leukaemiás 
sejtek egyetlen progenitor sejtből (leukaemia őssejt) származnak, szaporodási képességük megőrzése 
mellett, elveszítve differenciálódási képességüket kontrollálatlanul osztódnak. 

Epidemiológia 

A gyermekkori összes malignus betegség mintegy harmadát képezik. A lymphoid (ALL): myeloid 
(AML) leukaemia aránya 5:1. A CML mindössze 3%-os aránnyal veszi ki részét, CLL-el gyermekkorban 
gyakorlatilag nem találkozunk. Magyarországon évente 70-80 új gyermekkori leukaemiás eset kerül 
diagnosztizálásra. A leukaemia relapszusa a 4. leggyakoribb malignitás. Az ALL 20%-a, az AML esetek 
50%-a kezelés ellenére kiújul. Az ALL incidenciája 1: 25000 (100 ezer gyermekre évi 4 új 
megbetegedés), incidencia csúcs 2-4 év között van. 

Etiológia, pathogenesis 

A pontos etiopatogenezis ismeretlen. A leukemogenezis egy többlépcsős folyamat. Ismeretes 
genetikai predispositio, így a Down-syndromában, a DNS-repair zavaron alapuló kromoszóma 
törékenységi syndromákban, mint amilyen a Fanconi-anaemia, Ataxia-telengiectasia vagy a Bloom-
syndroma. Környezeti tényezők, így az ionizáló sugárzás, bizonyos vírusfertőzések, vegyi anyagok, 



 1960 

illetőleg maguk a citosztatikumok, különösen az alkiláló ágensek (cyclophosphamid, ifosphamid) és 
topoisomerase gátlók (vepesid) is szerepet játszhatnak kialakulásában. 

Hatáskör, kompetencia 

A háziorvos a gondozottai körében csak elvétve találkozik ezzel a kórképpel. Kiemelkedő szerepe van 
diagnózis minél koraibb felvetésében, a már ismertetet klinikai tünetek, valamint gondosan 
kivitelezett fizikális vizsgálat alapján. Mielőbbi vérkép vizsgálat megerősíti a gyanút, melyet követően 
a kezelésben jártas onkológiai centrumba irányítandó a beteg. 

A betegség, illetőleg a kezelés kapcsán előfordulhat a gyermekek akut infekciója, melynek során nem 
csupán a gyermek továbbküldése, hanem a széles spektrumú antibiotikum első dózisának beadása is 
a háziorvos feladata lehet. Akut szövődmények ellátása intézményi feladat, de az egyre több tartós 
túlélő kései mellékhatásainak, szövődményeinek felderítése, azok követése, gyógyítása közös feladat. 
Elsősorban endokrinológiai (alacsony növés, pajzsmirígyfunkció zavarok, fertilitási problémák), szervi 
dysfunctiók (cardiális, renalis) tartoznak ebbe a csoportba és évente legalább egy alkalommal 
felülvizsgálandók. Fontos a betegek hosszú távú követése az esetlegesen kialakuló szekunder 
malignitás szempontjából is. 

Klinikum 

Klinikai tünetek, kórlefolyás 

A tünetek a csontvelői normál vérképzés kóros klón általi kiszorításából, a szervi infiltráció 
következményeiből adódnak. Gyakori a vérszegénység, fáradékonyság, gyengeség, sápadtság. A 
vérlemezkék alacsony száma a kis traumák mértékével arányban nem lévő felszínes suffusiókat, 
purpurákat okoznak. Súlyos vérzés ritka. A fertőzéses hajlam visszatérő lázas állapotban, antibiotikus 
kezelésre csak átmenetileg reagáló tonsillitis formájában jelenik meg. Előfordulhatnak súlyos septicus 
állapottal, szöveti fertőzésekkel járó infectió is. Jellemző lehet a splenomegalia, hepatomegalia, 
nyirokcsomóduzzanat. Íny-hyperplasia, -infiltráció myeloid leukémiára utal. A csontfájdalom 
jellegzetesen terhelésre jelentkezik, de éjszaka álmából is riaszthatja a kisgyermeket. Kezelés nélkül a 
folyamat általában 6 hónapon belül lethalis. 

Diagnosztika, differenciál-diagnosztika 

A rutin vese, májfunkció, vírusszerológiai vizsgálatok, hasi-ultrahang, mellkas röntgen mellett, a 
vérkép quantitatív és qualitatív elemzése alapvető. Az esetek 30%-ában nincs kóros sejt a periférián. 
Jellemző a trilineáris vérképzési zavar (anaemia, thrombocytopenia, kóros fvs-szám). A csontvelő 
részletes morfológiai vizsgálata, immunfenotípus analízise, cytogenetikai és molekuláris genetikai 
vizsgálata igazolja a diagnózist. A gerincvíz vizsgálata idegrendszeri folyamat detektálására része a 
diagnosztikai panelnek, szemészeti vizsgálattal, szükség szerint koponya MRI-vel kiegészítve. Az 
kezelés akut és krónikus kardiális mellékhatásai miatt alap EKG, szív-UH vizsgálat szükséges, EEG, és 
neurológiai alap felmérés mellett. 

A csontvelő morfológiai vizsgálata során detektáljuk a szokásosnál nagyobb arányban lévő, 
morfológiailag éretlen blasztnak megfelelő sejtek arányát. Ezen sejtek 25% feletti aránya 
egyértelművé teszi a diagnózist, csakúgy, mint az alacsonyabb sejtarány mellett cytogenetikai vagy 
molekuláris genetikai vizsgálattal kimutatható leukaemia specifikus genetikai eltérés. Kedvezőlten 
prognosztikai jel ALL-ben a t(9;22), t(4;11), t(1;19) míg kedvező a PCR-el detektálható TEL/AML1 
rekombináció (t(12;21)). AML esetén kedvező a t(8;21), t(15;17), ill. inv/del (16), míg a többi eset 
kedvezőtlen csoportba sorolható. 
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A leukaemiás sejtre jellemző genetikai eltérés detektálása PCR módszerrel, illetőleg jellegzetes 
sejtfelszíni marker profil detektálása flow-cytometria módszerével lehetőséget ad a kezelés folyamán 
a minimális maradék betegség (MRD) pontos követésére, mely fontos prognosztikai marker az 
esetleges kiújulás kockázat megítélésére. Fontos diagnosztika ellenőrző pontok ALL esetén a 8. napi 
perifériás minta abszolút blaszt számának (1 G/l alatt kedvező, felette magas rizikó), a 15. és 33. napi 
csontvelői minta blaszt arányának detektálása a terápiás hatás, a remissziós status megítélésére. A 
jelenleg elfogadott 5% alatti, a csontvelői kenet morfológiai elemzésével meghatározott remissziós 
határ szerepét mindinkább átveszi a PCR, és áramlási citométer módszerével meghatározott, igen 
érzékeny MRD meghatározás. AML esetén a kezelés 15. és 28. napi csontvelő blaszt aránya hordoz 
jelentős prognosztikai információt. 

Kezelés, gondozás, prognózis 

A korábban gyógyíthatatlan betegség 75%-ban gyógyíthatóvá vált. A jobb prognózisú esetek 90% 
feletti gyógyulási arányt mutatnak, míg a magas malignitású lymphoid, illetőleg a myeloid leukémiák 
gyógyulási aránya még mindig alacsonyabb: 50%, illetőleg 40%. Az elveszített esetek az 
alapbetegséget kísérő, továbbá a kezeléshez társuló infekciós szövődményekből, valamint a kiújult, 
terápiarezisztens esetekből adódnak. 

A kezelés alapja a rizikó alapú kombinált cytosztatikus blokkok alkalmazása, melyre hazánkban a BFM 
német munkacsoport kezelési protokolljait alkalmazzuk. 

A kezelés három, egyenként 2 hónapos, azaz összességében 6 hónapig tartó intenzívebb kombinált 
kemoterápiás blokkokból áll, melynek részei az indukció, a konszolidáció és az indukcióhoz 
hasonlatos kései intenzifikáció. Az indukció prednisolon, vincristine, asparaginase és daunorubicin 
alapú első és cyclophosphamid, ARA-C, 6-mercaptopurin (6MP) összetételű második fázisból áll. A 
konszolidáció 6MP és a leukémia típusától függő dózisú methotrexát 2 hetenkéti infúziós 
alkalmazásából áll (5 g/m2 T-sejtes, 2 g/m2 B-sejtes esetekre). Ezen blokkokat egy 1,5 éves per os 
adagolt citosztatikumokból álló fenntartó kezlés követ. A magas rizikójú betegeknek ún. „high risk” 
(HR) blokkok kerülnek alkalmazásra. A magas relapszus rizikójú, kezlésre nem reagáló, rossz 
prednisolon választ mutató, a t(9;22), a csecsemőkori t(4;11), a rossz terápiás válaszú serdülőkori T-
sejtes esetekben testvér/idegen donoros transzplantáció javíthatja a gyógyulási esélyeket. A terápia 
gerincét képező kemoterápia mellett a támogató, szupportív kezelés kiemelkedő fontosságú. Ennek 
része a vörösvérsejt transzfúzió, a thrombocyta szupportáció, a lázas, cytopéniás periódusok 
empírikus/célzott antibakteriális, antifungális kezelése, a megfelelő folyadékforgalom biztosítása, 
különösen a kezdeti tumor-lízis idején, a fájdalom csillapítása, a hányáscsillapítók alkalmazása. 
Kiemelten fontos terület ezen gyermekek megfelelő táplálása, a normál bélflóra, normál székürítés 
biztosítása. A myeloid leukémia 2 indukciós blokkja ARA-C, idarubicin, Etoposid, illetőleg ARA-C és 
Mitoxantron tartalmú. A további blokkok szintén ezen gyógyszerekre épülnek, melyet 1 éves ARA-C 
és 6-thioguanin tartalmú fenntartó kezelés, vagy magas malignitású, donorral bíró esetekben idegen 
donoros őssejt transzplantáció követ. 

A kemoterápiás kezelés, mindamellett, hogy tartós gyógyulást eredményez számos mellékhatással 
bír. Korai (órák) mellékhatás lehet a hypersensitiv reakció, hányinger, hányás, vérnyomásingadozás. 
Intermedier (napok) mellékhatás a csontvelődepresszió, a nyálkahártyatoxicitás (mucositis, 
hasmenés), a hajhullás, a neuropathia, a vesekárosodás, a cystitis. Késői mellékhatások érinthetik a 
csontvelőt, szívet (szívelégtelenség), a vesét (veseelégtelenség), a májat (hepatopathia), a tüdőt 
(fibrosis), az idegrendszert (perifériás neuropathia, halláskárosodás), illetőleg gyakrabban valamilyen 
endokrin toxicitás formájában (növekedési zavar, hypothyreosis, ADH zavar, nemi érés zavara) jelenik 
meg. 
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Gyermekkori rosszindulatú daganatok 

Definíció, BNO tartomány 

Ebbe a csoportba sorolhatunk minden olyan rosszindulatú tumort, mely nem a csontvelői 
hematopoeticus őssejtből indul ki. 

C00-D48* Daganatok 
C40-C41 A csont és ízületi porc rosszindulatú daganata 
C47 A perifériás idegek és az autonóm idegrendszer rosszindulatú daganata 
C64H0 Vese rosszindulatú daganata 
C69 Szem és függelékei rosszindulatú daganata 
C71 Az agy rosszindulatú daganata 
C7610 A mellkas rosszindulatú daganata 
C7620 A has rosszindulatú daganata 
C764-C76.5 A végtagok rosszindulatú daganata 
C81 Hodgkin kór 
C85 Non-Hodgkin lymphoma 
C91 Lymphoid leukaemia 
C92 Myeloid leukaemia 

* az alcsoportok felsorolását terjedelmi okokból mellőztük 

Epidemiológia 

Magyarországon évente mintegy 300 új daganatos gyermekbeteg kerül diagnosztizálásra. Ennek 
harmada leukémia, közel harmada központi idegrendszeri daganat. 

Gyakrabban találkozhatunk neuroblastomával (8-10%) a csecsemő- (40%-a) és kisdedkorban (90%-a 5 
év alatt), illetőleg főleg a serdülőkor környékén a Hodgkin és non-Hodgkin lymphomákkal (7-7%). 
Szintén a serdülőkorban jelenik meg a két leggyakoribb csontdaganat, az osteosarcoma és a Ewing 
sarcoma (5%). Lágyrésztumorok (7%) szinte bármely lokalizációban, bármely életkorban 
felbukkanhatnak. Csírasejtes tumorokkal csecsemőkorban a sacrococcygealis régióban, fiatal 
felnőttkorban a gonádokban találkozhatunk, de középvonali lokalizációjú tumorok esetén mindig 
gondolni kell rájuk. A has 3 éves kor körül halmozódó daganata a vese Wilms tumora. A szem 
retinoblastomája 2-3 éves korban jelenik meg. A Langerhans sejtes histicytosis újszülött-
kisdedkorban agresszív formában (Letterer-Siewe, Hand-Schüller-Christian betegség), idősebbekben 
eosinophil granuloma formájában jelenik meg. Elvétve találkozhatunk nem gyermekkorra jellegzetes 
tumorokkal, így többek között gyomor, pancreas, emlő carcinomával vagy egyéb ritka entitással is. 

Etiológia, pathogenesis 

Hátterében a kiindulási sejt genetikai anyagának megváltozása áll. A változást genetikai hajlam 
talaján exogén és endogén tényezők segíthetik elő. Hatásukra a sejtproliferációban és 
differenciálódásban, a sejthalál-mechanizmusban következik be változás. A legfontosabb 
géncsoportok a tumor protoonkogének-onkogének és a tumorszuppresszor gének. 
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Klinikum 

Klinikai tünetek, kórlefolyás 

A klinikai tünetek a betegség természetétől, agresszivitásától, lokalizációjától függenek. Bármilyen 
lokalizációról is legyen szó, legfontosabb lelet az oda nem illő terime. 

Hasi lokalizációban, mivel a retroperitoneum daganatai a leggyakoribbak, sokszor észrevétlenül 
nagyra nőnek a tumorok. Első és egyetlen klinikai tünet ezért sokszor a nagy elődomborodó has, a 
tapintható terime. Éppen ezért fontos minden alkalommal, így banális betegség kapcsán is a has 
tapintása! Leggyakoribb a mellékvese régióból kiinduló neuroblastoma, mely csecsemő, kisdedkorra 
jellemző. Csakugyan a kisdedkor betegsége a vese Wilms-tumora. Iskoláskorú, serdülőkorú 
gyermekeknél Burkitt-lymphoma állhat a hasi terime hátterében. Kismedencei lokalizáció 
csecsemőkorban csírsaejtes, leginkább Yolk-sack tumorra, vagy lágyrész-eredetű sarcomára utal. A 
hasfal tumorai neuroectodermális eredetűek, vagy kötőszöveti sarcomák lehetnek. A növekedő 
terime mellett, hasi dyscomfort, hányinger, hányás, teltségérzés, hasi fájdalom, változások a 
székelési/ vizelési rendben lehetnek a kísérő tünetek. 

Mellkasi lokalizációban a mellkasfal tumora a primitív neurogén sejtekből kiinduló PNET/Askin tumor, 
vagy a lágyrészsarcoma. A mediastinum tumorai az elülső mediastinumban a thymus tumorai, 
lymphomák, csírasejtes tumorok lehetnek. Középső mediastinumban ezek mellett gyakran 
találkozhatunk benignus pericardiális, bronchogén cystákkal. A hátsó mediastinum jellegzetes 
mellkasi tumora a neuroblastoma. Az elülső mediastinum tumorok 2/3-a, a középső 1/3-a, a hátsó 
mediastinum tumorainak 1/6-a malignus. 

Csecsemőkben csírasejtes tumor, kisdedekben neurogén tumor, serdülőkben lymphoma a jellemző 
entitás. Gyakran tünetszegények az esetek, 60%-ban aspecifikus légúti obstrukciós-infekciós tünetek, 
dysphagia, neurológiai eltérés (n. recurrens bénulás, Horner-triász, gerincvelői laesio) fordulhat elő. A 
thymus tumorait paraneoplasiás szisztémás tünetek (myasthenia) kísérhetik. Súlyos, életveszélyes 
szövődmény a vena cava superior syndroma. 

A fej-nyaki régióban leggyakrabban megnagyobbodott nyirokcsomókkal találkozhatunk. Ennek 
hátterében a banális bakteriális, virális infekciók mellett leukaemiás, vagy főleg serdülőkor környékén 
lymphomás infiltrátum lehet a hátterében. Gyermekkorban nyakon, ingiunalisan lehetnek normálisan 
is 1-1,5 cm-es nyirokcsomók. Az ennél nagyobbak, a progresszív növekedést mutatókat, a 
környezettükkel összekapaszkodókat, a szokatlan, így supraclaviculáris lokalizációjúakat komolyan 
kell venni. A supraclavicularis, a retrauricularis, és epitrochlearis nyirokcsomó nagyobb 
valószínűséggel malignus eredetű. Fej-nyaki lokalizációban lágyrész sarcoma, PNET, neuroblastoma is 
előfordul. A szem körüli pápaszemhematoma, Horner-triás utalhat utóbbira. 

Végtagi lokalizációban jelentkező fájdalmatlan terime lágyrészsarcoma, csont kiindulású tumor lehet. 
Míg az osteosarcoma a hosszú csöves csontok metaphysiséből (esetek közel fele a térd közeléből), 
addig a Ewing sarcoma a lapos csontok (borda, csípőcsont, csigolya, scapula) területéről indul ki. 

A központi idegrendszer daganatai kiindulhatnak az idegsejtekből (neuronok), a támasztósejtekből 
(gliomák), vagy az agy, gerincvelő burkaiból. A tumor tömeghatásából adódnak a nyomásfokozódásra 
utaló tünetek (fejfájás, hányás, papillaoedema). A fejfájás éjszaka felébreszti a gyermeket, gyakran 
occipitális lokalizációjú, tompa-feszítő vagy lüktető jellegű. A hányás típusosan reggeli, hányinger 
nélküli sugárhányás, mely egyre gyakrabban jelentkezik. Fokális tünetként epilepsziás jellegű 
rosszullét alakulhat ki. Ezek mellett a viselkedés-, személyiség-, hangulatváltozás, tanulási nehézség, 
hallás, látászavar, beszédzavar, memóriaproblémák, ataxia, bizonytalan járás utalhatnak agytumorra. 
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A supraselláris régió tumorai endokrin zavarokhoz (pubertas tarda, precox, növekedési zavar, 
polyuria, polydpsia) vezethetnek. A tünetek fennállásának ideje lehet néhány napra, de akár 1-2 évre 
visszanyúló is a lassú progressziójú, szövetileg benignus formákban. 

Az általában fájdalmatlan lokális terime növekedése, esetleg fájdalma mellett általános tünetek 
gyakran csatlakozhatnak daganatos betegséghez. Így nem specifikus gyengeség, étvágytalanság, 
fáradékonyság, sápadtság, fogyás, láz jelenhet meg. Metasztatikus folyamatra utalhat csontfájdalom, 
köhögés, visceralis megnagyobbodás, vagy pancytopenia. Gyermekkorban ritka a paraneoplasticus 
tünet megjelenése, még leginkább neuroblastoma, a thymus tumorai kapcsán találkozhatunk vele 
opsoclonus/myoclonus, intractabilis hasmenés, cerebelláris ataxia, illetőleg myasthenia formájában. 

Diagnosztika, differenciál-diagnosztika 

A diagnosztikai gondolkodást a gyermek életkora, a tumor lokalizációja alapján felmerülő 
legvalószínűbb megbetegedés vezeti. A rutin laborvizsgálatok mellett a képalkotó (UH, RTG, CT, MRI) 
vizsgálatok sokat segítenek. Ezek feladata a folyamat pontos lokalizációja, a tervezett műtét 
elősegítése mellett a folyamat pontos staging-jének (a szövettan mellett) megállapítása. Jelentős 
segítséget ad a csontáttétek keresésében a csont-scan. A PET vizsgálat kiválóan jelzi a teljes 
szervezetre vonatkozóan a malignus aktivitás eloszlását. Segíti a folyamat pontos megítélését a 
tumormarkerek vizsgálata. Magas LDH, mint nem specifikus tumormarker lymphoid malignitásokban, 
leukémiában, neuroblastomában jellegzetes, prognosztikai jelentőséggel bír. Ferritin és NSE 
emelkedéssel járhat a neuroblastoma, mely cathecholamin termelést is mutathat. Hasznos a MIBG 
scan a hormontermelő neuroblastoma kivizsgálásában. AFP-t, B-HCG-t termelhetnek a csírasejtes 
tumorok, májdaganatok, mely nem kizárólag a diagnózist, hanem a terápiás válasz követését, 
illetőleg a folyamat esetleges kiújulását is jól jelzi. A pontos diagnózist egyértelműen a pontos 
szövettani lelet adja. A szövettani elemzés nélkülözhetetlen része az immunhisztokémiai eltérések 
azonosítása szövettani metszeten. 

A nyirokcsomóduzzanat megítélése 

Gyermekkorban a nyaki, submandibuláris inguinalis régióban gyakran tapinthatunk, 1-1,5 cm-nél 
nem nagyobb nyirokcsomókat, melyek az immunrendszer érésével összefüggésben lévő fiziológiás 
nyirokcsomók. Tapintandó az occipitalis, a retro és preauricularis, a submandibularis, submentalis, a 
cervicalis, axillaris, supraclaviculáris, poplitealis régió. Tapasztalt vizsgáló esetén a tapintás az UH-nál 
megbízhatóbb leletet ad. Kizárólag képalkotó vizsgálatok számára hozzáférhetőek hasi, 
retroperitoneális, és a mellkasi, mediastinális nyirokcsomók. A régión kívül fontos a növekedési ütem, 
a konzisztencia, a felette lévő bőrpír, melegség, fájdalom, a környezettel való összekapaszkodás 
megítélése. Nagyobb valószínűséggel kóros a supraclavicularis (jobboldali a mediastinum, bal 
supraclavicularis a has kóros folyamatai esetén), a retroauriculáris, a pertrochanter nyirokcsomó. A 
mediastinális és hilusi nyirokcsomó-nagyobbodás mindenképpen kivizsgálást igényel. 

A megnagyobbodás lehet lokalizált vagy generalizált. Lokalizál duzzanat gyakran bakteriális 
(tonsillitis, sinusitis, otitis) vagy virális/protozoon fertőzés (toxoplasma, toxocara, bartonella) 
következménye. Generalizált esetekben bacteriális sepsis, Kawasaki betegeség, EBV, CMV fertőzés, 
kötőszöveti megbetegedés, tárolási megbetegedések, granulomatózus kórképek, malignitások 
(lymphomák, leukémiák, histiocytosis) merülnek fel. 

Mindenképpen kórjelző a hepatosplenomegaliával való együttes előfordulás. A 4 hetes antibiotikus, 
gyulladásgátló kezelésre nem reagáló, feltételezetten fertőzéses eredetű nyirokcsomó duzzanat 
esetén javasolt a biopsziás mintavétel és szövettani elemzés. 
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Kezelés, gondozás, prognózis 

Multimodális, sebészeti, kemoterápiás és sugárterápiás kezelés adja az alapot. Kemoterápiára jól 
reagáló kiterjedt folyamatoknál nem kell a teljes sebészi eltávolításra törekedni, biopsziás mintavétel 
általában elegendő. Így kiterjed hasi Burkitt lymphoma, lymphomák általában, csírasejtes tumorok 
tartoznak ide. Kezelésre kevésbé reagáló folyamatoknál, csakúgy, mint az intracraniális folyamatoknál 
elsődleges a műtét szerepe. Neuroblastoma esetén lehetőleg azonnal, Wilms-tumor esetén 4 hetes 
citosztatikus előkezelést követően törekszünk a teljes rezekcióra. Sugárkezelésre érzékeny 
lymphomák kezelésének része az érintett terület irradiációj, csakúgy, mint a rutin citosztatikus 
kezelési sémákra kevésbé reagáló daganatok kezelésének (osteosarcoma, Ewing-sarcoma, 
lágyrészsarcomák). 

Neuroblastoma 

A perifériás szimpatikus idegrendszer primitív neuroblastjaiból származó tumor. Kisgyermekkorban 
fordul elő, az összes tumor 8-10%-a. Az esetek 2/3-a hasüregi, főképpen mellékvese régióra 
lokalizálódó, negyede paraspinális, hatoda mellkasi, hátsó mediastinális lokalizációjú, de bárhol 
előfordulhat. A csecsemőkorban spontán regresszióra hajlamos, későbbi életkorban agresszív, 50%-
ban disszeminálódó daganatforma. Csontvelőbe, csontba, nyirokcsomókba, tüdőbe, bőrbe 
metasztatizál. Leggyakrabban tapintható terime a tünete, hasban a középvonalat meghaladóan. 
Előfordul, hogy már az áttétek okoznak csontfájdalmat, pancytopeniát, típusos orbitális infiltráció 
révén pápaszem-hematomát. A termelt cathecolaminok, vasoactiv intestinmális peptid hasmenéses 
tüneteket, vérnyomáskiugrást okozhatnak. Emelkedett LDH, NSE, ferritin, gyorsult süllyedés, 
emelkedett vizelet és szérum catecholamin, (VMA HVA) utalhat rá. Képalkotón mellékvese régióban 
meszesedést, necrotikus részeket is mutató vegyes echogenitású, vagy típusosan a hátsó 
mediastinális régióba lokalizálódó, homokóratumorként a spinális csatornába terjedő terimeként 
észleljük. A MIBG (meta-iodo-benzil-guanidin) szcintigráfia pozitivitást adhat. N-myc amplikifáció, 1p 
deletio, 17q duplikáció jelzi a kedvezőtlen prognózist. Kedvező az érett ganglioneurinoma, és az 
átmenete képző ganglioneuroblastoma az differenciálódás különböző fokait mutató kedvezőtlen 
neuroblastomával szemben. 

Kezelése primer, vagy halasztott szekunder sebészi rezekció, alkiláló ágens (cylophosphamid, 
Ifosfamid), platina vegyület (cisplatin, carboplatin), vinca alkaloid (vincristin) alapú kombinált 
citosztatikus kezelés (OPEC/ OJEC, Rapid Cojec). Magas rizikójú esetekben autológ csontvelőátültetés, 
reziduális tumor esetén annak radiotherapiája jön szóba. Differenciáló hatású cisz-retinsav minimális 
maradék betegség esetén adhat eredményt. Radijód-izotóp kezeléssel (I131MIBG) is vannak kedvező 
eredmények. Előrehaladott stádiumú, kedvezőtlen prognózisú esetei 20%-os gyógyulási arányt 
mutatnak. 

Wilms-tumor 

Az embrionalis metanephrogen szövet sejtjeiből eredő változatos képet mutató tumor. A 
gyermekkori vesedaganatok több mint 90%-a. Az összes tumor mintegy 6%-a. 2 éves kor körül a 
leggyakoribb. Néhány %-ban kétoldali. Kialakulásában szerepe van WT1 (11p13), WT2 (11p15) 
tumorszuppresszor géneknek. Fokozott Wilms tumor kockázattal jár a WAGR szindróma, a Denys-
Drash szindróma, a Wiedemann-Beckwith szindróma, a hemihypertrophia. Első tünete a 
középvonalat respektáló tapintható hasi terime. Képalkotó UH és CT segíti a diagnózist, szövettani 
vizsgálat igazolja az ezek által felvetett gyanút. Néha nehéz elkülöníteni neuroblastomától, vese 
egyéb tumoraitól. Kezelése multimodális. Pre-operatív 4-6 hetes citosztatikus előkezlést követően 
nephrectomia történik, majd a szövettani lelettől, a nyirokcsomó statustól, stagingtől függő 
időtartamú és agresszivitású utókezelés következik, előrehaladott esetekben, kedvezőtlen szövettan 
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(anaplasticus, blastemalis típusok) esetén lokális sugárkezeléssel kiegészítve. A kezelés alapja a 
vincristin (VCR), actinomycin D (AMD), adriamycin (ADR)/epirubicin, carboplatin (Carbo), Vepesid 
(ETO), és alkiláló ifosfamid (IFO), cyclophosphamid (CYCLO) kombinált alkalmazása. I stádiumú esetei 
90%-feletti, IV-es stádiumú esetei is 80% körüli gyógyulási arányt mutatnak. Áttétképzés a tüdőben, 
májban, csontokban, agyban észlelhető, főképpen anaplasticus esetekben. A gondozás fontos része a 
reziduális veseszövet állapotának követése. 

Lymphomák 

A Hodgkin-lymphoma leggyakrabban 5-15 éves korban megjelenő, a nyak középső vagy alsó 
régiójában (80%) nyirokcsomó duzzanat formáját öltő malignitás. A szövettani vizsgálat lymphocyta-
predomináns, nodular-sclerosis, kevert sejtes, vagy lymphocyta-depléciós lehet. Érintett lehet 
továbbá a mediastinum (50%), a lép (40%), a máj (30%). Gyakori a gyengeség, fáradékonyság, fogyás, 
valamivel ritkább az éjszakai izzadás és bőrviszketés. A fizikális, UH és CT leletek alapján felmerülő 
kiterjedés igazolására bevált eljárás a teljes test FDG-PET. A kiterjedés alapján felállított stádiumnak 
megfelelő számú kezelést (2-6 OEPA (vincristin = oncovin, etoposid, prednisolon, adriamycin, COPP 
(cyclophosphamid, prednisolon, oncovin, procarbazin szerinti blokkok) az érintett régiók alacsony 
dózisú (20-25Gy) radiotherapiája követi. Gyógyulási arány 90%. Recidív esetekben egyéb 
gyógyszerkombinációk (ABVD, CEP, IEP), autológ csontvelőátültetés hozhat eredményt. 

A non-Hodgkin lymphomák mintegy 30-30%-ban a fej-nyaki, a mediastinális, illetőleg a hasi régiót 
érintik. A B (50%) vagy T (40%) sejtek malignus klonális folyamata, 10%-ban non-B, non-T folyamattal 
állunk szemben. Gyermekkorban kizárólag az agresszív formák fordulnak elő. A lymphoblatos formák 
prognózisa a leukémiához hasonló, csakúgy, mint kezelésük. 25% feletti csontvelői infiltráció esetén 
leukémiáról beszélünk. A főleg hasi lokalizációjú Burkitt lymphoma igen gyors progressziójú, nagy 
hasi terime formájában jelenik meg, gyakran emelkedett LDH értékkel. Kezelése kiterjedésétől, 
idegrendszeri érintettségtől és a prognosztikai jelentőségű LDH emelkedéstől függően 2-6 igen 
agresszív, 5 napos kombinált, methotrexate, alkiláló alapú blokkokból áll. A műtét a biopsziás 
mintavételre korlátozódjon. A kezelés gyakori szövődménye a tumor-lízis szindróma, különböző 
mértékű veseelégtelenség. Az agresszív kezelés következtében gyógyulási aránya 80% feletti. 
Jellegzetes a t(14;18) transzlokáció. Hasonló kezelésben részesülnek a diffúz nagy B sejtes 
lymphomások, akiknek a kezelésében egyre nagyobb teret nyer a célzott anti-CD20 (rituximab, R-
CHOP) terápia. A lymphoblastos-lymphomák valamint Burkitt-típusú lypmphomák mellett harmadik 
terápiás csoportba az anaplasticus nagysejtes formák tartoznak, melyek Burkitt-szerű blokkos 
kezelésben részesülnek, hasonló terápiás eredményekkel. 

Csonttumorok 

A leggyakoribb primer malignus csonttumor az osteosarcoma. Jellegzetesen serdülőkor idején, 15-19 
éves korban fordul elő. A hosszú csöves csontok metaphysiséből indul ki (distalis femur 30%, 
proximalis tibia 16%, proximalis femur 10%, proximalis humerus 9%, koponya, állkapocs 8%, 
medence 8%), s főleg a térd körüli fájdalmatlan, vagy fájdalmas, csontkemény duzzanat esetén 
gondoljunk rá. A terime fájdalmatlan volta nem jelenti, hogy banális dologgal állunk szemben. 
Előzetes sérülés gyakran hívja fel a figyelmet addig nem észlelt terimére. Kialakulásában a 
retinoblastoma génnek lehet szerepe. Lokális RTG, CT, MRI, csont-scan, mellkasi CT segít a folyamata 
kiterjedésének, áttéteinek megítélésében. Primer biopszia szövettani elemzésre, preoperatív 
methoteraxate, adriamycin, Cisplatin + Ifosfamid alapú kemoterápia (COSS protokoll), majd definitív, 
lehetőség szerint végtagmegtartó műtét és postoperatív kemoterápia a típusos ellátás. Az igen 
agresszív kezelés masszív szupportációval kivitelezhető. 
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A Ewing sarcoma az esetek felében a végtagokban, másik felében axiálisan a lapos csontokban 
jelentkezik. Jellemző genetikai eltérése a t(11;22), azaz az EWS-FLI1 transzlokáció. Gyorsan 
disszeminálódó, a primitív neuroectodermális sejtekből kiinduló folyamat. Kemoszenzitív, így 
kezelésének alapja a kemoterápia. VIDE (vincristin, ifosfamid, doxorubicin, etoposid: EURO-EWING 
protokoll) blokkokat követően a tumor definitív műtéte, a terápiás szöveti válasz felmérése 
következik, melytől függő intenzitású utókezelés, autológ csontvelőátültetés követi az opust. 
Gyógyulási aránya a masszív szupportív terápia védelmében kivitelezett agresszív kezelésnek 
köszönhetően 70% körüli. 

Rhabdomyosarcoma/lágyrészsarcomák 

A test támasztó szöveteiből (izom, kötőszövet, endothel, synovium, zsír, nyirokszövet, fascia) kiinduló 
daganatok heterogén csoportja. A 3. leggyakoribb szolid tumor, a gyermekkori tumorok 7%-a. 
Megkülönböztetjük a rhabdomyosarcomát (RMS), illetve nem-rhabdomyosarcoma (non-RMS) típusú 
tumorokat. 

Az RMS a primitív izomsejtekből kiinduló leggyakrabban 2-4, illetőleg 12-16 év között előforduló solid 
tumor. Társulása ismert neurofibromatosissal, Wiedemann-Beckwith szindrómával, a p53 
tumorszuppresszor gén mutációval jellemzett Li-Fraumeni szindrómával. 

Kedvező típusa a leggyakoribb (60%) embrionális típus, míg kedvezőtlen az alveoláris (20%) variáns. 
20%-a nem osztályozható differenciálatlan forma (UDS). Lokalizációja orbitális, paratesticularis, 
prostata, uterus, cervix, húgyhólyag, vagina, végtagi, parameningeális, fej-nyaki régiójú is lehet. 
Klinikai tünete a tapintható terime. Jellegzetes cytogenetikai eltérés a t(2;13), t(1;13). Áttétképzés 
tüdőbe, csontba, agyba jellemző. Kiújulás az esetek 2/3-ában lokális. A prognózist a lokalizáció, a 
szövettani típus mellett annak műtéti rezekabilitása, kemoterápiára adott válasza határozza meg. 
Alapelv a primer biopsziát követő kemoterápia, az azt követő second look műtét, a lokális kontrollt 
javító sugárkezeléssel. A kemoterápia VCR, AMD, CYCLO, ADR, ETO, IFO kombinációs blokkokból áll 
(CWS protokoll). Az I stádium túlélése 80-90%-os, a IV stádiumban 30% alatti. 

A non-RMS csoportba sorolható tumorok alapvető tulajdonsága a kemoterápia-érzékenység 
(synoviális sarcoma, haemangioendothelioma, Malignus fibrosus histiocytoma, leiomyosarcoma, 
liposarcoma) vagy rezisztencia (neurofibrosarcoma, fibrosarcoma, malignus schwannoma (perifériás 
ideghüvely-tumor), mesothelioma). A kezelési elvek a rhabdomyosarcomáéval egyezőek. Alapvető 
cél a jó kozmetikai és funkcionális eredményt adó, megfelelő életminőséget biztosító műtéti 
megoldás. 

Csírasejtes tumorok 

A totipotens primordiális csírasejtekből származó daganatok. Főleg a gonádok, a saccrococcygelis 
terület, valamint a test középvonali területeiről (hypohysis, pinealis régió, elülső mediastimun, 
retroperitoneum) indulnak ki. Fő tünetük a gyors, fájdalmatlam, tömött terime növekedés. 
Extragonadális megjelenésre a presacralis, sccrococcygealis lokalizáció jellemző, nagyrész 2 hónapos 
kor alatti lányokban. 6 hónapos kor felett többségük már malignus, míg előtte gyakran benignus 
teratomák. Jellegzetesen a nyirokcsomókba, tüőbe, májba, ritkábban a központi idegrendszerbe 
metasztaizálnak. Kezelésük komplex, multimodális, műtét/biopsziás mintavétel utáni általában 
platina bázisú chemoterápiából, s főképpen agyi megjelenés esetén radiotherapiából, mely kezelések 
mellett gyermekkorban 90% körüli a gyógyulási arány. Recidív esetekben őssejtsupportáció mellett 
alkalmazott myeloablatív kezelés hozhat eredményt ezen chemosensitiv tumorokban. 

Központi idegrendszeri daganatok 
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A betegség pontos oka nem ismert. Bizonyos betegségekben (ataxia teleangiectasia, phacomatosisok, 
Li-Fraumeni szindróma) gyakrabban fordulhatnak elő. Lokalizáció alapján infatentoriális és 
supratentoriális osztályozás ismert. Előbbiek jellegzetesen benignus cerebellaris astrocytomák (grade 
I-II), medulloblastomák, ependymomák (grade I-IV), agytörzsi gliomák (grade I-II) malignus gliomák, 
glioblastomák (grade III-IV). Utóbbiakra benignus astrocytoma (grade I-II), malignus astrocytoma 
(grade III-IV), PNET, ependymoma, craniopharyngeoma, meningeoma, csírasejtes tumorok, pinealis 
tumorok, opticus glioma, plexus choroideus tumorok jellemzőek. 

Csecsemőkorban a supratentoriális tumorok, későbbi gyermekkorban az infratentoriális tumorok 
dominálnak. 

A jellemző klinikai tünetek esetén csecsemőkorban koponya UH, később MRI, sürgős esetben CT 
igazolja a diagnózist. A PET vizsgálat elsősorban a reziduális terimék dignitásának megítélését segíti. A 
kezelés elsődlegesen sebészi. Alacsony dignitású tumorok esetén az egyedüli kezelési mód. Magas 
malignitású tumorok esetén a tumor lokális kontrolljára nagy dózisú (50-60 Gy) radiotherapia, 
szisztémás és lokális (Omaya rezervoir) kemoterápia, bizonyos esetekben autológ őssejt-
transzplantáció alkalmazható. Újabb terápiás lehetőség a gamma-kés kezelés, mellyel ideálisan gömb 
alakú, kicsiny léziók kezelhetők. Mindig szem előtt kell tartani az életminőséget, tekintettel a tumor, 
a műtét és egyéb terápiás modalitások kései szövődményeire. Kiemelkedő jelentőségű a megfelelő 
rehabilitáció. A prognózist a reziduális tumor jelenléte, az életkor (3 éve alatt rosszabb), metastasisok 
jelenléte (lokális szóródás) szabja meg. A malignus tumorok komplex terápiája mintegy 60%-s tartós 
túlélést eredményezhet. 

Histiocytosis 

Az életkortól függően megjelenhet akut fulmináns, disszeminált Letterer-Siwe betegség (2 év alatt), 
multifokális, szervi érintettségű Hand-Schüller-Christian betegség (2-10 év), vagy a csontok eosinophil 
granulómája (5-15év) formájában. Az infiltráló sejtek klonális eredetűek. Septicus jellegű láz, ekzema 
-zerű bőrtünetek, nyirokcsomó, lép, májnagyobbodás, pulmonális infiltrációk, pancytopenia jellemzi 
a generalizált formát. Diabetes insipidus, exophtalmus, csonléziók triásza jelzi a Hand- Schüller-
Christian betegséget, máj, lép, nyirokcsomó és tüdőérintettség kíséretében. Lokális csontfájdalom, 
leggyakrabban a koponyacsontok léziói, de csigolya, borda, mandibula, femur, ilium, scapula 
érintettség is jelezheti az eosinophil granulómát. A 2 év alatti esetek mortalitása magas (50%). Lokális 
sebészi kezelés mellett chemotherapia, immunmoduláló kezelés (cyclosporin, Anti-thymoctya-
globulin, citokin-inhibitorok), őssejt-transzplantáció is szóba jön a szisztémás esetekben. 

Retinoblastoma 

Hátterében a 13q14 kromoszóma régióra lokalizálódó retinoblastoma (Rb) gén mindkét alléljának 
elvesztése, inaktivációja áll. Herediter esetekben az egyik mutáció a csírasejtekben következik be, 
rákövetkező szomatikus mutációval, míg sporadikus esetekben mindkét mutáció szomatikus. Tünete 
a strabismus, leukocoria (macskaszemtünet). Lokális kezelési (cryotherapia, laser-photocagulatio, 
lokális- ruténium besugárzás) lehetőségek mellett szisztémás kemoterápia, telemetriás radiotherapia 
alkalmazható a látás, illetőleg a szem megőrzése érdekében. A lokalizált daganatok túlélése közel 
100%, míg szemüregen túlterjedés esetén 20%. 

Gondozás 

Kiemelten fontos ezen gyermekek onkológus és házi-gyermekorvosi közös gondozása követése. Nem 
kizárólag az alapbetegség szövődményei, de a kezelés mellékhatásai is kifejezettek lehetnek. 
Alapvető a gyermekek rehabilitációja, a gyermekek közösségbe való visszavezetése. Nem ritka a 
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tartós szervi károsodások jelenléte, tanulási nehézségek, tartós testi, szellemi, érzékszervi 
károsodások jelenléte, mely komplex követést, gondozást, rehabilitációs tevékenységet igényel. 
Javasolt a szervi funkció rendszeres kontrollja évenkénti gyakorisággal, az igen szoros követés 
esetleges szekunder malignitás irányában, mely irodalmi adatok szerint 10% körül adódik. 
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Esetismertetés 

14 éves nagyfiú hasi fájdalommal fordul háziorvosához. Fizikális vizsgálata során nehezen 
betapintható, defense észlelhető. Háziorvosa akut has, appendicitis diagnózissal utalja fekvőbeteg 
intézetbe. Városi ügyelet a diagnózist megerősíti, fekvő részlegre utalja. Az ügyeletvezető részletes 
fizikális vizsgálat során telt, nem betapintható hasat, lúdtojásnyi, megnagyobbodott heréket detektál. 
Diagnózis: here rosszindulatú tumora, masszív hasi bulky nyirokcsomó áttétekkel. 

Tizenéves nagyfiú ismételten nyelési panaszra hivatkozik. Anamnézise 8 hónapja alatt panasza 
fokozódik. Nyeletéses rtg vizsgálat történik, negatív eredménnyel. Panasza nem javul, 2 hónapra rá 
endoszkópos vizsgálat kiterjedt, később inoperábilisnak bizonyuló gyomorcarcinomát igazol. 

17 hónapos kisded 4 héten belül második alkalommal kerül felvételre fekvőbeteg osztályra hányás 
panaszával. Tüneteit vírusfertőzés következmények tartják. 2 héttel később, hányásai továbbra is 
fennállnak, aluszékony, bradycard, beékelődésnek megfelelő tünetekkel jelentkezik. Koponya 
képalkotó vizsgálat nagy kiterjedésű hemispheriális tumort igazol. Sürgősségi műtét történik parciális 
resectioval. 

4 éves kisfiú kerül felvételre gyengeség, fáradékonyság, hasi fájdalom panaszával. Labor vizsgálata 
emelkedett LDH értéket, enyhe anaemiát jelez. Fizikális vizsgálattal tachypnoe, orrszárnyi légzés 
észlelhető. Hasa nehezen megítélhető. Felmerül pneumonia, melyet negatív mellkas rtg. kizár. 
Felmerül akut hasi kórkép lehetősége, melyet gyermeksebész nem tart valószínűnek, mert hasát 
betapinthatónak érzi. Másnap perifériás kenetben elvétve egy-egy blast látható, mely alapján 
csontvelővizsgálat igazolja az akut leukémiát. Klinikai tüneteit a bordák leukémiás infekció okozta 
csontfájdalommal, illetőleg annak légzésre kifejtett hatásával magyaráztuk. 

Tesztkérdések 

1. Melyik állítás igaz? 
A. A trimenon anaemia legfőbb oka a fokozott vérvesztés 
B. A trimenon anaemia pathológiás jelenség, így mindenképpen kezelést igényel 
C. A gyermekkor leggyakoribb anaemia formája a vashiányos anaemia 
D. Csökkent vörösvértest képzés gyermekkorban gyakorlatilag nem fordul elő 
 
2. Melyik állítás igaz? 
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A. Az anaemia klinikai tünetei kizárólag az anaemia fokától függenek 
B. A kardiális tünetek gyakran már 110 g/L értéknél szembeszökőek 
C. A sápadtságot nem kizárólag anaemia, hanem nem hematológiai betegség is okozhatja 
D. Gyermekkorban nem kell tartani az anaemia neurológiai szövődményeitől 
 
3. Melyik állítás nem igaz? 
A. Vashiányos anaemiára jellemző az alacsony MCV és MCH érték 
B. Thalassemiában az alacsony MCV és MCH érték magas vvt számmal társul 
C. A Diamond-Blackfan anaemia csak serdülőkorban okoz tünetet 
D. Spherocytosisra jellemző a magas reticulocyta szám 
 
4. Melyik állítás igaz? 
A. Az ITP kizárásos diagnózis 
B. Az ITP hátterében leggyakrabban valamilyen malignitás áll 
C. Az akut ITP kezelésének alapja a citosztatikus kezelés 
D. Az esetek 90%-a krónikus folyamattá válik gyermekkorban 
 
5. Melyik állítás igaz? 
A. Minden ITP-s beteget haladéktalanul kezelni kell 
B. A kezelésben alapvető a thrombocyta suspensio adása 
C. Csontvelővizsgálatot minden esetben elvégezzük 
D. Splenectomia a kezelésre refrakter esetekben, általában 6 éves kor után jön szóba 
 
6. Melyik állítás igaz? 
A. Az akut leukémia a gyermekkori malignus betegségek több mint fele 
B. Szerencsére pontosan ismerjük a leukémia etiopatogenezisét 
C. Előfordulására hajlamosít a Down-syndroma, illetőleg a DNS-repair zavara 
D. Gyógyulási arány még mindig 50% alatti a gyermekkorban 
 
7. Melyik állítás nem igaz? 
A. A Ewing sarcoma főleg a lapos csontokat érinti 
B. Az osteosarcoma a csöves csontok növekedési zónájából indul ki leggyakrabban 
C. A kialakuló terime mindkét betegség esetén, minden esetben fájdalommal jár 
D. A Ewing sarcoma és az osteosarcoma serdülőkor jellemző kórképe 
 
8. Melyik állítás nem igaz? 
A. A has leggyakoribb daganatai gyermekkorban a Wilms tumor és a neuroblastoma 
B. A Wilms tumor rosszabb prognózisú, mint a neuroblastoma 
C. Wilms tumor esetén nem emelkedett az NSE érték 
D. Neuroblastomára jellemző lehet a magas LDH érték 
 
9. Melyik állítás nem igaz? 
A. A histiocytosis 2 éves kor alatt kedvező prognózisú betegség 
B. A retinoblastoma lokalizált eseteinek túlélése közel 100% 
C. A gyógyult daganatos betegek második malignitása közel 10%-ban fordul elő 
D. Az agydaganatok közel harmadát jelentik az összes gyermekkori daganatnak 
 
10. Melyik állítás igaz? 
A. Gyermekkorban kizárólag a non-Hodgkin lymphomák agresszív formái fordulnak elő 
B. Az indolens lymphomák adják a legtöbb gyermekkori esetet 
C. A Burkitt-lymphoma lassú progressziójú, mellkasi terime formájában jelenik meg 
D. Rituximab kezelést gyermekkorban nem alkalmazunk 
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Gyermekneurológia 
dr. György Ilona, dr. Körhegyi Ivett 

Bevezetés 

A neurológiai betegségek kórisméjének pontosítása, valamint kezelésük beállítása többnyire 
szakorvosi feladat. Hazánkban 1984-től szakvizsgával elismert szubspecialitás a gyermekneurológia, 
és képviselői országosan elérhetők az egyetemi gyermekklinikákon, a fővárosi 
gyermekintézményekben, a megyei kórházakban, de dolgoznak gyermekideggyógyászok kisebb 
kórházak keretében is. Az alapellátás szerepe mégis meghatározó fontosságú. Egyrészt itt 
fogalmazódik meg a neurológiai kórkép gyanúja, és az alapellátó orvos irányítja a beteget a 
neurológushoz. Még fontosabb az a tény, hogy a gyermekneurológiai kórképek többsége tartós vagy 
krónikus lefolyású, így kezelésük és gondozásuk négykezes munkát igényel a specialistától valamint a 
családhoz legközelebb álló alapellátó orvostól. Ez az együttműködés nélkülözhetetlen a betegek 
optimális ellátásához. Az alábbiakban az egyes betegségcsoportok ismertetésénél törekszünk a 
kórkép jellemzői mellett a családorvos szerepét és feladatait is kiemelni. A téma terjedelme miatt 
nem törekedhetünk teljességre. 

A leggyakoribb gyermekneurológiai kórképek 

 Fejfájás (előfordulás a gyermekpopulációban 20%) 

 Alkalmi paroxizmális jelenségek (4%) 

 Epilepszia (1%) 

 Szülési károsodás- cerebrális paresis (fejlett országokban 0,15-0,25%) 

 Idegrendszeri fejlődési rendellenességek 

 Értelmi fogyatékosság (2%) 

 Neuromusculáris kórképek 

 Öröklött anyagcserebetegségek 

 Neuroinfekciók 

Fejfájás 

A leggyakoribb neurológiai panasz, de közel sem mindig neurológiai betegség jele. Nagyon fontos 
elkülöníteni, hogy akut vagy krónikus a fejfájáspanasz, hiszen az okok és a teendők eltérőek. Még 
fontosabb annak megállapítása, hogy egyéb kórkép tünetét észleljük, vagy „fejfájás betegség” áll 
fent. Az idegrendszeri betegségekben mindig kiemelt jelentőségű pontos anamnézis itt sokszor az 
egyetlen diagnosztikus eszköz. Ezért a családot és a gyermeket jól ismerő családorvos adatközlése 
jelentős segítség. Fontos tisztáznunk a következőket: Mióta panaszkodik a gyermek? Összefügg-e a 
panasz fellépte egy szervi betegség kezdetével (pl. felső légúti huruttal? Folyamatos a panasz, vagy 
epizódikusan lép fel? Van-e a családban hasonló probléma? Milyen súlyosságú a fájdalompanasz, 
zavarja-e a gyermek mindennapi tevékenységét? Észlelhető-e romlás az állapotban? Melyik 
napszakban jelentkezik a fejfájáspanasz? Van-e egyidejűleg hányinger, hányás, fény- vagy 
zajérzékenység? Megfigyeltek-e kiváltó okot? 

Hol jelzi a fájdalmat? Meddig tart és mire szűnik a panasz? Befolyásolja-e testi megerőltetés? Társul-e 
hozzá zsibbadás, látási szenzáció vagy egyéb idegrendszeri izgalmi vagy kiesési tünet? 
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Az akut tüneti fejfájások közül ritkák, de a legnagyobb jelentőségűek azok, amelyek az idegrendszer 
akut betegségeit kísérik/jelzik. Az idegrendszeri gyulladások többnyire lázzal járnak. Az 
encephalitiseknél tudatzavar, görcsölés, góctünetek jelentkezik, a meningitiseknél az elesettség, 
hányás, tarkókötöttség a nyomravezető. Fejtraumáknál az anamnézis irányadó. A gyermekkorban 
ritka subarachnoideális vérzés (angioma vagy aneurizma ruptura) sokszor testi megerőltetéskor 
fellépő hirtelen, igen erős fájdalmat okoz gyakran átmeneti tudatzavarral, eszméletvesztéssel. Ezek a 
betegek sürgős kórházi ellátást igényelnek. Jóval gyakoribbak a nem priméren idegrendszeri eredetű 
tüneti fejfájások. Bármely, lázzal járó betegség okozhat fejfájást is, különösen az arc, szem, fül, 
arcüregek akut gyulladásai. Stressz, kialvatlanság, testi-lelki kifáradás, éhség, gyógyszer mellékhatás 
még szintén gyakori kiváltó okok. 

A krónikus tüneti fejfájások gyakori oka lehet szemészeti (látásélesség, kancsalság stb.) Ki kell zárni az 
anaemiát, a krónikus sinusitist, a magas és alacsony vérnyomást. Utóbbi a hirtelen nőtt serdülőkben 
okoz gyakran fejfájást. Fejfájással járhat a depresszió. Lehet bizonyos krónikusan szedett gyógyszerek 
mellékhatása is. A nyaki gerinc elváltozásai gyermekkorban ritkák, de előfordulnak. Az intracraniális 
térszűkítő folyamatok (tumor, hydrocephalus, agyodema, krónikus subdurális vérömleny) esetében a 
panasz progresszivitása és az egyéb társuló tünetek keltik fel a gyanút. A tüneti fejfájások terápiája az 
ok kezelése, szükség szerint analgetikumok. A primér fejfájások vagy fejfájás betegség két képviselője 
a migrén és a tenziós fejfájás. Stresszel teli világunkban a tenziós fejfájás gyermekekben is gyakori. A 
családi hajlam itt is kimutatható, de kevésbé, mint a migrénnél. A panasz többnyire folyamatos, 
közepesen erős, a gyerek panaszkodik, de mindennapi tevékenységét változatlanul végzi. Hányinger, 
aura nincs. Részletes kikérdezéskor családi vagy iskolai konfliktusokra derülhet fény. A kezelés nehéz, 
a konfliktusok megoldása és a személyiség megváltoztatása alig kivihető. Fontos, hogy meggyőzzük a 
szülőt és a gyereket, hogy spóroljon a gyógyszerbevétellel, hiszen a fájdalomcsillapítók krónikus 
szedése mellékhatásokat okozhat. Pszichoterápia (súlyosabb esetekben szakember 
igénybevételével), relaxációs gyakorlatok, életmódi tanácsok vezethetnek eredményre. A primér 
fejfájások másik képviselője a migrén, a populáció 10%-át érintő veleszületett fejfájás hajlam. 
Korábban többnyire serdülőkortól kezdve manifesztálódott, ingergazdag korunkban azonban egyre 
fiatalabb gyermekeken is észleljük. A familiaritás 80%-ban kimutatható. Jellegzetes, hogy súlyos 
fejfájásos epizódok jelentkeznek változó tartammal (fél óra, több nap), míg közben akár hónapokig, 
sőt évekig panaszmentesek. Gyermekekben a hemicraniát ritkán észleljük, a fájdalmat a szemek 
mögött vagy a halántéktájon jelzik legtöbben. A lokalizáció gyermekkorban azonban kevéssé 
értékelhető diagnosztikus segítség. Hányinger, hányás, hasi discomfort érzés, szédülés gyakori. Fény 
és zajérzékenység szokásos. Az aurával járó formákban többnyire az attack indulásakor vagy a roham 
egész tartama alatt szemtünetek (homályos vagy "kockás" látás, fénypontok vagy scotomák stb.), 
száj-, végtag- vagy féloldali zsibbadás, beszédzavar lehet. Aura fejfájás nélkül is jelentkezhet, illetve az 
aurás migrénben szenvedőknél sem lép feljelentkezik minden attackban. Alvás többnyire szünteti a 
panaszt, de előfordulhat, hogy alvásból ébred a gyermek fejfájásra. Laboratóriumi vagy képalkotó 
vizsgálatok nem segítik a diagnózist, amit csak a gondos anamnézis támaszt alá. Ebben a fejfájás 
jellege, a familiaritás és elsősorban az epizódikus jelleg értékelhető. A diagnózishoz 5 attack lezajlását 
tartják szükségesnek, gondos mérlegeléssel azonban már első jelentkezéskor is felismerhető a 
migrén. Gyermekkorban előfordul, hogy kezdetben a migrén nem fejfájással, hanem egyéb, 
tranzitórikus neurológiai tünettel (benignus paroxizmális vertigo, benignus paroxizmális torticollis, 
ciklikus hányás stb.) manifesztálódik. A kezelés célja kettős. Az egyik a migrénes roham szüntetése. A 
felnőttkorban bevált triptánokkal gyermekekben nincs elég tapasztalat. Az analgetikumok 
alkalmazását egyes esetekben a hányás gátolja. Gyermekekben azonban ritka az olyan súlyos roham, 
hogy parenterális kezelésre és így kórházi ápolásra szoruljanak. A migrénesnek gyakran fáj a feje, ami 
az analgetikumok gyakori szedésére csábít. Fel kell hívni a figyelmet ezek veszélyére, és megbeszélni 
a szülőkkel, hogy a rohamok többsége ártalmatlanabbul is szüntethető: fektessék le a gyermeket egy 
sötét, csendes szobában, és alvás alatt a fejfájás többnyire megszűnik. Ha a migrénes rohamok 
gyakoriak és súlyosak, tartós profilaktikus kezelést javaslunk, ami hónapokra vagy évekre gyengíti 
vagy megszünteti a rohamokat. Minimum 6 hetes, maximum 6 hónapos folyamatos gyógyszerszedés 
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szükséges propranolol (cave asthma vagy szívritmus zavar esetén!), Ca-csatorna blokkoló, vagy 
antiepileptikum (elsősorban valproat) alkalmazásával. 

Alkalmi paroxizmusok 

Gyermekkorban az epilepszia gyanúját keltő paroxizmális történések igen gyakoriak és komoly 
diagnosztikus feladatot jelentenek. Elkülönítésük az epilepsziától fontos, hiszen az epilepszia kezelése 
évekig tartó gyógyszerelést igényel, másrészt ez a diagnózis ma is stigma. Az alkalmi paroxizmusok 
egy része ugyanolyan mechanizmus révén keletkezik, mint az epilepsziás rohamok , kiváltójuk 
azonban az idegrendszer akut betegsége (gyulladás, trauma stb.) vagy működészavara (pl. 
hypoglycaemia, elektrolit-eltérés stb.), és csak bizonyos százalékukat követi epilepszia kialakulása. 
Másik részükben eltérő a mechanizmus, csak a jelenség klinikai megjelenése kelti epilepszia gyanúját 
(affectiv apnoe, syncope stb.) A leggyakoribb formákat ismertetjük. 

Lázgörcs 

A leggyakoribb alkalmi roham gyermekkorban. A 6 hónapostól 5 éves korig terjedő időben a 
gyermekek 3%-ában fordul elő. A családjukban gyakori a lázgörcs vagy az epilepszia. Legtöbbször 
vírusfertőzés provokálja, sokszor még láztalanul vagy a láz felfutó szárán. Típusosan négy végtagra 
kiterjedő tónusos-clonusos nagyroham a klinikai megjelenés. A szimpla lázgörcs mellett 
megkülönböztetjük a komplikált lázgörcsöt. Ennek kritériumai: hosszú tartam (több, mint 15 perc), 
kettőnél több ismétlődés, aszimmetrikus görcsölés átmeneti paresis (Todd) a roham lezajlása után. 
Epilepszia első manifesztálódására gyanús, ha a lázgörcs idegrendszeri károsodott gyermekben 
jelentkezik. Az elkülönítés a várható prognózis miatt fontos. Szimpla lázgörcs után az epilepszia 
előfordulás 3%, míg komplikált után 17%. Elhúzódó roham maradandó károsodást is okozhat. A 
rohamot diazepammal szüntetjük és a lezajlott roham után rectális kiszerelésben a szülő kezébe is 
adjuk ezt a fegyvert (Diazepam Desitin rectiolat - a lázgörcsre hajlamos korosztálynak az 5 mg-os 
adagú). A komplikált lázgörcsöt viszont antiepileptikummal kezeljük. Bevált szer a valproat. 

Affectiv apnoe 

Többnyire a lázgörcsre is veszélyeztetett korosztályban látjuk, hogy a gyermek légzése sírás közben 
vagy már a sírás kezdetén elakad. Az apnoe időtartamától függően oxigénhiányos tünetek 
jelentkeznek, tudatzavar, tónusfokozódás vagy tónustalanság, sápadtság vagy cyanosis, esetleg 
néhány rángás is. Aztán egy mély légvétellel oldódik az állapot, de ha hosszan tartott, utána a 
gyermek álmos, megviselt. Az ijesztő tünetek ellenére ez benignus történés, a gyermek nem 
károsodik és epilepsziára sem hajlamosít az apnoe. A diagnózist itt is az anamnézis biztosítja, a szülők 
arról számolnak be, hogy a jelenséget mindig valami, a gyermeket érő kellemetlenség előzi meg. 
Megüti magát, nem kapja meg, amit akar, stb. Mivel az apnoe kezdetén a gyermek tudata még tiszta, 
ijedségét fokozza, ha azt látja, hogy a szülők pánikba esnek, és ez az állapotot súlyosbítja. Így sokszor 
elegendő a szülő felvilágosítása: ne ijedjen meg és alkalmazzon bőringereket (pl. locsolja arcon a 
gyereket). Ha nagyon gyakoriak és súlyosak az apnoek, atropint alkalmazunk kúraszerűen a 
légzőközpont ingerlékenységének fokozására. 

Reszketés (jitteriness) 

Az újszülötteken gyakran megfigyelhető, hogy ajkuk reszket. Gyakori, hogy fiatal csecsemőknél a 
végtagokban is jelentkezik finom hullámú, ritmusos rángás, ami clonus gyanúját kelti. Elkülöníthető 
az által, hogy ilyenkor a baba arca békés marad, nincs vegetatív kísérő tünet, és ha a végtag helyzetét 
megváltoztatjuk, a rángások megszűnnek. 
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Gastrooesophagalis reflux 

Gastrooesophagalis reflux alatt a baba megfeszülhet, és ez is epilepszia gyanúját keltheti. 

Syncope 

Többnyire serdülőkor táján látjuk, néha korábban is. Itt is fontos az anamnézis, Ismertek a 
körülmények, amik a vasovagális collapsusra hajlamosítanak (tartós állás, levegőtlen helység, nagy 
meleg, orvosi beavatkozások stb.). Gyakori itt is a familiáris hajlam. Többnyire eszmélet- és 
tónusvesztés következik be sápadtsággal, de néhány rángás is előfordulhat. Ortostaticus collapsus 
hajlamot bizonyít a Schellong teszt (tartós fekvés alatt mért vérnyomás hirtelen felállás után 
normálisan emelkedik), de negativitása nem zárja ki a collapsust. Az erre hajlamos gyereknek bő 
folyadékfogyasztást és sok testmozgást javaslunk. Más a megítélés, ha az eszméletvesztés testi 
megerőltetés közben következett be. Ilyenkor részletes kardiális kivizsgálás szükséges (terheléses és 
Holter EKG) szívritmus zavarra hajlamosító, életveszéllyel járó rendellenesség kizárására (sick sinus 
vagy hosszú QT szindróma). 

Pszichogén rohamok 

Hyperventilláció (esetleg tetániával) könnyen felismerhető. Zacskóba lélegeztetve pótoljuk a kilégzett 
széndioxidot. Serdülőkor után epilepsziásoknál is előfordul, hogy különböző megjelenésű pszichogen 
rohamokat is produkálnak, ami diagnosztikus nehézséget okoz. 

Pánik reakció 

Összetéveszthető epilepsziával, de az anamnézis, a tiszta tudat, a hosszú tartam és a diverz panaszok 
jó elkülönítési lehetőséget biztosítanak. 

Epilepszia 

Az epilepsziás rohamok paroxizmális jellegű klinikai jelenségek, amelyek nagytömegű agyi idegsejt 
excesszív, szinkron kisüléséből erednek. Az érintett agyi területeknek megfelelően funkciófokozódás 
vagy csökkenés jöhet létre a motoros, szensoros, affectív, cognitív és autonom tevékenységben. A 
tünetek többnyire kombinálódnak, így az epilepsziás jelenségek sokfélék lehetnek. Előbbiekben 
tisztáztuk, hogy hasonló rohamok az idegrendszer akut betegségeiben is gyakoriak. Epilepsziáról 
akkor beszélünk, ha ezek a rohamok látszólag provokáció nélkül, krónikusan ismétlődnek. Feltehető, 
hogy az epilepsziások rohamai is provokáltak (mint azt gyakran látjuk is, pl. alvásmegvonás vagy láz 
hatására), de ez a provokáció többnyire nem szembetűnő. Az epilepszia sokféle okból ered, genetikai 
rendellenességek vagy agyi lézió állhat a hátterében. Az előbbi esetben beszélünk idiopathias 
epilepsziáról, míg a léziós esetekben tüneti epilepszia a nomenclatura. A másik felosztás a 
generalizált és a fokális csoport, melynek kritériumai az utóbbi időben kezdenek ugyan elmosódni, de 
didaktikai szempontból ma is hasznos ez a megkülönböztetés. A legújabb szemlélet szerint az 
epilepszia létrejöttében bizonyos agyi funkcionális hálózatok sérülése a kiváltó ok. 

Epilepszia gyanújakor először azt kell meghatároznunk, hogy alkalmi roham zajlott le, vagy epilepszia 
kezdődik. Ha nem sikerül eldönteni, helyesebb megvárni, hogy jelentkezik-e ismét a roham. Ilyenkor 
részletesen fel kell világosítani a szülőt, kérni kell a gondos megfigyelésre, és ellátni életmódi 
tanácsokkal és rectalis diazepammal is egy esetleges hosszú roham elkerülésére. Ha eldöntöttük, 
hogy a diagnózis epilepszia meg kell határoznunk melyik csoportba sorolható (elektroklinikai 
szindróma meghatározása), mert e szerint választjuk ki a tapasztalat szerint legoptimálisabb 
gyógyszert. A döntésekben legtöbb segítséget az EEG ad. Ha a rutin EEG nem kóros, de a 
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rohamlefolyás, a körülmények mérlegelése valamint a familiaritás alapján mégis epilepsziára 
gyanakszunk, alvás megvonás után ismételjük a regisztrálást, vagy long term vizsgálatot végzünk. 
Igen gyakori, hogy a paroxizmális jelek az EEG-n csak alvás alatt jelennek meg. 

Provokációt a rutin vizsgálatkor is használunk, 3 három perces hyperventilláció illetve változó 
frekvenciájú ritmusos fényinger alkalmazása kötelező. Ennek ellenére az EEG specificitása és 
szenzitivitása nem 100%. 

Egészséges emberek kis százalékában is észlelhetők paroxizmális minták, és biztosan epilepsziások 
EEG-je is lehet negatív, ha a folyamat frontobasalisan vagy temporálisan zajlik. Ezekről a mély 
területekről ugyanis nem mindig vezetődnek el a kóros jelek a skalpra, ahol az EEG rögzíti az agyi 
elektromos tevékenységet. Egyes epilepszia szindrómáknak jellegzetes EEG elváltozás felel meg. Az 
epileptológus számára nehézség, hogy a betegség sokszor egyetlen tünetét, a rohamot, ritkán van 
módja észlelni. Segítség a rohamot észlelő családorvos részletes leírása. 

Előrelépés, hogy sok szülőnek módja van a paroxizmális történést videóra (újabban mobiltelefonra) 
rögzíteni. Ha a rohamok gyakoriak, az EEG laboratóriumban lehetséges a rohamjelenségek és az agyi 
elektromos tevékenység egyidejű regisztrálására (videoEEG). Erre különösen akkor van szükség, ha a 
beteg terápia rezisztens, és műtéti lehetőség után kutatunk. A roham alatt ugyanis megbízhatóbb az 
epilepszia kiindulásának meghatározása az EEG-n. 

Az epilepsziások belgyógyászati vizsgálati lelete általában normális. Ideggyógyászati eltérés lehet, de 
többnyire már ismert, mert az epilepszia ugyanannak az agyi elváltozásnak lehet a következménye, 
mint például a cerebralis paresis. Képalkotók közül CT-t a sugárterhelés miatt gyermeknél ritkán 
végzünk. Az MR elvégzése hozzátartozik az epilepszia kivizsgálásához, de nem sürgős, mert a 
gyermekkori agydaganatok ritkán nyilvánulnak meg első tünetként epilepsziával. Az MR hozzájárulhat 
a kóreredet tisztázásához, de gyakorlati haszna akkor van, ha a gyógyszerre nem reagáló 
epilepsziásnál keressük, van-e műthető morfológiai lézió. 

A gyermekkori epilepszia sajátosságai és prognózisa 

Korfüggő szindrómák vannak, melyek az agy érésével párhuzamosan átmehetnek egymásba. A 
genetikus eredetűek többsége ebben az életkorban manifesztálódik, és talán ezzel magyarázható, 
hogy jobb a prognózis, mint a felnőttkorban. A gyermekek 2/3-a véglegesen gyógyul. Van, aki tartós 
gyógyszerelésre szorul, de így rohammentes. Csak a betegek 15%-a rezisztens a gyógyszeres 
kezelésre. 

Malignus gyermekkori epilepszia szindrómák 

Mivel az elektroklinikai szindróma meghatározása és a gyógyszerválasztás neurológus feladata, az 
epilepszia csoportosítása és az összes szindróma ismertetése helyett csak a leggyakoribb speciális 
gyermekkori malignus szindrómákat soroljuk fel, mivel ezek korai felismerése meghatározó lehet a 
gyermek további sorsa szempontjából. Ezek a malignus epilepsziák többnyire súlyos agyi lézió talaján 
alakulnak ki (fejlődési rendellenességek, sclerosis tuberosa, perinatális sérülés), de felléphetnek 
korábban egészséges gyermekben is agyi morfológiai eltérés nélkül.lehetnek idiopathiásak is. 

West szindróma 

A csecsemőkor epilepsziája, ha nem gyógyul, egy-másfél éves kor után átalakul más típusba. A 
rohamok az arab "Saalam" köszöntéshez hasonlóak: ülő helyzetben a csecsemő feje előre bukik, 
végtagjai flexióba rándulnak. A fekvő csecsemőnél a roham kevésbé szembetűnő. Felismerését 
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elősegíti, hogy a rohamok gyakran clusterben jelentkeznek: a csecsemő egyfolytában 3-15x 
"köszönget". Korábban gyakori volt, hogy a baba megkésve jutott szakorvoshoz, mert az 
összerándulást hasi görccsel magyarázták. 

Holott a korai diagnózis nagyon fontos. A beteg EEG-jén folyamatosan kaotikus, paroxizmális 
tevékenység látható (hypsarrythmia). Az ezt létrehozó kóros agyi tevékenység interferál a normális 
működéssel, és ha 3 hónap alatt nem sikerül megszüntetni, a baba értelmileg irreverzibilisen sérül. A 
betegek fele Sabrilra (gammavinyl, GABA) jól reagál, ha nem, ACTH vagy szteroid kezelést is 
alkalmazunk. 

Lennox-Gastaut szindróma 

Jellemzi, hogy egyidejűleg többféle rohamot látunk, melyek közül a leggyakoribb az éjszakai tónusos 
axiális, a hirtelen eleséssel járó drop attack és az atípusos absence. A szindróma gyógyszerre alig 
reagál, elbutulást eredményez. A drop-attackok leghatásosabb gyógyszere a felbamate, ami egyes 
betegeknél csontvelő- és májtoxicus, ezért szedése mellett gyakori vérkép és májfunkció ellenőrzés 
szükséges. 

Akvirált epilepsziás afázia (Landau-Kleffner szindróma) és elektromos status epilepticus 
alvásban (ESES) 

Talán ugyanannak a szindrómának a súlyossági fokozatai. Az első esetében a beszédmegértést vagy a 
motoros beszédet veszti el a gyermek a beszédmezők epilepsziás izgalma révén, míg az ESES-ben 
diffúz mentális leépülés következik be. 

Mindkettőre jellemző, hogy ébrenlétben gyakori centrális és temporális fokális tüskék vannak az EEG-
n, de ha a gyerek elalszik, a lassú hullámú alvásban csaknem folyamatosan bilaterális, szabálytalan 
tüskehullámokat látunk. A hypsarrythmiához hasonlóan ez is gátolja a tanulást. Bár a beteg 
epilepsziája többnyire könnyen kontrollálható, a kóros EEG tevékenység igen nehezen kezelhető. 
Többnyire intravénás gammaglobulin vagy tartós steroid adásra kényszerülünk, de a szellemi 
hanyatlás sokszor mégsem védhető ki. 

Fontos megjegyezni, hogy bár bizonyított, hogy amikor paroxizmális jelet látunk az EEG-n, az egyidejű 
kognitív működés átmeneti zavara mindig kimutatható. Az EEG normalizálása a rohamoktól 
függetlenül csak ezekben, a folyamatosan kóros EEG mintával járó és elbutuláshoz vezető 
kórformákban célja a kezelésnek. 

Az epilepszia kezelése 

Nincs antiepileptogen, csak anticonvulsiv szerünk. A gyógyszerekkel tehát nem az okot kezeljük, a 
görcsküszöböt emeljük meg, és ha így sikerül a rohamokat tartósan gátolni, gyermekkorban 
többnyire sikerül azt is elérni, hogy az epilepsziás aktivitás kialudjon. Úgy tartjuk, hogy minden roham 
segít a következő útját kijárni. Ezért az antiepileptikumot a rohamok leállása után is szedetjük. 
Individuálisan különbözhet a gyógyulás ideje, de tapasztalati alapon a gyógyszerelést három 
rohammentes évig folytatjuk. A kihagyás fokozatosan történik a megvonásos rohamok elkerülésére. 
Nincs vizsgálat, amely biztosan jelezné a gyógyulást, de az EEG ad némi támpontot. 

A gyógyszer megválasztása az elektroklinikai szindróma alapján történik. Azt a szert indítjuk, ami 
tapasztalat szerint ebben a szindrómában optimális (célzott monoterápia). A beállítás is fokozatosan 
történik, a szer tulajdonságaitól függő gyorsasággal. Legtöbb szer 7-10 nap alatt beállítható, de a pl. 
lamotrigen végső adagját allergizáló hajlama miatt több mint egy hónap alatt tudjuk elérni. A 
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gyermekgyógyász a dózist a testsúlyra számítja, a gyógyszerek dinamikájában azonban individuális 
különbségek vannak. Ezért célszerű a „steady state” beállása után a gyógyszer vérszintjét 
meghatározni. Ezt megismételjük, ha a beteg nem válik rohammentessé. Ha a vérszint a hatásosnak 
tartott sáv alatt van, emeljük az adagot. Ha nem, kicserélhetjük egy, ebben a szindrómában szintén 
hatásosnak talált szerrel, vagy kombinálhatunk két, maximum három antiepileptikumot. A 
gyermekneurológus gyakran szorul polyterápiára a malignus kórképek esetén. Ilyenkor racionális 
polyterápiára törekszünk, azaz úgy választjuk a szereket, hogy támadáspontjuk és mellékhatásaik 
eltérjenek. 

A folyamatos gyógyszerszedés nélkülözhetetlen a gyógyuláshoz. Előfordul, hogy néhánynapos 
gyógyszerkihagyás már rohamot provokál. Fontos a családorvos szerepe ebből a szempontból is, 
hiszen többnyire az ő feladata a gyógyszerek felírása. 

Epilepszia miatti műtét 

A gyógyszerre nem reagáló betegeknél szerencsés esetben műtéti beavatkozás is szóba jöhet. Ennek 
feltétele, hogy az epilepszia kiindulása egy helyről történjen, és ez az agyi terület súlyos 
maradványtünet nélkül eltávolítható legyen. Legjobb eredménnyel azok műthetők, akiknél az 
epilepszia hátterében a halántéklebeny egy részének hegesedése vagy kis, jóindulatú daganat áll. Az 
elmondottakból érthető, hogy a műtét lehetőségének eldöntésére bonyolult kivizsgálás szükséges. 

Az antiepileptikumok mellékhatásai 

Az epileptológus ma már tucatnyi jó gyógyszer közül válogathat. A modern gyógyszerek többsége 
nem hatásosságával, hanem a hatás/mellékhatás hányados kedvezőbb voltával múlja felül a korábbi 
szereket. A mellékhatásokkal azonban ma is számolnunk kell. Az akut mellékhatások lehetnek 
dózisfüggők (aluszékonyság, hajhullás, szédülés, alvászavar), allergiásak (lamotrigen, carbemazepin, 
phenytoin szedésekor bőrkiütés) és idioszinkráziásak. Utóbbiak csontvelő és májkárosodásban 
nyilvánulnak meg, és súlyos állapotot okoznak. 

Tartós gyógyszerszedéskor krónikus mellékhatások jelentkezhetnek. Valproat polycystas ovarium 
szindrómát okozhat, a Sabril a periferiás látótér beszűkülését, a phenytoin gingiva hypertrophiát. 
Szükséges a vérkép és a májfunkciók ellenőrzése is krónikus gyógyszerszedéskor. 

Teratogén hatásuk is lehet az antiepileptikumoknak. A valproat szedésekor gyakoribb a velőcső 
záródási zavar, a nyúlajak és a farkastorok. Ismert a phenytoin embriopathia is. Az antiepileptikumok 
egy része enziminduktor, azaz felgyorsítja az egyéb gyógyszerek metabolizmusát is. Ezért szükséges 
az antiepileptikumot szedő csecsemőknek napi 2 csepp D3 vitamin. Carbemazepint és phenytoint 
szedőknek pedig nem célszerű macrolid antibiotikumot adni. A gyors lebontás miatt szükséges a 
fogamzásgátló speciális megválasztása is. 

A négykezes játékra az epileptológus és a családorvos között ezen a területen is szükség van. Közösen 
kell eldönteniük, hogy egy eltérés értelmezhető-e az antiepileptikum mellékhatásának, vagy attól 
független. 

Védőoltások: az acelluláris pertussis vaccina alkalmazása óta nincs kontraindikáció. Figyelni kell 
azonban arra, hogy a malignus gyermekkori formákban gammaglobulint, ACTH-t és szteroidot is 
alkalmazunk, amik a vaccinálást hatástalanná vagy veszélyessé teszik, ezért az oltások prolongálását 
teszik szükségessé. Műtét, altatás nem kontraindikált, de az antiepileptikum bevételéről gondoskodni 
kell. 
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Életmód, tanulás, pályaválasztás 

Mivel a gyermekek többségének életében az epilepszia csak epizód, arra törekszünk, hogy a 
betegséggel járó tiltások ne korlátozzák képességeik kibontakoztatását. Gyermekközösségbe vihetők, 
sportolhatnak. A víz azonban veszélyes közeg, roham közben a kádban is megfulladhat a gyerek. Vízi 
sportok tilosak, de a család felügyelete mellett az epilepsziás is fürödhet, úszhat. Az eltérő rohamok 
korlátozó hatása és a prognózis igen különböző, ezért a pályaválasztási tanácsot személyre kell 
szabni. Az epilepszia csak ritkán, a felsorolt malignus formákban okoz szellemi hanyatlást, azonban a 
betegek jelentős hányadánál az epilepsziát okozó agyi sérülés egymagában is értelmi 
fogyatékossággal jár. Kötelességünk segíteni a szülőt, hogy ezek a gyermekek is megfelelő oktatásban 
részesüljenek. Normális iskolában gyakran az integrálási törekvések ellenére frusztráltak, 
sikertelenek. A magántanulás pedig tapasztalatom szerint csak a folyton rohamozóknak 
megengedhető. 

Fokozott gondot kell fordítanunk a serdülőkre. Ez a kor hajlamosít az életmódi kilengésekre (drog, 
alkohol, alvás-megvonás), ami rohamot provokál. A szülők ellenőrzése alól már kikerülnek, így 
előfordul, hogy idő előtt, önkényesen elhagyják a gyógyszert. Betegségük pszichésen is érinti őket, 
most kezdenek foglalkozni jövőképükkel. A fogamzásgátlás is speciális problémát vet fel. 
Családorvosukkal kiépült évtizedes bizalmuk segíthet a problémák megoldásában. 

Szociális kedvezmények az epilepsziásoknak 

Ezek gyakran változnak, és a következők a szöveg írásakor érvényesek. 

Bár az epilepszia krónikus betegség, emelt családi pótlék csak azoknak adható, akik évente legalább 
tizenkétszer rohamoznak a gyógyszeres beállítást követően is, vagy az epilepszia mellett halmozottan 
sérültek. GYES meghosszabbítás vagy ápolási segély azoknak jár, akiket gyermekközösségben nem 
lehet elhelyezni. A közgyógyellátás megadása a családorvos feladata. A korábban térítésmentes 
antiepileptikumok közül csak néhány maradt az (ezeknél is kell dobozdíjat fizetni!), legtöbb 90%-os 
térítéssel írható. Ehhez a családorvosnak szakorvosi javaslat kell, ami 1 évig érvényes. (A pelenka 
felíráshoz 2 évig). A szakorvos közgyógyra csak 1 doboz gyógyszert írhat fel. A felbamátot viszont csak 
a szakorvos írhatja. 

Kérdéses a szabad orvosválasztás. A súlyos betegek kezelése eredményesebb a nagyobb 
központokban, és a már több helyet eredménytelenül kipróbált szülők ragaszkodnak is ehhez. A 
beteg dokumentációjában feltüntetjük, hogy a kórkép komplikált volta miatt javasolt az adott helyen 
való kezelés, ez mentesítheti a családorvost a nem területi beutalás retorziójától. 

A családorvos feladatainak összefoglalása 

 Négykezes a gyermekideggyógyásszal 

 Közös felelősségvállalás a gyermekért 

 Együttérzés a halmozottan károsodott beteg családjával 

 A diszkrimináció csökkentése 

 Saját ismereteinek korszerűsítése. 

Szülési károsodás, cerebrális paresis 

A perinatális károsodásoknak számos oka lehet. Igy a méhen belüli vagy szülés közben keletkezett 
agyi hypoxia-ischaemia, intrauterin infekció (cytomegalovírus), postnatális fertőzés (újszülöttkori 
purulens meningitis), mag-ikterus, metaboliás zavar (hypoglycaemia, hyperammonaemia), elektrolit 
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eltérés (hypo-vagy hypernatraemia) stb. A kis súlyú koraszülöttekben gyakori ok a periventricularis-
intraventriculáris vérzés. Az agyat ért inzultus leggyakrabban a mozgatórendszert károsítja, melyhez 
mentális és magatartási problémák, epilepszia és érzékszervi fogyatékosság társulhat. 

Éretlen aggyal születünk, a humánspecifikus funkciók (két lábon járás, kézhasználat, beszéd) alapjai 
az első két életévben fejlődnek ki. Ez, illetve a korai gyermekévekben az agy jelentős plaszticitása 
lehetővé teszi, hogy károsodott agyi strukturák esetén is kedvező irányba tereljük a fejlődést. A 
mentálisan károsodottaknak a korai fejlesztők biztosítják a korai, gyógypedagógiai intervenciót. Az 
érzékszervi károsodásokat felismerve speciális fejlesztés és a segédeszközök korai alkalmazása 
(hallókészülék, szemüveg) javíthat az állapoton. A mozgássérültek részére pedig számos fejlesztési 
lehetőséget dolgoztak ki. 

Cerebrális paresisről akkor beszélünk, ha az éretlen agyat ért károsodás a tartás és a mozgás 
nonprogresszív károsodását hozza létre. A morfológiai károsodás valóban stacioner, de a funkciók 
kezelés nélkül folyamatosan romlanak a mozgás kóros irányú fejlődése (újszülöttkori reflexek 
perzisztálása, izomtónus eloszlás zavara, kóros mozgásautomatizmusok kialakulása stb.), valamint a 
másodlagos kontrakturák kialakulása miatt. Az eddigiekből következik, hogy minél korábban kezdjük 
a kezelést, annál hatásosabb. A "korai módszerek"egyenesen a szekunder prevenciót célozzák, hiszen 
a cerebrális paresis spasticus formája az első életév végére alakul ki, a hypotoniából pedig a 2. 
életévben manifesztálódik a choreoathetosis vagy dystonia. Enyhébb esetekben sikerül ezt elkerülni 
a mozgásfejlődés helyes irányba fordításával. Hazánkban a Katona féle neuroterápia a 
legelterjedtebb korai kezelési mód. Erre megtanítjuk az anyát, aki a baba állapotától függően napi 3-
5-ször végzi a gyakorlatokat. A kezelés előnye, hogy a csecsemő otthonában végezhető, így kevesebb 
a fertőzés lehetősége. Olcsó, hiszen az anya végzi, ezért naponta többször ismételhető. Ha sikerül jó 
pszichés hozzáállást kialakítani az anyában, a tréning javítja az anya-gyermek kapcsolatot. Előnye az 
is, hogy fájdalommentes, játékosan végezhető, így megfelel "az örömmel gyógyulni" feltételnek, ami 
növeli az eredményességet. Fontos, hogy megfelelő szakember megfelelő módon tanítsa be a 
gyakorlatokat. A családorvos közreműködése nélkülözhetetlen. Meg kell győznie az anyát, hogy 
munkája fontos, a gyermekre fordított fáradtság megtérül. Vannak anyák, akiknek önbizalmát kell 
erősíteni, hogy bár nem szakemberek, amiatt, hogy egész nap a gyermek mellett vannak és ismerik 
annak individuális szokásait is, ebben a helyzetben ők a legjobb terapeuták. 

Hazánkban ezen kívül a Dévény-féle manuális terápia illetve a hydroterápia érhető el. Saját 
tapasztalatom szerint a súlyos esetekben a terápiák kombinációja előnyös. Nyugat-Európában korai 
mozgásfejlesztésre elsősorban a Vojta-módszert használják. 

A kezelés beállítását a sérülésre gyanús babáknál az újszülött osztályok, illetve az országosan sok 
helyütt létrehozott gyermekrehabilitációs centrumok végzik. Előfordul azonban, hogy újszülöttkorban 
nem kerül felismerésre az agysérülés. Ha a csecsemő hypotoniás vagy tónusfokozódás miatt bizarr 
tartásban fekszik, reflexingerlékenysége fokozott, küldjük szakemberhez, aki megítéli, szüksége van-e 
korai mozgásfejlesztésre. Ne felejtsük, az időfaktor döntő lehet a kezelés eredményessége 
szempontjából. Optimálisnak a minél korábbi, de legalább az első 5 élethónapban elkezdett terápiát 
tartjuk. 

Ha nem történik kezelés, vagy nincs kellő eredmény, a rehabilitáció a már kialakult cerebrális paresis 
javítására irányul. Hungarikumnak számít a világszerte elismert Pető-módszer, mely motivációt, 
célkitűzést, a csoport húzó hatását valamint bizonyos facilitációkat (p. ritmikus intenció) alkalmaz a 
gyermek egész napi tevékenységében az önellátás megtanítására. Hazánkban több intézetben 
dolgoznak a Bobath-módszerrel is. A kórkép kezelésében fontos szerepe van a gyógytornásznak és az 
ortopéd sebésznek. A spasticitás csökkentésére felhasználják a botulotoxint is. 
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Az idegrendszer fejlődési rendellenességei 

Meningomyelocele 

Ez a szörnyű betegség az utóbbi időben ritkává vált. Ennek egyik oka, hogy a magzatvédő vitamin 
szedése bizonyítottan csökkenti a velőcső-záródási zavarokat. Mivel ez a fejlődési rendellenesség a 
terhesség korai szakában keletkezik, a vitamin szedését már a terhesség tervezésekor célszerű 
elkezdeni. A másik előrelépés, hogy hazánkban jól szervezett a terhesek korai ultrahangos szűrése, és 
a felismert rendellenesség esetén elvégezhető a terhesség megszakítása. Az ezzel a 
rendellenességgel született gyermekek paraparetikusak, valamint vizelet és székletürítési zavarban 
szenvednek. Hydrocephalus is gyakran társul. 

Hydrocephalus. A kórkép ugyan lehet congenitális, de gyakoribb, hogy perinatalis kamravérzés vagy 
purulens meningitis következménye. Klinikai jellemzői: rapid fejkörfogat-növekedés, tág vénák a 
fejen, ritka haj, tág és feszes kutacs, a suturák szétválása, hányás, fejlődésben elakadás, irritábilitás (a 
fejfájás miatt), lemenő nap tünet, n. abducens paresis. A diagnózist a koponya ultrahangos vizsgálata 
bizonyítja a kutacson át. Kezelés: az agy oldalkamrájából a liquort a peritoneális űrbe vezetjük. A 
shunt-apparátus szelepe csak egyirányú elfolyást enged, és csak megfelelő nyomásra nyílik meg. Ez a 
nyomás mágnessel változtatható, mert a shunt túlvezetése is kóros. Komplikáció a shunt elzáródása 
és fertőződése. Mindkettő életveszélyes állapot. A betegek ellenőrizendők, a shunt hasi szárát 
kicserélik, ha a gyerek kinőtte. Shuntelzáródás gyanújakor sürgős kórházi kezelés szükséges. 

Agyi dysgenesisek: az idegsejtek migrációs zavara a kéreg kóros rétegeződését okozza, ami 
gyógyszerrezisztens epilepsziát válthat ki. Az esetek egy részében a műtéti beavatkozás hatásos. 

Neuromuscularis kórképek 

A gerincvelői gyökök, plexusok, periferiás idegek, a neuromusculáris junkció és az izmok betegségei 
tartoznak ebbe a csoportba. Klinikai jellemzőik az izomerő és izomtónus csökkenése, egyes 
formákban a reflexek csökkenése és az izomzat sorvadása. Csak a leggyakoribbakat tárgyaljuk. 

Guillain-Barré szindróma (akut gyulladásos polyradiculoneuritis). 

Az alsó végtagok petyhüdt paresisével kezdődő, felfelé szálló perifériás bénulás. Korai diagnózis 
esetén intravénás gammaglobulinnal vagy plazmaferezissel kezelve maradványtünet nélkül gyógyul. 

Myasthenia gravis 

A fiatal felnőttkorra jellemző autoimmun kórkép gyermekkorban nem gyakori. A többnyire 
élethossziglan szükséges anticholinesterase (Mestinon = pyridostigmin) terápiával thymectomia után 
a betegek normális életet folytathatnak. Ha szülnek, az acetylcholin receptor-ellenes antitestek 
átjuthatnak a magzatba, és az újszülöttben súlyos izomhypotoniát, nyelés- és légzészavart 
okozhatnak. Az ellenanyagszint csökkentése vércserét igényelhet. Az antitestek 6 hét alatt ürülnek ki 
a csecsemőből. Gyermekkorban diagnosztizáljuk a congenitális myastheniát, ami csecsemőkorban 
okoz súlyos tüneteket, a későbbiekben a gyermek állapota kevésbé súlyos. A Mestinon itt is hatásos, 
de nem olyan látványosan, mint az autoimmun esetekben. A gyógyszer kedvezményes felírásához 
szakorvosi javaslat szükséges. 

Dystrophia musculorum progressiva (DMP) 
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Gyermekkorban a leggyakoribb neuromusculáris betegség, fiúknál 1:3000 gyakoriságú. X-
kromoszómális öröklődésű, az anyák hordozók, fiú magzataik 50%-ban veszélyeztetettek. 40%-ban új 
mutáció, ilyenkor nincs családi előzmény. Mivel a tünetek többnyire csak 3 éves kor után 
jelentkeznek, előfordul, hogy ez alatt megszületik a második beteg fiú is. Az izomlebomlás a CK érték 
többezres emelkedését okozza a szérumban már a klinikai tünetek jelentkezése előtt. Emiatt egyes 
esetekben a panaszmentes gyerek banális betegsége során rutinszerűen levett vér veti fel a kórkép 
lehetőségét, amit aztán a molekuláris genetikai vizsgálat bizonyít. Hatásos kezelés még nem ismert, 
alacsony dózisú szteroiddal lassítható a progresszió. A prenatális diagnosztika azonban jól 
kidolgozott, az egészséges fiúk is kiszűrhetők. 

Fontos felvilágosítani és genetikai vizsgálatra küldeni az érintett családok gyermeket vállaló nőtagjait. 
(Elrettentő élményem: egy családban három lánytestvér 5 DMP-s fiút szült a felvilágosítás hiánya 
miatt.) 

Értelmi fogyatékosság 

Oka változatos. Kromoszóma rendellenességek (Down-szindróma, fragilis X), genetikus, sokszor még 
tisztázatlan eredetű szindrómák, neurometaboliás betegségek (phenylketonuria), perinatális 
károsodások, postnatális fejsérülések, idegrendszeri gyulladások okozhatják. Egyre több esetben 
sikerül az okot tisztázni, ami az esetek jelentős részében lehetővé teszi a prenatális diagnosztikát. Kis 
részüknél van oki kezelés (pl. phenylketonuriánál a korán kezdett diéta), de a prenatális 
diagnosztikával a prevenció elérhető. A kezelés ma többnyire csak gyógypedagógiai. A korai fejlesztés 
hálózata országos, kötelező és ingyenes, de gyakran nem valósul meg. A családorvos feladata, hogy 
megfelelő intézménybe irányítsa az érintett családot. A diagnosztika rohamosan fejlődik, ezért a 
korábban nem diagnosztizált esetek újra vizsgálata célszerű a genetikai rendeléseken. 

Neurometabolikus betegségek 

Ezek a kórképek szellemi és motoros fejlődésbeli elmaradással vagy leépüléssel valamint 
epilepsziával járnak. Egy részük kezelhető. Nagy előrelépés, hogy jelenleg hazánkban 27 kórkép 
szűrését végzik kötelezően az újszülöttől vett beszáradt vércseppből. 

A családorvos feladata a genetikai betegségekkel kapcsolatban 

A nagyszámú genetikai betegség ismerete és felismerése a gyermekideggyógyász és a genetikus 
számára is kihívás. A családorvos szerepe abban kiemelkedő, hogy megakadályozza hasonló betegség 
ismétlődését. Észre kell vennie és számon kell tartania, ha gondozottjai családjában előfordul 
feltehetően öröklött mentális retardáció, neuromuscularis kórkép vagy egyéb genetikus 
megbetegedés. Törekednie kell arra, hogy ezek a betegek diagnózishoz jussanak, ami szükséges, hogy 
a később születendő gyermekeknél lehetőség nyíljon a prenatalis diagnosztikára. Ha terhesség 
vállalása történik a családban, ragaszkodjon a korai genetikai tanácsadáshoz. 

Az idegrendszer gyulladásos megbetegedései 

Az idetartozó kórképek életveszéllyel járnak, ezért kórházi kezelést igényelnek. A családorvos 
feladata gyanú esetén gyors intézetbe juttatás. Gyanújelek a tudatzavar, akut neurológiai góctünet, 
görcsölés és a láz, fejfájás, hányás tünet-triádja. 
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Meningitis 

A purulens meningitisekben ezek mellett tarkókötöttséget, a Kernig és Brudzinski jel pozitivitását és 
esetleg szepsisre utaló jeleket látunk. A ma is súlyos kórképek gyakoriságát védőoltások bevezetése 
csökkentette (lásd a védőoltások fejezetében). A diagnózist a liquor vizsgálata bizonyítja. A kórokozó 
kimutatásával az antibiotikus kezelés célzott lehet. Legalább 10-14 napig kezeljünk akkor is, ha a 
liquor gyorsan normalizálódik. Elégtelen kezelés esetén agytályog vagy subdurális hygroma alakulhat 
ki. 

Vírus okozta meningitisekben a klinikai tünetek enyhébbek, a liquor is kevésbé kóros. A kezelés 
többnyire tüneti és a prognózis kedvező. 

Encephalitis 

Az encephalitiseket többnyire vírusok okozzák. Leggyakrabban a herpes simplex vírus okozta 
necrotizáló, haemorrhagiás gyulladást látjuk, ami súlyos általános állapot mellett fokális tüneteket 
okoz. A diagnózist a vírus DNS-ének kimutatása erősíti meg az agyvízből. Bár az acyclovir hatásos, 
különösen a csecsemők és kisdedek gyakran súlyos maradványtünettel maradnak életben. Gomba 
vagy protozoon okozta meningoencephalitiseket immmunosuppresszív állapotokban látunk. 

Lyme-kór 

A Lyme-kórt a Borrelia Burgdorferi-vel fertőzött kullancs csípése terjeszti. A betegség második 
stádiumában agyidegbénulás (főleg n. facialis) és serosus meningitis lehet. Periferiás arcbénulás 
mögött mindig keressük a Borrelia fertőzést. A felnőttekben a betegség 3. stádiumában jelentkező 
neurológiai és pszichiátriai eltérések gyermekkorban ritkák. 2-4 hetes antibiotikum kúra szükséges. 

Reye szindróma 

A Reye szindróma összefüggése infekciókkal nem egyértelmű, de gyakran előzi meg vírus, főleg 
varicella fertőzés. A gyermekkor betegsége. Akut encephalopathia agyoedemával, a máj és néha a 
vese microvesicularis degenerációjával. Korábbi gyakoriságát a szalicil kezelés provokáló hatásával 
magyarázták. Láz nélkül, hányással és fokozódó tudatzavarral kezdődik, és kezelés nélkül 
életveszélyes. Korai diagnózist biztosít a szérum ammónia szint emelkedése. 

A toxoinfekciókat (tetanus, botulizmus) ma már ritkán látjuk. 

Egyéb kórképek 

A parainfectiosus és paraneoplasticus kórképek gyermekkorban ritkák. Sclerosis multiplex alig fordul 
elő ebben az életperiódusban. Az akut disszeminált encephalomyelitis (ADEM) gyakoribb, 
góctüneteket, tudatzavart, görcsölést okoz. Az MR-en fehérállomány léziót látunk. Szteroiddal, 
plazmaferezissel kezeljük. Varicella után gyakran látunk benignus cerebellitist gyorsan javuló 
ataxiával. 
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Esetismertetés 

Az 5 éves kislány 29. gesztációs hétre 1100 g súllyal született. Újszülött korában légzészavar miatt 
gépi lélegeztetésre szorult 5 napig. Egy ízben görcsölt is is. Ennek hátterében II. stádiumú 
agykamravérzés állt. Koponya ultrahangos vizsgálat a vérzés felszívódása után az agykamrák 
fokozódó tágulatát mutatta. A fejkörfogat-növekedés a normális szintet meghaladta, a kutacsa 
feszült, időnként már lemenő nap tünet is jelentkezett. Mivel a liquor még nem tisztult fel, a szokásos 
ventriculoperitoneális (VP) shunt műtétre nem volt alkalmas. Hat hetes korában a liquort a 
subgaleális térbe vezették, majd 2 hónaposan beültették a VP shuntöt. A gyermek szépen fejlődött. 
Jelenleg enyhén hurutos, hány, feje fáj. Felmerülő lehetőségek: infekció, a shunt elégtelen vezetése 
vagy túlvezetése. Képalkotó vizsgálat normális tágasságú kamrákat mutat. (A nagy sugárterhelés 
miatt az MR optimálisabb, mint a CT). A gyermek állapota romlik a hányás miatt alkalmazott 
infuzióra. Bólus Mannizol viszont átmenetileg feltűnő javulást okoz. Diagnosztikus gondolatmenet: ha 
infekció okozza a hányást, az infuzió jó hatású. Ha a shunt túlvezet, a javasolt kezelés a folyadékadás, 
tehát az infúzió javít.Az elégtelen vezetés elvileg a kamrák tágulatát eredményezné, de kamravérzés 
után a kamrafal hegesedhet, és már nem képes tágulni. Így a Mannizol infúzió jó hatása az 
emelkedett koponyaűri nyomást jelzi. Műtétet végeznek, ami a kamrába vezetető shunt szár 
elzáródását igazolja. Azt kicserélve a gyermek meggyógyul. Tanulság: hydrocephalusos gyermek 
esetében a hányás és fejfájás okának eldöntése nem egyszerű. Célszerű intézetbe küldeni. 

Tesztkérdések 

1. Krónikus fejfájás esetén milyen vizsgálatokat végezzen el a családorvos, mielőtt neurológiai 
rendelésre küldi a beteget? 
A. Vérnyomásmérés 
B. Szemészeti vizsgálat 
C. Anaemia kizárása 
D. Mindhármat 
 
2. A fejfájás-betegségekben mi a legfontosabb a diagnózis felállítására? 
A. Alapos anamnézisfelvétel 
B. EEG készítése 
C. Agyi képalkotó eljárás 
 
3. Melyik életkorban látjuk a lázgörcsöt? 
A. 6 hónapos kor előtt 
B. 10 éves kor után 
C. 6 hónapostól 5 éves korig 
 
4. Mit alkalmazunk a lázgörcs oldására? 
A. Diazepamot rectalisan vagy iv. 
B. Demalgonilt 
C. Algopyrint 
 
5. Az epilepsziás gyermekek hány százaléka gyógyul? 
A. 15% 
B. 100% 
C. 75% 
 
6. Meddig kell szedni az antiepileptikumot? 
A. Élethosszig 
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B. A rohamok megszűntéig 
C. Három rohammentes évig 
 
7. Melyik védőoltás tilos epilepsziásoknak? 
A. MMR 
B. MENJUGATE 
C. INFARIX 
D. Egyik sem 
 
8. Miért lehet eredményes a cerebralis paresis korai kezelése?A. Az éretlen agy plaszticitása 
nagyobbB. Mert az agyi struktúrális elváltozás később javulhatC. Már jó gyógyszereink vannak9. 
Hogyan kezeljük az affectiv apnoet?A. AntiepileptikummalB. Mindig gyógyszerrelC. Többnyire csak 
bőringerek alkalmazásával 
10. Minek köszönhetjük, hogy a meningomielocelevel született babák száma csökkent? 
A. A magzatvédő vitamin szedésénekB. A korai magzati UH-nak, amin felismerhető a károsodás és 
megszakítható a terhességC. A modernebb fogamzásgátlóknak 
D. A és B igaz 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: A, 3: C, 4: A, 5: C, 6: C, 7: D, 8: A, 9: C, 10: D 

Pajzsmirigybetegségek gyermek- és serdülőkorban 
dr. Ilyés István 

A pajzsmirigyműködés zavarainak áttekintése 

A pajzsmirigyműködés gyermekkori zavarai számos szempont szerint, így a megjelenés időpontja, a 
patogenetikai tényezők és a szóba jövő patomechanizmusok, a morfológiai eltérések és a 
pajzsmirigyfunkciók alakulása alapján egyaránt osztályozhatók. A pajzsmirigybetegségek 
manifesztációja szerint beszélhetünk újszülött- és csecsecsemőkori, gyermek- és serdülőkori 
kórformákról. Az etiológiai felosztás nagy csoportjai a jódhiány, mint meghatározó jelentőségű 
exogén tényező miatt kifejlődő, a genetikai zavarok következtében kialakuló és az autoimmun 
patomechanizmus alapján létrejövő pajzsmirigybetegségek. A funkcionális alapon történő felosztás 
pedig hyperthyreosissal, euthyreosissal és hypothyreosissal járó betegségeket különít el. 

A következőkben pajzsmirigybetegségeket gyakorlati szempontból hypothyreosissal, 
hyperthyreosissal és strúmával járó kórformákra osztva ismertetjük, utalva az átfedésekre. Először a 
congenitalis hypothyreosis témakörét tekintjük, majd a juvenilis lymphocytás thyreoiditist, ami a 
gyermekkori szerzett hypothyreosis leggyakoribb oka, mutatjuk be. Ezután a gyermekkori 
hyperthyreosis-formákkal foglalkozunk, majd a gyermekkori jódhiányos strúma témakörét tárgyaljuk, 
végül a gyermekkori göbös strúma kérdését foglaljuk röviden össze. 

Congenitális hypothyreosis 

Definíció 

A congenitális hypothyreosis gyűjtőfogalom. Ide soroljuk mindazon hypothyreosis-formákat, 
függetlenül a háttérben álló etiológiai és patogenetikai tényezőktől, amelyek esetében a 
pajzsmirigyműködés csökkenése biokémiai módszerekkel már a megszületéskor igazolható. A 
congenitális hypothyreosissal gyakran szinonim fogalomként használják a kretinizmus kifejezést. 
Mások viszont megkülönböztetik a neurológiai kretinizmust és a hypothyreoid kretinizmust. Az előbbi 
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tulajdonképpen súlyos idegrendszeri tünetekkel járó hypothyreosis. Egyesek csupán ezt az állapotot 
illetik a kretinizmus kifejezéssel, a nem idegrendszeri formára pedig egyszerűen a congenitalis 
hypothyreosis megjelölést használják. Endémiás kretinizmus alatt azt értik, ha a veleszületett 
hypothyreosis esetei a jódhiánnyal jellemzett területen tömegesen észlelhetők. Ilyenkor egyes 
területeken a neurológiai kretinizmus, másokon a hypothyreoid kretinizmus észlelhető. 

A pajzsmirigyműködés elégtelensége magának a pajzsmirigynek, ritkábban a hypophysisnek vagy a 
hypothalamusnak a károsodása miatt következik be, és eszerint primer, szekunder vagy tercier 
hypothyreosisról beszélünk. 

Epidemiológia 

Az újszülöttkori hypothyreosis szűrővizsgálatok eredményei szerint a congenitalis hypothyreosis 
gyakorisága 1:3000-1:5000 újszülöttre tehető. Az esetek döntő hányada primer hypothyreosisnak 
felel meg. 

Etiológia, pathogenesis 

A congenitális hypothyreosis primer, szekunder vagy tercier formái különböző etiológiai tényezők 
következtében jöhetnek létre (1. táblázat). 

1. táblázat. A congenitalis hypothyreosis etiológiája 

Primer formák 

 A pajzsmirigy dysgenesise 

 A hormonképzés zavarai 

 Transplacentalis faktorok 

 Jódhiány 
Szekunder formák 

 Hypophysis hypoplasia 

 A TSH csökkent elválasztása 
Tercier formák 

 Hypothalamus fejlődési zavar 

 A TRH termelés csökkenése 
 

A primer formák között leggyakrabban a pajzsmirigy fejlődési zavara (dysgenesis) szerepel okként: a 
mirigy teljes vagy részleges hiánya és rendellenes elhelyezkedése (pl. a thyreoidea lingualis) egyaránt 
előfordul. A dysgenesis többnyire sporadikus megjelenésű, további hányada familiáris. 
Kialakulásában az utóbbi időben a pajzsmirigy szöveti fejlődésének szabályozásában szerepet játszó 
transzkripciós faktorok genetikai eltéréseit mutatták ki. A pajzsmirigyhormon-szintézis zavarai 
hátterében is számos genetikai eltérést mutattak ki. A natrium-jodid-symporter (NIS) a jód aktív 
transzportját szabályozó fehérje. A pajzsmirigy-peroxidáz (TPO) haem-tartalmú glycoprotein, a jód 
oxydációját és a jódthyrosinok összekapcsolását katalizálja, mutációi az organifikáció (jodizáció) 
defektusához vezetnek. Az ún. pendrin fehérje génjének mutációinak következménye az 
organifikációs zavar congenitalis strúmával és halláscsökkenéssel (Pendred-szindróma). A 
thyreoglobulin (Tg) a pajzsmirigyhormon szintézis matrixát képezi, mutációi kóros thyreoglobulin-
képződéshez vezetnek, s a pajzsmirigy-hormon szintézis csökkenése következtében hypothyreoid 
strúma alakul ki. A TSH-receptor (TSH-R) génjének mutációi csökkent pajzsmirigyhormon-képzést 
okoznak, mert a TSH-érzékenység csökkenése következik be. 
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A jódhiány szerepe az anyai és magzati pajzsmirigyműködés kapcsolata alapján értelmezhető. A 
placenta a pajzsmirigyhormonok számára átjárható, s az anyai T4 szint alakulása a magzati 
idegrendszer fejlődésében nagy fontossággal bír. A magzati agy fejlődésének korai fázisában a 
pajzsmirigyhormon szükségletet csak az anyai forrás biztosíthatja. Az anyai T4 inadekvát átvitele a 
terhesség első szakaszában a neurológiai kretinizmus kialakulásához vezet Az agyfejlődés további 
szakaszában a pajzsmirigyhormon-mennyiséget már az anyai és a magzati pajzsmirigyműködésnek 
együtt biztosíthatja. Az anyai hypothyroxinaemia miatt idegrendszeri károsodás következhet be, a 
jódhiány miatt pedig károsodik a magzat pajzsmirigyműködése, s congenitális hypothyreosis alakul ki. 
A megszületéssel az anyai T4 transzfer megszűnik, noha a központi idegrendszer optimális 
fejlődéséhez még postnatálisan is szükséges pajzsmirigyhormon nem áll rendelkezésre. 

Egyes gyógyszerek szedése a terhesség alatt, továbbá az anyai radiojód-terápia is congenitalis 
hypothyreosist okozhat. Hypothyreosishoz vezet a TSH-receptort blokkoló anyai antitestek (TRB-Ab) 
transplacentalis átvitele is. 

A szekunder és a tercier hypothyreosis a hypophysis vagy a hypothalamus defektusai következtében 
alakul ki. Mindkét típus esetében öröklött és szerzett formák egyaránt előfordulnak. A hypophysis 
hormonok kombinált hiánya részjelenségeként létrejövő hypothyreosis öröklött formáit a hypophysis 
fejlődésében szerepet játszó transzkripciós faktorok génjeinek mutációi okozzák. A TSH hiány az 
újszülött- és a csecsemőkorban még nem észlelhető, a gyermekkor folyamán alakul ki. A centrális 
congenitalis hypothyreosis a TRH-receptor génje mutációjának következménye is lehet. A TSH-gén 
mutációja okozta forma is ismert. Ezekben a formákban izolált centrális hypothyreosis áll fenn. 

Tünetek, klinikai kép 

Megszületéskor a betegség tünetei hiányozhatnak. A mozgásszegénység, a hypothermiára való 
hajlam, az etetési nehézség már az első héten feltűnhet; hasi distensio, hányás, obstipáció is 
jelentkezhet. A kutacsok tágak, a varratok szélesek. Elhúzódó sárgaság gyakran észlelhető. A 
későbbiekben bővül a tünetek köre. Jellemző a nagy alvásigény, a kevés, rekedt sírás, a feltűnő 
“jóság”. Megtekintéskor puffadt, bamba arcot, távolülő szemeket, nyitott szájat, nagy előeső nyelvet 
figyelhetünk meg. Gyakran találunk köldöksérvet, hideg, száraz bőrt, lassú reflexeket. Néhány 
hónapos korban már a klasszikus klinikai tünetegyüttes figyelhető meg: a fentiek mellett feltűnő a 
szellemi elmaradás, lassú a statikai fejlődés, erősen késik a fogzás, és súlyossá válik a növekedés 
elmaradása. 

Diagnosztika 

A diagnózis, ha a betegség gyanúja felmerül, az alacsony pajzsmirigy hormon-szint és - primer 
hypothyreosis esetén - a szérum emelkedett TSH koncentrációjának kimutatásával bizonyítható. A 
további lépések szakellátásban végezhetők. A TRH-teszt a hypothyreosis egyes formáinak 
elkülönítésében nyújt segítséget. Kimutatható a csontérés retardációja. E célra az élet első heteiben-
hónapjaiban, a femur distális és a tibia proximális epiphysisének, valamint a talus és a calcaneus 
méretének vizsgálata használható. A dysgenesis egyes formáiban 99-m-Tc-vel végzett scintigraphia 
segíti az elkülönítést. A hormonképzés enzymopathiái pedig csupán speciális laboratóriumi 
vizsgálatokkal bizonyíthatók és különíthetők el. 

Szűrővizsgálat újszölöttkorban 

Minthogy a kezelésbevétel ideje a prognózis szempontjából meghatározó, s mert a betegség tünetei 
az első élethetekben nem specifikusak, e gyakori betegség újszülöttkori szűrése feltétlenül indokolt. 
Ez az 5. életnapon szűrőpapírra levett vérminta T4 vagy TSH tartalmának meghatározásával 
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végezhető el. Utóbbi módszer érzékenyebb és pontosabb. A szűrőprogramok napjainkban ezért e 
metodikára épülnek, noha a szekunder és a tercier hypothyreosis kimutatására nem alkalmas. E 
formák azonban az összes congenitalis hypothyreosis esetnek csak kb. 5%-át teszik ki, és szerencsére 
általában súlyos mentális retardációval nem járnak. 

Terápia 

Az újszülöttkorban kiszűrt vagy később diagnosztizált esetek kezelése szintetikus L-T4 készítménnyel 
történik. A szintetikus T4, melynek egy része a keringésben T3-má alakul, egyenletesebb T3 és T4 
szintet biztosít, mint a T3 készítmény, ezért előnyösebb. Dózisa az első hónapokban 10 μg/kg/nap, 
mely 3 éves korra 4-6 μg/kg/nap, 5 éves korra pedig 3-5 μg/kg/nap adagra csökkenthető. A kezelés 
hatásossága a fizikális jelek változásán jól lemérhető. A csecsemő élénk lesz és aktív, étvágya javul, 
obstipációja megszűnik. Elveszti myxoedemáját, növekedni kezd, csontérése meggyorsul. 
Megváltozik az arckarakter és az egész megjelenés. A substitutiós terápia a növekedés és a csontérés 
ütemének követésével, valamint a szérum pajzsmirigyhormon-szintjének és TSH koncentrációjának 
időnkénti meghatározásával ellenőrizhető. A gondozásban nagyon fontos a szakellátás és az 
alapellátás együttműködése. 

Prognózis 

A prognózist a központi idegrendszer pajzsmirigyhormonok hiányában kialakult károsodásának 
súlyossága határozza meg. Ez messzemenően a diagnózis felállításának időpontjától és az adekvát 
substitutiós terápia indításától, majd folytatásától, azaz a gondozás minőségétől is függ. Befolyásolja 
azonban a pajzsmirigyműködés magzati károsodásának mértéke is. 

Juvenilis lymphocytás thyreoiditis (JLT) 

Definíció 

A JLT igazi autoimmun endokrin megbetegedés, a felnőttkorban észlelhető Hashimoto thyreoiditis 
gyermek- és fiatalkori változata. Sajátossága, hogy a pajzsmirigy lymphocytás infiltrációja és a 
lymphoid folliculusok képződése mérsékeltebb fokú, a fibrosis kialakulása ritkán fordul elő és a 
mértéke akkor is csupán minimális. További jellemző, hogy az esetek egy részében a betegség 
viszonylag hamar, spontán kialszik, self-limiting jellegű. 

Patogenezis, patomechanizmus 

Az autoimmun thyreoiditis az autoimmun endokrin betegségek prototípusának tekinthető. Az 
immunrendszer örökletes sajátsága alapján a celluláris és a humorális immunitás komplex zavara 
alakul ki, aminek eredőjeként a pajzsmirigy szöveti állományának lassú pusztulása következik be, és a 
végkimenetelt általában a hypothyreosis kialakulása jelenti. A patogenezisben az immunrendszer 
elsődleges zavara a döntő. A családi halmozódás mellett bizonyított a betegségnek specifikus 
hystocompatibilitási antigénekkel (MHC antigének) való összefüggése: előfordulása HLA-B8 és a HLA-
DR5 antigén hordozók között gyakori. Az immunreguláció zavara miatt károsodik a T 
szuppresszor/cytotoxicus sejteknek az a kontrolláló hatása, mely a B sejteknek a T helper sejtek (Th2) 
általi aktivációját féken tartja. Ennek következtében a plasmasejtekké átalakult B sejtekben a 
különböző pajzsmirigy autoantigének ellen autoantitestek termelése indul meg. Emellett a T sejtek 
(Th1) által termelt lymphokinek a macrophagokat cytolyticus és egyben antigénprezentáló sejtekké 
alakítják. Mindennek következménye az autoimmun pajzsmirigygyulladás szövetdestrukciót okozó 
folyamata lesz, ami előrehaladva a thyreocyták és a folliculusok károsítása révén hypothyreosist 
eredményez. 
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Tünetek, klinikai kép 

A JLT legfontosabb klinikai tünete a pajzsmirigy tömött, néha aszimmetrikus, legtöbbször 
fájdalmatlan, de kissé érzékeny megnagyobbodása. A mirigy felszíne egyenetlen tapintatú, a göb 
előfordulása nem jellemző. A strúma az esetek többségében észrevétlenül alakul ki, esetenként a 
kifejlődése gyors. Az ultrahang vizsgálat inhomogenitást, echoszegény területeket mutat ki. 

A JLT-ben számos thyreoidea autoantigénnel szemben termelődött autoantitest mutatható ki. 
Gyakorlati szempontból a legnagyobb jelentősége a pajzsmirigy-peroxidáz ellen termelődött auto-
antitestek (anti-TPO, korábban mikroszómális) autoantitestek vizsgálatának van, minthogy ezen 
antitest kimutathatósága és a pajzsmirigy cytológiai lelete között szoros korreláció mutatható ki. 
Gyakran detektálhatók a thyreoglobulinnal szemben termelődött antitestek is, bár ezek diagnosztikai 
értéke kisebb. Kimutathatók lehetnek a TSH receptor elleni autoantitestek is, melyek döntően 
blokkoló jellegűek, a stimuláló TSH receptor elleni autoantitestek (Trab) a kezdeti hyperthyreosissal 
járó JLT esetekben észlelhetők. 

A pajzsmirigyfunkciók alakulása a betegség lefolyását tükrözi. A diagnózis felállításának időpontjában 
a hormonvizsgálatok leggyakrabban euthyreosist igazolnak. Előfordul azonban a gyermekkorban is, 
hogy a strúma észlelését követően végzett vizsgálatok során mérsékelt fokú hyperthyreosis 
(Hashitoxycosis) fennállása igazolódik, ilyenkor TSH receptor elleni stimuláló autoantitestek is 
kimutathatók. Lehetséges továbbá, hogy már a JLT felismerésének időpontjában hypothyreosis 
mutatható ki, vagy pedig a normális pajzsmirigyhormon szintek mellett észlelt kissé emelkedett TSH 
érték csökkent pajzsmirigyrezerv (kompenzált, subclinucus hypothyreosis) fennállását igazolja. A 
patológiai folyamat előrehaladása az enyhe hyperthyreosissal kezdődő esetekben euthyreosis 
kialakulását eredményezi, majd pedig, az euthyreosissal kezdődő JLT esetek kórlefolyásához 
hasonlóan, kompenzált, subclinicus hypothyreosis, később manifeszt hypothyreosis alakul ki. A 
betegség enyhe eseteiben előfordulhat az euthyreosis fennmaradása is. 

Diagnosztika 

A JLT diagnosztikájában az előzményi adatok közül a pozitív családi anamnezis és a normális 
jódellátottságra utaló adat nagy fontosságú. A jellegzetes klinikai kép észlelése esetén 
megítélésünket jelentős mértékben segítheti továbbá a pajzsmirigy ultrahangvizsgálatának 
inhomogenitást és echoszegény területeket kimutató eredménye, valamint a pajzsmirigy 
autoantitestek, különösen pedig a mikroszómális (peroxidáz) antitestek emelkedett szintjét igazoló 
eredmény is. Egyesek szerint a diagnózis a típusos klinikai kép, jellegzetes ultrahang vizsgálati 
eredmény és pozitív antitest-vizsgálati eredmény alapján már felállítható. Kétes esetben segíthet a 
vékonytű aspirációs vizsgálat. Ennek elvégzése akkor is indokolt, ha a tapintás és az ultrahang-
vizsgálat göb jelenlétét mutatja ki, különösen, ha a szcintigraphia hideg göb fennállása mellett szól. A 
pajzsmirigy funkcionális állapota az FT4 és az sTSH vizsgálat elvégzésével megítélhető. A pajzsmirigy 
fokozott működésére utaló leletek esetén a pajzsmirigy-stimuláló autoantitestek is vizsgálandók. 

A JLT társulása egyéb autoimmum betegségekkel nem ritka jelenség. Az autoimmun endokrin 
betegségek közül az 1-es típusú diabetes mellitus, az autoimmun hypadrenia, orbitopathia és 
ovárium-elégtelenség említhető. A JLT nem endokrin autoimmun betegségekkel történő társulása 
pedig az alopecia, a vitiligo, az anaemia perniciosa, a myastenia gravis, a rheumatoid arthritis, az SLE, 
a Sjögren-szindróma, a kevert kötőszöveti betegség és a krónikus aktív hepatitis esetében egyaránt 
előfordulhat. 
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Terápia 

A JLT kezelése szintetikus pajzsmirigyhormon készítménnyel, L-thyroxin kezeléssel történik. A kezelés 
indítása a specialista feladata. A mai felfogás szerint a kezelés indítása csak akkor indokolt, ha a 
hormonvizsgálat a szubklinikus hypothyreosis egyértelmű kialakulását jelzi. Ilyenkor a szérum FT4 
szint még a normális tartományban van, az sTSH-szint viszont már mérsékelten emelkedett, 4 és 10 
mE/l között van. A rendszeres gondozás biztosítja a szubklinikus hypothyreos időben történő 
felismerését és a kezelés időben történő elkezdését. 

A Hashitoxicosis ritka eseteiben a betegség hyperfunkcióval járó első időszakában a fokozott 
pajzsmirigyhormon-hatást csökkentő β-blokkoló készítménnyel célszerű a kezelést kezdeni, s 
pajzsmirigyhormon-képződést csökkentő készítmény (Metothyrin) csak akkor alkalmazható, ha a β-
blokkolóval nem érhető el megfelelő hatás, s akkor is csak kis dózisban, kellő ellenőrzés mellett és 
csak a feltétlenül szükséges ideig. 

Az L-thyroxin kezelésben részesülő JLT betegek követésére a fizikális vizsgálat végzése mellett a 
pajzsmirigyfunkciók és az antitesttiter alakulása használható fel. 

Prognózis 

A betegség végkifejlete az esetek túlnyomó többségében a hypothyreosis, az enyhe esetekben ritkán 
előfordulhat az euthyreosis fennmaradása is. A JLT a szerzett hypothyreosis leggyakoribb oka. 

Graves-Basedow-kór gyermek-és serdülőkorban 

Definíció, sajátosságok 

A Graves-Basedow kór a pajzsmirigy fokozott működése, ami stimuláló antitestek hatására 
következik be. Gyermek- és serdülőkori formájában a betegség klinikai megjelenésében, 
lefolyásában, kezelési gyakorlatában sajátosságok lelhetők fel, melyekre a betegség ismertetése 
során utalunk. 

Epidemiológia 

A betegség előfordulása a gyermek- és serdülőkorban meglehetősen ritka. Incidenciáját a 
gyermekkorban 0,1/100000/évre becsülik, a serdülőkorra az incidencia 3/100000/évre emelkedik. 

Patogenezis, patomechanizmus 

A Graves-Basedow kór autoimmun endokrin megbetegedés. A hyperthyreosist a pajzsmirigyhormon-
képződés fokozódása váltja ki, ami a TSH receptorokhoz kötődő pajzsmirigy-stimuláló antitestek 
termelődése miatt alakul ki. Ezen thyreoidea-stimuláló autoantitestek (TSI) IgG természetűek, a 
különböző kimutatási módszerek szerint elnevezett stimuláló ellenanyagok a TSI-nek felelnek meg. A 
Graves- Basedow kórban – hasonlóan a JLT-hez – a pathogenetikai alapot az immunrendszer 
elsődleges zavara képezi. Ezt jelzi a HLA II osztályú antigénekkel való összefüggés: a betegség a HLA-B 
és HLA-DR5 antigénekkel rendelkezők között gyakoribb. A kiváltó tényezők hatására az 
immunregulációnak a celluláris és a humorális immunitást egyaránt érintő komplex zavara alakul ki: a 
szuppresszor T lymphocyták funkciózavara a B sejt-működés megváltozása révén a TSI 
termelődéséhez vezet. A két betegség között átmeneti formák is ismertek. 
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Tünetek, klinikai kép 

A betegség általában ingerlékenységgel, idegességgel, a hangulat labilitásával, az iskolai teljesítmény 
romlásával kezdődik. Súlyvesztés következik be, noha az étvágy jó. Fokozott izzadékonyság, a 
meleggel szembeni intolerancia, szívdobogás-érzés, hasmenésre való hajlam is szerepel a panaszok 
között. Feltűnik a strúma megjelenése, s kisebb-nagyobb mértékű exophtalamus is észlelhető lehet. 
Vizsgálatkor emellett mérsékelt fokú systolés hypertensiót, széles pulzus-amplitúdót, tachycardiát 
találunk. A tenyér nedves, finom hullámú tremor is látható. Az esetek egy részében kimutatható a 
Graefe, a Stelvag vagy a Moebius tünet: lefelé tekintéskor a bulbus mozgását a felsőszemhéj késve 
követi; a pillacsapások ritkák; a convergentia nem teljes. A betegség hosszabb fennállása esetén a 
növekedés és a csontkor is accelerált. 

Diagnosztika 

A Graves-Basedow kór diagnózisának felállításában a gyermek- és serdülőkorban is mindenekelőtt az 
előzményi adatokra és a fizikális vizsgálat eredményére támaszkodhatunk. Alapvető továbbá a 
hyperthyreosis fennállásának bizonyítása és a thyreoidea stimuláló autoantitestek kimutatása. A 
szérum FT4 és sTSH koncentrációjának mérése a hyperthyreosis bizonyítására és a TSH-szuppresszió 
mértékének megítélésére alkalmas eljárás. Az sTSH alkalmazása az enyhébb esetek megítélésében is 
feleslegessé teszi a korábban alkalmazott TRH-teszt végzését. Szükség lehet az FT3 színt 
meghatározására is, mert egyes esetekben a T3 szint emelkedése jelezheti először a hyperthyreosis 
kialakulását, másrészt az ún. T3-hyperthyreosis a gyermekkorban is előfordulhat. A pajzsmirigy 
autoantitestek közül a Graves-Basedow kór diagnosztikájában a thyreoidea-stimuláló autoantitestek 
kimutatása hyperthyreosis fennállása esetén bizonyító értékű. E célra számos módszer áll 
rendelkezésre, a gyakorlatban legelterjedtebb a kompetitív receptor assay (TRAK). Az egyéb 
pajzsmirigy autoantitestek pozitivitásának aránya a gyermek-és serdülőkori Graves-Basedow kórban 
is változó és vizsgálatuk diagnosztikus értéke csekély. Ezen antitestek titere a JLT-ben lényegesen 
magasabb, az ultrahangvizsgálat és a scintigraphia során inhomogenitás észlelhető, mindezek segítik 
az elkülönítést a betegségek első időszakában. A pajzsmirigy gyermek- és serdülőkorban ritka 
autonom adenomája esetén a göbös strúma és a pajzsmirigy túlműködése együtt észlelhető, a 
scintigraphia forró göb leletét adja s a TSI nem mutatható ki. 

Terápia 

A gyermek- és serdülőkori Graves-Basedow kór kezelésében rendelkezésre álló lehetőségek: a 
thyreostatikus kezelés, a műtéti megoldás és az izotóp terápia. A közülük történő választás kérdése 
jelenleg is vitatott. Az európai gyakorlat a gyógyszeres kezelést részesíti előnyben, mely a 
pajzsmirigyhormonok szintézisét csökkentő készítmény és a hormonhatás kialakulását befolyásoló β-
blokkoló alkalmazását jelenti. A hazai forgalomban lévő thyreostatikumok a methymasol 
(Metothyrin) és a propylthyouracil (Propycil). Az előbbi kezdő dózisa 0,5 mg/kg/nap, at utóbbié 5 
mg/kg/nap, ami fenntartó adagra csökkenthető. Tekintettel a betegség self-limiting voltára és hosszú 
lefolyására, a hormonszintézist blokkoló készítmény alkalmazására évekig szükség lehet, a β-blokkoló 
adása az euthyreosis eléréséig indokolt. A hormonképzést csökkentő gyógyszeres kezelés 
befejezésére vonatkozó pontos kritériumok nem állnak rendelkezésre. A fenntartó dózis alkalmazása 
során tartósan fennálló euthyreosis mellett a TSH szuppresszió megszűnése, valamint a pajzsmirigy-
stimuláló antitestek normalizálódása, ami az autoimmun folyamat megnyugvását jelzi, segíthet a 
döntésben. A thyreostaticus kezelés fenntartó adagban történő folytatása során vagy akár annak 
körültekintő abbahagyását követően a hypethyreotikus tünetek fellángolása következhet be, ami a 
terápiás dózisra történő visszatérést teszi indokolttá. 
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Itt szükséges kitérni arra, hogy a gyermek-és serdülőkori Graves-Basedow kór gyógyszeres 
kezelésében is kétféle gyakorlat terjedt el. Ezek egyike a thyreostaticus kezelésnek 
pajzsmirigyhormon készítménnyel történő kiegészítése az euthyreoid státus elérését követően 
(kombinált kezelés), a másika pedig a hormonszintézist blokkoló készítménnyel folytatott 
monoterápia, melyben a gyógyszer fenntartó adagja az euthyreosis elérését követően a 
pajzsmirigyműködés funkcionális állapotának időnkénti ellenőrzésével határozható meg (adaptív 
kezelés). Az európai gyakorlat mindkét módszert alkalmazza. Az adaptív kezelés rendszeresebb 
ellenőrzést és szoros beteg-orvos kapcsolatot igényel. 

A műtéti kezelés indikációját a gyermekkorban a thyreostaticus terápia sikertelen volta, az 
együttműködés hiánya, esetenként a golyva igen nagy mérete adja. Mellékhatások miatt a 
gyógyszeres kezelést gyermekkorban ritkán kell abbahagyni. A választott műtéti megoldás általában a 
subtotalis thyreoidectomia. Műtéti előkészítésre ma inkább használják a β-blokkoló szereket, mint a 
jódot. A műtét az esetek túlnyomó hányadában megszűnteti a hyperthyreosist. Hypoparathyreosis, 
recurrens paresis gyakorlott sebésznél ritka szövődmény. A postoperatív hypothyreosis azonban 
viszonylag gyakran bekövetkezik, de pajzsmirigyhormon-kezeléssel rendezhető. 

A radioaktív jódkezelést Európában a gyermekkorban általában ellenzik. Alkalmazása után 
felnőttekben a hypothyreosis gyakorisága meghaladja a subtotalis strumectomiát követő 
postoperatív hypothyreosisét. Gyermekkorban a tartózkodás oka inkább a sugárkárosodás 
veszélyének hangsúlyozása. Bár ennek realitását az USA-ból származó eddigi tapasztalatok nem 
bizonyítják, az izotópkezelést Európában csak a végső esetben ajánlják. 

Az utóbbi időszakban azonban egyre inkább felvetik, hogy a gyógyszeres kezelés hatástalansága vagy 
a recidivák esetén az eddigi gyakorlathoz viszonyítva a gyermekkorban is bátrabban kell a betegség 
végleges megoldását jelentő eljárásokat (sebészi vagy izotóp-kezelés) alkalmazni. 

Autonóm pajzsmirigy-adenoma gyermek- és serdülőkorban 

Definíció 

A pajzsmirigy autonom adenomájáról akkor beszélünk, ha az általában szoliter, ritkábban multiplex 
adenoma a TSH hatástól függetlenül működik. Az adenoma területén excesszív mennyiségű 
pajzsmirigyhormon termelődésére kerül sor ilyenkor (toxikus adenoma). A TSH-képződés 
visszaszorítása pedig azt eredményezi, hogy a környező szövet hormontermelése lényeges 
mértékben lecsökken. A pajzsmirigy autonom adenomája a gyermekkorban nagyon ritkán előforduló 
megbetegedés, a gyermekkorban előforduló hyperthyreosisnak ritka oka. 

Patogenezis, patomechanizmus 

A pajzsmirigy autonom adenomájának patogenezisében korábban a pajzsmirigy tartós stimulációra 
(TSH hatásra) adott válaszreakciójának tulajdonítottak fontos szerepet, a jódhiány hatását és a 
pajzsmirigy hyperplasia és adenoma közötti kapcsolatot hangsúlyozták. Ma a TSH receptorának (TSH-
R) és a TSH-hatás kifejlődésében részvevő ún. Gsα-proteinnek a szomatikus aktiváló mutációit tartják 
meghatározónak, az autonom adenoma kialakulásáért hozzávetőlegesen 80 %-ban a TSH-R-t, 20%-
ban pedig a Gs-protein α-alegységét érintő szomatikus mutációk tehetők felelőssé. A szomatikus 
aktiváló mutációk kialakulását a jódhiány ún. epigenetikus hatásként a mutagenezis fokozása révén 
segíti elő. 
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Tünetek, diagnosztika, terápia 

Fizikális vizsgálat során göbös strúma és a hyperthyreosis tünetei észlelhetők, szemtünetek nélkül. Az 
ultrahangvizsgálat a göbös elváltozást, a hormonvizsgálatok a hyperthyreosis fennállását igazolják. 
Autoimmunitást igazoló adatok nem nyerhetők. Az autonom adenoma lehetőségének felmerülése 
esetén szcintigráfia végzendő. Az adenoma excesszív hormontermelése miatt az adenoma 
izotópfelvétele fokozott, ún. forró göb mutatható ki. A környező pajzsmirigyszövet hormontermelése 
a visszaszorított TSH-szint miatt kifejezetten csökkent, ami izotópfelvétel csökkenésében nyilvánul 
meg. Az autonom pajzsmirigy-adenoma kezelése a gyermekkorban műtéti, ami a forró göb 
enukleációját jelenti. 

Újszülöttkori hyperthyreosis az anyai Graves-Basedow kór következtében 

Definíció, patogenesis 

A betegség lényege, hogy az anyai TSH receptor ellenes stimuláló ellenanyagok a placentán átjutva a 
magzatba kerülnek, és az újszülött pajzsmirigyének hyperthyreosis kialakulásában megnyilvánuló 
átmeneti működészavarát okozzák annak autoimmun megbetegedése nélkül. 

A betegség kialakulására nem csak azon terhesek esetében lehet számítani, akik az adott terhességük 
során részesültek Graves-Basedw kór miatt kezelésben. Azon anyák újszülöttjei esetében is 
bekövetkezhet a hyperthyreosis kialakulása, akiknek az előzményében korábban a Graves-Basedow 
kór sikeres gyógyszeres, radiojód vagy műtéti kezelése szerepel. 

Kórlefolyás, tünetek 

Az érintett újszülöttekben a hyperthyreosis kialakulása eltérő időpontokban következhet be. 

Az újszülött hyperthyreosisának tünetei már az élet első óráiban észlelhetők lehetnek, ha az TSH 
receptorok működését stimuláló anyai autoantitestek a magzati életben jelentős mennyiségben 
jutottak át a placentán, s érvényesül az újszülött pajzsmirigyére kifejtett stimuláló hatás. 

Abban az esetben, ha az anya a terhesség során thyreostatikus kezelésben részesült, a placentán 
átjutó thyreostatikum a magzati pajzsmirigy hormonképzésére is blokkoló hatást fejt ki. A 
megszületés után ez a hatás tovább már nem érvényesül, és ha a TSH receptort stimuláló anyai 
autoantitestek számottevő mennyiségben jutottak át, a thyreostatikus hatás alól felszabadult 
újszülött pajzsmirigy túlműködése általában a 3-5 életnapon bekövetkezik. 

A placentán azonban a TSH receptorokat stimuláló antitestek mellett blokkoló autoantitestek is 
átjuthatnak a Graves-Basedow kórban szenvedő anya magzatába. A megszületést követően az 
újszülött pajzsmirigy működése a stimuláló és a gátló antitestek hatása eredőjeként alakul. Ha a gátló 
antitestek aránya számottevő, előfordulhat, hogy a stimuláló antitestek hatása csak később jut 
érvényre, és a hyperthyreosis tünetei csak az első élethetekben jelentkeznek. 

Az újszülöttkori hyperthyreosis súlyos betegség. Az érintett újszülött nyugtalan, szívműködése 
tachycard, gyakran arrythmiás, légzészavarral küszködik. Bőre meleg, kipirult. Exophtalmusa, 
strúmája lehet. Az első időszakban a keringési elégtelenség kialakulásának veszélye áll fenn. Emiatt 
gyors diagnózis és célzott, intenzív kezelés szükséges. 
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Diagnosztika 

Az előzmények pontos tisztázása nagy fontosságú. Az anyai Graves-Basedow kór előzményi adata 
már a terhesgondozás során komolyan értékelendő, és ilyenkor fel kell készülni az újszülött 
hyperthryeosisának a lehetőségére. Az újszülött fizikális vizsgálata és a gyors hormonvizsgálat 
biztosíthatja a diagnózist, még ha a pajzsmirigy-stimuláló autoantitest bizonyító eredménye általában 
nem is áll azonnal rendelkezésre. 

Kezelés 

Az újszülöttkori hyperthyreosis kezelése intézeti feladat. Az első lépés a fokozott pajzsmirigyhormon-
hatást mérséklő β-blokkoló (propranolol) terápia haladéktalan elkezdése. Emellett a 
pajzsmirigyhormonok elválasztása jódkezelés bevezetésével csökkenthető. Az újszülött pajzsmirigy 
kifejezetten érzékeny a jód pajzsmirigyhormon-szintézist blokkoló hatása iránt, emiatt az FT4 és FT3 
szintek monitorozása szükséges a jódkezelés során. Azon enyhébb esetekben, akiknél a bevezetett β-
blokkoló kezelés mellett a hormonszintézis rapid csökkentése nem feltétlenül indokolt, inkább a 
biztonságosabbnak tartott kisadagú methimasol (Metothyrin) kezelést ajánlják. A pajzsmirigy-
stimuláló autoantitestek szintjének csökkentésére immunglobulin készítmény iv. adásával is 
próbálkoztak. A pajzsmirigy-stimuláló autoantitestek mennyiségének fokozatos csökkenésével 
párhuzamosan a kezelés fokozatosan elhagyhatóvá válik. 

A gyermekkori jódhiányos strúma 

Definíció, osztályozás 

A strúma vagy golyva a pajzsmirigy megnagyobbodását jelenti csupán, ami már a gyermekkorban is 
észlelhető lehet. Nagyságának megítélése a WHO beosztása szerint történik. Eszerint 1. fokú 
strúmáról beszélünk tapintható pajzsmirigy esetén: 1/a fokozatról akkor van szó, ha a strúma 
hátrahajtott fejjel sem látható, 1/b fokozat fennállásakor a tapintható pajzsmirigy hátrahajtott fejjel 
már látható, de normális fejtarás mellet nem. A 2. fokozatú strúma jól látható normális fejtartás 
esetén is. Az ennél nagyobb strúmát a 3. fokozatba soroljuk. 

A gyermekkori strúma formái közül gyakorlati jelentőségük miatt a gyermekkori jódhiányos strúma, a 
juvenilis lymphocytás thyreoiditis, a Graves-Basedow betegség gyermekkori formája és a nodosus 
strúma gyermekkori esetei emelhetők ki. 

A jódhiányos strúma a pajzsmirigynek a nem kielégítő jódbevitel következményeként kialakuló 
megnagyobbodását jelenti az euthyreoid státus megmaradása mellett. A jódhiányos euthyreoid 
strúma a jódhiánybetegség egyik megnyilvánulási formája. Ha a jódbevitel a szükséglettől 
rendszeresen elmarad, már a gyermekkorban jódhiányos strúma alakul ki. 

Epidemiológia 

Jódhiányos területeken, ahol a talaj és az ivóvíz jódszegénysége folytán a jódfelvétel elégtelen, a 
jódhiányos strúma megjelenése endémiás mértékű. Az elégtelen jódbevitel a WHO adatai szerint a 
leggyakoribb hiány-állapotok közé tartozik, s a jódhiányos strúmások száma százmilliókra tehető. A 
gyermekkori jódhiányos strúma az elégtelen jódbevitellel jellemezhető területeken az euthyreoid 
strúma leggyakoribb formája. Lányok esetében gyakrabban észlelhető, mint a fiúk esetében, 
gyakorisága az iskolás korban kezd emelkedni, a pubertaskorban pedig lényegesen megnő. A 
connatális forma súlyos jódhiány esetén látható. 
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Patogenezis, patomechanizmus 

A jódhiányos strúma adaptációs betegségnek tekinthető: az elégtelen jódbevitel (vagy a 
jódanyagcsere zavarát okozó egyéb tényező) következtében kialakuló válaszreakció. A 
hormonszintézishez rendelkezésre álló jódmennyiség csökkenése a pajzsmirigy működésének 
jelentős változását idézi elő, ami a csökkent jódkínálat ellenére a kielégítő pajzsmirigyhormon-
szintézis biztosítását szolgálja. Az adaptáció az exogén jódbevitel mind nagyobb hányadának 
akkumulációját eredményezi, másrészt hathatósabban történik pajzsmirigyhormonok 
degradációjából származó jódmennyiség reutilizációja is. A jódhiányhoz történő adaptáció 
folyamatában számos mechanizmus igazolható. A pajzsmirigy TSH által bekövetkező stimulációja 
mellett szerepet játszik a pajzsmirigy TSH iránti érzékenységének fokozódása is. Bizonyított emellett a 
jódhiányhoz autonomiával történő adaptáció jelensége is. Ismeretes továbbá, hogy a hyperplasia 
kialakulásának folyamatát a jódhiány mellett örökletes és egyéb környezeti tényezők is 
módosíthatják. 

Tünetek, klinikai kép 

A gyermekkori jódhiányos strúmát a pajzsmirigy mindkét lebenyének általában szimmetrikus, 
fájdalmatlan megnagyobbodása jellemzi. A tapintás során egyenetlenség vagy göb általában nem 
észlelhető. Az ultrahangvizsgálat homogén szerkezetet és a normális méretet meghaladó 
pajzsmirigyvolument mutat. Klinikailag és a pajzsmirigyműködés laboratóriumi vizsgálata során 
euthyreosis igazolható. Az euthyreosisra jellemző határokon belül, a T3 képződésnek a jódhiány miatt 
kialakuló preferenciájának következtében, az össz- és a szabad T4 koncentráció csökkenése, az össz- 
és a szabad T3 szint növekedése, kissé emelkedett TSH szinttel kimutatható lehet. A vizelet 
jódkoncentrációjának meghatározásával a csökkent jódürítés kimutatható. 

Diagnosztika 

A diagnózis a jódhiány lehetőségét felvető anamnesztikus adat, a jellemző tapintási és ultrahangos 
lelet, az euthyreosis fennállását és a T3-képződés preferenciáját igazoló pajzsmirigyhormon vizsgálati 
eredmények, valamint a csökkent jódürítés bizonyítása alapján állítható fel. Az ugyancsak euthyreoid 
strúmával járó juvenilis lymphocytas thyreoiditis esetében a pajzsmirigy felszíne egyenetlen lehet, 
tapintáskor érzékenység észlelhető, az ultrahang-vizsgálat inhomogenitást, a pajzsmirigy 
autoantitestek vizsgálata pedig emelkedett antitest-szintet vagy titerértéket mutat. Az ún. 
pubertáskori strúma nem jódhiányos területen is észlelhető. A klinikai kép a jódhiányos strúma 
eseteihez hasonló, azonban a kordependens megjelenés, a kisméretű strúma és a jódhiányt meg nem 
erősítő adatok rendszerint útba igazítanak. 

Terápia 

A jódhiányos strúma terápiáját a gyermekkorban is a csökkent jódbevitelt kiegészítő jódkezelés vagy 
az L-thyroxyn adása, esetleg a kettő kombinálása jelenti. A rendelkezésre álló hazai jódkészítmény 
(Jodid 100, 200) KJ-t tartalmaz, gyermekkorban 50-100 μg/nap dózisban alkalmazható. A 
pajzsmirigyhormon készítmény nemcsak a hormonszükséglet biztosítását szolgálja, a TSH-szint 
csökkentésével a golyvaképződés csökkentéséhez járul hozzá. A szintetikus L-thyroxin készítmények 
széles köre érhető el. Az alkalmazandó dózis 25-100 μg/nap. Lehetséges a jód és a 
pajzsmirigyhormon készítmény kombinálása a gyermekkorban is. 
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Megelőzés 

Mérsékelt jódhiány esetén ugyan a pajzsmirigy a strúmával történő adaptáció révén általában 
biztosítani tudja az euthyreosist, a golyvaképződés prevenciója mégis fontos feladat. Jódhiányos 
területen 10-20 mg KJ 1 kg konyhasóhoz történő adása lényegesen csökkenti a golyva frekvenciáját. A 
primer prevenciónak egyéb módszerei is ismeretesek (pl. a kenyér és az ivóvíz jódozása). Az 
iskoláskorban végzett golyvaszűrő vizsgálat és a strúmás gyermekek kezelésbe-gondozásba vétele a 
szekunder prevenció hatékony módszerét jelenti. 

Göbös strúma. Pajzsmirigytumorok 

Göbös strúma képét okozó elváltozások 

A pajzsmirigyben tapintható göbös elváltozás a gyermek- és serdülőkorban nagyon ritkán észlelhető. 
Ha mégis előfordul, igen különböző természetű lehet (2. táblázat). 

2. táblázat. Göbös strúmával járó pajzsmirigybetegségek gyermekkorban 

Pajzsmirigy-dysgenesis 
Abscessus 
Szubakut vagy krónikus thyreoiditis 
Cysta 
Multinodularis struma 

Autonom adenoma 

Benignus adenomák 
Papillaris, follicularis carcinoma 

Medullaris carcinoma 
 

Göbös strúma képében észlelhetjük a pajzsmirigy dysgenesisét, abscessusát, szubakut vagy krónikus 
gyulladásos folyamatát. Göbös tapintatot adhatnak pajzsmirigy cystái, továbbá a multinodularis 
strúmák, s a hyperthyreosis tüneteit okozó aktív funkcionáló göbök (Plummer-kór). Göbös 
strúmaként jelentkeznek a különböző (follicularis, embryonalis, foetalis és Hürtle-sejtes) benignus 
adenomák. A pajzsmirigy göbös elváltozásának többségét a follicularis adenomák és a kolloid cysták 
teszik ki. Gyermek és serdülőkorban is előfordulhatnak azonban a pajzsmirigy malignus tumorai, 
amelyek papillaris, follicularis és medullaris carcinomák egyaránt lehetnek. Utóbbi forma a 
parafollicularis vagy C sejtekből indul ki, a multiplex endocrin adanomatosis-2 (MEN2) szindróma 
összetevőjeként fordulhat elő. 

Diagnosztika 

A pajzsmirigy göbös elváltozása természetének tisztázása nagy fontosságú, mert az adekvát kezelés 
alapja csak a korrekt diagnózis lehet. Segíthet az anamnesis: a nyaki régió előzetes besugárzása, 
medullaris carcinoma vagy phaeochromocytoma a családban; mucosalis neuromák észlelése. Fontos 
a fizikális vizsgálat lelete is. A göb tapintata: a benignus adenomák tapintata puhább, mint a 
malignusoké; a környezethez rögzült terime, metastasisra gyanús elváltozás, a pajzsmirigy göb gyors 
növekedése malignus tumor mellett szól. A laboratóriumi vizsgálatok közül elsőként az FT4 és a TSH 
szint meghatározását és a thyreoidea autoantitestek vizsgálatát szükséges elvégezni. Informatív lehet 
a szérum thyreoglobulin és calcitonin szintjének mérésére is. Az ultrahangvizsgálat elkülöníti a 
cysticus és szolid elváltozásokat. A szcintigrammon az adenomák és a carcinomák hideg, a 
funkcionáló csomók meleg göbként ábrázolódnak. Hasznos információt nyújt a vékonytű-aspiratiós 
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citológiai vizsgálat is, negatív eredménye azonban nem zárja a malignitást. Hyperthyreosis és a meleg 
göb észlelés esetén a göbös elváltozás dekompenzált volta a T3-szuppresszió hiányával igazolható. A 
medullaris carcinoma gyanúja esetén a calcitonin szint meghatározása mellett a RET-oncogen 
mutációjának vizsgálata döntő jelentőségű. 

Terápia 

A kezelést a vizsgálati leletek határozzák meg. Cysticus elváltozás leszívással esetleg meg is oldódik. 
Szklerotizáló eljárás is alkalmazható. Ismételt feltelődés esetén a műtét nem kerülhető el. A 
cystonodosus elváltozás műtét utáni kiújulása előfordul. Benignus adenomára gyanús göb elsőként L-
T4-gyel kezelendő. A dekompenzált funkcionáló adenoma (Plummer-kór) is műtéti megoldást kíván. 
Soliter hideg göb tumorra gyanús egyéb adattal műtétet indokol; ennek kiterjedtségét az 
intraoperatív diagnózis szabja meg. Malignus pajzsmirigytumor esetében általában a 
pajzsmirigyszövet total vagy near total eltávolítását javasolják. Egyesek azonban az 1 cm-nél kisebb 
átmérőjű, nyirokcsomó nélküli carcinoma esetében csak lebenyeltávolítást végeznek, és a nyaki 
nyirokszövetek radikális eltávolítását is elkerülhetőnek tartják ilyen esetekben. A differenciált 
pajzsmirigyrákok műtétét követően a gyermekkorban is körültekintő utókezelésre van szükség. Ez 
magában foglalja radiojód-scan és szükség esetén az ablatív radiojód kezelés elvégzését, valamint az 
ún. szuppresszív L-T4-terápia indítását. A szérum Tg-szint segít a szövetmaradvány megítélésében. Az 
L-T4 kezelés sTSH vizsgálattal ellenőrzendő, az érték 0,05-0,1 mU/l legyen. Fontos a fizikális és az UH 
ellenőrzés is. Egyesek fél év múlva ajánlják a teljes-test scan elvégzését. A MEN-2 szindróma által 
érintetett család tagjaiban a medullaris pajzsmirigycarcinoma veszélyére utaló lelet (emelkedett 
szérum calcitonin szint vagy RET-oncogen mutáció) esetén teljes pajzsmirigy-eltávolítás szükséges, 
aminek elvégzése már öt éves kor körül ajánlott. 

Irodalom 

Ilyés I. Gyermekendokrinológiai témakörök. Egyetemi jegyzet. DE OEC, Debrecen pp.49. (2009) 
Gyermekendokrinológia (szerk Péter F.) Semmelweis Kiadó pp.243. (2010) 
Sólyom J. Ilyés I. Endokrinológia. In: Gyermekgyógyászat. (Szerk. Maródi L.) Medicina pp. 561. (2006) 
Raine JE et al. Practical Endocrinology and Diabetes. Blackwell Publishing, Oxford pp. 91. (2006) 

Tesztkérdések 

1. A congenitalis hypothyreosis szűrésének módszere 
A. Szűrőpapírra levett vérmintából T4 meghatározás 
B. Szűrőpapírra levett vérmintából TSH meghatározás 
C. Szűrőpapírra levett vérmintából T4 és TSH meghatározás 
 
2. A congenitalis hypothyreosis kezelése 
A. Jódkészítménnyel történik 
B. Trijóthyroninnal történik 
C. L-thyroxinnal történik 
 
3. A congenitalis hypothyreosis kezelésének ellenőrzésében nem alkalmazott módszer 
A. TSH és T4 meghatározás 
B. Alapanyagcsere meghatározás 
C. A növekedés és fejlődés követése 
 
4. A juvenilis autoimmun thyreoiditis fennállására utaló autoimmun marker 
A. Thyreoglobulin antitest 
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B. Pajzsmirigy stimuláló antitest 
C. Pajzsmirigy peroxidáz elleni antitest 
 
5. A juvenilis autoimmun thyreoiditis kezelésének módja 
A. Jódkészítmény adása 
B. L-thyroxin kezelés 
C. Immunszuppresszív terápia 
 
6. Az L-thyroxin kezelés bevezetése juvenilis autoimmun thyreoiditisben 
A. A pajzsmirigy működésétől függetlenül azonnal 
B. Hyperthyreosis fennállásakor 
C. Szubklinikus vagy manifeszt hypothyreosis fennállásakor 
 
7. A Graves-Basedow-kór fennállását bizonyító vizsgálat gyermekkori hyperthyreosis esetén 
A. Emelkedett pajzsmirigy stimuláló ellenanyag-szint 
B. Szupprimált TSH szint 
C. Emelkedett T4 és T3 szint 
 
8. A gyermekkori A Graves-Basedow-kórban elsőnek választandó kezelési mód 
A. Metothyrin és β-blokkoló adása 
B. Műtéti mgoldás 
C. Izotópkezelés 
 
9. A gyermekkori jódhiányos strúma primer prevenciójában alkalmazott eljárás hazánkban 
A. Az ivóvíz jódozása 
B. Jódtartalmú pékáruk fogyasztása 
C. Jódozott só használata 
 
10. Teendő pajzsmirigygöb észlelésekor az alapellátásban 
a. TSH vizsgálat és ultrahang vizsgálat kérése 
b. Gyermekendokrinológiára utalás 
c. Sürgős szcintigráfiás vizsgálat kérése 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: C, 3: B, 4: C, 5: B, 6: C, 7: A, 8: A, 9: C, 10: B 

 Diabetes mellitus és hypoglycaemia a gyermekkorban 
dr. Ilyés István 

1-es típusú diabetes mellitus 

Definíció 

A diabetes mellitus komplex anyagcsere-betegség, melynek központjában a szénhidrát-anyagcsere 
zavara áll, de a kórfolyamat következményesen érinti a fehérje- és a zsíranyagcserét is. Alapvető oka 
az inzulin viszonylagos hiánya illetve az inzulinhatás elmaradása. Az 1-es típusú diabetes mellitus 
(1TDM) a pancreas β-sejtjei károsodásának következtében alakul ki, az inzulin következményes 
hiánya miatt az érintett egyén életben maradásához az inzulin alkalmazása szükséges. Az 1TDM 
eseteinek többségében a béta-sejtek károsodását autoimmun folyamat idézi elő. Ezen esetekben 
kimutathatók az autoimmunitás markerei, s a klinikai képet a gyors progresszió jellemzi. 
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Epidemiológia 

A 1TDM incidenciája napjainkban világszerte növekszik. Hazánkban a betegség incidenciája 
11,5/100000 gyermek, növekedésének üteme három évtizedben 5% körüli volt. A betegség 
gyakorisága földrajzi területenként változó, a skandináv országokban a legmagasabb, Afrikában a 
legkisebb. A változó gyakoriság a HLA-antigének megoszlásával nem függ össze, inkább a környezeti 
ártalmak különbözőségének következménye. 

Etiopatogenesis 

Az 1TDM kialakulása folyamatának első lépcsője a betegségre hajlamosító genetikai prediszpozíció 
megléte. Ennek talaján környezeti ártalmak hatására autoimmun folyamat indul el (korai 
prediabetes), ami fokozatosan halad előre (előrehaladt, majd késői prediabetes), s a betegség 
tüneteinek manifesztációjakor a működő β-sejtek aránya már csak 20% körülire tehető. A genetikai 
fogékonyság döntően a HLA-lókuszok függvénye. A HLA 2 osztály DQA, DQA1, DQB, DQB1, DRB, 
DRB1, ill. a HLA 1. osztály HLA-A, HLA-B lókuszai hajlamosítanak diabetes mellitus kialakulására. A 
HLA-lókuszok azonban csak a genetikai fogékonyság mintegy 70%-áért felelősök. A genetikai 
fogékonyság egyéb tényezői kutatás tárgyát képezik. Az autoimmun folyamat elindításáért felelős 
környezeti ártalmak közül a tehéntejjel történő táplálást, az fertőzéseket, különösen a vírus-
infekciókat kell kiemelnünk. 

A megindult autoimmun folyamat stádiumában már kimutathatók lehetnek az 1TDM markerei: a 
szigetsejtek cytoplasmatikus komponense ellen termelődött antitestek (ICA), az inzulin-antitestek 
(IAA) és a glutaminsav dekarboxiláz elleni antitestek (GADA). Az előrehaladt és a késői prediabetes 
során először az ún. korai inzulin-válasz (first phase of insulin reaction - FPIR) csökken, majd az éhomi 
és a terheléskor észlelt vércukorszint emelkedése következik be. A klinikai tünetek megjelenése már 
a β-sejtek túlnyomó többségének pusztulását és a következményes anyagcserezavar kialakulását 
jelzi. 

Az inzulinhiány következményei egyaránt érintik a szénhidrát-, a zsír- és a fehérjeanyagcserét. 
Csökken a hepatikus glukózfelvétel, fokozódik a gluconeogenesis. Hyperglycaemia alakul ki, ami 
osmotikus diuresishez vezet, s exsiccatio következik be. A fehérje-anyagcsere a katabolizmus 
irányába tolódik el. A zsíranyagcsere fontos változása a lipolysis és a ketogenesis fokozódása, ami 
hozzájárul a ketoacidosis kialakulásához. 

Tünetek 

Az 1TDM prezentációs tünetei legtöbbször a polyuria, ami kisgyermekekben éjjeli bevizeléssel 
jelentkezhet, a kínzó szomjúságérzés okozta polydipsia és a jó étvágy ellenére bekövetkező 
súlyvesztés. A nagymennyiségű vizelet világos, fajsúlya magas. Megjelenhet a glucosuria, s a vizelet 
acetont is tartalmaz. A vércukorvizsgálat emelkedett éhomi vércukorszintet igazol. 

A fenyegető ketoacidosisra a növekvő diuresis, a fokozódó súlycsökkenés, az exsiccosis kialakulása, az 
acetonszagú lehelet, a közérzet romlása, hányinger, hányás, szomjúságérzés figyelmeztethet. 
Szapora, magas légzés válik észlelhetővé, majd keringészavar, aluszékonyság, eszméletvesztés léphet 
fel. 

Diagnosztika 

A klinikai tünetek megfelelő értékelése felveti a diabetes mellitus fennállásának gyanúját. A 
vércukorméréssel a hyperglycaemia, vizeletvizsgálattal a glucosuria és a ketonuria kimutatható. 



 1999 

A diabetes mellitus diagnosztikus kritériumai a következők: 

 A diabetes tünetei és esetenként bármikor 11,1 mmol/l vagy azt meghaladó vércukor- 
koncentráció észlelése. 

 Az éhomi vércukor vizsgálat eredménye ismételten eléri vagy meghaladja a 7 mmol/l értéket. 

 Az orális glukóz tolerancia teszt során a 2. órás vércukor-koncentráció eléri vagy meghaladja 
a 11,1 mmol/l értéket. 

Elvégzendő továbbá a vesefunkciók, a szérum elektrolit-értékek vizsgálata, a sav-bázis háztartás 
vizsgálata, az inzulin és a C-peptid koncentráció meghatározása, valamint az autoimmunitás 
markereinek vizsgálata is. 

Kezelés 

A kezelés alapvető célja az 1TDM-ban az anyagcsere egyensúly biztosítása. Ez mindenekelőtt a 
ketoacidózis megszüntetését jelenti, majd a normoglycaemia biztosítását, vagyis a hyperglycaemiás 
kiugrások elkerülését és a hypoglycaemiás epizódok megelőzését. További célkitűzések a normális 
fejlődés és növekedés biztosítása, az akut komplikációk és a késői káros következmények 
megelőzése, és mindezek révén a normális életvitel és a minél jobb életminőség elérése. 

A kezelés komplex. Alapvető elemei az inzulinhiány adekvát inzulin-kezelésével történő 
megszüntetése, a megfelelő étrend és a testmozgás biztosítása. Fontos továbbá már a diagnózis 
felállítását követően szükséges edukáció elkezdése, majd folytatása, továbbá a rendszeres ellenőrzés 
és a folyamatos gondozás megvalósítása. 

Étrendi kezelés 

Az 1TDM-ban szenvedő betegek étrendi kezelésére ma a zsírban és fehérjében szegény, 
szénhidrátban gazdag étrend alkalmazása ajánlott. Ennek megfelelően a napi energiabevitel 50-55%-
át kitevő komplex, magas rosttartalmú (>30g élelmi rost/nap) szénhidrát, 15-20%-nak megfelelő 
fehérje és 30% -nak megfelelő zsírbevitel ajánlott. Ezen belül a telített zsírsavak, az egyszeresen 
telítetlen és a többszörösen telítetlen zsírsavak aránya aránya 10:10:10% legyen. Az étrendi javaslat 
megadásánál célszeri megadni a napi energiabevitel nagyságát és a napi szénhidrát-mennyiséget. 
Általában napi öt-hat étkezés ajánlott. Ezek időpontját és szénhidráttartamát 1TDM-ban az 
alkalmazott inzulin-kezelés módjához szükséges igazítani. 

Inzulinkezelés 

Megkülönböztetjük a ketoacidótikus állapot inzulinkezelését és a hosszútávú inzulinkezelést. 
Előbbivel a ketoacidózis ismertetésénél foglalkozunk. Az hosszútávú insulinkezelés 1TDM-ban 
többféle rendszer szerint történhet. 

Intenzív konzervatív inzulinkezelés (ICT). Az ICT célja az étkezések és az étkezésmentes periódusok 
inzulinszükségletének biztosítása napi többszöri inzulinadással és a vércukorszint önellenőrzésével. 
Lényege a bazális inzulin biztosítása közepes vagy hosszú hatástartamú inzulinnal, a főétkezések előtt 
pedig rövid hatástartamú inzulinkészítmény adása. Megvalósítása lehetséges az intermedier inzulin 
egyszeri vagy kétszeri adásával, vagy hosszú hatású inzulinanalóg alkalmazásával. A gyors hatású 
inzulin helyett pedig ultragyors hatású inzulinanalóg is adható. A kezelési módhoz megfelelő 
motiváltság és ismeretek szükségesek, az önellenőrzés elengedhetetlen. 
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Konvencionális inzulinkezelés. A kezelési mód célja az étkezések és az étkezésmentes periódusok 
inzulinszükségletének biztosítása napi kétszeri inzulinadással. Megvalósítása gyors és intermedier 
hatású inzulin adásával történik este és reggel. A beteg által kombinált vagy gyári premix 
alkalmazható. A reggeli és esti inzulinadagok aránya 2:1 vagy 3:1, a gyors és az intermedier inzulin 
aránya pedig 20-30:70-80% legyen. Alkalmazásának az önellenőrzés nem feltétele. 

Inzulinanalógot tartalmazó előkevert inzulin alkalmazása. Gyors hatású inzulinanalóg és protaminizált 
változata megfelelő arányának alkalmazása reggeli és vacsora előtt kivárás nélkül. 

Inzulinpumpa-kezelés. A pumpa gyors hatású inzulinanalógot folyamatosan adagol. Gyermekkori 
alkalmazása a vércukorszint nagyfokú labilitása, növekedési elmaradás esetén indokolt. 

Fizikai aktivitás 

Az életkorhoz, a teherbíró képességhez és az edzettségi állapothoz adaptált fizikai aktivitás 
biztosítása az életmódkezelés integráns része az 1TDM-ban is. A fizikai tevékenység mértékét, 
intenzitását, időtartamát, formáját és gyakoriságát egyénre szabottan szükséges meghatározni. A 
mozgásprogram döntően dinamikus mozgásformából álljon. A mozgásprogram előtt/után az 
anyagcserehelyzet ellenőrzése, az inzulin adagjának a mozgáshoz történő igazítása szükséges a 
vércukoresés elkerülése érdekében. 

A kezelés célértékei 

Az 1TDM kezelésében nagy fontosságú a közel normoglycaemiára való törekvés. A 
szénhidrátanyagcsere célértékeit az alábbiak szerint adhatjuk meg: éhomi VC <6,0 mmol/l, PPVC <7,5 
mmol/l, HbA1c <6,5%. A lipoprotein-anyagcsere paramétereinek kívánt értékei a következők: össz-
koleszterin <4,5 mmol/l, LDL-C <2,5 mmol/l, HDL-C >1,03 mmol/l, TG <1,7 mmol/l, BMI <25 kg/m2. A 
vérnyomás az életkori normális vérnyomásértéknek feleljen meg. 

Akut komplikációk, késői szövődmények 

Az akut komplikációk közül a ketoacidosis, a hypoglycaemia és a reggeli hyperglycaemia említhető, a 
késői szövődményeket a diabeteses nephropathia, retinopathia és neuropathia kialakulása jelenti. 

Diabeteses ketoacidosis 

Abszolút vagy relatív inzulinhiány következtében kialakuló súlyos anyagcserezavar, melynek 
kialakulásáért a hyperglycaemia és a ketosis felelős. Tünetei a polyuria, polydipsia, az exsiccosis jelei, 
acetonszagú lehelet, hányás, Kussmaul-légzés, kezeletlen esetben tudatzavar, eszméletvesztés. 
Előfordulását az 1TDM kezdetén az estek 10-40%-ra teszik, a fennmaradó hányadban az 
anyagcserezavar a nem kielégítő kezelés következményeként alakul ki. 

A dibeteses ketoacidósisban szenvedő beteg első ellátása perifériás véna biztosítását és izotóniás 
sóoldat infundálását jelenti. A beteg sürgősséggel kórházba utalandó. Az intézeti ellátás lépéseit a 
folyadékpótlás folytatása, a folyamatos iv. inzulinkezelés, az elektrolit-eltérések rendezése és szükség 
esetén az acidózis korrekciója képezik. A pontos teendőket protokoll írja elő, megszabva a 
folyadékbevitel nagyságát és sebességét, az iv. inzulin mennyiségét és ütemét, az elektrolit pótlás és 
az acidózis korrekció indokait és módját. A diabeteses ketoacidózis megelőzésében alapvető az 
egyensúly megteremtése az étkezés, inzulinadás és a fizikai aktivitás között, s ebben nagy segítséget 
nyújt a vércukor önellenőrzés. 
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Hypoglycaemia a diabetes kezelése során 

A hypoglycaemia tünetei általában 2,6 mmol/l vércukor szint esetében fordulnak elő. Tüneteit 
illetően a hypoglycaemiával foglalkozó fejezetre utalunk. Az 1TDM-ban a hypoglycaemia az aktuális 
szükségletet meghaló inzulinmennyiség alkalmazásakor fordul elő. Súlyossága szerint enyhe és súlyos 
hypoglycaemiás állapot különböztethető meg. Az enyhébb állapotot hypoglycaemiás epizódnak is 
nevezik, a kialakuló tüneteket a beteg általában megérzi, és szénhidrátbevitellel korrigálja. A súlyos 
forma progresszív lefolyású, kómáig súlyosbodhat, megszüntetése külső segítséget igényel. A 
hypoglycaemia enyhe eseteiben a tünetek szénhidrátbevitellel (cukrozott tea, gyümölcs, tej, cukros 
üdítő) megszüntethetők, a súlyos hypoglycaemia iv. glukóz-adást igényel, s szükség lehet glukagon iv. 
vagy sc. alkalmazására is. A súlyos és gyakori hypoglycaemiák idegrendszeri károsodást okzhatnak. 
Megelőzésében a vércukor önellenőrzés fontosságát emeljük ki. 

Reggeli hyperglycemia 

Reggeli hyperglycaemiáról akkor beszélünk, ha a napközben mért vércukor-értékek normálisak, a 
reggelente viszont következetesen 10 mmol/l-nél magasabb vércukor-szint mérhető. A jelenség 
hátterében többféle eltérés is állhat: a relatív inzulinhiány, az ún. dawn-fenomen, vagy a Somogyi-
effektus. A relatív inzulinhiány az éjszakára adott bázis-inzulin elégtelen dózisának vagy nem elég 
hosszú hatástartamának következménye lehet. A dawn-fenomen (hajnali jelenség) okának a 
növekedési hormon (hGH) szintjének éjszakai megemelkedését tartják. A Somogyi-effektus lényege 
pedig az éjszakra adott inzulin által kiváltott hajnali hypoglycaemiát követő reaktív hyperglycaemia az 
ellenreguláció miatt. A három jelenség az éjszakai időszak alatt végzett vércukor-mérésekkel 
elkülöníthető. A relatív inzulinhiány esetén az esti inzulinadag növelése vagy hosszabb hatástartamú 
inzulin alkalmazása jön szóba. A hajnali jelenség esetében is emelni szükséges az éjszakára adott 
inzulin mennyiségét. A Somogyi-effektus esetében viszont az éjszakára adott inzulin mennyiségét 
csökkenteni kell. 

Nephropathia diabetica 

A tartós hyperglycaemia és kedvezőtlen haemodinamikai hatások következtében fellépő progresszív 
glomeruláris károsodás, amit fokozatosan növekvő albuminuria, emelkedő vérnyomás és csökkenő 
glomeruláris filtrációs ráta jellemez, s ami elégtelen kezelés esetén végstádiumú veseelégtelenségbe 
torkollik. Minden harmadik 1TDM esetben kialakul. 

Kialakulása a microalbuminuria kimutatásával ismerhető fel. Fontos a vérnyomás rendszeres 
ellenőrzése és a vesefunkció vizsgálata: a szérum kreatinin-szint meghatározása, a GRF kalkulálása. 
Ellátásában kiemelhető a közel-normoglycaemia biztosítása, s az ACE gátló és ARB készítményekkel 
folytatott kezelés. Előrehaladott stádiumban, már felnőttkorban, vesepótlókezelés, illetve 
vesetranszplantáció válhat szükségessé. 

Retinopathia diabetica 

A retina ereinek progresszív microangiopathiás károsodása, ami látásromláshoz, súlyos esetben 
vaksághoz vezethet. Az 1TDM diagnózisának felállítása után 8-10 év múlva, esetenként hamarabb 
alakul ki. Felismerése fundusvizsgálattal és fluorescein angiographiával lehetséges. Fokozatait 
(praeretinopathia, non-proliferatív, praeproliferatív, proliferatív retinopathia) specialista állapítja 
meg. Ellátásában alapvető a közel-normoglycaemia biztosítása. A gyógyszeres próbálkozásokat 
egyértelmű bizonyítékok nem támasztják alá. Szemészeti kezelésre (lézerterápia, vitrectomia) lehet 
szükség. 
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Neuropathia diabetica 

Kisér elváltozások okozta idegkárosodás, mely érintheti a szomatikus (sensoros vagy motoros) 
innervációt, az autonóm idegrendszeri (cardiovascularis, gastrointestinalis) funkciókat, s zavart 
okozhat egyes élettani folyamatokban (vasomotor-, sudomotor funkciók, hypoglycaemia érzet). Az 
1TDM diagnózisa után 10-20 évvel alakul ki, de már gyermekkorban is előfordulhat. Önálló klinikai 
kórformák: nyugalmi tachycardia, orthostaticus hypotonia, a gyomor- bélrendszeri motilitás zavara, 
urogenitalis tünetek, a hypoglycaemia-érzet csökkenése. Felismerésében fontos a panaszok 
tisztázása a beteg alapos kikérdezésével. A vibrációs érzés kalibrált hangvillával, a protektív érzés 
monofilamentummal vizsgálható. Gyermekkorban is keresni kell. Megelőzésében alapvető a jó 
anyagcserehelyzetre törekvés. Kezelése a megnyilvánulások függvénye, az alkalmazott gyógyszerek 
köre, különösen már a felnőttkorban, széles. 

Edukáció, gondozás 

Az edukáció célja, hogy a diabeteszes beteg és a szülője megismerje a betegségnek a lényegét, a 
kezelés lehetőségeit, formáit, a szövődmények kivédésének lehetőségeit, a betegséggel való 
együttélés módjait a lehető legjobb életminőség biztosítása érdekében. Az edukáció területei: a 
diabetes lényege, formái, tünetei, a diabetes étrendi kezelésének követelményei és lehetőségei, 
táplálkozástani alapismeretek, az étrend összeállítása, az egészséges életmód és a fizikai aktivitás 
fontossága, az előírt inzulin-kezeléssel kapcsolatos tudnivalók, az önellenőrzés módszerei és az 
anyagcserehelyzet megítélésének lehetőségei, a betegség akut komplikációi és kivédésének 
lehetőségei, a betegség szövődményei, megelőzésük lehetőségei, a tanulás, a pályaválasztás és a 
munkavállalás kérdései, a családi élettel kapcsolatos kérdések. Az edukációt már a betegség 
felismerését követően szükséges elkezdeni, majd a gondozás során folytatni szükséges; az edukáció 
rendszeres és megerősítő legyen. 

Az 1TDM-ban szenvedő beteg gondozása a gyermek diabetes-szakellátás kompetenciáját képezi. A 
gyermek-alapellátás a diabeteses gyermek akut betegségét saját kompetenciájában látja el, a 
diabetesszel kapcsolatos teendőket a szakellátás irányításával végzi. A szakellátás tevékenysége a 
diabeteszes gyermek megjelenésekor a következőket foglalja magában. Információkérés az 
életmódra vonatkozó előírások betartásáról, a táplálkozásról, a fizikai aktivitásról; információkérés az 
önellenőrzés eredményeiről, az otthoni vércukor értékekről; érdeklődés az aktuális panaszok iránt. 
Fizikális vizsgálat végzése: teljes fizikális vizsgálat, testsúly, testmagasság, BMI meghatározása, 
vérnyomásmérés. Laboratóriumi vizsgálatok végzése: éhomi vércukor, postprandiális vércukor, 
Hba1c, vizelet cukor, aceton, lipidvizsgálatok, a microalbuminuria vizsgálata, a veseműködés és a 
májfunkciók ellenőrzése. Ellenőrző vizsgálatok az akut és krónikus szövődmények felismerésére. A 
diabeteszes gyermek gondozása team munkát igényel, melynek keretében diabetológus, diabetesz-
szakasszistens, dietetikus, specialisták, szükség esetén pszichológus dolgozik együtt. 

A 2-es típusú diabetes mellitus gyermekkorban 

A 2-es típusú diabetes mellitust (2TDM) egészen a közelmúltig nem tekintették a gyermek és 
serdülőkor betegségének. Az utóbbi időben azonban bebizonyosodott, hogy a betegség gyakorisága 
nemcsak a felnőttek körében mutat növekvő tendenciát, hanem az elhízás növekedésével 
párhuzamosan egyre szaporodik a gyermek- és serdülőkori esetek száma is. 

Epidemiológia 

A 2TDM gyermek- és serdülőkori eseteinek szaporodására a kilencvenes évektől kezdődően figyeltek 
fel. Különösen egyes etnikai csoportokban, az amerikai indián, mexikói, az afroamerikai és japán 
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populációban. De a kaukázusi népességben is jelezték a prevalencia növekedését. Korábban a 
diabeteses gyermekek csupán 1-4%-át sorolták a 2TDM csoportjába, ma ez az arány lényegesen 
nagyobb. Az egyes közlések szélső értékei 8 és 80% közöttiek. 

Patogenezis és patomechanismus 

A betegség kialakulásában a genetikai tényezők és a környezeti hatások egyaránt szerepet játszanak. 
A genetikai tényezők szerepéről még ma is keveset tudunk. Régóta ismert, hogy a betegség egyes 
családokban gyakrabban fordul elő, s genetikai hatások szerepét támasztják alá az iker- és 
családvizsgálatok eredményei is. Egypetéjű ikrekben a konkordancia megközelíti a 100%-ot, a 2TDM 
betegek leszármazottjai és testvérei között a betegség kialakulásának a valószínűsége az élet 
folyamán eléri a 40%-ot, ha pedig mindkét szülő beteg, ez az arány 80%-ra emelkedik. A betegség 
heterogenitása, a kialakulásában szerepet játszó tényezők sokfélesége és az esetek többségében a 
késői manifesztáció azonban nehezíti a genetikai háttér tanulmányozását. Mindazonáltal a glukóz-
homeostasis regulációjában és ezáltal a 2TDM kialakulásában szerepet játszó kandidáns géneket 
széleskörűen tanulmányozzák. Ezek a munkák az inzulin szignalizációs kaszkádjában szerepet játszó 
molekulák, az inzulinérzékenységet befolyásoló szövetspecifikus és a zsírszövet által elválasztott 
faktorok genetikai eltéréseinek feltárására irányulnak. Itt említhető, hogy a betegségnek a civilizáció 
növekedésével bekövetkező elterjedését az ún. „thrifty gene” elmélettel magyarázzák, mely szerint a 
takarékos gén a táplálékraktározás útján segített túlélni a táplálékhiányos időszakokat, a 
táplálékbőség körülményei között viszont már az inzulinrezisztencia, a metabolikus szindróma és a 
2TDM kialakulását segíti elő. 

A genetikai fogékonyság azonban nem feltétlenül vezet a 2TDM kialakulásához. Számos bizonyíték 
szól amellett, hogy a betegség kialakulását nagymértékben környezeti tényezők határozzák meg. Az 
elhízás, a fizikai aktivitás hiánya, a magas zsír- és finomított szénhidrát- illetve alacsony rosttartalmú 
étrend szerepe emelhető ki. Ezek a tényezők, különösen együttes fennállásuk esetén, elősegítik az 
inzulinrezisztencia kialakulását, ami aztán a 2TDM kifejlődéséhez vezethet. Általánosan elfogadott, 
hogy a gyermek- és serdülőkorban 2TDM növekvő prevalenciája az elhízás gyakorisága kifejezett 
növekedésének a következménye. 

A 2TDM kialakulását ma a metabolikus szindróma koncepciója alapján értelmezzük. A betegség 
kifejlődésében az inzulinrezisztencia, közelebbről az inzulinérzékenység és az inzulinelválasztás 
egyensúlya, illetve ezen egyensúly felborulása játszik meghatározó szerepet. Az inzulin diszpozíciós 
indexének csökkenése a 2TDM kialakulásához vezet. Az inzulinérzékenység csökkenését a β-sejtek 
fokozott inzulinelválasztása egy ideig kompenzálni képes. Amikor azonban a kompenzáló 
hyperinsulinaemia tovább már nem fokozódik, a diszpozíciós index csökken, és a glukózintolerancia 
különböző formái alakulnak ki: a csökkent glukóz tolerancia, az emelkedett éhomi vércukorérték és a 
2TDM. A manifeszt 2TDM három fő anyagcsere-eltérése: az izmokban és a zsírszövetben jelen lévő 
inzulinrezisztencia, az excesszív mértékű glukózprodukció és a csökkenő inzulinszekréció. A kialakuló 
hyperglycaemia ugyanis az oxidatív stress növelése révén fokozatosan csökkenti a β-sejtek 
funkcionális kapacitását, emellett a glukotoxikus hatás miatt egyidejűleg tovább fokozódik az 
inzulinrezisztencia is. Ezek a történések tovább fokozzák a hyperglycaemiát s circulus vitiosus alakul 
ki. 

Kockázati tényezők 

Klinikai megfigyelések eredményei szerint az elhízás, az etnikai hovatartozás, a serdülés, a családban 
előforduló 2TDM és az inzulinrezisztenciával járó állapotok a gyermek- és serdülőkori 2TDM kockázati 
tényezőinek tekinthetők. A gyermek-és serdülőkori elhízásban a hyperinsulinaemia, az 
inzulinrezisztencia és a glukóztolerancia csökkenése gyakran kimutatható. A hyperinsulinaemia és az 
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inzulinrezisztencia az elhízás centrális típusában a gyermekkorban is kifejezettebb. Az etnikai 
hovatartozásnak a 2TDM prevalenciájára kifejtett hatását már érintettük. A 2TDM gyakran a 
serdülőkorban manifesztálódik, aminek magyarázatát a serdülőkorra jellemző átmeneti 
hyperinsulinamia és inzulinrezisztencia adja. Ebben a növekedési hormon elválasztás pubertásban 
bekövetkező növekedése, és nem a nemi hormonok szekréciójának fokozódása játszik szerepet. A 
pozitív családi előzmény is kockázati tényezőt jelent a 2TDM kialakulása tekintetében. Ennek alapját, 
a pozitív és a negatív családi előzménnyel rendelkező gyermekek esetében végzett vizsgálatok 
eredményei szerint, az inzulinérzékenség csökkenése képezi. Kockázati tényezőt képeznek továbbá a 
gyermek- és serdülőkori inzulinrezisztenciával járó állapotok is. Ezek közül itt az elhízással társuló 
acanthosis nigricans-t (AN) említjük. Gyermek- és serdülőkori elhízás és AN együttes előfordulása 
esetén az inzulinrezisztencia fokozottabb mértékű, mint egyszerű elhízásban. Emiatt a gyermekkori 
elhízásban az AN jelenléte az inzulinrezisztencia markerének és a 2TDM kockázati tényezőjének 
tekinthető. 

Klinikai tünetek 

A gyermek- és serdülőkori 2TDM klinikai manifesztációja változatos lehet. A tünetek spektruma az 
enyhe incidentális hyperglycaemiától a súlyos inzulinhiányos állapotra jellemző tünetcsoportig 
terjedhet. Előfordulhat, hogy tünetmentes gyermekben szűrővizsgálat fedi fel a betegséget, de azt is, 
hogy a betegség a ketoacidosis tüneteivel manifesztálódik. Ilyenkor az előzményben szerepel a 
polyuria, polydipsia, súlyvesztés, hányás és a dehydráció, s a vizsgálat során hyperglycaemia, 
glucosuria, ketonuria, acidosis mutatható ki. Általánosságban az állapítható meg, hogy a 2TDM 
kórfejlődése lassú folyamat, és a betegség klinikai tünetei enyhébbek, mint a 1TDM esetében. Ez 
szolgálhat magyarázatul arra, hogy a gyermek- és serdülőkori 2TDM enyhébb esetei gyakran nem 
kerülnek felismerése. 

A gyermek- és serdülőkori 2TDM is a metabolikus szindróma egyik összetevőjének tekinthető, a 
betegség nem csak obesitással, hanem hypertensióval és dyslipidaemiával is gyakran jár együtt. 

Diagnózis 

A diabetes és a glukóz intolerancia enyhébb formáinak a kimutatása a gyermek- és serdülőkorban is 
az éhomi és az orális glukóztolerancia teszt (OGTT) során mért vércukor értékek értékelésén alapszik, 
a 2TDM megállapításához még további vizsgálatok elvégzése szükséges. Az emelkedett éhomi 
vércukor (IFG) észlelése esetén az OGTT elvégzése szükséges, a diabetes mellitus kritériumait 
teljesítő éhomi vagy random vércukorértékek esetén viszont a vizsgálat elvégzése nem indokolt. 

A 2TDM fennállása mellett szól az autoimmunitást bizonyító vizsgálatok negatív eredménye. Ezért 
szükséges vizsgálni a különböző szigetsejt antigének, úgymint: szigetsejt antigen (ICA), szigetsejt-2 
antigén (IA-2), glutaminsav decarboxiláz 65 (GAD65) ellen termelődött autoantitestek 
kimutathatóságát. A betegség korai időszakában fontos információt nyújt a szérum inzulin és C-
peptid szintjének vizsgálata is. Kifejezett inzulinrezisztencia esetén ilyenkor az inzulinszekréció még 
megtartott, sőt hyperinsulinaemia is kimutatható lehet. Az inzulinrezisztencia az éhomi vércukor és 
szérum izulinkoncentráció alapján az ún. HOMA-érték kalkulálásával becsülhető. A diagnosztikában 
hasznosítható továbbá a 2TDM rizikófaktorainak vagy a jellegzetes komorbiditásnak az figyelembe 
vétele is. 

Kezelés 

A kezelés célja a gyermek és serdülőkori 2TDM-ban is a közel normális glukóz és hemoglobinA1c 
értékek elérése. A felnőttkori 2TDM kezelésével foglalkozó nagy tanulmányok igazolták, hogy a 
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normoglycaemiára való törekvés kedvező a microvascularis komplikációk megelőzése szempontjából. 
Ez a szempont a gyermek- és serdülőkori diabetes estében még inkább fontos, mert a nem kielégítő 
anyagcsere kontroll miatt bekövetkező akcelerált atherosclerosis kialakulása hamarabb következhet 
be. 

A gyermek- és serdülőkori 2TDM főként elhízott gyermekekben észlelhető. A kezelés első lépése 
emiatt a szükséges életmódváltozás elérése. Ez a testsúlycsökkenés érdekében magában foglalja az 
étrendi kezelés megvalósítását, a fizikai aktivitás fokozását, a szükséges pszichés támogatás 
biztosítását. A tapasztalatok szerint az életmódváltoztatást biztosító intervenció bevezetése már 
akkor az anyagcserehelyzet javulását eredményezi, amikor még a testsúlycsökkenés nem is 
következett be. A siker esélyét fokozza, ha az életmódváltoztatás a család egészére kiterjed. 

A gyermek- és serdülőkori 2TDM gyógyszeres kezelésében az orális antidiabeticumok közül a 
biguanidok közül a metformin alkalmazása tűnik perspektivikusnak. A metforminnal végzett 
randomizált placebo-kontrollos vizsgálat eredményei szerint a kezelés hatásos és biztonságos: 
normalizálta az anyagcsere helyzetet számottevő mellékhatások nélkül. 

Ha a 2TDM a gyermek és serdülőkorban ketoacidotikus tünetekkel manifesztálódik, akkor 
inzulinkezelésre, folyadék és elektrolit terápiára van szükség. Az akut anyagcserezavar rendezését 
követően a betegség biztos diagnózisának birtokában törekedni kell arra, hogy az 
életmódváltoztatással és orális antidiabetikummal való kezeléssel érjük el a közel normoglycaemiás 
állapotot. A bétasejtek szekréciós kapacitásának számottevő csökkenése vagy kimerülése esetén 
viszont már feltétlenül inzulinkezelés szükséges. 

Minthogy a 2TDM gyermek- és serdülőkori eseteinek többsége elhízott, a hypertensio és a 
hyperlipidaemia kezelésére is szükség lehet. 

A 2TDM-ban szenvedő gyermekek és serdülők gondozásának szempontjai lényegében azonosak az 
1TDM gondozásában alkalmazottakkal: az anyagcsere-helyzet ellenőrzése (vércukor, fruktózamin, 
HbA1c vizsgálat), a diéta tartásával és a fizikai aktivitással kapcsolatos kérdések megbeszélése, a 
szövődmények vizsgálata, a fenntartó edukáció végzése, aktuális problémák megbeszélése. 

Prevenció 

A gyermek és serdülőkori 2TDM megelőzése a prevenció primer, szekunder és tercier formájának, 
valamint populációs és rizikócsoport stratégiájának együttes alkalmazását jelenti. 

A betegség primer prevenciójában az elhízás kialakulásának megakadályozása alapvetően fontos (l. 
az elhízással foglalkozó fejezetet). 

A szekunder prevenció a 2TDM kialakulásához vezető rizikótényezők felismerését, a betegség korai 
stádiumban történő megállapítását, és a szükséges intervenció időben történő bevezetését jelenti. 
Alapja a rizikó személyek azonosítása és szűrővizsgálat a betegség korai felismerésére. A kockázati 
tényezők feltárása a gyermekek és serdülők egészségügyi alapellátása során az ún. opportunista 
stratégia alkalmazásával általában lehetséges. A betegség szűrővizsgálata gyermek és serdülőkori 
elhízás esetén indokolt, ha az elhízás mellett az alábbiak közül legalább 2 kockázati tényező 
kimutatható: 2TDM előfordulása az első vagy másodfokú rokonokban, magas 2TDM prevalenciával 
rendelkező etnikumhoz való tartozás, inzulinrezisztencia fennállását valószínűsítő adat (PCOS, AN). A 
szűrővizsgálatot a 10 éves életkor felett vagy a pubertásban ajánlják elvégezni, módszere az éhomi 
vagy OGTT során a 120. perces vércukor-érték meghatározása. A komplex intervenció magában 
foglalja az étrend normalizálását, a fizikai aktivitás fokozását és a célzott egészségnevelési 
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tevékenységet. Ezáltal meggátolható a nagyobb fokú elhízás kialakulása és a következményes 
szénhidrát-anyagcsere zavarok, ezek között a 2TDM, kifejlődése. 

A gyermek- és serdülőkori 2TDM tercier prevencióját jelenti, ha a betegség kialakulását követően a 
későbbi következményeket és ezáltal a felnőttkori veszélyeztetettséget komplex gondozással 
törekszünk megelőzni. Ezt a kérdést az előzőekben már érintettük. 

A diabetes mellitus egyéb formái gyermek és serdülőkorban 

Az 1TDM és a 2TDM ismertetett kórképein túl gyermek és serdülőkorban a diabetes formák széles 
skálájával találkozhatunk. 

MODY-szindrómák: a β-sejt működés genetikai defektusai 

A fiatalok felnőtt-típusú diabetesét (maturity-onset diabetes of youth - MODY) korábban a 2TDM 
egyik formájának tartották. Ma a MODY a diabetesformák azon csoportját jelenti, melyekben a 
diabetes tünetei a β-sejt működés monogénes ártalmai következtében alakulnak ki. Eddig hat gén 
defektusairól bizonyították, hogy a MODY hátterében állnak. 

Ezen formák fontos klinikai jellemzője a mérsékelt fokú hyperglycaemia, ami gyakran csak 
interkurrens betegségek időszakában vagy a terhesség során igényel gyógyszeres kezelést. A béta-
sejtek reziduális inzulinszekréciós kapacitását jelzi a C-peptid szint. Az idetartozó diabetesformák 
öröklődése autoszomális domináns. A diabeteses anyagcserezavar az érintett családok két-három 
generációjának tagjai esetében is kimutatható lehet. A betegség a fiatal felnőttkorban vagy ezt 
megelőzően manifesztálódik, megjelenésére gyermek- és serdülőkorban is számíthatunk. 

Mitochondriális diabetes 

Mitochondriális mutációk következtében is inzulindependens diabetes mellitus alakulhat ki. Ezekre a 
formákra a diabetes és kölönböző szervi tünetek (idegrendszeri károsodás, myopathiák, 
halláscsökkenés, mentális retardáció) együttes előfordulása jellemző. 

A MELAS-szindróma alkotó részei a mitochondriális encephalopathia, a laktát-acidózis és a stroke-
szerű epizódok. A betegség gyermekkorban a növekedés elmaradásával kezdődik, majd deafness 
alakul ki, később pedig diabetes és encephalopathia fejlődik ki. A szénhidrát-anyagcsere zavarára az 
inzulinelválasztás fokozatos csökkenése jellemző. Kezdetben az étrendi kezelés hatásos lehet, később 
az inzulinkezelés is szükségessé válik. 

A Wolfram szindróma összetevői a diabetes insipidus, a diabetes mellitus, az opticus atrophia és az 
idegi halláscsökkenés, a szindróma megjelölésére a DIDMOAD rövidítés is használatos. Klinikailag a 
tizen-éves korban megjelenő diabetes és a progresszív opticus atrophia együttes előfordulása a 
szindróma kialakulását vetíti előre. A későbbiekben a centrális diabetes insipidus is megjelenik, idegi 
halláscsökkenés következik be és a kialakuló neurodegeneratív folyamat következtében neurológiai 
tünetek is felléphetnek. A diabetes fokozatosan alakul ki, étrendi kezeléssel, majd inzulinnal 
kezelendő. 

Újszülöttkori diabetes mellitus 

Az újszülöttkorban jelentkező diabetes mellitus igen ritka, becslések szerint fél millió szülésre esik egy 
eset. Átmeneti és permanens formája különböztethető meg. 
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Az átmeneti forma genetikai hátterét uniparentális isodisomia (UPD6) képezi a 6. kromoszomán. Az 
érintett újszülöttek általában intrauterin retardáltak. Hyperglycaemia, kifejezett glucosuria, súlyos 
dehidráció, alkalmanként metabolikus acidózis, de csak minimális ketonaemia és ketonuria jellemzi. 
Korán manifesztálódik, s 3-6 hónapos korra remisszió következik be. A kifejezett tünetek miatt a 
dehidráció gyors rendezése és inzulin-kezelés bevezetése szükséges. 

A permanens forma is gyakoribb az intrauterin retardált újszölöttekben. A genetikai háttéret egyrészt 
a K-ATP csatorna Kir6.2 alegységét reguláló KCNJ11 gén, másrészt a K-ATP csatorna SUR1 receptorát 
reguláló ABCC8 gén defektusai képezik. A betegség általában 3-4 hetes életkorban manifesztálódik, 
hyperglycaemiával, glucosuriával, következményes dehidrációval, acidósissal. A glukóz-anyagcsere 
zavara permanensnek bizonyul. A diabetes tünetei mellett neurológiai tünetek, mint fejlődési 
elmaradás, epilepsia is észlelhetők lehetnek. A kezelésben mindkét genetikai eltérés esetén 
hatásosak a sulfanilureák. 

Diabetes mellitus szindrómákban 

Számos genetikus szindróma esetén gyakoribb a diabetes mellitus előfordulása. A Down-szindróma 
(21 trisomia) és a Turner-szindróma (egy normális X kromoszóma) esetén gyakoriak az autoimmun 
betegségek, és az 1TDM prevalenciája is nagyobb, mint az egészségesekben. A Turner-szindrómában 
a kezelés részét képező GH-kezelés emellett inzulin-rezisztencia kialakulásához, s esetenként 2TDM 
kifejlődéséhez is vezethet. A Klinefelter-szindrómában (XXY) is előfordulhat inzulin-rezisztencia, de a 
glukózanyagcsere autoimmun folyamatra visszavezethető zavara is. A Prader-Will- szindrómában is 
gyakori a diabetes mellitus, de ez nem magyarázható csupán az elhízással összefüggő inzulin-
rezisztenciával, mert a szindrómában az inzulin-elválasztás primer defektusát is leírták. 

Hypoglycaemiák 

Az újszülött-, csecsemő és gyermekkorban a hypoglycaemiával járó állapotok nagyon sokféle tényező 
következtében alakulnak ki. Ezen állapotok ismerete és időben történő felismerése igen fontos a 
csecsemő- és gyermekellátás gyakorlatában, mert a gyakran fellépő és/vagy hosszantartó 
hypoglycaemiák idegrendszeri károsodást, mentális retardációt okozhatnak. Ezek veszélye gyors és 
adekvát beavatkozással kivédhető, mert ezáltal nem csupán akutan szüntethetjük meg a 
hypoglycaemiás epizódokat, hanem a pathomechanizmus ismeretében a terápiánkkal az újabb 
epizódokat is meg tudjuk előzni. 

A vércukorszint hormonális szabályozása 

A vércukorszint szabályozása összetett folyamat, különböző hormonok hatásának együtteseként 
valósult meg. A glukóz felhasználását fokozó inzulin effektusával szemben áll szemben a glucagon, a 
növekedési hormon és a glucocorticoidok vércukorszintet emelő hatása. Az inzulin anyagcserehatásai 
szerteágazók: fokozza a fehérjeszintézist és gátolja a fehérjék lebomlását; az izmokban fokozza a 
glukóz oxydációját, a glycogen, aminosav és fehérjeszintézist; a zsírszövetben serkenti a glukóz 
felvételét, fokozza a glukóz-oxidációt, a zsírsav és lipid-szintézist és gátolja a lipolysist; a májban 
serkenti a glycogen, a zsírsav- és a lipidszintézist, gátolja a lipolysist, a ketogenesist, a 
gluconeogenesist, a glycogenolysist és a fehérjebontást. A glucagon a májban fokozza a 
glycogenolysist és csökkenti a glycogen-képződést; csökkenti a fehérje-szintézist és fokozza a 
gluconeogenesist; a zsírszövetben aktiválja a lipázt, így fokozza a lipolízist. A katecholaminok a 
májban fokozzák a glycogenolysist és a gluconeogenesist, az izmokban is glyconeogenetikus 
hatásuak; csökkentik a szövetek inzulinérzékenységét. A glucocorticoidok katabolikus hatással bírnak: 
fokozzák a fehérjék lebontását, növelik a glukóz szintézisét és a máj glycogen tartalmát, emelik a 
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vércukorszintet. A növekedési hormon fehérje-anabolikus hatású, közvetlenül serkenti az 
inzulinelválasztást, s csökkenti a szövetek glukóz felhasználását. 

A vércukorszint állandósága biztosításának kiemelt jelentősége abban áll, hogy a központi 
idegrendszer egyetlen adekvát energiaforrása a glukóz, aminek biztosításához megfelelő szénhidrát-
raktárakra, megfelelő gluconeogenesisre és a vércukorszint gyors regulációjára van szükség. 

A hypoglycaemia definíciója 

A hypoglycaemia klinikai tünetegyüttes, a neuroglucopaenia megnyilvánulása. Azzal vércukorszinttel 
jellemezhető, melynek fennállásakor a jellegzetes tünetek megjelenésére számíthatunk. A 
vércukorszint hypoglycaemiás tartományának meghatározása azonban nem egyértelmű. Minél 
fiatalabb ugyanis az egyén, annál alacsonyabb az éhgyomri vércukorszintje, s annál alacsonyabb 
értékek esetében jelentkeznek a hypoglycaemia tünetei. Koraszülöttekben akár 1,3 mmol/l, 
újszülöttekben 1,7 mmol/l, kisgyermekekben 2,2 mmol/l lehet ez a vércukor-koncentráció. 

A hypoglycaemia tünetei 

A hypoglycaemia enyhe fokát a szimpato-adrenális rendszer ellenregulációja jellemzi. Éhségérzet, 
sápadtság, nyirkos bőr, enyhe fejfájás, nyugtalanság, remegés, szapora szívműködés a bevezető 
tünetek. Jellegzetes a szájkörüli zsibbadás. A beteg bizonytalan, feledékeny. A közepesen súlyos 
hypoglycaemiára a neuroglycopenia enyhe foka, az indulati élet zavarai jellemzők. Csökken az 
önkritika, a magatartászavarok széles skálája jellemző, a tudati kontroll a cselekvésekben csökken. A 
harmadik stádiumban már a tájékozódás és a gondolkodás súlyos zavara fejlődik ki. A beszéd 
inkoherenssé válik, alvás közben gyakori a felsikoltás, alvajárás is előfordulhat. Később a tudat 
elhomályosul, a beteg csak erősebb ingerekre reagál, majd mély kómába esik. 

Gyermekkorban gyakoriak a hypoglycaemia atípusos formái. A vegetatív tünetek gyakran 
elmosódnak, és a görcsök megjelenése, az eclampsia lehet az első felismert tünet. Újszülöttek 
hypoglycaemiás rohamában még elmosódottabb lehet a klinikai kép. Előfordul, hogy csak apnoe és 
cyanosis észlelhető, ilyenkor a roham nehezen különíthető el a respiratoricus distress állapotától. 
Csecsemőkorban gyengeség, a szopási készség hiánya, közönyösség előzi meg az eclampsia 
kibontakozását; ilyen életkorban a nem jellemző tünetek esetén is gondolni kell hypoglycaemiára. 

A hypoglycaemiák osztályozása 

Az újszülött-, csecsemő- és gyermekkorban észlelhető hypoglycaemia-formákat különböző 
szempontok figyelembe vételével, többféle módon osztályozzák. Az 1. táblázaton bemutatott 
felosztás gyakorlati megközelítésű, az életkort és a patogenezist is figyelembe veszi. 

1. táblázat. Hypoglycaemiák újszülött, csecsemő és gyermekkorban 

Újszülöttek tranzitorikus hypoglycaemiája 

 Koraszülöttek, „small for date” újszülöttek hypoglycaemiája 

 Újszülöttkori hypoglycaemiák fokozott inzulintermelés miatt 
o Diabeteses anya újszülöttjének hypoglycaemiája 
o Erythroblastosisos újszülöttek hypoglycaemiája 
o Újszülöttkori hypoglycaemia stresszállapotok miatt 
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Csecsemő- és gyermekkori recurráló/perzisztáló hypoglycaemiák 

 Hypoglycaemiák hepatikus enzimdefektusok következtében 
o Glycogen-szintetáz defektus 
o Glycogen tárolási betegségek 
o A gluconeogenesis enzimdefektusai 
o Galactosaemia 
o Fruktóz-intolerancia 

 Hypoglycaemiák elégtelen hormonhatás következtében 

 Panhypopituitarismus 
o Izolált növekedési hormon hiány 
o A cortisol-hatás elégtelensége 
o A kathekolamin-hatás elégtelensége 
o Glucagon hiány 

 Hyperinsulinismus okozta perzisztáló hypoglycaemiák 

Egyéb hypoglycaemiával járó állapotok 

 Mérgezések 

 Leucinérzékenység 

 Ketotikus hypoglycaemia 

 

A következőkben az egyes hypoglycaemia-formákat a táblázat sorrendje alapján tekintjük át. 

Újszülöttek tranzitorikus hypoglycaemiája 

Koraszülöttek, „small for date” újszülöttek hypoglycaemiája 

Újszülöttkorban, különösen koraszülöttekben és kis súlyú újszülöttekben, olyan alacsony 
vércukorértékek mérhetők, melyek a későbbi életkorban már tüneteket okoznak. A klinikai 
tünetekkel is járó, ún. szimptomatikus hypoglycaemia eseteiben akár 1,1 mmol/l vércukor-
koncentráció is mérhető lehet. Patogenezisében alapvető a máj glycogen készletének elégtelensége. 
A glycogenraktár a terhesség utolsó harmadában halmozódik fel; koraszülöttekben és intrauterin 
retardáltakban a raktárak kicsinyek. Születés után a máj glycogen-tartalma csökken, s 
gluconeogenesis nem tud ezzel lépést tartani. A tünetek már az első életnapon jelentkezhetnek. 
Korai jel az izmok hypotoniája, tremor, nyugtalanság, sápadtság. Apnoék léphetnek fel, gyakran 
convulsiók észlelhetők. A nem specifikus tünetek mellett a vércukormérés igazít útba. A kezelést a 
glukóz-infúzió alkalmazása jelenti. Fontos a korai táplálás és az esetleges hypoxia megszüntetése is. A 
prognosis nagyban a korai felismerés és az adekvát kezelés függvénye. 

Újszülöttkori hypoglycaemiák fokozott inzulintermelés miatt 

Újszülöttkori tranzitorikus hypoglycaemia fokozott inzulintermeléssel járó állapotokban is kialakulhat. 

Diabeteses anya újszülöttjének hypoglycaemiája 

A diabeteses és a gesztációs diabeteses anyák újszülöttjei hajlamosak korai szimptomatikus 
hypoglycaemiára. Kialakulásának alapja az, hogy az anyai magasabb inzulinszint a magzat 
hyperinsulinaemiáját okozza. Egészséges újszülöttben a vércukorszint a második órában alacsony, a 
negyedik órára már emelkedik. A diabeteses anya újszülöttjében ez az emelkedés a β-sejtek 
hyperplasiája miatt elmarad. Szerepet játszhat az ellenreguláció gyengesége is. Ezek az újszülöttek 
általában nagyobb súlyúak, gyakran respiratoricus distress alakul ki. Hypoglycaemia az első négy 
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órában már jelentkezhet, előfordulhat a későbbi megjelenés is. Korai táplálás, glukóz infúzió 
bevezetése a kezelés alapja. Súlyos esetben glucagon adására is szükség lehet. Adekvát anyai 
diabetes-gondozással az állapot kialakulása megelőzhető. 

Az erythroblastosis foetalisban szenvedő újszülöttek hypoglycaemiája 

Erythroblastosisos újszülöttek korai hypoglycaemiája is hyperinsulinaemia következtében jön létre. A 
betegségben a β-sejtek hyperplasiája és a szérum emelkedett inzulin-szintje jól ismert adat. A korai 
táplálás és a glukóz-adása kivédi a súlyos tünetek kialakulását. A hypoglycaemia ezen formája az 
erythroblastosis ritkábbá válásával veszített jelentőségéből. 

Újszülöttkori hypoglycaemia stresszállapotok miatt 

Az újszülöttkori stressállapotokban - sepsis, hideghatás, súlyos központi idegrendszeri sérülések és 
vérzések, respiratoricus distress szindróma, nagyobb műtéti beavatkozásokat követő postoperatív 
állapot - szinte törvényszerűen számolhatunk hypoglycaemia felléptével. Kialakulásában a hypoxia és 
az acidosis játssza a fő szerepet. A glukóz anaerob felhasználása energetikailag gazdaságtalan, így a 
hypoxia gyorsan kimeríti a rendelkezésre álló szénhidrát-készletet. A kezelés nem csupán a glukóz 
pótlását jelenti, hanem a hypoxia megszüntetését és az alapbetegség intenzív kezelését is. 

Csecsemő- és gyermekkori recurráló/perzisztáló hypoglycaemiák 

Ebbe a csoportba a hepatikus enzimdefektusok és az elégtelen hormonhatás következtében kialakuló 
hypoglycaemia formák valamint a csecsemő és gyermekkori hyperinsulinaemiás hypoglycaemia 
tartoznak. 

Hypoglycaemiák hepatikus enzimdefektusok következtében 

A glycogen szintézisében és lebontásában valamint a gluconeogenesisben résztvevő enzimek hiánya 
vagy csökkent aktivitása hypoglycaemia kialakulásához vezet. 

Glycogen-szintetáz defektus 

Ritka kórkép. Az enzim hiányzó vagy csökkent aktivitása miatt a glycogen felépülése szenved zavart. 
Hypoglycaemia és mentális retardáció jellemzi. 

Glycogentárolási betegségek 

Azok a betegségek tartoznak ide, melyekben enzimdefektus miatt a szénhidrátok glycogen 
formájában való raktározódása valamint a glukóz glycogénből történő mobilizálódása szenved zavart, 
s emiatt hypoglycaemia alakul ki. A glukóz-6-foszfatáz hiány (Gierke-betegség), a Debrancher enzim 
hiánya (Forbes-betegség) és a hepatikus foszforiláz hiánya tartozik ide. E betegségekben közös 
tünetek az éhezési hypoglycaemia, a glucagonra és az adrenalinra adott csökkent glukózprodukció, a 
hepatomegalia, a fejlődés és a növekedés elmaradása. A diagnózis felállítását segítik a klinikai 
tünetek, a glucagon teszt pozitív eredménye és az enzimvizsgálatok. A glukóz-6-foszfatázt a májból és 
a bélből, a debrancher enzimet májból és izomból, a foszforilázt májból, leukocytákból mutathatjuk 
ki. A terápiában a különösen éhezéskor és infekciók esetében gyorsan kialakuló hypoglycaemia miatt 
a gyakori táplálás fontossága emelhető ki. Manifeszt hypoglycaemia esetén intravénás glukóz adása 
szükséges. 
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A gluconeogenesis enzimdefektusai 

A gluconeogenesis során a máj nem szénhidrát-természetű anyagokból glukózt készít. Előanyagok a 
laktát, az ún. glucoplastikus aminosavak és a glycerol. A laktát az izomban keletkezik, nem megfelelő 
oxygenellátás mellett; a májban glukóz majd glycogen képződik belőle. A glucoplastikus aminósavak 
közvetve vagy közvetlenül pyruváttá alakulnak; a gluconeogenesis szubsztrátjának többségét jelentik. 
A glycerol triglyceridek hydrolysiséből származnak, szerepük kevéssé jelentős. A glycogenesis 
folyamata számos enzim defektusa miatt károsodhat; a fruktóz-1,6-difoszfatáz hiány emelhető ki. 
Következményként éhezési hypoglycaemia lép fel, hányás, fejlődési zavar, fertőzések kapcsán 
laktátacidózis alakulhat ki. Kezelés: a fruktóz kerülése, infekciók esetén iv. glukóz adására és a laktát 
acidozis bikarbonát kezelésére lehet szükség. 

Galactosaemia 

Ha a galaktóz átalakulása enzindefektus miatt zavart szenved, a szervezetben galaktóz és metabolitjai 
szaporodnak fel és ürülnek a vizelettel. A betegség két enzimdefektus következménye, ezek a 
galaktóz-1-foszfát-uridil-transzferáz illetve a galaktokináz hiány. A laktózból a bélrendszerben 
galaktózra és glukózra bomlik; a felszívódott galaktóz a májban glukózzá konvertálódik. A galaktóz-1-
foszfát-uridil-transzferáz hiánya a galaktóz-1-foszfát felszaporodásához vezet. A szopás hányást, 
hasmenést vált ki, hepatomegalia, sárgaság alakul ki. Fehérjevizelés, aminoaciduria következik be, 
hepatosplenomegalia válik észlelhetővé. Nagyobb laktóz-mennyiség elfogyasztása manifeszt 
hypoglycaemiához vezet. Jellemző a cataracta-képződés. A galaktokináz hiánya a galaktózanyagcsere 
első lépésében okoz zavart. A tünetek enyhébbek, mint az előző kórképben; cataracta-képződés 
előfordul. A galactosaemia diagnosztikájában fontos van a galactosuria kimutatása. Az enzimhiányok 
vörösvértestekből mutathatók ki. A kezelés alapja a galaktóz kiiktatása az étrendből, speciális 
tápszerek alkalmazása. A galactosaemia szűrés az újszülöttkori szűrővizsgálat részét képezi. 

Hypoglycaemiák elégtelen hormonhatás következtében 

A multiplex hypophysis hormon hiány, az izolált növekedési hormon hiány, a cortisol-hatás 
elégtelensége, beleértve az ACTH-hiányt, az adrenocorticalis elégtelenséget és a congenitalis 
adrenalis hyperplasiát, továbbá a kathekolamin-hatás elégtelensége és a glucagon hiány vezethet 
hypoglycaemia kialakulásához. 

A hypoglycaemia kivizsgálása során ezekre a lehetőségekre is gondolni kell, és a kivizsgálást az 
endokrin okok szerepének vizsgálatára is ki kell terjeszteni. E tekintetben a vonatkozó fejezetekre 
utalunk. Az utolsó két lehetőséggel kapcsolatban két megjegyezést teszünk. A katekolamin-hatás 
elégtetenség szerepét a hypoglycaemia kialakulásában az támasztja alá, hogy korábbi tanulmányok 
szerint egyes személyekben az inzulin-indukált hypoglycaemia hatására a katecholamin koncentráció 
emelkedése a vizeletben nem kielégítő; a jelenség háttere azonban mindeddig kellőképpen nem 
tisztázott. A glucagon hiány extrém ritka lehetősége a spontán hypoglycaemiának, glucagon 
meghatározással kizárható. 

Persistens csecsemő- és gyermekkori hyperinsulinaemiás hypoglycaemia 

Definíció és patogenezis 

Az újszülöttkorban az átmeneti hyperinsulinaemia következtében létrejött hypoglycaemia-formákkal 
szemben a csecsemő-és gyermekkori hyperinsulinaemiás hypoglycaemia az újszülöttkort követően is 
perzisztál. Hátteréen β-sejt hyperplasia (nesidioblastosis), ritkán fokális elváltozás, insulinomia áll. A 
betegség patophysiológiai lényege az inzulinnak az aktuális vércukorszinttől függetlenül észlelhető 
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szabálytalan hyperszekréciója. A vércukorszint csökkenésével párhuzamosan nem csökkenő 
inzulinelválasztás oka a β-sejtek inzulinelválasztása szabályozásának zavara. Az inzulinelválasztás 
mechanizmusának első lépése, hogy a vércukorszint emelkedésére a sejtmembrán ATP-dependes K-
csatornái bezáródnak, majd a depolarizáció hatására a Ca-csatornák megnyínak, és az intracelluláris 
Ca mennyiségének növekedése fokozza az inzulin-szekréciót. A vércukorszint csökkenése ellenirányú 
változást okoz. A K-csatorna működéséhez két alagységének (a sulfonylurea-receptor-1 - SUR1 és a 
Kir6.2 alegység) az integritása szükséges. A SUR1 és a Kir6.2 gének mutációi esetén szabályozatlan, 
fokozott inzulinzulinelválasztás következik be. Ezekben az esetekben az öröklődés autoszomális 
recesszív. Emellett a glukokináz és a glutaminsav-dehydrogenáz enzimek génjének mutációi is 
okozhatnak pezisztáló hyperinsulinaemiás hypoglycaemiát, autoszómális domináns öröklésmenettel. 

Tünetek és diagnosztika 

A hypoglycaemia tünetei az újszülöttkorban vagy korai csecsemőkorban jelentkeznek. A betegség 
gyanuja akkor merül fel, ha az újszülöttkori hypoglycaemia néhány hét után sem szűnik meg. Nagy 
születési súly anyai diabetes nélkül foetálisan is fokozott inzulinelválasztás lehetősége mellett szól. A 
diagnózis felállításában alapvető a vércukor, az inzulin és a C-peptid koncentráció, valamint a szabad 
zsírsav- és ketontest koncentráció meghatározása. A hypoglycaemia mellett az inzulin- és a C-peptid 
koncentráció emelkedett, a szabad zsírsav- és a ketontest- koncentráció pedig az inzulin lipolysist és 
ketogenesist gátló hatása következtében csökkent. Diagnosztikus segítséget jelenthetnek még a 
továbbiak: glukagon adására az egészségesek válaszát meghaladó vércukorszint-emelkedés 
következik be, a normális vércukorszint fenntartása csak nagyütemű glukóz-infúzióval lehetséges, a 
hypoglycaemia az inzulin hyperszekrécióját csökkentő somatostatin-analóg infúziójával 
megszüntethető. A fokális elváltozások bizonyítása a korszerű képalkotó módszerekkel is rendkívül 
nehéz, szükség lehet a szelektív transzhepatikus pancreas-véna katéterezésre és az inzulin-
meghatározáshoz szegmentális vérminták vételére is. 

Kezelés 

A betegség kezelése nagy erőfeszítéseket követel. A gyógyszeres kezelésben a diazoxidot már a 
patogenezis feltárása előtt alkalmazták. Mára már ismert, hogy hatását a K-csatorna megnyítása 
utján fejti ki. Folyadékretenciót és hypertrichosist okoz. Próbálkoznak a Ca-csatorna blokkoló 
nifedipinnel is, ami hypotensiót vált ki. A somatostatin-analógokat és a glucagont is alkalmazzák. 
Ajánlják továbbá a diazoxid, a szomatosztatin-analóg és a glucagon kombinációját is. A gyógyszeres 
kezelésre nem reagáló esetekben indokoltnak tartják a szubtotális pancreatectomia elvégzését is. Ez 
komoly megfontolást igényel a következményes inzulinhiányos diabetes kialakulása miatt. 

Prognózis 

A kimenetel egyrészt attól függ, hogy a diagnózis fennállásáig mennyi idő telt el, milyen fokú 
idegrendszeri károsodás alakult ki, másrészt függ a betegség megoldhatóságától: a fokális elváltozás 
könnyebben eltávolítható, a gyógyszeres kezelés hatékonysága pedig változó. Összességében 
azonban nem kedvező prognózisú hypoglycaemia-formáról van szó. 

Egyéb hypoglycaemiával járó állapotok 

Mérgezések és iatrogen hypoglycaemiák 

Az alkohol és néhány gyakran használt gyógyszer által okozott mérgezés hypoglycemiával járhat. Az 
akut alkoholmérgezés, ami már gyermekkorban és serdülőkben sem ritka, a glukóz-koncentráció 
csökkenését okozza, különösen, ha az étkezés elmaradása vagy a csatlakozó stressz-hatás miatt a máj 
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glycogen tartalma megfogyatkozik. A salicylat-intoxicatio is járhat hypoglycaemiával, erre a 
lehetőségre e készítmények túladagolásakor gondolni kell. Az inzulinkezelés kapcsán kialakuló 
hypoglycaemia több okra is visszavezethető lehet: tévedés történik az adagolásban; az inzulin-
szükséglet csökkenése ellenére az eredeti inzulinadag alkalmazása folytatódik; jelentős fizikai 
megterhelés történik; az inzulin beadása után az előírt szénhidrátbevitel valami miatt elmarad. A 
tünetek megegyeznek az endogen hyperinsulinaemia tüneteivel, a felismerés a kezelés ismeretében 
nem okoz nehézséget. Megemlíthető még a β-blokkolók hypoglycaemiát okozó mellékhatása, ami 
túladagoláskor fordulhat elő, ha az alkalmazott készítmény gátolja az éhezésre vagy inzulinhatásra 
kompenzációként fellépő glycogenolysist. 

Leucinérzékenység 

A leucinérzékenységet korábban úgy írták le, mint nagy fehérjetatalmú étkezést követően fellépő 
hypoglycaemia-formát, ami különösen hosszabb éhezés után léphet fel. Mára bebizonyosodott hogy 
hátterében hyperinsulinaemia áll. 

Ketotikus hypoglycaemia 

Definíció és patogenezis 

A ketotikus hypoglycaemia tünetegyüttes, melyet a hypoglycaemia mellett ketonaemia, ketonuria 
jellemez, s ez az éhezésre adott fokozott válaszreakciónak tartható. Az éhezés minden gyermek 
esetében a vércukorszint csökkenését váltja ki, a ketotikus hypoglycaemiára hajlamos gyermekek 
esetében azonban a vércukoresés gyorsan következik be, kifejezettebb és elhúzódó. A ketonaemia és 
ketonuria mellett kimutatható a szabad zsírsavak, a glycerol és a glucagon szintjének emelkedése, az 
inzulin koncentrációja alacsony. 

Tünetek 

Óvodás- és iskoláskorú gyermekek betegsége, ami gyakran enyhe infekciók kapcsán jelentkezik. A 
gyermek étvágytalan, bágyadt, feje fáj, esetleg már a lehelete aceton szagú. Hányások következnek 
be, hasmenés, hasi fájdalom nem észlelhető. Gyorsan exiccosis keletkezhet, amit aláárkolt szemek, 
csökkent turgor jelez. Acidózis alakul ki, magas légzés is felléphet. 

Diagnosztika, kezelés 

A fizikális vizsgálat, a vércukormérés a ketonuria kimutatása rendszerint már útba igazít. További 
segítséget jelent az inzulin, szabadzsírsav, glycerol és glucagon meghatározás, a ketonaemia 
kimutatása. Éhezés vagy ketogen diéta hatására vércukoresés következik be, acetonaemia 
jelentkezik, de a szérum inzulin szintje nem emelkedik. Glucagon adására, ha sor kerül rá, a 
vércukorszint emelkedése elmarad az egészségesek válaszától, a csökkent glycogen raktárnak 
megfelelően. A betegségre hajlamos gyermekek esetében intercurrens betegség idején 
szénhidrátdús-zsírszegény étrend alkalmazandó. A ketotikus hypoglycaemia bekövetkeztekor glukóz-
fiziológiás sóoldat infúzió alkalmazása szükséges. 
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Tesztkérdések 

1.Az 1-es típusú diabetes patogenezisének nem alaptényezője 
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B. Microsomális antitest 
C. A glutaminsav decakarboxiláz elleni antitest (GADA) 
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C. A normoglycaemia elérése 
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B. Orális antidiabetikum alkalmazása 
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7. A gyermek- és serdülőkori 2-es típusú diabetes kezelési módszerei közzé nem tartozik 
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B. Inzulinpumpa-kezelés 
C. Kiegyensúlyozott táplálkozás és adekvát fizikai aktivitás biztosítása 
 
8. A MODY formáinak jellemzője 
A. Minden esetben azonnali inzulinkezelés bevezetése szükséges 
B. Orális antidiabetikumokkal kell kezelni 
C. Autoszómális öröklődésű monogénes ártalmak következményei 
 
9. A diabeteses anya újszülöttjére jellemző – nem helyes megállapítás 
A. Az újszülöttek vércukor szintje is magas 
B. Magas születési súly 
C. Hypoglycaemia a kezdeti hyperinsulinaemia következtében 
 
10. A ketotikus hypoglycaemia jellemzője 
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B. Főként újszülöttek esetében észlelhető 
C. Emelkedett inzulin-szinttel jár 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: B, 3: A, 4: B, 5: A, 6: C, 7: B, 8: C, 9: C, 10: A 

A növekedés, a nemi differenciálódás és a pubertás zavarai 
dr. Ilyés István 

A növekedés zavarai 

Növekedési retardáció 

Növekedési retardációról akkor beszélünk, ha a vizsgált gyermek testmagassága nem éri el az 
életkorhoz viszonyított 3-as hossz-percentilis értékét, vagy ha a gyermek testmagassága a nemének 
és az életkorának megfelelő átlagos testmagasságtól több mint 2 SD (standard deviáció) értékkel 
marad el. A növekedési retardáció számos tényező következménye lehet. 

A nem endokrin eredetű növekedési elmaradás 

Nem endokrin eredetű növekedési retardációról akkor van szó, ha az valószínűsíthetően nem a 
növekedés folyamatában szerepet játszó hormonhatások hiányának a következménye. 

A nem endokrin eredetű növekedési elmaradás formái 

Igen széles azon nem endokrin betegségek köre, amelyek számottevő növekedési elmaradással 
járnak. A növekedés elmaradására számos csecsemő- és gyermekkori krónikus betegség 
fennállásakor számíthatunk. Idetartoznak egyes szívbetegségek, tüdőbetegségek, gastrointestinalis 
betegségek, vesebetegségek és haematológiai megbetegedések. A veleszületett szívbetegségek, ha 
jelentős haemodinamikai következménnyel járnak, a hypoxia miatt okozhatnak növekedési 
retardációt. A krónikus pulmonális betegségek, különösen az asthma bronchiale esetében, is 
bekövetkezhet a növekedés lassulása, a hosszú ideig fennálló hypoxia következtében. A 
vesebetegségek közül a krónikus glomerulopathiák esetén a növekedés retardációja hátterében a 
metaboliás acidozis, az anaemia és a renális osteodystrophia a legfontosabb tényezők. Tubularis 
betegségek esetén is kifejezett növekedési retardáció észlelhető a krónikus acidosis és a 
hypercalciuria következményeként. A gyulladásos bélbetegségek gyakori következménye a 
növekedés retardációja. A glutén-szenzitív enteropathiában és egyéb felszívódási zavarral járó 
állapotokban is a növekedés elmaradása következik be a kialakuló hiányállapotok miatt. A 
májbetegségekben a növekedési retardáció a hepatikus IGF-I termelés csökkenésének 
következménye. A haematológiai betegségek közül a súlyos és hosszabb időn át fennálló vashiány, 
továbbá a haemoglobinopathiák, a haemoglobin szintézis zavarai, a vörösvérsejtek enzimdefektusai 
járnak növekedési retardációval. 

Külön csoportot képeznek a növekedés retardációjával járó csontrendszeri betegségek. Az öröklődő 
csontdysplasiák ritka betegségek (incidencia: 1:10000). Közülük az achondroplasia, a 
hypochondroplasia, a spondyloepiphysealis dysplasia és a Léri-Weill dyschondrostenosis emelhető ki. 
E kórképeket a növekedési retardáció, a diszproprocionált testalkat és különböző csontdeformitások 
jellemzik, a betegségek a csont strukturális mátrixának és a celluláris komponenseinek öröklődő 
defektusai következményei. A csontrendszer denzitásának zavarai közzé a csontok nagyfokú 
törékenységével járó osteogenesis imperfecta és a tökéletlen mineralizáció okozta rachitis tartozik. 
Az előző öröklődő kötőszöveti megbetegedés, amelyre a csontok nagyfokú törékenysége jellemző. A 
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rachitis egyes formái is növekedés jelentős retardációjával járnak. A mucopolysacharidosisok a 
tárolási betegségek sajátos csoportját alkotják, a komplex klinikai kép részét képező csontrendszeri 
eltérések változatosak és több formában a növekedés lényeges mértékű retardációjával járnak 
együtt. 

Komplex klinikai szindrómáknak is részjelensége lehet a növekedés elmaradása. Egyes esetekben 
praenatalis növekedési elmaradás észlelhető, ami postnatálisan fokozódik, máskor a növekedési 
retardáció postnatalisan alakul ki. A szindrómák többsége öröklődő, az öröklődésmenetük és 
genetikai hátterük is ismert. Mások esetében a genetikai háttér még nem feltárt, vagy teratogén 
hatás következtében alakulnak ki. A Turner-, a Noonan-, a Down-, a Prader-Willi-, a Bardet-Biedl-, a 
Silver-Russel- és a fötális alkohol szindróma említhető. 

Teendők a növekedési retardáció észlelése esetén 

A gyakorló orvos fontos teendője a növekedési retardáció időben történő észlelése, súlyosságának 
megállapítása, kialakulása valószínűsíthető okának felvetése (vagyis lehetőség szerint a csoportba 
sorolás), végül a szükségesnek ítélt kivizsgálás megszervezése. 

Mindenek előtt az előzmények részletes tisztázása szükséges. Az alapellátó orvosnak helyzetéből 
adódóan a gyermek előzményi adatainak összessége rendelkezésére áll. A következő lépés a 
testméretek meghatározása és értékelése. Erre a későbbiekben térünk ki. A véleményezésben 
meghatározó szerepe van a fizikális vizsgálatnak. A részarányos alacsonynövés és a dysproporcionált 
nanosomia gyakran már az inspectióval elkülöníthető. Fontos a szomatikus eltérések részletes 
vizsgálata és leírásuk. A részletes fizikális vizsgálat a növekedési retardáció hátterében szervi 
betegségek fennállásának gyanúját vetheti fel. Elengedhetetlen a mentális és pszichés fejlődés 
megítélése is. 

A szervi betegségek felismerését illetve egyéb betegség-csoportok valószínűsítését segítik a 
kiegészítő vizsgálatok. Ezek célszerűen megválasztott laboratóriumi, képalkotó, eszközös és genetikai 
vizsgálatok lehetnek. Hangsúlyozni szükséges, hogy az alapellátást végző orvos természetszerűen 
nem vállalkozhat a pontos diagnózis felállítására, a rendelkezésére álló adatokkal azonban 
megalapozhatja a specialista további munkáját. 

Kezelési lehetőségek a növekedési retardáció nem endokrin formáiban 

A növekedési retardáció nem endokrin eredetű heterogen csoportjában egységes kezelési módról 
nem beszélhetünk. A krónikus szervi betegségek következtében kialakult növekedési retardáció 
esetében az alapbetegség adekvát kezelése alapvető jelentőséggel bír és oki kezelésnek tekinthető. A 
csontrendszeri betegségekben és a komplex szindrómák részjelenségeként észlelt növekedési 
retardáció esetében is személyre szabott komplex kezelés szükséges. 

Az endokrin eredetű növekedési elmaradás 

A növekedés endokrin eredetű zavarainak kialakulásában meghatározó szerepet játszik a növekedési 
hormon (GH) - insulin-szerű növekedési faktor-I (IGF-I)-tengely működése, emellett jelentős tényező 
a nemi hormonok, pajzsmirigyhormonok és glucocorticoidok növekedésre gyakorolt hatásának 
érvényesülése is. 
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A GH-IGF-I-tengely és működése 

A humán GH a hypophysis elülső lebenye somatotroph sejtjeinek terméke, polypeptid-hormon. 
Elválasztását a hypothalamus szabályozza: a serkentő és a gátló hatású növekedési hormon releasing 
hormon (GHRH) és a somatostatin (SS) alakítja ki a GH-elválasztás pulzatilis jellegét. A keringésben a 
GH szabad formában és specifikus kötőfehérjéhez (GH binding protein - GHBP) kapcsolódva található. 

A GH legfontosabb hatása a növekedés serkentése, melyet ma az ún. dualista elmélet alapján 
magyaráznak: miszerint a GH és az IGF-I a sejtérés különböző szakaszaiban fejtik ki hatásukat. Az 
epiphysis porclemezben a GH direkt módon stimulálja a chondrocyta prekurzor sejtek 
differenciálódását, az IGF-I képződésén keresztül pedig a már differenciált sejteket stimulálja tovább. 
A GH számos egyéb élettani folyamat regulációjában vesz részt. Hatására fokozódik a nukleinsav-
szintézis, a fehérjeszintézis, pozitív nitrogénegyensúlyt idéz elő. Serkenti a lipolysist, víz- és Na-
retentiót okoz. A vesében fokozza az l-α hidroxilációt, továbbá az erythropoesist. 

E hatások a GHR-on keresztül valósulnak meg. A GHR extracelluláris szakasza a keringésbe kerülve a 
GH specifikus kötőfehérje funkcióját is ellátja (GHBP). A GH kötését követően a GHR dimeralizálódik, 
s a JAK-2 tyrosin-kináz aktivációja következik be. Az aktivált JAK-2 foszforilálja a STAT transzkripciós 
faktor tyrosinjait, s ez a hormonhatás kialakulásához vezet. 

Az IGF-I a GH hatására főként a májban termelődik, de egyéb GH receptorral rendelkező szövetekben 
is. Inzulinszerű hatása mellett a sejtek osztódását, differenciálódását is serkenti. Szérumszintjét főleg 
a GH regulálja. Termelődését egyéb hormonhatások, a tápláltsági állapot és az életkor is 
befolyásolják. Az IGF-I a keringésben specifikus kötőfehérjékhez kötődik, közülük a legjelentősebb a 
3-as számú IGF-kötőfehérje (insulin like growth factor binding protein-3 - IGFBP-3). Az IGF-BP-3 
termelődése ugyancsak GH dependens. Az IGF-I hatását specifikus receptorához kötődve fejti ki, 
amely szerkezetében az inzulin receptorhoz hasonló. 

A GH-IGF-I tengely működésének zavarai 

A GH-IGF-I-tengely működészavara sokféle tényező következtében alakulnak ki. A fontosabb 
lehetőségeket az 1. táblázat mutatja be. 

1. táblázat. A GH-IGF-I tengely működésének zavarai 

Klasszikus GH-hiány 

 Idiopathiás 

 Congenitalis: Genetikai zavarok, fejlődési rendellenességek 

 Szerzett formák: Trauma, tumor, rendszerbetegség, infekció, sugárkezelés 

Funkcionális GH-hiány 

 A GH elválasztás neuroszekréciós diszfunkciója (GHND) 

 Pszichoszociális növekedési zavar 

 A növekedés és serdülés konstitutionális késése 

 Familiáris alacsonynövés 

 Növekedési retardáció SGA esetén 
GH-inszenzitivitás 

 Klasszikus GHI (Laron-szindróma) 

 Parciális GHI 
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A klasszikus növekedési hormon hiány (GHD) 

Idiopathiás GHD 

Idiopathiás GH-hiányról akkor beszélünk, ha a kiváltó ok tisztázatlan; ide sorolják a fekvési 
rendellenességgel született - feltehetően szülési traumára visszavezethető - eseteket is. 

A veleszületett GHD 

A veleszületett GH-hiány számos fejlődési rendellenességet (anencephalia, hypophysis a/dysgenesis, 
ill. a/hypoplasia, arachnoidealis cysta, hydrocephalus, septo-opticus dysplasia, craniofacialis 
malformatiók, szájpad és ajakhasadék, soliter maxilláris középső metszőfog stb.) és genetikai zavar 
okozta károsodást foglal magában. Külön csoportot képeznek az öröklődő formák. Az öröklött GHD 
izoláltan (IGHD) vagy multiplex hypophysis hormon hiány (MPHD) részjelenségeként egyaránt 
előfordulhat. 

Az IGHD-nak négy örökletes formája különíthető el az öröklésmenet, a genetikai eltérések, a GH 
kimutathatósága és a klinikai megjelenés alapján. A négy forma főbb jellemzőit a 2. táblázat foglaltja 
össze. 

2. táblázat. Az izolált növekedési hormon hiány (IGHD) típusai 

Típus Öröklődés GH-szint Gén 

IGHD IA autoszómális recesszív hiányzó GH-1 
IGHD IB autoszómális recesszív alacsony GH-1 GHRHR 
IGHDII autoszómális domináns alacsony GH1 
IGHD III X-hez kötött receszív alacsony nem ismert 
 

A GHD öröklődő formáinak egy részében a GH elválasztás károsodása mellett más elülső lebeny 
hormonok elválasztása is elégtelen lehet. A multiplex hypophysis hormon hiány (MPHD) 
kialakulásában a hypophysis transzkripciós faktorok szerepe a döntő: meghatározzák a hypophysis 
kialakulását, a sejtvonalak differenciálódását és funkcióit. Az egyes transzkripciós faktorok génjének 
eltérései a MPHD különböző formáinak kialakulásához vezetnek (3. táblázat). 

3. táblázat. A többszörös hypophysis hormon hiány (MPHD) öröklött formái 

Transzkripciós faktor/gén Klinikai és hormonális eltérések 

PIT-I Növekedési retardáció, GH, TSH, PRL, LH/FSH 
PROP-I Növekedési retardáció, GH, TSH, PRL, LH/FSH, ACTH 
LHx3 Növekedési retardáció, a nyak rotációs zavara, GH, TSH, PRL, LH/FSH 
HESX-I Septo-opticus displasia tünetei, GH, TSH, PRL, LH/FSH 
 

Szerzett GHD hiány 

A GH-hiány szerzett formái változatosak. Hátterében tumor (leggyakrabban craniopharyngeoma), 
rendszerbetegség (reticuloendotheliosis, histiocytosis, sarcoidosis), gyulladás (encephalitis, 
meningitis), trauma (baleseti, műtéti destrukció, bántalmazott gyermek!), és sugárkezelés 
(leukaemia, intracranialis malignoma) állhat. E formák közül a koponyatrauma és a daganatos 
betegségek kezelése következtében kialakult GHD-ról külön is szólunk. Súlyos koponyatraumák a 
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hypophysis károsodását okozhatják, ami a hypophysis hormonok termelésének zavarához vezethet. 
Leggyakrabban a GH-elválasztás zavara észlelhető, aminek következménye a növekedési ütem 
csökkenése, majd növekedési retardáció kialakulása. A gonadotrop hormonok elválasztásának zavara 
hypogonadotrop hypogonadismust idéz elő. Szekunder hypothyreosis és hypadrenia is kialakulhat, és 
hyperprolactinaemia is szerepelhet a következmények között. Ritkán diabetes insipidus kialakulása is 
előfordulhat. 

Malignus tumorok kezelése következtében is kialakulhat GHD. A növekedési ráta csökkenése 
észlelhető ilyenkor, ami a végmagasság csökkenéséhez vezet. Ehhez hozzájárul, hogy ilyenkor a 
pubertas hamar jelentkezik, és így a növekedés viszonylag hamar fejeződik be. Az irradiáció 
következtében a GH-elválasztás neuroszekréciós zavara alakul ki, a korai pubertas pedig 
hypothalamicus dysfunkció következtében bontakozik ki. 

Tünetek, klinikai kép GHD-ban. Az idiopathiás és a veleszületett GHD esetén a növekedés lassulása 
két-három éves korban tűnik fel. Az ilyen gyermekek testarányai és szellemi fejlődésük általában 
normális. A fej kerek, a homlokcsont elődomborodik, az orrgyök nyereg alakú, az orr kicsi, a 
nasolabialis redők kifejezettek, arcuk korukhoz képest éretlennek tűnik („babaarc”), kutacsaik későn 
záródnak, késleltetett a fogfejlődésük, jellemző a törzsre lokalizáltan a bőr alatti zsírszövet 
felszaporodása. Bőrük elvékonyodott, izomzatuk szegényes, hajuk vékony, a körömnövekedésük 
lassú, hangjuk magas és étvágyuk általában rossz. Szerzett GHD esetén a növekedés a betegség 
kezdetétől lelassul, a fejlődési rendellenességekkel járó formák esetén a jellegzetes tünetek, 
szekunder GH-hiánynál pedig az alapbetegség jellemvonásai is megtalálhatók. 

Diagnosztikus lehetőségek. A GH-IGF-I- tengely működésének megítélésében fontos a növekedési 
retardáció fennállásának igazolása auxológiai vizsgálatokkal. Első lépés a növekedési retardáció 
kimutatása, majd rögzítendő a növekedési ráta, megállapítandó, hogy az az adott életkorban milyen 
percentilis értéknek felel meg. Fontos a testalkat megítélése is: az alsó és a felső testfél 
aránytalanságainak megítélésében az álló és az ülő magasság, a végtagok rövidülésének 
kimutatásában pedig a kezek közötti távolság mérése segít. 

A GH-IGF-I-tengely működésének vizsgálatában alapvető a GH csökkent elválasztásának igazolása. 
Mivel a pulzatilis szekrécióból adódón az egyetlen vérmintából végzett GH meghatározás nem ad 
reális képet a hormonelválasztásról, a hypophysis GH termelő kapacitásának megítéléséhez az ún. 
stimulációs tesztek végzése szükséges. A gyakorlatban a leggyakrabban használt módszer az inzulin-
tolerancia teszt (ITT), emellett alkalmazzák az arginin-infuziós, az L-dopa, a glucagon és a clonidin 
tesztet is. A stimulációt követően vett vérminták GH-koncentrációi tájékoztatnak a GH elválasztásról. 
GH-hiány állapítható meg, ha a GH válasz csúcsértéke két alkalmazott tesztben 10 ng/ml-nél kisebb. 

A kivizsgálás során további vizsgálatokra ia szükség lehet. A GHRH-teszt, mint a GH-elválasztás 
funkcionális próbája, a GHD hypothalamicus és hypophyser eredetének elkülönítésére szolgál. Az IGF-
I koncentrációból is következtetni lehet a GH-elválasztás alakulására, az IGF-I termelődését a GH-n 
kívül azonban más hatások (tápláltság, serdülés) is befolyásolják. Az IGF-BP-3 koncentrációja is GH 
függő, meghatározása a mindennapi gyakorlatban azonban még nem terjedt el. A radiológiai 
vizsgálatok között említhető a csontkor meghatározása: az egyén csontérésének a csontérés normális 
üteméhez viszonyítása. Az MR vizsgálattal a hypothalamus-hypophysis régió kitűnő vizualizációja 
érhető el. Feltétlenül szükséges további hormonvizsgálatok végzése a hypophysis-pajzsmirigy, a 
hypophysis-mellékvese és a hypophysis-gonád tengely működésénel vizsgálatára. A GH-hiány 
öröklött formái molekuláris genetikai módszerekkel identifikálhatók. 

Kezelés. A GHD kezelése a nyolcvanas évek közepéig emberi hypophysisből extrahált GH-
készítményekkel történt. A biotechnológiával előállított GH-készítmények az utóbbi kettő és fél 
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évtizedben terjedtek el. Ha a növekedés sebessége a 3-as percentilis értéknél kevesebb, a 
testmagasság a kornak és nemnek megfelelő átlagtól legalább -2 SDS-sel eltér, a csontkor a 
kronológiai korhoz képest legalább 2 éves elmaradást mutat és a HGH elválasztás két stimulációs 
tesztben nem érte el a 10 ng/ml-es értéket, a GHD-s gyermekek GH terápiában részesíthetők. A 
MPHD fennállása esetén a hiányzó egyéb hormonok pótlása is szükséges. 

Ha a növekedési ráta fokozatos csökkenése következik be és az epiphysis fugák záródásával a 
növekedés befejeződik, a GH készítmény adása felfüggesztendő. Gyógyszermentes periódust 
követően ún. retesztelés történik inzulintolerancia-teszt végzésével és IGF-I méréssel. Ha kifejezett 
GH-hiány fennállása bizonyítható, a GH-kezelés felnőttkori kisebb dózissal folytatandó, a felnőttkori 
GH-hiány metabolikus következményeinek kivédésére. Hazánkban a GH-kezelés a GHD mellett 
Turner-szindrómában és a krónukus veseelégtelenséggel járó növekedési retardáció esetén 
lehetséges. 

Funkcionális GH-hiányos állapotok 

A funkcionális GH-hiányos állapotok összefoglaló megjelöléssel azokat a betegségeket illetjük, melyek 
esetében a GH-stimulációs próbákkal a GH elválasztás elégtelensége nem igazolható, vagy az csak 
átmeneti jellegű. Ide sorolják a pszichoszociális növekedési zavart, a GH-elválasztás neuroszekréciós 
diszfunkcióját, a constitutionális lassú növést és fejlődést, az intrauterin növekedési zavart és az ún. 
idiopathiás alacsony növést. 

Pszichoszociális növekedési zavar 

Pszichoszociális problémák talaján kialakuló, emocionális és magatartási zavarokkal együtt járó 
reverzibilis növekedési elmaradás. Patogenetikai alapja valószínűleg a hypothalamus 
neurotranszmitter működésének megváltozása és a hypophysis átmeneti funkciózavara. A 
növekedési ütem lassulása változó életkorban manifesztálódhat, a csontérés retardált lehet. GH 
elválasztási kapacitás is csökkent lehet, de rendszerint csak átmeneti jelleggel. A környezetváltozásra 
a hormonszintek normálissá válnak, s a növekedés üteme meggyorsul. 

A GH-elválasztás neuroszekréciós diszfunkciója (GHND) 

A GH-elválasztás központi idegrendszeri szabályozásának zavarát jelenti. Irradiáció következménye 
lehet, de az ok gyakran nem tárható fel. A testmagasság, a növekedési ráta és a csontkor 
elmaradottsága jellemzi. A GH-válasz stimulációra normális, az éjszakai GH-mérések viszont kóros 
képet mutatnak. A GHND-s gyermekek növekedési üteme exogen GH adásával normalizálható, h 
azánkban azonban a kórkép nem szerepel a GH-kezelés indikációi között. 

A constitutionális lassú növés és fejlődés 

A növekedésben való elmaradás gyakori oka. A kissé lelassult növekedési ütem mellett a pubertas 
késése jellemzi. A növekedési görbe a 3-as percentilis alatt, azzal párhuzamosan halad. A csontérés a 
kronológiai kortól elmarad, a csontkor általában a hosszkornak felel meg. A GH vizsgálat kielégítő GH 
kapacitást bizonyít. Ha a pubertas jelentkezik, később már a normális ütemben zajlik le. A végső 
testmagasság a normális határon belül van. A diagnózis a fentieken alapul. Segíthet az az 
anamnesztikus adat, hogy a szülők egyike vagy a testvér szintén későn érő volt. Kezelésre rendszerint 
nincs szükség, de ha a növekedésben való elmaradás és a serdülés késése pszichés problémákat okoz, 
anabolikus szteroid (oxandrolon), illetve androgén kezelés indokolt lehet. Előbbi indítására általában 
12 év fölött, a csontkor 2 évnél kifejezettebb retardációja esetén kerülhet sor. Testoszteron 
alkalmazása 14 éves kor körül jöhet szóba. 
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A gesztációs korukhoz képest kis súllyal és/vagy hosszal születettek (SGA) növekedési 
zavara 

Ha a születési súly és hossz a gestációs időnek megfelelő 3-as percentilist nem éri el, a gesztációs 
korhoz képest kis súllyal és/vagy hosszal született (small for gestational age - SGA) újszülöttről van 
szó. Anyai betegségek, toxaemia, rossz táplálkozás, élvezeti szerekkel való visszaélés ugyanúgy 
szerepelhetnek okként, mint intrauterin fertőzések, kromoszóma-rendellenességek vagy anyagcsere-
betegségek. A növekedés elmaradása vagy megmarad és súlyosbodik a születés után, vagy az ún. 
behozó növekedés révén kiegyenlítődik a testmagasság. Azon SGA esetekben, akiknél kisdedkorra 
sem következik be a behozó növekedés, a GH-kezelése több országban elfogadott. A tapasztalatok 
szerint a kezelésben részesültek esetében a növekedési ütem fokozódása és a behozó növekedés 
bekövezte észlelhető. A testösszetétel is kedvezően alakul: a test zsírtartalom csökken, az izomtömeg 
nő. Kedvező metabolikus változások következnek be: a vérnyomás csökken, a lipoprotein anyagcsere 
paraméterei kedvezően alakulnak, a csontdenzitás növekedése is kimutatható. A kezelés során a 
glukóz tolerancia csökkenhet, de ez reverzibilis. Kedvező pszichomentális hatásról is beszámoltak. 

Idiopathiás alacsonynövés 

A testmagasság normális variánsának is tekinthető. A növekedési ráta kielégítő, a növekedési 
elmaradás mértéke nem kifejezett. A csontkor enyhén retardált lehet. A pubertas szabályos időben 
jelentkezik. Heterogén kórállapot. Leggyakrabban a szülők testmagasságának öröklődése 
eredményezi. Az esetek egy részében genetikai eltéréseket sikerült kimutatni. A GH-elválasztási 
kapacitás provokációs tesztekben megfelelő, de a GH-profilvizsgálatok esetenként alacsony értéket 
adnak, ami alapján a betegek egy része a GHND körébe sorolható. 

A GH inszenzitivitás 

GH inszenzitivitásról (GHI) akkor beszélünk, ha a GH biológiai hatása csökken vagy hiányzik, annak 
ellenére, hogy a keringő GH szint normális vagy emelkedett. Ezeket a betegségeket a növekedési 
retardáció, emelkedett GH szint és a csökkent IGF-I és IGFBP szint jellemzi. A GHI klasszikus formája a 
Laron szindróma. A parciális GHI genetikailag heterogén csoportot jelent és az IGF-I képződés 
genetikai zavara is GHI képében jelentkezik. 

Klasszikus GHI vagy Laron szindróma 

A Laron szindróma autoszómális recesszív módon öröklődő ritka betegség. Kialakulásában a GH-
receptor (GHR) deléciói és mutációi játszanak szerepet. A szindróma főbb összetevői az intrauterin 
növekedési retardáció, a súlyos postnatális növekedési zavar, a kifejezetten alacsony felnőttkori 
végmagasság és a karakterisztikus fenotípus. A GH elválasztás kifejezett és elhúzódó, az IGF-I szérum 
koncentrációja alacsony. Exogen GH adására az IGF-I számottevően nem emelkedik. Gyakoriak a 
hypoglycaemiás epizódok. A Laron szindróma kezelése biotechnológiai úton előállított IGF-I 
készítményekkel történik. 

A parciális GHI 

A parciális GHI lehetősége merül fel, ha a növekedési retardáció észlelése mellett a GH elválasztás 
normális vagy fokozott, a szérum IGF-I szint viszont alacsony. Az exogen GH adásra adott nem 
kielégítő vagy hiányzó növekedési válasz is jellemző. A parciális GHI genetikai hátterét képező 
genetikai defektusok egyaránt kereshetők magának a GHR génjének eltéréseiben, a GHR szignalizáció 
zavaraiban, az IGF-I képződés és az IGF-I hatás esetleges zavaraiban. A betegcsoportban több GHR 
heterozigóta mutációt, a GH postreceptor szignalizációjának zavarát és az IGF-I deléciót is sikerült 
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kimutatni. A kezelésben esetleg a GH készítmények alkalmazásától is várható bizonyos eredmény, s 
alkalmazhatók a bioszintetikus IGF-I készítmények is. 

A nemi differenciálódás zavarai 

Definíció 

A normális nemi differenciálódás a normális nemi jelleg kialakulásának alapfeltétele, genetikus 
meghatározottságú folyamat, ami magában foglalja a normális gonádfejlődést és a külső nemi 
szervek gonádoknak megfelelő kialakulását. A nemi differenciálódásnak az egyén nemiségét 
meghatározó szintjei: a kromoszómális nem (a genetikai nem), a gonadális nem (az ivarmirigyek 
jellege) és a fenotípusos nem (az ún. ductalis és a genitalis nem). A fentiekre épül a psychosomaticus 
nem (a nemi identitás), a jogi értelemben vett nem (anyakönyvi nem) pedig a társadalom 
viszonyulását jelenti. Ha a normális nemi differenciálódás folyamata valamely tényező következtében 
zavart szenved, a kóros nemi differenciálódás eredményeként az egyén genetikai, gonadális és 
fenotípusos nemének harmóniája megbomlik és inkongruencia alakul ki közöttük. 

A nemi fejlődés zavarainak osztályozása 

A betegségcsoport megjelölésére korábban az intersexuális állapotok megjelőlést alkalmazták, a 
nemi fejlődés zavarai (disorders of sex development - DSD) elnevezést az Európai (ESPE) és az 
Amerikai (LWPE) Gyermekendokrinológiai Társaság ajánlotta 2006-ban. Az új osztályozásban az egyes 
DSD alcsoportok elkülönítése a kromoszóma vizsgálat eredménye szerint történik. 
Megkülönböztethető a 46,XY, a 46,XX kromoszómakép esetén és a nemi kromoszómák eltérései 
mellett észlelhető DSD csoport (4. táblázat). 

4. táblázat. A nemi fejlődés zavarai 

46,XY esetén észlelhető DSD (pseudohermaphroditismus masculinus) 

 A here fejlődésének rendellenességei 

 Az androgén-szintézis zavarai 

 Az androgén-hatás zavarai 

 Egyéb formák 
46,XX esetén észlelhető DSD, (pseudohermaphroditismus femininus) 

 A petefészek fejlődésének zavarai 

 Fokozott androgén-hatás 

 Egyéb formák 
A nemi kromoszómák eltérésével járó DSD 

 45,X0 Turner szindróma és variánsai 

 47,XXY Klinefelter szindróma és variánsai 

 45,X/46,XY Kevert gonád-dysgenesis, ovotesticularis DSD 
 

DSD 46 XY esetén (pseudohermaphroditismus masculinus) 

Definíció. A 46,XY kromoszóma-összetétel jellemzi. A herék normálisak vagy csökevényesek lehetnek, 
esetleg hiányozhatnak is. Az alapvető patológiai ok az androgén termelés vagy androgénhatás 
elégtelensége. A külső nemi szervek átmenetiek lehetnek, az elégtelen virilisatio jelei változó 
súlyossággal észlelhetők. 
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Osztályozás, klinikai formák 

A pseudohermaphroditismus masculinus első csoportjába a here differenciálódásának zavarai 
következtében kialakult kórformák tartoznak, amelyek esetében a magzati testis hormonok 
termelődésének csökkenése vagy hiánya okozza a kóros nemi differenciálódást. A második csoportot 
a tesztosteron bioszintézisének zavarai képezik. Az idetartozó betegségek a bioszintézisben 
közreműködő enzimek, illetve transzportfehérje autoszóm recesszív módon öröklődő 
enzimdefektusai. A génhiba az enzimek/transzportfehérje aktivitásának csökkenését vagy 
megszűnését okozza, ami a bioszintézis károsodását vonja maga után. A harmadik csoportot az 
androgén-inszenzitivitás kórképei jelentik, melyek esetében a szövetek receptorális eredetű 
androgén rezisztenciája miatt a pseudo-hermaphroditismus változó súlyosságú formái alakulnak ki. 

Tünetek 

A klinikai megjelenés közös sajátossága a külső nemi szervek átmeneti volta, az elégtelen intrauterin 
virilisatio változó súlyosságú formákat alakít ki. A virilisatio mértékének megállapítására Prader 
osztályozása alkakmazható. A spektrum a kisfokú clitoris hypertrophiának megfelelő állapottól 
(Prader I. fokozat) a teljes masculin típusú külső genitáliáig (Pader V. fokozat) terjed. Az egyes 
csoportokba tartozó kórképek esetében az elégtelen virilisatio tünetei sajátos tünetekkel egészülnek 
ki. A testis-fejlődési zavarok esetében a herék hiányozhatnak, a hasüregben helyezkedhetnek el, 
csökevényesek lehetnek. A tesztoszteron bioszintézisének zavarai esetében a csatlakozó tünetek az 
enzimdefektus okozta blokk helyének függvényeként alakulnak. Gyakorlati jelentőségű, hogy a 
bioszintézis proximális blokkjai esetében a mellékvesében az aldosteron és a cortisol képződés is 
csökken, és sóvesztéssel járó súlyos állapot alakulhat ki. Lentebbi blokk esetében az androgén- és a 
cortisol képződés együttesen csökken, a mineralocorticoid túltermelés pedig hypertensiót okoz. 
Distális enzimblokk csak az androgénhiány tüneteivel jár. Az androgén inszenzitivitás különböző 
formáiban széles klinikai spektrum észlelhető, a döntően férfi, az átmeneti és a döntően női 
fenotípusok közötti átmenetekkel. 

Diagnosztika 

A diagnózis felállítása specialisták feladata. A pseudohermaaphroditismus masculinus lehetősége 
akkor merül fel, ha az átmeneti jellegű külső nemi szervek esetében végzett kromoszóma-vizsgálat 
46,XY karyotípus eredményét adja. A diagnosztika további lépését a hCG-nal végzett 
gonádstimulációs teszt elvégzése jelenti. A hCG tesztben kapott megfelelő tesztoszteron válasz arra 
utal, hogy vagy androgén inszenzitivitás, vagy csak részleges testis-fejlődési zavar lehet a tökéletlen 
virilisatio oka. A testoszteron szint emelkedésének hiánya viszont súlyosabb testis-fejlődési zavarnak 
vagy az androgén bioszintézis zavarának lehetőségét veti fel. Az elektrolit eltérések is az utóbbi 
lehetőséget támasztják alá. A pontos diagnózis felállításához szükség van továbbá a gonadalis és 
adrenalis szteroid hormonmetabolitok vizsgálatára, beleértve a dihydrotesztoszteron 
meghatározását is. Az androgén rezisztencia bizonyítására androgénreceptor vizsgálata is 
felhasználható. A képalkotó eljárások (inguinális és kismedencei ultrahangvizsgálat, genitographia, 
CT, MR) a gonadok és a belső nemi szervek megítélésében nyújtanak hasznos segitséget. A végső 
diagnózist a genetikus hátterű formákban a molekuláris genetikai módszerekkel végzett mutáció 
analízis biztosíthatja. 

Terápia 

A pseudohermaphroditismus masculinusban a külső nemi szervek megjelenése és a sebészeti kilátás 
mérlegelése alapján születik döntés a felnevelési nem kérdésében, a kromoszómális nem, a gonádok 
és a belső nemi szervek állapota ehhez képest másodlagosnak tekinthető. A fiúként történő 
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felnevelést ugyanis a phallus nagysága nem mindig teszi lehetővé. Ha döntés történik a lányként 
történő felnevelés mellett, a phallus eltávolítására korán, lehetőleg az első életévben kerüljön sor. 
Lehetőleg ugyanekkor történjék meg a testis vagy dysgeneticus here eltávolítása is. Az oestrogen 
szubsztitúciót a pubestásnak megfelelő életkorban kell elkezdeni. Ha a beteget fiúként kivánjuk 
felnevelni, a phallus korrekciójának ideje a sebészi lehetőségektől függ. A scrotumba lehozható testis 
műtétét minél hamarabb szükséges elvégezni. A tesztoszteron bioszintézisének zavaraiban 
glucocorticoid és mineralocorticoid vagy csak glucocorticoid adására van szükség. A pubertas 
kibontakoztatása androgén terápia folytatásával (tesztoszteron-készítmények alkalmazásával) 
biztosítható, az 5-α-reduktáz defektusa esetében a kezelés csak dihydrotesztoszteron adásával 
lehetséges. Az androgén inszenzitivitás kezelése is messzemenően a fenotípus függvénye. 

Prognózis 

A pseudohermaphroditismus masculinus korai felismerése, a nem helyes megválasztása, a koorekciós 
műtétek sikere, a hormonális eltérések adekvát kezelése és a helyes pszichés vezetés együttese 
optimális esetben elfogatható életminőséget biztosíthat. 

DSD 46 XY esetén (pseudohermaphroditismus masculinus) 

Definíció 

A 46,XX kromoszóma-összetétel jellemzi. Az ováriumok gyakorlatilag ép petefészkek. Az idetartozó 
kórképek esetében az alapvető patogenetikai ok az androgén-hormonok túlprodukciója vagy exogen 
androgén hormonhatás érvényre jutása, aminek következtében változó mértékű virilisatio következik 
be. 

Etiológia 

Az androgén-túlprodukció leggyakrabban a mellékvesekéreg enzimdefektusai (congenitalis adrenalis 
hyperplasia - CAH) következtében jön létre, s az érintett leányok virilizálódása következtében a 
pseudohermaphroditismus femininus alakul ki. Hasonló képet okozhatnak az anya androgén-
túlprodukciójával járó megbetegedései, mint a mellékvesekéreg vagy az ovárium androgéntermelő 
tumora, illetve a terhesség során alkalmazott androgén aktivitással bíró gyógyszerek is. A 
pseudohermaphroditismus femininus leggyakoribb okát mindezek közül a CAH virilizáló formái 
képezik. 

Congenitalis adrenalis hyperplasia (CAH) 

Definíció, patomechanizmus. A CAH betegségcsoportja a szteroid-bioszintézis genetikailag 
meghatározott zavarait foglalja magában, melyek elégtelen cortisol- és esetenként elégtelen 
aldosteron-képzéshez vezetnek. A génhiba a szteroid bioszintézisben résztvevő enzimek aktivitásának 
csökkenését vagy hiányát okozza. A cortisol-szintézis csökkenése következtében az ACTH elválasztás 
fokozódik, a mellékvesék megnagyobbodnak. Az enzimblokk miatt az adrenalis és a gonadalis 
szteroidképzés komplex zavara következik be A blokk előtti szteroidok termelése jelentősen 
fokozódik, míg a blokk utáni szteroidoké csökken. A csoportba tartozó betegségek öröklődése 
autoszómális recesszív. 

Osztályozás, típusok. A pseudohermaphroditismus femininus képe a szteroid-bioszintézis azon 
enzimopathiái esetében észlelhetők, amelyekben az ACTH túltermelés az androgének fokozott 
termelését váltja ki. Ezek a 21-hydroxyláz defektus és a 11-β-hydroxyláz defektus, a szteroid-
bioszintézis két leggyakoribb enzimopathiája. 
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A 21-hydroxyláz defektusa 

A 21 hydroxyláz defektus jellemzője a glucocorticoid képzés csökkenése, az androgén képzés 
következményes fokozódása és esetenként a mineralocorticoid képzés csökkenése is. A betegség 
hátterét a 21-hydroxyláz enzim génjének pontmutációi és deléciói képezik. A 21-hydroxyláz defektus 
a CAH esetek 95%-ában fordul elő. Hazai gyakorisága 1:14000. 

A betegség klinikai manifesztációja változatos. A leánymagzatok intrauterin masculinisatióját és 
intersex külső nemi szervek kialakulását a klasszikus 21-hydroxyláz defektus sóvesztő virilizáló és 
egyszerű virilizáló formái egyaránt létrehozzák. Az esetek mintegy háromnegyede sóvesztő. A 
sóvesztő szindróma 2-4 hetes korban hányás és perifériás keringési elégtelenség képében jelentkezik. 
A hyponatraemia kialakulásával párhuzamosan a szérum K szintjének emelkedése következik be. A 
sóvesztő krízis életveszélyes állapotot jelenthet. Mind a két megjelenési formában lányoknál már a 
születés után feltűnhet a nagyobb clitoris. A kisajkak hiányozhatnak, a nagyajkak scrotum-szerűen 
összenőhetnek. A külső nemi szervek így cryptorchismusos, hypospadiasisos fiú nemi szerveinek 
benyomását keltik. A virilisatio a kisfokú clitoris hyprtrophiától (Prader I. fokozat) egészen a teljes 
masculin típusú külső genitáléig (Prader V. fokozat) terjedhet. Kezelés nélkül (amennyiben nem 
sóvesztő formáról van szó vagy a sóvesztés nem volt végzetes) a továbbiakban fokozódó 
masculinisalódás következik be: korai pubarche, illetve férfitípusú szőrzet jelenik meg. A termet 
alacsony marad, a testalkat férfias lesz. 

Diagnosztika 

Az átmeneti külső nemi szervek észlelése esetén az első feladat a genetikai nem megállapítása. A 
46,XX kariotípus a pseudohermaphroditismus lehetőségét veti fel, aminek leggyakoribb oka a CAH 
21-hydroxyláz defektusának egyszerű vagy sóvsztő virilizáló formája. A 21-hydroxyláz defektusa 
esetén a szérum 17-OH-progesteron koncentrációja emelkedett, a szérum cortisol-szintje csökkent. A 
sóvesztésre a jellemző klinikai tünetek, a szérum csökkent Na és emelkedett K értéke hívja fel a 
figyelmet. A heterozigóták és az enyhe tüneteket mutató betegek azonosításában segíthet a vizelet 
szteroid-profil vizsgálat, illetve hasznos a mutáció-analízis elvégzése. A ritkább 11-β-hydroxyláz 
defektus elkülönítésében a szérum dezoxikortikoszteroid (DOC) szintjének vizsgálata segíthet. 

Terápia 

A 21-hydroxyláz defektusban állandó substitutós kezelés szükséges. A glucocorticoid adása nemcsak 
hormonpótlást jelent, visszaszorítja az ACTH szekréciót és csökkenti az androgén elválasztást. 
Hydrocortison készítmény alkalmazása javasolt, 10-20 mg/m2/nap dózisban. A sóvesztő formában 
szükség van mineralocorticoid készítmény rendszeres adására is. A fludrocortison javasolt dózisa 
0,05-0,1 mg/nap. A sóvesztő krízis intenzív kezelést igényel, a hormonkészítmények iv. adásával, a 
folyadék,- elektrolit- és sav-bázis háztartás zavarának rendezésével. Stress-helyzetekben, lázas 
infekciók esetén a glukokortikoid készítmény adagja megduplázandó. A kezelés helyességét a 17-OH-
progeszteron koncentrációjának vizsgálatával, a növekedés és a csontérés követésével, a másodlagos 
nemi jelek megfigyelésével ellenőrizhetjük. A gyógyszeres kezelés mellett a nem megválasztása is 
fontos. Pseudohermaphroditismus femininus esetén a beteget lányként kell felnevelni, hiszen 
ováriuma, belső női nemi szervei vannak, vaginája normális vagy műtéttel korrigálható. A külső nemi 
szervek korrekcióját korán kell elkezdeni, a clitoris-resectio már 3-6 hónapos korban indokolt. A 
vagina-plastica a serdülés után végzendő el. 
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A 11-β-hydroxyláz defektusa 

A 11-β hydroxyláz defektus jellemzője a csökkent glucocorticoid-képzés és emellett a fokozott 
androgén és mineralocorticoid hormontermelés. A 11-β-hydroxyláz enzim génje aktivitásának 
csökkenését génmutációk okozzák. A fokozott androgén-produkció miatt virilisatio, a fokozott 
desoxycorticosteron termelés miatt pedig hypertensio alakul ki. A prezentációs tünetek az átmeneti 
külső nemi szervek, a korai pubarche és a hirsutismus. A hypertensio később jelentkezik. 
Diagnosztikájában a szérum dezoxikortikoszteron szintjének vizsgálata jelentős. Glucocorticoid 
kezeléssel a kóros virilisatio megállítható és a hypertonia, valamint a csökkent aldosteron termelés 
miatt jelen lévő hypokalaemia is rendezhető. 

A CAH 21-hydroxiláz defektusára visszavezethető leggyakoribb formájában a sóvesztő esetekben 
kialakuló metabolikus zavar esetenként krízisállapot jelenthet. A betegség gyanújának felmerültekor 
a 17-OH-P vizsgálatra történt mintavételt követően az elektrolit terápia mellett a glucocorticoid és 
mineralocorticoid szubsztitúció elindítható. Ez a lehetőség a sóvesztő esetek prognózisát lényegesen 
javította. A későbbiekben folytatott adekvát glucocorticoid és (szükség esetén) mineralocorticoid 
kezelés mellett a betegek növekedése és serdülése, pszichés fejlődése általában zavartalanul alakul. 
A gyógyszeres kezelés mellett a jó orvos-beteg kapcsolat és a körültekintő pszichés vezetés megfelelő 
életminőséget biztosíthat. A 11-β-hydroxiláz defektusban szenvedő betegek prognózisa hasonlóan 
jónak mondható. 

A nemi kromoszómák eltérésével járó DSD 

A gonad-dysgenesisek csoportjába tartozó kórképek, melyek közös jellemzője a dysgeneticus 
gonádszövet jelenléte, továbbá az ovotesticularis DSD tartozik ide. 

Turner-szindróma 

A Turner-szindróma a petefészkek dysgenesisével, következményes sexuális infantilismussal, 
alacsonynövéssel és változatos csatlakozó szimptómákkal járó tünetegyüttes, kialakulásában az egyik 
X kromoszóma hiánya vagy az X kromoszóma különböző eltérései a meghatározók. 

Etiológia, kromoszóma-eltérések 

A Turner-szindróma tünetegyüttese a női nemi kromoszóma eltérései következtében alakul ki. A 
betegek többségében 45X kariotípus észlelhető. Számos mozaik karyotypus (45,X/45,XX, 
45,X/47,XXX, 45,X/48,XXXX) és strukturális eltérés (izokromoszómák: 46,Xi(q), 46,Xi(p), deléciók: 
46,Xdel(Xp), 46,Xdel(Xq, gyűrűkromoszóma: 46Xr(X) ) is kimutatható lehet. Előfordul, hogy a beteg Y 
kromoszómával vagy ún. Y-fragmentummal rendelkezik. 

Epidemiológia 

A Turner-szindróma gyakori rendellenesség, irodalmi adatok szerint a gyakorisága: 1:2000 - 1:2500 
leány. A felismert esetek hazai gyakorisága ettől még lényegesen elmarad. 

Tünetek, klinikai kép 

A Turner-szindróma klinikai megjelenése változatos szomatikus tünetekből, fejlődési 
rendellenességekből, csatlakozó betegségek tüneteiből, a növekedési retardációból és a gonád-
dysgenesis következményeképpen a sexuális infantilismus tüneteiből tevődik össze. A szomatikus 
tünetek lehetnek: sphynx-szerű arc, nyaki pterigium, rövid nyak, lenőtt hajzat, mélyen álló fülek, 
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epicantus, a szemhéjak ptosisa, antimongoloid szemrés, gótikus szájpad, micrognathia. A mellkas 
széles, pajzsszerű, az emlőbimbók távol állnak, esetenként pectus excavatum is észlelhető, 
előfordulhat cubitus valgus, a csukló bajonett-állása, rövid metacarpusok, clinodactylia is, az 
újszülöttkorban jellegzetes a lábháti oedema. A fejlődési rendellenességek gyakoriak. A szív fejlődési 
rendellenességei közül a legtípusosabb az aorta isthmus stenosis és a bicuspidalis aorta billentyű. A 
vesefejlődési rendellenességek közül a pyelon kettőzöttsége, a patkóvese és a forgási 
rendellenességek gyakoriak. A csontrendszeri rendellenességek (a fentieken túl) az epiphysis 
dysplasia és az eső nyaki csigolya (atlas) hypoplasiája. A szindrómában gyakran észlelhető 
megbetegedések közé tartozik az Eustach-kürt elváltozása miatt a középfül-gyulladás és a 
halláscsökkenés, valamint a kancsalság, amblyopia, myopia, ptosis, továbbá a csípőizületi dysplasia és 
a scoliosis. Előfordulnak autoimmun betegségek is: a Graves-Basedow kór és a juvenilis lymhocytás 
thyreoiditis, a hypadrenia, az alopecia és a rheumatoid arthritis. Gyakoribb a glukóz-tolerancia 
csökkenése és a hypertonia előfordulása. A növekedési elmaradás kardinális tünet, kialakulása az X-
kromoszómán (Xp22.3) lokalizálódó ún. SHOX gén hiányával hozható összefüggésbe és a csontok 
érési zónájának a növekedési faktorokkal szemben fennálló inszenzitivitásából adódik. A gonád-
fejlődési zavar (a petefészkeknek megfelelően kétoldali csíkgonád alakul ki, ami sem hormontermelő 
sejtet, sem ivarsejtet nem tartalmaz) disszociált sexuális infantilismus kialakulásához vezet. Az emlő, 
a kisajkak, a hüvely és a méh az oestrogen-hatás hiányában infantilisek maradnak, a mellékvese 
androgének hatására a nagyajkak kifejlődnek, a hónalj és a fanszőrzet is kialakulhat. A nem kielégítő 
oestrogen szekréció mellett az LH és az FSH hormon-szintek a 8 éves életkort követően 
emelkedettek. A feed-back mechanismus ép, a hormonpótló kezelésre a gonadotrophormon szintek 
normalizálódnak. 

Diagnosztika 

Bár a Turner-szindróma diagnózisát a cytogenetikai vizsgálat biztosítja, a betegségre jellemző 
szomatikus tünetek észlelése, ami a cytogenetikai vizsgálat indikációját jelenti, rendkívül nagy 
fontosságú, mert a jellegzetes tünetek nagymértékben variálódnak és gyakori a tünetszegény eset is. 
Emiatt gyakran csak a gyermekkorban nyilvánvalóvá váló növekedési elmaradás, majd később a 
pubertas bekövetkeztének hiánya, extrém esetben a primer amenorrhoea miatt indított kivizsgálás 
veti fel a betegség lehetőségét. A cytogenetikai vizsgálat konvencionális módszerének végzése 
mellett egyéb technikák alkalmazására is szükség lehet: minor deléciók kimutatása pl. az ún. banding 
technikával vagy DNA próbákkal, az Y kromoszóma-fragmentumok kimutatása pedig a FISH 
módszerrel lehetséges. 

Terápia. A Turner-szindrómás beteg kezelése komplex feladat, felöleli a növekedési elmaradás 
kezelését, a nemi hormonpótló kezelést, a szindróma részét képező vagy ahhoz csatlakozó tünetek 
vagy betegségek kezelését és a betegek adekvát pszichés támogatásának biztosítását. A növekedési 
elmaradás kezelése bioszintetikus GH-készítmény adásával történik, ami a végmagasságot kedvezően 
befolyásolja. Az eredmény fokozható, ha a GH-kezelést oxandrolonnal egészítjük ki. A GH-kezelés az 
insulin-szenzitivitás csökkenését eredményezheti, emiatt a szénhidrát anyagcsere rendszeres 
ellenőrzése szükséges. A nemi hormonpótló oestrogen kezelés célja a feminisatio és pubertas 
biztositása a növekedés prognozisának megzavarása nélkül, továbbá az osteoporosis kialakulásának 
megelőzése. A kezelés indítása a 12 éves kor körül ajánlott, óvatos dózisemeléssel. Áttöréses vérzés 
jelentkezése után az oestrogen-progesteron ciklikus adására kell áttérni, s a pubetas indukciója után 
is további hormonpótló kezelésre van szükség. A csatlakozó tünetek vagy betegségek kezelése és 
gondozása is fontos feladata a gondozó orvosnak, s a pszichés támogatás biztosítása is a gondozás 
integráns részét képezi. 

Prognózis 
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A komplex kezelési lehetőségek rendelkezésre állása a végmagasság növekedését eredményezte és 
ez a társadalmi beilleszkedést lehetőségét javította. Az ovárium működés hiánya, az infertilitas 
mellett a Turner-szindrómás nők normális méhfejlődése lehetővé teszi, hogy a férjük ivarsejtjével 
megtermékenyített petesejt embriót kihordják és szülhessenek. 

Klinefelter szindróma 

Definíció 

A Klinefelter-szindróma a here primer tubularis dysgenesise, a férfi hypogonadismus leggyakoribb 
oka. Jellemzője a gynecomastia, az infertilitás a histológiailag normális Leydig sejtek jelenléte mellett, 
a normális-alacsony tesztoszteron és az emelkedett FSH szint, valamint a jellegzetes klinikum. 

Etiológia, kromoszóma-eltérések 

A szindrómában a leggyakoribb kromoszóma-eltérés a 47XXY kariotípus. Emellett számos más forma 
is előfordul: a 48XXXY és a kölönböző mozaik-formák, mint a 47XXY/46XY, a 46XXY/46XX, és a polyX. 
A mozaik-formák klinikai és testicularis hystológiai jelei enyhébbek, mint a 47XXY kariotípusú 
formájé. 

Epidemiológia 

A szindróma meglehetősen gyakori: minden 300-1000 fiú születésére esik egy eset. 

Tünetek, klinikum 

A pubertast megelőzően a cryptorchismus lehet észlelhető, micropenis, hypospadiasis fordulhat elő, 
mentalis retardáció, tanulási nehézség, viselkedési zavar tünhet fel. A pubertasban általában spontán 
sexuális fejlődés következik be, közel normális nemi szőrzettel, bár késői pubertást is leírtak. Testisek 
azonban kicsik a pubertást megelőzően, és a pubertás során is kicsik maradnak. A testarányokra az 
alsó szegment túlsúlya jellemző (eunochoid alkat), az esetek többségében gynecomastia is észlelhető. 
Felnőttkorban a legtöbb érintett steril, bár néhány esetben fertilitást leírtak. A herebiopszia a 
spermatogenesis hiányát mutatja. A hormonvizsgálat rendszerint a normális-alacsony tesztoszteron- 
és az emelkedett FSH-szint eredményét adja. 

Diagnosztika 

A betegség gyanuja a klinikum alapján merül fel. A diagnózis megállapítását segíti a hormonvizsgálat 
eredménye, a csökkent tesztoszteron-szint, az emelkedett FSH-szint kimutatása, valamint az LHRH 
tesztben a fokozott FSH és LH válasz regisztrálása. Döntő a kromoszóma vizsgálat és a here biopszia 
lelete. 

Terápia 

A pubertas időszakában tesztoszteron kezelés ajánlott a Leydig-sejt funkció fokozására. Egyes 
kromoszómaeltérések (kettő vagy több X kimutathatósága) esetében a kezelést felnőttkorban is 
folytatni szükséges, a 47XXY karyotípussal rendelkezők viszont általában felnőttkorban endokrin 
kezelést nem igényelnek. A gyermek- és serdülőkorban a magatartászavar kezelése szükséges; a 
tanulási nehézség és a mentális retardáció sajátos oktatási-nevelési szükségletet jelent. 



 2029 

Egyéb gonád-dysgenesisek 

A kétoldali részleges gonád-dysgenesis (dysgenetic male pseuduhermaphroditismus - DMPsH) 
esetében mindkét oldalon dysgeneticus here található. A külső nemi szerv megjelenése a teljes 
spektrumot felölelheti, a normális nőitől a clitoris megnagyobbodással vagy hátsó labiális fúzióval, 
hypospadiasissal jellemezhetőn át a normál fiúnak megfelelőig. A jellegzetes prezentációs tünet az 
újszülöttkorban az átmeneti külső nemi szerv lehet, később leány esetében a növekedési retardáció, 
a primer amenorrhoea, a pubertas tarda, esetleg férfi esetében a sterilitás lehet a vizsgálatok 
kiinduló pontja. A kariotípus általában a 45,X/46,XY mozaicizmus vagy a 46,XY. 

A kevert gonad-dysgenesis (mixed gonadal dysgenesis - MGD) esetében az egyik oldali, csökkent 
működésű dysgenetikus here mellett csíkgonád észlelhető. A gonád-dysgenesisek estében az Y 
kromoszóma jelenléte a malignus elfajulás (gonadoblastoma, dysgerminoma) magasabb kockázatát 
jelenti. 

Az ovotesticularis DSD esetén testicularis és ovariális szövet egyaránt kialakul. Az állapotot valódi 
hermaphroditismusnak is nevezik. A karyotypus az esetek többségében 46,XX, de előfordul a 46,XY és 
a XX/XY mozaicizmus is. Klinikailag az e csoportba tartozó betegek az átmeneti külső nemi szervek 
mellett döntően férfias kinézetűek, de ritkán nőiesek mérsékelt virilisatióval. 

A serdülés és zavarai 

A pubertas definíciója 

A serdülőkor átmenetet képez a gyermekkor és a felnőttkor között. Ebben az életszakaszban jelentős 
szomatikus és pszichés változások következnek be, melynek kialakulásában a neuroendocrin rendszer 
változásai meghatározó szerepet játszanak. A pubertas szaka a másodlagos nemi jelleg fejlődésével 
kezdődik és az ovuláció, illetve a spermiogenezis megjelenésével zárul le. A pubertas összetevőinek 
megjelenési ideje egyénenként jelentősen különbözhet, s hasonlóképpen jelentős különbségek 
lehetnek a serdülés ütemében, így a szomatikus fejlődés befejeződésének időpontjában is. 

Hormonális változások a pubertasban 

A pubertasban észlelhető szomatikus változások hormonális hatásokra következnek be. 
Praepubertasban a gonadotropinok és a gonádhormonok szérum koncentrációja alacsony. A 
pubertas kezdetével a Gn-RH szekréciója pulzatilissé válik, ami az FSH és LH szintézisének 
növekedését eredményezi. A gonadotrop hormonok stimulálják a gonádok anatómiai és funkcionális 
fejlődését. A gonádhormonok szekréciója fokozódik, s hatásukra kifejlődnek a szekunder nemi jelek. 
A hormonális szabályozás fejlődése lányokban az oestrogen pozitív feed-back hatásának 
kialakulásával egészül ki, ami az ovuláció jelentkezésében és a ciklus megjelenésében tükröződik. A 
leírt változások a pubertas folyamán az FSH, LH szérum-szintjének növekedésében, a T és E2 
koncentrációjának emelkedésében, illetve a ciklusnak megfelelő hormonszintek kialakulásában 
nyilvánulnak meg. 

Szomatikus változások a pubertasban 

A változások első jeleként megindul a növekedés gyorsulása (growth spurt). Lányokban az első jelek 
közt van a medence-méretek növekedése, majd az emlők indulnak fejlődésnek és a szőrzet jelenik 
meg, először a nemi szervek körül, majd a hónaljban. Az emlők fejlődésének kezdete után kb. 2 évvel 
(átlagosan 13 éves korban) megjelenik az első vérzés. Fiúkban először a herék és a penis indulnak 
növekedésnek, majd a nemi szerveken megindul a szőrnövekedés. Ezt a hónalj-szőrzet megjelenése 
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követi. Az első pollutio 14-16 év között következik be. A változások egyes jelei fejlődési stádiumokba 
történő besorolással objektiválhatók. Ez fiúkban a nemi szervek növekedése, a nemi szőrzet alakulása 
és a testisek mérete, lányokban az emlők és a nemi szőrzet fejlődése alapján lehetséges, s a 
gyakorlatban a Tanner féle stádiubeosztás (1-5) alkalmazásával történik. 

A pubertas zavarainak felosztása 

A nemi érés zavarai a pubertas korai és késői megjelenésében, valamint a pubertas-tünetek egy 
részének kialakulásában vagy pedig egyes jelek izolált észlelhetőségében nyilvánulnak meg. A nemi 
érés zavarainak egyes formáit a 5. táblázat mutatja be. 

5. táblázat. A pubertas zavarainak felosztása 

Korai nemi érés (pubertas praecox) 

 Valódi, isosexualis, komplett pubertas praecox 
o Gonadotropin dependens (szűkebb értelemben vett), valódi pubertas praecox 
o Gonadotropin independens pubertas praecox: testotoxicosis, McCune-Albright-

szindróma 
o Gonadotropint termelő tumorok okozta pubertas praecox 

 Pseudo-, incomplett pubertas praecox 
o Feministio: isosexualis, heterosexualis 
o Virilisatio: isosexualis, heterosexualis 

 A pubertas variációi (parciális pubertas praecox): korai telarche, korai pubarche, pubertalis 
gynaecomastia 

Késői nemi érés (pubertas tarda) 

 A serdülés constitutionalis késése 

 Hypogonadotrop hypogonadismus 

 Hypergonadotrop hypogonadismus 
 

A pseudo korai pubertas csoportba tartozó virilisatio és feminisatio esetén vagy androgén vagy pedig 
oestrogen hatás érvényesül. Ezek a hatások inkomplett pubertast hoznak létre, mindkét nemet 
érinthetik, így az isosexuális vagy a heterosexuális megjelenés egyaránt lehetséges. A pubertas 
variációi esetén csupán egy-egy pubertas tünet izolált megjelenéséről, csak parciális pubertas 
praecoxról van szó. A pubertas késése gyakran konstitucionális. A hypogonadismus tüneteiben 
megnyilvánuló pubertas tardának a gonádokat érintő és a hypothalamus vagy hypophysis 
működészavarára visszavezethető két formája különíthető el, az előzőt hypergonadotrop 
hypogonadismusnak, az utóbbit pedig hypogonadotrop hypogonadismusnak is nevezik. 

Pubertas praecox 

Definíció és osztályozás 

Ha a másodlagos nemi jelek a lányok estében a 8, a fiúk esetében pedig a 9 éves kor előtt jelennek 
meg, pubertas praecoxról beszélünk. Az egyes formákkal kapcsolatban megemlítjük, hogy a valódi 
pubertas praecox kifejezéssel gyakran szinoním módon használják a komplett pubertas praecox 
kifejezést, hasonlóan a pseudopubertas praecox és az inkomplett pubertas praecox megjelölések 
használatához. A valódi pubertas praecox gonadotropin-dependens és independens lehet, s mindkét 
csoport komplett és isosexuális korai serdülést jelent. A pseudopubertas praecox csoportba tatozó 
virilisatio és feminisatiora pedig, ami izoszexuális és heteroszexuális egyaránt lehet, joggal 
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használható az inkomplett kifejezés. Az pubertas variációi esetén csak parciális pubertasról van szó, 
így ezek az esetek is besorolhatók a pseudopubertas praecox csoportba. 

Valódi izoszexuális, komplett pubertas praecox 

A betegségnek az utóbbi időszakban két formáját különítik el: a gonadotropin dependens, valódi 
pubertas praecoxot és a gonadotropin independens pubertas praecoxot. E csoportba sorolható a 
gonadotropint termelő tumorok következtében kifejlődő pubertas praecox is. 

Gonadotropin-dependens vagy valódi pubertas praecox 

Definíció, osztályozás. A betegség lényege, hogy a gonádhormonok fokozott elválasztását a 
hypothalamus-hypophysis-gonád tengely korai aktiválódása váltja ki. Pontos gyakorisága nem 
ismeretes. A kisdedkorban jelentkező formák lányokban gyakrabban láthatók. Két alapvető formája 
van: az organikus okok következtében kialakuló és az ún. idiopathiás valódi pubertas praecox. 

Etiológia 

A gonadotropin dependens vagy valódi pubertas praecox kialakulásának szerteágazó okait a 6. 
táblázat mutatja be. 

6. táblázat. A gonadotrop dependens valódi pubertas praecox okai 

Organikus okok 

 Kongenitális malformációk: hydrocephalis, aquaeductus Sylvii stenosis, porencephalia, 
microcephalia 

 Gyulladásos folyamatok: meningitis, encephalitis, abscessus cerebri, toxoplasmosis 

 Intracranialis tumorok: hypothalamus tumorok: dysgerminoma, astrocytoma, 
ganglioneurinoma (ependinoma, III. agykamrai cysták), a hypophysis tumorai: teratoma, 
dysgerminoma, pinealoma és tuber cinereum tumorok, a nervus opticus gliomája, agyi és 
kisagyi tumorok: astrocytoma 

 Traumák 

 Egyéb okok: Recklinghausen neurofibromatosis, hypothyreosis 
Idiopathiás formák 

 Sporadikus 

 Familiáris 
 

Az organikus elváltozások talaján kialakult esetek jelentős hányadában a központi idegrendszer 
fejlődési rendellenességei, gyulladásos megbetegedései és különböző tumorai mutathatók ki. Az 
egyéb okok között a Recklinghausen-féle neurofibromatosis és a hypothyreosis említhető. Utóbbi 
esetben a TSH emelkedés mellett fokozott gonadotrop hormonelválasztás következik be. Az ún. 
idiopathiás megjelenés lányokban a valódi pubertas praecox 90-95%-át teszi ki, fiúkban csak 40-45%-
át. 

Tünetek, klinikai kép 

A klinikai megjelenés a másodlagos nemi jelek korai észleléséből és a kiváltó tényezők specifikus 
tüneteiből adódik össze. Központi idegrendszeri elváltozások, tumor-tünetek, diabetes insipidus 
fordulhatnak elő. A korai nemi fejlődés lányokban általában nem jár a szexuális magatartás 
megváltozásával, fiúkban nem ritkán agresszív megnyilvánulások figyelhetők meg. 
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Diagnosztika 

A diagnózisban a fizikális vizsgálat és a csontkor meghatározása mellett neurológiai és 
neuroradiológiai (sella rtg., CT, MR), szemészeti vizsgálatok segítenek. A gonadotrop és gonadális 
hormonok szérum szintje a pubertas stádiumának felel meg. HCG túlprodukció és hypothyreosis 
lehetősége is kizárandó vagy megerősítendő. Elvégzendő a kismedence ultrahang-vizsgálata is. 

Terápia 

A valódi pubertas praecox gyógyszeres kezelésének célja a gonadotropin elválasztás és/vagy -hatás 
csökkentése. Elkezdése lányoknál akkor indokolt, ha a pubertas tünetek a 8 éves kort megelőzően 
jelentek meg, a csontkor 13 évesnél alacsonyabb és a menstruáció jelentkezett. Fiúknál pedig akkor, 
ha a pubertas tünetek a 9 éves kort megelőzően jelentek meg, a csontkor 15 évesnél alacsonyabb és 
a szérum tesztoszteron koncentrációja 1 ng/ml-nél magasabb. 

A kezelés ma Gn-RH analóg készítményekkel történik. Hatásukra csökken a gonadotrop és 
gonádhormonok koncentrációja, a pubertas-jelek progresszív fejlődése lelassul, majd leáll és 
számottevő visszafejlődés is bekövetkezhet. Lányokban felfüggesztődik a menstruáció s 
regisztrálható az uterus és petefészkek méretének csökkenése is. Fiúkban csökken a herék mérete, az 
éjszakai merevedések elmúlnak és változik az agresszív magatartás is. Az eljárás a gonádokat nem 
károsítja, és a kezelés beszüntetése után az endokrin szabályozás helyreáll. További előnye, hogy a 
csontérés fékezésével, az epiphysis porclemezek korai elcsontosodásának megakadályozásával 
lehetővé teszi a normális testmagasság elérését. 

Gonadotropint termelő tumorok okozta pubertas praecox 

A gonadotropint szekretáló tumorok is pubertas praecox kialakulását okozzák. Számos szervet 
érinthetnek (agyban, májban, gonádokban mutathatók ki leginkább). A leggyakoribb gonadotropint 
termelő tumor a chorioepithelioma, általában magas malignitású. A teratomák gyakran benignusak. 
Kezelésük sebészi és onkológiai módszerekkel történik. 

Gonadotropin-independens pubertas pracox 

A gonadotropin independens pubertas praecox fiúkban és lányokban egyaránt előfordul. A 
testotoxicosis a fiúk, a McCune-Albright-szindróma a lányok betegsége. 

Testotoxicosis 

Tünetek, klinikai kép. Klinikumának jellemzője, hogy nagyméretű testisek észlelése mellett a pubertas 
praecox tünetei észlelhetők. A tesztoszteron szint a pubertasnak megfelelő értéket éri el. Az LH és az 
FSH szintek viszont a praepubertasra jellemzők. A GnRH teszt során lényeges mértékű emelkedés a 
gonadotrophormon szintekben nem következik be. Etiológia. A betegség hátterében az LH-receptor 
génjének és a Gs-protein α-alegysége génjének működést fokozó mutációi állnak. Terápia. 
Kezelésében a GnRH analógok nem bizonyultak hatásosnak. A medroxyprogesteron acetát, a 
cyproteron acetát és a spironolacton alkalmazásával érhetők el eredmények. 

McCune-Albright-szindróma 

Tünetek, klinikai kép. A korai pubertas mellett a csontok polyostoticus fibrosus dysplasiaja és a 
testszerte megjelenő barna pigmentfoltok (cafe au lait) jellemzik. A csontelváltozások a hosszú 
csöves csontokon és a koponyán észlelhetők leggyakrabban. A pubertas praecox mellett acromegalia, 
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hyperthyreosis, Cushing-szindróma is a betegség részét képezheti. A hormonvizsgálatok során az 
oestrogen-szint emelkedése detektálható, az LH és az FSH szintek a praepubertas értékeinek felelnek 
meg. GnRH tesztben emelkedésük a pubertasra jellemző mértékben nem következik be. GnRH 
pulzáció nem mutatható ki. Etiológia. Az utóbbi időszakban bizonyították, hogy a szindróma 
kialakulása a Gs-protein α-alegysége génjének működést fokozó mutációival függ össze. Terápia. A 
GnRH analógok a kezelésben hatástalanok. A medroxyprogesteron acetát és a cyproteron acetat 
alkalmazható. 

Pseudo- vagy inkomplett pubertas praecox 

Osztályozás, klinikai formák, etiológia 

A feminisatio, a virilisatio és a pubertas variációi tartoznak ide. 

Feminisatio 

Definíció, etiológia 

A feminisatioban a korai nemi fejlődést egyedül az oestrogenhatás okozza; androgén okozta változás 
nincs, a gonádok éretlenek. Oestrogen forrás az exogen bevitel, ovárium tumor (granulosa-theca 
sejtes tumor, ovariális cysta) vagy pedig oestrogent elválasztó mellékvese daganat (adenoma, 
carcinoma) lehet. 

Tünetek, klinikai kép 

Mindkét nemben emlőfejlődés, gyorsult növekedés és csontérés jelentkezik. Lányokban a külső és 
belső nemi szervek is fejlődésnek indulnak. A genitális és az axillaris szőrzet ritkán jelenik meg. Az 
emelkedett E2 szint, visszaszorított LH és FSH koncentrációval kimutatható. T szint a 
praepubertasnak felel meg. 

Diagnosztika, terápia 

A diagnózis az anamnesisen, a fizikális jelek észlelésén, a hormonszintek mérésén és az 
oestrogenforrás kimutatásán alapul. Erre a hasi ultrahang-vizsgálat, az urographia, CT, MR vizsgálat, 
esetleg angiographia vehető igénybe. A kezelést az okot képező oestrogenforrás kiiktatása jelenti. 

Virilisatio 

Definició, etiológia 

Virilisatióban a korai nemi fejlődés egyedül az androgén-hatásra vezethető vissza; oestrogen okozta 
változás nincs, a gonádok éretlenek. Exogen forrást a kritikátlan androgén terápia jelenthet, de a 
testis, az ovárium és a mellékvese androgén termelő tumorai is lehetnek a háttérben (Leydig sejt-
adenoma, arrhenoblastoma, adrenalis adenoma vagy carcinoma). A virilisatio leggyakoribb oka 
azonban a CAH. 

Tünetek, klinikai kép 

A CAH újszülött leányokban átmeneti külső nemi szervekben nyilvánulhat meg. A virilisatióban a 
későbbiekben mindkét nemben gyorsult növekedés és csontérés észlelhető, s a phallus gyors 
növekedése tűnik fel. Korán jelenik meg a nemi és a hónalj-szőrzet. Fiúkban a penis növekedése 
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mellett a testisek nagysága a praepubertasnak felel meg. CAH-ban a virilisatio mellett a sóvesztés 
tünetei is jelentkezhetnek. 

Diagnosztika, terápia. A diagnózist az androgénforrás felfedése jelenti. A CAH diagnosztikai 
lehetőségeit már tárgyaltuk. A virilisalo gonád és mellékvese tumorok az androgének szérum-
szintjének meghatározásával és a dexamethason-szuppresszió elvégzésével vizsgálhatók. Ultrahang 
vizsgálat, urographia, CT, MR, esetleg angiographia végzésére is szükség lehet. A virilisatio terápiáját 
a CAH kezelése és az androgénforrás kiiktatása adja. 

A pubertas variációi vagy parcialis pubertas praecox 

A pubertastünetek izoláltan a várható életkornak megfelelőnél lényegesen korábban is 
jelentkezhetnek. Ilyen elváltozások: a korai telarche, a korai puberche és a pubertalis gynecomastia. 

Korai telarche 

Definició, tünetek, klinikai kép 

A 8 évesnél fiatalabb kislányok féloldali vagy szimmetrikus emlőduzzanata a pubertasra utaló egyéb 
jelek nélkül. Leggyakrabban az 1-3 év közötti életkorban észlelhető. Az egyik emlő növekedése 
hónapokkal megelőzheti a másikét. Szövete mirigyesen duzzadt, de az areola és az emlőbimbó 
fejletlen. A növekedés és a csontérés nem gyorsult, az uterus infantilis. Izolált follicularis cysta az 
ováriumban UH-val kimutatható lehet, a hormoncytológiában esetenként enyhe oestrogenhatásra 
utaló jelek észlelhetők. 

Patomechanismus 

A betegség kialakulásában a kimutatható FSH:LH egyensúlyzavar szerepe lényeges lehet: az FSH 
pulzatilis elválasztása néhány folliculus kifejlődéséhez, oestrogen szekrécióhoz vezet, s ezáltal 
emlőfejlődést okoz. 

Diagnosztika, gondozás 

Nagy gondossággal ki kell zárni minden más szóba jöhető kóreredetet, csak ezután mondható ki a 
diagnózis. Endokrin vizsgálat, gondozásba vétel és a lefolyás követése indokolt. Az elváltozás 
általában fél-2 év alatt visszafejlődik. Korai nemi érésre utaló jel esetén szükséges a részletes 
kivizsgálás. 

Korai pubarche 

A genitális szőrzet izolált korai megjelenése, mindkét nemben bekövetkezhet. Nem egységes 
kórállapot. Gyakran korai adrenarche áll a háttérben, ami az androgén szekréció korai fokozódását 
jelenti csupán. Korai pubarcheval járnak a szteroid-bioszintézis zavarai is, leginkább a 21-hydroxyláz 
defektus ún. late onset formája. Hasonló képet okozhat még a cortisolrezisztencia: a feed-back 
mechanizmus felborulása ACTH túlprodukcióhoz vezethet. Végül a virilizáló mellékvese, illetve 
ritkábban ovariális tumoroknak is tünete lehet a korai pubarche. Emiatt a korai pubarche észlelése 
endokrin kivizsgálást indokol. 
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Pubertalis gynaecomastia 

A gynecomastia a praepubertasban is jelentkezhet, legyakrabban azonban a 13-14 év körüli 
életkorban észlelhető. Az elváltozás a legtöbb esetben igen enyhe, a súlyosabb forma ritka és a 
legtöbb esetben obesitas is kíséri. Kialakulásában valószínűleg az oestrogen-tesztoszteron arány 
eltolódása játszik szerepet. Az FSH, LH és tesztoszteron értékek normálisak. Az idiopathiás formán 
kívül okként szerepelhetnek oestrogent termelő here vagy mellékvese tumorok, májbetegségek, 
gonadotropint termelő tumorok, egyes gyógyszerek szedése. A gynecomastia megítélése emiatt 
nagyfokú körültekintést igényel. Általában 0,5-2 év alatt visszafejlődik, de ritkán sebészi megoldás is 
szükséges lehet. 

Pubertas tarda 

Definíció 

Késői a pubertas, ha a serdülés jelei még az adott populációban észlelt átlagos megjelenési időtől 
számított két standard deviációval későbbi időpontban sem észlelhetők. A gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy a fiúk esetében a 14 éves korig a herevolumen nem éri el a 4 ml-es értéket, a lányok esetében 
az emlőfejlődés megindulása 13 éves korban még nem észlelhető. 

Osztályozás, etiológia, klinikai formák 

Célszerű a pubertas késésének és a kialakulása zavarának megkülönböztetése. A pubertas késése 
constitutionális vagy idiopathias késés lehet, vagy krónikus betegségek következtében alakul ki. A 
pubertas hypogonadismus képében megnyilvánuló zavarait pedig centrális (hypothalamus vagy 
hypophysis eredetű) hypogonadotrop hypogonadismusra és a gonadfejlődés zavaraira 
visszavezethető hypergonadotrop hypogonadismusra osztahatjuk. 

A pubertas konstitutionalis késése 

A pubertas gyakori eltérése. Az érintettek esetében a serdülés később következik be ugyan, de 
komplett formában zajlik le. A családi előzmény az esetek többségében az egyik vagy mindkét szülőre 
vonatkozóan pozitív. A nemi szervek a pubertas várható időszakában még a praepubertasnak 
felelnek meg, a gonadotrop és a gonad hormonok szérum szintje alacsony. A kép hátterében a 
növekedési hormon (GH) elválasztásának átmeneti deficitje állhat, ami miatt a növekedés is lassú. A 
hypogonadotrop hypogonadismus formáitól való elkülönítés és a kezelés kérdésében való döntés 
nehéz feladatot jelent. 

A pubertas késése krónikus betegségek következtében 

Gyakorlatilag a súlyos krónikus betegségek mindegyike negatívan befolyásolhatja a serdülés 
folyamatát. Ha a betegség a praepubertas időszakában kezdődik, nem jelentkezik a növekedési 
felgyorsulás és késik a serdülés. Ha a pubertas időszakában, akkor lassul a növekedés és leáll esetleg 
regrediál a serdülés. 

Hypogonadotrop hypogonadismus 

A hypogonadotrop hypogonadismus veleszületett és szerzett formákra osztható. A veleszületett 
formák közé tartozó Kallmann-szindróma esetében a KAL gén delécioi és mutációi GnRH hiányra 
visszavezethető hypogonadismust okoznak. Az ún. öröklött hypothalamicus szindrómákban a 
(Prader-Willi-, Bardet-Biedl-, Alström-, Carpenter- és a Cohen-szindróma) a hypogonadismus 
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obesitással és jellemző szomatikus rendellenességekkel együtt fordul elő. A Prop1 és a Prop1 gén 
mutációi és deléciói nemcsak GH-hiányt, hanem TSH, prolactin, valamint FSH és LH hiányt is okoznak, 
utóbbiak késői pubertast eredményeznek. A septo-opticus dysplasiát a Hesx1 gén mutációi okozzák. 
Az ún. midline defektusok is késői pubetással járnak. Az FSH és az LH β-alegysége génjeinek mutációi 
is késői pubertast okoznak. A szerzett formák is változatosok. Késői pubertassal járhat a 
craniopharyngeoma, glioma, hypophysis adenoma, a histiocytosis X, a Hand-Schüller-Christian 
betegség, sarcoidosis, tuberculosis, traumák és a cranialis radioterápia is. A Fröhlich-szindróma 
(dystrophia adiposogenitalis) hátterében számos hypothalamus károsodást kiváltó ok állhat (tumor, 
gyulladás, demyelinisatio), de másodlagosan hypophysis daganat is okozhatja. 

Hypergonadotrop hypogonadismus 

A gonadális szteroidok csökkent termelése a gonadotrop hormonok szérum szintjének emelkedését 
eredményezi. Ebbe a csoportba a gonádfejlődés genetikai zavarai és a szerzett testicularis és ovarialis 
dysfunctiók tartoznak. A veleszületett formák közé fiúk esetében a Klinefelter-szindróma, az X0/XY 
gonád-dysgenesis, az androgénhormonok bioszintézisének zavarai, a részleges androgén 
inszenzitivitas, az anorchia szindróma tartoznak. A lányok esetében a Turner-szindróma emelhető ki, 
említhető továbbá az X0/XY és az XX gonád-dysgenesis is. A szerzett formák közül a fiúk esetében a 
here gyulladásos, sebészi, traumás és kemoterápia okozta kasztrációja fordul elő, a lányok esetében 
pedig a sebészi, traumás, kemoterápia és galactosaemia okozta károsodások mellett a korai 
idiopathiás ováriumbetegség emelhető ki. 

Tünetek, klinikai kép 

A késői pubertas említett formáinak klinikai megjelenésében természetesen közös vonás, hogy a 
pubertas várható időszakában a serdülés jelei még nem észlelhetőek, illetve a későbbiekben a 
serdülés stádiumai az életkorhoz viszonyítva elmaradást mutatnak. A szerteágazó etiológiai tényezők 
következtében az egyes formák emellett változatos csatlakozó tünetekben nyilvánulnak meg. A 
pubertas constitucionális késése rendszerint a növekedés késését is jelenti. A Kallmann-szindróma 
esetében a hypogonadismus anosmiával jár együtt. A hypogonadismussal járó szindrómák változatos 
tüneteit az elhízással foglalkozó témakör keretében részletezzük. A septoopticus dysplasiát a 
hypogonadismus mellett a nervus opticus hypoplasiája, midline abnormalitások (corpus callosum 
agenesia, a septum pellucidum hiánya) jellemzi. Ha a gonadotrop hormon hiány más hypophysis 
hormon csökkent elválasztásával jár együtt, növekedési zavar, hypothyreosis vagy hypoglycaemia is 
észlelhető lehet. Tumorok esetén neurológiai, szemészeti eltérések mutathatók ki. A Klinefelter- és a 
Turner-szindróma, valamint az androgén bioszintézis és hormonhatás zavarainak jellegzetes 
tünetcsoportjait már ismertettük. 

Diagnosztika 

A fizikális vizsgálat során a pubertas stádiumait, a korhoz viszonyított eltérést és a csontérés állapotát 
kell rögzíteni. A hormon vizsgálatok (FSH, LH, gonádhormonok, Gn-RH-teszt) segítenek az egyes 
formák elkülönítésében: a gonádhormonok alacsony szérum-szintje mellett a hypothalamus vagy 
hypophysaer eredetű késői pubertasban csökkent, a gonád működés primer zavara esetén pedig 
emelkedett a gonadotropinok koncentrációja. A hypothalamus működési hibájából eredő és a 
konstitucionális késői nemi érés azonban a Gn-RH teszttel sem különíthető el. Hypogonadotrop 
hypogonadismus esetén szükség van neurológiai, radiológiai, szemészeti vizsgálatokra és egyéb 
trophormon meghatározásokra. A Kleinefelter- és Turner-szindróma bizonyítására kromoszóma 
vizsgálat végzendő. Az androgén bioszintézis és hormonhatás diagnosztikájának kérdéseit a nemi 
differenciálódás zavarainál érintettük. A késői pubertassal járó ritka esetek diagnosztizálása 
molekuláris genetikai módszerek alkalmazását igényli. 
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Terápia 

A kezelés a hypothalamikus, hypophysaer és gonadális formákban egyaránt gonádhormonok 
adásával történik. Fiúknál a kezelésre a tesztoszteront és származékait használják. A kezelést 12-13 
éves csontkor elérése után célszerű elkezdeni. A pubertas konstitucionális késése esetén használatos 
az anabol-szteroidok csoportjába tartozó oxandrolon, de néhány kisebb adag tesztoszteron-észter is 
eredményes lehet. Leányoknál oestrogen adásával kezdődik a terápia, majd az ún áttöréses vérzést 
követően progesteron beépítésével kialakítható a ciklus. 

A pubertas késésének fiziológiás kezelési formája a Gn-RH készítményekkel folytatott kezelés. 
Lényege az, hogy a Gn-RH pulsatilis elválasztásának az utánzására alacsony dózisú éjszakai Gn-RH 
pulzusok adását biztosítják alkalmas pumpa segítségével. A kezelést a másodlagos nemi jelek 
kialakulásának biztosításához néhány hónapon keresztül feltétlenül szükséges folytatni. Jelenleg az 
eljárás a tapasztalatok összegzésének stádiumában van. 
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Gyermek- és serdülőkori elhízás 
dr. Józsa Lajos 

Definíció, osztályozás 

Az elhízás az energiafelvétel és az energiafelhasználás közötti egyensúly megbomlása következtében 
jön létre, a test zsírtartalmának kóros mértékű felszaporodása. A WHO megfogalmazása szerint az 
elhízás krónikusan fennálló kórállapot, amely nagy rizikót jelent társuló betegségekre és fokozott 
mortalitással jár. Enyhe fokú obesitásban a halálozás kockázata kétszeres, súlyos obesitásban 12-
szeres. Az összes szervi halálozás a testtömegindex változásával egyenes arányban emelkedik. Az 
állapot tartós kezelést igényel a testsúlycsökkenés, majd a súlytartás céljából. Ez az általános 
meghatározás a gyermek és serdülőkori elhízásra is érvényes. 

A test zsírtartalma az egyes életszakaszokban jelentősen változik. Születéskor a testsúlynak a 12%-a, 
féléves korra ez az arány 30%-ra emelkedik, 10 éves korra azután a zsírszövet aránya 18% körüli 
arányra csökken. Ezt követően a nemi hovatartozás befolyásoló hatása erősödik fel. A pubertás 
időszakában fiúkban a zsírszövetmennyisége enyhén csökken, míg lányokban enyhén emelkedik. 18 
éves korra férfiakban a zsírszövet a testsúly 15-18%-át, nőkben 20-25%-át teszi ki. 
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Túlsúlyosnak tartjuk a gyermeket, amennyiben testzsírtartalma a normálisnál nagyobb. Mivel a 
testzsírtartalom közvetlen mérése a mindennapi gyakorlatban nem megoldható, ezért közvetett 
módon, indexértékek segítségével definiálhatjuk az elhízást: 

Testtömegindex (BMI) alapján: amennyiben a BMI-érték az életkornak és nemnek megfelelő 85 és 95 
BMI percentilis közé esik túlsúlyról, ha a 95 BMI percentilis felett van, elhízásról beszélünk. 

Testmagasságra vonatkozó testsúly % alapján: ha a testsúly % értéke 110-120% között van, túlsúly, 
ha 120% fölé esik, elhízás állapítható meg. 

Bőrredő-vastagság mérése alapján: amennyiben a bőrredő értéke az életkornak és nemnek 
megfelelő 95 percentilis fölé esik, elhízás áll fenn. 

A táplálékfelvétel és az energiafelhasználás folyamatait neurohormonális és pszichés tényezők 
szabályozzák, a reguláció működését pedig genetikai és környezeti tényezők befolyásolják. 

A gyermekkori elhízás eseteinek mintegy 95%-a egyszerű (exogén, idiopátiás) elhízás; pontos oka 
még nem ismert, de feltételezhetően genetikai és környezeti tényezők által befolyásolt, 
multifaktoriális eredetű. Az esetek mindössze 5%-ában igazolható primer megbetegedés, amelynek 
velejárója a (másodlagos, endogén) elhízás. (1. táblázat) 

1 táblázat. A gyermekkori elhízás osztályozása 

A. Egyszerű elhízás (exogén, idiopátiás) 

 Szocioökonómiai faktorok 

 Életmódbeli sajátosságok: csökkent fizikai aktivitás, túlzott energia fogyasztás 

 Genetikai tényezők (hajlamosító gének): 127 kandidátus gén és az elhízás fenotípusai között 
találtak kapcsolatot 

B. Másodlagos elhízás (primer betegség, endogén): 

 Neuroendokrin okok: hypothalamicus, hypothyreosis, hypogonadismus, STH hiány stb. 

 Mozgáskorlátozottság: izom-dystrophiák, gerincvelői betegségek, mentális retardáció stb. 

 Pszichiátriai rendellenességek: depresszió, pánikbetegség stb. 

 Iatrogén okok: szteroidok, thyreoidea-ellenes gyógyszerek stb. 

 Genetikai okok: 

 Kromoszómák számbeli eltérései: pl. Down szindróma,Klinefelter szindróma. 

 Elhízással járó ritka szindrómák: pl. Prader-Willi szindróma 

 Újabban leírt monogén ártalmak: pl. leptin és leptin receptor gén hibája 
 

E6600 Kalóriatöbblet miatti elhízás 
E6610 Gyógyszer-okozta elhízás 
E6620 Extrém elhízás alveoláris hypoventillatióval 
E6680 Egyéb elhízás 
E6690 Elhízás, k.m.n. 

 

Epidemiológia 

A gyermek és serdülőkori elhízás prevalenciája világszerte növekvő tendenciát mutat. A helytelen 
életmód következtében az energiaegyensúly megbomlása az obesitás prevalenciájának növekedését 
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okozza, s ennek eredményeként világméretű obesitás járvány van kialakulóban. Hazánkban az elhízás 
gyakorisága az utolsó 10 évben lényeges emelkedést mutat, az iskoláskorú fiatalok körében egyes 
tanulmányok szerint 15%-35%-ot is meghaladja a túlsúlyos gyermekek aránya. Kétségkívüli tehát, 
hogy korunkat jellemző egyik legnagyobb közegészségügyi problémává vált az elhízás és az ezzel 
kapcsolatos megbetegedések, melyek a népesség életminőségét kedvezőtlenül befolyásolják. Már a 
XX. század végére azzal a ténnyel kellett szembesülni a gyermekgyógyászatban, hogy az iskoláskorú 
populációban kb. 15% az elhízott gyermekek aránya, és ez az érték felnőtt korra tovább emelkedik. 

A Nemzetközi Elhízással Foglalkozó Bizottság becslése szerint jelenleg legalább 1,1 milliárd túlsúlyos 
és 312 millió elhízott személlyel kell számolnunk a világon. Az adatok változnak a szerint is, hogy az 
elhízás kritériumait mennyire szigorúan szabják meg. Az elhízáshoz csatlakozó másodlagos 
anyagcsere-eltérések és az elhízás miatt kialakuló betegségek gyakoriságának emelkedése is 
észlelhető. A serdülőkori obesitásban már felismerhetők a metabolikus szindróma jelei. Az egyes 
tünetek prevalenciája a következő: hasi elhízás 9,8-17,9%, magas triglicerid-szint 21,0-23,4%, 
alacsony HDL-koleszterin 18,3-23,3%, hypertonia 4,9-7,1%, emelkedett éhomi vércukor 0,8-1,7%. Az 
1970-es évektől kezdődően Németországban az elhízással kapcsolatos halálozás a 18-29 éves fiatal 
férfiak között 40 kg/m2 vagy nagyobb BMI-érték esetén 4,2% volt, a nők esetében 3,8%-nak 
bizonyult. Az USA 6 különböző régiójából származó adatok szerint az elhízás évi 300000 halálesetért 
tehető felelőssé. Az obezitás 40 éves korban mintegy 7 évvel rövidíti meg az élettartamot. A 21. 
században a születéskor várható élettartam csökkenés éppen az elhízás „járványszerű” terjedésével 
magyarázható. A Centers for Disease Controll and Prevention (CDC) szerint, a XXI. század elején már a 
2-5 éves gyermekek 13,9%-a, a 6-11 évesek 18,8%-a, és a 12-19 éves serdülők 17,4%-a sorolható az 
elhízottak közé (az életkor és nem szerinti BMI érték a 95-ös percentilis fölé esik). Az elhízási járvány 
hosszú távú következményei roppant komolyak. 

Fontos felismerés, hogy ezt a betegségcsoportot a következmények miatt már gyermekkorban kell 
kezelni, továbbá hogy már a terhes anya és a magzat táplálása, azaz a terhesgondozás is fontos lehet 
az obesitás megelőzésében. Ugyanakkor az elhízás rizikófaktorainak befolyásolásában mindeddig 
nem sikerült átütő eredményeket elérni. A gyermekkori elhízás jelentőségét az adja, hogy a társuló 
kórállapotok miatt jelentős terhet ró a társadalomra, valamint a felnőttkori morbiditást és 
mortalitást is lényegesen befolyásolja. 

Etiológia 

Az elhízás kialakulásának hátterében kulturális, környezeti és genetikai tényezők, valamint a csökkent 
fizikai aktivitás és fokozott zsír- és szénhidrátfogyasztás áll. 

Az egyén obesitasi rizikója szempontjából fontosak a genetikai faktorok, de az a tény, hogy 
világszerte nő a kövérek száma, a környezeti tényezők jelentős szerepét (epigenika) veti fel. A 
környezet befolyásolja a génexpressziót. Következménye az irodalomban korai metabolikus 
impriting-nek, „programming”-nak, azaz bevésődésnek nevesített állapot. A mechanizmus működik a 
magzati életben és az első élethónapokban. 

A terhesség alatt a magzat növekedését befolyásoló ismert faktorok: anyai obesitas, diabetes, 
terhesség alatti éhezés, az anyai étrend zsírsavösszetétele, fehérjehiányos táplálás, anyai életmód, 
káros szenvedélyek. 

A gesztációs idejükhöz képest kis súllyal és/vagy hosszal született (SGA) gyermekek a későbbi 
betegségek szempontjából nagyobb jelentőséggel bírnak, mint a koraszüléshez társuló kis születési 
súly. Jelen ismeretek szerint a programming során a hypothalamo-pituiter tengely változása, továbbá 
az IGF-1 és a leptin koncentráció emelkedése veszélyeztetnek később obesitasra. 
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Tanulmányok igazolták, hogy a mesterségesen tápláltakban két és félszer nagyobb a felnőttkori 
obesitas kockázata, mint a szoptatottakban. A mesterségesen tápláltak a magasabb fehérjebevitel 
miatt emelkedett IGF-1 szinttel bírnak és a testzsírtömegük 30%-kal magasabb a szoptatottéknál. Az 
IGF-1 inzulinszerű növekedési faktor, sokirányú metabolikus effektussal bír (pl. növeli a zsírsejtek 
számát). 

Szoptatás során az összes kalória 5%-át fedezzük fehérjével, míg mesterséges táplálás esetén elérheti 
a 15%- ot is akár. A szoptatottak leptin és inzulin szintje alacsonyabb, így kevesebb zsír deponálódik, 
alacsonyabb lesz a zsírsejtek száma. Azt is feltételezik, hogy a női tejben vannak az adipocyták 
differenciálódását inhibitáló faktorok. A 6 hónapig tartó kizárólagos szoptatás 35%-al csökkenti az 
elhízás veszélyét. 

Az intrauterin élet első hat hónapjának, valamint az első két életév táplálásának óriási jelentősége 
van a későbbi obesitas szempontjából is. 

Az elhízás megítélésének módszerei 

Általános tünettan 

Az elhízás az esetek többségében már az óvodáskorban kezdődik, majd az iskoláskorban, különösen 
pedig a pubertásban fokozódik. Jellemzői az alábbiak: 

 Kezdetben hasi, medencetáji és melltáji, majd pedig végtagi nagyfokú zsírlerakódás. 

 A növekedési ütem, a nemi érés általában felgyorsul. Fiuknál feltűnő a testhez mérten 
kisméretű pénisz, ami a mons pubis táji zsírlerakódás következménye. 

 Nemritkán striák láthatók a has-, a farpofák és a combok bőrén. 

 Előfordulhat acanthosis nigricans (a bőr megvastagodása és barna színe) a nyakon, tarkótájon 
és a hónaljárokban. 

 Lányoknál hirsutismus és menstruációs zavarok. 

 Az alsó végtagokat terhelő extrém súlytöbblet miatt gyakoriak a járási panaszok, előfordulhat 
aszeptikus csípőízületi nekrózis is. 

 Gyakori panasz az alvás közbeni szabálytalan légzés, ami apnoéig fokozódhat (obstruktív 
alvási apnoe) és akár életveszélyt is okozhat. 

Vizsgálati módszerek 

A zsírszövet mennyiségének meghatározása számos módszerrel lehetséges, ezek az eljárások 
azonban az alapellátás gyakorlatában a bonyolultságuk, az idő és műszerigényük miatt nem 
alkalmazhatók. 

Az elhízás megítélésére emiatt gyermek és serdülőkorban leginkább az antropometriai módszerek 
felhasználására kerül sor, melyek egyszerűen meghatározható testméreti adatokból következtetnek 
az elhízás fennállására. Az életkor és a testtömeg összefüggésén alapuló módszerek azonban nem 
veszik figyelembe a testarányok különbözőségeit. Ezért használják: 

A testmagasságra vonatkoztatott testtömeg-percentiliseket: elhízásról akkor beszélünk, ha a vizsgált 
gyermek testtömege a 97-es testtömeg-percentilisnek a testmagassághoz tartozó értékét 
meghaladja. 
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Relatív testtömeg index: az aktuális testtömeg a nem, és az életkor (vagy testmagasság) szerint 
ideális testtömeg (az 50-es percentilisének) hány százaléka. A 120% fölötti érték esetén a gyermek 
elhízottnak tekinthető. 

Gyermekkorban a BMI adatok értékelésének elfogadott módszere, hogy a különböző életkorokban 
észlelt BMI értékeket percentilis görbéken ábrázolják és az egyedi BMI értékeket ehhez hasonlítják. 
Elhízottnak tekinthető az a gyermek, akinek BMI értéke meghaladja az életkornak megfelelő 95-ös 
(vagy 97-es) percentilis értéket. 

A bőrredők vastagságának méréséből is következtetni lehet a zsírszövet mennyiségére. A test 
különböző pontjain mért bőrredő-vastagságok adataiból percentilis görbék konstruálhatók. 
Leggyakrabban a m. triceps fölötti bőrredő vastagságát mérik, de mérhető még a m. biceps, 
subscapularis, suprailiacus fölött is. Elhízottnak tekinthető az a gyermek, akinek bőrredő-vastagsága 
meghaladja a 95-ös percentilis értéket. A zsírredőmérés gyakorlati alkalmazása nehézkessége miatt 
az alapellátásban háttérbe szorul. 

A test bioelektromos ellenállásának mérésén alapuló multifrekvenciás impedancia mérők hivatottak. 
A test zsírtartalmának normálértéke fiukban 20% alatt, lányokban kevesebb, mint 28%. 

Anyagcsere eltérések 

A gyermekkori elhízás népegészségügyi jelentőségét elsősorban az állapotra jellemző - az életkorral 
és az elhízás mértékével párhuzamosan jelentkező - anyagcsere-eltérések adják. Már gyermek- 
(elsősorban pubertás-) korú kövérekben is megjelenik a szénhidrát anyagcsere zavara, melynek 
hátterében inzulinrezisztencia és hyperinzulinaemia igazolható. 

≥Az elhízáshoz már gyermekkorban is társulhat lipoprotein-anyagcsere zavara. A lipoprotein 
anyagcsere zavarát az emelkedett összkoleszterin (T-C), az emelkedett alacsony denzitású 
lipoprotein-koleszterin (LDL-C) és triglicerid (Tg) szintek, valamint a csökkent nagy denzitású 
lipoprotein-koleszterin (HDL-C) koncentrációk jelezhetik. Mindehhez gyakran hypertensio társulhat. A 
fentiekből adódóan metabolikus szindróma komplex klinikai képe már a gyermekkorban észlelhető 
lehet. Családi anamnaesis növeli a kockázatot. 

A metabolikus szindróma gyermek- és serdülőkori megítélésére ma a Nemzetközi Diabetes Szövetség 
(IDF) felnőttkori kritérium-rendszerének adaptációja használható. Az IDF a gyermekkori metabolikus 
szindrómára vonatkozó kritérium-rendszerét a 10-16 éves korosztályban javasolja alkalmazni. Tíz 
éves kor előtt a családi, az egyéni előzmény és a klinikai adatok értékelése és ez alapján a rizikóval 
rendelkezők gondozásba vétele és követése ajánlott. A 16 éves életkort követően pedig már a 
felnőttekre vonatkozó IDF követelmény-rendszer alkalmazható (2. táblázat). 

2. táblázat. A metabolikus szindróma kritériumai gyermek- és serdülőkorban (az IDF kritérium-
rendszer módosítása, 10-16 év között) 

Paraméter Érték 

Abdominális elhízás derékkörfogat ≥90 percentil 
Emelkedett triglycerid-szint ≥1,7 mmol/l 
Csökkent HDL-C koncentráció <1,03 mmol/l 
Emelkedett vérnyomás ≥130 Hgmm syst. vagy 

≥90 Hgmm diast. 
Eemelkedett vércukor-szint ≥5,6 mmol/l 
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A centrális elhízás megítélése az IDF gyermek- és serdülőkori kritériumrendszerében haskörfogat 
percentilisek alapján történik. A lipid-paraméterekre vonatkozó határértékek összhangban vannak a 
nemzetközileg elfogadott határértékekkel. Az emelkedett vérnyomás kritériuma, mivel csak egy 
korosztályra vonatkozik, számszerűen megadott. Az emelkedett vércukor szint határértékének 
megállapítása pedig az IFG-re vonatkozó kritériuma alapján történik. 

Diagnózis 

A diagnózis felállítása során az anamnézis ismerete fontos tényező, melynek felvétele során lényeges 
tájékozódni a szülők, testsúlyáról, a gyermek, testsúlyáról, és az elhízás kezdeti időpontjáról, a 
testvér(ek) testsúlyáról, és az elhízás kezdeti időpontjáról, a táplálkozási szokásokról, az életmódról 
(fizikai aktivitás, TV, számítógép előtt töltött idő), esetleges gyógyszerszedésről. Rögíteni kell a 
panaszokat. A diagnosztikus tevékenységet hármas célkitűzés irányítja: 

 Az elhízás mértékének megállapítása: testsúly-, testmagasság-, haskörfogatmérés, kiegészítő 
diagnosztikus vizsgálatok: testzsírmérés, bioimpedancia, UH, CT, MRI, rtg 

 A primer etiológia kizárása 

 Az obezitás lehetséges szövődményeinek vizsgálata 

A vizsgálatok elsősorban az obesitáshoz szorosan társuló cardiovascularis (atherosclerosis, 
hypertonia) szövődmények, illetve a szénhidrát- és zsíranyagcsere-eltérések (metabolikus szindróma, 
2-es típusú diabetes) időbeni felmérését célozzák, úgymint: 

 24 órás vérnyomás-monitorizás (ABPM) 

 Szérum-koleszterin- (HDL-C és LDL-C) és trigliceridszintek 

 Szérum-transzamináz-szintek meghatározása 

 Éhomi és postprandiális glükózszint vizsgálata, diabetes mellitus vonatkozásában pozitív 
családi anamnézis esetén OGTT, valamint húgysavszint meghatározása 

 Poliszomnográfiás vizsgálat (obstruktív alvási apnoe esetén) 

 Hasi UH vizsgálat (májsteatosis?, cholelithiasis? Polycystás ovarium szindróma?) 

 Ortopédiai vizsgálat (csípő- vagy térdízületi fájdalom esetén) 

 Pszichológiai vizsgálat (depresszió, bulimia, szociális izoláció esetén) 

 Az AHA (American Heart Association) ajánlása szerint azoknál a gyermekeknél, akiknél nem 
sikerül a kívánatos lipidszinteket elérni, el kell végezni a TSH meghatározást, a máj és 
vesefunkciós vizsgálatokat és a vizelet vizsgálatát. 

Az elhízással összefüggő betegségek 

A testtömegindex növekedésével egyenes arányban nő a mortalitás és a kísérőbetegségek 
kialakulásának kockázata. Az elhízás tehető felelőssé az összhalálozás 10-30%-áért. Európában a 
felnőttek körében a túlsúly és az elhízás felelős a 2-es típusú diabetes mellitus 80%-áért, az 
ischaemiás szívbetegség 35%-áért a hypertonia 55%-áért. 

A haskörfogat szignifikáns pozitív korrelációt mutat a hasi zsírszövet mennyiségével. Az abdominalis 
vagy centrális obesitas összefüggésben áll a metabolikus és a cardiovascularis (CV) megbetegedések 
kialakulásával. Az elhízás számos egyéb betegség vagy állapot kialakulásával hozható összefüggésbe 
(3. táblázat). 

3. táblázat. A gyermekkori elhízás következményei 



 2044 

Metabolikus betegségek: pl. diabetes, dyslipidaemia, metabolikus szindróma 
Vascularis következmények, pl. hypertonia, stroke, ischaemias szívbetegség 
Légzőszervi betegségek, pl. asthma, hypoxaemia, alvási apnoe 

Rákbetegségek, pl. colon, rectum, lymphoma, pancreas, ovarium, emlő, prosztata, leukaemia 
Mozgásszervi, pl. gerincbetegségek, coxarthrosis, pes planus 
Gastrointestinalis, pl. epekő, GERD, zsírmáj 
Pszichoszociális, pl. testséma zavar, idegesség, depresszió 
Egyéb, pl. higiénés problémák, bőrfertőzések, herniák, striák, fizikai teljesítmény csökkenése, 
gombásodás 
 

Az elhízás direkt költsége Európában a teljes egészségügyi kiadások kb. 7%-át teszi ki. 

Kezelés 

Kezelési irányelvek 

A túlsúly/elhízás a mértékétől függetlenül kezelendő. Az elhízás mértékének fokozódásával csupán a 
kezelés módja és erőssége változik. Cél a testtömeg 5-10%-os csökkentése, és a hosszú távú nyomon 
követés biztosítása. A gyermekkori elhízás kezelése komplex feladat, mely magában foglalja az 
étrendi korlátozásokat, a fizikai aktivitás fokozását, az életmódbeli változtatás, a szükséges pszichés 
támogatás biztosítását, mindig egyénre szabottnak kell lennie, a család együttműködése alapvető. 

Az étrendi kezelés célja kettős: közvetlen célkitűzés a negatív energiamérleg elérése révén a testsúly 
csökkentése (energiában szegény, de a szervezet fejlődéséhez szükséges tápanyagokat teljesen 
biztosító étrend), a hosszabb távra szóló cél pedig az, hogy az elhízott megtanulja a fogyást, majd a 
testsúly megtartását biztosító táplálkozás követelményeit. A diéta alkalmazása során alapvető 
követelmény, hogy az alkalmazás során a zsírmentes testtömeg ne csökkenjen, fehérjevesztés ne 
következzen be, és a testsúlycsökkenés ne járjon együtt anyagcserezavar kialakulásával, ne okozzon 
pszichés feszültséget, mellette a fizikai aktivitás folytatható, esetleg fokozható lehessen. Kiemelten 
fontos a diéta összeállításánál, hogy az alkalmazott étrend biztosítsa a fejlődés, a növekedés 
folyamatának töretlenségét. Az elhízás enyhe eseteiben elegendő lehet a kiegyensúlyozott 
táplálkozás követelményeinek betartása. A táplálkozás kiegyensúlyozott, ha az energia és 
tápanyagbevitel az élettanilag indokolt szükségletet teljes mértékben kielégíti, és a tápanyagok 
egymás közötti aránya optimális. 

A gyakorlatban az egyes táplálékcsoportok fogyasztására vonatkozó követelményeket a helyes 
táplálkozás piramisa előírásainak betartásával tehetünk eleget. Az újabb Harvard-ételpiramis 
talapzatát a teljes kiőrlésű gabonaipari termékek és a növényi olajok képezik, felettük a zöldségek, 
főzelékek és a gyümölcsök helyezkednek el, majd a tej, tejtermékek, tojás, húsfélék olajos magvak 
következnek. A rizs, fehér kenyér, tészták pedig felkerültek a piramis csúcsára. 

Praktikus teendők 

Kerülni kell a magas zsírtartalmú húsok, tejkészítmények fogyasztását, az étrendben kapjanak 
hangsúlyt a cereáliák, zöldségek, gyümölcsök, tehát a növény eredetű, magas rosttartalmú 
táplálékok. Az ételek, italok cukrozása káros és felesleges. Fontos a kielégítő vitaminok és ásványi 
anyagok bevitele. A konyhatechnikában előnybe kell részesíteni a párolást, a vízben főzést, és kerülni 
kell a bő olajban történő sütést. Nyers és főtt ételek egyaránt szerepeljenek az étrendben. 
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A gyermekkori elhízás étrendi kezelésének következő fokozata, ha az energia bevitel nagyságát 
előírjuk. Az étrendi kezelés ezen formájának kiinduló pontja az energiaszükséglet meghatározása. Az 
elhízott gyermekek energiaszükségletét befolyásolja: a nem, az életkor, a fizikai aktivitás szintje és az 
elhízás mértéke. Az egyes életkorokban és nemenként a normális fejlődést biztosító energiabevitel 
meghatározása képletek segítségével történik (4. táblázat). 

4. táblázat. Az energiaszükséglet meghatározása gyermekkori elhízásban 

Számítás az alapanyagcsere alapján 

Napi energiaigény = 

 Alapanyagcsere x 1,4 (inaktív) 

 Alapanyagcsere x 1,6 (aktív) 

Alapanyagcsere = 

 Fiúk testsúly kg x 17,5 + 651 kcal 

 Lányok testsúly kg x 12,2 + 746 kcal 
 

Ha a számított energia bevitelt 500 kcal-al csökkentjük, heti fél kg fogyásra számíthatunk. A csökkent 
energiatartalmú diéta összeállítása nagy körültekintést igényel. Az étrend legyen zsírszegény, az 
energia bevitel zsíraránya 30% alatt legyen. A növényi zsír kedvezőbb, mint az állati eredetű zsiradék. 
Az egyszeresen telítetlen, többszörösen telítetlen és a telített zsírsavak aránya 10:10:10% legyen. A 
szénhidrátfogyasztás az energia bevitel 50-55%-át fedezze, és polyszacharidokat tartalmazzon 
inkább. Az energiatartalom 15-20%-a származzon fehérjéből. A fehérjebevitel mintegy fele teljes 
értékű komplett esszenciális aminosavkészlettel rendelkező állati fehérje legyen. Az étrendben a 
rostdús növényi eredetű táplálékok megfelelő mennyisége is fontos, az elemi rost kívánatos 
mennyisége legalább 0,5 g/kg/nap. Hangsúlyozzuk az elegendő folyadékbevitelt, ez életkortól 
függően 1,5-2,0 liter legyen, lehetőleg kalóriamentes, szénsavmentes ásványvíz. Napi ötszöri étkezés 
ajánlott, hogy elkerüljük a közti étkezéseket, nassolást. Gyermekek és serdülők súlyos elhízásában, 
amikor a testsúly meghaladja az ideális testsúly 170%-át és különösen, ha szövődmény is fennáll, 
szakértői intézmény kezelésére kell hagyatkoznunk. 

A fizikai aktivitás fokozásának célja elhízásban az, hogy az energiafelhasználás növelésével segítse a 
negatív energiamérleg kialakulását és ezáltal fogyást idézzen elő. A fizikai aktivitásra bekövetkező 
testsúlycsökkenés a test zsírtartalmának csökkenéséből adódik, a zsírmentes testtömeg nem 
csökken, így bizonyos testátépítést is eredményez. A fizikai aktivitásnak a zsírszövet anyagcseréjére 
kifejtett kedvező hatása következtében csökken a szervezet zsírtartalma, ami a zsírsejtek 
térfogatának csökkenéséből adódik. A fizikai aktivitás kedvezően befolyásolja a szénhidrát és 
lipoprotein-anyagcsere zavarait. Az inzulinérzékenység növekszik, a hiperinzulinémia mértéke 
csökken, a glükóztolerancia javul. Javulás következik be a lipidparaméterekben is, és a vérnyomás 
csökkenése is bekövetkezik. A rendszeres tréning fokozza a fizikai teljesítőképességet is és kedvező 
pszichés hatása is van. 

A pszichés támogatás során olyan támogatást szükséges nyújtani, aminek célja a személyiség kedvező 
alakítása, az érzelmi helyzet rendezése, a motiváció elérése, a megfelelő interperszonális kapcsolatok 
kialakítása és a család támogatásának megszerzése és folyamatos biztosítása. Magatartásterápia 
része azoknak az ismereteknek az átadása, amelyekkel az elhízottak az elhízásukról és annak 
kezelhetőségéről kell, hogy rendelkezzenek, mert ezek az ismeretek lényegesen befolyásolják 
motivációjukat és a sikerhez szükséges pozitív attitűd kialakítását. A kezelésre felkészítő edukációs 
program a következő témakörökre terjedjen ki: 

 Az elhízás és a testi, lelki egészség kapcsolata 
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 Az elhízás lényege és kialakulásának okai 

 Az egészséges kiegyensúlyozott táplálkozás követelményei 

 Az étrend összeállításának kérdései 

 A kóros étkezési szokások és megváltoztatásuk lehetőségei 

 A fizikai aktivitás kedvező hatásai 

 A mozgásprogram összeállításának kérdései 

 Az egészséges életmód követelményei 

A gyermekkori elhízásban a gyógyszeres kezelést a kérdéssel foglalkozó munkák többsége 
kategorikusan elutasítja. Kifejezett elhízásban, egyéb kezelési módokkal dacoló esetekben, más 
eljárásokkal együtt kivételesen a gyógyszeres kezelés nagyobb gyermekeknél esetleg alkalmazható, 
melyre csak szakintézet vállalkozhat. 

A legfontosabb teendő a megelőzés (ld. lejjebb). A korai életkorban elkezdett, az egész családra 
irányuló életmódbeli szokások megtanításával, megváltoztatásával, illetve programok létrehozásával 
megelőzhetjük a gyermekkori elhízás további „járványát”, illetve az elhízáshoz társuló, felnőttkori 
betegségek kialakulásának további növekedését. 

Gondozás 

Az alapellátásban megvalósítandó gondozási program első eleme, az elhízott gyermek azonosítása 
céljából végzett szűrővizsgálat, amelyet a táplálkozási és testmozgási szokások felmérésével és a 
klinikai státus rögzítésével célszerű összekötni. Ez egyrészt a gyermekellátás különböző szintjein az 
úgy nevezett opportunisztikus szűrési módszer alkalmazásával történhet. Lényege, hogy bármilyen 
probléma miatt kerül sor a gyermek vizsgálatára, fel kell figyelni az elhízás fennállására, és az ellátás 
során gondoskodni kell arról, hogy a gyermek ilyen irányú vizsgálatára vagy azonnal, vagy 
ütemezetten sor kerüljön. Másik módszer a gyermekkori elhízás célzott szűrése, ami a gyermek 
alapellátás szintjén, leginkább iskolai szűrővizsgálat keretében valósulhat meg. 

Az elhízott gyermek gondozásának megvalósítása a gyermekellátásban folyamatos tevékenység. A 
gyermekkori elhízás legnagyobb hányadát jelentő úgynevezett egyszerű obesitas forma eseteiben a 
gondozás megvalósítása a gyermek alapellátás kompetenciájába tartozik. Az endokrin betegségekben 
észlelhető, a ritka szindrómák részét képező, valamint a számottevő metabolikus, vagy egyéb 
szövődményekkel járó gyermekkori elhízás eseteiben, a gondozás irányítását célszerű a speciális 
szakrendelők kompetenciájába utalni (gyermek-endokrin, -obesitológia, -diabetológia). Az alapellátás 
feladatai azonban ezekben az estekben is fontosak, s a gondozás megosztott kompetencia alapján 
történő végzése szükséges. 

Gondozási program 

 A túlsúlyos és kövér gyermekek ambulanter kivizsgálása, kezelése, gondozása. 

 Az obesitáshoz társuló eltérések kezelése. 

 Pszichés vezetés, magatartás terápia, a kezelésre felkészítő edukációs program. 

 Nyári életmód-táborok (étrend-átalakító, életmód-rendező, testsúly csökkentő) amely után 
rendszeres gyógytornára, gyógyúszásra és utánkövetésre lehetőséget kell találni. 

 Táborban résztvevők klubja – a szülők bevonásával 

 Állandó konzultációs lehetőség háziorvos/házi gyermekorvosi praxisokban feltárt 
rizikótényezővel bíró gyermekek és szüleik számára. 
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Panaszmentesség esetén legalább félévenként fizikális paraméterek, a vérnyomás vizsgálata, és az 
eltelt időszak értékelése. 

Legalább évente az előbbieken kívül laboratóriumi ellenőrzés (zsír és cukor paraméterek) és részletes 
családi megbeszélés értékelés szükséges. 

A szűrés és a gondozás fontosságát kiemelik azok a vizsgálati megállapítások, melyek szerint egy 6 
éves kövér gyermekből 25%-os valószínűséggel lesz elhízott felnőtt, míg egy 12 éves kövér gyermek 
esetében ez a valószínűség már 75%-ra nő. Fontos feladata az alapellátásnak a kisdedek és serdülők 
célzott vizsgálata és nagy rizikó esetén megfelelő gondozása, mert a serdülőkori obesitas a későbbi 
túlsúlytól függetlenül is, jelentősen befolyásolja a felnőttkori mortalitást és morbiditást. 

Prevenció 

Az elhízás elleni küzdelemben napjainkban egyre inkább az eredményesebb megelőzésre kerül át a 
hangsúly. A gyermek és serdülőkori elhízás megelőzése a prevenció primer, szekunder és tercier 
formájának, valamint populációs és rizikócsoport stratégiájának együttes alkalmazását jelenti. 

Az elhízás primer prevencióján az elhízás kialakulásának megakadályozását értjük. Elsőként 
említendő a kiegyensúlyozott táplálkozás követelményeinek betartása a terhesség folyamán. A 
csecsemőtáplálás követelményeinek betartása ugyancsak alapvető fontosságú. Túltáplálás esetén a 
zsírszövet mennyiségének, főként a sejt-szám szaporulatból adódó növekedése következik be. A 
gyermek- és serdülőkorban a magas energia és zsírbevitel, és a nem kielégítő fizikai aktivitás vezethet 
elhízáshoz. A kiegyensúlyozott táplálkozás követelményeinek betartása, a rendszeres fizikai aktivitás, 
sportolás segít ennek kivédésében. Fontos lépések a primer prevencióban: 

 Helyes terhesgondozás: zsírszegény, fehérje- vitamindús étrend, megfelelő mozgás a 
terhesség idején 

 A szoptatás propagálása legalább 6, de inkább 12 hónapos korig 

 A cukrozott ételek, italok kerülőse csecsemő, gyermek és serdülőkorban 

 Ideális nem „túlféltő, túletető” jellegű anya gyermek kapcsolat 

 A média mozgósítása az egészséges életmód fontosságának terjesztésében. 

 Az óvodákban, iskolákban a védőnői hálózat segítségével az egészségtudatos magatartás 
terjesztése. 

A szekunder prevenció az elhízáshoz vezető rizikótényezők felismerését, az elhízás korai stádiumban 
történő megállapítását és a szükséges intervenció időben történő bevezetését jelenti. Alapja a rizikó 
személyek és csoportok identifikálása. 

 A fiatalkorban infarktust szenvedett szülők gyermekeinek vizsgálata, szűrése. 

 A 2TDM-ban szenvedő szülők gyermekeinek vizsgálata, szűrése. 

 Obes terhes, obes szülő gyermekének vizsgálata, szűrése, követése. 

Az elhízás időben történő komplex befolyásolásával, a nagyobb fokú elhízás kialakulása, ezáltal az 
elhízás másodlagos anyagcsere következményeinek kifejlődése meggátolható. 

Az elhízás kezelésére szervezett nyári táborok a szekunder prevenció megvalósításának sajátos 
formáját jelentik. A magatartás terápiára épülő komplex program foglalkozásaiban az egészséges 
életmódra vonatkozó ismeretek közlése, az adekvát étrendi kezelés és a fizikai aktivitás fokozását 
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biztosító tréning együtt szerepel, melynek megvalósításában gyógytornász, dietetikus és nem 
utolsósorban pszichológus nyújthat segítséget. 

A gyermekkori elhízás tercier prevencióját jelenti, ha az elhízás súlyos és szövődményes, másodlagos 
anyagcsere eltérésekkel is járó formában, komplex gondozással a későbbi súlyos következményeket 
és ezáltal a felnőttkori veszélyeztetettséget előzzük meg. Ez magában foglalja a szénhidrát és a 
lipoprotein-anyagcsere eltéréseinek, a hypertensionak, ortopaediai eltéréseknek stb. adekvát 
kezelését. 
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Tesztkérdések 

1. Melyik állítás igaz? 
A. A gyermek és serdülőkori elhízás prevalenciája világszerte növekvő tendenciát mutat 
B. Az iskoláskorú fiatalok körében egyes tanulmányok szerint 5%-15%-ot is meghaladja a túlsúlyos 
gyermekek aránya. 
C. Az iskoláskorú fiatalok körében egyes tanulmányok szerint 15%-35%-ot is meghaladja a túlsúlyos 
gyermekek aránya. 
D. A gyermek és serdülőkori elhízás prevalenciája világszerte csökkenő tendenciát mutat 
E. A és C igaz 
F. B és C igaz 
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2. Az elhízás jellemzői ( 2 válasz helyes) 
A. Az elhízás az energiafelvétel és az energiafelhasználás közötti egyensúly megbomlása 
következtében jön létre 
B. A nemi hovatartozásnak nincs befolyásoló hatása a zsírszövet mennyiségére. 
C. A pubertás időszakában fiúkban a zsírszövetmennyisége enyhén nő, míg lányokban enyhén 
csökken. 
D. A gyermekkori elhízás eseteinek mintegy 95%-a egyszerű (exogén, idiopátiás) elhízás 
E. A és D igaz 
F. B és C igaz 
 
3. Melyik állítás igaz? 
A. Az egyén obesitasi rizikója szempontjából a genetikai faktoroknak nincs jelentőségük 
B. A környezeti tényezőknek nincs jelentős szerepe a gyermekkori obesitás kialakulásában. 
C. A mesterségesen tápláltak a magasabb fehérjebevitel miatt emelkedett IGF-1 szinttel bírnak és a 
testzsírtömegük 30%-kal magasabb a szoptatottéknál. 
D. Az IGF-1 inzulinszerű növekedési faktornak nincs meghatározó metabolikus effektusa 
 
4. Melyik állítás igaz? 
A. A mesterségesen táplált csecsemőkben nem nagyobb a felnőttkori obesitas kockázata, mint a 
szoptatottakban. 
B. Szoptatás során az összes kalória 5%-át fedezzük fehérjével, míg mesterséges táplálás esetén 
elérheti a 15%-ot is akár. 
C. A szoptatottak leptin és inzulin szintje alacsonyabb, így kevesebb zsír deponálódik, alacsonyabb 
lesz a zsírsejtek száma. 
D. A 6 hónapig tartó kizárólagos szoptatás nem csökkenti az elhízás veszélyét. 
E. B és C helyes 
F. A és D helyes 
 
5. Az elhízással összefüggő betegségek 
A. A testtömegindex növekedésével egyenes arányban nő a mortalitás és a kísérőbetegségek 
kialakulásának kockázata. 
B. Az elhízás tehető felelőssé az összhalálozás 10-30%-áért. 
C. Európában a felnőttek körében a túlsúly és az elhízás felelős a 2-es típusú diabetes mellitus 80%-
áért, az ischaemiás szívbetegség 35%-áért a hypertonia 55%-áért. 
D. Az abdominalis vagy centrális obesitas összefüggésben áll a metabolikus és a cardiovascularis (CV) 
megbetegedések kialakulásával. 
E. Mind helyes 
 
6. Az obesitas diagnózisáank felállításával kapcsolatban igaz: 
A. A diagnózis felállítása során az anamnézisben fontos tényező a gyermek elhízásának kezdeti 
időpontjáról, a táplálkozási szokásairól az életmódról, a fizikai aktivitásáról, szülők testsúlyáról nyert 
információk. 
B. Az elhízás mértékének megállapítása: testsúly-, testmagasság-, haskörfogatmérés, kiegészítő 
diagnosztikus vizsgálatok: testzsírmérés, bioimpedancia, UH, CT, MRI, rtg. 
C. A primer etiológia feltárása, vagy kizárása 
D. Mind helyes 
 
7. Melyik állítás igaz? 
A. Már gyermek- (elsősorban pubertás-) korú kövérekben is megjelenik a szénhidrát anyagcsere 
zavara, melynek hátterében inzulinrezisztencia és hyperinzulinaemia igazolható. 
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B. A lipoprotein anyagcsere zavarát az emelkedett összkoleszterin (T-C), az emelkedett alacsony 
denzitású lipoprotein-koleszterin (LDL-C) és triglicerid (Tg) szintek, valamint a csökkent nagy 
denzitású lipoprotein-koleszterin (HDL-C) koncentrációk jelezhetik. 
C. Mindehhez hypertensio társulása nem jellemző. 
D. Metabolikus szindróma komplex klinikai képe gyermekkorban még nem észlelhető. 
E. A és C igaz 
F. A és B igaz 
 
8. Melyik állítás igaz? 
A. A gyermekkori elhízás kezelése komplex feladat. Cél a testtömeg 5-10%-os csökkentése, és a 
hosszú távú nyomon követés biztosítása. 
B. Kiemelten fontos a diéta összeállításánál, hogy az alkalmazott étrend biztosítsa a fejlődés, a 
növekedés folyamatának töretlenségét. 
C. A fizikai aktivitás nem befolyásolja kedvezően a szénhidrát és lipoprotein-anyagcsere zavarait. 
D. A pszichés támogatás fontossága megkérdőjelezett az obezitás terápiájában. 
E. A, C igaz 
F. A, B igaz 
 
9. Melyik állítás igaz? 
A. A primer prevencióban a helyes terhesgondozás kiemelt szerepet kap: zsírszegény, fehérje- 
vitamindús étrend, megfelelő mozgás a terhesség idején. 
B. A szekunder prevenció az elhízáshoz vezető rizikótényezők felismerését, az elhízás korai 
stádiumban történő megállapítását és a szükséges intervenció időben történő bevezetését jelenti. 
C. A gyermekkori elhízás tercier prevencióját jelenti, ha az elhízás súlyos és szövődményes, 
másodlagos anyagcsere eltérésekkel is járó formában, komplex gondozással a későbbi súlyos 
következményeket és ezáltal a felnőttkori veszélyeztetettséget előzzük meg. 
D. Minden válasz helyes 
 
10. Melyik állítás igaz? 
A. A túlsúlyos és kövér gyermekek gondozásában nincs szerepe a pszichés vezetésnek, magatartás 
terápiának 
B. A nyári életmód-táborok szervezésekor (étrend-átalakító, életmód-rendező, testsúly csökkentő) a 
szülők bevonásának nincs jelentősége. 
C. Nincs szükség konzultációs lehetőségre a háziorvos/házi gyermekorvosi praxisokban feltárt 
rizikótényezővel bíró gyermekek és szüleik számára. 
D. Legalább évente a fizikális vizsgálaton kívül laboratóriumi ellenőrzés (zsír- és cukorparaméterek) és 
részletes családi megbeszélés értékelés szükséges. 
 
Helyes válaszok: 1: E, 2: E, 3: C, 4: E, 5: E, 6: D, 7: F, 8: F, 9: D, 10: D 

Sürgősségi állapotok gyermekkorban 
dr. Kálmán Enikő 

Aki orvosnak áll, életformát is választ. Eltűntek a „doktorbácsik” az utcákról, akik délutánonként 
orvosi táskával a kezükben lassan bandukolnak a betegekhez. Rohanó világunk az orvostól is más 
hozzáállást igényel. A megfelelő prehospitális ellátás elvárható szakmai igény, szakmai és jogi 
felelősség is egyaránt. Kiváló könyvek, friss szakmai folyóiratok és internetes hozzáférések segítik a 
munkánkat. 

A sürgősségi ellátás első - a betegség kimenetele szempontjából legfontosabb - néhány perce mindig 
az első ellátó kezében van. A helyszín változó, pl. orvosi rendelő, az utca vagy a beteg lakása. Az ellátó 
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lehet orvos vagy laikus, tehát saját szakmai munkatervünket ki kell egészíteni a laikusoktatással. A 
rendelkezésre álló eszközök is esetlegesek lehetnek. Javaslom, mindenki gondolja végig, hogy egy 
bizonyos szituációt hogyan oldana meg. A területen dolgozó orvos csak önmagára számíthat, nincs 
kolléga, akitől munka közben kérdezhet. Bár, ha az ellátás megengedi, nyugodtan tarthat telefonos 
konzíliumot gyermeksürgősségi ellátó hellyel, vagy gyermeksürgősségi ellátásban gyakorlott 
kollégával. A legfontosabb segítség mégis az évek alatt begyűjtött tapasztalat, igen alapos fizikális 
vizsgálat, a gondosan összeállított sürgősségi táska. Ez az összeállítás az „Egészségügyi Minisztérium 
szakmai protokollja a házi gyermekorvosok kompetenciájáról” alapján íródott vezérfonal, mely 
segítséget nyújthat - kiemelve a leggyakoribb betegségeket - sürgős szükség esetén. Nem foglalkozik 
a patomechanizmus részletes leírásával, sem a prehospitális ellátáson túli teendőkkel. Köszönettel 
tartozunk az irodalomjegyzékben felsorolt munkák szerzőinek, hiszen az ő gondos munkájuk 
biztosítják azt a bázist,amelyből építkezhetünk. 

 A sürgősségi táska (1. ábra) és ajánlott tartalma (1. táblázat). 

 

1. ábra. A sürgősségi táska 

1. táblázat. A sürgősségi táska ajánlott tartalma 

Oxigénpalack reduktorral 
Kézi vagy taposó szívó 
Lélegeztető ballon, maszkok 
Laringoszkóp lapocokkal 

ET-tubusok 
Szívókatéterek 
Mayo-pipa (több méretben) 

Gyomorszonda 

Hólyagkatéter 
Fecskendők, tűk, intraossealis tű 
Infúzió, szerelék 
Gyógyszerek 
Vérnyomásmérő 
Vércukormérő 
Fonendoszkóp 
Nyakrögzítő 
Gumikesztyű, védőszemüveg, maszk 
Érleszorító, köldökcsipesz 
Reflexkalapács, pupillalámpa, lázmérő, spatula 
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Steril kötszer, fertőtlenítő oldat 

 

A táska tartalma az ajánlástól függetlenül tetszőlegesen bővíthető. 

A sürgősségi betegellátás szimbóluma világszerte az ún. Konstantin-kereszt, melynek ágai a 
sürgősségi ellátás folyamatának egy-egy fontos láncszemét jelképezik (2. ábra). Az ellátásnak 
egységes, töretlen folyamatnak kell lennie, a helyszínen meg kell kezdődnie és folytatódnia kell 
megszakítás nélkül a kórházi felvételen túl is. 

 

2. ábra. A Konstantin-kereszt 

A sürgősség felismerése 

A helyszín felmérése 

Felmérendő, hogy biztonságos-e a beteg és az ellátó számára (tűz, CO, CO2, elektromos sérülés, 
omlás). Csak biztonságos helyen végezhető ellátás, a veszély elhárításához műszaki mentés veendő 
igénybe. Minden ellátott potenciális veszélyforrás: A fertőzésveszély (hepatitis, AIDS) elkerülendő 
védőfelszerelés viselésével (kesztyű, maszk, szemüveg). A helyszín informatív lehet bizonytalan 
rosszullétek esetén. 

Teendők 

1. Haladéktalanul ítéljük meg a legfontosabb életfunkciókat. A testhelyzet, bőrszín, a 
környezetben talált idegen anyagok, szagok segíthetik az eligazodást. Ellenőrizzük: 

 légutak állapota (átjárhatóság) 

 légzés (légzőmozgás, mellkaskitérés) 

 centrális és perifériás keringés (carotis, ill. brachialis pulzus, kapilláris újratelődési idő) 

 neurológiai status (testhelyzet, pupillák, fájdalomingerre adott válasz) 

 folyadék- és elektrolit-háztartás zavarai (exsiccált, oedemas, acetonos, nagykutacs 
állapota) 

2. Ha a klinikai állapot úgy kívánja, azonnal el kell végezni az életveszély elhárításához szükséges 
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beavatkozásokat (idegentest eltávolítása, conicotomia). 
3. Ha közvetlen életveszély nem fenyeget, késedelem nélkül hozzá kell látni az alapbetegség 

felderítését célzó vizsgálatokhoz (vérnyomás, vércukor, vizelet aceton). 
4. Az anamnézis felvételekor a legfőbb panaszokra koncentráljunk, a kérdések célzottak 

legyenek, viselkedésünk megnyugtató, biztonságot sugalló. 
5. A fizikális vizsgálatot levetkőztetett gyermeken végezzük el! 
6. Ezek után megkísérelhetünk választ adni arra a kérdésre, hogy mi a betegség legvalószínűbb 

oka. 
7. Adott esetben vakon is döntenünk kell bizonyos beavatkozások mellett az előny/kockázat 

szigorú mérlegelésével. 

A légzés és keringés összeomlásához számos út vezet, viszont a feladatok sorrendje annyira fontos és 
felcserélhetetlen, mint az abc-ben a betűk egymásutánisága. 

Az életkor és testsúly becslése 

A 2. táblázat figyelembe vétele segítséget nyújthat az életkor megítélésében. 

2. táblázat. Az életkor becslése 

Jelenség Becsült életkor 

Első fog megjelenése 6-8 hónap 
Nagykutacs záródása 12-18 hónap 
Pelenka elhagyása 3-4 év 
Biciklizés 5-6 év 
Fogváltás kezdete 6-8 év 
 

A becsült életkor alapján következtethetünk a gyermek testsúlyára (3. táblázat). 

3. táblázat. A testsúly becslése 

Életkor Testsúly 

Újszülött 3-4 kg 
6 hó 7 kg 
1 év 10 kg 
2-3 év 12-14 kg 
4-5 év 16-18 kg 
6-8 év 20-26 kg 
8-10 év 26-32 kg 
10-14 év 32-50 kg 
14 év fölött >50 kg 

 

Általános szabály a testsúly becsléséhez: 2 x életkor + 8 

Allergia okozta sürgősségi állapot: anaphylaxia 

T7800 Anaphylaxiás shock ártalmas táplálék miatt 
T7820 Anaphylaxiás shock, m.n.o. 
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T8050 Anaphylaxiás shock, szérum okozta 
T8860 Anaphylaxiás shock helyesen adagolt, megfelelő gyógyszer káros hatása miatt 

 

Definíció 

Valamely környezeti inger hatására hisztamin és egyéb mediátor anyagok által okozott életet 
fenyegető azonnali túlérzékenységi reakció. Percek alatt kifejlődik, gyorsan progrediál, halálhoz 
vezet. A keringés összeomlik, légzési elégtelenség, bőrtünetek, gastrointestinalis tünetek alakulnak ki: 
megváltozik a kapillárisok permeabilitása, csökken az érfalak tónusa, fokozódik a nyálkatermelődés, 
hörgőgörcs alakul ki. 

Patomechanizmus 

Leggyakoribb az immunglobulin E által mediált reakció. Az első inger szenzibilizációt, az ismétlődés 
anaphylaxist okoz. 

Etiológia 

 Méreganyagok (méh, darázs, hangya, kígyó) 

 Fehérjetermészetű gyógyszerek, hormonok (inzulin, ACTH, vazopresszin) 

 Állati eredetű fehérjék (antitoxinok, gammaglobulin) 

 Allergén kivonatok (pollenek, állati fehérjék, penészgombák) 

 Tojásfehérje tartalmú vaccinák 

 Immunterápia allergén készítményekkel (hiposzenzibilizálás) 

 Röntgen-kontrasztanyagok 

 Ételek (tehéntej és termékei, hal, rák, kagyló, tojás, aprómagvas gyümölcsök, gabona- és 
zöldségfélék) 

 Nem fehérjetermészetű gyógyszerek, haptének (antibiotikumok, vitaminok, nem-szteroid 
gyulladáscsökkentők, lázcsillapítók) 

 Kémiai anyagok 

 Latex (sebészi kesztyű, katéter) 

 Hideghatás (urticaria) 

 Élősdiek (echinococcus-cysta megrepedése) 

Klinikai tünetek 

 Szív- és érrendszer: hypotonia, arrhythmia, szívmegállás 

 Légzőrendszer: angiooedema a nyelvben, a garatban, a gégében, stridor, hörgőgörcs, 
légzésleállás 

 Gastrointestinalis rendszer: hányinger, hányás, hasmenés, székletürítés zavara 

 Bőr: exanthema, urticaria, cyanosis, verejtékezés, angiooedema 

 Urogenitális rendszer: incontinentiaurinae 

 Központi idegrendszer: pánikreakció, görcsök 

Diagnózis 

Könnyen felállítható az anamnézis és a klinikai tünetek alapján. Elsőként légzészavar,a keringés 
eltérései,bőrtünetek jelentkezhetnek. 
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Kezelés 

 A kiváltó ok eliminálása vagy a további bejutás megakadályozása: a gyógyszerbeadás 
felfüggesztése, a végtag leszorítása, rovarcsípésnél a fullánk eltávolítása. 

 Vénabiztosítás. Sikertelenség esetén alternatív módok keresése (ld. később) 

 Epinephrin (adrenalin, Tonogen - 1 amp. 1 ml = 1 mg): 0,01 mg/kg. A Tonogen az anaphylaxia 
ellátásának alapgyógyszere. Alfa-receptor agonista hatás: megszünteti a perifériás 
vasodilatatiót, csökkenti az oedemát. Béta-receptor agonista hatás: tágítja a légutakat, 
fokozza a szívizom kontrakciós erejét, csökkenti a hisztamin és a leukotrién felszabadulását. 
Adagolás: 0,1%-os (=1 mg/ml-es) hígításból 0,2-0,4 ml sc. vagy im. azonnal, majd 15-20 
percenként ismételve 2-3-szor, vagy a 0,1 mg/ml-es hígításból 2-5 ml lassan iv. vagy 
infúzióban (0,1 ml Tonogen 1 ml-re hígítva 0,9% NaCl-dal) 

 100 %-os maszkos oxigén lélegeztetése 

 Szabad légút biztosítás: intubáció, conicotomia, tű-conicotomia 

 Felső légúti stenosisban Micronephrin inhaláció 

 Aminophyllin (5 mg/kg hígítva lassan vagy infúzióban) 

 kortikoszteroid iv. methylprednisolon 2 mg/kg bolusban, vagy prednisolon 1-3 mg/kg, vagy 
dexamethason 0,1 mg/kg 

 Trendelenburg-helyzet (a fej 30º-kal lejjebb helyezkedik el, mint a láb) 

 Folyadékpótlás (izotóniás sóoldat 20 ml/kg iv. gyors infúzióban vagy bolusban) 

 Dopamin (lehetőség szerint infúziós pumpa segítségével a mentő megérkezését követően) 

 H1-receptor blokkoló (cetirizin, loratadin) 

 Indokolt a légzés, pulzus, vérnyomás, szívműködés monitorizálása. 

 Minden esetben indokolt a hospitalizáció 

Prevenció 

Minden gyógyszerfelírás vagy beavatkozás előtt kérdezzük ki a beteget, ill. hozzátartozóját a 
korábban előforduló allergiás tünetekről. Ezt rögzítsük a számítógépben és a beteg saját 
dokumentációjában is. Allergiavizsgálat (bőrpróba: pl. penicillinallergia) csakis kórházi háttér mellett 
végezhető. Védőoltás vagy más injekció beadását követően a beteg maradjon a rendelőben 
megfigyelésre 15-20 percig. Méh- és darázsméreg anaphylaxiában újabb csípés esetén 
autoinjektorral önmagának is beadhatja a gyógyszert (EpiPen jr, AnaPen jr receptre felírható). 

Légzési elégtelenség 

Lényege: a szöveti oxigenizáció, illetve a CO2 eltávolításának zavara. Számos paraméter vizsgálatához 
szükséges eszköz hiányában - a kórházon, rendelőn kívül - a diagnózis felállításához a fizikális 
vizsgálatra vagyunk kénytelenek szorítkozni. 

Kiváltó okok 

 a vezérlés zavara (agytörzs progresszív laesiója - beékelődés) 

 a ventilláció zavarai, légzésmechanika működészavara (gerincvelőtől a pleuralemezekig) 

 a respiráció zavarai - alveoláris gázcsere 

Betegvizsgálat során értékelendő 

 küllem (hypoxia?) 

 a ventilláció frekvenciája és amplitudója 
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 a dyspnoe jellege 

Felismerése 

 hypoxia tünetei: tachycardia (csecsemő és kisgyermek esetén bradycardia), cyanosis, tudat-, 
majd eszméletzavar 

 légzés típusa 

 légzés frekvenciája 

 hypercarbia tünetei: - piros, meleg száraz bőr, döntően eszméletzavar, táguló vérnyomás-
amplitudó 

Légúti obstrukció 

Lényege: A légutak részleges vagy teljes elzáródása, ami légzési nehezítettséghez, ill. a ventilláció 
megszűnéséhez vezethet. Csoportosítását a 4. táblázat tartalmazza. 

4. táblázat. A légúti obstrukció csoportosítása 

I. Okok szerint 

 légúti idegentest 

 egyéb: neuromuscularis betegségek, mérgezések, áramütés, agyoedema stb. 
II. Elhelyezkedése szerint 

 nasalis - fejlődési rendellenesség, polyp, vegetatio adenoides, rhinitis allergica 

 oropharyngealis - tumor, abscessus, diphteria, tonsillák 

 laryngealis - epiglotticus, subglotticus oedema, hangszalagbénulás, congenitalis 
inspiratorikus stridor stb. 

 trachealis - mediastinalis tumor, struma, tracheobronchitis 

 bronchialis - asthma, obstructiv bronchitis 
 

Felső légúti obstrukciók 

A felső légutak részleges vagy teljes elzáródása, amely belégzési nehezítettséghez vezet. 

Gyermekkori sajátosságok: szűk légutak, oedemára hajlamos nyálkahártya, puhább, könnyen 
összenyomható porcos váz. A csecsemők elsősorban orrlégzők. 

Közös tünetek: rekedtség, ugató köhögés, inspiratorikusstridor, tachypnoe, dyspnoe, tachycardia, 
aphonia, megnyúlt belégzési fázis, juguláris, sternalis, intercostalis retractio. 

Epiglottitis acuta 

J0510 Heveny epiglottitis 
 

Definíció 

Az epiglottis, az ary-porcok és a hypopharynx heveny gennyes gyulladása, amely a gégebemenetet 
szűkíti, illetve az epiglottis beékelődésekor azt hirtelen elzárhatja. 2-5 éves gyermekek betegsége, 
főleg télen fordul elő. 
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Etiológia 

Haemophilus influenzae B (95%), Staphylococcus aureus (5%) 

Klinikai tünetek 

Hirtelen fellépő magas láz (>39°C), torokfájás, nyelési nehezítettség, nyálfolyás, ugató köhögés, 
inspiratorikus stridor és dyspnoe, aggódó arckifejezés. A gyermek ülő helyzetben megtámasztja 
magát, fejét kissé leszegve, állát előretolva tartja. Az epiglottis jelentősen megnagyobbodott, 
oedemás, cseresznyepiros. 

Diagnózis 

A 4 D alapján bármikor felismerhető: Dysphagia, Drooling, Dysphonia, Distress. Azért fontos a korai 
diagnózis, hogy gyanú esetén vizsgálat nélkül is döntsünk, mert a torok vizsgálata során a nyelv 
lenyomásakor beékelődhet az epiglottis! Ilyen esetben szabad légút biztosítására kényszerülünk. 

Kezelés 

Nyugtatás, párásítás, szükség esetén oxigén adása, háttérben felkészülünk az esetleges 
légútbiztosításra. Kórházba szállítás ülve, sürgősséggel. Nagyon fontos a szülő megfelelő 
tájékoztatása, hiszen a gyermek a szülő arcáról olvas, és a sírás fokozza a légzészavart. 

Prevenció 

A Haemophilus influenzae védőoltás bevezetése óta az esetek száma lényegesen csökkent a 
kórokozó háttérbe szorulása miatt. 

Laryngitis subglottica 

J0500 Heveny obstructiv laryngitis (croup) 
 

Definíció 

A „croup szindrómát” okozó betegségek közé tartozó felső légúti stenosissal és ugató köhögéssel járó 
kórkép, melyet a subglottikus nyálkahártya oedemája okoz. Őszi-téli hónapokban fordul elő, fiúkban 
gyakoribb, 3 hónapostól 3 éves korig. 

Etiológia 

Fertőzéses eredetű. Leggyakoribb kórokozók vírusok (influenza A, parainfluenza, adenovírus, RS 
vírus), baktériumok (Haemophilus influenzae, Streptococcus A, Streptococcus pneumoniae, 
Staphylococcus aureus), Mycoplasma pneumoniae. 

Klinikai tünetek 

Nátha tünetei mellett láz, rekedtség, torokfájás, inspiratorikus stridor, ugató köhögés, dyspnoe, 
orrszárnyi légzés, juguláris, intercostalis behúzódás, nyugtalanság, ritkán tudatzavar. 
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Nem fertőzéses eredetű (pseudocroup) 

Klinikai tünetek 

Láztalan állapot, hirtelen jóllétből leginkább éjszaka jelentkező fulladás. Familiáris halmozódást 
mutat. Hideg, párás levegő hatására gyorsan javul. 

Diagnózis 

Felállításában segít az anamnézis és a fizikális vizsgálat. 

A beteg objektív állapotának megítéléséhez nyújthat segítséget a Croup Score (5. táblázat). 

5. táblázat. A CroupScore 

Tünet Pontszám 

 0 1 2 
Stridor nincs inspiratorikus in-/exspiratorikus 
Köhögés nincs rekedt ugató 
Levegő beáramlás normális csökkent jelentősen csökkent 
Orrszárnyi légzés nincs van van 
Mellkasi behúzódás nincs jugularis jugularis, intercostalis 
Cyanosis nincs szobalevegőn 40%-os O2 mellett 
Értékelés: 1-2 pont: nem súlyos, 3-5 pont: mérsékelten súlyos, >6 pont: súlyos. 

Kezelés 

1-2 pont (enyhe): nedves pára, folyadékpótlás, lázcsillapítás 

3-5 pont (mérsékelten súlyos): 

 nedves, hűvös pára, szükség esetén párásított O2 

 epinephrin inhalációja (vasoconstrictio révén az oedemát csökkenti). Dózis: 0,05 ml/kg/dosi 
(max. 0,5 ml) 0,9% NaCl-dal hígítva 4 ml-re 

 szteroidok: rectalisan: Rectodelt kúp 30 és 100 mg-os kiszerelésben, aerosol: budesonid 
(Pulmicort), parenteralisan: dexamethason: 0,3-0,6 mg/kg im. 

 antibiotikum: bakteriális fertőzés esetén 

 kiegészítő terápia: nyákoldás, lázcsillapítás, folyadékpótlás 

6 pont felett (súlyos): intenzív osztályos ellátás szükséges 

Tanács: minden légzészavar kórházi megfigyelést indokolhat! 

Differenciál-diagnózis 

Epiglottitis acuta, idegentest aspiráció, anaphylaxiás reakció, retropharyngealis tályog, peritonsillaris 
abscessus, psychogén stridor 



 2059 

Alsó légúti obstructiók 

Az alsó légutak részlege vagy teljes elzáródásakor fellépő tünetegyüttes, melyet exspiratorikus 
dyspnoe jellemez. 

Asthma bronchiale 

J45 Asthma 
J4500 Főként allergiás asthma 
J4510 Nem-allergiás asthma 
J4580 Kevert asthma 
J4590 Asthma, k.m.n. 
J46 Status asthmaticus 
J46H0 Status asthmaticus 

 

Definíció 

A légutak krónikus gyulladásos megbetegedése. A folyamatban számos sejt - elsősorban hízósejt, 
eosinophil sejt és T-lymphocyta - játszik szerepet. Az érzékeny egyénekben a gyulladás ismétlődő 
nehézlégzéses epizódokat, légzészavart, mellkasi szorító érzést okoz, ehhez köhögés csatlakozik, 
amely leggyakrabban éjjel vagy korán reggel jelentkezik. Emellett kiterjedt, de mértékében változó 
légáramlási zavar, pontosabban a légáramlás beszűkülése észlelhető, ami spontán vagy kezelés 
hatására megszűnik. A gyulladás létrehozza és fenntartja azt a légúti túlérzékenységet 
(hiperreaktivitást), amely különböző külső ingerek hatására jelentkezik (WHO definíció, 1995). 

Patogenezis 

Az asthma kialakulására és az exacerbációk megjelenésére ható főbb okok: 

 Genetikai tényezők: családi halmozódás 

 Intrauterin szenzibilizáció (az anya pollen-, háziporatka-, tápanyag allergénterhelése) 

 Újszülöttkori hatások: lélegeztetés, bronchopulmonalis dysplasia 

 Korai csecsemőkori hatások: háziporatka, szőrös, tollas állatok a lakásban, dohányfüst, korai 
mesterséges táplálás 

 Késői csecsemő-és kisdedkori hatások: vírusfertőzések 

 2 éves kor felett étel, majd inhalatív allergének. 

 Légszennyeződés, meteorológiai változások, fizikai terhelés, érzelmi stressz 

Patológiai elváltozások a hörgőkben: 

 A hörgő simaizomzatának hypertrophiája és görcsös állapota 

 Vasodilatáció, oedema és sejtes infiltrátum a mucosaban és a submucosaban. 

 Basalmembrán megvastagodása, a kehelysejtek számának növekedése, epithelsejtek leválása 

 Váladékdugók a hörgők lumenében. 

Klinikai tünetek 

Légzészavar kilégzési nehezítettséggel, köhögés, sípolás-búgás, ritkán perzisztáló, többnyire száraz 
éjszakai köhögés. Esetenként a felfújt tüdő miatt tünetszegény jelentkezés. 
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Anamnézis 

Ismétlődő, gyakran láztalan állapotban főként éjszaka jelentkező köhögéssel fulladással, 
nehézlégzéssel, sípolással járó rohamok. 

Fizikális vizsgálat 

A mellkas felfújt, kopogtatási hang dobozos, rekeszek mélyebben állnak, bordák lefutása vízszintes, a 
mellkas hordó alakú, kilégzés megnyúlt, sípolás, búgás hallható. Súlyos esetben orrszárnyi légzés, 
cyanosis, tachycardia, tachypnoe észlelhető. 

Kezelés és gondozás 

Gyermekkorban három alapvető lehetőség kombinációján alapszik: 

 a légúti gyulladás és a következményes tünetek gyógyszerekkel történő megelőzése és 
kezelése 

 a környezeti allergének és az asthma exacerbációját kiváltó faktorok lehetőség szerinti 
eltávolítása, csökkentése 

 allergén vakcináció (immunterápia) 

Az akut asthmás roham súlyos, életet veszélyeztető állapot, ezért ellátását azonnal el kell kezdeni. 
Első teendő a roham súlyosságának megítélése (6. táblázat). 

6. táblázat. A 2006-os GINA ajánlás alapján az asthma-exacerbáció súlyossága: 

 Enyhe Közepesen súlyos Súlyos Fenyegető 
légzésleállás 

Nehézlégzés járás közben beszéd közben, a 
csecsemő 
erőtlenül sír 

nyugalomban  

Testhelyzet feküdni tud inkább ül előrehajol  
Beszéd mondatokban kifejezésekben szavakban  
Tudat nyugtalan lehet nyugtalan nyugtalan  
Légzésszám emelkedett emelkedett emelkedett  
Légzési 
segédizmok 
használata 

nincs van van paradox légzés 

Sípolás halk hangos hangos nincs 
Pulzusszám <100/perc 100-120/perc tachycardia bradycardia 
Paradox pulzus nincs lehet lehet gyakori 
 

Kezelés 

 β2-agonista (Ventolin) inhalációja az első órában 20 percenként a leghatékonyabb terápia. 

 Enyhe exacerbáció esetén 3-4 óránként adott további 2-4 puff elegendő. 

 Közepesen súlyos és súlyos esetben 1-2 óránként alkalmazott 6-8 puffra is szükség lehet. A 
további kezelést a β2-agonista kezelés eredményessége határozza meg (3. ábra). 
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3. ábra. Az asthma bronchiale terápiájának megítélése 

Prevenció 

Már az intrauterin életben megkezdődik az anya egészséges életmódjával (egészséges táplálkozás, 
mozgás, dohányzás mellőzése, később pedig a szoptatás támogatásával.) 

Légúti idegentest 

T17 Idegentest a légzőtraktusban 
T1700 Idegen test az orrmelléküregben 
T1710 Idegen test az orrnyílásban 
T1720 Idegentest a garatban 
T1730 Idegentest a gégében 
T1740 Idegentest a légcsőben 
T1750 Idegentest a hörgően 
T1780 A légutak egyéb és több részének idegentestje 
T1790 Idegentest a légutakban, hely k.m.n. 

 

Definíció 

Bármely anyag, amely a légutakban normális körülmények között nem fordul elő, légúti 
idegentestnek tekintendő, súlyos obstrukciót, irritációt, perforációt okozva. Többnyire 5 év alatti 
életkorban fordul elő. 

Etiológia 

Leggyakoribb idegentestek olajos magvak, csecsemőápolási szerek, játékok darabjai, csavarok, 
pénzérmék, fogak, stb. 

Tünetek 

Közvetlen tünetek: köhögési roham, fuldoklás, rekedtség, aphonia. Követheti tünetmentes 
intervallum, ami után a légutakba beékelődött idegentest kimozdul, és akut fulladást idézhet elő. 
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Késői tünetek: asthmás légzés, rtg. felvételen idegentest, atelectasia vagy féloldali felfújtság 
ábrázolódik. A tünetmentes aspirációra ismétlődő pneumonia hívhatja fel a figyelmet. 

Diagnózis 

Segíthet az anamnézis,az aspiráció körülményeinek feltárása. Fizikális vizsgálat során légzési 
nehezítettség (ki-, be- vagy mindkettő ), nyugtalanság, cyanosis, a tüdő fölött sípolás búgás,vagy 
oldalkülönbség hallható. 

Idegentest aspiráció gyanúja esetén is indokolt szakorvosi konzíliumok igénybevétele. 

Kezelés 

A beteget az idegentest eltávolítás algoritmusa szerint kell ellátni (4. ábra). 

 

4. ábra. Idegentest eltávolítási algoritmus 

Helyszíni teendők (5., 6., 7., 8. ábra):a légcsőben levő idegentestet tubussal toljuk az egyik főhörgőbe, 
és a másik tüdőt oxigénnel lélegeztetjük. Ha a beékelődött idegentest a gégeporc felett helyezkedik 
el és eltávolítása nem lehetséges, végezzünk conicotomiát vagy tű-conicotomiát. 
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5. ábra. Légúti idegentest eltávolításának helyszíni teendői 1. 

 

 

6. ábra. Légúti idegentest eltávolításának helyszíni teendői 2. 
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7. ábra. Légúti idegentest eltávolításának helyszíni teendői 3. 
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8. ábra. Légúti idegentest eltávolításának helyszíni teendői 4. 

Prevenció 

Igen fontos a balesetmegelőzés, hiszen az 5 év alatti korosztály mindent a szájába vesz, miközben fel-
alá szaladgál. Egészségnevelés során fel kell hívni a szülő figyelmét, hogy a gyermek az asztalnál ülve 
étkezzen és olyan ételeket, amiket korának megfelelően fogyaszthat. Ne kapjon olajos magvakat, 
mogyorót, napraforgómagot stb. A mindennapi veszélyhelyzetek kerülése pl. a nagymama elgurult 
gyógyszere, a cigarettacsikk, a megnyalogatott mosópor, az udvaron leszedett piros bogyó. 

Légútbiztosítás 

Anatómiai különbségek figyelhetők meg felnőtt és gyermek között (9. ábra). A szabad légutak 
biztosítása alapvető feladat minden sürgősségi állapotban. Célja, hogy minél egyszerűbb, gyorsabb 
módon, biztosítsuk a gázcserét 7. táblázat). 
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9. ábra. Anatómiai különbségek a gyermek és a felnőtt légutak között 

7. táblázat. A szabad légutak biztosításának lehetőségei 

Eszköz nélkül 

 Száj, garat kitisztítása 

 Esmarch-Heiberg-féle műfogás 

 Stabil oldalfekvés 
Eszközzel 

 Oro-nasopharingealis tubus 

 Endotrachealisintubáció (orotrachealis vagy nasotrachealis levezetéssel) 

 Laryngealis maszk 

 Tű-conicotomia 

 Conicotomia 

 Tracheotomia 
 

Az intubáció nem kötelező (10. ábra, 8. és 9. táblázat). Garat-toilette után Mayo-pipa behelyezésével 
maszkos ambu lélegeztetést alkalmazunk. A mellkas és a has kitakarásával ellenőrizzük a lélegeztetés 
hatékonyságát. A gyomorba került levegőt bocsássuk le. 
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10. ábra. Laryngoscopos feltárás 

8. táblázat. Tubusméretek 

Életkor Francia méret (Ch) Belső átmérő (mm) 

Koraszülött 14-16 2,5-3 
Újszülött 16 3-3,5 
2-24 hét 16-18 3,5-4 
6-12 hét 18-20 4-4,5 
12-18 hó 20-22 4,5-5 
18-24 hó 22-24 5-5,5 
2-4 év 24-26 5,5-6 
4-7 év 26-28 6-6.5 
7-10 év 28-30 6,5-7 
10-12 év 30-32 7-7,5 
 

9. táblázat. A belső átmérő kiszámítása 

Belső átmérő Életkor 

mm-ben (életkor +16) / 4 
mm-ben életkor /4 + 4 
Ch-ben életkor + 17 
 

Szájon vagy orron keresztül tubust vezetünk a légcsőbe maximum 30 másodperc alatt. Ha van rá 
lehetőség, intubálás előtt 2-3 percig oxigenizáljuk a beteget. Az intubáció előnye a stabil légút, 
megakadályozza a gyomor felfúvódását, a gyomortartalom aspirációját, a váladék a tubuson 
keresztül leszívható, ill. véna hiányában életmentő gyógyszerek adhatók be. A légútbiztosítás a 
korrekt, tartós kontrollált lélegeztetés alapfeltétele. Vigyázzunk a lógó tejfogakra! 

Alternatív lehetőség a laryngealis maszk (11. ábra). 
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11. ábra. Laryngealis maszk 

Tű-conicotomia 

Ha légútbiztosítás másképp nem oldható meg, sürgősségi tű-conicotomia végzése szükséges. 

Kivitelezés: a fej hátraszegése után a pajzsporc és a gyűrűporc határán a membrana cricothyreoideát 
átszúrjuk 14-16 G-s perifériás kanüllel (12. ábra), melynek végén fecskendő van. Állandó szívás 
mellett 45°-os szögben distalis irányba toljuk. Ha levegőt szívunk vissza, jó helyen vagyunk. Ekkor a 
tűt kihúzzuk, 3-as tubuscsatlakozóval O2 adásával lélegeztetjük (13. ábra). A módszer csak átmeneti 
megoldás, tartós lélegeztetésre nem alkalmas. 
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12. ábra. Tű-conicotomia 1 
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13. ábra. Tű-conicotomia 2 

Sebészi conicotomia 

Végső megoldásként jöhet szóba. 

Kivitelezés: Megkeressük a pajzsporc, gyűrűporc határát. Fertőtlenítés után a bőrt redőbe emeljük, 
majd hegyes ollóval átvágjuk. Becsukott végű hegyes ollóval átszúrjuk a membrana crycothyreoideát. 
Az olló kinyitása után megjelenő nyílásba tubust helyezünk. A mandzsetta felfújásával a vér 
aspirációját megakadályozzuk (14. ábra). 

 

14. ábra. Sebészi conicotomia 

Lehetőségek gyógyszerek és infúziós oldatok beadására (10. táblázat) 

10. táblázat. Lehetőségek gyógyszerek és infúziós oldatok beadására 

Intravénás 
Perifériás (kezek, lábak, fejbőr, könyökvénák) 
Centrális (v. umbilicalis, v. femoralis, v. jugularis interna, v. subclavia) 
Szövődmények: vérzés, infectio, légembolia (!), dysrhythmiák, PTX 
Intramuscularis 
Per os 
Gyomorszonda 
Endotrachealis (levezetett tubusba) 

Intraossealis 
Rectalis 
Sublingualis 
Egyéb 
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Intraossealis medikáció 

Lényege: A csontvelőűrt használjuk a gyógyszerek és folyadék bevitelére csecsemők és 6 év alatti 
gyermekek esetében perifériás véna hiányában. 

Indikáció: 

 shockos állapot 

 fenyegető keringésösszeomlás 

 prehospitális ellátás alkalmával, ha perifériás vagy centrális véna biztosítása nem lehetséges 
és a transzport ideje a kórházig 15 percnél hosszabb 

 hospitális ellátás alkalmával, ha a vénabiztosítás 5 percen belül nem sikerül 

Alkalmazási helyek: 

 tibia proximalis részén: 1-3 cm-el a tuberositas tibiae alatt 

 tibia distalis részén: a tibia medialis felszínén, közvetlenül a belső boka felett (bármely 
életkorban) 

 femur distalis részén: 2-3 cm-re a condylus medialis femoris felett 

 humerus, sternum (serdülőkben és felnőttekben), csípőlapát, trochanter maior 

 

15. ábra. Intraossealis infúzió kivitelezése 1 
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16. ábra. Intraossealis infúzió kivitelezése 2 

 

 

17. ábra. Intraossealis infúzió kivitelezése 3 
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18. ábra. Intraossealis infúzió kivitelezése 4 

 

 

19. ábra. Intraossealis infúzió kivitelezése 5 
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Kivitelezés: A bőr gondos fertőtlenítése, lokális érzéstelenítése után a tűt a korábban meghatározott 
helyre erős fúró és csavaró mozdulattal vezetjük be, amíg az ellenállás nem csökken. Csontvelő nem 
mindig nyerhető aspirációval. Fecskendő illetve infúziós szerelék illeszthető hozzá. 

Kontraindikáció: 

 Abszolút: a beszúrás helyén bőrinfekció. 

 Relatív: ismert bacteriaemia, osteogenesis imperfecta, osteopetrosis, beszúrás helyén égési 
sérülés, igazolt törés vagy annak gyanúja. 

Szövődmények: osteomyelitis, subcutan abscessus, zsírembolizáció, epiphysis-károsodás, 
extravasatum-képződés, fractura 

Alkalmazható gyógyszerek: krisztalloidok, kolloidok, vérkészítmények, cardiopulmonalis resuscitatio 
gyógyszerei, pozitív inotróp szerek, anesztetikumok, antikonvulzív szerek, antibiotikumok, 
kontrasztanyagok. 

Diagnosztika: vérgáz, ionok, vércukor, vércsoport, tenyésztés 

Kardiológiai sürgősségi állapotok 

Legfontosabb a felismerés, a bajmegállapítás. Észlelt ritmuszavar esetén sürgős hospitalizáció 
javasolt. Addig gondos megfigyelés, vizsgálat, anamnézis, ha lehetőség van rá, készítsünk EKG-t, 
monitorizáljuk, biztosítsunk vénát. Légzés, keringés leállása esetén az újraélesztés abc-je szerint 
járjunk el. Itt a leggyakrabban előforduló, sürgős ellátást igénylő ritmuszavarokat tekintjük át. Az 
alapvető myocardialis sajátosságokat a 20. ábra mutatja. 

 

20. ábra. Alapvető myocardialis sajátosságok 

A zavar következményei 

 szubjektív panaszok 

 pumpafunkció zavarai, szívelégtelenség 

 pumpafunkció megszűnése, kaotikus szívműködés, kamrafibrilláció 

Klinikai tünetek 

 szívelégtelenség tünetei (sápadtság, étvágytalanság, hányás, dyspnoe) 
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 csökkent agyi vérkeringéshez kapcsolódó tünetek (collapsus, szédülés) 

 csökkent coronaria-áramlás (mellkasi fájdalom) 

 a gyermek észleli a ritmuszavart (palpitáció, kimaradó ütések) 

Ahhoz, hogy a kórosat elkülönítsük a normálistól, ismerni kell a normálértékeket (11. táblázat): 

11. táblázat. A pulzus és légzésszám gyermekkori normálértékei 

 Tachycardia Tachypnoe 

Újszülött és csecsemőkor >180/perc >60/perc 
1-3 év >160/perc >40/perc 
3-10 év >140/perc >40/perc 
>10 év >120/perc >40/perc 

 

Légzési arrhythmia (fiziológiás) 

Lényege: A sinuscsomó légzési fázistól függő ritmusingadozása. Kilégzéskor lassulás, belégzéskor 
frekvenciafokozódás észlelhető (21. ábra). 

 

21. ábra. Légzési arrhythmia 

 

Tachycardiák 

I4700 Re-entry kamrai arrhythmia 
I4710 Supraventricularis tachycardia 
I4720 Kamrai tachycardia 
I4790 Paroxysmalis tachycardia, k.m.n. 
I48H0 Pitvari fibrillatio és flutter 
I4900 Kamra fibrillatio és flutter 
I4910 Pitvari extrasystole 
I4920 Junctionalis extrasystole 
I4930 Kamrai extrasystole 
I4940 Egyéb és nem meghatározott extrasystole 
I4950 Sick sinus syndroma 
I4980 Egyéb meghatározott szívritmuszavarok 
I4990 Szívritmuszavar, k.m.n. 
R00 Keringési és légzőrendszerrel kapcsolatos panaszok és tünetek 
R00 A szívveres rendellenességei 
R0000 Tachycardia, k.m.n. 
R0010 Bradycardia, k.m.n. 
R0020 Palpitatio 
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R0080 A szívverés egyéb és k.m.n. rendellenességei 
 

Sinus tachycardia 

Definíció 

Sinus tachycardiának tekintjük a kornak megfelelő 95 percentil feletti frekvenciájú normál 
sinusritmust. Többnyire következményes állapot. 

Okai 

Fizikai terhelés, láz, hypovolaemia, anaemia, izgalom, shock, szepszis, hyperthyreosis, gyógyszerek, 
szívizombetegség, pericarditis. 

Kezelés 

Az ok megszüntetése, ill. az alapbetegség kezelése. 

Supraventricularis tachycardia (SVT) 

Definíció 

A kamrák a pitvarok felől (pitvar vagy AV csomó területéről) jutnak ingerületbe. Típusai: Paroxysmalis 
SV T (PSVT), Automaticus ectopias SVT (AESVT). Akut ellátást a PSVT igényel, az AESVT nem, ez 
permanens, akár évekig is fennállhat, kardiológiai kivizsgálása szükséges. 

Paroxysmalis supraventricularis tachycardia felszíni EKG kritériumok 

 reguláris,QRS-sorozat 

 hosszan tartó, frekvencia >220/min 

 QRS-frekvencia = P-frekvencia 

P hullám ritkán látható, legtöbbször a QRS után, polaritása eltér a sinus eredetűtől. 

A roham az esetek többségében már csecsemőkorban jelentkezik. 

Tünetek 

Kezdetben sírás, nyugtalanság, táplálási nehezítettség, hányás. Később keringési elégtelenség tünetei 
társulhatnak, bőr sápadt, szürkés, tachypnoe, dyspnoe, aluszékonyság. Nagyobb gyermekek megélik 
a gyors szívműködést, szédülésre, zsibbadásra, mellkasi szúrásra panaszkodnak. A széles QRS-ű 
kamrai tachycardiát (VT) a 22. ábra, a tachycardiák ellátási algoritmusát a 23. ábra, a pitvarfibrillációt 
a 24. ábra mutatja. 



 2077 

 

22. ábra. Széles QRS-űkamrai tachycardia 

 

 

23. ábra. A tachycardiák ellátási algoritmusa 

 

 

24. ábra. Pitvarfibrilláció 
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Bradycardia 

Sinusbradycardia 

R0010 Bradycardia, k.m.n. 

 

Definíció 

A normál sinusritmus a kornak megfelelő 5 percentil alatti frekvenciával. A szívfrekvencia 
újszülöttkorban <100/min, csecsemőkorban <80/min, gyermekkorbán <50-60/min. Sok gyermeknek 
lehet - főként alváskor - 50/min szívfrekvenciája haemodinamikai veszélyeztetettség nélkül. 

Etiológia 

Hypoxia, hypothermia, koponyaűri nyomásfokozódás (fejsérülés), mérgezések, veleszületett 
szívbetegségek, cardiomyopathia, vagus-ingerlés. 

 

25. ábra. Sinus bradycardia 

Kezelése 

Fokozott megfigyelést és kivizsgálást igényel abban az esetben is, ha nem okoz súlyos keringési 
zavart. 

 Monitorizálás (tapintás, vérnyomás, EKG) 

 100% O2 

 Felkészülés CPR-re 

 Vénabiztosítás 

 Kiváltó okok rendezése 

Gyógyszeresen: 

 Epinephrin (Tonogen) 0,01 mg/kg 3-5 percenként ismételve iv/io, vagy 0,1 mg/kg 
endotrachealisan. 

 Atropin 0,02 mg/kg iv, io, endotrachealisan (min. 0,2 mg, max. 1 mg) 

A szívmegállás ellátása az újraélesztés fejezetben. 

Acut hypertensio 

I10H0 Magasvérnyomás-betegség (elsődleges) 
I1100 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 
I1190 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenség nélkül 
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I1200 Hypertensiv vesebetegség veseelégtelenséggel 
I1290 Hypertensiv vesebetegség, veseelégtelenség nélkül 
I1300 Hypertensiv szív- és vesebetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 
I1310 Hypertensiv szív- és vesebetegség veseelégtelenséggel 
I1320 Hypertensiv szív- és vesebetegség szív- és veseelégtelenséggel 
I1390 Magasvérnyomás eredetű szív- és vesebetegség, k.m.n. 
I1500 Renovascularis hypertonia 
I1510 Egyéb vesebetegségekhez társuló másodlagos hypertonia 
I1520 Másodlagos hypertoniaendocrin rendellenesség miatt 
I1580 Egyéb másodlagos hypertonia 
I1590 Másodlagos magasvérnyomás, k.m.n. 

 

Definíció 

A szisztolés vagy a diasztolés vérnyomás átlaga 3 különböző alkalommal történt mérés esetén 
meghaladja az életkorra és a nemre jellemző 95-ös percentilis értéket (12. táblázat). 

12. táblázat. Vérnyomásértékek a gyermekkorban 

Korcsoport Normális érték Súlyos hypertensio 

3-5 év 116/70 Hgmm >124/84 Hgmm 
6-9 év 120/75 Hgmm >130/86 Hgmm 
10-12 év 125/80 Hgmm >134/90 Hgmm 
13-15 év 135/85 Hgmm >144/92 Hgmm 
16-18 év 140/90 Hgmm >150/98 Hgmm 
 

Etiológia 

 Gyógyszerhatás / intoxikáció 

 Cardiovascularis eredet 

 Renovascularis, renalis parenchyma-károsodás 

 Endokrin eredet 

 Központi idegrendszeri betegség (intracranialis nyomásfokozódás) 

Diagnózis 

Jellegzetes testalkat, obesitas striák hívhatják fel a figyelmet. Anamnezisben fejfájás, hányinger, 
látászavar, vagy csak rossz közérzet szerepel. A fizikális vizsgálat és a vérnyomásmérés alátámasztja a 
diagnózist. későbbiekben az okok felderítését célzó vizsgálatok szükségesek: szemfenék, kardiológia, 
neurológia, endokrin, labor, mellkas rtg., hasi UH. 

Helyszíni teendők 

 Félig ülő helyzet biztosítása 

 Vérnyomásmérés mind a négy végtagon 

 Anamnézis 

 Fizikális vizsgálat 

 Gyógyszeresen: cél a vérnyomás 20 %-kal történő csökkentése egy óra alatt, majd sürgősségi 
osztályon folyamatos csökkentés 48 óra alatt: nifedipine (Corinfar) 0,25-0,5 mg/kg p.os 
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sublingualisan vagy urapidil (Ebrantyl) 10-30 mg infúzióban 

Prevenció 

Újszülöttek egyik szűrővizsgálata a vérnyomásmérés flush módszerrel (4 végtagon) és a tapintható 
nagyerek vizsgálata (a. femoralis). A vérnyomásméréshez szükséges mandzsetta szélessége (belső 
gumirész) változik a gyermekek karkörfogatával, ld. a 13. táblázatban 

13. táblázat. A vérnyomásméréshez szükséges mandzsetta szélessége (belső gumirész) és a 
gyermekek karkörfogata közötti összefüggés 

Mandzsetta szélessége Karkörfogat 

4 cm 7,5-10 cm 
6 cm 10-15 cm 
8 cm 15-20 cm 
12 cm 20-28 cm 
16 cm 28 cm fölött 

 

Neurológiai sürgősségi állapotok 

Életet veszélyeztető állapotok. Célunk a gyors diagnózis és adekvát beavatkozás segítségével 
megakadályozni az agykárosodást. A tudatzavar különböző formái kialakulhatnak metabolikus, 
organikus, neurológiai és pszichiátriai okokból. A tudatzavar mélységét az ingerekre adott válasszal 
mérjük. 

R40 Aluszékonyság, stupor és coma 
R4000 Aluszékonyság 
R4010 Stupor 
R4020 Coma, k.m.n. 

 

A tudatzavar szintjei 

Somnolentia: az éberség csökkent szintje, aluszékonyság, verbális ingerekkel ébreszthető, adekvátan 
válaszol, fájdalmas ingereket célzottan hárít, magára hagyva elalszik. 

Sopor (stupor): a beteg erős, esetleg ismételt stimulusokra reagál és csak a stimulusok idején éber. 
Hangot ad, de nem beszél, fájdalmas ingert lassan hárít. 

Coma: a beteg nem ébreszthető, a tudatzavar legsúlyosabb formája, mely akut életveszélyt jelent. 

A coma mélységének meghatározására a Glasgow-i coma skála szolgál (14. táblázat), okait a 15. 
táblázat foglalja össze. 

14. táblázat. A Glasgow coma skála (GCS) 

Válasz A. Felnőttek 
(Jennet és Teasdale) 

B. Csecsemők és kisdedek (Trauner) 

Formája Pont Formája Pont 
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Szemnyitás spontán 
felszólításra 
fájdalomra 
nincs 

4 
3 
2 
1 

spontán 
hangingerre 
fájdalomra 
nincs 

4 
3 
2 
1 

Verbális válasz orientált 
zavart beszéd 
nem adekvát szavak 
artikulátlan hangok 
nincs 

5 
4 
3 
2 
1 

gagyogás, szavak 
ingerekre sír 
fájdalomra sír 
fájdalomra nyöszörög 
nincs 

5 
4 
3 
2 
1 

Motoros válasz parancsot teljesít 
fájdalmat lokalizáló hárítás 
tömeges hárító mozgások 
kóros flexió 
extenziós válasz 
nincs 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

parancsot teljesít 
fájdalmat lokalizáló hárítás 
tömeges hárító mozgások 
kóros flexió 
extenziós válasz 
nincs 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

Minimális pontszám: 3, maximális pontszám: 15 

GCS értékelése:<7 pont: akut életveszély, <5 pont: rossz prognózis, 3 pont: legsúlyosabb 

15. táblázat. Comához vezető állapotok 

Elsődlegesen idegrendszeri betegségek 

 A központi idegrendszer gyulladásai (láz!) 

 Fejtrauma (anamnézis) 

 Postconvulsiv állapot (anamnézis, EEG) 

 Ischaemiás vagy vérzéses stroke (góctünetek) 

 Szisztémás hypoxia (fulladás, szívmegállás) 

 Liquorkeringés akut blokkja (shunt-elzáródás) 
Belgyógyászati betegségek 

 Mérgezések (altatószerek) 

 Súlyos shock (kiszáradás, kivérzés, sepsis) 

 Elektrolitzavar (hyper- vagy hyponatraemia) 

 Hypo- vagy hyperglikaemiát okozó kórképek 

 Reye-syndroma 

 Haemolyticus uraemias syndroma (HUS) 

 Uraemia 

 Májcoma 

 Szívbetegségek 

 Egyes öröklött anyagcsere-betegségek (főleg a hyperammonaemiával járók) 

 Egyéb (fagyás, áramütés, hyperpyrexia) 
 

Helyszíni teendők 

 A vitális funkciók ellenőrzése és a beteg fizikális vizsgálata 

 A légzés keringés fenntartása 

 Intracranialis nyomáscsökkentés 

 Görcs megszüntetése 

 Kiváltó ok tisztázása 

 Glasgow Coma Skála 
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Intracranialis nyomásfokozódás klinikai tünetei 

Fejfájás, hányinger, hányás, csecsemőknél elődomborodó kutacs, Cushing-triad (hypertonia, 
bradycardia, irreguláris légzés), papillaoedema. 

Kezelése 

 Az agyi vénák ürülésének elősegítése (a fej középvonalban tartása és megemelése 30°-ban) 

 Lélegeztetést igénylő betegnél mérsékelt hyperventilláció 

 Ozmoterápia: 
o Mannisol 0,25-1,0 g/kg infúzióban 6 óránként 
o Furosemid 1 mg/kg 20 perccel a mannisol után 
o Oradexon 0,25-1,0 mg/kg iv. 6 óránként 
o Glycerin 10-20 mg/kg 10%-os infúzióban vagy 0,25-1,0 g/kg 50%-os p.os 

 Szükség esetén görcsgátlás 

Görcsrohamok a gyermekkorban 

R56 Görcsök m.n.o. 
R5600 Lázas görcsállapotok 
R5680 Egyéb és nem meghatározott görcsök 

 

A tartós roham agykárosító hatása nem zárható ki, emellett a convulsiv status epilepticus életveszélyt 
jelent. Okait a 16. táblázat mutatja. 

Halmozott roham: a rohamok egymást követik, de köztük a tudat feltisztul 

Status epilepticus: a roham 30 perc alatt sem szűnik, illetve az ismétlődő rohamok között a tudat 
nem tisztul fel. 

16. táblázat. Status epilepticust okozó kórállapotok: 

Epilepsziához kötődők 
Akut idegrendszeri betegségek (encephalitisek, meningitisek, sinusthrombosis, agyi trauma, traumás 
koponyaűri vérzés, posthypoxiás állapotok, vérzéses és ischaemiás stroke) 
Lázgörcs 

Mérgezések: nehézfémsók (drog?) 
Elektrolitzavarok (hypo-vagy hypernatraemia, hypocalcaemia, hypomagnesaemia) 
Metabolikus problémák (pyridoxin-függőség, hypoglikaemia, hyperammonaemia, egyéb 
neurometabolikus betegségek, progresszív myoclonus epilepsziák) 
Intrinsic toxinok (uraemia, májcoma) 
 

Kezelés 

Minden roham első ellátása: diazepam (Seduxen) Az első ellátás során kötelező. Időben adva a 
rohamot az esetek 80-90%-ában megszünteti. Dózis: iv. 0,3 mg/kg (2 ml-ben 10 mg). Rectalisan10 kg 
alatt: 5 mg Diazepam desitinrectiolat, 10 kg felett: 10 mg-os Diazepam desitinrectiolat. Ha a 
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diazepam alkalmazása hatástalan és a roham perzisztál, a további kezelés intenzív osztályon 
történjen. 

Lázgörcs (eclampsia hyperpyretica) 

A gyermekpopuláció 3%-át érintő leggyakoribb alkalmi roham. A 6 hónap és 5 év közötti korosztályt 
érinti. 

Jellemzői 

Vírusfertőzés korai tünete lehet, mely leggyakrabban a láz felszálló szárán jelentkezik. Gyakori a 
családi halmozódás, poligénes vagy autoszomális domináns öröklésmenet. Típusosan generalizált 
convulsióval és eszméletlenséggel járó roham. 

Kezelése 

Gondos lázcsillapítás, görcscsillapítás (lásd előbb: diazepam). A szülőt megtanítjuk a gyógyszer 
használatára (Diazepam dezitinrectiolat). 

Égés 

T30 Nem meghatározott testtájék égése és maródása 
T3000 Nem meghatározott testtájék égési sérülése, foka nem meghatározott 
T3010 Nem meghatározott testtájék elsőfokú égési sérülése 
T3020 Nem meghatározott testtájék másodfokú égési sérülése 
T3030 Nem meghatározott testtájék harmadfokú égési sérülése 

 

Magas hő okozta termikus károsodás, amely a bőrhiányon túl az egész szervezet megbetegedése. Az 
égésbetegség oka a parenchymás szervek funkciózavara, mely sokszervi elégtelenséghez vezet. 

Szisztémás hatásai: 

 Fehérjevesztés, oedema 

 Nátriumvesztés 

 Anaemia 

 Acidosis 

 Shock 

 Veseelégtelenség 

Lokális hatások (26. ábra): 

Felületes égések 

I. fokú (felhámot érintő) égés: hyperaemia hólyagok nélkül, kifejezett fájdalom, kisfokú oedema (pl.: 
napégés) hámlással, heg nélkül 5-10 nap alatt gyógyul. 

II/A fokú (irhát felületesen érintő) égés: nedvező, erythemás alapú hólyagok, fájdalmas, szőrszálak 
nem húzhatók ki könnyen (pl.: forrázás) pigmentzavarral heg nélkül 10-14 nap alatt gyógyul. 
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Mély égések 

II/B fokú (irhát mélyen érintő) égés: feszes hólyagok, vörös vagy sárgásfehér, tarka sebalap, 
mérsékelten fájdalmas, szőrszálak könnyen kihúzhatók. Transzplantáció szükséges (pl. forrázás). 
Műtét nélkül hypertrophiás heg alakul ki, 25-35 nap alatt gyógyulhat. 

III. fokú (a teljes irhát érintő) égés (pl. lángégés). Necroticus, élettelen, fájdalmatlan, gyöngyházfényű 
sebalap. Transzplantáció szükséges Heggel gyógyul. 

IV. fokú (bőr alatti struktúrákat is érintő) égés (pl. elektromos hatás). Feketén elszenesedett sebalap. 
Fájdalom nincs. Transzplantáció szükséges. 

 

26. ábra. Az égések fokozatai 

Az égés kiterjedésének megítélését a 27. ábra mutatja. 12 év fölött a Wallace-féle 9-es szabályt 
alkalmazzuk. 12 év alatt: Lund-Browder séma: érvényes: sérült tenyere = a testfelület 1%-a. 
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27. ábra. Az égések kiterjedése 

Helyszíni teendők 

 Mentés (szükség esetén tűzoltósággal) 

 Első gyors vizsgálat - BLS 

 Légúti égés esetén intubálás, O2 adása 

 Égett ruházat eltávolítása 

 Égett terület hűtése: legalább 15-20 percig hideg folyóvízzel, szállítás alatt és után Water-jel 
alkalmazása javasolt 

 Vénás kanül behelyezése, folyadékpótlás elkezdése: 20 ml/kg Ringer-Laktát bólusban, majd 
Parkland-séma szerint: 4 ml/kg x égett % /nap, ennek fele az első 8 órában 

 Fájdalomcsillapítás 

 Égett testfelület fedése steril kötéssel 

 Kihűlés elleni védelem infúziós oldatok melegítésével, száraz takaróval, izolációs fóliával 

Égéssérült gyermek otthoni kezelésének együttes feltételei 

 Csecsemőkoron túl van 

 Más betegsége nincs 

 Szülei megbízhatók 

 A sérülés 5 %-nál kisebb kiterjedésű, felületes (max. II/A) és nem érint gáttájékot, arcot, 
nyakat, ízület feletti bőrt, kézfejet, lábfejet 

 Sérülése sehol sem körkörös 

 Légúti égésre nincs gyanú, ill. arra utaló anamnézis 

Magasfeszültségű áramütés 

W87 Elektromos áram által okozott baleset, k.m.n. 
W87H0 Elektromos áram által okozott baleset, k.m.n. 

 

Általában serdülőkorú fiúkat érinti. A sérülés súlyossága függ az áramerősségtől, a behatás 
időtartamától és az érintett szövetektől. Az első ellátó fokozottan ügyeljen a saját biztonságára, csak 
teljes áramtalanítás után lehet megközelíteni a beteget. Az áram a testen belül a neurovascularis 
hüvelyek mentén terjed, ezért a kívülről látható sérüléseknél nagyobb lehet a baj. 

Helyszíni teendők 

 Vénabiztosítás, folyadékbevitel megkezdése 

 Légútbiztosítás 

 Nyaki gerinc védelme 

 Ritmuszavarok észlelése és kivédése 

 Fájdalomcsillapítás 

 Centrumba szállítás 
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Esetismertetés 

Tíz évvel ezelőtti esetről számolok be, amelynek aktualitása manapság egyre nagyobb. A páter sürgős 
vizsgálatot kért gyermeke számára egy hétvégén. Elmondja, hogy már több mint egy hónapja betegek 
a feleségével együtt. Gyengék, fáradékonyak, fejük fáj, reggel még a fürdőszobában is összeesett. 
Háziorvosuk már vizsgálta őket, laborvizsgálat is történt. Mindent rendben találtak. Orvosuk 
véleménye szerint valamilyen vírusinfekció zajlott le. Sajnos, azóta sincsenek jól, ma reggel már 
kétszer összeesett, egyszer, amikor leszállt az ágyról, majd ismét a fürdőszobában. Eszméletét nem 
vesztette el, de változatlanul nem érzi jól magát. Felesége is rossz közérzetről panaszkodik. Ők már 
bele is törődtek, hogy valami bajuk van, de ma reggelre a gyermek is beteg lett. Két napja nyűgösebb, 
sírós, ma egyszer hányt. Láztalan, csetlik-botlik, járása bizonytalan. 

Összefoglalva a tüneteket - fejfájás, hányinger, hányás, szédülés, izomgyengeség, 
járásbizonytalanság, minden családtag beteg, a tünetek ébredés után halmozottan jelentkeznek - 
felvetik a CO-mérgezés gyanúját. Ezért megbeszéltük, hogy megérkezésemig nyissanak ki ajtót, 
ablakot, ellenőriztessék a fűtésrendszert. 

Vizsgálatkor 2 éves lánygyermek jó általános állapotú, nem beteges, anamnézisben egy-egy légúti 
huruton kívül más betegség nem szerepel. Bágyadtabb, de szenzóriuma tiszta, viselkedése adekvát, 
bőre tiszta, kiütésmentes, turgora normális, szívműködése ritmusos, zörejmentes, pulzusa 106/min, 
vérnyomás 90/60 Hgmm, perifériás keringés jó. Tüdeje fölött puerilis légzés hallható, légzési 
nehezítettség nincs, garat mérsékelten vérbő, tarkó szabad, pupillák kerekek, egyenlőek, fényre jól 
reagálnak. Járása kissé széles alapú, gyakran leül, a biztosan járó gyermek csetlik-botlik. A szülők, akik 
máskor az ajtóban fogadtak, most fáradtan elfeküdtek a fotelben. A máter, időnként 
szívdobogásérzésről panaszkodik. 

CO-mérgezés diagnózissal a család hospitalizációját kértem. A gyermekosztályon végzett vizsgálat 
alátámasztotta a CO-mérgezés gyanúját, a COHb 10% volt. A szülők nem voltak hajlandók a gyermek 
mellől elmozdulni, ezért náluk semmilyen vizsgálat nem történt, maszkos O2 kezelésben részesültek. 
Délutánra azt is tudtuk, hogy a kazán belülről szét volt égve és a kémény sem volt tökéletes. 
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A gyermek kórházi vizsgálati eredményei közül kiemelendő a mérsékelt leukocytosis, alacsonyabb 
pO2 és a magasabb COHb szint. Az osztályon alkalmazott kezelés maszkos O2 mellett ½ Ringer-
Dextróz infúzió, C-vitamin, Furosemid. 

A család állapota látványosan javult, a gyermeket is elbocsátották 48 óra múlva. Késői 
szövődményektől tartva 3 hónap múlva neurológiai, EEG vizsgálatot kértem, ami szintén negatív 
eredménnyel zárult. 

Tesztkérdések 

1. Jelölje be az anaphylaxiás reakció helyes ellátási sorrendjét! 
A. Kiváltó ok eliminálása, kortikoszteroid iv, oxigén adása 
B. Kiváltó ok eliminálása, epinephrin megadása, oxigén adása 
C. Kortikoszteroid iv. gyorsan, kiváltó ok eliminálása, epinephrin megadása 
 
2. Az epinephrin (Tonogén) dózisa és adhatósága anaphylaxiában. Jelölje a helyes választ! 
A. 0,01 mg/kg, mivel az amp. 1 ml = 1 mg, 20 kg-s gyermeknek 0,2 ml-t adhatok sc, im, iv. 
B. Az első dózist 15-20 percenként 2-3-szor ismételhetem. 
C. A Tonogen adható endotrachealisan és intraosszealisan is. 
D. Mindhárom válasz helyes 
 
3. Jelölje meg mit nem szabad tenni epiglottitis acuta esetén! 
A. Torkot vizsgálni 
B. Lefektetni 
C. Egyiket sem 
 
4. Jelölje meg a helytelen választ! Minden rekedtséggel járó felső légúti hurutos betegségnél 
indokolt: 
A. Antibiotikum adása 
B. Rectodelt kúp adása 
C. Mindkettő 
 
5. Akut asthmás roham első ellátása. Jelölje a helyes választ! 
A. β2 agonista (Ventolin) inhalációja 
B. Rectodelt kúp 
C. Köhögéscsillapító 
 
6. Jelölje meg a helyes választ az eclamsia hyperpyretica ellátásában! 
A. Seduxen iv. 0,3 mg/kg lassan 
B. Diazepam desitin rectiolat 10 kg alatt 5 mg,10 kg fölött 10 mg 
C. Bármelyik 
 
7. Az intraosseális medikáció abszolút kontraindikációja. Jelölje meg a helyes választ! 
A. A beszúrás helyén bőrinfekció 
B. Csontosodási zavar 
C. Lázas állapot 
 
8. Mely életkorban leggyakoribb az aspiráció? 
5 éves kor alatt 
5-12 éves korig 
12 éves kor fölött 
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9. Mi a leggyakoribb tünete, ha a gyermek félrenyel valamit? 
Nyálcsorgás 
Erős köhögés 
Eszméletvesztés 
 
10. Szabad légút biztosítása válik szükségessé. Mi a teendő? 
A. Maszkos lélegeztetést kezdünk 
B. Stabil légút biztosítása intubálással 
C. Minél egyszerűbb, gyorsabb módon biztosítsuk a gázcserét 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: D. 3: C, 4: C, 5: A, 6: C, 7: A, 8: A, 9: B, 10: C 

Gyermek alapszintű újraélesztés (PBLS) 
dr. Mátrai Zsolt 

Epidemiológia 

Gyermekkorban a légzés-és a keringés leállása általában nem hirtelen következik be, hanem egy 
megelőző kórfolyamat rosszabbodása következtében alakul ki. Ilyenek pl. a légzőrendszer betegségei, 
légúti obstrukció, trauma, sepsis, mérgezés, anyagcsere-betegség. Elsődleges keringés leállás 
veleszületett szívbetegség, mellkasi trauma, áramütés következtében jöhet létre. A kórházon kívül 
történt halál legtöbbször a légzés elégtelenné válása miatt kialakuló hypoxia és hypercapnia 
következtében fellépő bradycardia és asystolia miatt következik be. A területen újraélesztett 
gyermekek körülbelül 10%-a lesz tartós túlélő Észak-Amerikai statisztikai adatok szerint. Csecsemők 
esetében még rosszabb ez az arány (4%). Ezen lényegesen javíthat a szemtanú által elkezdett 
újraélesztés. 

A gyermek alapszintű újraélesztésre vonatkozó ajánlás 

Az következő fejezetben áttekintjük a gyermekkori sürgősségi esetek ellátására hivatott (általában 
egészségügyi szak-) ellátók által teendő lépéseket az Európai Reszusztitációs Tanács 2010. évi 
ajánlása alapján. 

1. Bizonyosodjon meg saját, környezete és a gyermek biztonságáról. 

2. Ellenőrizze a gyermek reakcióképességét. Hangosan kérdezze meg: “Jól vagy? “, és alkalmazzon 
kíméletes ingerlést. 

3A. Ha a gyermek hanggal vagy mozgással reagál: 

 Hagyja abban a helyzetben, ahogy találta (feltéve, hogy nem áll fenn további veszély). 

 Ellenőrizze az állapotát („ABCDE”), és kérjen segítséget, ha szükséges. 

 Rendszeresen ellenőrizze újra. 

3B. Ha nem reagál a gyermek: 

 Kiáltson segítségért. 

 Fordítsa a gyermeket óvatosan a hátára. 

 Szabadítsa fel a légutakat a fej hátrahajtásával és az áll előreemelésével. 
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 Tegye kezét a homlokára, és óvatosan hajtsa hátra a fejét; 

 Egyidejűleg a gyermek álla alatti pontra helyezett ujjhegy(ekk)el emelje meg az állat. Ne 
nyomja az áll alatti lágyrészeket, mivel azokkal elzárhatja a légutat! 

 Ha mégis gondja lenne a légút megnyitásával, próbálja meg az állkapocs kiemelését. 
Mutatóujját mindkét oldalon helyezze az állkapocs szárára, és emelje fel. 

 Ha nyaki gerincsérülésre van gyanú, próbálja meg az áll felemelésével vagy az állkapocs 
előreemelésével megnyitni a légutat. Amennyiben ez sikertelen, billentse a fejet éppen csak 
annyira hátra, hogy a légút szabaddá váljon. 

4. Tartsa szabadon a légutat; nézze, hallgassa és érezze, hogy normális-e a gyermek légzése. Arcát 
tartsa a gyermek arca közelében és közben tekintsen a mellkasára: 

 Nézze a mellkas mozgását. 

 Hallgassa a légzési hangokat a gyermek orra és szája felett. 

 Érezze a levegőáramlást az arcán. 

1. ábra. Az alapszintű újraélesztés lépései 

A keringésmegállást követő néhány percben a gyermek légzése szabálytalan, gyér, gaspoló lehet. 
Legfeljebb 10 másodpercen keresztül nézze, hallgassa és érezze, mielőtt dönt. Ha bármilyen kétsége 
lenne, hogy a légzés normális-e, cselekedjen úgy, mintha szabálytalan lenne. 

5A. Ha a gyermeknek kielégítő a légzése: 

 Fordítsa stabil oldalfekvő helyzetbe (ld. alább). 
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 Küldjön valakit vagy menjen segítségért - hívja a mentőket. 

 Ellenőrizze folyamatosan, hogy továbbra is légzik-e. 

5B. Ha a gyermek nem lélegzik vagy gaspol: 

 Óvatosan távolítsa el a nyilvánvaló légúti obstrukciót okozó akadályt. 

 Végezzen 5 kezdeti befújást. 

 A befújások közben figyelje, hogy kivált-e csuklást vagy köhögést. E reakciók, illetve hiányuk 
megítélése része a keringési jelek vizsgálatának, melyet később tárgyalunk. 

Az 1 évnél idősebb gyermek lélegeztetése a következőképp történik (2. ábra). 

 A fejet hajtsa hátra, az állat emelje fel. 

 Fogja be a gyermek orrát a gyermek homlokán megtámasztott kezének mutató- és 
hüvelykujjával. 

 Kicsit nyissa ki a gyermek száját, de az állát tartsa felemelve. 

 Vegyen lélegzetet, majd helyezze ajkát a gyermek szája köré úgy, hogy ügyeljen a jó 
tömítettségre. 

 Fújjon egyenletesen a gyermek szájába kb. 1-1,5 másodpercen keresztül, és figyelje a mellkas 
emelkedését. 

 Tartsa fenn a fej hátraszegését és az áll felemelését, vegye el száját a gyermek szájától, és 
figyelje a mellkas süllyedését, amint a levegő távozik. 

 Vegyen megint levegőt, és ismételje meg a fentieket ötször. Ellenőrizze a hatásosságot: 
figyelje, hogy a gyermek mellkasa a normális légzéshez hasonlóan emelkedik és süllyed-e. 

2. ábra. Lélegeztetés 1 éves kor felett 

Az 1 évesnél kisebb gyermekek lélegeztetése a következőképp történik (3. ábra.) 

 Tartsa a fejet neutrális helyzetben (mivel a csecsemő feje enyhe flexióban van háton fekvő 
helyzetben és ez némi extensiót igényelhet), és az állat emelje fel. 

 Vegyen lélegzetet, majd helyezze ajkát a gyermek szája és orra köré úgy, hogy ügyeljen a jó 
tömítettségre. Ha egy nagyobb csecsemő esetében ez nem lehetséges, akkor csak az orrot 
vagy a szájat kell igénybe venni (ha az orron át történik a befújás, az ajkakat zárni kell a 
levegőszökés megelőzése érdekében). 

 Fújjon egyenletesen a csecsemő szájába és az orrába 1-1,5 másodpercen át úgy, hogy a 
mellkas emelkedése látható legyen. 

 Tartsa fenn a fej hátraszegését és az áll felemelését, vegye el a száját a gyermek szájától, és 
figyelje a mellkas süllyedését, amint a levegő távozik. 
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 Vegyen megint levegőt és ismételje meg a fentieket ötször. 

3. ábra. Lélegeztetés 1 éves kor alatt 

Amennyiben nem tud hatásosan lélegeztetni mind csecsemőknél mind gyermekeknél, lehet, hogy 
elzáródott a légút. 

 Nyissa ki a gyermek száját, és vegye ki a látható idegentestet. Ne törölje ki a garatot vakon az 
ujjával! 

 Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a fejdöntés és az állemelés, valamint hogy nincs-e a nyak 
túlfeszítve. 

 Amennyiben a fej hátrahajtása és az áll felemelése nem nyitotta meg a légutat, alkalmazza az 
állkapocs kiemelését. 

 A hatásos lélegeztetés eléréséhez legfeljebb 5 befúvást végezzen: ha így is sikertelen, kezdje 
meg a mellkaskompressziót! 

6. Értékelje a gyermek keringését. Legfeljebb 10 másodpercet töltsön azzal, hogy: 

 Keresse a keringés jeleit, beleértve az ellátás hatására jelentkező bármilyen mozgást, 
köhögést vagy normális légzést (nem értékelhető keringési jelnek a gaspoló légzés). 

 Ellenőrizze a pulzust (ha egészségügyi dolgozó), de ez biztosan ne tartson 10 másodpercnél 
tovább. 

 Egyévesnél idősebb gyermeknél tapintsa a carotispulzust a nyakon. 

 Csecsemőkorban tapintsa a felkar belső oldalán a brachialis pulzust. Az inguinális hajlatban 
tapintható a. femoralis is megfelelő alternatíva lehet. 

7A. Ha bizonyos benne, hogy 10 másodpercen belül észlelte a keringés jeleit: 

 Szükség esetén folytassa a lélegeztetést, amíg a gyermek saját maga hatékonyan lélegezni 
nem kezd. 

 Fordítsa oldalára (stabil oldalfekvő helyzetbe), ha eszméletlen marad. 

 Rendszeresen ellenőrizze újra a gyermek állapotát. 

7B. Ha nincs jele a keringésnek/nem tapintható pulzus vagy csupán lassú (60/min-nél ritkább) pulzus 
tapintható rossz perfúzióval, illetve ha bizonytalan a vizsgálat eredményében 10 mp-en belül: 

 Kezdje meg a mellkasi kompressziót; 

 Végezze felváltva a lélegeztetést és a mellkaskompressziót. 
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Mellkasi kompresszió. Bármilyen életkorú gyermeknél a szegycsont testének alsó felét kell 
összenyomni. Kerülje a felső hasi régió, a bordaívek találkozásánál található kardnyúlvány 
kompresszióját. Egy ujjnyival a legalsó bordaívek találkozása felett nyomja a szegycsontot úgy, hogy a 
gyermek mellkasát mintegy harmadával nyomja össze. Ne féljen attól, hogy túl keményen nyomja a 
mellkast: „Nyomd keményen és gyorsan!” Engedje fel teljesen a nyomást, majd ismételje percenként 
100-as ritmusban (de ne haladja meg a 120/min frekvenciát). Tizenöt kompresszió után emelje meg 
az állat és végezzen két hatékony befújást. Folytassa a kompressziót és a befújást 15:2 arányban. A 
mellkasi kompresszió leghatásosabb módja csecsemő,- illetve gyermekkorban kissé különbözik. 

Csecsemők esetében a két ujja hegyével nyomja a megadott helyen a szegycsontot (3. és 4. ábra). 

Ha két vagy több segélynyújtó van jelen, alkalmazza a körülöleléses technikát. Helyezze mindkét 
hüvelykujja begyét egymás mellé a szegycsont alsó harmadára (l. fent!), ujjai a csecsemő feje felé 
mutassanak. A többi ujját egymás mellett tartva ölelje át a csecsemő mellkasának alsó részét, 
ujjhegyeivel a csecsemő hátát alátámasztva. Nyomja le a szegycsont részét a csecsemő mellkasának 
egyharmadával. 

4. ábra. Kétujjas mellkaskompresszió 1 éves kor alatt 

 

5. ábra. Mellkaskompresszió kivitelezése 1 éves kor alatt (körbeöleléses módszer) 

Egyévesnél nagyobb gyermek esetén helyezze egyik kezének tövét a szegycsont alsó harmadára. 
Ujjait emelje el, hogy ne gyakoroljon direkt nyomást a bordákra. Merőlegesen helyezkedjen el a 
gyermek mellkasa felett, és nyújtott karral nyomja le a szegycsontot körülbelül a mellkas 
mélységének egyharmadával. Nagyobb gyermek és/vagy kisebb termetű ellátó esetében ez 
egyszerűbb lehet mindkét kéz használatával, az ujjak összekulcsolásával (6. ábra). 
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6. ábra. Mellkaskompresszió 1 évesnél idősebb gyermekeknél 

8. Folytassa az újraélesztést, amíg: 

 A gyermek életjeleket mutat (normális spontán légzés, 60/min-nél gyorsabb pulzus, mozgás); 

 Képzett segítséget érkezik és átveszi az újraélesztést 

 Annak hiányában a magányos ellátó kimerül. 

Mikor hívjunk segítséget? Nagyon fontos, hogy a segélynyújtó, amilyen gyorsan csak lehet, kapjon 
segítséget, miután a gyermek összeesett. 

 Ezért, ha egynél több ellátó van jelen, egyikük kezdje el az ellátást, míg a másik segítségért 
megy. 

 Ha csupán egy ellátó van jelen, végezze az újraélesztést 1 percig, mielőtt segítségért menne. 
Az újraélesztés megszakítása minimalizálható, ha a csecsemőt vagy kisgyermeket magával 
viszi, amíg segítséget kér; 

 Az egyetlen kivétel a segítséghívás előtti egyperces újraélesztés alól az az eset, amikor a 
gyermek szemtanú jelenlétében, hirtelen esik össze, és a segítségnyújtó egyedül van. Ebben 
az esetben valószínű, hogy a keringésmegállás ritmuszavar következménye, és a gyermeknek 
defibrillálásra van szüksége. Hívjon azonnal segítséget, ha nincs senki a közelben. 

A félautomata illetve automata defibrillátor (AED) használata ebben a korcsoportban is a BLS része. 
Ez egy olyan készülék, amelynek saját EKG analizáló szoftvere van. Ennek segítségével igen nagy 
biztonsággal el tudja különíteni a sokkolható ritmust a nem sokkolhatótól. Előbbi esetén a készülék 
javaslatot tesz a DC-shock alkalmazására, vagy egy előre programozott algoritmus szerint feltöltődik 
és csak a sokkoláshoz szükséges egyetlen gomb megnyomására szólítja fel a segélynyújtót. A készülék 
a mellkasfalra ragasztható, egyszer használatos elektródákkal van felszerelve. Gyerekkorban 8 éves 
kor, illetve 25 kg testsúly felett felnőtt készülék használható. 1-8 éves kor között ideális a speciálisan 
gyermekek számára készült elektródok, melyek a leadott energiát 50-75 J-ra csökkentik. 
Alkalmazásáról csecsemőkorban kevés tapasztalat áll rendelkezésre, ezért használatuk nem javasolt 
ebben az életkorban. 

Stabil oldalfekvő helyzet. Az eszméletlen gyermeket, ha átjárható a légútja és kielégítően légzik, stabil 
oldalfekvésbe kell fordítani. Többféle stabil oldalfekvő helyzet van, az alkalmazott technikának meg 
kell felelnie az alábbi követelményeknek (7. ábra): 

 A gyermek helyzete az oldalfekvést a lehető legjobban közelítse meg, a száj alul legyen, hogy 
a folyadék szabadon kifolyhasson. A helyzet stabil legyen. Csecsemőnél a pozíció 
fenntartásához szükséges lehet, hogy egy kispárnával vagy egy összetekert takaróval 
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megtámassza a hátát. 

 A légzést semmiféle mellkasra nehezedő nyomás ne korlátozza. 

 A gyermeket egyszerűen és biztonságosan kell az oldalára és a hátára fordítani úgy, hogy 
számításba vesszük a nyaki gerincsérülés lehetőségét. Ilyenkor rögzíteni kell a nyaki gerincet. 

 Időnként fordítsuk át a gyermeket a másik oldalára, hogy elkerüljük a testre ható nyomást 
(pl. 30 percenként). 

 A felnőttek esetében alkalmazott stabil oldalfekvés használható gyermekkorban is. 

 

7. ábra. A stabil oldalfekvő helyzetbe hozás lépései (A-C) 

Légúti idegentest okozta elzáródás (LIE) 

A légutakba jutott idegentest életveszélyes állapotot idéz elő. Gyakran evés közben nagyobb 
ételdarab okoz légúti elzáródást, de gyermekkorban sok más egyéb apró tárgy szerepelhet okként. Az 
esetek nagy része kisded korban következik be. Tünetei: 

 Hirtelen fellépő köhögési roham, láz nélkül 

 Fuldoklás 

 Rekedtség 

 Aphonia 

 Bőr és nyálkahártyák cyanosisa 

Ha a csecsemő vagy gyermek aránylag jól légzik, tud beszélni vagy köhögni, azonnal szállítsuk a 
legközelebbi gégészeti osztályra. Ne próbáljunk beavatkozni, mert többet ártunk, mint használunk! 
Ha a csecsemő vagy gyermek erőtlenül köhög, belégzéskor „húz”, nem tud beszélni ill., sírni azonnal a 
következőket kell tenni. 
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Eszméleténél lévő csecsemő 

1. Fektessük a csecsemőt hassal a jobb alkarunkra állkapcsánál fogva úgy, hogy a feje lejjebb 
legyen a törzsénél. 

2. A hátrafeszített bal kezünk alsó részével üssünk határozottan 5-ször a lapockák közé (8. 
ábra). 

3. Ezután fordítsuk a hátára, és két ujjunkkal nyomjuk be az intermamilláris vonal alatt egy ujjal 
kb.1-2 cm mélységig a szegycsontot 5x. 

4. Tekintsünk a szájba. Ha láthatóvá vált az idegentest, távolítsuk el és végezzünk befúvásokat. 
A fenti mozdulatsort addig ismételjük, amíg az idegentest nem távozik, vagy ellenkező 
esetben a csecsemő eszméletlenné nem válik. 

8. ábra. Idegentest eltávolítása csecsemőnél. a: Hátbaütés, b: Mellkasi nyomás 

Eszméletlen csecsemő 

1. Állát húzzuk enyhén felfelé, száját nyissuk ki, és ha szabad szemmel látható az idegentest, 
ujjunkkal töröljük ki. 

2. Hajtsuk enyhén hátra a fejet, emeljük ki az állkapcsot, végezzünk 2 lassú befúvást szájon 
keresztül. 

3. Ha a légút továbbra is elzáródott, a fejet kicsit mozgassuk meg és ismételjük meg a 2 
befúvást még egyszer. 

4. Ha a befúvás nem hatásos, üssünk 5-ször a lapockák közé, majd 5x nyomjuk be a szegycsont 
alsó felét (ld. fent). 

5. Tekintsünk a szájba. Ha láthatóvá válik az idegentest, azt távolítsuk el és végezzünk 2 
befúvást. 

6. Addig ismételjük az 4-5. pontban leírtakat, míg az idegentest nem távozik. Egy perc múlva 
hívjuk a mentőket! 

7. Ha a csecsemő légútját szabaddá tudtuk tenni, ellenőrizzük keringését, és ha szükséges, 
kezdjünk komplett újraélesztést. Ha keringése és légzése kielégítő, fektessük a csecsemőt 
stabil oldalfekvő helyzetbe. 

8. Sikertelenség esetén végezzünk tű-conicotomiát. 

Eszméleténél lévő, álló vagy ülő helyzetű gyermek 

Alkalmazzuk a Heimlich manővert (9. ábra): 

1. A gyermek mögé állva öleljük át a törzsét. 
2. Üssünk a lapockák közé 5-ször. Ezután egyik öklünket a processus xyphoideus és a köldök 

közötti területre - a középvonalba - helyezzük, a másik kezünkkel öklünket megfogva hirtelen 
rántsuk a kezünket 5-ször magunk felé és felfelé. 
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3. Sikeres esetben az idegentest eltávozik a légutakból. 

9. ábra. Heimlich-féle műfogás eszméleténél lévő gyermeken 

Eszméletlen gyermek 

1. Helyezzük hanyattfekvő helyzetbe a gyermeket, állát húzzuk felfelé, száját nyissuk ki és ha 
szabad szemmel látható az idegentest, töröljük ki. 

2. Hajtsuk enyhén hátra a fejet, állkapcsot nyomjuk felfelé, végezzünk 2-5 lassú befúvást. Ha a 
befúvás nem hatásos, kicsit változtassunk a fej helyzetén és kíséreljük meg a lélegeztetést 
újra. 

3. Ha a belégzések a fentiek ellenére még mindig hatástalanok, térdeljünk a gyermek mellé és 
hajtsuk végre a Heimlich-manővert (10. ábra). 

4. Egyik kezünket helyezzük a középvonalban a köldök és a processus xyphoideus közé, míg a 
másik kezünket helyezzük az előzőre. 

5. Mindkét kezünkkel gyakoroljunk erőteljes lökést be-és felfelé 5-ször. A hasi és mellkasi 
lökéseket felváltva alkalmazhatjuk. 

6. Tekintsünk a szájüregbe, és ha láthatóvá válik az idegentest azt távolítsuk el. 
7. Ismételjük meg az a-c. pontban leírtakat mindaddig, amíg az idegentest eltávozik vagy a 

spontán légzés visszatér vagy a befúvásos lélegeztetés hatásos nem lesz. 
8. Ha sikerül hatásos lélegeztetést folytatni, ellenőrizzük a keringést, ha szükséges kezdjünk 

újraélesztést, vagy ha erre nincs szükség, fektessük a gyermeket stabil oldalfekvő helyzetbe. 
9. Sikertelenség esetén végezzünk tű-conicotomiát. 
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10. ábra. Heimlich manőver végrehajtása háton fekvő helyzetben lévő gyermeken. 

Összefoglalva, az idegentest eltávolításának algoritmusát a 11. ábra mutatja be. 

 

11. ábra. A légúti idegentest eltávolításának algoritmusa 

Gyermek emeltszintű újraelésztése (PALS) 

Gyermekeknél a keringési vagy légzési elégtelenség okozta másodlagos keringésleállás gyakoribb, 
mint a sokkolandó ritmuszavarok okozta elsődleges keringésleállás. Az asphyxia vagy légzésleállás 
szintén gyakoribb a fiatal felnőttkorban (pl. trauma, vízbefulladás, mérgezések). 

A keringés-légzés leállás magában foglalja: 

 a külső ingerekre adott válasz hiányát, 

 a légzés hiányát vagy terminális légzést (gasping), 

 a keringés hiányát, 
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 a sápadtságot vagy mély cyanosist. 

Az „életjelek“ hiánya esetén a centrális pulzus keresése maximum 10 másodpercig tarthat az 
újraélesztés (CPR) megkezdése előtt. Bizonytalanság esetén meg kell kezdeni az újraélesztést. 

0. Az ALS-ellátás megkezdésének - a korábban említettekhez hasonlóan - elengedhetetlen 
alapfeltétele a helyszín és a helyzet biztonsága, illetve stabilizálhatósága. 

1. Ha a gyermek külleme, feltalálási helyzete és a körülmények alapján fennáll a keringés-légzés 
leállás lehetősége, vizsgálja meg, hogy reakcióképes-e. A BLS cselekvési sor végrehajtásával 
győzödjön meg az alapvető életfunkciók (normális légzés és keringés jelei) meglétéről. 

2. Hiányuk esetén haladéktalanul kezdje meg a BLS-t. 

2.1 Ha a tárgyi és személyi feltételek adottak, öntelődő lélegeztető-ballon vagy szelepes lélegeztető 
maszk segítségével, magas oxigénáramlással és - ballon esetében - rezervoárral biztosítson emelt 
belégzési oxigénkoncentrációt: 

 Végezzen 5 pozitív nyomású lélegeztetést, majd alkalmazzon mellkasi kompressziót és pozitív 
nyomású lélegeztetést 15:2 arányban (egyedüli segélynyújtó alkalmazhat 30:2-es arányt is). 

 A segélynyújtó kimerülését megelőzendő sűrűn (legalább kb. 2 percenként) váltsák föl a 
mellkaskompressziót végzőt. 

2.2 A szív elektromos alaptevékenységének meghatározása és kezelése, valamint az egyéb ALS-
beavatkozások megvalósíthatósága érdekében mielőbb gondoskodjon a resuscitátiós team 
riasztásáról. 

3. A felhelyezett EKG-elektródákkal vagy a mellkasra helyezett defibrillátorlapátokkal („Quick Look”) 
elektródlapokkal elemezze a szívritmust, és ellenőrizze a keringés jeleit (a centrális pulzust maximum 
10 másodpercig): 

3.1 Nem sokkolandó ritmuszavar esetén - asystole (ASY) pulzus nélküli elektromos aktivitás (PEA) 
azonnal folytassa a CPR-t 2 percig, miközben - a kompresszió szüneteltetése nélkül - végezze az alább 
felsorolt teendőket, közöttük az adrenalin adását, mihelyt lehetővé válik (12. ábra): 

 Adjon 10 µg/kg adrenalint iv. vagy io. Ismételje 3-5 percenként. 

 Az adrenalin intratracheális adását az új ajánlás többé már nem javasolja, de ha mégis sor 
kerülne rá akkor 100 µg/kg az ajánlott dózis. 

 Ismerje fel és kezelje a számításba jövő reverzibilis okokat (4 H és 4 T). 

 Két percig végzett CPR-t követően ellenőrizni kell a ritmusképet a monitoron. Amennyiben a 
látott EKG-görbe megfelelő perctérfogattal kompatibilis, tapintsa a centrális pulzust (max. 10 
s-ig). 
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12. ábra. A nem sokkolandó ritmuszavar algoritmusa 

3.2 Sokkolandó ritmuszavar esetén - ventricularis fibrilláció (VF), pulzus nélküli ventricularis 
tachycardia (pnVT) - elsődleges annak elektromos megszüntetése (13. ábra). 

 Azonnal kísérelje meg a defibrillálást egyetlen (és az összes további sokk esetében is 
változatlanul) 4 J/kg energiával, manuális vagy AED készülékkel leadott, aszinkron DC-sokkal. 

 A sokk leadása után azonnal - tehát ritmuselemzés és/vagy a keringés jeleinek ellenőrzése 
nélkül - folytassa a CPR-t 2 percig. 

 2 perc elteltével ellenőrizze a ritmust a monitoron. 

 Ha nincs változás, adja le a második sokkot, melyet 2 perc CPR követ. 

 Újabb ritmusellenőrzést követően, ha nincs változás, a harmadik sokk következik, végezzen 2 
perces CPR-t. 

 Ha a követő ritmusellenőrzés változatlanul sokkolandó ritmuszavart mutat, adjon adrenalint 
10 µg/kg dózisban és amiodaront (dózisa: 5 mg/kg iv., io.), folytassa a CPR-t 2 percig. 

 Ha a gyermek VF/pnVT-ban marad, folytassa a 2 perces CPR és a sokk váltogatását. 

 Adrenalint 3-5 percenként, tehát minden második ciklusban adjon. Ha nincs változás az 
ötödik sokk után adja be a második dózis amiodaront (5 mg/kg). 

 Tartósan fennálló vagy esetleg visszatérő VF/pnVT esetén is gondoljon potenciálisan 
reverzibilis okok lehetőségére (4 H és 4 T): ellenőrizze, azonosítsa és kezelje megfelelő 
módon a számításba jöhetőket. 

 Ha bármelyik ritmusanalízis során az EKG-kép lényegi változását, tehát a sokkolandó 
ritmuszavar megszüntét észleli, azonnal ellenőrizze a keringés jeleit a centrális pulzus 
tapinthatóságát (max. 10 s-ig). 
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13. ábra. A sokkolandó ritmuszavar algoritmusa 

A vizsgálat eredményének megfelelően a keringés visszatérése (Return Of Spontaneous Circulation - 
ROSC) esetén haladéktalanul kezdje meg a postresuscitatiós ellátást; vagy nem sokkolandó 
ritmuszavarként folytassák az újraélesztést. 

4. A keringés jeleinek hiányában és/vagy a DC-sokk leadását követően azonnal folytassa a CPR-t 
(15:2) 2 percig. Miközben az ALS teendőit végzik, ügyeljenek, hogy ne szüneteltessék indokolatlanul 
és/vagy 10 másodpercnél hosszabb ideig a mellkaskompressziók sorozatát. A 2 perces ciklus leteltét 
követően - lehetőség szerint - kerüljön leváltásra a kompressziót végző ellátó. 

A mellkaskompressziót természetesen korábban is abba lehet hagyni, ha a keringés visszatérésének 
nyilvánvaló jelei mutatkoznak (eszméletre térés, szemnyitás vagy a normális légzés megindulása). 
Ilyenkor “soron kívül” ellenőrizendő a ritmuskép és a centrális pulzus. 

5. Vannak az ALS-nek közös, tehát az alapritmustól független teendői; ezek: 

5.1 A keringésleállás okául szolgáló, potenciálisan reverzibilis okok (4 H és 4 T) mérlegelése, igazolása 
és kezelése: 

 Hypoxia 

 Hypovolaemia 

 Hypo-hyperkalaemia, metabolikus ok 

 Hypothermia 

 Tenziós pneumothorax 

 Pericardialis tamponád 

 Toxinok 

 Thrombosis, thromboembolia 

5.2 A ritmuselemzés alatti technikai zavarok megelőzése, illetve kiküszöbölése, valamint a 
defibrillálás sikeressége érdekében ellenőrizni és biztosítani kell a beteg és a defibrillátor-monitor 
közötti elektromos út összes kapcsolódási pontját. 

5.3 Mérlegelni kell a légútbiztosítás és oxigéndúsítás, valamint a szükséges gyógyszer-adagolási út 
legmegfelelőbb módját és időpontját. Az elvégzett beavatkozások sikerességét igazolni, 
eredményüket biztosítani kell. Vénás kapcsolat hiányában, két sikertelen perifériás vénabiztosítási 
kísérletet követően mindenképpen, de akár első választásként is létjogosultsága van az intraosszeális 
kanülálásnak. 
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5.4 A légút kellő biztonságú izolációja lehetővé teszi a folyamatos - lélegeztetési szüneteket nem 
tartó - mellkaskompressziót. Ennek tradicionális módja az endotracheális intubálás, de számításba 
jöhetnek a nyelőcsövet részlegesen (pl. gégemaszk vagy -tubus) vagy teljesen lezáró (a csak nagyobb 
gyermeknél alkalmazható kettős lumenű és ballonú kombinált tubus) alternatív, szupraglottikus 
légúti eszközök is - bár gyermekkori alkalmazásukkal kapcsolatban még nincs elegendő tapasztalat. 

5.5 További gyógyszerek és elektromos beavatkozások az alapritmusnak megfelelően alkalmazhatók. 
Az ALS során alkalmazott gyógyszerek dózisát a 1. táblázat tartalmazza. 

1. táblázat. A gyermek-újraélesztés gyógyszerei 

Gyógyszer Dózis Megjegyzés 

Adenozin 0,1 mg/kg iv./io. (max. 6 mg) 
Ism.: 0,2 mg/kg iv./io (max.12 mg) 

Gyors bólus, 3-5 ml fiziológiás sóval 
bemosni, Óvatosan: asthma, I-II. fokú AV 
blokk, EKG-monitorozás 

Adrenalin 0,01 mg/kg (0,1 ml/kg 1:10000) 
iv./io. 
0,1 mg/kg (0,1 ml/kg 1:1000) et. 

3-5 percenként ismételhető, 
endotracheálisan nem ajánlott, de lehet 
adni. 

Amiodaron 5 mg/kg iv./io 
Ism.: max. 15 mg/kg-ig; max. 300 
mg-ig) 

A beadás sebessége a helyzet 
súlyosságának függvénye.(Perfundáló 
ritmusnál lassabban-EKG és vérnyomás 
monitorozás mellett adandó. Óvatosan kell 
alkalmazni, más QT szakaszt megnyújtó 
gyógyszerekkel együtt. 

Atropin 0,02 mg/kg iv./io. 
0,03 mg/kg et. 
Sz.e. 1x ismételhető 

Fokozott vagushatás által okozott 
bradycardia. Minimális dózis: 0,1 mg 
Maximális egyszeri dózis: gyermek: 0,5 mg, 
serdülő: 1,0 mg 

CaCl2 (10%) 20 mg/kg iv./io. lassan PEA-t okozó igazolt hypocalcaemia, 
hyperkalaemia, hypermagnesaemia 

Glükóz 0,5-1,0 g/kg iv./io. 
(10%: 5-10 ml/kg; 20%: 2-4 ml/kg) 

Csak igazolt hypoglycaemia esetén 

Lidocain 1 mg/kg iv./io. bolusban (max.100 
mg) 
20-50 µg/min infúzióban 

 

MgSO4 25-50 mg/kg iv./io. 10-20 perc 
alatt, torsades de pointes esetén 
gyorsabban. Max. dózis: 2 g 

Terápiarefrakter vagy visszatérő VF/pnVT 

NaHCO3 1 mEq/kg iv./io. lassan 
2 ml/kg - 4,2%; 1 ml/kg - 8,4% 

<1 éves kor 4,2%! 
Megfelelő lélegeztetés mellett 

Prokainamid 15 mg/kg iv./io. 30-60 perc alatt EKG és vérnyomásmonitorizás mellett. 
Óvatosan kell alkalmazni más, QT szakaszt 
megnyújtó gyógyszerekkel. 

Folyadékpótlás 20 ml/kg bolusonként iv./io. Izotóniás folyadékinfúzió (Ringer-Lactat, 
0,9%NaCl) 

 

Irodalom 

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Resuscitation 81:1219. (2010) 



 2102 

Tóth Z et al. A Magyar Resustitációs Társaság irányelve a gyermek újraélesztéséről 2006. 
Újraélesztés-Resustitacio Hungarica 4:48. (2006) 
Liszkay G. Újraélesztés csecsemő- és gyermekkorban. Gyermekorvos Továbbképzés 9:117. (2010) 
Gesztes É. Prehospitális sürgősségi ellátás. Gyermekorvos továbbképzés 9:123-127. (2010) 
Mátrai Zs et al. Gyermeksürgősségi esetek prehospitális ellátása. Chatnoir Bt. (2011) 
Yasunaga H et al. Collaborative effects of bystander-initiated cardiopulmonary resuscitation and 
prehospital advanced cardiac life support by physicians on survival of out-of-hospital cardiac arrest: a 
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Esetismertetés 

A hétéves kislánynál tíznapos korában diagnosztizálták az adrenogenitális szindróma sóvesztő 
formáját (21-hidroxiláz hiány). Jelenlegi betegségét megelőzően négy alkalommal igényelt kórházi 
kezelést alsó légúti infekció miatt. 2002-ben feminizáló genitoplasztikai műtétet végeztek. A gyermek 
betegsége miatt folyamatosan Cortef és Astonin H kezelésben részesült. 2007 februárjában egy hét 
végi napon belázasodott, több alkalommal hányt, gyengének érezte magát, nem tudott az ágyban 
felülni. Emiatt édesanyja telefonon hívta a háziorvosi központi ügyelet orvosát. Az ügyeletes orvos a 
fizikális vizsgálat után Pharyngitis ac., Inf. virosa diagnózist állapított meg és amoxicillin hatóanyagú 
tablettát írt fel. Lázcsillapítás céljából Algopyrin és Calcimusc injekciót adott intramuscularisan. 
Másnap a kislány állapota tovább romlott, ezért az édesanya újra az ügyelet segítségét kérte. A 
helyszínre történő megérkezés után, - ami 10 km-re volt az ügyelettől és a helyi mentőállomástól, - az 
ügyeletes orvost a következő látvány fogadta: a gyermek erős fájdalomingerre sem reagált (AVPU 
skálán U), tekintete kifejezéstelen, bőre testszerte szederjes és hűvös tapintatú, ajka cyanotikus, 
légzés és keringés nem észlelhető. Egyperces CPR után telefonon segítséget kért az OMSZ-től. A 
riasztást követően 9 perc múlva érkezett a helyszínre az esetkocsi és együtt folytatták az emelt szintű 
újraélesztést. Rövid ballonos-maszkos lélegeztetést követően orotrachealis intubálás történt majd 
öntelődő ballonnal 100%-os oxigénnel folytatták a lélegeztetést. A mellkasra helyezett 
defibrillátorlapátok segítségével analizált ritmus a monitoron asystolénak bizonyult. A 
folyadékpótlást intraosszealis tű segítségével kezdték meg (Ringer-Lactat, 20 ml/kg bolusban). Kilenc 
perc múlva a mentőhelikopter személyzete is bekapcsolódott az újraélesztésbe. A harmincadik 
percben 150/min frekvenciájú sinus ritmus tért vissza, a gyermek a fejét mozgatta, néhány spontán 
légzési kísérletet észleltek, bőrszíne javult. Intraosszeálisan folytatott folyadékpótlás és mechanikus 
lélegeztetés (CMV, VT: 240 ml, RR: 20/min, PEEP: 5 vízcm), lehűlésvédelem és folyamatos 
monitorizálás mellett a gyermeket mentőhelikopter szállította válságos állapotban a közeli kórház 
gyermek-intenzív osztályára. A gyermek a beszállításig összesen 4 mg Tonogént és 1 mg Atropint 
kapott részben endotrachealisan, részben intraosszealisan. 

Tesztkérdések 

1. Mi a leggyakoribb oka a területen bekövetkező keringés megállásnak gyermekkorban? 
A. Légzési elégtelenség 
B. Kamrafibrilláció 
C. Gyógyszermérgezés 
D. Baleset 
 
2. Újraélesztés során, ha a gyermek vizsgálatakor légzést nem észlelünk, mennyi befújást végzünk? 
A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5 
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3. Alapszintű újraélesztésnél mennyi a befújás-mellkaskompresszió aránya? 
A. 2:15 
B. 1:5 
C. 2:5 
D. 4:12 
 
4. Mennyi időnk van a keringés ellenőrzésére az újraélesztés során? 
A. 5 mp 
B. 10 mp 
C. 15 mp 
D. 20 mp 
 
5. A mellkaskompressziót milyen gyakorisággal kell végezni percenként? 
A. 80-100 
B. 100-120 
C. 90-100 
D. 120-130 
 
6. Milyen életkortól használhatunk automata defibrillátort? 
A. 1 éves kortól 
B. 8 éves kortól 
C. 2 éves kortól 
D. Nem használhatunk 
 
7. Ha az újraélesztés során asystoliát észlelünk az EKG-n, milyen és mennyi gyógyszert adhatunk? 
A. Adrenalin, 10 µg/kg iv. 
B. Amiodaron, 5 mg/kg iv. 
C. Lidocain, 1 mg/kg iv. 
D. Atropin, 1 mg/kg iv. 
 
8. Kamrafibrilláció esetén mi az első beavatkozás, amit megteszünk? 
A. Defibrillálást végzünk 4 J/kg energiával 
B. Atropint adunk 1 mg/kg dózisban iv. 
C. Adrenalint adunk 10 µg/kg dózisban iv. 
D. Pacemakert alkalmazunk 
 
9. Légúti idegentest ellátása során azt észleljük, hogy a gyermek hatékonyan köhög. Mit teszünk? 
A. Biztatjuk, hogy köhögjön tovább és folyamatosan figyeljük az állapotát. 
B. 5 hátba ütést és 5 hasi lökést alkalmazunk 
C. Alapszintű újraélesztést kezdünk. 
D: Emeltszintű újraélesztést kezdünk. 
 
10. Ha az eszméletlen gyermek vizsgálatakor azt észleljük, hogy kielégítő a légzése és a keringése, mit 
teszünk? 
A. Vénát biztosítunk. 
B: Laryngealis maszkot helyezünk be. 
C. Intubálunk. 
D. Stabil oldalfekvő helyzetbe hozzuk. 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: D, 3: A, 4: B, 5: B, 6: A, 7: A, 8: A, 9: A, 10: D 
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A folyadék- és elektrolit-háztartás és a Ca és P-anyagcsere endokrin 
zavarai 
dr. Ilyés István 

A folyadék- és elektrolit-háztartás endokrin zavarai 

A folyadék- és elektrolit-háztartás regulációja 

Az extracellularis folyadéktér nagyságának és összetételének állandóságát a volumen- és az 
ozmoreguláció biztosítja. 

Volumenreguláció 

Az extracelluláris tér volumenének szabályozásában a renin-angiotensin aldoszteron rendszer 
működésének van elsődleges szerepe. Ha az extracellularis tér volumene számottevően csökken, a 
mellékvesekéreg zona glomerulosájában az aldoszteron szekréciójának növekedése következik be. A 
volumencsökkenés hatására először a vese juxtaglomerularis apparátusában fokozódik a renin 
termelése. A renin az angiotenzinogénen fejti ki hatását, ami által az inaktív angiotenzin-I decapeptid 
keletkezik, ami aztán a konvertáló enzim hatására angiotenzin-II octapeptiddé alakul. Végül az 
angiotenzin-II indítja meg az aldoszteron elválasztását. Az aldoszteron szekrécióját az 
adrenocorticotrop hormon is stimulálja, bár e mechanizmus élettani jelentősége nem kellően 
tisztázott. Az aldoszteron és a renin elválasztását az atriális natriuretikus peptid csökkenti. Az 
aldoszteron a mineralocorticoid receptorokhoz kötődik, a kötődést követően a vese distalis 
tubulusaiban a Na-reabsorptió fokozódik, ami az extracellularis tér volumenének növekedését 
eredményezi. 

Ozmoreguláció 

A plazma ozmolaritasának szabályozásában a hypothalamus paraventricularis és supraopticus 
neuronjaiban termelődő és a hypophysis hátsó lebenye által elválasztott ADH-nak van elsődleges 
szerepe. Ha a plazma ozmolaritása növekszik, a hypothalamicus ozmoreceptorok működése révén 
fokozódik az ADH képződése és elválasztása. Az ADH a V2-receptorokhoz kapcsolódik, s ezt követően 
az aquaporin 2 és az aquaporin 4 közreműködésével a distalis tubulusokban a víz reabszorpciója 
fokozódik, s a visszatartott folyadék a keringésbe kerül. Ez az ozmolaritás helyreállítását jelenti, 
egyben a vízveszteséget csökkenti. A vízegyensúly szabályozásában a szomjúságnak is fontos szerepe 
van. A hyperozmolaritás a szomjúság érzését fokozza, amit folyadékfogyasztás követ, a szomjúság 
központ sérülése esetén a folyadékfogyasztás csökken. 

Az aldoszteron és az vasopresszin hatása összehangolt: a volumencsökkenés a Na és a víz 
reabsorptióját egyaránt fokozza, expansiója csökkenti; hyperozmolaritas az ADH elválasztását 
fokozza, az aldoszteronét csökkenti. Hypozmolaritas esetén a változások fordítottak. 

A folyadék- és elektrolit-háztartás vizsgálati lehetőségei 

A folyadék- és elektrolit-háztartás zavarainak diagnosztizálása körültekintő kivizsgálást tesz 
szükségessé. Ennek legfontosabb lépéseit az 1. táblázat mutatja be. 

1. táblázat A folyadék- és elektrolit-háztartás vizsgálata 

Az előzmények tisztázása 
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Részletes fizikális vizsgálat 
A folyadékforgalom meghatározása 

A vizelet fajsúlyának meghatározása 
Szérum és vizelet elektrolit vizsgálat 
Szérum és vizelet ozmolaritás vizsgálata 

A vesefunkció vizsgálata 
Hormonvizsgálatok 
Képalkotó vizsgálatok 
Szomjazási próba 
 

Az előzmények tisztázása során nagy hangsúlyt kell fektetni a folyadékfogyasztás és a folyadékürítés 
alakulására, valamint azon állapotok számbavételére, melyek folyadékveszteséget jelenthetnek. 
Emellett rá kell kérdezni azokra a panaszokra és tünetekre is, melyek az ide tartozó betegségek 
esetén előfordulhatnak (l. az egyes betegségek klinikai manifesztációjáról írottakat). 

A fizikális vizsgálat komplett és alapos legyen. Külön jelentősége van a szervezet hidráltsági állapota 
megítélésének, fontos annak rögzítése, hogy euvolaemia, hypervolaemia vagy hypovolaemia áll fenn. 
A folyadékforgalom meghatározásához általában nem elegendő a betegtől erre vonatkozóan kapott 
információ, szükség van pár napon keresztül a bevitt és ürített folyadékmennyiség mérésére és 
feljegyzésére is. 

A laboratóriumi vizsgálatok közül elsőnek a komplett vizeletvizsgálatot említjük, aminek fontos 
szempontja a vizelet-fajsúly meghatározása. El kell végezni a vesefunkciós vizsgálatokat. Szükség van 
a szérum és a vizelet elektrolit koncentrációjának, a vizelettel ürített elektrolit-mennyiségnek, 
továbbá a szérum a vizelet ozmolaritásának mérésére is. Nagy segítséget nyújtanak a 
hormonvizsgálatok. A mellékvesekéreg hormonjainak és metabolitjainak, a katecholamin-anyagcsere 
metabolitjainak meghatározását, valamint a mellékvese-funkció megítélésére szolgáló diagnosztikus 
teszteket emelhetjük ki. A plazma ADH szintje RIA módszerrel mérhető, azonban a klinikai 
gyakorlatban az ADH elválasztás mértékét jelző próbák alkalmazása terjedt el. Ezek során a 
szomjazás, valamint az exogén ADH hatását vizsgáljuk a vizelet és a plazma ozmolaritás alakulására; 
utóbbi vizsgálat a centrális és a nephrogen diabetes insipidus elkülönítését szolgálja. Szükséges a 
képalkotó eljárások végzése is. Az egyes diagnosztikus eljárások alkalmazásának kérdéseire a klinikai 
formák ismertetésekor térünk ki. 

A folyadék- és elektrolit-háztartás endokrin zavarainak csoportosítása 

A folyadék- és elektrolit-háztartás endokrin zavarai közül gyakorlati jelentősége miatt a 
hyponatraemia endokrin formái, az ADH csökkent elválasztása vagy hatása következtében kialakuló 
diabetes insipidus és a hypokalaemia endokrin formái emelhetők ki, s ebben a fejezetben tárgyaljuk 
az endokrin hypertensiók kérdéskörét is. 

A hyponatraemia endokrin formái 

Az aldoszteron hiányában vagy csökkent hatása esetén Na-vesztés következik be, az ADH 
túlprodukciója fennállásakor pedig a vízretentio fokozódik; mindkettő hyponatraemiát eredményez. 
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Hyponatraemia az aldoszteron hiánya vagy a csökkent aldoszteron-hatás 
következtében 

Az aldoszteron bioszintézis zavarai 

Aldoszteron-hiányt a bioszintézis különböző zavarai eredményezhetnek. Leggyakoribb oka a 
csecsemő- és gyermekkorban a congenitalis adrenalis hyperplasia (CAH). A CAH kialakulásához 
vezető enzimdefektusok közül a leggyakrabban a 21-hydroxyláz hiánya jár aldoszteron-hiánnyal, s 
megemlíthető még a 3-β-dehydrogenáz hiány. Ritkábban fordulnak elő az aldoszteron-bioszintézis 
azon zavarai, amelyek nem járnak a kortizol-képződés csökkenésével, ezért esetükben 
mellékvesekéreg-hyperplasia sem következik be (18-oxydáz- és a 18-dehydrogenáz-hiány). Az 
aldoszteron-bioszintézis zavarai autoszomális recesszív öröklődésű kórképek. 

Pseudohypoaldoszteronismus 

Normális aldoszteron-képződés mellett az aldoszteron-hiány tünetei észlelhetők a vese distalis 
tubulusainak válaszképtelensége esetén is. Az I. típus renális formájának öröklődése autoszomális 
domináns. Oka az aldoszteron-receptorok öröklött hiánya vagy kóros működése. A vese és a 
húgyútak szerzett megbetegedéseiben is előfordul. A többszervi forma autoszomális recesszív módon 
öröklődik. Oka az epitheliális Na-csatorna kóros változása. A vese mellett a tüdő, a colon, a nyál- és a 
verejtékmirigyek Na-transzportja is érintett. A betegség II. típusa autoszomális domináns öröklődésű 
renális tubuláris Cl-hyperreabsorptio (Gordon-szindróma). 

A mellékvesekéreg egyéb betegségei 

A congenitalis adrenalis hypoplasia ritka, súlyos kombinált aldoszteron- és kortizolhiánnyal jár. Az 
adrenoleukodystrophiát a központi idegrendszeri progresszív demyelinisatiója és mellékvese-
elégtelenség kombinációja jellemzi. E betegségek genetikus eredetűek. 

Szerzett kórformák az újszülött haemorrhagiás hajlama részjelenségeként bekövetkező 
mellékvesevérzés és a leginkább a Meningococcus-sepsishez csatlakozó ún. Waterhouse-
Friderichsen-szindróma, aldoszteron- és kortizolhiányhoz, akut mellékvese-elégtelenség 
kialakulásához vezetnek. Gyermekekben ritka betegség az Addison-kór, ami a mellékvesekéreg 
globalis hypofunkciójával jár. Kóreredetében ritkán tuberculoticus, gyakrabban autoimmun károsítás 
szerepel. Gyakran autoimmun polyendocrinopathia részeként észlelhető. 

Tünetek 

Az aldoszteron-hiány klinikai tünetei a kialakulás gyorsaságától és súlyosságától függenek, s a 
megjelenést a társuló endokrin eltérések is színezik. A CAH sóvesztő formájában kialakuló sóvesztő 
krízis állapotáról már szóltunk. Az aldoszteron-bioszintézis egyéb zavaraiban is a hyponatraemia, 
hyperkalaemia, dehydratio áll előtérben; a külső nemi szervek fiúban-lányban azonban normálisak. 
Hasonló kép látható pseudo-hypoaldoszteronismus esetén is: renális sóvesztés, hyponatraemiás 
dehydráció, súlyesés jellemzi. A congenitalis adrenalis hypoplasiában és az akut mellékvese 
elégtelenséget okozó egyéb kórképekben a jellemző folyadék- és elektrolitelváltozások mellett a 
glukokortikoid-hiány tünetei: hypoglykaemia, hypotensio, infectiók kiváltotta shock is fellelhetők. 

Ezzel szemben az Addison-kór tünetei inkább fokozatosan kezdődnek, s kivételes az ún. Addison-crisis 
jelentkezése. Először az asthenia, fogyás, adynamia, izomgyengeség tűnik fel. A vérnyomás alacsony, 
gyakori az orthostaticus hypotensio. Jellemző a bőr festenyzettsége: kávéfoltok megjelenése az 
ízületek, köldök és genitalék körül. Hyponatraemia, hyperkalaemia, mérsékelt exsiccatio kimutatható. 
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A vizelet Na-tartalma magas. Hajlam van hypoglykaemiára. A Addison-krízis életveszélyes állapot, 
melyet elesettség, nagyfokú hyponatraemia, súlyos exsiccatiós keringési zavar és acidosis jellemez. 

Diagnózis 

Az aldoszteronhiány diagnózisát a klinikai tünetek és a folyadék- és elektrolit-háztartás jellegzetes 
eltéréseinek észlelése, majd az aldoszteron-szint meghatározása és az emelkedett plazma-renin-
aktivitásnak (PRA) a kimutatása biztosítja. Az etiológia tisztázása további vizsgálatokat igényel. Az 
izolált aldoszteron-hiány és a pseudohypoaldoszteronismus elkülönítésében az aldoszteron-szint 
ismerete döntő. CAH diagnosztikájáról már szóltunk; az emelkedett 17-hydroxyprogesteron szint 
kimutatása diagnosztikus jelentőségű. A bioszintézis egyéb zavarait csupán speciális 
szteroidmetabolit-meghatározások tisztázhatják. Kórjelző, hogy a pseudohypoaldoszteronismus 
tünetei sóbevitelre megszűnnek. Azon kórformákban, ahol a kortizol-szintézis zavara is 
feltételezhető, diagnosztikus jelentőségű a csökkent kortizol- és az emelkedett ACTH-szint észlelése 
és annak kimutatása, hogy exogen ACTH-ra a kortizol-szint emelkedése elmarad. Az Addison-kór 
etiológiája mellékvese-funkciós vizsgálatokkal, továbbá radiológiai és antitest-vizsgálatokkal, az 
autoimmun endocrinopathia-szindróma részét képező betegségek kimutatásával közelíthető meg. 

Terápia 

Az akut mellékvese-krízis komplex és intenzív kezelést igényel. Physiologiás NaCl-glukóz infúzió 
indítása előtt vérminta biztosítására van szükség a további vizsgálatokhoz, majd glukokortikoid adása 
indokolt. Az intézeti ellátás során a folyadékterápia folytatása, az elektrolit- és sav-bázis háztartás 
célzott kezelése, a glukokortikoid és mineralokortikoid további adása történik. A NaCl-bevitelt 0,5-2,0 
g/nap adaggal biztosítható, a pseudohypoaldoszteronismusban többre is szükség lehet. 

ADH-túltermelés 

Definíció 

Az ADH elválasztásának zavara, amikor az ADH-túltermelés nem ozmoticus hatásra következik be: a 
vízretenció és a hypozmolaritás nem csökkenti az ADH elválasztást, az extracellularis tér expanziója 
viszont az aldoszteron-termelés csökkenését váltja ki (inappropriate secretion of ADH-SIADH). 

Etiológia 

A kórkép gyermekkorban súlyos pulmonális és központi idegrendszeri betegségek (tüdőtumor, 
meningitis, encephalitis, agydaganat, fejsérülés, agyvérzés) esetén látható leginkább, újszülöttkorban 
asphyxiához, hyalin-membrán betegséghez, agyvérzéshez társulhat. 

Tünetek 

A hyponatraemia és a vízretenció miatt bekövetkező súlygyarapodás jellemzi. Ha a hyponatraemia 
gyorsan alakult ki, a vízmérgezés tünetei lépnek fel: eszméletlenség, convulsiók és coma. A Na-ürítés 
a vizelettel fokozott. 

Diagnózis 

A szindróma felismerését a tünetek észlelése, a hyponatraemia, a hypernatruria kimutatása, a 
szérum hypo- és a vizelet hyperozmolaritásának lelete, esetleg az emelkedett ADH-szint 
kimutathatósága teszi lehetővé. Fontos továbbá az alapbetegség felismerése. 
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Kezelés 

A terápia biztosítása intézeti feladat. Első lépése a folyadék-bevitel megszorítása. A hypertoniás 
sóoldat infundálásakor fokozatosság és körültekintés szükséges, mert a szérum Na-szint gyors 
emelése bénulásokat okozó pontin myelinolysist válthat ki. Az ADH-termelés gátlása lithiummal vagy 
demeclocyclinnel megkísérelhető. Újabban az antidiuretikus hatást blokkoló vazopresszin-receptor 
(V2-R) antagonisták (lixivaptan, tolvaptan, satavaptan, conivaptan) alkalmazásával próbálkoznak. 

Hypokalaemia endokrin formái 

A mineralocortikoid túltermelés az endokrin eredetű hypokalaemia kialakulásához vezet. 

Klinikai formák 

A primer hyperaldoszteronismus (Conn-szindróma) és a 17-hydroxyláz-hiány következtében kialakuló 
hypokalaemia tartozik ide és itt tárgyaljuk a Bartter-szindrómát is. 

Primer hyperaldoszteronismus (Conn-szindróma) 

A gyermekkorban leginkább a mellékvesekéreg hyperplasiája miatt észlelhető, felnőttkorban inkább 
a mellékvesekéreg adenomája okozza. Hypertensio, hypokalaemia, hypernatraemia, metabolikus 
alkalosis, polyuria jellemzi. A PRA csökkent. 

17-hydroxiláz hiány 

Mineralokortikoid túltermeléséhez vezet a 17-hidroxiláz-hiány is. Ez az enzim a 17-OH-progeszteron 
és a 17-OH-pregnenolon képződéséhez szükséges: hiányában a kortizol- és az androgen-szintézis 
károsodik. Az aldoszteron-képződés útja viszont nem: az ACTH-nak a kortizolhiány miatti fokozott 
elválasztása a dezoxicorticosteron és a corticosteron termelését fokozza. A PRA csökkent. 

Bartter-szindróma 

A Bartter-szindróma a juxta-glomerularis apparátus hyperplasiája hyperreninaemiával és 
hyperaldoszteronismussal. Hátterében a Henle-kacsban található NA-K-2Cl kotranszporter 
autoszómális recesszíven öröklődő diszfunkciója áll. Az elégtelen NaCl reabsorptió hypovolaemiához 
vezet, ami a renin-angiotensin-aldoszteron fokozott aktivitását okozza, s hypokalaemiát eredményez. 

Tünetek 

Az endocrin hypokalaemia tünetei a mineralokortikoid túltermelés következményei: e kórképekben 
hypokalaemia és metabolicus alkalosis alakul ki. Izomgyengeség, hyporeflexia, csökkent 
gastrointestinalis motilitas észlelhető, bénulások következhetnek be. Az EKG-n széles T-hullámok, 
megnyúlt QT-szakasz, súlyos esetben low voltage van. A K-hiányos nephropathia ADH-rezisztens 
polyuriához és hypostenuriához vezet. A komplett 17-hidroxiláz-hiányban emellett a fiúk esetében 
átmeneti jellegű külső nemi szervek észlelhetők, lányoknál a nemi érés késik. Hypertensio is 
észlelhető. A Bartter-szindrómára a növekedésbeni elmaradás és a késői pubertás is jellemző. 
Hypertensio nem mutatható ki. 
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Diagnózis 

A diagnózisban a klinikai tünetek mellett a szérum-elektrolit vizsgálat fontos, segít az EKG is. A három 
kórforma elkülönítésében a PRA és a szérum kortizol-szintjének meghatározása fontos adatot nyújt. 
A primer hyperaldoszteronismusban és a 17-hidroxiláz-hiányban a PRA csökken, a Bartter-
szindrómában emekedett. A 17-hydroxyláz hiányban szérum kortizol-szintje csökkent, progeszteron-
szintje emelkedik. A Bartter-szindrómában vesebiopsiával a juxtaglomerularis hyperplasia igazolható. 
A mellékvese- adenoma lokalizálásában vagy a hyperplasia kimutatásában képalkotó módszerek 
segítségét is igénybe kell venni. 

Kezelés 

A primer hyperaldoszteronismus kezelése sebészi; hyperplasia esetén aldoszteron-antagonista 
(spironolacton) adása jön szóba. A 17-hidroxiláz-defectus kezelése a glukokortikoid-terápia. A 
Bartter-szindrómában a K-pótlás mellett az aldoszteron-antagonisták adhatók és segíthetnek esetleg 
a prosztaglandinszintézist gátló szerek is. 

Diabetes insipidus 

Definíció és klinikai formák 

A diabetes insipidus a szervezet vízmegőrző képességének rendellenessége, polyuriával és 
polydipsiával járó kórkép, amit az ADH relatív vagy abszolút hiánya (centrális diabetes insipidus) vagy 
a vesetubulus ADH iránti érzéketlensége (nephrogen diabetes insipidus) okoz. A zavart az ép 
szomjazási központ kompenzálni képes, fokozott vízbevitel hiányában azonban exsiccatio alakul ki. 
Két klinikai formája különíthető el: a centrális és a nephrogen diabetes insipidus. 

Centrális diabetes insipidus 

Klinikai formák 

A centrális diabetes insipidus kiváltó okai sokrétűek. A familiáris forma X-hez kötött recesszív vagy 
autoszomális domináns öröklődésű lehet. Az előbbi forma alapja nem ismert, az utóbbit a 
vazopresszin-neurophysin gén mutációi okozzák. E forma esetén a tünetek általában a 6. hónap és a 
6. év között jelentkeznek. A mutáns gén terméke cytoxikus hatású, felhalmozódása az érintett 
neuronok fokozatos degenerációját váltja ki. Örökletes forma a Wolfram-szindróma, ami a diabetes 
insipidus, diabetes mellitus, opticus atrophia és süketség együttesét jelenti (DIDMOAD), genetikai 
alapja mitochondriális mutáció. A szerzett formák okai között fejlődési zavar, daganatos betegség 
(cranio-pharyngeoma, glioma, metastasis), trauma, vérkeringési zavar, reticuloendotheliosis, 
meningitis, encephalitis, fejsérülés egyaránt szerepelhet. Az idiopathiás sporadikus forma is 
előfordul. 

Tünetek 

A klinikai tünetek az ADH-hiány és a supraopticohypophysaer rendszer károsodását kiváltó 
alapbetegség szimptómáiból adódnak. A polyuria és a polydipsia nagyfokú lehet: a vizelet napi 
mennyisége a 3 l-t meghaladja, de 10 l-t vagy többet is elérhet. A gyakori éjjeli vizelés tűnhet fel 
először. Ha a folyadékbevitel akadályozott, hypertoniás dehydratio alakulhat ki, lethargiával, 
soporral, comával. Az alapbetegségtől függően változatos kombinációban észlelhetők neurológiai, 
vizuális és endokrin tünetek, hiszen a TSH, hGH és gonadotrophormon hiányához vezető elváltozások 
gyakran ADH-hiányt is okozhatnak. 
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Diagnosztika 

A diagnosztika első lépéseként célszerű azokat a kórképeket elkülöníteni, melyek polyuriát 
okozhatnak: diabetes mellitus, krónikus vesebetegségek kompenzáló polyuriás szaka, primer 
hyperaldoszteronismus, hyperparathyreosis. Fontos a vizelet alacsony sűrűségének és 
ozmolaritasának, a szérum normális vagy emelkedett Na-koncentrációjának és ozmolaritasának 
kimutatása. Segít a szomjazási és az ADH-próba. Nagy segítséget nyújt, ha elérhető, a plazma ADH 
koncentrációjának meghatározása. Az etiológiai diagnózishoz radiológiai, neurológiai, szemészeti 
vizsgálat és a társult endokrin eltérések kimutatása is szükséges. 

Kezelés 

A kezelésben oki terápiára törekedjünk. Ha ez nem lehetséges, a kezelés célja a diuresis mérséklése. 
Két szintetikus készítmény: a DDAVP és a lysin-VP áll rendelkezésre. Az előbbi hatástartama 
kedvezőbb, orrcsepp, nasalis spray és tabletta formájában is elérhető. A hatásos dózist egyedileg kell 
megállapítani. Ma már a nem ADH-tartalmú ún. orális antidiuretukumok (chlorpropamid, 
hydrochlorothyasid, carbamazepin) alkalmazása nem indokolt. 

Nephrogen diabetes insipidus 

Definíció, klinikai formák 

Az ADH termelése és elválasztása érintetlen, alapja a célszerv, a distalis vesetubulusok ADH 
érzéketlensége. A betegség veleszületett vagy szerzett lehet. A veleszületett forma X kromoszómához 
kötött recesszív vagy autoszomális recesszív öröklődésű betegség. A előbbi okát a specifikus 
receptort (vazopresszin-receptor-2 - VPR2) kódoló gén mutációi képezik, az utóbbi oka pedig az ADH-
dependens vízcsatornát (aquaporin-2 - AQP2) kódoló gén mutációja. A betegség szerzett formái 
krónikus vesebetegségek, elektrolit-zavarok (hypercalcaemia, hypokalaemia), gyógyszerhatás 
(lithium) esetén fordulnak elő. 

Tünetek 

A nephrogen diabetes insipidus tünetei a centrális formával egyezők. Veleszületett formájában a 
polyuria rendszerint már csecsemő- vagy korai gyermekkorban manifesztálódik. Gyakran a 
csecsemők bizonytalan eredetű láza, exsiccatiója és hypernatraemiája hívja fel rá a figyelmet. 

Diagnosztika 

A betegség kórisméjét az exogen ADH-ra elmaradó válasz alapján állíthatjuk fel. A diagnosztika fontos 
feladata a szekunder formát kiváltó betegség azonosítása. 

Kezelés 

A betegség kezelését a magas folyadékbevitel biztosítása és sószegény, nem túlságosan fehérjedús 
diéta alkalmazása jelenti. Gyógyszeresen Na-depléciót okozó diureticumok (thiazidok, furosemid, 
spironolacton) és non-steroid gyulladásgátlók (indomethacin) használata segíthet. 



 2111 

Prognózis 

Korai felismerés és adekvát kezelés mellett, ha a folyadék-háztartás egyensúlya és normális 
energiabevitel elérhető, a prognosis kielégítő lehet; nem kellő kezelés esetén a hypertoniás 
dehydrációs epizódok miatt a szomatikus és a mentális fejlődés zavara következhet be. 

Endokrin eredetű hypertoniák gyermekkorban 

Gyermekkorban az endokrin eredetű hypertensio ritka, gyakoriságát a szekunder hypertensiók 
néhány százalékára teszik. Az endokrin hypertoniák csoportján belül a mellékvese eredetű 
hypertonia-formákat fokozott glucocortikoid-, fokozott mineralocorticoid- és fokozott katecholamin-
hatásra visszavezethető formákra osztjuk. Külön csoportot képez a gyermekkorban is észlelhető 
metabolikus szindróma részét képező hypertonia. A renalis és renovascularis hypertonia 
kialakulásában is endokrin tényezők játszanak szerepet. Az egyéb gyermekkori endokrin hypertoniák 
is külön csoportot képeznek. 

Fokozott glucocorticoid hatás okozta hypertonia 

A fokozott glucocorticoid hatásra visszavezethető hypertonia a Cushing- szindróma eseteiben és 
hosszan tartó kortikoszteroid kezelés kapcsán fordul elő. 

Cushing szindróma 

Klinikai formák 

A Cushing-syndroma a mellékvesekéreg túlműködésének következtében kialakuló tünetegyüttes, 
mely a gyermekkorban ritkán fordul elő. A hypophysis ACTH-t termelő adenomái a gyermekkorban 
meglehetősen ritkák, a mellékvesekéreg primer elváltozásai relatíve gyakoribbak; a nodularis 
hyperplasia, az adenoma és az adenocarcinoma egyaránt előfordul. 

Tünetek 

A Cushing-syndromás gyermek jellegzetes megjelenését a holdvilágszerű arc, a felső testfélre 
lokalizálódó obesitas, az élénkvörös striák adják. A hypertonia mellett hypernatraemia, 
hypokalaemia, polycytaemia észlelhető; gyakori a glükóztolerancia csökkenése. 

Diagnosztika 

A betegség lehetőségét a klinikai tünetek vetik fel, a diagnózis a hormonvizsgálatok eredményeinek 
és a képalkotó eljárások leleteinek értékelése alapján állítható fel. A hormonvizsgálatok közül 
alapvető a kortizol szérum-koncentrációjának és vizelettel ürített mennyiségének meghatározása. A 
plazma-ACTH koncentrációjának mérésével és a Dexamethason-suppressiós teszt elvégzésével a 
mellékvese-tumor és a hypothalamus-hypophysis eredetű hiperstimuláció különíthető el. A 
hypothalamicus és a hypophysaer eredet megítélésében a corticotrop releasing factorral (CRF) 
végzett dinamikus teszt nyújt segítséget. A mellékvesekéreg-adenoma és -carcinoma pedig az exogen 
ACTH-ra adott kortizol válasz vizsgálatával különíthető el (utóbbi esetben nincs emelkedés). A 
képalkotó eljárásokra is szükség van. A mellékvesekéreg elváltozásainak vizsgálatában a CT és az 
angiographia, a hypothalamus-hypophysis vizsgálatában inkább az MRI nyújt segítséget. 
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Kezelés 

A Cushing-syndroma kezelése az etiológia függvénye. A Cushing-betegséget okozó ACTH termelő 
hypophysis-adenoma eseteiben a transsphenoidealis adenomectomia a választandó eljárás. A sikeres 
beavatkozás aránya gyermekkorban 90% körüli. Az esetek egy részében az adenoma kiújulására, 
illetve panhypopituitarismus kialakulására lehet számítani. A hypophysis külső irradiatiójának 
eredményeit a stereotaxiás módszer alkalmazása javította; az elülső lebeny funkciók károsodása, 
főként a GH-elválasztás csökkenése előfordulhat. A mellékvesekéreg tumorai által okozott Cushing-
syndroma esetében sebészei eltávolítás szükséges. Ha a tumor teljes eltávolítása nem lehetséges, a 
kortizol-szintézist csökkentő mithotan adása, illetve konvencionális kemoterápia folytatása javasolt. 

Hypertensio glucocorticoid kezelés következtében 

Hosszantartó glucocorticois kezelés következtében az ún. iatrogen Cushing-syndroma alakulhat ki, 
melynek a hypertonia is részét képezi. Megelőzése érdekében fontos a legkisebb hatásos szteroid 
dózisok alkalmazása éas az alternáló kezelés folytatása. 

Fokozott mineralocorticoid-hatás okozta hypertoniák 

Fokozott mineralocorticoid-hatás következtében számos mechanizmus alapján alakul ki hypertonia, 
noha a hyperaldoszteronismus és a hypermineralo-corticismus egyéb formái a gyermekkorban ritka 
betegségek. 

Klinikai formák 

Primer hyperaldoszteronismus 

A kórképet a hypokalaemia endokrin okai között ismertettük. 

Szekunder hyperaldosterinismus 

A vese juxtaglomerularis rendszerének tumora és a Wilms-tumor renintúltermelés révén okoznak 
hyperaldoszteronismust és volumenhypertensiót. 

Dexamethasonnal csökkenthető hypertonia (glucocorticoid suppresible hypertension - GSH). 
Autoszomális domináns öröklődésű, ritka betegség. Patogenetikai alapját egy hibrid gén képezi, ami 
hypertoniát okozó metabolitok (18-hydroxykortizol és a 18-oxokortizol) fokozott képződéséhez vezet. 
Ez viszont dexamethasonnal visszaszorítható. 

Fokozott mineralocorticoid-hatás a szteroid-bioszintézis zavara miatt 

Mineralocorticoid túlprodukcióból adódó hypertonia alakul ki a mellékvesekéreg steroid-
bioszintézisében szerepet játszó 11-β-hydroxyláz éa 17-α-hydroxyláz hiánya miatt is. 

A 11-β-hydroxyláz defektust a congenitalis adrenalis hyperplasia (CAH), a 17-α-hydroxyláz defektust 
pedig a hypokalaemia endocrin okai között ismertettük. 
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Látszólagos mineralocorticoid túltermelés 

A látszólagos mineralocorticoid túltermelés (apparent mineralo-corticoid excess syndrome - AMES) 
autosomalis recesszív öröklődésű enzimopathia. A 11-β-hydroxysteroid-dehidrogenáz hiánya 
következtében a kortizol a renalis I. típusú mineralocorticoid-receptorokhoz kötődik, s ezáltal 
mineralocorticoid-hatást vált ki. Hasonló képet okoz szerzett betegségként az enzim inhibitorainak 
(pl. medvecukor) a fogyasztása is. A hypertensio dexamethason adásával visszaszorítható. 

Lényegileg pseudohyperaldoszteronismus. Patogenetikai lényege a vesetubulusok iontranszportjának 
autosomális dominans öröklődésű zavara. Emiatt hypernatraemia és hypertonia alakul ki, a PRA és az 
aldoszteron-koncentráció alacsony. 

Diagnosztika 

A fokozott mineralocorticoid-hatás miatt kialakult hypertonia-formák diagnosztikájában alapvető, 
hogy hypernatraemia, hypokalaemia és metabolikus alkalosis észlelhető s alacsony a PRA. Az egyes 
formák elkülönítésében az előzmény, a specifikus tünetek, a hormonvizsgálatok és a képalkotó 
eljárások segítenek. A családi előfordulás az öröklődő formák lehetőségét veti fel (GSH, AMES, Liddle-
syndroma). A lányok virilisatiója, a fiúk macrogenitosomia praecoxa vagy korai nemi érése a 11-β-
hidroxyláz-hiány, a sexuális infantilismus vagy a fiúk pseudohermaphroditismus masculinusa pedig a 
17-α-hidroxyláz-defektus mellett szól. Ilyenkor a kortizol, 17-hidroxy-progesteron, 
deoxykortikoszteroid meghatározás nyújt segítséget. Ha az aldoszteronszint emelkedettnek bizonyul, 
a primer hyperaldoszteronismus lehetősége miatt ultrahang, CT- és MR-vizsgálatok végzendők. Az 
AMES-ben és a Liddle szindrómában nem mérhető emelkedett aldoszteron-szint. A dexamethason-
szuppresszió a GSH fennállása bizonyítására alkalmas. 

Kezelés 

A fokozott mineralocorticoid-hatás miatt kialakult hypertonia-formák kezelése az etiológia 
függvénye. Az aldoszteron-termelő adenomák sebészeti megoldást igényelnek. GSH esetében 
kisdózisú glucocorticoid kezelés szükséges. A 11-beta-hydroxyláz defektus kezelése az adekvát 
glucocorticoid pótlás, a 17-α-hydroxyláz hiány esetén emellett androgen-pótlásra is szükség van. 
AMES-ban segíthet a kortizol-termelés suppressiója dexamethasonnal, spironolacton-blokád is 
hasznos lehet. Liddle szindrómában K megtartó diuretikumok (triamteren, amilorid) adandók. 

Fokozott katecholamin-hatás okozta hypertoniák 

A chromaffin rendszer tumorai közül a phaeochromocytoma emelhető ki. A katecholamin-termelésük 
miatt hypertensiót okozhatnak még a neuroblastoma, ganglioneuroblastoma, ganglioneuroma és a 
sympaticoblastoma is. 

Phaeochromocytoma 

Gyermekkorban ritkán előforduló tumor. A mellékvese velőállományából, a sympathicus lánc mentén 
elhelyezkedő chromaffin sejtekből egyaránt kiindulhat, s ectopiás elhelyezkedésű is lehet. 
Gyermekkorban a fiúk tumora és az egyoldali megjelenés a gyakoribb. 

Tünetei a katecholamin túlprodukcióra vezethetők vissza: fejfájás, szívdobogás, hypertonia, 
elsápadás, verejtékezés, hányinger, hasi fájdalom, emocionális labilitás. Gyermekkori sajátság, hogy 
állandó és intermittáló tünetek egyaránt észlelhetők lehetnek. 
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A betegség lehetősége a klinikai tünetek alapján merül fel. A diagnózis a panaszok, a VMA-próba 
pozitivitása és a katecholaminok szérum-koncentrációjának, illetve a vizelettel ürített mennyiségének 
emelkedése alapján állítható fel. A tumor lokalizálásában segíthet az UH-, a CT- és az MR-vizsgálat és 
a metajodobenzilguanidin-scan szerepe emelhető ki, segíthet az angiographia és a mellékvesevénák 
metabolitmeghatározással egybekötött katéterezése is. 

A phaeochromocytoma elsődleges kezelése sebészi. A kimutatott tumort - α- és β-adrenerg 
blokkolókkal történő előkészítés után - műtéti úton kell eltávolítani. A műtét során a vérnyomás és a 
cardiális státus monitorozása nagy fontosságú. A műtéti manipuláció hypertoniás krízist válthat ki, a 
tumor eltávolítását hypotoniás állapot követheti. Műtét után a klinikai tünetek változásának 
értékelése és a katecholamin vizsgálat megismétlése szükséges. Residuum gyanuja esetén a 
képalkotó vizsgálat is újravégzendő. Nehezen lokalizálható residuum esetén alfa-methyl-thyronin 
alkalmazása jöhet szóba. 

Neuroblastoma 

A sympathoblastok tumora. Gyakori gyermekkori tumor, hypertonia azonban az esetek kis 
hányadában fordul elő. Ötéves kor előtt észlelhető leginkább. Malignus tumor, melynek azonban a 
spontán regressiója is lehetséges. Fennállásának lehetősége a tumor általános és helyi tünetei 
alapján merül fel. Az esetek egy részében tachycardia, hypertonia is észlelhető. Diagnosztikájában a 
képalkotó eljárásoknak, a csontvelő- és a szövettani vizsgálatnak, valamint a katecholamin-
meghatározásnak van szerepük. Kezelése komplex: a sebészi eltávolítás, a multimodularis 
kemoterápia, a radioterápia és a csontvelő-transzplantáció egyaránt részét képezi. A katecholamin-
túlprodukció tüneti kezelést is igényelhet. 

Hypertonia a metabolikus szindróma komponenseként 

A gyermek-korban is észlelhető metabolikus szindróma egyik összetevője a hypertonia. 
Kialakulásában a hyperinsulinaemia szerepe meghatározó (lásd a metabolikus szindróma kérdését 
bemutató témakört is). 

Endokrin tényezők a renális és a renovasculáris hypertonia kialakulásában 

A renalis és renovascularis hypertoniák a szekunder hypertoniák külön csoportját alkotják. 
Kialakulásukban vasoconstrictiós és volumen-tényezők egyaránt szerepelnek: a renin-angiotensin és 
a kallikrein-bradikinin rendszer, illetve az aldoszteron-hatás. Lényeges továbbá a renin-angiotensin 
rendszer és az aldoszteron-elválasztás kapcsolata és a pitvari natriuretikus peptid protektív hatása. 

A PRA vizsgálata a gyermekkori szekunder hypertoniák kivizsgálásában fontos: magas renin szint 
esetén a renális vagy renovascularis eredet vizsgálandó. E hypertonia-formák kezelése komplett: az 
alapbetegség kezelése, az angiotensin-konvertáló enzim hatásának vagy az angiotensin-hatásnak a 
blokkolása és aldoszteron antagonisták alkalmazása. 

Egyéb endokrin hypertoniák a gyermekkorban 

A hyperthyreosis esetek jelentős hányadában a gyermekkorban is hypertonia észlelhető, mert a 
pajzsmirigyhormonok a katecholamin-érzékenység fokozása révén systolés hypertensiót okoznak. Az 
alapbetegség kezelésére a hypertonia rendeződik. 
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A hyperparathyreosisban is kialakulhat hypertonia, mert a PTH a reninképzést stimulálja. Az 
alapbetegség kezelésére a vérnyomás normalizálódik. 

Fogamzásgátlók szedése a serdülőkorban hypertoniát okozhat, mert az ösztrogen fokozza a 
reninszubsztrát produkcióját. A korszerű készítmények esetén ilyen hatással kevésbé kell 
számolnunk. 

A Ca- és P-anyagcsere zavarai 

A Ca- és P-anyagcsere szabályozása 

A szervezet kálcium (Ca) és foszfát (P) készletének, valamint a vér Ca- és P-koncentrációjának 
állandóságát hormonális reguláció biztosítja, ami három hormonnak: a parathyreoideákban 
termelődő parathormonnak (PTH), a vesében létrejövő 1,25-(OH)2-cholecalciferolnak és a 
pajzsmirigy C-sejtjei által elválasztott kalcitoninnak az együttműködése révén valósul meg. A vér Ca-
tartalmának csökkenése (hypocalcaemia) a PTH-elválasztás fokozódásához vezet. A szérum ionizált 
Ca-koncentrációját a parathyreoidea-sejtek Ca-érzékelő receptorai (calcium sensing receptor - CaSR) 
észlelik, s hatásukra növekszik a PTH szekréció. A PTH a csontresorptio révén Ca-t mobilizál, csökkenti 
a Ca-kiválasztást, s - az 1,25-(OH)2-cholecalciferol elválasztásának fokozása révén - növeli a Ca 
felszívódását. Ezzel egyidejűleg a P-kiválasztás, a visszaszívás csökkenése miatt, a PTH hatására 
fokozódik; ehhez viszonyítva a csontokból történő P-mobilizáció nem jelentős. A vér Ca-tartalmának 
fokozódása (hypercalcaemia) esetén ellenkező irányú változások következnek be. A calcitonin hatásai 
is a hypocalcaemia kialakulását segíti elő. A Ca-homeostasis nemcsak a szérum ionizált Ca 
tartalmának pontos kontrollálását, hanem a csontrendszer integritásának hosszú távú fenntartását is 
szolgálja. A szabályozás különböző eredetű zavarai egyaránt okozhatják a Ca és P anyagcsere és a 
csontanyagcsere betegségeit. 

A Ca- és P-anyagcsere és a csontanyagcsere vizsgálatának lehetőségei 

A szérum Ca- és P-koncentrációjának valamint alkalikus foszfatáz enzim aktivitásának a 
meghatározása jelentik az alapvető vizsgálati módszereket. Az alkalikus foszfatáz aktivitása 
kifejezetten korfüggő. Fontos a Ca és a P vizelettel ürített mennyiségének meghatározása is. A Ca 
üritést a kreatinin üritéshez viszonyítva is célszerű megadni (mmol Ca/mmol kreatinin). A P ürítés 
pedig a tubularis visszaszívás arányával jellemezhető: TRP = vizelet-P x szérum-kreatinin / vizelet-
kreatinin x szérum-P. 

A csontanyagcsere folyamatában olyan anyagok képződnek és metabolizálódnak, melyek a 
csontanyagcsere markereiként szolgálnak. A csontképződés markerei az alkalikus foszfatáz aktivitása, 
az osteocalcin és a procollagén I peptidek koncentrációja a szérumban. A csont-resorptio markerei a 
vizelet Ca/creatinin hányadosa, továbbá a hydroxyprolin és a hydroxylysin, a pyridinolin és a 
deoxypyridinolin, az N-telopeptid és a C-telopeptid vizsgálata. A metabolikus csontbetegségek 
vizsgálatában a csont ásványi anyag tartalmának vizsgálata a gyermekkorban is fontos módszert 
jelent. 

A Ca-P-anyagcsere és a csontanyagcsere zavarainak osztályozása 

Az ásványi anyagcsere zavarai prenatalis, perinatalis vagy postnatalis inzultusok eredménye, melyek 
genetikai vagy táplálkozási eredetűek, vagy pedig interkurrens betegségekhez kapcsolódnak. A 
kálcium háztartás zavarának fontos jele a vér Ca-szintjének változása, emiatt a kálciumanyagcsere 
zavarait a Ca-szint alapján csoportosítják. Így pl. a parathormon termelésének és hatásának 
elégtelensége hypocalcaemiára, kórosan fokozott szekréciója hypercalcaemiára vezet. Az ennél 
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gyakoribb D-vitamin-hiányos rachitisben a csont struktúrájának megváltozása megelőzi a vérkémiai 
változásokat. Az egyéb metabolikus csontbetegségekben pedig nem jellemző a vér Ca és P szintjének 
eltérése. A következőkben a kálcium- és csontanyagcsere zavarait gyakorlati megközelítésű felosztás 
szerint ismertetjük: hypocalcaemiák, hypercalcaemiák, rachitis, osteoporosis, egyéb 
csontanyagcsere-betegségek. 

Hypocalcaemiák 

A gyermekkori hypocalcaemia okai rendkívül szerteágazóak. A gyakorlati betegellátás szempontjából 
közülük az újszülöttkori hypocalcaemiák, a hypoparathyreosis, és a PTH-rezisztencia emelhetők ki, s 
népegészségügyi jelentőségű a rachitis. 

Újszülöttkori hypocalcaemia 

Klinikai formák 

Nem egységes kórkép; egyes formáit a fellépés ideje szerint különböztetjük meg. A korai forma 
esetében a tünetek az első három életnapon észlelhetők, a késői formák a 4-21. napon 
manifesztálódnak, egy részük elhúzódóan fennállhat (elhúzódó formák). 

A korai forma kialakulásában fontos, hogy a terhes anya parathyreoidea működésére a hyperfunkció 
jellemző. Emiatt az újszülött parathyreoideái hypofunkciósak: a szérum-Ca-szint az első életnapon 
csökken, a PTH-szint alacsony. Később a parathyreoidea-működés fokozódik, s a szérum Ca-szint 
normalizálódik. Ezt a folyamatot számos tényező zavarhatja meg. A korai újszülöttkori hypocalcaemia 
terhességi toxaemia, placentaris rendellenességek, anyai diabetes és hyperparathyreosis esetén 
észlelhető: az első két esetben a szövetpusztulással járó hyperphosphataemia, a többiben az anyai 
hypercalcaemia miatt. Az asphyxia, sepsis, RDS is a hyperphosphataemia révén okoz hypocalcaemiát, 
míg az acidosis bikarbonát-korrekciója a Ca csontba épülésének fokozása útján. 

A késői forma, a 4-21. nap közötti hypocalcaemia oka vagy a fokozott foszfát-bevitel, vagy pedig Mg-
hiány. Az újszülöttkori relatív hypoparathyreosis ugyanis viszonylag alacsony glomerularis filtrációs 
rátával társul, s a túlzott foszfát-felvétel hypocalcaemia kialakulásához vezethet. Erre mesterséges 
táplálás esetén, a nagyobb foszfát-terhelés miatt számíthatunk. A hypomagnesaemiát a magnesium 
intestinális felszívódásának vagy renális reabsorptiójának congenitális defektusai okozhatják. A 
következményes hypocalcaemia a csökkent PTH elválasztás vagy válaszreakció miatt alakul ki. 

Az elhúzódó formák hátterében az újszülött hypoparathyreosisa vagy D-vitamin-hiánya állhat. 

Tünetek 

A tünetek a korai formák esetében aspecificusak: lethargia, hasi dystensio, etetési nehézség, hányás, 
irritabilitas, convulsiók. A késői formákban a pozitív Chvostek- és Trousseau-tünet (lásd később) is 
észlelhető lehet, az irritabilitas és a fokozott izomtónus mellett. Convulsiók is felléphetnek; ezek 
általában fokálisak, de multifokális vagy generalizált forma vagy myoclonus is előfordulhat. 

Diagnózis 

A diagnózist a klinikai tünetek észlelése mellett a hypocalcaemia kimutatása és a tünetek iv. Ca-ra 
bekövetkező megszűnése biztosítja. A szérum P-, Mg- és alkalikus foszfatáz vizsgálata, EKG végzése 
(megnyúlt Q-T intervallum), a korai formákban az anyai Ca- és P-értékek ismerete is segíthet. 
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Kezelés 

A kezelés 10 %-os Ca-gluconat iv. adásából áll; 1 ml/perc sebességgel maximum 1,5 ml/ttkg dózis 
adható a szívműködés monitorozása mellett. Bradycardia jelentkezésekor a beadást abbahagyjuk. Ha 
hypomagnesaemia is fennáll, 0,2 ml/ttkg 50 % magnéziumszulfát adandó im. 

Hypoparathyreosis 

Definíció 

Hypoparathyreosisról akkor beszélünk, ha a PTH hatásának elmaradása következtében kialakult 
hypocalcaemiával járó kórállapot csökkent PTH elválasztásra vezethető vissza. A betegség ritkább, 
mint az újszülöttkori hypocalcaemia, és a gyermekkor folyamán bármikor előfordulhat. 

Klinikai formák 

A congenitalis forma a parathyreoideák hibás fejlődésének következménye. A parathyreoideák izolált 
hiánya esetén az öröklődés X-hez kötött recesszív vagy autoszomális recesszív egyaránt lehet. 
Hypoplasia vagy aplasia a DiGeorge szindróma részeként is előfordulhat. A hypoparathyreosis mellett 
szív fejlődési rendellenességek (Fallot tetralogia, aortaív abnormalitások), thymus aplasia vagy 
hypolasia és a T-sejtek működészavara is észlelhetők. Az öröklődés autoszomális domináns. A HDR-
szindrómában a hypoparathyreosis idegeredetű siketséggel (deafness) és dysplasiás vesékkel (renal 
disease) együtt fordul elő. A Barakat-szindróma a hypoparathyreosis, az idegeredetű siketség és a 
nephrosis társulását jelenti. 

A szerzett forma gyakoribb, legtöbbször a pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy műtéte okozza, s lehet a 
mellékpajzsmirigyeket érintő destruktív folyamatok következménye is. Nem ritkán a parathyreoideák 
autoimmun eredetű károsodása Addison-kórral, thyreoiditisszel, ritkán diabetesszel, anaemia 
pernicosával társulhat. Krónikus mucocutan candidiasis és az ectodermalis dystrophia tünetei is 
előfordulhatnak: ez a tünetegyüttes az APECED (autoimmune polyendocrinopathy candidiasis 
ectodermal dystrophy) szindróma. Általában először a mucocutan candidiasis jelentkezik, majd a 
hypoparathyreosis tünetei válnak észlelhetővé, a hypadrenia pedig csak évek mulva alakul ki. Az 
APECED-szindróma az ún. autoimmun regulátor (AIRE-1) gén mutációi következtében alakul ki. 

Tünetek 

A hypoparathyreosis klinikai képe a hypocalcaemia megnyilvánulásaiból és az egyes formák 
csatlakozó tüneteiből tevődik össze. Izomfájdalmak, rángások, paraesthesiák fordulnak elő. 
Felismerhetők lehetnek a latens tetania tünetei: Chvostek-tünet - a n. facialis kilépési helyét megütve 
beidegzési területén rángást látunk; Trousseau-tünet - a kart vérnyomásmérővel leszorítva a kézen 
őzfejtartás jelentkezik; peroneus-tünet - a n. peroneus megkopogtatása a fibula külső felületén a láb 
flexióját és abductióját váltja ki. 

A tetania manifeszt tünetei is észlelhetők lehetnek: a carpopedalspasmus, a laryngealis stridor és 
convulsiók. Utóbbiak motoros nagyrohamok, petit mal attackok, fokális görcsök egyaránt lehetnek. 
Fejfájás, pangásos papilla fordulhat elő. A szellemi fejlődés retardált lehet. DiGeorge-szindrómában 
visszatérő infekciók fordulnak elő, az immunfunkciók zavara mutatható ki s a thymus árnyéka a rtg-
en hiányzik. A hypoparathyreosissal járó egyéb szindrómákban a jellemző szomatikus anomáliák és 
szervi eltérések csatlakozása alakítja ki a klinikai képet. 
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Diagnosztika 

A hypoparathyreosis diagnózisa a hypocalcaemia és a hyperphosphataemia kimutatásával, továbbá a 
PTH meghatározásával állítható fel. Az EKG-n a QT-távolság megnyúlása észlelhető. A vér-pH és 
HCO3-koncentráció, a vesefunkciók és az alkalikus foszfatáz aktivitás vizsgálata segít a rachitogen, a 
hyperventilációs, a hányással kapcsolatos ún. gastricus és a krónikus veseelégtelenség okozta tetania-
formák elkülönítésében. 

Kezelés 

A kezelés manifeszt tetania esetén iv. 10 %-os Ca-gluconat adásával kezdődik, mint az újszülöttkori 
hypocalcaemiában. Ezután a Ca oralis bevitelére térünk át, ami Ca-lacticum vagy -gluconat 
formájában történhet. A hypoparathyreosis oki terápiáját a PTH adása jelentené, de ilyen készítmény 
még nem áll rendelkezésre. A kezelésben D-vitamin-származékok alkalmazhatók: a 
dihydrotachysterol (DHTS), az alfacalcidiol és a calcitriol. A DHTS olcsó, de ma már az alfacalcidiol és a 
calcitriol is elérhető. A hypoparathyreoticus beteg szoros ellenőrzése szükséges. A szérum Ca-
koncentráció és a vizelet Ca-ürítés megfelelő beállítása esetén a hypercalcaemia miatt előforduló 
vesekárosodás (nephrocalcinosis) ritka szövődmény. 

PTH-rezisztencia (pseudohypoparathyreosis) 

Definíció 

A betegség lényege, hogy a PTH hatásának elmaradása a célszervek PTH iránt fennálló 
érzéketlenségének következménye. 

Klinikai formák 

Ma már a PTH-rezisztencia számos formája ismert (2. táblázat). 

2. táblázat A PTH-rezisztencia formái 

Pseudohypoparathyreosis I. típus (Albirght-féle osteodystrophia) 
Pseudohypoparathyreosis I/a 
komplett forma: hypocalcaemia, osteodystrophia, szomatikus eltérések 
hypocalcaemiával nem járó forma (pseudopseudohypoparathyreosis) 
Pseudohypoparathyreosis I/b 
szomatikus eltérésekkel nem járó forma 
szelektív renalis rezisztencia (pseudohypohyperparathyreosis) 
Pseudohypohyperparathyreosis I/c 
- többszörös hormonrezisztenciával járó forma 
Pseudohypoparathyreosis, II. típus (cAMP- érzéketlenség) 

 

Az I. típusa az Albright-féle hereditaer osteodystrophiának (AHO) felel meg. Alapja a célszervekben 
PTH-receptorok jelátvitelének abnormalitása, ami a Gsα-protein mutációinak a következménye. 
Legtöbbször a hypocalcaemia, az osteodystrophia és a jellegzetes szomatikus tünetek (l. később) 
együttesen észlelhetők (I/a forma). Előfordul, hogy a szomatikus jelek megvannak, de a Ca-
anyagcsere eltérései nem mutathatók ki (pseudopseudo-hypoparathyreosis). Egyes esetekben a 
pseudohypoparathyreosis biokémiai eltérései szomatikus tünetekkel nem társulnak, és a Gsα-protein 
aktivitás is normális (I/b forma). Az érintettek esetében gyakran csak szelektív renális PTH 
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rezisztencia áll fenn, s a megemelkedett PTH-szint a csontokban hyper-parathyreosisra jellemző 
elváltozásokat (pseudohypohyper-parathyreosis) okoz. A betegség I/c formáját azok az esetek 
jelentik, akik az AHO szomatikus jelei és hypocalcaemia mellett a többszörös hormonrezisztencia 
tüneteit is mutatják: a TSH, a gonadotropinok, a vazopresszin és a glucagon rzisztencia fordulhat elő. 
A pseudohypoparathyreosis II. típusa pedig tulajdonképpen cAMP-inszenzitivitás; PTH-ra képződik 
cAMP, de ennek anyagcserehatása elmarad. A felsorolt formák közül az I/a típus a leggyakoribb. 

Klinikai kép 

A hypocalcaemiás AHO eseteiben a hypocalcaemia tünetei és az osteodystrophia mellett számos 
szomatikus tünet együttese is megtalálható. Jellemző az alacsony termet, a kerek arc, az obesitas, a 
rövid (negyedik és ötödik) kéz- és lábtőcsontok. A fogzás késik. A bőr alatt és a bazális idegdúcokban 
meszesedés fordulhat elő. A koponyatető rtg.-n vastag. Mentális retardáció, idegi eredetű 
halláscsökkenés is társulhat. A normocalcaemias AHO esetében ugyanezen tünetek normális Ca-
szinttel együtt észlelhetők. Más esetekben csak biokémiai eltérések mutathatók ki, a szomatikus jelek 
nélkül. 

Diagnosztika 

A diagnózis megállapításában a fizikális jelek, a hypocalcaemia és a hyperphosphataemia észlelése 
mellett az emelkedett szérum-PTH-szint kimutatása a döntő. Az egyes típusok elkülönítésében 
fenotípus, a hypocalcaemia, a csonttünetek, egyéb hormonális eltérések figyelembe vétele segíthet. 

Kezelés 

A pseudohypoparathyreosis hypocalcaemiás formáinak kezelése egyezik a hypoparathyreosis 
kezelésével. 

Hypercalcaemiák 

A hypercalcaemiák okai 

Hypercalcaemia a gyermekkorban ritkábban fordul elő, mint a hypocalcaemia. Az egyes formák 
ismertetését a hyperpathyreosissal kezdjük, majd az elsődlegesen nem parathyreoidea eredetű 
hypercalcamia-formákat foglaljuk össze. 

Primer hyperparathyreosis 

Klinikai formák 

A primer hyperparathyreosis a szervezet igényeit meghaladó parathormon termelés, ami 
hypercalcaemiát okoz. Újszülöttkorban anyai hypoparathyreosis esetén fordulhat elő. A későbbi 
életkorban a parathyreoideá(k) hyperlasiája illetve adenomája okozhatja a PTH szekrécio autonom 
fokozása révén. A familiáris parathyreoidea hyperplasia öröklődése autoszomális domináns. Az 
adenoma izoláltan fordul elő, vagy multiplex betegség (multiplex endocrine adenomatosis – MEN) 
része. 
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Multiplex endocrin neoplasia (MEN) szindróma 

A parathyreoidea-adenoma multiplex endocrin adenomatosis részeként is előfordulhat. A MEN 1. 
típusában (Wermer-szindróma) a következő szervekben alakulhatnak ki tumorok: parathyreoidea, 
enteropancreatikus neuroendokrin rendszer (pl. insulinoma), adenohypophysis (pl. prolactinoma). 
Ezekhez további tumorok társulhatnak (pl. carcinoid-tumorok). A MEN 2A. típusában (Sipple-
szindróma) pedig a pajzsmirigy medullaris carcinomája mellett phaeochromocytoma és ritkán 
parathyreoidea adenoma is található. A MEN 2B. típusában a phaeochromocytomával és a 
pajzsmirigy medullaris carcinomájával nyálkahártya neuromák társulnak, hyperparathyreosis nem 
észlelhető. A MEN 2. típusai is autoszomális domináns öröklődésű szindrómák, a RET-onkogen 
mutációi okozzák. 

Klinikai kép 

A primer hyperparathyreosisban gyakran általános tünetek észlelhetők: gyengeség, étvágytalanság, 
hányás, obstipáció fordul elő. A betegség lehetőségét a hypercalcaemia észlelése veti fel. A PTH 
emelkedett szintje miatt ugyanis hypercalcaemia továbbá hypercalciuria hypophosphataemiával és 
hyperphosphaturiával észlelhető. A vesékben elmeszesedés következhet be, kőképződéssel. Polyuria 
és polydypsia észlelhető. Osteoporosis, gyakran cystás osteodystrophia (a Recklinghausen-féle 
osteitis fibrosa cystica generalisata) mutatható ki. A beteg testi és szellemi fejlődésében visszamarad, 
idegrendszeri tünetek és pszichés zavarok is előfordulhatnak. 

Diagnosztika 

A diagnózisban a Ca- és P-anyagcsere jellegzetes eltérése mellett a szérum emelkedett PTH-
szintjének kimutatása meghatározó. Hypercalcaemia mellett a referencia tartomány felső részébe 
eső PTH szint már diagnosztikus értékű. Az emelkedett alkalikus foszfatáz aktivitás és osteocalcin 
szint fokozott csont-turnovert tükrözhet. A röntgenvizsgálat lelete alapján elkülöníthető a D-vitamin-
túladagolás okozta fokozott csontdenzitástól. A PTH túlprodukciót okozó elváltozás lokalizálása 
céljából UH, CT, MR, radioaktív szelén-methionin szcintigráfia végzésére lehet szükség. 

Kezelés 

A primer hyperparathyreosis kezelés sebészi. A műtét során a túlműködő mellékpajzsmirigy 
azonosítása izotópos detektálással lehetséges. A műtét hatásosságát az intraoperatív PTH-mérés 
igazolja. 

Szekunder és tercier hyperparathyreosis 

A hyperparathyreosis ezen formái a hypocalcaemia következtében alakulnak ki. 

Szekunder hyperparathyreosisra vezet a rachitis és a hyperphosphataemiás krónikus 
veseelégtelenség. A renalis osteodystrophia kialakulásának elsődleges oka, hogy az 1α-hidroxiláció 
károsodása miatt 1,25-(OH)2-cholecalcipherol termelődése zavart szenved. Ez a Ca felszívódásának 
kifejezett csökkenését okozza. A csökkent glomerularis filtráció következtében pedig foszfát-retenció 
következik be. Mindezen hatások szekunder hyperparathyreosist eredményeznek. A hypocalcaemia 
aktiv D-vitamin adásával rendezhető. Tercier hyperparathyreosisról akkor beszélünk, ha a hosszabb 
ideig fennálló szekunder hyperfunkció regulációtól független túlműködéssé alakul át. A szérum PTH 
szintje extrém magas. Rendszerint műtéti megoldás szükséges. 
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Nem parathyreoidea-eredetű hypercalcaemiák 

Ismeretük a differenciáldiagnosztika szempontjából fontos. A nem parathyreoidea eredetű 
hypercalcaemiák közül csecsemőkorban a subcutan zsírnecrosis, a D-vitamin-túladagolás okozta 
hypercalcaemia, továbbá a Williams-szindróma (mentális retardáció, szomatikus anomáliák, 
szívfejlődési zavar) és a familiaris hypocalciuriás hypercalcaemia (általában tünetmentes esetei) 
említhetők. A gyermek- és serdülőkorban pedig D-vitamin intoxicatio, thiazid diuretikumok 
használata, immobilizició, sarcoidosis és malignus betegségek járnak hypercalcaemiával. 

E hypercalcaemia-formák tünetei változatosak. Klinikailag étvágytalanság, hányás, hányinger, 
obstipatio jellemzi. Diabetes insipidus-szerű nephropathia jelenhet meg. A vesében mészlerakódás 
mutatható ki, kőképződés következhet be, corneameszesedés is előfordulhat. Csökkent izomerő, 
apathia, zavartság léphet fel. Az EKG görbén a QT-szakasz megrövidülését észlelhetjük. 

A diagnosztikában a hypercalcaemia kimutatása a kiinduló pont, fontos az előzmények és az 
alapbetegség figyelembevétele, továbbá a Ca- és P-anyagcsere célzott vizsgálata. 

A kezelésben fontos a Ca-bevitel csökkentése, Ca szegény étrend és bő folyadékbevitel. A kiürítés 
sóinfúzió és calciuretikus kacsdiutetikumok (Furosemid) adásával gyorsítható (a diuretikum adása 
kövesse az infuzió adását). Glucocorticoid kezeléssel pedig a felszívódás és a csontból való kilépés is 
csökkenthető. Súlyos, életet veszélyeztető esetben peritonealis vagy haemodialízis alkalmazása is 
szóba jöhet. 

Rachitis 

Definíció 

A rachitis a növekedésben lévő csontszövet elégtelen mineralizációjának és az osteoid állomány 
felszaporodásának a következménye, csak a növekvő gyermekek esetében előforduló 
csontanyagcere zavar. 

Etiológia 

A rachitis kialakulásának okait a 3. táblázat foglalja össze. 

3. táblázat. A rachitis kialakulásának okai 

D-vitamin-hiány 

 Anyai elégtelen D3-vitamin ellátás 

 Étrendi elégtelenség 

 Napfényhatás hiánya 
D-vitamin felszívódásának zavara 

 Malabsorptiós kórképek: gluténszenzitív enteropathia, epeút-elzáródás 
D-vitamin-bioszintézis elégtelensége 

 Szerzett 25-hidroxyláz-hiány: májbetegségek, hypoparathyreosis 

 Veleszületett 1-alfa-hidroxyláz-hiány (D-vitamin-dependens rachitis I-es típusa) 

 Szerzett 1-α-hidroxyláz-rendellenesség: krónikus veseelégtelenség, hypoparathyreosis 
D-vitamin megváltozott metabolizmusa 

 Anticonvulsiv kezelés 
Ca hiány 
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D-vitamin rezisztencia (D-vitamin-dependens rachitits II-es típusa) 
Hypophosphataemia 

 Familiaris hypophosphataemia 

 Renalis tubularis rendellenesség: Fanconi-szindróma 

 Elégtelen foszfátbevitel 
Hypophosphatasia 

 

Pathomechanizmus 

A zavartalan mineralizáció feltétele a testnedvek optimális Ca- és P-tartalma. A D-vitamin hiányában 
a Ca és a P felszívódása a szükséglethez viszonyítva csökken. Ez a csontszövet ásványianyag-
tartalmának nem megfelelő ütemű növekedéséhez vezet. A szabályozás ugyanis a szérum Ca 
koncentrációt ezen az áron képes a fiziológiás tartományban tartani, ugyanakkor a kompenzáló 
hyperparathyreosis miatt csökken a szérum P-szintje. 

Az 1,25-(OH)2-cholecalcipherol képződése a szintéziséhez rendelkezésre álló prekurzorok függvénye. 
Ezek az ultraibolya sugarak hatására a bőrben képződnek vagy a táplálék D-vitamin tartalmából, 
illetve az exogen D-vitamin bevitelből származnak. A D-vitamin hiány mellett zavart lehet az 1,25-
(OH)2-cholecalcipherol szintézisének és a hormonhatás kialakulásának folyamata is. A rachitis négy 
csoportját a D-vitaminnal kapcsolatos zavarok mellett a Ca-hiány, P-hiány és az alkalikus foszfatáz 
zavara képezi. 

Az elégtelen anyai D3-vitamin ellátás a transzplacentális átvitel nem kielégítő volta miatt már 
congenitalisan vagy a korai csecsemőkorban manifesztálódó rachitishez vezet. A koraszülöttek 
szegényes D-vitamin raktára mellett a rapid növekedési rátájuk miatt a szükségletük is fokozott. Ha az 
exogén D-vitamin ellátottság nem optimális, a napfény UV sugarainak hiánya is hozzájárulhat a 
rachitis kialakulásához. 

A zsírban oldódó D-vitamin praecursorok felszívódása steatorrhoeában, glutenszenzitív 
enteropathiában, cystás fibrosisban, obstructív biliáris betegségben tökéletlen. Az anticonvulsív 
kezelésben részesülő csecsemők és gyermekek esetében viszont a gyógyszerek enzimindukciós 
hatása miatt az aktív D-vitamin lebomlása felgyorsul és rachitis alakul ki. 

A cholecalcipherol májban és vesében történő hidroxilációjának zavara következhet be máj- és 
vesebetegségekben. A veleszületett 1α-hidroxiláz hiány D-vitamin-dependens rachitist okoz (I. típus). 
Az 1α-hidroxiláció hypoparathyreosisban és pseudohypoparathyreosisban is csökkent. A célszervek 
1,25-(OH)2-cholecalcipherollal szemben fennálló érzéketlensége miatt is D-vitamin-dependens 
rachitis alakulhat ki (II. típus). A Ca-hiányos rachitis az elégtelen Ca-bevitel következtében fejlődik ki, 
trópusokon élő, rossz szociális helyzetű gyermekek körében gyakori. Hypercalciuriás állapotokban is 
kialakulhat. 

A hypophosphataemia, ami a P csökkent felszívódásának és/vagy a csökkent renális reabsorptiónak a 
következménye lehet, szintén rachitis kialakulásához vezet. Öröklődő forma a hypophosphataemiás 
rachitis (foszfát-diabetes). A hypophosphataemiás rachitis komplex renális tubularis elégtelenség 
részeként is megjelenhet (Fanconi-szindróma). A hypophosphatasia esetén is rachitis-szerű klinikai 
kép észlelhető. 

Az öröklődő rachitis-formákat az alábbiakban külön is összefoglaljuk. 
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D-vitamin-dependens rachitis, I. típus (VDRR-I) 

A korábban pseudo-D-vitamin-hiányos rachitisnek nevezett betegség alapja az 1α-hidroxiláz enzim 
veleszületett hiánya. A betegség öröklődése autoszomális recesszív. A rachitis klinikai, radiológiai és 
biokémiai jelei adekvát D-vitamin-ellátás ellenére is súlyos formában észlelhetők. 

D-vitamin-dependens rachitis, II. típus (VDRR-II) 

A célszervek D-vitamin iránti érzéketlenségének következménye. Hátterében a D-vitamin specifikus 
receptorainak hiánya, azok csökkent kötőképessége és az aktív D-vitamin nuclearis 
transzlokációjának zavara egyaránt állhat. Klinikailag nem egységes kórkép; súlyos rachitises tünetek 
jellemzik. 

Hypophosphataemiás rachitis 

Hyperphosphaturiával, hypophosphataemiával, kifejezett rachitises tünetekkel járó ritka betegség, 
amit korábban primer D-vitamin-rezisztens rachitisnek nevezetek. Öröklődése X kromoszómához 
kötött domináns. A primer defektust a vese tubularis foszfát-reabsorptiójának csökkenése (foszfát-
diabetes) képezi, ami a foszfát-reguláló gén (PHEX) mutációinak következménye. 

Hypophosphatasia congenita 

Autoszomális recesszív öröklődésű ritka enzymopathia. A csökkent enzimaktivitás az ossificatiós 
folyamatok zavarát okozza. Rachitisszerű csontelváltozások és alacsony szérum alkalikus foszfatáz 
aktivitás, növekedési retardáció jellemzik. 

A rachitis klinikai képe 

A klinikai kép a beteg korától és a mineralizációs zavar súlyosságától függ. A koponyán a craniotabes 
a legkorábbi tünet. Az occipitális csont pingponglabdaszerűen benyomható. A két tuber frontale az 
osteoid szövetszaporulat miatt előre boltosul, az occipitalis terület pedig ellaposodik, a koponya 
oldalról nézve négyzet alakú lesz (caput quadratum). A mellkason a csont-porc határon kialakuló 
duzzanatok hozzák létre a rachitises olvasót, a rekeszizom húzó hatása váltja ki a tapadása területén 
a Harrison-barázdát, emellett tyúkmell is kialakulhat. A végtagokon jellegzetes a bokák és a csuklók 
epiphysis duzzanata, később O- vagy X-láb is kialakulhat. A gerincoszlopon kyphosis, scoliosis 
fejlődhet ki, s létrejöhet a rachitises szűkmedence is. A fogzást késés és sorrendiségi zavar jellemzi. 
Az izomzat petyhüdt, az izületek lazák. Általános tünetként gyarapodásbeli elmaradás, anaemia, 
légúti tünetek, infectióra való hajlam észlelhető. 

A másodlagos rachitis-formákban az alapbetegség (felszívódási zavar, májbetegség, 
glomerulopathiák) tünetei is észlelhetők. 

A rachitis diagnózisa 

A diagnózis az előzmények ismeretén, a fizikális vizsgálat leletein, a vérkémiai eltéréseken, de 
elsősorban a radiológiai elváltozásokon alapszik. Tisztázandó a D-vitamin ellátás módja és 
rendszeressége, továbbá a rachitis alapját képezhető betegségek fennállása. Számba veendők a 
rachitist alátámasztó tünetek. A szérum Ca-koncentrációja többnyire normális marad, a P 
koncentráció csökken, az alkalikus foszfatáz szintje pedig emelkedik. 
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A csukló és a boka röntgenvizsgálata szabálytalan és kiszélesedett epiphysist ábrázol, a csontosodási 
magvak megjelenése késik, a csontok mészszegények. D-vitamin hiányos rachitist igazol az, ha 
közepes mennyiségű D-vitamin adására a csontok rachitikus léziója radiológiailag gyorsan gyógyul. 

A D-vitamin hiány okának tisztázáshoz és a ritkább rachitis-formák diagnosztizálásához további 
vizsgálatok szükségesek. Így pl. hypophosphataemiás rachitisben a P koncentráció kifejezetten 
alacsony. A másodlagos rachitisformák lehetőségét specifikus laboratóriumi vizsgálatok eredményei 
támaszthatják alá, aminek elemei a 25-OH-D, a 1,25-(OH)2-D és a PTH mérése. 

A rachitis megelőzése és kezelése 

A megelőzés és a kezelés D-vitamin készítményekkel történik. Az egészséges újszülöttek, csecsemők 
napi 400 NE D3-vitamint kapjanak, a koraszülöttek szükséglete napi 800 NE. Malabsorptióban a napi 
adag 2000-2500 NE legyen. Antikonvulzív kezelésben részesülő csecsemők napi 1000 NE D3-vitamin 
adásában részesüljenek. 

Az aktív rachitis kezelése a kiváltó októl s a rachitis formájától függ. D-vitamin hiányos rachitis 
fennállásakor naponta 4-5000 NE D3-vitamin adandó 3-4 héten át, súlyos esetben még nagyobb dózis 
is indokolt lehet. Ezt követően a megelőzésre alkalmazott adagok adhatók. A D-vitamin 
malabsorptiója által okozott rachitis esetén a D3-vitamin terápiás adagja 10000-25000 NE is lehet 
naponta. Ezzel szemben a Ca-hiányos rachitisben a Ca-adagolás szükséges. 

A veleszületett vagy szerzett 1α-hidroxiláz elégtelenségben szenvedők kezelése alfacalcidiol vagy 
calcitriol kezeléssel történhet. A D-vitamin-dependens rachitis II. típusában is az aktív D-vitamin nagy 
adagjaival próbálkozhatunk. A hypophosphataemiás rachitisben megfelelő foszfátpótlás biztosítandó, 
amit calcitriol együtt szükséges adni. 

Osteoporosis és sceletalis dysplasiák 

Az osteoporosis a csonttömeg és a minerális denzitás csökkent voltát jelenti, ami gyermekkorban is a 
csonttörés fokozott kockázatával jár. Primer formák az osteogenesis impefecta és az idiopathiás 
juvenilis osteoporosis, s számos szekunder forma is ismeretes. 

Osteogenesis imperfecta 

A gyermekkori osteoporosis ritka öröklődő formája. A pathogenesisének lényege az I típusú kollagén 
szintézisének génmutációk következtében kialakult zavara. A betegség tünetei rendkívül 
változatosak. A klinikai megjelenés és az öröklődés típusa szerint négy forma különíthető el, a klinikai 
spektrum a mérsékelt osteopaeniától, a gyakori törésekkel járó formán át az életet veszélyeztető 
esetekig terjed. A diagnózis döntően a klinikai tüneteken alapszik. A radiológiai vizsgálat az általános 
osteopenia jeleit és a gyakori törések következtében kialakult deformitásokat mutatja. A 
laboratóriumi vizsgálatok kevés segítséget adnak: az alkalikus foszfatáz aktivitása és a vizeletben a 
hydroxyprolin ürítése emelkedett lehet. Az egyes típusok pontos azonosítását molekuláris genetikai 
vizsgálatok biztosíthatják. A kezelés ma még csupán tüneti. Ortopaediai, rehabilitációs és fogászati 
gondozás szükséges. A biszfoszfonátkezelés ígéretesnek tűnik, de még további tanulmányok 
szükségesek. 
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Idiopathiás juvenilis osteoporosis 

A pubertast megelőző időpontban fellépő, ismeretlen etiológiájú osteoporosis, a csontképződés 
átmeneti zavara képezi a pathológiai alapját. A derék, a csípők és a lábak fájdalmával jelentkezik. A 
csontfájdalmak miatt mozgáskorlátozottság alakulhat ki. Minimális erőbehatásra a hosszú csöves 
csontok és a gerinc törései következhetnek be. Az új csontok callus nélkül formálódnak. Kezelésében 
calcitoninnal, calcitriollal, fluoridokkal egyaránt szerény eredmények érhetők el. A pubertást 
követően viszont spontán drámai javulás következik be. 

Szekunder osteoporosis 

Etiológia 

Másodlagosan számos betegség következtében alakulhat ki osteoporosis a gyermekkorban is. Az 
osteoporosis ilyenkor a csontképződés és a csontresoptio egyensúlyzavarának következménye. Az 
endokrin betegségek között említhetők a késői pubertás és a hypogonadismus hyper- és 
hypogonadotrop formái, a hyperthyreosis, a növekedési hormon hiány, a fokozott glucocorticoid 
hatás (a Cushing-szindróma és a glucocorticoid kezelés), a szerv transzplantációkat követő 
gyógyszeres kezelés. A hematológiai betegségek közül az akut lymphoid leukaemia és a thalassaemia 
emelhető ki. Osteoporosis alakulhat ki gyulladásos bélbetegségekben (a Crohn-betegségben és colitis 
ulcerosában), továbbá a gluten-szenzitív enteropathiában. Észlelhető lehet autoimmun 
betegségekben, így a juvenilis arthritisben. Előfordulhat krónikus vese- és májbetegségekben, 
anorexia nervosában is. 

Tünetek 

Az osteoporosis lehetőségére a hátfájás, a járáskor észlelt fájdalom és a minimális traumák kapcsán 
bekövetkező törések hívják fel a figyelmet. 

A diagnosztikában a lehetséges okok széles skálája miatt elengedhetetlen az előzmények gondos 
elemzése. A következő lépések a csontrendszer radiológiai vizsgálata, a csontdenzitás korrekt 
megítélése és a Ca- és csontanyagcsere laboratóriumi vizsgálata. Szükséges továbbá a lehetséges 
alapbetegség irányába végzett részletes vizsgálatok elvégzése is. 

A gyermekkori szekunder osteoporosis kezelésére vonatkozóan egyértelmű szakmai ajánlások nem 
állnak rendelkezésre. A törések és a következmények ortopaediai ellátása, az adekvát fájdalom-
csillapítás, a fizioterápia és a gyógytorna folytatása alapvető. Az optimális D-vitamin és Ca bevitelt, 
illetve a szükséges szupplementációt biztosítani kell. A calcitonin kezelés előnyös voltát gyermekkori 
osteoporosisbsan kisebb tanulmányok bizonyítják. A felnőttek osteoporosisában sikeresen adott 
biszfoszfonátok alkalmazása gyermekkorban még nem engedélyezett. Az állapot hátterében álló 
alapbetegség adekvát kezelése is szükséges. 

Sceletalis dysplasiák 

A sceletalis dysplasiák a csontstruktúra általános betegségét jelentő kórképek heterogén csoportját 
képezik, növekedési retardációban, csontdeformitásokban és funkcionális zavarokban nyilvánulnak 
meg. Több mint 230 sceletalis dysplasiát írtak le, 4000-10000 születésre esik egy eset. 

E kórképek feloszthatók aszerint, hogy döntően a végtagok vagy a törzs rövidülése észlelhető, hogy a 
dysplasia epiphysealis, metaphysealis vagy diaphyseális megjelenésű, továbbá hogy a koponya vagy a 
gerinc érintettsége kimutatható-e, végül hogy milyen mutációk állnak a háttérben. A sceletalis 
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dysplasiák első csoportját a transmembran receptorok mutációi következtében kialakuló betegségek 
képezik. Közülük az achondroplasiát és a hypochondroplasiát említjük. További csoportot alkotnak a 
kollagen vagy a porc-matrix proteinek betegségei. Az osteogenesis imperfecta egyes formáit a 
gyermekkori osteoporosisok között már tárgyaltuk, itt csupán a spondyloepiphysealis, a Schmid-féle 
metaphysealis és a multiplex epiphysealis dysplasiákat említjük röviden. E kórformákban a 
csontrendszer morfológiai eltérései és a növekedési retardáció állnak előtérben. 

Achondroplasia 

Autoszomális dominans öröklődésű kórkép. A fibroblast growth factor receptor-3 (FGFR-3) génjének 
mutációi következtében alakul ki. A betegek megjelenése jellegzetes. A végtagok súlyos fokú 
rövidsége, normális törzs, kifejezett lumbalis lordosis, nagy fej, előre boltosuló homlok jellemzi. A 
növekedési retardáció kifejezett. A mentális funkciók normálisak. A végmagasság 100-140 cm körüli. 

Hypochondroplasia 

Gyakran a FGFR-3 mutációjának következménye, az esetek egy részében genetikai eltérés nem 
mutatható ki. Öröklődése autoszomális domináns. A klinikai kép az achondroplasiára emlékeztet. A 
tünetek azonban később jelentkeznek és enyhébbek. A végtagok rövidségével járó alacsony növés a 
pubertás során válik kifejezetté. A fiúk 140-160, a lányok 130-150 cm végmagasságot érnek el. 

Spondyloepiphysealis dysplasia 

Autoszomalis dominans öröklődésű csontdysplasia-formák együttese. A kollagen II receptor (COL2A1) 
mutációinak következménye. A csigolyák laposak, a súlyos kyphoscoliosis miatt a törzs lényeges 
megrövidülése is észlelhető. A növekedési retardáció kifejezett. Myopia, halláscsökkenés, zománc 
hypoplasia fordul elő. 

Multiplex epiphysealis dysplasia 

Autoszomalis dominans öröklődésű kórkép, a porc oligomer protein képződéséért felelős gén 
(COMP) mutációi okozzák. Multiplex epiphysealis dysplasiás elváltozások, a végtagok mérsékelt fokú 
rövidültsége jellemzi, a gerinc nem érintett. 
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Raine JE, Donaldson MDC, Gregory JW, Savage MO, Hintz RL. Practical Endocrinology and Diabetes. 
Blackwell Publishing, Oxford, pp. 147, 157. (2006) 

Tesztkérdések 

1. Az akut mellékvese elégtelenség jellemzői - melyik hamis állítás? 
A. Hányás, hasmenés exiccosis 
B. Hypernatraemia, hypokalaemia 
C. Tudatzavar, kóma 
D. Hyponatraemia, hyperkalaemia 
 



 2127 

2. A diabetes insipidus fennállása ellen szóló lelet 
A. A vizelet szomjazásra emelkedő osmolaritása 
B. Hypernatraemia 
C. A nátrium ürítés csökkenése 
 
3. Az ADH túltermelés jellemzője 
A. A testsúly csökkenése 
B. Hypernatraemia áll fenn 
C. A vizelet Na koncentrációja nagy 
 
4. A 17-OH-progesteron emelkedésével járó hyponatraemia forma 
A. Addison kór 
B. Pseudohypoaldisteronismus 
C. Congenitalis adrenalis hyperplasia (CAH) 
 
5. Az Addison-kórban jellegzetes laboratoriumi eltérés 
A. Hypokalaemia 
B. Hyponatraemia 
C. Hyperglycaemia 
 
6. A gyermekkori Cushing-kórra nem jellemző lelet 
A. A növekedés felgyorsulása 
B. Hypertonia 
C. Striák megjelenése 
 
7. Glucocortikoid készítménnyel kezelendő hypertonia forma 
A. Hypertonia coartatio aortae miatt 
B. A CAH 11-β-hydroxyláz defektus miatt kialakult formája 
C. A metabolikus szindróma részét képező hypertonia 
 
8. A Ca-P anyagcsere gyermekkorban leggyakoribb eltérése 
A. Rachitis 
B. Hypoparathyreosis 
C. Hyperparathyreosis 
 
9. Az első teendő akut hypocalcaemiában 
A. Ca-gluconat iv. adása 
B. D3-vitamin adása 
C. Calcitriol készítmény adása 
 
10. A D3-vitamin preventív dózisa 
A. 1000 NE/nap 
B. 400 NE/nap 
C. 2000 NE/nap 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: B, 3: C, 4: C, 5: B, 6: A, 7: B, 8: A, 9: A, 10: B 
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21. NEUROLÓGIAI BETEGSÉGEK A PRAXISBAN 

Fejfájás 
dr. Vajer Péter 

Bevezetés 

A családorvosok rendszeresen kezelnek migrénes vagy más elsődleges fejfájásban szenvedő 
betegeket, hiszen a fejfájás egyike azon betegségeknek, amelyek miatt leggyakrabban orvoshoz 
fordulnak az emberek. Az elmúlt években a fejfájás miatt kezeltek száma jelentősen növekszik. A 
fejfájások nagy többsége epizódikusan jelentkezik, mégis a felnőtt lakosság 4-5%-ánál napi szinten 
fordul elő. Ezen betegek életminősége rosszabb, mint azoké, akiknek esetenként van fejfájásuk. 

A fejfájások differenciáldiagnosztikájában az az alapkérdés, hogy tünetről vagy primer 
fejfájásbetegségről van-e szó. 

Definíció, BNO tartomány 

G4300 Migrén aura nélkül (közönséges migrén) 
G4310 Migrén aurával 
G4330 Szövődményes migrén 
G4380 Egyéb migrén 
G4390 Migrén k.m.n 
G4400 Halmozott fejfájás syndroma 
G4410 Éreredetű fejfájás m.n.o. 
G4420 Tensiós típusú fejfájás 
G4430 Idült, posttraumás fejfájás 
G4440 Gyógyszer okozta fejfájás m.n.o. 
G4480 Egyéb, meghatározott fejfájás syndromák 
O2940 Spinalis és epiduralis érzéstelenítés miatti fejfájás a terhesség alatt 
O7450 Vajúdás-szülés alatt spinal.-epidural. érzéstelenítés okozta fejfájás 
O8940 Spinalis-epiduralis érzéstelenítés okozta fejfájás a gyermekágy alatt 
R51H0 Fejfájás 

 

Epidemiológia 

A fejfájás az egyik leggyakoribb ok, amivel a betegek az orvost felkeresik. Egyes becslések szerint 
Magyarországon akár hárommillió embernek van rendszeresen visszatérő fejfájása. A migrénesek 
száma egymillióra tehető. A betegek fele még a családorvost sem keresi fel panaszával, vény nélkül 
kapható gyógyszerekkel kezeli magát. Mindenkinek legalább egy-két alkalommal van élete során 
fejfájása anélkül, hogy komolyabb betegség állna a háttérben. Egy dán vizsgálat a fejfájás élettartam 
prevalenciáját 66%-nak találta. 

Mortalitás/morbiditás 

A különböző vizsgálatok a hatodiktól a tizedik leggyakrabban előforduló megbetegedésnek találják a 
fejfájást a családorvosi praxisokban. 
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Nem 

Egy több mint 12000 személyen végzett tanulmány szerint pubertás korig a nemek között nincs 
különbség a fejfájás előfordulásában, azonban egy felnőtteket vizsgáló ausztrál munkacsoport a nők 
körében minimum kétszer gyakoribbnak találta a migrént. 

Életkor 

A tüneti fejfájások az összes fejfájás 5-10%-át, idősebb korban 20%-át teszik ki, az elsődleges 
fejfájások aránya 90-95%, idősebb korban 60-70%. 

Társadalmi háttér 

A fejfájás mind a társadalom, mind az egyén szempontjából komoly teherként jelentkezik, az indirekt 
költségek (keresőképtelenség, csökkent teljesítmény stb.) meghaladják a betegségre közvetlenül 
fordított költségeket. 

Pathophysiológia 

A fejfájás hátterében leggyakrabban felső légúti fertőzés áll. A fejfájások többsége elsődleges fejfájás 
(migrén, tenziós fejfájás stb.), ezek közös jellemzője, hogy idegrendszeri működészavar 
következtében jönnek létre. A krónikus, napi gyakorisággal előforduló fejfájás a tenziós típusú 
fejfájás, a migrén. Fogászati kórképek elsősorban arcfájdalmat okoznak (az arcfájdalmak 90 
százalékát). Szignifikáns összefüggés van a szorongás, illetve depresszív kórképek és a fejfájás között. 

Hatáskör/kompetencia 

A neurológiai kórképek körében a hatásköri lista alapján a családorvos önálló feladata az ismert, 
kivizsgált, terápiával egyensúlyban lévő tenziós típusú és egyéb elsődleges fejfájások gondozása. A 
szakellátás irányításával részt kell venni a migrén, cluster fejfájás kezelésében. 

Pathogenezis 

A fejfájások háttere nem pontosan ismert. Az elsődleges fejfájások közös jellemzője, hogy 
idegrendszeri működészavar következtében jönnek létre. A cluster fejfájásban a n. trigeminus 
aktiválódása okoz heves fájdalmat, az agytörzsi paraszimpatikus központ reflexes aktiválódása 
következtében féloldali vegetatív kísérő tünetek jelentkeznek. 

Klinikum 

Anamnézis 

A fejfájások diagnózisa elsősorban az anamnézisen és a fizikális neurológiai vizsgálaton alapszik, 
eszközös vizsgálat csak akkor szükséges, ha differenciál-diagnosztikai kérdések merülnek fel. 

Fel kell tárni, hogy korábban volt-e fejsérülés, betegség (tartósan panaszt okozó betegségek), a 
családban előfordult-e migrén, használ-e gyógyszereket, drogokat. 

A fájdalom jellemzőinek teljeskörű leírása szükséges, ami magába foglalja a következőket: 
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 A fejfájás fennállásának időtartama: órák, napok, hónapok, évek? 

 Oldaliság: egy- vagy kétoldali, lokalizált vagy diffúz 

 Kisugárzás: tarkó, koponyatető, arc, szem, fogak, vagy más területek 

 Minőség: feszítő vagy nyomó, pulzáló, szúró 

 Súlyosság: tolerálható vagy a napi aktivitást károsító 

 Frekvencia: visszatérő 

 Kezdet: hirtelen, fokozatos, alvásból felébreszti a beteget 

 Precipitáló faktorok: érzelmek, stressz, alkohol, fizikai aktivitás, éhség stb. 

 Fejfájást csökkentő faktorok: relaxáció, gyógyszerek, alkohol, étkezés, alvás stb. 

 Társuló faktorok: hányinger, hányás, szédülés, látászavar 

Fizikális vizsgálat 

A fizikális vizsgálat belgyógyászati és neurológiai vizsgálatból áll. Az alap paraméterek rögzítésén túl, 
meg kell vizsgálni a fejet, a temporális artériákat, arc- és nyakizmokat, a nyaki gerincet, fogakat és a 
temporomandibuláris ízületet, figyelni kell az esetleg megjelenő meningeális izgalmi jelekre. A 
neurológiai vizsgálat során látótér, pupilla, szemmozgások és az arc és a végtagok szenzoros és 
motoros vizsgálata szükséges. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

We, T. vérkép, T. vizelet, vércukor, ionok, máj- és vesefunkciós paraméterek Szükség esetén liquor 
vizsgálat. 

Képalkotó vizsgálatok 

CT, MRI, nyaki gerinc rtg. 

Egyéb vizsgálatok 

EEG, szemészet, fül-orr-gégészet, poliszomnográfia, fogászat 

Diagnózis 

A vizsgálat során eldöntendő kérdések: Elsődleges fejfájásról van-e szó? Vannak-e szekunder formára 
utaló jelek? Vannak-e fizikális eltérések? Akut ellátást igényel-e a beteg, fennáll-e az alábbiak közül 
valamelyik: 

 Hirtelen kezdet 

 Súlyos, a beteget nagyon megviselő fejfájás 

 Láz 

 Tudatzavar 

 Hányás 

 Előrehajlás, köhögés rontja 

 Reggeli órákban a legerősebb 

 Neurológiai tünetek társulnak 

A fejfájások felosztását az 1. táblázat mutatja. 
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1. táblázat. A fejfájások felosztása 

Primer Szekunder 

Migrén 
Tenziós típusú fejfájás 
Cluster fejfájás 
Egyéb primer fejfájások 

Fej és nyak trauma 
Craniális/cervicalis vaszkuláris kórképek 
Nem vaszkuláris intracraniális kórképek 
Fertőzések 
A homeosztázis zavara 
Fej, arc, nyak, szem, fül, orr, sinusok megbetegedése 
Pszichiátriai kórképek 
Gyógyszermegvonás 
Craniális neuralgiák, arcfájdalmak 

 

Önálló fejfájásbetegségek 

Migrén 

A nők körében gyakrabban előforduló, rohamokban jelentkező fejfájás, mely 10-17%-os élettartam-
prevalenciát mutat. Jellemzően féloldali, a mindennapi aktivitást zavaró, lüktető vagy görcsös jellegű 
fejfájás. A migrénes rohamhoz sokszor társul hányinger/hányás, továbbá fények, hangok vagy szagok 
iránti túlérzékenység jelentkezik. A betegek több mint felénél fordul elő ún. migrénaura (szikralátás, 
látótérkiesés, ritkábban paraesthesia vagy paresis), mely 5-20 perc alatt alakul ki és egy órán belül 
megszűnik. Egyes betegeknél már a roham előtt fél-egy nappal migrén-prodroma jelenik meg 
enyhébb hangulatzavar, irritabilitás stb. formájában. A rohamot provokáló tényezők: időváltozás, 
stressz, menstruáció, kialvatlanság, fizikai megterhelés, alkohol, csokoládé, sajtok. 

Tenziós típusú fejfájás 

Jellemzően fiatal életkorban kezdődik. Ez a leggyakoribb önálló fejfájás, nők körében gyakoribb. A 
nyomó illetve szorító jellegű fájdalom ritkán gátolja a mindennapi tevékenységet, 30 perctől akár egy 
hétig is eltarthat- Kísérő tünetek általában nincsenek. Krónikus forma esetén a fejfájós napok száma 
meghaladja a 180-at egy év alatt. 

Cluster fejfájás 

Férfiak körében nagyjából ötször gyakoribb, prevalenciája 1% alatt van. A roham mindig féloldali, 
orbitális, frontális vagy temporális, negyedórától három óráig tarthat. A fájdalom hasító, éles, a 
beteget nagyon megviseli, társuló tünetek: könnyezés, orrdugulás, orrfolyás, conjunctiva 
belövelltsége. A rohamok sokszor rohamperiódusokban jelentkeznek évszakváltáshoz kapcsolódva, 
az egyes rohamok napi rendszerességgel, akár azonos időben térnek vissza. 

Másodlagos fejfájások 

Analgetikum-abúzus okozta fejfájás 

Havi 15 napot meghaladó gyakorisággal előforduló fejfájás, amire jellemző az alábbiakból legalább 
egy: kétoldali, nyomó/szorító jellegű, enyhe vagy közepes erősségű és a fejfájás az analgetikum-
abúzus során alakult ki vagy ideje alatt jelentősen rosszabbodott továbbá az adott gyógyszer 
elhagyása után 2 hónappal a fejfájás megszűnik vagy visszatér eredeti formája. Az analgetikum 
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okozta fejfájásban a primer fejfájás miatti napi fájdalomcsillapító szedés miatt gyógyszer-rezisztencia 
alakul ki, a fejfájás egyre rosszabb, megvonási tünetek alakulnak ki. 

Térszűkítő folyamatok okozta fejfájás 

Többnyire folyamatosan erősödő, diffúz, nem lüktető fejfájásról van szó, azonban hirtelen kezdetű 
erős fejfájás is jelezhet térszűkítő folyamatot. Sokszor hányinger, hányás, látászavar kíséri. 

Cerebrovaszkuláris betegségek 

Ezekben a betegségekben a fejfájás csak kísérőtünetként jelentkezik, megjelenése, intenzitása 
változhat, diagnosztikai szempontból csak néhány kórképben van nagy jelentősége: subarachoideális 
vérzésben, aortadissectioban és agyi vénás thrombosisban, ugyanis itt a vezető tünet a fejfájás. 
Ritkábban jelentkezik fejfájás agyi infarktusban, TIA-ban, míg intracerebrális vérzésben gyakori, 
azonban itt a neurológiai gócjelek, a tudatzavar uralják a klinikumot. 

Differenciál-diagnózis 

Ld. az 1. táblázatot. 

Kezelés 

Ha van kiváltó ok, akkor oki terápiát kell alkalmazni: fertőző betegségre antibiotikumot, fogászati 
vagy sebészeti beavatkozást, ha szükséges stb. Mindenesetre itt is igaz az általános családorvosi 
megközelítés: megfelelő páciens támogatás, betegoktatás, preventív szemlélet és ha szükséges, 
akkor szakorvoshoz irányítás. 

Az elsődleges fejfájások kezelésénél alapelv az életmódváltás és lehetőség szerint a minél kevesebb 
fájdalomcsillapító használata. A kezelés kulcsa lehet a betegoktatás, melynek része a 
stresszcsökkentés és a relaxációs kezelés. 

Migrén esetén az életmódi kérdéseket és kiváltó faktorokat érdemes áttekinteni. A kezelésben 
alapelv, hogy a legegyszerűbb még hatékony fájdalomcsillapítót kell alkalmazni, amilyen korán csak 
lehetséges. A betegek egy részénél például hatékony a paracetamol vagy a nyugalom. Súlyosabb 
esetekben antiemetikumra, aszpirinre vagy ergotamin-származékra, illetve triptánok alkalmazására 
lehet szükség. Profilaktikus terápiát akkor alkalmazunk, ha havonta több mint két alkalommal fordul 
elő migrénroham és nem reagál akut szerekre. Ilyenkor 5-HT2 antagonisták, β-blokkolók 
(propranolol, metoprolol, atenolol), valproát és egyes antidepresszánsok jönnek szóba. 

A tenziós típusú fejfájás epizódikus formájának kezelésére általában elegendők a minor 
analgetikumok. A krónikus típusban szenvedők kezelése nem könnyű feladat. Triciklikus 
antidepresszívumok, SSRI készítmények, β-blokkolók, valproát alkalmazható. A nem gyógyszeres 
kezelés lehetőségei között a relaxáció, nyaki torna, autogén tréning, masszázs, fizikoterápia szerepel. 

A cluster fejfájás kezelésében bizonyítottan hatékony szerek: verapamil, lithium carbonate, 
methysergide, vaplroát, kortikoszteroidok és ergotamine. 100%-os oxigén 15 percen át történő 
belégzése a legtöbb rohamot megállíthatja. További lehetőséget jelent sumatriptan sc., 
dihydroergotamin plusz metoclopramid adása. 

Analgetikum-abúzus okozta fejfájás esetén a fájdalomcsillapító elvonása után az esetek több mint 
80%-a meggyógyul. 
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Gondozás 

A családorvosnak szerepe kiemelt az alábbiak területén: 

 A beteg rendszeres ellenőrzése 

 Betegedukáció 

 Életmódi tanácsok átadása: étkezési tanácsok, rendszeres testmozgás, relaxáció 

 Kerülendő ételek és italok: alkohol (különösen a vörösbor), csokoládé, paradicsom, 
citrusfélék, sajtok 

 Foglalkozással kapcsolatos rizikófaktorok megváltoztatása: stressz kiküszöbölése, toxikus 
gázok/gőzök belégzésének kerülése, nagy megterheléssel járó fizikai munka mellőzése 

 Rendszeres fogorvosi ellenőrzés 

 Felső légúti infekció esetén azonnali kezelés megkezdése 

Terápiás elégtelenség, primer prevenció 

Terápiás elégtelenség, diagnsztikai nehézségek esetén irányítsuk betegünket fejfájás-centrumba, 
ezek listája itt található: http://www.fejfajas-tarsasag.hu/docview.aspx?r_id=3238313932&web_id=. 
A primer prevenció nem releváns 

Irodalom 

Kundra O. Fejfájás: differenciáldiagnosztikai kérdések és terápiás lehetőségek a háziorvosi 
gyakorlatban. Orvostovábbképző Szemle 16:12. (2009) 
Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. The International 
Classification of Headache Disorders. Cephalalgia 24(Suppl1):1. (2004) 
Komoly S. Neurológiai anamnézis és betegvizsgálat. IX. félév végi vizsgaanyag kézirat. Pécs (2007) 
Ertsey Cs. Fejfájás a mindennapi orvosi gyakorlatban. LAM 20:727. (2010) 
Rasmussen BK. Epidemiology of headache. Cephalalgia. 21:774. (2001) 
Stovner LJ, Andree C. Prevalence of headache in Europe: a review for the Eurolight project. J. 
Headache Pain 11:289. (2010) 

Betegtájékoztató 

Milyen típusai vannak a fejfájásnak? 

Az úgynevezett önálló fejfájások közül a leggyakoribb a migrén és a tenziós fejfájás. Az önálló fejfájás 
azt jelenti, hogy a fejfájás nem valamilyen egyéb betegség tünete. Nem ritka a fájdalomcsillapítók 
túlzott fogyasztása után kialakuló fejfájás. 

Migrén 

A migrén rohamokban jelentkező heves fejfájás, visszatérő, lüktető, nagyfokú fájdalom, amely 
többnyire a fej egyik oldalát érinti, ritkábban kétoldali. A hirtelen kezdődő fájdalmat látási, hallási 
vagy egyéb idegrendszeri tünetek előzik meg. A roham általában havonta egy-négy alkalommal 
jelentkezik, és fél-egy napig tart, de ez egyénenként változó lehet. Van, akinél életében egyszer és 
van, akinél havonta többször is előfordul. A roham néhány órától akár három napig is tarthat. 
Émelygés, hányinger, hányás kísérheti. Bármely életkorban kialakulhat, de leggyakrabban fiatal 
felnőttkorban kezdődik. A betegek között háromszor annyi a nő, mint a férfi, a lakosság csaknem 
10%-át érinti. A migrén oka nem ismert. Kiváltó tényezői: időjárási frontok (légnyomásváltozás), 

http://www.fejfajas-tarsasag.hu/docview.aspx?r_id=3238313932&web_id
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bizonyos élelmiszerek: például citrusfélék, sajtok, csokoládé, élelmiszer-tartósítószerek, vörösbor, 
különböző szagok, illatok, alváshiány, stressz, menstruáció. 

Tenziós fejfájás 

A tenziós fejfájást többnyire állandó, kétoldali, tompa pántszerű fájdalomként írják le. Sokaknak 
szorító jellegű fájdalma van az állkapocs, nyak területén. A tenziós fejfájás lassú kezdettel indul, 
fokozatosan éri el csúcspontját. Sokszor a nap közepén kezdődik. Mi okoz tenziós fejfájást? Stressz, 
alvászavar, allergia, izomfeszülés (nyak, fej), depresszió, szorongás, hormonális változások, egyes 
gyógyszerek. 

A túlzott gyógyszerszedés miatt kialakult fejfájás 

Erre a fejfájástípusra jellemző, hogy túlzott gyógyszerszedés miatt alakul ki, napi gyakorisággal 
jelentkezik, többnyire a reggeli órákban. Sokszor a fejfájás mellett egyszerre van jelen az émelygés, 
szorongás, depresszió vagy alvászavar. 

A diagnózis felállítása 

A fejfájás leírása, a társuló tünetek részletes elemzése alapján a kezelőorvos azonosítani tudja, hogy 
milyen típusú fejfájásról van szó. Ezért fontos, hogy a fájdalom jellegéről, jelentkezéséről, társuló 
egyéb tünetekről, kiváltó okokról pontos leírást kapjon az orvos, sokszor fejfájásnapló vezetését 
javasolják ezek rögzítésére. Adott esetben laborvizsgálat, képalkotó vizsgálatok (CT, MRI) lehet 
szükséges. 

Kezelés 

Többnyire pihenés vagy vény nélkül kapható gyógyszerek szedése elegendő: aszpirin, 
acetaminophen, ibuprofen, naproxen. Legjobban akkor járunk, ha a fejfájás kezdetekor alkalmazzuk 
valamelyik fájdalomcsillapítót, mielőtt a fájdalom elhatalmasodik. Ha ezek a gyógyszerek nem 
használnak, keresse fel háziorvosát. 

Számos vényköteles készítmény használható a fejfájás kialakulásának megelőzésére: triciklikus 
antidepresszánsok, epilepszia elleni készítmények, béta-blokkolók. Ezek a gyógyszerek segítenek 
abban, hogy ritkábban alakuljon ki fejfájás, azonban, nem feltétlenül gátolják meg a fejfájás 
kialakulását. 

Mit tehet a beteg a fejfájás kialakulásának megelőzésére? 

• Érdemes napi rutint kialakítani 
• Lefekvés, felkelés ugyanabban az időben történjen 
• Szánjon elegendő időt a pihenésre, alvásra 
• Reggelizzen minden nap, a koplalás gyakori oka a fejfájásnak 
• Sportoljon rendszeresen. Meditáció, jóga, relaxációs terápia segíthet a fejfájás 

megoldásában 

Esettanulmány 

A 66 éves férfibeteg sötét szobában fekszik, elmondja, hogy három napja magas láza van, erős 
fejfájással, hányással. A fejfájás hirtelen jelentkezett, súlyos, nem oldódik és elsősorban a frontális 
területre lokalizálható, hirtelen mozdulatokra rosszabbodik, de köhögésre nem. A betegnek nem volt 
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görcsrohama, nem volt ismert betegsége, gyógyszereket nem szed, a tünetek, panaszok 
megjelenését megelőzően korának megfelelő állapotban volt. 

Státusz: Fizikális eltérés nincs, légzés, keringés rendben, vérnyomás 140/90 Hgmm, fr. 92/min., 
neurológiai vizsgálattal eltérés nem volt detektálható. 

Az elvégzett laborvizsgálatban emelkedett fehérvérsejtszámon kívül eltérés nem volt. 

A beteget meningitis gyanúval, mentőszállítással fertőző betegeket ellátó kórházba utaltam. Az 
elvégzett lumbárpunkció alapján Listeria meningitis gyanúját vetették fel, iv. ampicillin terápiát 
kezdtek, melyre a beteg megfelelően reagált. 

Megbeszélés: Láz, fejfájás, fotofóbia hányással intracraniális fertőzés (meningitis, encephalitis, 
agytályog) gyanúját veti fel. A bakteriális meningitis klasszikus triásza lázból, nyakmerevségből és 
megváltozott mentális állapotból áll. Azt is kell tudni, hogy a “triász” szenzitivitása 50%. Meningitis 
esetén az alábbi négy tünet közül kettő jelen van: fejfájás, láz, nyakmerevség, tudatzavar. Társuló 
tünetek lehetnek: fotofóbia, émelygés, hányás és fájdalmas szemmozgás. 

Bakteriális meningitis esetén a fejfájás hirtelen kezdetű, néhány perc vagy óra alatt éri el 
maximumát, általában diffúz, de sokszor frontális területre lokalizálódik, súlyos és nem oldódik. Mind 
a Kernig, mind a Brudzinski jel szenzitivitása igen alacsony meningitisben (5 és 8%). A nyakmerevségé 
jobb, eléri a 30%-ot. A fej vízszintes irányú rázása, 2-3/mp következtében kialakuló fejfájás 
rosszabbodás sokkal pontosabb vizsgálat, ennek szenzitivitása 100%, specificitása 54%. 

A bakteriális meningitis sürgősségi kórkép, ami gyors diagnózist és a kezelés roved időn belül történő 
megkezdését igényli. Egészséges felnőttekben a leggyakoribb korokozók a N. meningitidis, S. 
pneumoniae, H. influanzae és a L. monocytogenes. A listeria-meningitis gyakoribb a 60 év feletti 
populációban és azoknál, akik várandósok, immunkompromittáltak vagy alkoholisták. 

Tesztkérdések 

1. Melyik nem elsődleges fejfájás az alábbiak közül: 
A. Migrén 
B. Cluster fejfájás 
C. Craniális neuralgia és gyógyszerabúzus okozta fejfájás 
D. Tenziós típusú fejfájás 
 
2. Mi okoz tenziós fejfájást? 
A. Stressz 
B. Alvászavar 
C. Allergia 
D. Izomfeszülés (nyak, fej) 
E. Mindegyik 
 
3. Mit tehet a beteg a fejfájás kialakulásának megelőzésére? 
A. Érdemes napi rutint kialakítani 
B. Lefekvés, felkelés ugyanabban az időben történjen 
C. Szánjon elegendő időt a pihenésre, alvásra 
D. Reggelizzen minden nap, a koplalás gyakori oka a fejfájásnak 
E. Mindegyik 
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4. Mik lehetnek a migrén kiváltó tényezői? 
A. Időjárási frontok - légnyomásváltozás 
B. Bizonyos élelmiszerek: pl. citrusfélék, sajtok, csokoládé, élelmiszer-tartósítószerek, vörösbor 
C. Különböző szagokra, illatokra érzékenyek 
D. Alváshiány 
E. Mindegyik 
 
5. A tenziós típusú fejfájás epizódikus formájának kezelésére általában elegendő 
A. Minor analgetikumok 
B. Hidegvizes zuhany 
C. Alvásmegvonás 
D. Koplalás 
E. Egyik sem 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: E, 3: E, 4: E, 5: A 

Epilepszia 
dr. Vajer Péter 

Definíció, BNO tartomány 

Az epilepszia krónikus központi idegrendszeri kórállapot. Fő klinikai jellemzői az ismétlődő, rövidebb-
hosszabb rohamszerű események (epilepsziás rohamok), amelyek általában spontán lépnek fel és 
önmaguktól szűnnek. Az epilepszia kialakulása olyan kórfolyamatok következménye, melyek az 
idegsejtek ingerlékenységének tartós és kórosan fokozott megváltozását okozzák. Ha a klinikai 
jelenséget, illetve a rohamkészséget átmenetileg fokozó tényezők provokálják (láz, akut idegrendszeri 
betegség, mint gyulladás, trauma, görcsre hajlamosító anyagcsere vagy elektrolit-eltérések), alkalmi 
provokált rohamról beszélünk, melyet az epilepsziától el kell különíteni. Epilepszia betegségnek 
tartjuk, ha az epilepsziás rohamok felismerhető provokáló ágens nélkül, ismétlődve lépnek fel. Az 
epilepszia diagnózisa egyetlen nem-provokált roham alapján is kimondható, ha nagy a valószínűsége 
a roham ismétlődésének (például epileptogén lézió, egyértelm íció, egyértelmű 
EEG eltérések esetén). Az egyes szindrómák jelentősen különböznek egymástól az etiológia, a 
patomechanizmus, a rohamformák, a klinikum, a kezelhetőség és a prognózis tekintetében. 

G4000 Lokalizáció függő idiopathiás epilepszia lokális kezdetű rohamokkal 
G4010 Lokalizáció függő tüneti epilepszia egyszerű parciális rohamokkal 
G4020 Lokalizáció függő tüneti epilepszia összetett parciális rohamokkal 
G4030 Általánosult idiopathiás epilepszia és epilepsiás szindrómák 
G4040 Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsziás szindrómák  
G4050 Speciális epilepsziás szindrómák 
G4060 Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül) 
G4070 Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül 
G4080 Egyéb epilepszia 
G4090 Epilepszia, k.m.n. 
G4100 Grand mal status epilepticus 
G4110 Petit mal status epilepticus 
G4120 Összetett részleges status epilepticus 
G4180 Egyéb status epilepticus 
G4190 Status epilepticus, k.m.n. 
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Epidemiológia 

Incidencia: 0,4-1,0‰. Csecsemő- és gyerekkorban a legnagyobb, ekkor meghaladja az 1‰-et, 
csecsemőkortól a serdülőkorig csökkenő tendenciával. Mivel az epilepszia gyakran évtizedekig tart, 
ezért a kumulatív incidencia az életkor vége felé eléri a 3-5,0%-ot. A gyermekkori csúcsot a késői (>60 
év) követi. Prevalencia: pontprevalenciája az össz-populációban átlagosan 0,5-1,0%. 

 

Mortalitás/morbiditás 

Morbiditás: Az epilepszia a népesség 0,3-0,6%-át érinti a fejlett ipari országokban, azaz 
feltételezhető, hogy Magyarországon 50000-60000 epilepsziás beteg él. A kórkép jelentőségét emeli, 
hogy epilepsziás rohamok a népesség 5%-ában, epilepsziás roham gyanúját keltő paroxizmális 
történések viszont a gyermekek 10%-ban jelennek meg. 

Mortalitás: Rohammentes betegeknél lényegében megegyezik a normál populációéval. A nem 
rohammentes betegek élettartama 5-10 évvel megrövidül, de ez epilepszia szindrómától függően 
más és más. A betegek mintegy 0,1-0,5%-ánál fordul elő a betegséghez közvetlenül kapcsolódó halál, 
aminek leggyakoribb okai a rohamokból eredő sérülésveszély, a status epilepticus és a hirtelen 
epilepsziás halál. A gyermekkori mortalitás elenyésző. 

Nem 

Összességében azonos arányban érinti a nőket és a férfiakat, de néhány epilepszia szindróma 
esetében jelentős nemi különbségek mutathatók ki. 

Életkor 

Az epilepsziás szindrómák indulása, illetve az etiológiai tényezők többsége életkorfüggő. Az epilepszia 
a gyermekkor első számú neurológiai betegsége. Az újszülött-, csecsemő-, gyermek-, serdülő-, 
felnőtt- és időskorhoz jellegzetes betegségtípusok köthetők. Az epilepsziák első tüneti megjelenése 
60-70%-ban 0-18 éves kor közé esik. Idős korban az epilepszia lényegesen gyakoribb, mint fiatal 
felnőtteknél. 

Társadalmi háttér 

Nem releváns 

Pathophysiológia 

A betegség kialakulásában örökletes és szerzett faktorok egyaránt szerepet játszanak. A klinikai 
tünetek (roham) megjelenésében akut/szubakut külső vagy belső hatások érvényesülhetnek. E 
tényezők aránya jelentősen különbözik az egyes szindrómák esetén. Az idiopátiás epilepsziákban (az 
összes szindróma kb. 20-25%-a) az örökletes, a tüneti/kriptogén epilepsziákban (az összes szindróma 
kb. 75-80%-a) a szerzett (sérüléses) tényezők az elsődlegesek. A heveny rohamprovokáló tényezők 
szerepével - egyénenként változó mértékben - minden esetben számolni kell. 
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Hatáskör/kompetencia 

A Háziorvosi Hatásköri Lista alapján a családorvos feladata a neurológiai sürgősségi ellátás keretei 
között az akut/életveszélyt jelentő történések/kórállapotok felismerése, elsődleges ellátása, 
szakintézetbe történő azonnali beutalása, szükség esetén állapottól függően megfelelő szintű 
szállításanak megszervezése, és orvosi felügyelet biztosítása, ennek megfelelően a status epilepticus 
ellátása. Az epilepszia, epilepszia szindrómák ellátása, gondozása a szakellátás irányításával történik. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Hetero- és autoanamnézis felvétele a pácienstől és a roham szemtanúitól. A heteroanamnézis az 
epilepszia és az epilepsziás roham diagnózisában kulcsszerepet tölt be. A betegek autoanamnesise 
során a prodroma- illetve auratünetek, a roham alatti tudatszint, a memóriaműködés tisztázása. 
Kívánatos a rohamtünetek részletes elemzése. 

A kórelőzmény feltétlen elemei: familiaritás, korábbi, agyi sérülést okozó betegségek, manifesztációs 
kor, a roham fellépésének körülményei, esetleges kiváltó tényezők, kezdeti tünetek, rohamlefolyás, 
postictális tünetek. Indirekt rohamjelek (nyelvharapás, enuresis). Ha többféle roham jelentkezik, 
valamennyi részletes leírása szükséges. 

Pathogenezis 

Kockázati tényezők 

Örökletes tényezők 

A tüneti/kriptogén epilepsziák kb. 1% kockázatot jelentenek az utódra nézve. Az idiopátiás 
epilepsziák öröklődési mechanizmusa általánosságban nem ismert. Egy érintett családtag esetén az 
utód kockázata 4-5-szörös, mindkettő esetén 8-10-szeres (kb. 5-10%). 

Szerzett tényezők 

Minden, az agyat érő károsító hatás hajlamosít epilepszia kialakulására. Magas epileptogén 
kockázatot jelentenek: corticalis dysgenesisek, hippocampalis sclerosis, agytumorok egy része, egyes 
neurometabolikus betegségek. Közepes epileptogén kockázatot jelentenek: perinatális sérülések, 
agyi érkatasztrófák, traumás agysérülések, agyi infekciók, illetve egyes genetikai rendellenességek, 
mint például a fakomatózisok. 

Akut rohamprovokáló tényezők 

Bizonyos külső hatásokkal mindenkinél ki lehet váltani epilepsziás rohamot. Vannak olyan - a 
szokásost meghaladó - biológiai körülmények, amelyek arra érzékeny (ún. fokozott rohamkészségű, 
vagy csökkent rohamküszöbű) embereken szórványosan elő is idézhetnek epilepsziás rohamot. 
„Epilepszia-specifikus” akut hatások: láz (3 hónapos-5 éves kor között), alváshiány, szaggatott 
fényingerlés, alkohol/ drog megvonás. 
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Fizikális vizsgálat 

Neurológiai és neurokognitív státusz 

A fizikális vizsgálattal észlelhető neurológiai kórjelek információt adhatnak a betegséget okozó agyi 
folyamatra és/vagy az epilepsziás rohamot követő funkciózavarra (pl. postictalis ún. Todd paresis), 
esetleg egyéb betegségek, illetve az agykárosodás egyéb jeleinek felismeréséhez. Indirekt rohamjelek 
(nyelvharapás, enuresis) jelenléte nemrég lezajlott epilepsziás rohamot tükrözhet. 

Pszichés státusz 

Közvetlenül a rohamot követő vizsgálat tájékoztat az esetleges tudat- és emlékezetzavar meglétéről, 
illetve megszűnéséről. A járulékos pszichés zavarok feltérképezése a komplex betegellátás feltétele. 
(A paroxizmálisan fellépő tartósabb motivációs zavar, illetve kognitív deficittünet non-konvulzív 
status epilepticusra utalhat.) 

Belgyógyászati státusz 

A fizikális vizsgálattal észlelhető eltérések segíthetik egyes akut szimptómás, illetve provokált 
rohamok (alkoholmegvonás, metabolikus zavarok stb.) kiváltó tényezőinek, valamint belgyógyászati 
társbetegségek, egyéni gyógyszerválasztási szempontok felismerését. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Teljes vérkép, Na, K, Ca, Mg, P, vércukor, májfunkció (SGOT, SGPT, γGT), alkalikus foszfatáz, 
karbamid, kreatinin. 

Képalkotó vizsgálatok 

A kötelező vizsgálat célja az agyi strukturális károsodások kimutatása és az epileptogén lézió 
azonosítása. (Kivételt csak az idiopátiás generalizált - pl. absence-) epilepsziák típusos esetei 
képeznek, ahol a képalkotó vizsgálatoktól eltekinthetünk.) Segítséget nyújt az epilepszia 
klasszifikációjához, a prognózis megítéléséhez, öröklődő formákban a genetikai tanácsadáshoz. 
Műtét előtt a megoldás tervezéséhez nélkülözhetetlen. Speciális protokollok használata szükséges. 

Koponya CT 

Általában csak sürgősségi vizsgálatként javasolt, iktális trauma, vagy epilepsziás tünetet okozó 
neurológiai betegség igazolására. 

Koponya MR 

Minden lokalizációhoz-kötött epilepsziában elvégzendő. Az idiopátiás generalizált epilepsziák, illetve 
benignus gyermekkori epilepsziák klinikai diagnózisa esetén elvégzése egyéni megítélést igényel. 
Speciális vizsgálati protokollt kell alkalmazni az epileptogén léziók morfológiai vizsgálatára. Az 
epilepszia protokoll szerint elkészített felvételek értékeléséhez neuroradiológiai jártasság kell. 
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Egyéb vizsgálatok 

EEG 

Indikációk: 

• Az epilepsziás működészavar kimutatása. A rohamot követő 24 órán belül elvégzett standard 
EEG jelentősen növeli a diagnózis pontosságát. 

• Az epilepszia típusának (epilepszia szindróma) tisztázása 
• Az epilepszia esetleges etiológiájára utaló eltérések kimutatása 
• Egyes esetekben terápiás, ill. gyógyszerhatás monitorozása 
• Ismeretlen okú állapotrosszabbodás okának felderítése a következő esetekben: a rohamok 

gyakoriságának érthetetlen okú emelkedése, a rohamspektrum változása, pszichogén nem 
epilepsziás rohamok társulásának gyanúja, szubklinikai elektromos rohamtevékenység 
gyanúja, új vagy progrediáló idegrendszeri kórjelek, bármilyen epizodikus vagy elhúzódó 
tudatzavar, nem magyarázható kognitív hanyatlás és/vagy magatartászavar, pszichotikus 
állapot stb. 

Diagnózis 

A diagnózis a klinikai tüneteken és a vizsgálati eredményeken alapul. A kórismézés során négy 
alapkérdést kell megválaszolni: 

1. Epilepsziás természetű-e a roham? 
2. Ha epilepsziás, akkor akut szimptomás, provokált (alkalmi), izolált nem-provokált, vagy 

ismétlődő nem-provokált (tehát epilepszia keretében jelentkező) rohamról van-e szó? 
3. Ha epilepsziával van dolgunk, akkor milyen epilepszia szindrómáról lehet szó? 
4. Van-e az epilepszia hátterében kezelést igénylő egyéb központi idegrendszert érintő 

kórfolyamat? 

A vizsgálati terv a fenti kérdésekre adott válaszok vagy a válaszok hiányának függvénye. 

Epilepszia diagnózisakor besorolás a megfelelő szindrómába 

Az osztályozás bázisa a rohamforma, az EEG, az etiológia, az életkori kezdet és a lokalizáció, valamint 
a kimenetelt. A főbb szindrómákat az 1. táblázat tartalmazza. 

1. táblázat. A főbb epilepszia szindrómák 

I. Generalizált epilepsziák 
1. Idiopátiás generalizált epilepsziák formák életkorfüggő kezdettel 
1.1. Neonatalis idiopátiás konvulziók, ezen belül benignus familiáris újszülöttkori rohamok, ötödik 
napos rohamok 
1.2. Csecsemőkori benignus mioklónusos epilepszia 
1.3. Kisgyermekkori absence epilepszia 
1.4. Serdülőkori absence epilepszia 
1.5. Juvenilis mioklónusos epilepszia 
1.6. Ébredési grand mal epilepszia 
1.7. Egyéb, generalizált tónusos-klónusos rohammal járó epilepsziák 

2. Tüneti vagy kriptogén generalizált epilepsziák 



 2141 

2.1 West-szindróma 
2.2. Lennox-Gastaut szindróma 
2.3. Epilepszia mioklónusos asztatikus rohamokkal 
2.4. Epilepszia mioklónusos absence-okkal 
2.5. Korai mioklónusos encephalopathia 

2.6. Korai csecsemőkori encephalopathia (Ohtahara-szindróma) 

II. Lokalizációhoz kötött (más elnevezéssel fokális vagy parciális fokális epilepsziák) 
1. Idiopátiás parciális epilepsziák 
1.1. Benignus gyermekkori epilepszia centrotemporalis tüskékkel 
1.2. Benignus gyermekkori occipitalis epilepszia 
1.3. Panayiotopoulos szindróma 
1.4. Egyéb benignus gyermekkori fokális epilepsziák 

2. Tüneti parciális epilepsziák 

Frontális, parietalis, occipitalis, temporalis lebenyepilepsziák 
III. Epilepsziák, melyekről nem lehet meghatározni, hogy generalizáltak vagy fokálisak 
1. Súlyos csecsemőkori mioklónusos epilepszia (Dravet szindróma) 
2. Epilepszia folyamatos tüskehullám-mintával alvás alatt (ESES) 
3. Szerzett epilepsziás afázia (Landau-Kleffner-szindróma) 
4. Tüneti epilepsziák generalizált rohamokkal 
IV. Speciális epilepsziaszindrómák 
Szituációhoz kötött görcsök, stimulus szenzitív epilepsziák 

 

Differenciál-diagnózis 

Nem epilepsziás paroxizmális jelenségek 

Epilepsziás tünetet utánzó paroxizmális klinikai tünetek. A leggyakoribb jelenségek újszülött és 
csecsemőkorban az agytörzsi liberációs jelenségek, a reszketés, az affectív apnoe és a Sandifer 
szindróma gyermek- és felnőttkorban vasovagális vagy egyéb syncope, pszichogén nem epilepsziás 
rohamok (PNER), pánik attak, (hiperventillációs) tetániás jelenségek, cerebrovasculáris történések, 
extrapyramidális, alvás alatti és egyéb paroxizmális mozgászavarok, migrén, kataplexiás roham stb. 

Provokált és akut szimptómás rohamok 

Az idegrendszer akut sérüléséhez vagy betegségéhez kötöttek, illetve az anyagcsere vagy az 
elektrolitháztartás anomáliái (pl. hypoglycaemia, hyperammonaemia, hyponatraemia stb) 
provokálják. Amennyiben azok visszatérő jelleggel jelentkeznek, el kell különíteni az epilepsziától. A 
visszatérő „provokált roham” azonban antiepileptikum beállítást igényel, amennyiben a provokáló 
tényező nem kerülhető el (pl. komplikált vagy gyakori lázgörcs, többműszakos munkakör stb.) 

Kezelés 

Az epilepszia betegség terápiája gyógyszeres, sebészi és egyéb elemekből áll. A kezelés alapvető célja 
a roham-mentesség elérése és az életminőség javítása. Ma már körülhatárolhatók olyan epilepszia 
szindrómák, amelyekben a műtéti terápia meghaladja a farmakoterápia eredményeit. Speciális 
esetekben pszichoterápiás eljárások (stresszkezelés, szorongáscsökkentés, rohamgátló magatartás 
terápia), biológiai (pl. bio-feedback), illetve kombinált sebészeti-biológiai módszerek (pl. n. vagus 
stimuláció) egészítik ki a kezelést. 
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Összességében elmondható, hogy az epilepszia jól kezelhető betegség, a megfelelő 
antiepileptikumok hatására a betegek 70-75%-a rohammentessé válik. A gyógyszer-rezisztens 
betegek 30-40%-ában a műtéti kezelés szüntetheti meg a rohamokat. Különösen jó prognózist 
mutatnak az idiopátiás generalizált epilepsziák (a betegek több mint 90%-a rohammentes lesz 
megfelelő gyógyszeres kezelés mellett). 

1. Gyógyszeres kezelés 

Az epilepszia betegség fő terápiás módszere a gyógyszeres kezelés. Az antiepileptikumok hatását 
klinikai szempontból tudjuk elsősorban megítélni. Kivételt képeznek bizonyos epilepszia szindrómák, 
ahol az EEG eltéréseket is figyelembe kell venni. A gyógyszermellékhatások klinikai, 
neuropszichológiai és sokszor laboratóriumi ellenőrzést igényel. Fontos a krónikus mellékhatások 
megelőzése és kiküszöbölése, valamint a biztonságos családtervezés. Az epilepszia gyógyszeres 
kezelésének irányítása minimális igényként gyermekneurológus, neurológus ajánlott szinten 
epileptológus szakember feladata. 

Antiepileptikumok 

Jelenleg Magyarországon törzskönyvezett vagy közvetlenül törzskönyvezés előtt álló antikonvulzív 
gyógyszerhatóanyagok: acetazolamid, ACTH, diazepam, eslicarbazepin (ESL), ethosuximid (ESM), 
felbamát (FBM), fenitoin (PHT), fenobarbitál (PB), gabapentin (GBP), karbamazepin (CBZ), klobazam 
(CLB), klonazepam (CLO), lamotrigin (LTG), levetiracetam (LEV), mesuximid (MES)nitrazepane (NTZ), 
oxcarbazepin (OXC), pregabalin, primidon (PRM), rufinamid, steroid, sulthiam, (STM), tiagabin (TGB), 
topiramát (TPM), valproát (VPA), vigabatrin (VGB), zonisamid (ZNS). 

Kiegészítő gyógyszeres kezelés speciális szindrómákban 

1. ACTH. West-szindróma, Landau-Kleffner szindróma és elektromos status epilepticus alvásban 
ún. ESES) szindróma kezelésében, szteroid vagy (West-szindróma esetén) vigabatrin 
alternatívájaként, valamint terápia rezisztens epilepszia mioklónus-asztatikus rohamokkal és 
Lennox-Gastaut szindróma speciális eseteiben. 

2. Immunglobulin. West szindrómában alkalmazható vigabatrin és ACTH hatástalansága esetén. 
Rasmussen encephalitisben és - extrém ritkán - terápiarezisztens epilepsziában „ultima 
ratio”. 

3. Karboanhidrázenzim-gátlók. Benignus gyermekkori fokális epilepsziák, valamint katameniális 
epilepsziák kiegészítő kezelése. 

4. Immunszupresszív kezelés. Rasmussen encephalitis esetén (a parenchymát roncsoló folyamat 
fékezésére) 

A farmakoterápia gyakorlati szempontjai 

(Ajánlás 16 → A, B) 

A kezelés célja a tartós (teljes) rohammentesség biztosítása. A farmakorezisztencia relatív fogalom. 
Akkor tekintjük terápia rezisztensnek a betegséget, ha az epilepszia szindrómának megfelelő kezelés 
során kipróbálásra kerül legalább 2-4 első vonalbeli (megfelelő adagban) antiepileptikum - 
monoterápiában vagy kombinációban - sem eredményez hatásos rohamkontrollt. A műtéti kezelés 
lehetőségére már az első két bázis szer kudarca után gondolni kell, különösen, ha műtétileg kezelhető 
epilepsziáról van szó. Az első gyógyszerbeállítás indikációja, elvei és az antiepileptikus gyógyszeres 
kezelés bevezetésének feltételei: 
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1. Igazolható az epilepszia diagnózisa, 
2. A tartós gyógyszerszedés várható előnyei felülmúlják a hátrányokat. 

Kezdetben mindig monoterápia ajánlott. Az antiepileptikumot kis dózisban kezdjük adni, majd az 
adagot fokozatosan emeljük. Egyes esetekben el kell érni a terápiás tartomány felső határát, melyet a 
klinikai tünetek határoznak meg. Az antiepileptikumoknál csak az állandó vérszint biztosít megfelelő 
rohamvédelmet, ezért a napi gyógyszerbevétel számát a felszívódás üteme és a felezési idő 
határozzák meg. A késleltetett felszívódású (retard) készítményeket rendszerint előnyben kell 
részesíteni. Tekintettel arra, hogy a gyógyszerválasztás neurológiai szakfeladat, ennek részletes 
ismertetésére itt nem kerül sor. 

A status epilepticus ellátása - a családorvos feladatai 

Görcsroham (konvulzív roham) alatt megfeszüléssel és/vagy ritmusos rángásokkal járó rohamot 
értünk, mely általában szimmetrikus és rendszerint tudatzavarral jár. A sürgősségi ellátásra 
leggyakrabban generalizált tónusos-klónusos görcsroham (grand mal) miatt kerül sor. Oxiológiai 
gyakorlatban a görccsel járó rohamok másik fontos formája az általános agyi keringészavarból 
és/vagy hypoxiából eredő eszméletvesztés, a convulzív syncope. Fontos, hogy convulsív syncope 
esetén tisztázzuk az átmeneti agyi működészavar mögött nincs-e akut, életet veszélyeztető betegség, 
ami miatt a beteget NEM neurológiai, hanem általános/kardiológiai intenzív osztályra kell szállítani. 
Ilyen életveszély például a major ritmuszavar (szívinfakrtus szövődményeként) és a fenyegető sokk. A 
beteg vitális paramétereinek, vércukrának, vérnyomásának és a helyszínen elvégzett EKG-nak döntő 
szerepe lehet. A három leggyakoribb típusú konvulzív rosszullét, mellyel a mindennapi sürgősségi 
ellátásban találkozunk, a következő: 

1. Epilepsziás roham 

A lakosság kb. 5-10%-ában fordul elő élete során legalább egy alkalommal. A sürgősségi gyakorlatban 
ez leggyakrabban grand mal (generalizált, tónusos-klónusos roham). Ez 1⁄2-2 percig tartó 
görcsroham, mely tónusos (egész test megfeszülésével járó) és klónusos szakból áll. Lezajlott grand 
mal convulzióra utal: artikulátlan vokalizáció a klónusos szakban, cyanosis, laterális nyelvharapás, 
egyéb sérülés, enuresis, posztiktálisan: eszméletlenség, tenebrozitás, amnézia, izomláz. 

Akut szimptómás epilepsziás roham. Súlyos, akut központi idegrendszert érintő kórállapotokban 
fordul elő (2. táblázat). 

2. táblázat. Az akut szimptómás epilepsziás roham okai 

Nem primér neurológiai kórképek 

 Hypoglikémia (általában diabeteses betegeknél) 

 Elektrolit háztartás zavara (hyponatrémia, hypokalémia) 

 Májelégtelenség 

 Veseelégtelenség 

 Intoxicatio (narkotikum-túladagolás, fagyálló, gyógyszeres suicid kísérlet!) 

 Terhességi eclampsia 

 Anyagcsere betegség 

 Csecsemőkori szepszis 
Primér neurológiai kórképek 

 Agyi infekció (encephalitis, meningitis, agytályog) 

 Szubarachnoidális vérzés 
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 Szubdurális effuzio csecsemőkorban 

 Stroke 

 Agyi vénák sinus thrombosis 

 Súlyos koponyatrauma 

 Akut shunt elzáródás hydrocephalusos gyermekben 
Provokált („alkalmi”) grand mal, melyet ismert provokáló tényező vált ki. Ilyen gyakori provokáló 
tényező 

 Gyermekkorban a láz (lázgörcs), 

 Alkohol-, gyógyszer-, kábítószer-megvonás, 

 Intermittáló fényinger 

 Alvásmegvonás 
Epilepszia betegség 

 

2. Convulzív syncope 

A syncope az agyi vérátáramlás globális és átmeneti csökkenésének következménye, melyet, ha több 
mint 10 mp-ig tart, rángások kísérhetik. Ez a convulsív syncope, melyet az epilepsziás rohamtól 
sokszor nehéz elkülöníteni, hiszen konvulzióval, bulbus-deviációval, rövid tudatvesztéssel, sőt néha 
enuresissel, nyelvharapással járhat. Első roham jelentkezésekor a konvulzív syncope a leggyakoribb 
és legfontosabb differenciáldiagnosztikai probléma. A grand maltól eltérően konvulzív syncope-ban 
igen rövid a tónusos szak, csak 2-5 rángásból áll, a roham fél percen belül lezajlik és a roham után a 
beteg azonnal feltisztul. A beteg gyakran presyncope-tünetekről számol be („szédültem”, „úgy 
éreztem el fogok ájulni”). A konvulziv syncope a „banális” syncopéhoz képest hosszabb agyi 
véráramlászavart feltételez, ezért már a helyszínen gondolnunk kell: 

 Major ritmuszavarra (akár asystoliára, kamrai tachikardiára vagy kamrafibirllációra is!) akut 
kardiális történés (myocardialis infarctus, pulmonális embolia) keretében 

 Súlyos hypotensióra (mely akár sokk-szindróma tüneteként léphet fel) 

 Bármilyen eredetű agyi hypoxiára/anoxiára 

 Hypoglikémiára 

3. Pszichogén nem-epilepsziás roham (PNER, korábban „pseudoroham”) 

A pszichogén roham egy pszichiátriai betegség, többnyire disszociatív zavar részjelensége. Általában 
fiatal felnőtt korban kezdődik és 75%-ban nőket érint. A PNER típusai: Pszichogén motoros rohamok: 
klónusos és hipermotor végtag mozgások, ismétlődő csipőingatás, fejmozgás, tónusos fejbeállítódás. 

• Pszichogén kis motoros vagy remegéses rohamok: alsó és/vagy felső végtagi 
remegésrázkódás 

• Pszichogén atóniás rohamok: eleséses, elaléló rohamok. 

Pszichogén rohamban ritka a postiktális confusio, izomláz, laterális nyelvharapás, enuresis. Szemben 
az epilepsziás rohammal, a PNER lezajlása egyénenként is változó tünettanú és idejű, nem sztereotip, 
és a motoros jelenségek néha 1-2 másodpercig, máskor több mint 10 percig tartanak, ami 
epilepsziában ritka (a valódi epilepsziás roham többnyire 1-2 percig tart). 

Nem-grand mal típusú epilepsziás rohamok 

Az epilepsziás roham nemcsak grand mal roham képében jelentkezhet. Jackson-rohamnak hívjuk 
amikor a test egy része klonizál (rendszerint kéz és szájzug) és a rángás fokozatosan ráterjedhet a 
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teljes érintett testfélre („Jackson-mars”). A Jackson-roham átmehet grand mal rohamba (ezt hívjuk 
másodlagosan generalizált rohamnak). Fontos a komplex parciális (temporális lebenyi) rohamok 
ismerete. Ezeket sokszor aura (epigasztrikus szenzáció, deja vu) vezeti be, melyet tudatzavar, orális 
automatizmus (csámcsogás, rágás), manuális automatizmus (kézmatatás) követ. Nincs convulzió és a 
beteg nem esik el, de a roham átmehet grand malba! A mindennapi gyakorlatban ritka, hogy a beteg 
első rohama komplex parciális lenne, tehát a betegek túlnyomó többsége ismert epilepsziás, ha 
egyszeri rohamról van szó, többnyire nincs sürgősségi teendő. Elesésessel járó rohamok, ha azok nem 
járnak convulzióval és a beteg feltisztul, az esetek 99%-ában nem neurológiai eredetűek! 

Anamnézis 

Mivel a beteg a roham alatt és után eszméletlen lehet, ezért nemcsak a beteget, hanem a rohamot 
megfigyelő személyt (rendszerint hozzátartozót) is ki kell kérdezni! 

 Cukorbeteg-e? - hypoglikémia 

 Van-e ismert szív, máj, vese, agy, daganatos, pszichiátriai vagy epilepszia-betegsége? 

 Érte-e sérülés, ha igen hol? 

 Megelőzte-e fejfájás a rohamot? Ha igen, ez fokozatosan erősödő volt-e (sinustrombózis, 
meningitis, encephalitis gyanúja) vagy hirtelen élete legerősebb fejfájását élte át 
(subarachnoidális vérzés gyanúja)? 

 Nincs-e lázzal járó betegsége? Volt-e lázas az utóbbi 24 órában? - meningitis, encephalitis 

 Terhes-e? - terhességi eclampsia 

 Szed gyógyszert, drogokat? Nem akart-e öngyilkos lenni? 

 Nem hagyta-e ki az antiepilepkumát? 

 Megérezte-e a rohamát? 

 Korábban volt-e hasonló rosszulléte? 

 Mikor volt az előző rosszulléte? 

 Megharapta-e a nyelvét, ha igen, hol? 

 Adott-e ki artikulátlan hangokat? 

 Megváltozott-e az arca színe? 

 Mennyi ideig tartott a roham (rángatózás)? - Epilepsziás roham: 1⁄2-2 percig tart, convulzív 
syncope: 30 secundum alatt, pszichogén roham: változó, lehet pillanatos, de eltarthat órákig 
is. 

 Bevizelt-e a beteg? - Enuresis lezajlott grand mal-ra jellemző 

 Végigaludta-e az éjszakát? - Alvásmegvonás az arra fogékony emberekben epilepsziás 
rohamot provokálhat. 

 Szokott alkoholt fogyasztani? - Alkoholmegvonás epilepsziás rohamot provokálhat 
megvonásos (predelirium/delírium) szindróma keretében 

Diagnosztika 

 Vitális paraméterek: pulzus, légzés, hőmérséklet 

 GCS felvétele 

 Kültakaró vizsgálata 

 Cyanosis 

 Külsérelmi nyomok vizsgálata 

 Tarkókötöttség vizsgálata (meningitis) 

 Pupillák (narkotikum, beékelődés) 

 Reflexek (Achilles, Babinski, cornea) 

 Vércukor 
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 Vérnyomásmérés 

 EKG (kardiális betegség gyanúja esetén folyamatos ekg monitorozás) 

 Hőmérés (láz gyanúja esetén) 

 Pulzoximéter 

Terápia 

Alapstabilizálással kezdeni, az ABC szabályait követni kell. 

• Vénabiztosítás 
• Iv. glükóz: ismeretlen eredetű görcs esetén, különösen, ha a helyszínen nincs lehetőség 

cércukormérésre vagy a helyszíni cércukormeghatározás 4 mmol/l alatti értéket mutat 
• O2 adása 

Convulzív syncope esetén: 

 amennyiben kardiológiai sürgősségg áll fenn, akár major ritmuszavar, akár miokardiális 
infaktus vagy pulmonális embolia, úgy annak megfelelő kezelés 

 amennyiben sokkban van a beteg, úgy annak adekvát kezelése az etiológia függvényében 
(volumenpótlás) 

A status epilepticus és halmozott rohamok kezelése 

Különösen veszélyes a grand mal status epilepticus és a kiterjedt klonizációval járó status epilepticus. 
Ez adekvát kezelés nélkül potenciálisan életveszélyes állapot, mivel súlyos aspirációhoz, aspirációhoz 
kapcsolt infekcióhoz, kardiopulmonális elégtelenséghez vezethet. Míg ismert epilepsziás beteg 
egyszeri rohama esetén (amennyiben a beteg nem sérül meg) semmilyen kórházi kezelés vagy akut 
medikáció nem szükséges, addig status epilepticus már a helyszínen kezelendő állapot, melyet 
követően a beteget sürgősséggel intenzív, neurointenzív osztályra kell szállítani. Ha a grand mal 
roham ismétlődik, akkor status epilepticusként kell a beteget kezelni (a status epilepticus „hivatalos” 
definíciói a sürgősségi medicinában használhatatlanok). A status epilepticus minél hamarabb történő 
kezelése azért fontos, mert minél korábban kezdjük el, annál gyorsabban tudjuk leállítani. Ugyanis a 
„roham rohamot szül”: ha két roham egymást követi, akkor szinte biztosak lehetünk abban, hogy jön 
a következő. Ha ezt a láncolatot megszakítjuk, akkor megakadályozzuk a refrakter status epilepticus 
kialakulását. 

Status epilepticusban a szabad, átjárható légutak biztosítása után a gyógyszeres kezelést minden 
esetben intravénás benzodiazepinnel kell kezdeni (diazepam 20 mg, gyermekeknél 0,3 mg/kg, vagy 1-
2 mg clonazepam iv., de midazolamot is használhatunk), melyet többször lehet ismételni. Ismeretlen 
eredetű roham esetén glükóz, B1 és B6 vitamin adása szükséges iv. benzodiazepint csak nagyon 
lassan szabad iv. adni, mivel légzésdepressziót okozhat, mindenképpen tanácsos felkészülni a 
ballonos lélegeztetésre. Az intramuszkulárisan adott benzodiazepin status epilepticus kezelésére 
hatástalan, de amennyiben véna nem áll rendelkezésre, akkor 20-30 mg, illetve 0,5-0,7 mg/kg rektális 
diazepam oldat is jó terápiás effektust biztosít (ilyenkor a légzésdepresszió veszélye is alacsony). Ha a 
roham a szemünk láttára zajlik, a legfontosabb teendő a fejsérülés elkerülése (pl. kezünket vagy egy 
párnát a beteg feje alá rakunk), az aspiráció megakadályozása és postiktálisan a szabad, átjárható 
légutak biztosítása, és amennyiben gerincsérülés nem merül fel (ez extrém ritka lezajlott 
convulziónál!), akkor stabil oldalfekvésben kell a beteget tartani. Ha az első benzodiazepin bólusra a 
rohamok nem állnak le, akkor a benzodiazepin ismétlésével párhuzamosan iv. phenitoin, valproát, 
vagy levetiracetam jön szóba, ezek hatása azonban jóval később (15-60 perc), jelentkezik, mint a 
benzodiapzepineké. A status epilepticus mortalitása 20-30%, de a megfelelően kezelt status 
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epilepticus, ha nem szövődik súlyos alapbetegséggel, ritkán vezet exitushoz. Sürgősségi medicinában 
rendszerint elegendő a status epielpticus iv. benzodiazepinnel történő oldása és a beteg minél 
gyorsabb szállítása intenzív/neurointenzív osztályra. 

• Terhességi eclampsia esetén: 2 mg magnézium iv. adása Kábítószer-túladagolás gyanúja 
(tűszúrás, szűk pupillák) esetén: naloxon iv. 

• Pszichogén rohamok esetén: A pszichogén rohamot sokszor csak epileptológiában jártas 
neurológus tudja elkülöníteni az epilepsziás rohamtól ezért ha nem vagyunk biztosak a 
diagnózisban, a kórházba szállításig kezeljük úgy mint az epilepsziás rohamot! A beteg 
szedálása történhet kismennyiségű benzodiazepinnel (5 mg diazepam iv.). Mivel a helyszínen 
sokszor nem dönthető el, hogy pszichogén vagy organikus rohamokkal állunk szemben, 
epilepsziás rohamok gyanúja esetén status epilepticusként kell a beteget kezelni és ennek 
megfelelően szállítani. 

• Lázgörcsnél: Gyógyszeres lázcsillapítás. Fizikális lázcsillapítás csak abban az esetben javallt, ha 
az nem késlelteti a szállítást. 

Kórházba kell szállítani: 

nem ajánlott helyszínen hagyni a beteget, ha: 

• Fejtrauma nem zárható ki 
• Alacsony vérnyomás 
• A beteg élete első epilepsziás rohama 
• Lázas állapot 
• A beteg egyedül él/nincs lehetőség felügyeletre az elkövetkező órákban 

tilos helyszínen hagyni, ha: 

• Ha a beteg nem tisztult fel 
• Ismétlődő rohamok esetén, 
• Gyermek élete első lázas konvulziója 
• 1 éves kor alatti gyermek 
• Kardiális sürgősség gyanúja 
• Fenyegető sokk gyanúja 
• Instabil vitális paraméterek 
• Koponyasérülés gyanúja 
• Intoxikáció gyanúja 
• Aspiráció gyanúja 
• Megvonásos szindróma gyanúja (alkohol-, gyógyszer, drog) 
• Akut neurológiai kórkép (stroke, subarachnoidális vérzés, meningitis, encephalitis) gyanúja 

megbeszélés, kórházzal történő előzetes egyeztetés, kórház tájékoztatása szükséges: 

 Status epilepticus 

 Intrakraniális térfoglalással járó koponyasérülés alapos gyanúja 

 Kardiális sürgősség 

 Fenyegető sokk gyanúja 

 Instabil vitális paraméterek 

 Életveszélyes intoxikáció gyanúja 

 Subarchnoidális vérzés 

 3 órán belül lezajlott stroke (thrombolízis lehetősége!) 
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Helyszínen hagyható, abban az esetben, ha: 

1. Ismert epilepsziás beteg egyszeri rohamáról van szó, a beteg feltisztult, és a „szokásos” 
rohamfrekvencia nem változott jelentősen, biztosak vagyunk benne, hogy nem érte sérülés 
(a fizikális vizsgálat és a szemtanú beszámolója alapján: pl. ha a beteget ágyában érte a 
roham és nincs külsérelmi nyom) és a beteg felügyelete hozzátartozók által megoldott. 

2. Ismert epilepsziás beteg nem-grand mal jellegű (pld. komplex parciális) rosszulléte. 
3. A roham egyértelműen pszichogén eredetű. 
4. Ismert lázgörcsre hajlamos gyermek egyszeri, rövid ideig tartó (max. 2 perc) rohama esetén, 

aki feltisztult és a rendszeres szülői felügyelet biztosított, továbbá a szülő nem kívánja 
kifejezetten a gyermek kórházba szállítását (ajánlatos a szülőnek minden esetben felajánlani 
a szállítást). 

Nem gyógyszeres, nem sebészeti terápiás lehetőségek 

Diétás kezelés 

Alkalmazásának feltételei a diéta ellenjavallatát képező anyagcsere- vagy egyéb betegség hiánya. 
Módszerek. Ketogén diéta, mely hazánkban jól hozzáférhető és biztonsággal alkalmazható csecsemő- 
és kisegyermekkorban. Ismert továbbá a többszörösen telítetlen zsírsav diéta, közepesen hosszú 
láncú trigliceridekben gazdag diéta, Atkins diéta. Az utóbbiak gyermekkori alkalmazásáról 
megfelelően kontrollált vizsgálatok jelenleg nem állnak rendelkezésre. A ketogén diéta a magas zsír, 
adekvát fehérje és minimális szénhidrát bevitelen alapul, lényegi kalóriamegszorítás nélkül. 
Alkalmazásával igazoltan javulhat a rohamtartam, a rohamgyakoriság, a rohamok súlyossága, a beteg 
életminősége. 

A rohamok megelőzése magatartásterápiás módszerekkel 

1. Rohamkontroll a roham leállítására alkalmas tapasztalati eljárások elsajátításával, illetve 
éberségi szint változtatással 

2. Kiváltó (trigger) tényező semlegesítése habituációval vagy deszenzitizációval, illetve 
progresszív relaxacióval vagy autogén tréninggel 

3. Biofeedback technikák 
4. Relaxációs módszerek 

Műtéti kezelés 

A bizonyítékokon alapuló tanulmányok alapján a farmakorezisztens epilepsziás betegek negyede-fele 
műtéttel sikeresen kezelhető. 

A leggyakoribb sebészileg gyógyítható epilepszia felnőttkorban a temporális lebeny epilepszia, a 
betegek 60-90%-a gyógyul meg a műtétet követően. Léziós extratemporális neokortikális 
epilepsziákban ez az arány 50-80%, gyermekkori hemispheriális epilepsziáknál 70-80%. Ezekben az 
epilepsziákban amennyiben két-három megfelelően választott antiepileptikum 1-1,5 éven belül nem 
hoz rohammentességet, el kell indítani az epilepszia-sebészeti kivizsgálást. Egyéb epilepsziákban a 
sebészi kezelés mérlegelésének feltételei: 

1. A racionális gyógyszeres kezelés lehetőségeit kimerítették. 
2. Megfelelő kooperáció biztosítható. 
3. A műtét várhatóan jobb életfeltételeket biztosít. 
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4. A rohamokért felelős terület, az epileptogén area meghatározható (palliatív, ill. funkcionális 
műtétekre nem érvényes). 

5. Az epileptogén area rezekálható neurológiai, neuropszichológiai deficit előidézése nélkül, 
illetve a deficit kialakulásának kevésbé rontja e beteg életminőségét, mint a műtét nélkül 
fennálló rohamok. 

Gondozás 

Tekintettel arra, hogy az antiepileptikumok tartós alkalmazása a gyógyszertől függő 
célszervkárosodáshoz vezethet, ezért évente legalább egy alkalommal rutinlaboratóriumi vizsgálatot 
szükséges végezni. 

A gondozás során számos témával szükséges foglalkozni a vizitek alkalmával, ugyanis vizsgálatok azt 
mutatták, hogy a betegek 90%-a érzi úgy, hogy nem tájékoztatták megfelelően a betegségével 
kapcsolatban. Az epilepszia és biztonság területén fel kell hívni a beteg figyelmét a sérülések 
elkerülésére, ülve zuhanyozzon, ne ússzon egyedül, legyen óvatos a vágóeszközökkel, a magasban 
végzett munkával, vigyázzon az égési sérülésekkel. 

Gépjármű vezetési alkalmasság 

A hatályos jogszabályok alapján (13/1992. (VI.26.) NM rendelet) az ismételt epilepsziás roham 
észlelése, vagy aktív epilepszia betegség ismerete bejelentési kötelezettséggel jár. A továbbiakban a 
mindenkori hatályos jogszabály szerint kell eljárni. Nem egyértelmű esetekben az epilepszia 
szakellátás véleményének beszerzése javasolt. A szakvéleményt minősített szakorvos állítsa ki. 

Alkalmi (provokált, izolált, akut szimptómás) konvulzió esetén, ha izolált provokált rohamról van szó 
és a kivizsgálás nem igazolt epilepszia betegséget: 1 év várakozási és megfigyelési idő szükséges, 
amennyiben a provokáló tényező elkerülhető. Rohamrecidíva esetén, provokáló tényezők 
jelenlétében: ismételt 1 éves várakozás szükséges. Ismételt roham esetén az egészségi alkalmasság 
felülvizsgálata 1-2 évente ajánlott, amelynek során az alkalmi rohamprovokáló tényezők hiányát is 
vizsgálni kell. 

Epilepszia betegség esetében a szakértői véleményezés egyedi megítélés alapján történik a 
következők alapján: az epilepszia típusa, a gondozási követés, és együttműködés adatai, 
tudatzavarral és mozgáskontrol elvesztésével járó rohamok jelenléte vagy hiánya. 

Idiopátiás generalizált epilepsziákban benignus lefolyás, gyógyszeres antiepileptikus kezelés esetén, 
egyéni megítélés alapján 1 év rohammentesség után megadható az 1. csoportú jogosítvány. 

Fokális epilepszia szindrómákban gyógyszeres kezelés, rendszeres gondozás, egyéb, pl. 
pszihopatológiai tünetek hiánya és normál EEG vizsgálati lelet esetén rendszerint 1 év 
tünetmentesség után megadható az 1. csoportú jogosítvány. 

A jelenlegi rendelkezés értelmében, ha az epilepsziás beteg, ha nem rohammentes, akkor sem 1. sem 
2. csoportú vezetőnek nem javasolható. 

Milyen aktivitás megengedett? 

A fizikai aktivitás megítélésekor a következő szempontokat érdemes figyelembe vanni: görcsroham 
természete, mennyire kontrollált az epilepszia, az aktivitás kockázata. A potenciálisan veszélyes 
(extrém) sportok nem ajánlottak. 
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 Alacsony rizikójú aktivitás: futás, bowling, golf, kosárlabda, futball 

 Közepes rizikójú aktivitás: jégkorong, korcsolya, biciklizés, lovaglás, úszás 

 Magas rizikójú aktivitás: motorsport, síelés, hegymászás, búvárkodás 

Pszichiátriai vonatkozások 

A betegség lefolyása alatt végig számolnunk kell különböző pszichiátriai betegségek megjelenésével, 
ezért nagyon fontos, hogy pszichiátert, pszichoedukátort időben bevonjuk, kérdezzünk rá 
hangulatzavarra. Az epilepsziában megjelenő pszichiátriai zavarokat a betegek sokszor a betegség 
velejárójának tekintik, ezért nem tájékoztatják az orvost, pedig nagyban rontja mind az egyén, mind a 
család életminőségét. 

Pre-ictális tünetek néhány órától akár 72 óráig is eltarthatnak, jellemzően irritabilitás, frusztráltság, 
depresszió jelenik meg. Az ictális tünetek 30 másodpercig tartanak, ezek depresszió, félelem, pánik, 
kellemes érzetek. A postictális tünetek 120 órán belül bármikor meg jelenhetnek, néhány perctől 
napokig tarthatnak: depresszió, szorongás, pszichotikus epizód, azonban ezek felismerése sokszor 
elmarad. A rohamok között interictális tünetekkel találkozhatunk: depresszió, szorongás, pszichózis, 
magatartászavar, irritabilitás, hangulatingadozás. 

Terápiás elégtelenség 

A jelenleg forgalomban lévő antiepileptikumok rohamgátló hatásuk ellenére – nem képesek az 
epilepsziás kórfolyamat megszűntetésére. Egyes epilepszia típusokban (pl. Landau-Kleffner 
szindróma) a rohamok tartósan szünetelhetnek vagy ritkán jelentkezhetnek, és a betegség egyéb 
tünetei (pl. beszédzavar vagy elmegyógyászati tünetek) állnak előtérben. A betegség krónikus 
természete és a tünetekkel járó szociális hátrányok miatt a rohammentesség elérése lelki 
krízisállapottal járhat. 

A kezelés biztos klinikai hatékonyságát a teljes rohammentesség elérése jelenti. Az epilepszia 
gyógyulása akkor feltételezhető, ha az 1-3 évig tartó gyógyszerelés melletti rohammentesség a 
gyógyszer leépítése után is 2 évig fennmarad. 

A gyógyszerhatékonysági vizsgálatokban a hatékonyságot a 75, illetve 50%-os rohamfrekvencia-
csökkenéssel jellemzik, a beteg életminősége szempontjából azonban ennél reálisabb mutató a teljes 
rohammentesség elérése. 

Az antiepileptikumok hatékonyságának korszerű mutatója az ún. relatív terápiás potenciál. Ez a 
rohamgátló hatás mellett a szer mellékhatás-profilját is tekintetbe veszi. Az újabb antiepileptikumok 
magasabb relatív terápiás potenciállal rendelkezhetnek. Ezt elsősorban kedvezőbb mellékhatás 
profiljuk okozza. 

Neurológussal történő konzultáció szükséges. Az optimális gyógyszerelés elérésében sokat segít az 
antiepileptikum vérszint-meghatározás. 

Primer prevenció 

Az epilepszia kialakulása jelen ismereteink és lehetőségeink alapján nem előzhető meg. Az epilepsziás 
betegeknél a rohamok ismétlődésének az esélye az alábbiak megvalósításával minimalizálható: 

1. Megfelelő kivizsgálás és pontos diagnózis 
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2. Az epilepszia formakörnek megfelelő gyógyszeres kezelés (gyógyszerválasztás, dózis) 
3. Jó orvos-beteg kapcsolat, megfelelő beteg compliance 
4. Az ismert rohamprovokáló tényezőkről és az elkerülésükről történő betegfelvilágosítás 
5. A társuló betegségek, szövődmények, a gyógyszeres kezelés hatásainak folyamatos elemzése 

és szükség szerinti legkorábbi kezelése. 

A társuló pszichológiai-pszichiátriai zavarok megelőzéséhez szükséges preventív szemlélet 
gyakorlatához pszichológiai szűrés, korai egyéni vagy családi pszichológiai konzultáció, a korai 
fejlesztési szükségletek felmérése és kielégítése, a pszichoedukációs módszerek, pálya korrekciós 
tanácsadás, szociális és jogi konzultáció tartozik. 
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Esettanulmány 

A 32 éves férfi beteg (anamnézisében érdemi megbetegedés nem szerepelt) 2008. januárjában 
eszméletvesztéssel, görcsrohammal járó rosszullét miatt neurológiai osztályra került. Fél évvel 
korábban már volt hasonló epizód zajlott le. Tegretol terápiára állították be. MR vizsgálatot végeztek, 
melyen kb. 6 cm nagyságú a frontális I. gyrusban elhelyezkedő tumorgyanús képlet mutatkozott. A 
leírás szerint a daganat érinti a corpus callosumot, térszűkületet okozott. 

Tizenkét nappal később idegsebészeti osztályon infiltratív gliomát eltávolították. A szövettani 
vizsgálat oligodendrogliomát írt le. A műtét utáni első két hónapban fáradékonyabbnak, 
aluszékonyabbnak érezte magát, egy alkalommal volt epilepsziás rosszulléte, ugyanakkort a Tegretol 
vérszint ellenőrzés megfelelő eredményt mutatott. 

Áprilisban citosztatikus kezelés, irradiációs kezelés szükségességének megítélése céljából onkológiai 
konzílium történt, mely szoros MR kontrollt javasolt, ezek eredményétől függővé téve a további 
kezelést. Májusban rendszeres gyógyszerszedés mellett jelentkező, egy-két percig tartó, grand mal 
típusú epilepsziás roham miatt kórházi felvétel. Az EEG epilepsiás aktivitást nem mutatott. A 
carbamazepin serumszintje terápiás volt, így hatástalanság, illetve mellékhatások (kábultság, 
szédülés) miatt fokozatosan levetiracetamra (Keppra, 500-0-1000 mg) állították át. Szeptemberig két 
alkalommal volt eszméletvesztéssel járó rosszulléte, ezért 2x1000 mg-ra emelték a Keppra adagját. 
Kontroll MR folyamatosa növekvő tumorrecidivát igazolt, ezért sugárkezelést és Temodal 
kemoterápiás kezelést kezdtek. 2009.09.18-11.03. között 60 Gy dózisú sugárkezelés zajlott, ezzel 
párhuzamosan napi 75 mg/m2 Temodal kezeléssel. A kezelés eredményeként a recidiva mérete 
csökkent. 
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Betegtájékoztató 

Mi az epilepszia? 

Az epilepszia az agy betegsége. Az epilepsziások egyes agysejtjei kóros elektromos jeleket adnak le, 
amik görcsrohamokhoz vezetnek. A görcsroham eszméletvesztéssel, a test rángatózásával és 
kontrollálatlan mozgásokkal járhat. Más esetekben átmeneti zavartság, izommerevség jelentkezik. Az 
egyszeri görcsroham nem egyenlő az epilepsziával, ugyanis az epilepsziásoknak rendszerint több 
rohamuk volt már életükben. Fontos, hogy az epilepszia nem az értelmi képességeket érintő 
betegség, semi kapcsolata nincs ahhoz, hogy valakinek milyen az intelligencia szintje. Ugyanígy az 
epilepszia nem fertőző, többnyire nem okoz agykárosodást, két roham között az epilepsziás személy 
semmiben nem különbözik másoktól. 

Mit tegyek, ha látom, hogy valakinek görcsrohama van? 

Ha az Ön közelében valakinek görcsrohama van, akkor az alábbi lépéseket érdemes követni: 

 Próbáljon nyugodt maradni 

 Ne mozgassa a beteget 

 Ne próbálja meg a beteg rázkódását, mozgását megakadályozni 

 Ne próbálja meg felébreszteni a beteget kiabálással vagy a beteg megrázásával. 

 Tegyen el minden olyan eszközt a környékről, ami sérülést okozhat. 

 Óvatosan próbálja meg a beteget az oldalára fektetni. 

 Soha ne próbálja meg kinyitni a beteg száját vagy beletenni valamit. 

 Helyezzen valami ”puhát” a beteg feje alá. 

 A legtöbb görcsroham életveszéllyel jár. Annak eldöntése, hogy a betegnek kórházba kell-e 
kerülnie, orvosi feladat. 

Kell-e gyógyszert szednem, ha epilepsziát állapítanak meg nálam? 

Igen. Minden nap szükséges az előírt gyógyszerek szedése, akkor is, ha rohammentes időszak van, 
vagy ha úgy gondolja, hogy nem lesz rohama. A rohamok megelőzése érdekében folyamatosan 
szükséges a gyógyszerek szedése, abban az adagban és gyakorisággal, ahogy azt a kezelőorvos 
előírta. 

Mit tegyek, ha elfelejtettem beszedni a gyógyszert? 

Általában az a szabály, hogy abban a pillanatban vegye be a gyógyszert, amikor rájött, hogy kimaradt. 
Ha több mint 24 óra eltelt az utolsó beszedett gyógyszer óta, vegye fel a kapcsolatot a 
kezelőorvossal. 

Szükséges-e további gyógyszereket beszednem, ha úgy érzem, hogy rohamom lesz? 

Nem. A beállított gyógyszerelés az Ön igényeit szolgálja ki, orvosi tanács nélkül ne vegyen be újabb 
tablettát! 

Életem végéig kell majd gyógyszereket szednem? 

Az epilepsziás betegek egy részének egy idő után már nem szükséges a gyógyszeres kezelés, de ennek 
eldöntése orvosi feladat. 
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Szedhetek-e más gyógyszereket az epilepsziára adott készítményeken kívül? 

Mivel sok gyógyszer befolyásolhatja az epilepszia elleni gyógyszer hatását, ezért mielőtt bármilyen 
gyógyszert beszedne, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét, ez a recept nélkül kapható 
gyógyszerekre is érvényes. 

Van-e más kezelési módszer is? 

Az epilepszia diagnózisának felállításakor a kezelést többnyire gyógyszerrel kezdik. Ha ez nem hoz 
eredményt, akkor felmerülhet a sebészi megoldás lehetősége. A sebészi beavatkozást legtöbbször 
akkor alkalmazzák, ha az agynak egy jól meghatározott részéről indulnak a rohamok, amely nem 
felelős semmilyen fontos működésért (beszéd, látás, hallás, mozgás stb.). Más esetekben az ön 
kezelőorvosa ún. vagus ideg-stimulációt javasolhat, ilyenkor egy bőr alá ültetett eszköz elektromos 
impulzusokat küld az agy felé. 

Ihatok-e alkoholt, ha epilepsziám van? 

Tilos alkoholt fogyasztani annak, aki epilepsziában szenved, ugyanis az alkohol elősegíti a rohamok 
kialakulását, illetve befolyásolja az epilepszia elleni gyógyszerek hatását. 

Mikor kell az orvosomnál jelentkeznem? 

 Ha a görcsroham 5 percnél tovább tart. 

 Ha megsérült a görcsroham alatt. 

 Ha a görcsroham után tovább tart a feltisztulás, mint normal esetben szokott. 

 Ha a görcsrohamok súlyosabbá válnak, vagy gyakrabban jelentkeznek. 

 A második roham rögtön követi az elsőt. 

 Ha terhes, cukorbeteg, vagy fejfájás, egyoldali gyengeség, látászavar jelentkezik, ez ugyanis 
stroke-ra utalhat. 

 Ha valamilyen új gyógyszert kap. 

Vezethetek-e autót, ha rohammentes vagyok? 

A vezetői engedélyhez szükséges egészségi alkalmasságot a neurológus véleménye alapján a 
háziorvos állapítja meg. A diagnózis megállapítását, a kezelés megkezdését követő első évben a 
gépjárművezetés tiltott. 

Tesztkérdések 

1. Milyen esetben tilos a helyszínen hagyni a beteget lezajlott elpilepsziás roham esetén? 
A. Ha a beteg nem tisztult fel 
B. Ismétlődő rohamok esetén 
C. Gyermek élete első lázas konvulziója 
D. 1 éves kor alatti gyermek 
E. Mindegyik 
 
2. Mi utal lezajlott grand mal convulzióra? 
A. Artikulátlan vokalizáció a klónusos szakban 
B. Cyanosis 
C. Laterális nyelvharapás 
D. Enuresis 
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E. Mindegyik 
 
3. Provokált („alkalmi”) grand mal rohamot kiváltó tényező, kivéve: 
A. Gyermekkorban a láz 
B. Alkohol-, gyógyszer-, kábítószer-megvonás, 
C. Stroke 
D. Intermittáló fényinger 
E. Alvásmegvonás 
 
4. A betegek hány százalékánál érhető el rohammentesség? 
A. 30% 
B. 40% 
C. 50% 
D. 60% 
E. 70% 
 
5. A népesség hány százalékában jelenik meg epilepsziás roham? 
A. 1% 
B. 3% 
C. 5% 
D. 7% 
E. 9% 
 
6. Melyik az epilepsziás tünetet utánzó paroxizmális tünet: 
Syncope 
Pszichogén nem epilepsziás rohamok (PNER) 
Pánik attak 
Hiperventillációs tetániás jelenségek 
Mindegyik 
 
Helyes válaszok: 1: E, 2: E, 3: C, 4: E, 5: C, 6: E 

Obstruktív alvási apnoe szindróma (OSAS) 
dr. Torzsa Péter, dr. Ádám Ágnes 

Bevezetés 

Az obstruktív alvási apnoe az alvás alatti légzészavarok leggyakoribb formája. Fő jellemzője a felső 
légutak alvás alatti ismétlődő, részleges (hypopnoe) vagy teljes elzáródása (apnoe), melynek 
következtében a beteg egyre erőteljesebb légzőmozgásokat végez Ezt a szűkületet, elzáródást a 
légzés központi idegrendszeri szabályozásának gyengesége, valamint a felső légút alkati, szervi, 
strukturális vagy funkcionális szűkületei okozzák. Ezzel szemben a centrális apnoe a centrális 
légzőközpont gátlása miatt lép fel, és a légzőmozgások hiánya jellemzi. 

Definíció, BNO tartomány 

Az obstruktív alvási apnoe szindróma (OSAS) az alvás alatti obstruktív apnoe és a kifejezett nappali 
aluszékonyság együttes fennállását jelenti. 

G4730 Alvási apnoe 



 2155 

 

Epidemiológia 

A középkorúak populációjában az OSAS prevalenciáját tisztázó, mérföldkőnek tekinthető Wisconsin 

Sleep Cohort Study eredményei szerint az OSAS (apnoe/hypopnoe index AHI  >5/óra, továbbá 
jelentős napközbeni álmosság) a nők 2, a férfiak 5%-át érinti. Ebben a széles körű, amerikai 
populáción végzett vizsgálatban a dolgozó középkorú férfiak 24%-ában, a dolgozó középkorú nők 9%-
ában mutattak ki óránként 5 vagy annál több apnoés eseményt. Amennyiben az OSAS kritériumának 
a 15-ös AHI értéket tekintették, a szindróma gyakorisága 9%, illetve 4% volt. Egy spanyol vizsgálatban 
enyhe légzészavar (AHI >5/óra) a férfiak 26%-ában, a nők 28%-ában jelentkezett, míg mérsékelten 
súlyos légzészavar (AHI >15/óra) 14%-ban fordult elő a férfiak és 7%-ban a nő esetében. Nagyfokú 
nappali aluszékonyság a páciensek 18%-ban volt jelen, és ennek mértéke nem állt kapcsolatban az 
AHI mértékével. Elhízásban és különböző kardiovaszkuláris betegségekben (hypertonia, 
szívelégtelenség, coronaria betegség) még gyakoribb az obstruktív alvási apnoe. A felnőtt férfiak 3-
9%-ában, a nők 3-4%-ban jelentkezik. Az OSAS prevalenciája az obezitás napjainkra jellemző trendje 
miatt vélhetően még tovább növekszik. 

Több vizsgálatban kérdőív segítségével próbálták megbecsülni az OSAS gyanús betegek arányát. 
Ohayon és munkatársai 13057 egyént kérdeztek ki alvási szokásaikról telefonon a Sleep-EVAL 
rendszert használva. E vizsgálatban az Egyesült Királyságban 1,9%, Németországban 1,8%, 
Olaszországban 1,1% volt az OSAS előfordulása. Egy másik amerikai vizsgálatban (Sleep in America 
2005, n = 1506) a Berlin kérdőív használatával a megkérdezettek 26%-a (a férfiak 31%-a és a nők 
21%-a) volt alvási apnoe gyanús és a rizikó 65 éves korig emelkedett. Átfogó hazai adatok nincsenek 
az OSAS prevalenciájáról. A Hungarostudy 2002-ben, amely 12.643 személyt bevonó országosan 
reprezentatív vizsgálat volt a magyar lakosság egészségi állapotáról és egészségmagatartásáról, a 
középkorú népesség 28%-a számolt be hangos, légzésszünetekkel járó horkolásról, amit az apnoe 
legfőbb kísérő tünetének tartunk. 

Az OSAS prevalenciája alapján azt mondhatjuk, hogy a populációban 15 felnőtt közül háromnak 
enyhe fokú és egynek pedig súlyos apnoéja van. Ez hazánkban majdnem 700000 embert jelent. Egy 
átlagos 1500 fős családorvosi praxist tekintve súlyos OSAS kb. 100 pácienst érint. Jóllehet, ilyen 
előfordulási ráta mellett e zavarok felismerése mindenképpen az alapellátás feladata lenne, a kiszűrt 
és ténylegesen kezelt betegek száma jelenleg ennek csak töredéke. 

Az OSAS és a társbetegségek 

A hypertonia mintegy kétszer, a myocardialis infarktus háromszor gyakoribb az OSAS-ban szenvedő 
betegek körében, mint az átlagpopulációban. A kardiovaszkuláris rendszer, a légzőrendszer és a 
vegetatív idegrendszer mind fiziológiás, mind patológiás körülmények között állandó kapcsolatban áll 
egymással az alvás alatt is. Harminc feletti AHI indexnél, az OSAS bizonyított súlyos kardiovaszkuláris 
rizikótényező és társbetegség. A hypertonia prevalenciája OSAS esetén megközelíti a 60%-ot, 
gyógyszeres terápiára rezisztens hypertoniások körében 60-80%-ban igazolták az OSAS fennállását. 

Einhorn és társai vizsgálatában 2-es típusú cukorbetegek körében az OSAS prevalenciája (AHI 15 
esemény/h) 36% volt (49% férfiaknál és 21% nőknél). Ip és munkatársai független kapcsolatot találtak 
az alvási apnoe és az inzulinrezisztencia között és több vizsgálatban az elhízástól függetlenül 
emelkedett vércukorszintet és magas glikált hemoglobinszint, illetve inzulinszintet észleltek OSAS 
betegeknél. 
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Egyre több adat támasztja alá, hogy az OSAS a stroke és a tranziens ischaemiás roham (TIA) önálló 
rizikófaktora. A stroke több mint kétszer gyakrabban fordul elő az OSAS-ban szenvedő betegeknél 
(OR: 2,24) és súlyos OSAS esetén ez az esélyhányados 3,3. 

A depresszió OSAS-betegek körében mért prevalenciája a depresszió diagnosztikai kritériumaitól 
függően 24% és 45% között változik. Az OSAS-ban szenvedő nőket jóval gyakrabban kezelik először 
depresszióval és csak később kerül az OSAS felismerésre: a női nem prediktív a depresszió 
szempontjából az OSAS-betegek körében (esélyhányados: 2,24). 

OSAS esetén a GERD a hypertoniához hasonló, állandósuló vagy krónikus szövődményként 
értelmezhető. Igen szoros összefüggés igazolódott a GERD endoszkópos súlyossága és az AHI-érték, 
illetve az Epworth-skála értéke között. Egyes vizsgálatok szerint az OSAS az idősek körében a fokozott 
mortalitás független prediktora volt. 

Nem 

Az epidemiológiai vizsgálatok eredményei szerint az OSAS a férfiak körében alakul ki gyakrabban, a 
40-60 közötti korcsoportjában jelenik meg egyértelmű klinikai jelekkel. A nőihormon-státusnak 
protektív szerepe lehet az OSAS kialakulása tekintetében a premenopauzában lévő nőknél. 
Menopauzában lévő nők körében az apnoe prevalenciája a férfiakéhoz hasonló, amennyiben nem 
részesülnek hormonpótló kezelésben. Az orvoshoz fordulás és a szakorvoshoz történő beutalás terén 
mutatkozó nem szerinti különbség is eredményezheti, hogy a betegséget több férfiban 
diagnosztizálják, mint nőben. A Wisconsin-csoport becslése szerint a közepes és súlyos OSAS-ban 
szenvedő nők több mint 90%-ában nem állítják fel a diagnózist. 

Több vizsgálatban is megpróbálták tisztázni az OSAS nem szerinti különbségeit úgy, hogy az orvoshoz 
fordulás nem szerinti eltéréseinek hatását és az OSAS kialakulásához vezető élettani 
mechanizmusokat vizsgálták. Az OSAS-ban szenvedő férfiak körében gyakoribb a horkolás, a 
hozzátartozó által észlelt apnoe és az aluszékonyság, míg az OSAS-ban szenvedő nők esetében 
gyakoribb a depresszió és a reggeli fejfájás. Az OSAS-ban szenvedő nők elhízottabbak a férfi 
betegeknél. Férfiakban pedig inkább dominál a felső testi zsírlerakódás, mint a nőkben. Az OSAS 
diagnosztizálásakor a nőknél nagyobb eséllyel található az anamnézisben depresszió vagy krónikus 
obstruktív légúti betegség (COPD). A jelentősen elhízott nők esetében még enyhe OSAS fennállásakor 
is nagyobb zavart észleltek az alvásstruktúrában (pl. kisebb alváshatékonyság, több ébredés, 
hosszabb ébrenléti idő), mint az életkor és testtömeg szerint illesztett férfiakban. 

Az alvási apnoe súlyossága, a BMI és az életkor alapján kontrollált vizsgálat azt mutatta, hogy a nők 
anamnézisében gyakrabban szerepelt depresszió, hypothyreosis és insomnia, míg a férfiak körében a 
más által észlelt apnoe, illetve a nagyobb koffein- és alkoholfogyasztás volt gyakoribb. Nőknél 
előforduló insomnia, depresszió vagy hypothyreosis esetén a gyakorló orvosnak gondolnia kell az 
OSAS esetleges meglétére is, ha a beteg obez és horkol. 

A légzési funkciót mindkét nemben befolyásolhatja a hormonháztartás, amelynek szerepe van az 
alvás alatti kóros légzésre való hajlam kialakulásában. A tesztoszteron növeli a felső légutak 
kollapszuskészségét, ami növeli az OSAS kialakulásának kockázatát. Polycystás ovárium szindrómában 
szenvedő nők körében, - akikre kóros obezitás és fokozott androgénhormon-aktivitás jellemző, - 
szintén nagyobb az esélye az OSAS kialakulásának. A tesztoszteronnal szemben a progeszteron 
légzésstimuláló tulajdonságú, és szerepet játszhat a felső légutak átjárhatóságának fenntartásában is. 
A menopauza az alvási apnoe ismert kockázati tényezője, a hormonpótló terápia pedig, úgy tűnik, 
csökkenti ezt a kockázatot. 
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Életkor 

Az 1982 óta végzett vizsgálatok adatai alapján elmondható, hogy az OSAS kor- és nemfüggő 
prevalenciát mutat. Gyakrabban fordul elő a férfiakban és idősebb korban (1. táblázat). 

1. táblázat. Az OSAS (AHI>10) korcsoportok és nemek szerinti gyakorisága 

Kor Férfiak Nők 

20-44 év 3,2% 0,6% 
45-64 év 11,3% 2,0% 
61-100 év 18,1% 7,0% 
 

Az életkortól függő, a felső légutak nagyobb kollapszus készségéhez vezető anatómiai változások 
részben magyarázhatják az OSAS prevalenciájának időskori növekedését. Mások viszont azt találták, 
hogy a légzészavar-index (respiratory disturbance index, RDI) csak a BMI változásával áll 
összefüggésben és független az életkortól. A Sleep-Heart-Health Study eredményei szerint a férfi 
nem és a BMI hatása az OSAS kialakulására az életkor növekedésével egyre kisebb, és az OSAS 
prevalenciája 65 éves kor fölött plató fázisba kerül (stabilizálódik). Az életkor előrehaladásával a 
nappali tünetek viszont ritkábbá válhatnak. Bielicki és munkatársai 35 év alatti és 65 év feletti OSAS 
betegeket hasonlítottak össze. A fiatal betegekben súlyosabb fokú, magasabb nyomású CPAP 
kezelést igénylő betegséget találtak. 

Kockázati tényezők 

Az OSAS gyakori kockázati tényezői a 2. táblázatban találhatók. 

2. táblázat. Az OSAS kockázati tényezői 

Obesitas, különösen a nyakon 
Férfi nem 
40-65 év közötti életkor 
Craniofaciális abnormalitások (Prader-Willi szindróma, Down-kór stb.) mandibuláris/maxilláris 
hypolasia, retrognathia 
Nasalis obstrukció különböző formái 

Garat lágyrészeinek és lymphoid szöveteinek hyperplasiája 
Macroglossia 
Teljes foghiány 
Endokrin eltérések: hypothyreosis, acromegalia 
Családi halmozódás 
Nikotin, alkohol abúzus 
 

Társadalmi háttér 

Az OSAS időben történő kiszűrése és kezelése egyértelműen költséghatékonynak tekinthető, bár 
tényleges számadatok hazánkban nem állnak rendelkezésre, s kevés a külföldi adat is. 

Az alvási apnoe közvetlen költségei közé tartozik a betegek szűrésének, poliszomnográfiás 
vizsgálatának, orvosi ellátásának és a CPAP kezelésének a költsége. A szűrési, kivizsgálási, kezelési 
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költségek országonként különbözők, de lényeges alacsonyabbak, mint az OSAS által okozott 
társbetegségek, balesetek kezelési közvetlen és közvetett költségei. Az OSAS betegek körében 
fokozott az egészségügyi ellátás igénybevétele és a társbetegségek idő előtti rokkantsághoz, 
munkaképtelenséghez vezetnek, ami jelentős gazdasági terhet jelent a társadalom számára. 

Kapur felmérése szerint az OSAS kimutatása előtti 1 évben az OSAS betegek kórházi és 
rendelőintézeti kezelésének éves költségei 1400 dollárral múlták felül a betegségben nem szenvedő 
páciensek költségeit, ami éves szinten 45 milliárd dollár többlet egészségügyi kiadást jelent az USA-
ban. Sassani és munkatársai megbecsülték az OSAS okozta balesetek éves költségét az USA-ban. 
2000-ben 810000 karambol és 1400 totálkár hátterében állt az OSAS, mely körülbelül 15,9 milliárd 
dollár kárt okozott. A CPAP kezeléssel megelőzhető lett volna 567000 baleset, 1000 emberélet, ami 
7,9 milliárd megtakarítást jelentett volna, ha levonjuk a kivizsgálási és kezelési költségeket. A költség-
megtakarítások kellő átcsoportosítással az OSAS szűrő és gondozó hálózatának kialakítására, a 
jelenleg legfontosabb terápiás eszköz (CPAP) biztosítására, illetve bizonyos műtétekre fordíthatók. 

Pathophysiológia 

Az OSAS-ban megfigyelhető pharyngealis occlusio patomechanizmusában anatómiai eltérések (a 
garat lágyrészeinek és lymphoid szöveteinek hyperplasiája, craniofaciális abnormalitások, fertőzés) és 
neuromuscularis elégtelenség állhat. Legtöbbször a beszűkült felső légutak és a garatizmok 
beidegzésének károsodása együttesen idézi elő az alvási apnoét. 

A garat hyperplasiája (pl. tonsillitis, lymphoma stb.) miatt a felső légutak jelentősen beszűkülnek, és 
már csekély izomtónus-csökkenés is elég ahhoz, hogy alvás alatt felső légúti obstrukció lépjen fel. Az 
obezitás a felszaporodó nyaki zsírszövet következményeként okozhatja a légutak beszűkülését. 

A pharyngealis izomtónus lényeges csökkenése a másik tényező, ami a felső légúti szűkülethez vagy 
elzáródáshoz vezet. Ennek oka lehet a kövérség, légzőizom-sorvadás (pl. amyotrophiás 
lateralsclerosis) vagy gerincdeformitas (pl. kyphoscoliosis. Az irodalomban fellelhető néhány olyan 
közlés, amely obstruktív alvási apnoe kialakulásáról számol be olyan egyénekben, akiknél nyúltvelői 
epizód zajlott le vagy primer megbetegedésként valamilyen myopathia áll fenn. E ritka esetekben 
valóban neuromuscularis elégtelenség a kialakult kép oka. Diabeteses autonóm neuropathia és az 
urémiás neuropathia is szerepet játszhat az OSAS gyakoribb kialakulásában. 

Hatáskör/kompetencia 

Az OSAS kiszűrésében igen fontos szerepe van a családorvosnak. Az alapellátással együttműködő 
alvásdiagnosztikai laboratóriumok rendszere működik mind szakmai, mind financiális szempontból a 
legeredményesebben. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

OSAS-t kell gyanítani mindkét nemben obezitás, terápia rezisztens hypertonia vagy non-dipper 
hypertonia, szívelégtelenség, szívritmuszavar, korábbi stroke és horkolás esetén. Elhízott nőknél 
előforduló insomnia, depresszió vagy kezeletlen hypothyreosis esetén szintén gondolnunk kell az 
OSAS-ra, különösen menopauzában. Non dipper hypertonia esetén feltétlenül gondoljunk alvási 
apnoéra is. Rá kell kérdezünk a horkolásra és a túlzott nappali aluszékonyságra. Nappali 
aluszékonysághoz társuló, légzésszünetekkel járó hangos horkolás alvási apnoéra utalhat. 
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A horkolás és a túlzott nappali aluszékonyság mellett panaszként jelentkezhet nyugtalan alvás, 
hirtelen felébredések fulladásérzéssel vagy nehézlégzéssel, memóriazavar, refluxtünetek, izzadás, 
impotencia, szájszárasság, alvás alatti izzadás, nyálfolyás, reggeli fejfájás és nycturia (3. táblázat). 
Horkolás és legalább két OSAS-ra utaló tünet már elegendő ok a polysomnographia indikálásához. A 
családorvos által felállított OSAS gyanút az alváslaboratóriumban végzett polysomnographiás 
vizsgálat igazolhatja. 

3. táblázat Az OSAS szubjektív tünetei 

Nappali Éjszakai 

Álmosság Horkolás 
Fáradtságérzés Más által megfigyelt apnoe, zihálás  
Memóriazavar Gyakori ébredések 
Refluxtünetek Fulladásérzés 
Reggeli fejfájás Izzadás 
Depresszív tünetek Szívdobogásérzés 
Impotencia, csökkent libidó Éjszakai vizelési inger 
 

Fizikális vizsgálat 

Fizikális vizsgálat obezitást, megnövekedett haskörfogatot, különösen férfiaknál a vastag nyakat, 
megnagyobbodott tonsillákat, légutat szűkítő strumát, orrsövényferdülést, craniofacialis eltéréseket 
(pl. retrognathia, micrognathia) találhatunk. 

Kivizsgálás 

A fenti feltételek fennállása vagy a beteg alvással kapcsolatos panaszai (nappali aluszékonyság stb.) 
esetén két egyszerű kérdéssel kell kezdenünk a kivizsgálást, amikor rákérdezünk a horkolásra és a 
túlzott nappali aluszékonyságra. Pozitív válasz esetén polysomnographia elvégzése javasolt, és ez a 
vizsgálat indokolt akkor is, ha az OSAS-ra utaló klinikai tünetek száma kettő vagy ennél több, de a 
beteg nem említ túlzott nappali aluszékonyságot. Veszélyes vagy másokat esetleg veszélyeztető 
munkakör (pl. hivatásos gépkocsivezető) esetén már a horkolás elegendő indok ahhoz, hogy 
polysomnographiás vizsgálat történjen (1. ábra). 
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1. ábra. Az OSAS kivizsgálási algoritmusa. 

Kérdőívek 

Az OSAS legjobban bevált tünetalapú szűrő kérdőíve a Berlin kérdőív, mely a horkolásra, a jellemző 
horkolás-apnoe-horkantás triászra, a nyak körfogat méretére, a magas vérnyomás meglétére, 
valamint a napközbeni aluszékonyság aktív és passzív körülmények közötti megnyilvánulására épül. A 
10 kérdésből álló kérdőív használata igen egyszerű, kitöltése pár percet igényel. Nagy OSAS 
rizikójúnak kell tekinteni a beteget, ha két kategóriában is pozitív a pontszám. Alacsony rizikó esetén 
további klinikai megerősítésre lehet szükség. 

A nappali álmosság mértéke az Epworth Álmossági Skála (Epworth Sleepiness Scale) segítségével 
számszerűsíthető, mely a nappali aluszékonyságot becslő önkitöltő kérdőív. A vizsgált személy az 
elmúlt egy hónap vonatkozásában pontozza annak valószínűségét, hogy bizonyos helyzetekben 
elalszik-e. Jelentősebb alváskésztetésre a 10 pont feletti érték utal, egészségeseknél ez az érték 7-8 
pont alatt van. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

OSAS-ban a metabolikus szindróma fennállásának valószínűsége több mint kilencszeres az OSAS-ban 
nem szenvedőkhöz képest. Emiatt ezeknél a betegeknél elhízás nélkül is gyakrabban találunk 
csökkent glükóztoleranciát, emelkedett éhomi vércukor- és glikolizált hemoglobinszintet (HbA1c), 
emelkedett éhomi inzulinszintet, magasabb triglicerid- és koleszterinszintet és csökkent HDL 
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koleszterinszintet. Mindkét nemben magasabb húgysav szintet találtak OSAS betegekben, mely 
szintén önálló kardiovaszkuláris rizikófaktor. Nem specifikus jel, de figyelembe kell vennünk még a 
magas (>50%) haematocrit értéket. 

Képalkotó vizsgálatok 

Az OSAS súlyos, komplikált eseteit kísérheti pulmonalis hypertensio, jobb és balkamra elégtelenség, 
melyet EKG, mellkas röntgen felvétel és echocardiographia segítségével diagnosztizálhatunk. 
Figyelem felhívó lehet a már említett ritmuszavarok mellett a nokturnális angina, valamint a 
hypertonia non-dipper jellege. Az OSAS szűrésében fontos diagnosztikus eszköz az ABPM (ambuláns 
vérnyomás mérő monitor). Ádám és munkatársai vizsgálatai bebizonyították, hogy a non-dipper 
hypertonia kimutatására alkalmas ABPM (eszköz segít az OSAS diagnosztizálásában is. 

Egyéb vizsgálatok 

Az alvás testi folyamatainak objektivizálása a sokcsatornás monitorozás révén valósul meg 
(poliszomnográfiás vizsgálat, 2. ábra). Az alvásstádiumok elkülönítését teszi lehetővé a koponyára 
felragasztott legalább két-két EEG-elektród, a szemmozgások EOG-jeleit közvetítő kettő, illetve az 
izomtónust a musculus mentalison mérő elektród. A szívműködés regisztrálására EKG-t (1 mellkasi 
elvezetés), a vér oxigéntelítettségének mérésére (valamint az EKG-val együtt a pulzus-tranzitidő, ezen 
keresztül előzetes kalibrálással a vérnyomás követésére is alkalmas) pulzoximetriát alkalmaz a 
módszer. Az alvás alatti légzés megfigyelése a mellkasi és hasi légzőmozgások esetében rugalmas 
övre szerelt, a kitéréseket érzékelő szenzorokkal történik, a száj- és orrnyílásnál légáramlás-érzékelő 
szondát helyeznek el. A horkolást a nyak bőrére ragasztott apró mikrofon, a lábmozgásokat a 
musculus tibialisok fölé helyezett elektródok regisztrálják mindkét alsó végtagon. Az éjszakáról 
videófelvétel is készül, amely hasznos kiegészítője az adatok klinikai értékelésének, főként az alvást 
kísérő kóros mozgásjelenségek, illetve paraszomniák esetén. 

 

2. ábra. Súlyos OSA-s beteg poliszomnogramja 

A felvételen a cardiopulmonalis jellemzők látszanak: Flow: oronazális légáramlás; SO2: oxigén 
szaturáció, Thorax, Abdom: mellkasi és hasi mozgás, Snore: horkolás-mikrofon; PLM: lábmozgás-
érzékelő EMG-elektródák; POS: pozíció, Pulse: szívfrekvencia. A felvételen látható 3 perces 
időszakban közel egy perces obstruktív apnoék figyelhetők meg (kék téglalapokkal jelölve), ezen 
időszakok alatt jól látható a mellkasi-és hasi légzőmozgások ellenére hiányzó légáramlás, a hullámzó 
oxigén szaturáció (a deszaturációkat piros téglalapok jelölik). Az apnoék közötti rövid időszakokban 
horkolás és lábrándulások figyelhetők meg. 
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Diagnózis 

Apnoeról beszélünk, ha a légzés alatt a légáramlás legalább 80%-kal csökken vagy teljesen megszűnik, 
és ennek az epizódnak az időtartama meghaladja a 10 másodpercet. Hypopnoe során a légutak 
részleges elzáródása alvás alatt, definíció szerint a légáramlás az alaplégzéshez képest legalább 30%-
kal csökken, amelyet az oxigénszaturáció legalább 4%-os csökkenése kísér. 

Tünetmentes betegnél az OSAS diagnosztikus kritériuma az alvás alatt több mint 15 apnoe-hypopnoe 
index/óra (AHI/óra), míg panaszt (pl. nappali álmosság, krónikus fáradtság és figyelmetlenség) vagy 
megzavart alvás (horkolás, nyugtalan alvás és alvás alatti légzésszünet) tüneteit említő betegnél 5 
AHI/óra felett beszélünk OSAS-ról. Az apnoe/hypopnoe több mint 75%-a obstruktív jellegű ezeknél a 
betegeknél (4. táblázat). 

4. táblázat. Az OSAS diagnosztikus kritériumai. 

Az alvás alatt több mint 15 apnoe/hypopnoe esemény óránként és a beteg tünetmentes 

vagy 

Az alvás alatt több mint 5 apnoe/hypopnoe esemény óránként és a betegnek panasza van (pl. 
nappali álmosság, krónikus fáradtság és figyelmetlenség) vagy a megzavart alvás (horkolás, 
nyugtalan alvás és alvás alatti légzésszünet) jeleit említi. Az apnoe/hypopnoe több mint 75%-a 
obstruktív jellegű. 

 

Az OSAS súlyosságának megállapításában két komponenst veszünk figyelembe: a nappali álmosság 
fokát és az apnoe-hypopnoe indexet. Óránként 5-15-ös AHI enyhe, 15-30-as AHI mérsékelten súlyos, 
a 30 feletti érték súlyos apnoét jelent. Az OSAS végleges diagnózisa és a megfelelő terápiás stratégia 
kialakítása az alvásdiagnosztikai központok feladata (5. táblázat). 

5. táblázat Alváslaboratóriumok 

Állami Egészségügyi Központ, Alvásdiagnosztikai és Terápiás Központ 
Cím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. Tel.: (1) 212-1846 és (1) 457-0980 

Debreceni Alvásdiagnosztikai és Terápiás Laboratórium 
Cím: 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond út 22. Tel.: (52) 316-454. 

Heim Pál Gyermekkórház, Belgyógyászati és Neurológiai Osztály 
Cím: 1089 Budapest, Üllői út 86. Tel.: (1) 210-0720/1155 vagy 1384 mellék. 

Madarász Utcai Csecsemő- és Gyermekkórház, Csecsemő és Koraszülött Osztály, Alváslaboratórium 
Cím: 1131 Budapest, Madarász utca 22-24. Tel.: (1) 450-3700, (1) 450-3722, fax: (1) 450-3779 

Markusovszky Kórház, Tüdőgyógyászati Osztály, Alváslaboratórium 
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 3. Tel.: (94) 515-607 és (30) 251-0941 

Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, Alváslaboratórium 
Cím: 1529 Budapest, Pihenő utca 1. Tel.: (1) 391-3356, (1) 391-3267 

Pécsi Alvásdiagnosztikai és Terápiás Laboratórium 
Cím: 7623 Pécs, Rét u. 2., I. emelet. Tel.: (72) 535-961 

Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Alvásdiagnosztikai Laboratórium 
Cím: 1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/A. Tel.: (1) 210-2930 (51490-es mellék) 

Semmelweis Egyetem, Budapest, Pulmonológiai Klinika, Alváslaboratórium 
Cím: 1021 Budapest, Diósárok út 1/C. Tel.: (1) 355-9733/7058 
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SomnoCenter Alvásdiagnosztikai és Terápiás Laboratórium 
Cím: 1089 Budapest, Benyovszky Móricz u. 10. Tel.: (1) 786-3045 

SomnoCenter Szeged 
Cím: 6725 Szeged, Kálvária Sgt. 57. Tel.: (62) 540-799 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat, 
Alvásdiagnosztikai és Terápiás Központ 
Cím: 6724 Szeged, Vasas Szent Péter utca 1–3. Tel.: (62) 425-642/251 vagy 252 mellék. 
Törökbálinti Alvásdiagnosztika Laboratórium 
Cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Tel.: (23) 511-570/103 mellék, (70) 221-2533 

 

Differenciál-diagnózis 

Az OSAS-t elsősorban a benignus/primer horkolástól kell elkülöníteni. Ez részben már a klinikai jelek 
alapján is megtehető. Az OSAS kardinális tüneteként jelentkező EDS (Excessive Daytime Sleepiness) 
esetén, - bár előzményi adatok, klinikai jelek és társult jellemzők alapján tapasztalt vizsgáló képes 
különbséget tenni az egyes okok között, - egyértelműen ki kell zárni az egyéb lehetséges okokat: 
narkolepsia, RLS (Restless Leg Syndrome, nyugtalan láb szindróma)/PLMS (Periodic Leg Movements, 
periodikus láb/végtag-mozgászavar), drog- és alkoholabúzus, szezonális depresszió, cirkadián ritmus 
zavarok, idiopathiás hypersomnia. A nyelőcső-reflux gyakran együtt jár az OSAS-val. Objektív 
diagnózisát az alvás alatti, a nyelőcső alsó és középső harmadáig lejuttatott pH-mérés adja. A műszert 
nyelőcső nyomásméréssel is lehet/kell kombinálni. 

Az OSAS-tól el kell különítenünk az UARS-t (Felső Légúti Fokozott Rezisztencia Szindróma, Upper 
Airway Resistance Syndrome). A patomechanizmus mindkettőben azonos, de utóbbi esetében az 
elzáródás súlyosságának spektruma az OH-RERA (obstruktív hypopnoe - ébredéshez vezető, efforttal 
járó légzési epizód, Repetitive Episods Referred To Arousals) irányba tolódik el. Napközben ritkábban 
fordul elő fokozott aluszékonyság, inkább mentális deficit jelentkezik. A szindróma némileg gyakoribb 
nőkben és ritka a kóros jellegű horkolás. Vizsgálatok igazolták, hogy a RERA epizódokat is érzékelő 
korrekt monitorozás eredménye az AHI-nél szorosabb összefüggést mutat olyan fontos 
következményekkel, mint a beteget érő közlekedési balesetek kockázata. 

Kezelés 

A terápia mindig több, egyénre szabott elemből áll. Megtervezése az ellátó szakember, illetve team 
felelőssége. A terápiás lehetőségek egyik legfontosabb jellemzője, hogy milyen a hatékonysága, 
illetve e hatékonyság milyen mértékben függ a beteg együttműködésétől. 

Az OSAS terápia szükségességét három kritérium - a klinikai panaszok (nappali közérzetromlás), a 
légzészavar súlyossága és a kardiovaszkuláris kísérőbetegségek - alapján ítélhetjük meg. Ha az OSAS 
hypertoniával, coronariabetegséggel, stroke-kal vagy szívelégtelenséggel társul, akkor a beteget a 
fokozottan veszélyeztetettek csoportjába kell sorolni, és ennek megfelelően kell a terápiás 
döntéseket meghozni. Az OSAS definitív diagnózisának megállapításának és a kezelés beállításának, 
annak rendszeres, időszakos kontrolljának - az alapellátással együttműködve - az alvásközpontban 
kell, hogy történnie. 

Az enyhe, esetleg középsúlyos OSAS kezelésének módszere lehet az életmódváltás, a szájba 
helyezhető protézisek és többféle műtéti lehetőség. 

Az életmódváltás része a testsúlycsökkentés, az alkohol és a szedatívumok kerülése. A túlsúlyos 
betegek egy részénél már fogyással jelentős javulást lehet elérni. Peppard és munkatársai 690 
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randomizált munkavállalónál nézte meg 2 alkalommal az alvási légzészavart 4 év alatt. A 10%-os 
súlygyarapodás 32%-os AH index-emelkedést jelentett, míg a 10%-os testsúlycsökkenés körülbelül 
26%-os csökkenést idézett elő az AH indexben. A testsúly 10%-os emelkedése az esélyhányados 
hatszoros növekedését idézte elő (95% CI: 2,2-17,0) a középsúlyos és súlyos alvási légzészavar 
kialakulásában. 

Pozícióterápia 

Kívánatos az oldalfekvő pozíció és az emelt fejhelyzet. Az OSA-s betegek 50-60%-ára jellemző a 
légzészavar kifejezett pozícionális súlyosbodása (háton fekvő helyzetben az AHI az oldalt fekvő 
helyzetben mért értéknek legalább kétszerese). Ezen esetekben különösen fontos a háton fekvő 
pozíció kerülése. Utóbbi pozíciópárna, vagy akár a „tennis ball technique” (TBT) alkalmazásával is 
megoldható. 

Légsínterápia 

Definitív kezelést jelent OSA esetén a légsínterápia, vagyis az orron (és esetenként szájon) keresztüli 
pozitív levegőnyomás biztosítása. A pozitív nyomású levegőáramlást egy hordozható, kisméretű 
eszköz generálja, majd az egy gégecsövön és egy speciális anyagból készült orr, vagy orr-száj maszkon 
keresztül jut a felső légutakba. A levegőáramlás folyamatos pozitív nyomást biztosít a kollapszusra 
hajlamos légútszakasz teljes hosszában, így - megfelelő nyomásbeállítás esetén - képes 
megakadályozni a légútszűkület kialakulását. A készüléket alvásdiagnosztikai laborban, alvásvizsgálat 
keretében kell beállítani, effektivitását pedig félévente, kontrollok során kell ellenőrizni. A kezelést 
minden éjjel alkalmazni kell, kihagyása a légzészavar visszatérésével jár. 

Intraoralis eszközök 

Az intraoralis eszközök három fő működési elv alapján próbálják a hypophyarnx tágasságát növelni: A 
mandibulát elülső pozícióban rögzítik; a nyelvgyököt fixálják; a lágy-szájpadot emelik meg. A két 
utolsó csoportba tartozó készülékeket a betegek nehezen, vagy egyáltalában nem tolerálják. A 
legszélesebb körben alkalmazottak az első csoportba tartozó, mandibula előrehelyező eszközök 
(mandibular advancement device, MAD). Fontos alternatívát jelentenek a légsínterápiás eszközök 
alkalmazása mellett. Használatuk főként habituális horkolás, mérsékelt és középsúlyos légzészavar 
estén, a légsínterápia intolerabilitásakor jön szóba, súlyos OSA esetén azonban alkalmazásuk 
kizárólag a CPAP kezelés sikertelensége esetén javasolt. Alkalmazásuk megfelelő effektivitás esetén a 
légsínterápiához hasonló módon javítja a neurokognitív funkciókat és csökkentheti a betegek 
cardiovascularis morbiditását. Alkalmazásuk feltétele az intakt fogsor, fogprothesis, mélyharapás, 
éjszakai fogszorítás, kifejezett fogszuvasodás esetén nem alkalmazhatók. Mellékhatásaik megfelelő 
fogászati gondozás esetén csekélyek, leggyakrabban a temporomandibularis ízület fájdalma fordul 
elő. 

Gyógyszeres terápia 

Farmakoterápiának az OSA kezelésében csak additív szerepe van, mivel a rendelkezésre álló adatok 
alapján jelenleg nem ismerünk olyan szisztémásan adható szert, amely kifejezetten csökkentené az 
AHI-t, pozitív hatással bírna az alvásminőségre és a nappali tünetekre, szedése pedig hosszútávon 
tolerálható lenne. A theophyllin származékok légzőközpont stimuláló hatásuk révén javíthatják a 
légzészavart és előnyösek a COPD és OSA együttes előfordulását jelentő overlap syndromában, ahol a 
hörgőtágító hatásuk is jótékonyan érvényesül. Gátolt orrlégzés, allergia okozta nyálkahártya-
megvastagodás esetén ennek lokális és szisztémás gyógyszeres kezelése csökkentheti a légzészavar 
mértékét. 
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Sebészi kezelés 

Felnőttkori OSA esetén a sebészi terápiák alkalmazása - tekintettel lehetséges szövődményeikre és a 
terápiás effektus variabilitására - megfontolt betegválogatást követően, kifejezett garateltérés 
esetén, illetve súlyos OSA fennállásakor a CPAP terápia sikertelensége esetén jön szóba. Az OSA 
esetén felmerülő sebészi beavatkozások két fő csoportba sorolhatók. 

1. I. fázisú beavatkozások a nazális rekonstrukció és a garatbemenetet érintő műtétek 
(uvulopalatopharyngoplatica, UPPP; LAUP) 

2. II. fázisú műtétek a maxillomandibuláris osteotomiák („maxillomandibular 
advancement”; MMA) 

Megfelelően szelektált betegcsoport esetén az I. fázisú beavatkozások 50-60%-a jár az OSA kifejezett 
javulásával (AHI 50%-ot meghaladó mértékű, vagy 20-as érték alá csökkenése), míg a II. fázis esetén 
ez az arány már 90% feletti. Súlyos OSA esetén gyakran a két fázis kombinációja vezet leginkább 
eredményre. A műtéttől várható javulás mértéke előzetesen sajnos nehezen megítélhető, a 
sikeresség szempontjából pedig döntő fontosságú a beteg számára legmegfelelőbb beavatkozási mód 
megválasztása, illetve a sebész rutinja. A műtéti komplikációk közé tartozik a pharyngealis 
elégtelenség, stenosis és a dysphagia. 

Gondozás 

Az OSAS betegek gondozásában is fontos szerepe van a családorvosnak. A CPAP kezelésben részesülő 
betegek időszakos (általában évenkénti) kontrollra történő beutalását a családorvos koordinálja és 
emlékezteti is erre a beteget. 

A köztes időszakban törekedni kell arra, hogy a betegnél érvényesüljenek az alváshigiénés 
szempontok, megtörténjen a szükséges életmódváltás is. Az OSAS-hoz a társbetegségek (hypertonia, 
diabetes, stb.) kivizsgálása, gondozása is a családorvos feladata. A betegeknél meg kell szűntetni az 
OSAS-t rontó gyógyszerek alkalmazását (különösen a szedato-hipnotikumok), csökkenteni kell az 
elhízott beteg testsúlyát, mérsékelni az alkoholfogyasztás és ismételten hangsúlyozni a dohányzásról 
történő leszokás fontosságát. 

Terápiás elégtelenség 

A compliance a CPAP terápia hatékonyságában alapvetően fontos. A családorvosnak ezt is 
hangsúlyozni kell, s folyamatosan rá kell kérdeznie a készülék rendszeres használatára, illetve a 
használatot akadályozó esetleges problémákra. Az alváslaboratóriumi kontroll során objektíven 
megállapítható a CPAP készülék használati aránya. 

Primer prevenció 

Az OSAS-ban szenvedő betegek többsége túlsúlyos. A testsúly csökkentése önmagában is mérsékli a 
légzészavar mértékét mind a súlyosan, mind a közepesen elhízott betegek esetében (10 %-os 
testsúlycsökkenés átlagosan az AHI 32 %-os redukcióját eredményezi). A testsúly-dependens 
javulásért részben a garatlumen kollapszushajlamának direkt mechanikus csökkenése, illetve a 
megváltozott termelődésű adipokinek (ghrelin, leptin, adiponecin) hatásai felelősek. A betegek 
elhízásáért azonban részben maga az alvásbetegség és a következményes anyagcserezavar felelős. A 
betegség következtében fellépő hormonális zavarok, növekvő inzulin rezisztencia, illetve a krónikus 
fáradtság következtében kialakuló mozgásszegény életmód miatt a testsúly csökkentése az OSAHS 
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betegekben gyakran csak az éjszakai oxigenizáció rendezése és a pihentető alvás helyreállítása után 
érhető el. 

Izomrelaxáns hatásuk miatt kerülni kell a benzodiazepin szedatohipnotikumok alkalmazását és főként 
az esti alkoholfogyasztást. A nyálkahártya-oedemát okozó dohányzás elhagyása, felsőlégúti 
gyulladások, allergiás folyamatok kezelése, a gátolt orrlégzés javítása. 
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Esettanulmány 

Egyéni és családi anamnézis 

Az 54 éves férfibeteg, házas, rendezett körülmények között élő gépészmérnök. 15 éve nem 
dohányzik, előtte 8 évig napi átlag 10 szálat szívott (4 csomagév). Alkoholt nem fogyaszt. 
Rendszeresen nem sportol, BMI: 30 kg/m2. 

Családi anamnesisében apai ágon hypertonia szerepel. A beteg kórtörténetéből kiemelendő 15 éve 
ismert és kezelt hypertoniája (gyógyszerei: Nebilet 1x2,5mg, Diovan HCT 1x80 mg), 4 éve ismert és 
kezelt hypercholesterinaemiája (gyógyszere: Atoris 1x20 mg). 

A beteg 2003 augusztusában kereste fel a rendelőt. Hónapok óta fokozódó fáradékonyságot, 
aluszékonyságot, gyakori reggeli fejfájást említett. A vizsgálatot megelőző egy hónapban több 
alkalommal előfordult, hogy értekezleten, ill. autóban ülve piros lámpánál is elaludt. Rendszeres 
gyógyszerszedés ellenére otthoni vérnyomásmérő készülékével főként ébredést követően 
emelkedett vérnyomás-értékeket mért. Az elmúlt 2-3 évben 7 kg-ot hízott, étvágyát jónak tartotta. 
Széklet, vizelet eltérést nem tapasztalt, láz, kóros fájdalom nem fordult elő. A pácienssel folytatott 
beszélgetés alapján családi státuszában és munkakörülményeiben nem következett be olyan negatív 
irányú változás, ami kifejezett tüneteit indokolta volna. 

Fizikális status 

Fizikális vizsgálat során érdemi kóros eltérést nem találtunk. A rendelőben mért vérnyomásérték 
145/90 Hgmm volt, 73/min pulzusszám mellett. 

Vizsgálatok 

A vérképen és a kémiai értékekben érdemi eltérést nem találtunk, süllyedése 4 mm/h, TSH-szintje 
fiziológiás volt. EKG-n 74/min sinus ritmus, norm. tengelyállás, átvezetés és repolarizáció mellett. A 
rendelőben rendelkezésre álló eszközzel ABPM vizsgálatot végeztünk, ami a beteg megfigyelését 
megerősítve non-dipper hypertoniát igazolt, főként a hajnali-reggeli órákban kiugró tenzióértékekkel. 

A páciens a vizsgálati eredmények birtokában történt kontrollvizsgálat során rákérdezésre elmondta, 
hogy erősen horkol, felesége pedig az elmúlt néhány hónap során több alkalommal rázta fel alvásból 
„fulladozás” miatt. 

Bizonytalanul leírt éjszakai panaszai miatt tüdőgondozói szakvizsgálatát kértük. Ott mellkas rtg-n 
érdemi eltérést nem találtak, légzésfunkciós vizsgálata érdemi eltérést nem mutatott. Éjszakai 
tünetei miatt aspecifikus provokációs vizsgálatot is végeztek, ami légúti hyperreaktivitást nem igazolt. 
A gondozói vizsgálat során merült fel alvásfüggő légzészavar fennállásának lehetősége, amit az ott 
kitöltött Berlin score és Epworth aluszékonysági kérdőív pozitív eredménye is alátámasztott. 

A beteget a gyanú alapján alvásdiagnosztikai ambulanciára irányítottuk. Panaszai hátterében az 
alváslaboratóriumban elvégzett polysomnographiás vizsgálat súlyos obstruktív alvás apnoét (OSA) 
igazolt (Apnoe-hypopnoe index, AHI: 54/h, Oxigén deszaturációs index, ODI: 39/h). 
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Differenciál-diagnózis 

Hypersomniát okozó egyéb betegségek (narcolepsia, alvásfüggő lábmozgászavar) éjszakai 
polysomnographiás vizsgálat segítségével. 

Kezelési terv 

A kezelés célja az alvás alatti légzészavar teljes megszüntetése, ezzel jelentős életminőség-javulás 
elérése és az egészségügyi és baleseti kockázatfokozódás normalizálása. Tekintettel a súlyos 
légzészavarra és a beteg kifejezett nappali tüneteire, testsúlycsökkentésre és légsínterápiás készülék 
(continuos positive airway pressure, CPAP) beállítására került sor. 

Gondozás, követés 

A beteg az eszközt alvás alatt, minden éjszaka alkalmazza. Nappali aluszékonysága, fáradékonysága 
az eszköz használata mellett 1-2 hét alatt megszűnt, reggeli fejfájásai elmúltak. Kontroll ABPM 
vizsgálata 4 hónappal a terápia bevezetését követően - a korábbi antihypertenzív kezelés fenntartása 
mellett - normotenziós állapotot mutatott a non-dipper jelleg megszűnése mellett. A beteg további 
testsúlygyarapodása megállt. 

Az OSA gondozása szoros együttműködést kíván meg a háziorvos és a terápiás kezelést végző 
alváslabor között, műtéti beavatkozás esetén fül-orr-gégész, cardiovascularis szövődmények esetén 
kardiológus szakorvos bevonásával. A terápia beállítását követően a compliance, illetve a 
hatékonyság ellenőrzése céljából a betegnek (általában félévente) rendszeres alváslaboratóriumi 
kontroll vizsgálatokon kell részt vennie. A háziorvos feladata a diagnózis birtokában a beteg 
állapotának követése, segítségnyújtás a beteg életvitelének kialakításában, a terápiához kapcsolódó, 
illetve annak hatástalanságából eredő szövődmények felismerése, szakellátáshoz irányítása, valamint 
a compliance követése. 

Összefoglalás 

Az obstruktív alvási apnoe szindróma a felnőtt lakosság megközelítőleg 5%-át érintő megbetegedés. 
Magyarországon 100-150000 főre tehető OSAS-ban szenvedő populációból 6-7000 ember részesül 
effektív légsínterápiában a mindenapjai során. A fennmaradó betegcsoport nagy részénél 
feltehetően a szövődmények és tünetek részlegesen hatékony kezelése zajlik. A kezelés nélkül 
maradó obstruktív alvási apnoe hosszútávon súlyos kardiovaszkuláris, kardiorespiratórikus, 
neurológiai és egyéb szövődményekhez vezethet. A betegség gyanújának felismerésében, a 
szűrésben, valamint a már diagnosztizált, s megfelelő terápiában részesülő betegek gondozásában a 
családorvosoknak igen nagy szerepük van. 

Az eset legfontosabb tanulsága, hogy az OSA elterjedt, kifejezett panaszokat okozó és életminőséget 
rontó betegség, amely ugyanakkor egyszerű eszközökkel (anamnesis, fizikális vizsgálat, kérdőív) a 
mindennapi háziorvosi gyakorlatban szűrhető, légsínterápiával pedig jól kezelhető. Esetünkben az 
adekvát terápia a beteg életszínvonalának, közérzetének drámai javulását vonta maga után. 
Közlekedésbiztonsági szempontból szintén fontos lehet a gépjárművezetői engedély elbírálása 
kapcsán gondolni OSA lehetőségére. 
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Betegtájékoztató 

Mi az alvási apnoe? 

Mondták már Önnek, hogy hangosan horkol? Előfordul, hogy az éjszakai alvás után is fáradtan ébred 
fel? Álmos napközben? Hogyha igen, lehet, hogy Önnek alvási apnoe-ja van. 

Az alvási apnoe egy potenciálisan súlyos alvászavar, melyben során a légzés, alvás közben időről-
időre abbamarad, majd újra elindul. Az "apnoe" egy görög szó, ami azt jelenti "légvétel nélküli". Az 
alvási apnoe-nek két főbb típusa van. A gyakoribb forma az obstruktív alvási apnoe, amit a torok 
izmainak ellazulása hoz létre. A másik a centrális alvási apnoe, ami azért alakul ki, mert az agy nem 
küld megfelelő jeleket a légzésszabályozó izmokhoz. Mindezek mellett bizonyos esetekben az 
obstruktív és a centrális alvási apnoe keveréke alakul ki, ilyenkor komplex alvási apnoe-ról 
beszélhetünk. 

Az obstruktív alvási apnoe két-háromszor nagyobb gyakorisággal alakul ki idősebb felnőttekben és 
kétszer gyakoribb férfiakban, mint nőkben. Az alvási apnoe kezelése során egy olyan készülék 
alkalmazása válhat szükségessé, amely nyitva tartja a légutakat, de az is lehet, hogy az orr, a száj, 
illetve a torok területéről távolítanak el szövetet, megkönnyítve a levegő áramlását az éjszaka 
folyamán. 

Az alvási apnoe tünetei 

Az obstruktív és a centrális alvási apnoe tünetei átfedést mutatnak, ezáltal a diagnózis pontos 
felállítása nehéz lehet. Az obstruktív és a centrális alvási apnoe leggyakoribb tünetei: 

 Fokozott napközbeni fáradtság érzés, álmosság 

 Hangos horkolás 

 Az alvás során időszakosan kialakuló légzésmegállás 

 Hirtelen légszomjra való felébredés 

 Száraz szájjal illetve torokfájással való ébredés 

 Reggeli fejfájás 

 Rossz alvás 

Az obstruktív alvási apnoe-ra inkább jellemző a zavaró horkolás, míg a légszomjjal való ébredés 
gyakoribb a centrális típusú alvási apnoe-ben. 

Mikor forduljon orvoshoz? 

Keresse fel orvosát, hogyha Önnél vagy partnerénél az alábbi tüneteket észleli: 

 Olyan hangosan horkol, hogy ez zavar másokat, vagy Önt az alvásban 

 Légszomj alakul ki, ami felkölti Önt álmából 

 Időnként alvás közben szünetel a légzés 

 Nappal fokozott aluszékonyság jelentkezik, ami munka, tévézés, vagy vezetés közbeni 
elalváshoz vezethet. 

Sokan nem tartják a horkolást egy súlyos betegség lehetséges tünetének, illetve nem is mindenki 
horhol, akinek alvási apnoe-ja van. Mindenképpen szóljon azonban orvosának, ha Ön hangosan 
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horkol, különösen, ha a horkolást szünetek szakítják meg! Alvási apnoeban háton fekve leghangosabb 
a horkolás, és csendesebb oldalra fordulva. 

Beszéljen meg orvosával minden olyan alvással kapcsolatos problémát, ami állandó fáradtságot, 
álmosságot és ingerlékenységet eredményez! A fokozott napközbeni fáradtság érzést más 
megbetegedések, többek között alvászavarok (narcolepsia) is kiválthatják. 

Az alvási apnoe okai 

Az obstruktív alvási apnoe-ben szenvedő betegek, gyakran nincsenek tudatában annak, hogy alvásuk 
szaggatott. Sőt nagyon sokan, akik ebben a kórképben szenvednek, azt hiszik, hogy jól alszanak 
éjszaka. 

Az obstruktív alvási apnoe akkor alakul ki, ha a garat hátsó részén található izmok elernyednek. Ezek 
az izmok támasztják meg a lágy szájpad izmait, a lágy szájpadról lelógó, háromszög alakú szövetet (az 
uvulát), a mandulákat és a nyelvet. Amikor ezek az izmok elernyednek, a légutak beszűkülnek vagy 
elzáródnak a belélegzés során, majd a légzés egy pillanatra abbamarad, ez csökkenti a vér oxigén 
szintjét. Az agy reagál a légzés elmaradására, és ezért hirtelen felébreszti Önt álmából, lehetővé téve, 
hogy újra megnyíljanak a légutak. Ez a felébredés általában annyira rövid ideig tart, hogy nem is 
emlékszik rá. 

Felébredhet álmából átmeneti légszomj érzése miatt is, ami gyorsan egy-két lélegzetvétellel 
rendeződik. Lehet, hogy horkoló, vagy kapkodó légző hangokat ad ki magából. Ez a légzésminta 
óránként 20, 30 vagy még több alkalommal ismétlődhet egész éjszaka. Ezek a rendellenességek 
károsíthatják a kívánatos pihentető mély alvás kialakulását, és ezért ébredés után nagy 
valószínűséggel fáradtnak fogja magát érezni. 

A sokkal ritkább forma, a centrális alvási apnoe, akkor alakul ki, ha az agy nem megfelelően küld 
jeleket a légzőizmok felé. Emiatt Ön gyakran légszomjjal és fejfájással ébredhet. A leggyakoribb ok a 
centrális apnoe hátterében a szívbetegség. A centrális apnoe-s betegek gyakrabban emlékeznek az 
éjszaka felébredésekre, mint az obstruktív alvási apnoe-ben szenvedők. 

Hajlamos Ön az alvási apnoe kialakulására? 

Forrás: webbeteg.hu 

Az alvási apnoe egyaránt kialakulhat fiatal, vagy idős korban, illetve férfiaknál és nőknél, sőt még a 
gyerekeknél is. Ismertek azonban bizonyos tényezők, melyek fokozzák a betegség kialakulásának 
kockázatát.  

Az alvási apnoe egyaránt kialakulhat fiatal, vagy idős korban, ill. férfiaknál és nőknél, sőt még a 
gyerekeknél is. Ismertek azonban bizonyos tényezők, melyek fokozzák a betegség kialakulásának 
kockázatát. 

Az obstruktív alvási apnoe kockázati tényezői 

Súlytöbblet. A felső légutak körül lerakódott zsírszövet akadályozhatja a légzést. Ennek ellenére nem 
minden apnoe-s betegnek van súlytöbblete. Vékony embereknél is kialakulhat a betegség. 
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Nyakkörfogat. A nyak mérete utalhat az alvási apnoe fokozott kockázatára, ugyanis a vastag nyak 
szűkítheti a légutakat és jelezhet a súlyfelesleget is. A 43 cm-nél nagyobb nyakkörfogat az obstruktív 
alvási apnoe fokozott kockázatával járhat együtt. 

Magas vérnyomás. Az alvási apnoe gyakori megbetegedés a magas vérnyomásos betegek körében. 

Szűk légutak. Lehetséges, hogy Ön szűk légutakat örökölt, vagy a mandulái olyan fokban 
megnagyobbodnak, hogy szűkítik a légutakat. 

Férfi nem. Férfiaknál kétszer nagyobb valószínűséggel alakul ki alvási apnoe, mint nőknél. Nőknél 
azonban fokozott az alvási apnoe kockázata, amennyiben el vannak hízva, továbbá menopausa után 
tovább nő a veszély. 

Az életkor. Az alvási apnoe két-háromszor gyakrabban alakul ki 65 éves kor felett. 

Alvási apnoe a családban. Hogyha valamelyik családtagjának alvási apnoe-ja van, a betegség nagyobb 
a valószínűséggel alakul ki Önnél. 

Alkohol, nyugtatók és altatók használata. Ezek a készítmények ellazítják a garat izmait. 

Dohányzás. A dohányosokban sokkal nagyobb valószínűséggel alakul ki obstruktív alvási apnoe, mint 
a nem dohányosoknál. A dohányzás fokozhatja a gyulladást és a felső légutak duzzanatát, szűkítve a 
légutakat. Ez a kockázat a dohányzás elhagyásával csökken. 

Az alvási apnoe szövődményei 

Az obstruktív és centrális apnoe-ben szenvedő betegeknél reggeli fejfájás, változékony hangulat, 
illetve depresszió jelentkezhet, továbbá nehezebben tudnak megjegyezni új dolgokat. A betegek 
gyakran kelhetnek fel éjszaka pisilni és akár impotencia is kialakulhat. A gastroesophagealis reflux-
betegség (GERD) szintén gyakoribb lehet alvási apnoe-s betegeknél. A kezeletlen alvási apnoe-s 
gyerekeknél hiperaktivitás alakulhat ki, és gyakran a figyelem is károsodhat. 

Kardiovaszkulásris megbetegedések. A légzéskimaradások alatt a vér oxigén szintjének hirtelen 
lecsökkenése, növeli a vérnyomást és ezáltal fokozott terhet ró a kardiovaszkuláris rendszerre. Az 
alvási apnoeban szenvedő betegek legalább felénél magas vérnyomás betegség alakul ki, ami növeli a 
szívelégtelenség és a stroke kockázatát. Hogyha Önnek valamilyen szívbetegsége van, akkor az 
ismétlődő alacsony véroxigén szint hirtelen szívhalálhoz is vezethet. Minél súlyosabb az obstruktív 
alvási apnoe, annál nagyobb a kockázata a magas vérnyomásnak. Ezzel szemben a centrális alvási 
apnoe általában már a szívbetegség miatt alakul ki és nem pedig ez okozza azt. 

Nappali fáradtság. Az alvási apnoeval együttjáró folyamatos felébredés teljességgel lehetetlenné teszi 
a pihentető alvást. Az alvási apnoeban szenvedő betegek általában napközben rendkívül fáradtak, 
ingerlékenyek. Nehezükre eshet a koncentrálás, és gyakran azt veszi észre, hogy a munkavégzés, TV 
nézés, vagy akár vezetés közben is elalszanak. Az alvási apnoeban szenvedő gyerekek rosszul 
teljesítenek az iskolában, és viselkedési zavarokkal küzdenek. 

Különböző gyógyszerek által okozott mellékhatások, műtéti szövődmények. Az obstruktív alvási 
apnoe bizonyos gyógyszerek szedése esetén, és a műtéti általános érzéstelenítéskor problémát 
jelenthet. Az alvási apnoeban szenvedő betegeknél nagyobb valószínűséggel alakulhatnak ki a 
műtétet követő súlyos szövődmények, mert a beteg eleve hajlamosabb a különböző légzési 
problémákra, különösen háton fekve és alvásközben. Éppen ezért műtét előtt mindenképpen jelezze 
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orvosának, hogyha Önnek alvási apnoeja van. A nem diagnosztizált alvási apnoe különösen 
kockázatos egy ilyen helyzetben. 

Kialvatlan partnerek. A hangos horkolás megakadályozhatja partnere, illetve az Ön környezetében 
alvók pihentető alvását, és ez által megterhelhetik kapcsolatait. Nem ritka, hogy az alvótárs egy másik 
szobába költözik át. 

Alvásdiagnosztikai laboratóriumok 

Orvosa már a tünetek alapján megállapíthatja a diagnózist, de beutalhatja Önt egy alvásdiagnosztikai 
laboratóriumba is. Ott az alvás diagnosztikában járatos szakorvosok megállapítják, hogy milyen 
további vizsgálatokra van szükség. A vizsgálatok keretén belül gyakran egy éjszakát az alvászavar 
laboratóriumban kell tölteni. Itt alvás közben folyamatosan detektálják, a légzés és több 
életfontosságú működés változását az alvás során. 

Éjszakai polysomnographia. A vizsgálat során egy olyan készüléket helyeznek fel Önre, ami 
folyamatosan monitorozza a szív, tüdő és az agy tevékenységét, a légzésmintázatot, a kar és 
lábmozgást, a vér oxigén szintjét az alvás során. 

Az alvási apnoe kezelése 

Forrás: www.webbeteg.hu 

Az alvási apnoe enyhébb eseteiben orvosa életviteli változásokat javasolhat Önnek, többek között 
fogyást és a dohányzás elhagyását. Ha ezek nem elegendőek, vagy ha az alvási apnoe mérsékelten 
súlyos, számos más kezelés is rendelkezésre áll. Az obstruktív alvási apnoe kezelésére számos 
módszer ismeretes. Bizonyos készülékek segíthetnek az elzáródott légutak megnyitásában, máskor 
műtéti beavatkozás válhat szükségessé. Kezelési lehetőségek: 

Folyamatos pozitív légúti nyomás (CPAP). Kedvező hatású lehet egy olyan készülék alkalmazása, ami 
alvás alatt az orra helyezett maszkon keresztül folyamatosan levegőt juttat be a légutakba. A CPAP 
(ejtsd: szí-pap) készülék segítségével a légutakban uralkodó nyomás mindig egy kicsivel magasabb, 
mint a környező levegő nyomása, ezáltal nyitva tartja a felső légutakat, megakadályozza az apnoet és 
a horkolást. Bár a CPAP készülék használatával nagyon eredményesen lehet az alvási apnoet kezelni, 
nem minden beteg tudja megszokni a készülékek használatát. Kis idő elteltével meg lehet szokni a 
maszk biztonságos rögzítéséhez szükséges pántok nyomását. Lehet, hogy többféle maszkot kell 
kipróbálnia ahhoz, hogy a legkényelmesebbet megtalálja. A maszkhoz adott párásító is nagyon 
jótékony hatású lehet. A CPAP készülék használatakor jelentkező problémák esetén ne mondjon le a 
készülék használatáról! Beszéljen orvosával, és próbálják állítani a készüléken, illetve a maszkon, 
kényelmesebbé téve ezt. Keresse fel orvosát akkor is, ha a készülék alkalmazása mellett is horkol a 
kezelés megkezdése után! Ha testtömege változott, a nyomás beállítását az új testtömeghez kell 
hozzáigazítani. 

A szájba helyezhető protézisek (orális eszközök). Egy másik lehetőség egy, a szájba helyezhető eszköz 
alkalmazása, amely lehetővé teszi a garat nyitva tartását. A CPAP általában hatékonyabb, mint a 
szájba helyezhető protézisek, de ez utóbbit lehet, hogy egyszerűbb használni. Bizonyos típusok az áll 
előemelésével nyitják meg a légutakat, ez által csökkentve a horholást és az enyhe obstruktív alvási 
apnoe tüneteit. 

Számos protézis áll rendelkezésre, ezért előfordulhat, hogy többet ki kell próbálnia, az Ön számára a 
legoptimálisabb megtalálása előtt. Ha egyszer megtalálta a megfelelőt, akkor is érdemes az első 
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évben 6 havonta, majd ezt követően évente egyszer visszamenni orvosához, hogy megvizsgálják, a 
protézis megfelelő illeszkedését. 

Műtét és egyéb eljárások. Az alvási apnoe műtéti kezelésének célja az, hogy az orr, a torok területéről 
eltávolítsák azt a többlet szövetet, ami a légvételek során rezek, ezáltal létrehozva a horkolást, vagy 
ami elzárhatja a felső légutakat alvási apnoe-t eredményezve. 

Életmódváltás. Számos esetben az obstruktív, illetve a centrális alvási apnoe-vel való együttélés 
szempontjából nagyon fontos, hogy Ön átgondolja saját életvitelét és szükség esetén változtasson 
azon. 

Aludjon az oldalán vagy a hasán, és ne a hátán! A háton alvás a nyelv és a lágyszájpadlás hátraesését 
okozhatja, és emiatt elzárja a légutakat. Próbálja meg megakadályozni a háton alvást úgy, hogy 
néhány teniszlabdát varr a pizsama hátába. A labdák a hátra forduláskor kényelmetlenné teszik a 
fekvést. 

Biztosítsa, hogy orrlyukai szeleljenek éjszaka! Használjon fiziológiás sóoldat tartalmú orrsprayt az 
orrjáratok szabadon tartására. Beszéljen orvosával különböző orrcseppek, vagy antihistaminok 
használatát illetően, mert ezek általában csak rövidtávú használatra javasoltak. 

Fogyjon le, ha túlsúlyos! A testsúlyfölöslegből egy kis mennyiség leadása is csökkentheti a garat 
szűkületét. 

Kerülje az alkohol fogyasztását, a nyugtatók és altatók használatát! Az alkohol és a nyugtató-, illetve 
altatószerek ellazítják a garat izmait, így befolyásolhatják a légzést. 

Tesztkérdések 

1. Mely betegségekhez társuló horkolás esetén kell OSAS-ra gondolnunk? 
A. Terápia rezisztens hypertonia 
B. Korábbi stroke 
C. Szívritmuszavar 
D. Depresszió 
E. Mindegyik 
 
2. Melyik NEM diagnosztikai lehetőség OSAS gyanú esetén a családorvosi praxisban? 
A. Belgyógyászati státus, BMI 
B. Nyakkörfogat-index, haskörfogat 
C. Kérdőívek (Epworth-skála, Berlin-kérdőív) 
D. Poliszomnográfia 
E. Anamnézis, heteroanamnézis 
 
3. Milyen gyakori az OSAS a férfiaknál a 45-64 éves korcsoportban? 
A. 1% 
B. 5% 
C. 7% 
D. 11% 
E. 25% 
 
4. Az enyhe OSAS kezelésének módszerei, kivéve: 
A. Dohányzásról leszoktatás 
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B. Szedatívumok 
C. Szájba helyezhető protézisek 
D. Műtét 
E. Testsúlycsökkentés 
 
5. Az OSAS rizikótényezői, kivéve: 
A. Obesitas, különösen a nyakon 
B. Női nem 
C. 40-65-es életkor 
D. Macroglossia 
E. Nikotin, alkohol abúzus 
 
Helyes válaszok: 1: E, 2: D, 3: D, 4: B, 5: B 

A mozgás zavarai 
dr. Vajer Péter 

Bevezetés 

A mozgás zavarai között a Parkinson kórt, a Parkinson szindrómát és a hyperkinesissel járó 
mozgászavarokat (dystoniák, chorea, tremor, Wilson betegség, tardív dyskinesiák) tárgyaljuk. A 
Parkinson-kórra és a Parkinson-szindrómákra az akinetikus-rigid tünetek jellemzőek, míg a 
mozgászavarok másik csoportját az akarattól független, kóros túlmozgások (hyperkinesis/dyskinesis) 
írják le. A fejezet részletesebben a legnagyobb jelentőséggel bíró Parkinson-kórt tárgyalja. 

Definíció, BNO tartomány 

A Parkinson-kór progresszív lefolyású, degeneratí ég. 

Hyperkinesissel járó mozgászavarok 

A dystonia definíciója szerint tartós, ismétlődő, akaratlan mozgásokkal járó tünetegyüttes, amely 
gyakran torziós jellegű, vagy akaratlan tartás felvételéhez vezet. Myoclonus-szerű mozgások és rövid 
izomrándulások is előfordulhatnak (myoclonusos dystonia). 

G20H0 Idiopathiás Parkinson kór 
G2110 Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus 
G2120 Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus 
G2130 Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus 
G2180 Egyéb másodlagos parkinsonismus 
G2190 Másodlagos parkinsonismus, k.m.n. 
G22H0 Parkinsonismus máshová osztályozott betegségekben 
G2300 Hallervorden-Spatz betegség 
G2310 Progresszív supranuclearis ophthalmoplegia 
G2320 Striatonigralis elfajulás 
G2380 A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései 
G2390 A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége 
E8300 A rézanyagcsere rendellenességei (Wilson kór) 
G10H0 Huntington chorea 
G2400 Gyógyszer kiváltotta dystonia 
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G2410 Idiopathiás familiaris dystonia 
G2420 Idiopathiás nem-familiaris dystonia 
G2430 Spasticus torticollis 
G2440 Idiopathiás orofacialis dystonia 
G2450 Szemhéjgörcs (blepharospasmus) 
G2480 Egyéb dystonia 
G2490 Dystonia, k.m.n. 
G2500 Essentialis tremor, familiaris tremor 
G2510 Gyógyszer-indukálta tremor 
G2520 Egyéb meghatározott tremorok 
G2530 Myoclonus 
G2540 Gyógyszer-indukálta chorea 
G2550 Egyéb chorea 
G2560 Gyógyszer-indukálta és egyéb szervi eredetű tic-ek 
G2580 Egyéb meghatározott, extrapyramidalis és mozgási rendellenességek 
G2590 Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség, k.m.n. 
G26H0 Extrapyramidális és mozgási rendellenességek máshová osztályozott betegségekben 
F9520 Kombinált vokális és multiplex motoros tic (zavar) (Gilles de la Tourette szindróma) 

 

Epidemiológia 

A Parkinson kór gyakorisága 100-200/100000 fő. Az életkor előrelhaladtával a betegség prevalenciája 
nő. Prevalenciája 65 éves korban 1%, 85 éves korra eléri a 4-5%-ot. Az incidencia 10-20/100000 főre 
tehető, Magyarországon a betegek számát 18000-20000 főre teszik. Egyes becslések szerint a kórkép 
előfordulásának növekedése miatt 2040-re a jelenlegi betegszám megnégyszereződhet. Ennek oka 
elsősorban az átlagos életkor emelkedése. 

Mortalitás/morbiditás 

A Parkinson-kór jelentős morbiditási problémát okoz és megrövidíti az életet, emellett számottevő a 
betegség következtében megjelenő gazdasági teher. 

Nem életkor 

A nemi hovatartozás nem releváns. A Parkinson betegség a 40-70. életévek között kezdődik. Az 
esetek többsége 60 éves kor után lép fel. Az örökletes Parkinson kór, szemben az ún. sporadikus 
formával, 50 év alatt, fiatalabb életkorban kezdődik, a betegség lefolyása gyors progressziót mutat. 

Társadalmi háttér 

Nem releváns. 

Pathophysiológia 

A Parkinson kór oka ismeretlen. Kialakulásában részben komplex poligénes hatásoknak, másrészt 
környezeti faktoroknak lehet szerepe. Családi halmozódás az esetek kevesebb, mint 10%-ában fordul 
elő. Genetikai tényezőknek az 50 év alatti betegségkezdetnél lehet szerepe. 
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A Parkinson-kór neuropatológiai háttere a substantia nigra és a striatum degenerációja és ezek kóros 
működése. Ezeken a területeken Lewy-testek, jelennek meg a sejtekben, ami kóros működést 
eredményez. Biokémiailag a tüneteket a dopamin-acetilkolin egyensúly felborulása, a dopaminhiány 
és kolinerg túlsúly okozza, azonban számos egyéb vegyület is fontos szerepet játszik a 
kórfolyamatban. 

Mind a dystoniákban, mind a Huntington choreában (autoszomális domináns öröklődés) genetikai 
tényezők szerepelnek a háttérben. 

Chorea minor hátterében streptococcus fertőzés áll. 

Esszenciális tremor lehet sporadikus és familiáris, ilyenkor domináns öröklésmenettel jár. 

Egyes gyógyszerek (dopamin-antagonisták, trankvillánsok, antiemetikumok) kényszermozgásokat, 
tardív dyskinesiát okozhatnak, melynek alapja a dopamin receptorok gátlása. 

Hatáskör/kompetencia 

Betegellátás szakellátás irányításával: Parkinson-betegség, extrapiramidális mozgászavarok és 
gyógyszer okozta extrapyramidális szindrómák. Wilson-kór gyanújával a beteget hepatológiai 
centrumba kell irányítani. A kivizsgálás és kezelés ott történik. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A parkinsonos mozgászavar fő tünetei: a rigor, a tremor, a hypo-, illetve bradykinesis és a posturalis 
instabilitás. A Parkinson-betegségnek számos egyéb tünete van, amelyre rá kell kérdezni, ha a kórkép 
fennállására van gyanú: pulziós tünetek, mimikaszegény arc, gyér pillacsapás, monoton beszéd, 
mikrográfia, nyálfolyás, fokozott verejtékezés, szaglás-, illetve ízérzészavar, ortosztatikus hypotensio, 
emésztési panaszok (székrekedés), depresszió, alvászavar. A nem motoros tünetek sokszor 
megelőzhetik a motoros tünetek megjelenését, így például a szaglás zavara akár alkalmas lehet a 
Parkinson betegség szűrésére. 

A gyermekkori dystoniák általában az alsó végtagon kezdődnek, onnan terjednek felfelé, jellemzőek a 
súlyos tünetek, az életet általában nem rövidíti meg, azonban teljes munkaképtelenséget okoz. 
Felnőtt korban jellemzően felső végtagon, nyakon kezdődik, a kiindulási testtájékon marad, nem 
terjed tovább változó súlyosságot mutat. Felnőttkorban a kórlefolyás általában benignus. A cranio-
faciális dystoniára jellemző a szemhéjak görcsös zárás fotofóbiával, idegentestérzéssel, 
oromandibuláris formában nyelvötés, lágyszájpad dystonia jelentkezik. Torticollis spasticában a nyak- 
és a vállizmok tónusos megfeszülése lép fel, mely később állandósul. 

Huntington choreában a tünetek lappangva kezdődnek az arc és a végtagok szabálytalan, rövid ideig 
tartó mozgásával, ez később a nyughatatlanságig fokozódik, majd grimaszok jelennek meg. Felnőtt 
korban jellemzőek a csavaró mozgások, melyek a végtagokat, törzset is érintik, pszichiátriai tünetek 
jelennek meg: depresszió, demencia. 

Az esszenciális tremort a mozgások indítása váltja ki, célkísérletben fokozódik, kezekben általában 
szimmetrikusan jelentkezik, a betegség progressziójával fejre, nyakra terjedhet ki. 
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A Wilson-kór általában 20 éves kor környékén kezdődik, eleinte ujj- és kézmozgás inkoordinációja 
jelenik meg, majd tremor, rigiditás, bradykinesia, járászavar is szinesíti a képet, a dysarthria állandó 
tünet. 

A tardív dyskinesiák tünetei leginkább a choreához hasonlítanak, jellemzően a száj körüli izmok és a 
nyelv dyskinesiája jelentkezik, nyelvöltögetés, rágómozgás jelenik meg, ami zavarhatja a beteget az 
evésben. Az alsó és a felső végtagot érintő hyperkinesis, grimaszok, blepharospasmus fordul elő. 

Pathogenezis 

A Parkinson-kórt, illetve Parkinson-szindrómát az extrapyramidalis mozgatórendszer károsodása 
okozza. A Parkinson kór oka ismeretlen. Kialakulásában részben komplex poligénes hatásoknak, 
másrészt környezeti faktoroknak lehet szerepe. A tünetek szisztémás degeneratív idegrendszeri 
betegségekben, gyógyszermellékhatásként, toxikus ártalmak következtében, idegrendszeri gyulladást 
és többszörös traumát követően, valamint az idegrendszer vascularis betegségeiben is 
kialakulhatnak. 

Huntington choreában a nucleus caudatus és az agykéreg atrophiáját lehet kimutatni.  

Wilson kórban a coeruloplasmin (rezet kötő polypeptid) hiányzik, a réz nem tud kiválasztódni az 
epével, ennek következtében felhalmozódik a májban, basális ganglionokban és a szaruhártyában. 

Fizikális vizsgálat 

Parkinson-kór gyanú esetén: az izomtónus vizsgálata, a mobilitás megítélése (felállás, járás, 
lépéshossz stb.), tartási instabilitás vizsgálata (retro-, antero- és lateropulsio), az alternáló mozgások 
vizsgálata, tremor megítélése (célkísérletek), az arckifejezés: mimikaszegénység (lárvaarc), beszéd: 
halk, monoton, írás: mikrográfiás 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Parkinson kór esetén ma még nem áll rendelkezésre olyan biológiai marker, labor vagy egyéb 
vizsgálat, amivel egyértelműen bizonyíthatnánk a diagnózist. 

Képalkotó vizsgálatok 

A funkcionális képalkotó vizsgálatok és a jelzőanyagok fejlődésével egyre biztosabban különíthető el 
a betegség idiopathiás formája (a Parkinson-kór) az egyéb eredetű Parkinson-szindrómáktól (PET- és 
SPECT-vizsgálat). 

Egyéb vizsgálatok 

Diagnózis 

A klinikai diagnózis felállításához a három motoros alaptünet (hypokinesis/bradykinesis, rigor, 
nyugalmi tremor) közül legalább kettő fennállása szükséges. A diagnosztikai bizonyosságnak három 
szintjéről beszélhetünk. Az első két esetben csak a klinikai tüneteket kell figyelembe venni, addig a 
biztos Parkinson-kór diagnózisa csak szövettanilag is igazolt esetekben állítható fel (a substantia nigra 
pars compactjának sejtpusztulása és Lewy testek (intraneuronalis hyalin zárványtestek)) megléte. 
Élőben a diagnózis felállítása csak a klinikai tünetek alapján lehetséges. Ma még nem áll 
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rendelkezésre olyan biológiai marker, labor vagy egyéb vizsgálat, amivel egyértelműen 
bizonyíthatnánk a diagnózist. 

Az alaptünetek közül legalább kettő megléte szükséges a diagnózishoz. Ha az első vizsgálaton egy 
alaptünet észlelhető, klinikailag lehetséges, ha két alaptünetet találunk, klinikailag valószínű, három 
tünet észlelése esetén klinikailag biztos a Parkinson-kór. Fontos megjegyezni, hogy a pontos 
diagnózis élőben legfeljebb 90 százalékos lehet. 

Idiopátiás Parkinson kórban a tünetek mindig féloldali indulásúak, tartási instabilitás jellemzően csak 
a betegség késői fázisában jelenik meg. A motoros tünetek mellett pszichiátriai tünetek (depresszió, 
kognitív zavar, késői fázisban demencia) és autonóm zavarok (késői fázisban) jelentkezhetnek. 
Parkinson-betegségben szenvedők gondolkodási – elsősorban exekutív – műveletei a kórkép 
előrehaladásával romlanak. Károsodik a beszéd, a szóképzés, a munkamemória, a 
problémamegoldás, a tervezési készség és a flexibilitás. A gondolkodás zavarainak többsége a 
beszéd-, tartás-, egyensúly- és járászavarok súlyosságával arányos, és nem reagál DOPA-
szubsztitúcióra. 

A Huntington chorea és az esszenciális tremor diagnózisa a klinikai tüneteken alapul. 

Wilson kór diagnózisát a neurológiai tünetek, májelégtelenség a májcirrhossal vagy anélkül, a szérum 
alacsony cöeruloplasmin szintje, a réz fokozott vizeletüríte és a májbiopsziás minta fokozott 
réztartalma alapján állítjuk fel. Réslámpával a szemben Kayser-Fleischer-gyűrűk láthatók. 

Differenciál-diagnózis 

Kizárhatjuk a Parkinson-kórt a következő tünetek/kórképek megléte esetén: ismételt stroke vagy 
koponyasérülés, encephalitis, neuroleptikus kezelés a tünetek megjelenésekor, tartós remisszió, 
három év után is csak féloldali tünetek, lefelé tekintési gyengeség, kisagyi tünetek, nagy dózisú 
levodopa hatástalansága. A funkcionális képalkotó vizsgálatok és a jelzőanyagok fejlődésével egyre 
biztosabban különíthető el a betegség idiopathiás formája (a Parkinson-kór) az egyéb eredetű 
Parkinson-szindrómáktól (PET- és SPECT-vizsgálat). 

A dystoniák differenciál-diagnosztikáját az 1. táblázat mutatja. 

1. táblázat. A dystoniák formái 

Primer dystonia 

 Generalizált 

 Fokális 

 Segmentális 

 Idiopátiás paroxysmális dystoniák 

 Degeneratív (PD, PSP, CBGD, Huntington’s, OPCA) 
Szekunder dystonia 

 Nondegeneratív (Perinatális anoxia/Kern icterus, koponyatrauma, agyi infarktus, tumor, 
AVM, encephalitis, toxinok(Mn), gyógyszerek (neuroleptikumok, DA) 

 Metabolikus defektus (Wilson’s, GM1 gangliosidosis, Lesch-Nyhan, homocystinuria, 
Hartnup-betegség stb.) 

 Pszichogén 
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Kezelés 

Parkinson-kórban a terápiás törekvések a tünetek javítása mellett a betegség progressziójának 
lassítására, illetve a levodopa-kezelés késői mellékhatásainak (motoros fluktuáció és dyskinéziák) 
megelőzésére és enyhítésére irányulnak. A Parkinson-kór kezelésének alapja a dopaminkoncentráció 
stabilan történő szintentartása a központi idegrendszerben. A nem folyamatosan kivitelezett 
dopaminbevitel hullámzó dopamin-receptor aktivációhoz vezethet, aminek következtében a bazális 
ganglionok tüzelési mintázata megváltozhat. A mai gyógyszeres kezelésben ezért a levodopa-
szubsztitúciót kettős enzimgátlással kombinálják (levodopa, dopa-dekarboxilázgátló, COMT-gátló). A 
kezelés alapja minden esetben a levodopa, azonban az évek során fellépő mellékhatások miatt 
jelentőségük van egyéb anti-Parkinson szereknek: dopamin-agonisták (pramipexol, ropinirol, 
rotigotin, apomorphin), MAO B-inhbitorok (selegilin, razagilin), amantadin, antikolinerg szerek 
(biperiden, metixen, procyclidin) (2. táblázat). Az alkalmazott gyógyszerek leggyakoribb 
mellékhatásai: álmosság, alvászavarok, rémálmok, hypotensio, hányinger, székrekedés, 
alszároedema, dyskinesia (legkevésbé selegilin esetén). Gyógyszeres kezelés elégtelensége esetén 
műtéti beavatkozás (DBS-implantáció, sértési műtétek) jön szóba, a mély agyi stimuláció (DBS) a 
tremort, rigort, hypokinesist képes javítani. 

2. táblázat Az egyes Parkinson betegség kezelésében használatos gyógyszercsoportok 
összehasonlítása 

Hatóanyag Hatékonyság Hosszútávú 
motoros 
komplikációk 
kockázata 

Nem-motoros 
mellékhatások 
kockázata 

Potenciális 
gyógyszerinterakciók 

Carbidopa/Levodopa +++ +++ ++ + 
Dopamin agonisták +++ + +++ + 
MAO-B inhibitorok + -/+ -/+ ++ 
 

Dystonia kezeléseben elsőként mindig levodopát adnak, 3x200 mg-ig emelhető a dózis. Fokális 
dystoniák kezelésében a perifériás denervációt okozó botulinustoxin áll első helyen. Generalizált, 
multifokális és szegmentális dystoniák gyógyszeres kezelésében trihexyphenidyl, adott esetben 
baclofen, benzodiazepin, tetrabenazin vagy clozapin mono- vagy kombinációs terápiában jön szóba. 
A mélyagyi stimulációval jó eredményeket sikerült elérni az elmúlt években. 

Huntington choreában dopamin-antagonsiták alkalmazhatók. Az esszenciális tremor kezelésére 
propranololt használnak. A Wilson kór kezelése cink és trientin adásán alapul. A D-penicillamin 
toxicitása miatt háttérbe szorult. Ha adjunk, napi 1-2 g adagot 25 mg piridoxinnak kell kiegészítenie. 
A neurológiai tüneteket a tetratiomolibdát is enyhíti. A súlyos májérintettség esetén 
májtranszplantáció indokolt. 

Gondozás 

Parkinson betegségben az étkezés elhúzódása a rágás, nyelés nehézsége, az ízérzékelés csökkenése 
miatt a betegek nagy részénél súlyveszteség lép fel, ezért fokozottan oda kell figyelni a megfelelő 
táplálékbevitelre.  

A betegség előrehaladásával a járás megváltozik, a lépés távolsága egyre rövidebbé válik. A 
rendszeres gyakorlás, torna segítséget nyújthat ennek megelőzésére. Sokat segíthet, ha a gyakorlatok 
végzése ritmikus zenére történik. Az összetett mozgássorozatokat célszerű egyszerű mozgáselemekre 



 2182 

bontani. A napirendben szerepeljen a mindennapos séta. Speciális gyógytornát érdemes megtanulni 
gyógytornász segítségével, aki egyénre szabottan alakítja ki a gyakorlatokat, melyek később, otthon is 
végezhetőek. 

Az önálló öltözködés nehéz feladat lehet a beteg számára, ezért fontos, hogy ne egyszerűen 
felvehető ruházata legyen a betegnek: kis gombok helyett zipzár, fűző nélküli tépőzáras vagy bebújós 
cipő javasolt. 

Éjszakai alvásidő csökken. A beteg gyakran felébred a felébredés, amit nehéz elalvás követ, miközben 
a napközbeni alvás egyre fokozódik. A gyenge fényű éjszakai világítás az esetleges éjszakai felkelés 
során a tájékozódásban is segítséget jelenthet. 

A parkinzonos betegeknél fokozott kockázat az elesés, ezért nagyon fontos az esetleges sérülések 
megelőzése, a biztonságos környezet kialakítása. Javasolt a küszöbök felszedése, a szőnyegeket 
csúszásgátlóval kell ellátni, a papucs, cipő ne legyen csúszós, esetleg korlátokat kell a falakon 
elhelyezni, nem szabad rendetlenséget hagyni, a lakás legyen megfelelően megvilágítva, szükséges 
kapaszkodók kialakítása, padlózat és a fürdőkád ellátása csúszásgátlóval, zuhanyzóban, kádban ülőke 
elhelyezése a fürdés megkönnyítésére, WC magasítóval ellátható a WC ülőke. 

Terápiás elégtelenség, primer prevenció 

Parkinson kórban a kezelés revíziója szükséges neurológus irányításával, ld. kezelés. A primer 
prevenció nem releváns 

Irodalom 

Takáts A. A Parkinson kór diagnosztikai kritériumai és differenciáldiagnosztikája. Clin. 
Neurosci./Ideggy. Szle. 56:144. (2003) 
Hidasi E. Parkinson-kór modern szemlélete LAM 20:825. (2010) 
Szirmai I. Parkinson-szindróma és kognitív zavarok Clin. Neurosci./Ideggy. Szle. 55:220. (2002) 
A Parkinson-kór és parkinsonismus gyógyszeres kezelése. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai 
irányelve, készítette a Neurológiai Szakmai Kollégium. Hivatalos Értesítő 46:9119. (2009) 
Cenci MA et al. Current options and future possibilities for the treatment of dyskinesia and motor 
fluctuations in Parkinson’s disease. CNS & Neurol. Disord. Drug Targets 10:670. (2011) 
http://neurology.pote.hu/neuro/modules/postgrad/data/051118_Klivenyi_P.pdf 
Neurológia. (Szerk. Szirmai I.) Medicina (1995) 

Betegtájékoztató 

Mi a Parkinson betegség? 

Parkinson betegségben a mozgások összehangolását végző agyi területek működése károsodik. Az itt 
lévő idegsejtek a dopamin nevű kémiai anyag segítségével hangolják össze a mozgásokat, Parkinson 
betegségben ezek a sejtek nem működnek megfelelően vagy elpusztulnak. A betegség az idő 
előrehaldtával egyre súlyosbodik. 
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Tünetek 

Parkinson betegeknél az agyi sejtek károsodása miatt elsősorban a végtagok remegése jelenik meg, 
mely nyugalomban fokozódik, mozgáskor csökken, a kézírás remegőssé válik. Egyéb tünetek: 
rémálmok, depresszió, nyálcsorgás, járásnehézség. 

Mi okozza a betegséget? 

A betegség kiváltó oka nem ismert, az esetek egy részében bizonyos gyógyszerek szedése áll a 
háttérben. 

Hogyan lehet kezelni? 

A Parkinson betegség nem gyógyítható, de számos gyógyszer segíthet a betegség tüneteinek 
enyhítésében, gyógyszerre nem reagáló esetekben idegsebészeti kezelések is szóba jönnek. 

Esetismertetés 

1996 júliusában egy korábban egészséges 37 éves nő a lumbalis régióba sugárzó combhajlatban 
jelentkező állandóan meglévő, mozgásra fokozódó fájdalom miatt jelent meg a rendelésen. 
Decemberig négy alkalommal járt ortopédiai szakrendeléseken, lumbalis gerinc felvétel készült, majd 
csontszcintigráfia is, a felállított diagnózis: csípőízületi gyulladás. A beteg NSAID terápiában részesült, 
a fájdalom azonban továbbra is fennállt, az alkalmazott lidocain blokád szintén hatástalannak 
bizonyult. 

Időközben a fájdalom mellett a beteg bal lába is elkezdett zsibbadni. Az így kialakult helyzetben 
ortopédiai tanácsra akupunktúrás kezelésre jelentkezett, ami nem hozott eredményt, ugyanúgy 
ahogy a pszichiáter által javasolt anxiolítikumok sem. 

A beteg ezek után (másfél évvel a panaszok megjelenését követően) felkereste az ötödik ortopédiai 
szakrendelést, ahol electromyogram készült, ami szintén nem mutatott eltérést, így az ortopéd 
szakorvos kizárta az organikus eredetet, javasolta, hogy keressen fel egy második pszichiátert. 

A beteg ezt elutasította, visszatért egy korábban már általa felkeresett ortopédiai szakrendelésre. Az 
ortopédiai szakorvos felvetette az inguinalis hernia gyanúját, ezért gasztroenterológushoz küldte a 
beteget. A hernia gyanút kizárták, a belgyógyászaton azt a javaslatot kapta, hogy forduljon 
ortopédushoz vagy neurológushoz, végül az ideggyógyászatra ment. 

1999 februárjában jutott el az első neurológiai vizsgálatra, EEG-t végeztek, CT történt, mindkettő 
negatív eredménnyel, így a neurológus kizárt bármilyen ideggyógyászati eltérést. Két hónap múlva 
másik neurológust keresett fel a beteg, aki újabb CT-t és EEG-t végeztetett, melyek ismételten 
negatívak voltak. A beteg motoros panaszai a következő hónapok során folyamatosan romlottak, míg 
a fájdalom megszűnőben volt. 

1999 és 2000 folyamán a családorvosán kívül egy pszichoszomatikus betegségek kezelésére 
szakosodott orvos, egy neurológus és egy újabb ortopéd szakorvos látta a beteget, újabb 
csontszcintigráfia készült negatív eredménnyel. Mivel a beteg panaszai nem csökkentek, ezért újabb 
neurológiai szakvizsgálat következett, az elvégzett MRI-n sem volt elváltozás. 

2000 novemberében a beteg egy mozgás betegségekre specializálódott intézménybe került, ahol a 
következőket rögzítették: a bal testfélre lokalizálódó rigid-akinetikus szindróma, ami írás nehézséget 
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és járászavart okoz. Egyéb neurológiai vagy kognitív zavart nem írtak le. A klinikai kép, a képalkotó 
vizsgálatok negatív eredményei alapján a Parkinson betegség egy korai megjelenési formáját 
diagnosztizálták. A betegnek kezdetben napi háromszor fél tabletta levodopa/benserazide 200 
mg/50 mg kezelést kapott, majd egy hét után a terápiás elégtelenség miatt feltitrálták a dózist napi 3 
tablettára. Tíz nap után egyértelmű javulás mutatkozott mind a motoros funkciókban, mind a 
munkahelyi teljesítményében, különösen a gépírásban. A későbbiekben a levodopa adagja 
csökkenthető volt, miközben a kezelést dopamin agonistával egészítették ki.  

Irodalom 

Sekeff-Sallem FA, Barbosa ER. Diagnostic pitfalls in Parkinson's disease: case report. Arq. 
Neuropsiquiatr. 65:348. (2007) 

Tesztkérdések 

1. Mi a legfontosabb gátja a Parkinson korai kezelésének? 
A. A Parkinson korai nem-motoros tüneteinek fel nem ismerése 
B. Hatékony, jól tolerálható gyógyszerek hiánya 
C. Az elérhető gyógyszerek mellékhatásai 
D. A betegek gyógyszerekkel szembeni ellenállása a motoros tünetek megjelenése előtt 
E. A kezelési sémákhoz való adherencia hiánya 
 
2. Az alábbi gyógyszerek közül melyik okoz legkevésbé dyskinesiát? 
A. Levodopa 
B. Ropinerole 
C. Selegiline 
D. Pramipexole 
 
3. A Parkinson betegség nem-motoros tünetei a betegség során bármikor megjelenhetnek, akár már 
a motoros tünetek jelentkezése előtt. Az alábbiak közül melyik állítás az igaz a nem-motoros 
tünetekre? 
A. A Parkinson betegek körében a depresszió gyakorisága 40%, de ez kevésbé rontja az 
életminőséget, mint a tremor vagy a bradykinesia. 
B. Mivel az anosmia gyakran megelőzi a Parkinson motoros tüneteit, ezért a szaglás vizsgálata egy 
egyszerű és olcsó módja a Parkinson szűrésének. 
C. A kognitív diszfunkció, mint a demencia sokkal inkább a kezelés eredménye, mint magáé a 
Parkinson betegségé. 
D. Ugyan az alvászavar gyakori Parkinsonos betegekben, a súlyos fokú nappali aluszékonyság ritka. 
 
4. Mely betegségnek lehet tünete az egyoldali bradykinesia, nyugalmi tremor és rigiditás? 
A. Esszenciális tremor 
B. Parkinson betegség 
C. Alzheimer kór 
D. Sclerosis multiplex 
 
5. Az alábbi betegségek közül melyik nem jön szóba Parkinson differenciáldiagnózisában? 
A. Esszenciális tremor 
B. Gyógyszer okozta parkinsonizmus 
C. Amyotrophiás laterálsclerosis 
D. Huntington chorea 
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5. Jellemzően mely életkorban kezdődik a Parkinson-betegség? 
A. 40-es évek 
B. 50-es évek 
C. 60-as évek 
D. 70-es évek 
 
6. Egy betegnél a klinikai tünetek alapján Parkinson betegséget diagnosztizáltak. Mi az elsődleges oka 
a kezelés megkezdésének? 
A. A betegség progressziójának megállítása 
B. A betegség előrehaladásának visszafordítása 
C. A beteg életminőségének megőrzése 
D. Mindegyik 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: C, 3: B, 4: B, 5: C, 6: C 

Szédülés 
dr. Ádám Ágnes 

Bevezetés 

A szédülés nem specifikus, de az egyik leggyakoribb panasz, amellyel a betegek orvoshoz fordulnak. 
Nem jelent egyetlen betegséget, hanem különféle etiologiájú és patogenesisű lehet. Hosszabb 
fennállása az életminőség jelentős romlásával járhat. A beteg a bizonytalanságérzést és gyengeséget 
is szédülésnek tarthatja. Sokféle eredetű és sok betegség kísérő tünete, ezért, mint differenciál 
diagnosztikai probléma is jelentős. 

Definíció, BNO tartomány 

A szédülés (vertigo) a testnek a környezethez viszonyított forgó vagy egy irányban húzó 
mozgásélménye, melyet vegetatív tünetek (hányinger, hányás, nystagmus) kísérhetnek. 

A8810 Járványos szédülés 
H8110 Benignus paroxysmalis szédülés 
H8130 Egyéb, perifériás eredetű szédülés 
H8140 Központi eredetű szédülés 
H82H0 Szédüléses szindrómák máshova osztályozott betegségekben 
R42H0 Szédülékenység 

 

Epidemiológia 

Az egyik leggyakoribb panasz, prevalenciája legalább 17%, mely a korral emelkedik, elérheti a 40%-t 
is. A szédüléses panaszok hátterében 13,5%-ban áll központi idegrendszeri eltérés, a többi eset 
perifériás vesztibuláris vagy nem vesztibuláris kórfolyamat következménye. 

Pathogenesis, pathomechanizmus 

A szédülés okait és mechanizmusait az 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat. A szédülés okai és mechanizmusai 
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1. Valódi szédülés. Vesztibuláris funkciózavar, mely lehet centrális vagy perifériás 

 Centralis: vesztibuláris magok, oculomotoros agyidegmagok, agytörzsi supranucleáris 
integrációs centrumok, a vestibulocerebellum, thalamus és a vesztibuláris cortex közötti 
idegi kapcsolatok funckciózavara. 

 Perifériás: a labirinthus és/vagy a nervus vesztibuláris kórfolyamatai 
2. Egyéb egyensúlyzavarok 

 Irány nélküli bizonytalanságérzése 

 Pszichiátriai betegségeket kísérő (pl. szorongás) 

 Gyógyszerek mellékhatása 

 Cardialisvascularis betegségeket kísérő: ortostaticus hypotensio, syncope, ritmuszavarok, 
vérnyomás-ingadozás 

 Ideggyógyászati betegségeket kísérő (pl. migrén) 

 Rheumatológiai elváltozások: nyaki spondylosis, arthrosis 

 Szemészeti problémák (látászavarok) 

 Haematológiai eredet: anaemiák 

 

Klinikum 

Anamnézis 

Kérdések, amelyeket fel kell tennünk: 

 Kíséri-e a szédülést hallásvesztés vagy fülzúgás (pl. Meniére-betegség, acusticus neurinoma)? 

 Milyen a szédülés erőssége? 

 Kísérik-e vegetatív tünetek (hányinger, hányás, izzadás stb.)? 

 A szédülés időtartama: rohamszerűen jelentkezett, vagy már rég óta tart, visszatér-e? 

 A szédülés típusa: forgó, dőlő, irány nélküli? 

 Mi váltja ki, mi provokálja, mi súlyosbítja a szédülést (pld. a fej mozgatása, testhelyzet 
változtatás) 

 Kíséri-e fejfájás (migrén)? 

 Volt-e eszméletvesztés (drop-attack, narcolepsia)? 

Megnehezíti a megítélést, hogy a szédülés kifejezés használata az emberekben nem specifikus. 
Számos szinonima használatos: forgás, dőlés, zuhanás, ingadozás, lebegés, részegségérzés, 
megsemmisülés-érzés, ájulásérzés, bódultság, légpárnás járás, kibillenés stb. Régen a forgó jellegű 
szédülést tartották az organikus eredetre jellemzőnek, míg szédülékenységet pszichés eredetűnek. 
Ma már ez megdőlt, hiszen pánikrohamot is kísérhet forgó jellegű szédülés és organikus betegség is 
járhat nem pontosan definiálható szédüléses panasszal. 

Fizikális vizsgálat 

Figyelni kell az alábbiakra: ritmuszavar, nyaki érzörej, sinus carotis hypaesthesia, nyaki spondylosis, 
látászavar, nystagmus, neurológiai góctünetek. A vérnyomásmérés fontos adat, mely, ha normálistól 
eltér, önmagában is szédülés kiváltója lehet! 

Laboratóriumi vizsgálatok 

T. vérkép (anaemia, polycytaemia), vércukor (hypoglycaemia) 
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Képalkotó vizsgálatok 

CT, MRI, nyaki ér (carotis és vertebralis) Doppler 

Egyéb vizsgálatok 

EKG (ritmuszavarok) otoneurológiai (labyrinthus eredet) és hallásvizsgálat  

Szédüléssel járó leggyakoribb kórképek 

Benignus paroxismalis pozícionális vertigo (BPPV) 

A leggyakoribb szédülésforma. Bármely életkorban jelentkezhet. Pontos okát nem ismerjük, egyik 
elfogadott patomechanizmusa a canalolithiasis, azaz kis kalcium-karbonát részecskék leggyakrabban 
a hátsó félkörös ívjáratba kerülése. Másik teória szerint, kialakulása cupulolithiasis. Fejhelyzet- 
változtatás kapcsán fellépő, rövid ideig tartó (max. 20 sec.), heves szédüléssel és nystagmussal járó 
rohamok. Kiválthatja az ágyból felülés, megfordulás, lefekvés, felfelé tekintés. Kezeletlenül a 
rohamok több héten át perzisztálhatnak, majd spontán megszűnhetnek. Hetek, hónapok, évek múlva 
visszatérhetnek. Nem kíséri spontán nystagmus, nincs halláscsökkenés, nincs kísérő tünet. 

Diagnózis: Provokációs próbával (Dix-Hallpike- manőver). 

Terápia: Repozíciós/liberációs manőver: célja a részecskék visszaterelése az utriculusba. 

Krónikus szubjektív szédülés (KSZSZ) 

Korábban hívták pszichogén szédülésnek is. Diagnosztikus kritériumai: 

1. Három hónapnál tovább fennálló szubjektív szédülés, egyensúly- bizonytalanság, általában 
nem forgó jellegű. Lebegésérzés, megbillenés, kilengés, időnként rohamokban jelentkezik. 

2. Saját mozgás vagy a környezet mozgása a szédülést provokálja 
3. Vizuális vertigo: bizonyos látvány, szédülést okoz (forgalom, magas épület, computer). Az 

elvégzett vizsgálatok negatívak. 
4. Amennyiben bizonyosságot nyer, hogy a diagnózis KSZSZ, úgy pszichiáter segítségével 

kezelést kell kezdeni. Oka lehet: személyiségzavar, szorongás, pánikroham, fóbiák. 

Centrális vestibuláris kórképek 

Az összes szédüléses kórkép csupán 13,2%-át teszik ki. Kóreredetük eltérő. Leggyakrabban: 
ischaemia, sclerosis multiplex, tumor, toxikus vagy traumás károsodás okozza. Egyéb neurológiai 
kórjel is észlelhető. Centrális eredet mellett szól a vertikális vagy irányváltó nystagmus. Neurologus 
bevonásával döntünk a további teendőket illetően. 

Vertebrobasilaris keringészavar (VBI) 

A szédülés eszméletvesztéssel, egyéb cardivascularis kockázati tényezővel társulhat. Idősebb, főleg 
nők betegsége. A prognózisa kedvező, egy hónap alatt a betegek 75%-a tünetmentessé válik. Oka: 
vascularis ischemia, nyaki csigolyákon osteophyták, spondylosis. 
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Tünetei: rohamszerű vertigo, bizonytalanságérzés, horizontális vagy verticalis nystagmus Egyéb 
neurologiai góctünetek kísérhetik: látótérkiesések, dysarthria, dysphagia, diplopia. 

Therápia: keringésjavító infúziók, rheumatológiai kezelés, fiziotherápia, gyógytorna 

Neuritis vesztibuláris 

Akut kezdet, néhány naptól, akár néhány hétig is eltarthat. Heves forgó szédüléssel jár, hányinger, 
hányás kísérheti. Mozgás a panaszokat fokozza. A spontán nystagmus észlelhető, a félredőlés, 
félrejárás a kóros oldal felé esik. 30- 60 éves kor között a leggyakoribb. Oka: vírus eredet a 
legvalószínűbb. Néhány hét alatt meggyógyul, 20-30%-ban inkomplett funkciózavar marad vissza 
(szédülés, BPPV, KSZSZ). 

Terápia: rövid tartamú lökés szteroid kezelés szignifikánsan javítja a gyógyulást. 

Meniére-betegség 

Spontán fellépő, néhány órától néhány napig vagy néhány hétig tartó rohamok jellemzik. A betegség 
a 40-60 éves személyeket, többnyire férfiakat érinti. Forgó szédülés, hányinger-hányás, járászavar, 
halláscsökkenés, fülzúgás, füldugulás érzése. A rohamok ismétlődhetnek. Maradandó károsodások 
maradnak vissza. Oka: endolimfatikus hydrops ruptura. 

Terápia: 3x8-48 mg betahistin csökkenti a rohamgyakoriságot. Diuretikummal kiegészíthető. 

Migrén 

Az elmúlt évek epidemiológiai vizsgálatai a migrén és a szédülés statisztikailag szignifikáns 
asszociációját mutatja. Ezért egy kiterjesztettebb diagnosztikai kategória létrehozása vált 
szükségessé. A migrénes vertigo szédülés, hallászavar kíséretében zajlik, 30%-ban a fejfájás hiányzik. 
Diagnózisban segít a pozitív családi anamnézis. A vesztibuláris migrén leggyakrabban a 3.-5. évtized 
között manifesztálódik. Terápia: ld. migrén kezelése 

Terápia 

Általánosságban elmondható, hogy a szédüléssel együtt járó szubjektív panaszokat kell megszüntetni, 
mint a szorongást, eleséstől való félelmet, hányingert. 

1. Fizikális manőverek: a repozíció (Epley-, Semont) a BPPV esetek 70-90%-ában hatékony (lásd: 
www.neurology.org/cgi/content/full/) 

2. Vesztibuláris rehabilitáció: egymásra épülő egyensúlygyakorlatok 
3. Pszichoterápia: nagy jelentőségű a bizonytalanságot, a külvilág elmozdulását érzékelő 

betegnek. A szédülés riasztó állapot, ezért antidepresszáns adása is indokolt lehet. Több 
tanulmány az antidepresszánsok hatékonyságáról számolnak be. 

Tüneti kezelés: antiemetikumok, vesztibuláris szuppresszánsok óvatosan, rövid ideig alkalmazhatók. 
(Torecan, Cerucal, Motilium, Daedalon). Szövődményes középfülgyulladás, akusztikus neurinoma 
esetén műtét indikált. 
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Irodalom 

Neurológiai útmutató: Klinikai irányelvek kézikönyve: diagnosztikus és terápiás ajánlások a neurológia 
területeiről. (Szerk. Komoly S.) Medition pp. 176. (2009) 
Fül-Orr-Gégészeti Útmutató. Medition pp. 105. (2009) 
Klinikai Irányelvek Háziorvosi Kézikönyve 2010/2. Medition pp.277. (2010) 
Családorvoslás a gyakorlatban (Szerk. Arnold Cs.) Melánia (2002) 

Esettanulmány 

Anamnézis: A 43 éves nőbeteg kórelőzményében jelentősebb megbetegedés nem szerepelt. 2008 
augusztusában hírtelen fellépő erős szédülés, ezt kísérő hányás miatt hívott. 

Fizikális vizsgálat: Normális vérnyomásérték, jobbra irányuló II. fokú horizontális nystagmus, erős 
ismétlődő hányás, gyakorlatilag mozgásképtelenség, (minimális mozgásra is erősödő szédülés és 
hányás. 

Kórlefolyás: Sürgősséggel utaltam kórházba, fül-orr-gége osztályra. Kivizsgálása során a klinikum 
vestibuláris neurinitist feltételezett, de az otoneurológiai vizsgálatok ezt nem támasztották alá. 
További vizsgálatokat javasoltak- koponya MRI-t, mivel a. cerebelli keringési zavarára gondoltak. 
Antiemetikus, értágító infúziós kezelésre (Cerucal, Nootropil) nystagmusa megszűnt, szédülése 
csökkent. Otthonra 2x24 mg betahistin szedését javasolták. 

A később elvégzett koponya MR és MR angiographia kisagy-hídszögleti térszűkítő folyamatot, 
érmalformációt kizárt. Neurológus javaslatára átmenetileg szteroidot, Milgammát, Nootropilt, 
Betasercet szedett. Idővel fokozatosan javult, ezért az ismételt neurológiai vizsgálat rheumatologiai, 
fiziotherápiás kezelés felé terelte. Javasolta a Milgamma és Betaserc további szedését. Az MR 
vizsgálaton látott, a féltekék fehérállományában ábrázolódott apró gócokra való tekintettel 
későbbiekben MR vizsgálat ismétlését javasolta. 

A páciens, aki akkor már jól volt, szorongani kezdett, mivel az egyik vizsgáló orvos szájából elhangzott 
a sclerosis multiplex (SM) lehetősége. Mindent elolvasott, amit ezzel kapcsolatban az interneten 
talált. Többször találkoztunk, próbáltam kételyeit, szorongását oldani. Minden apró panaszt az 
esetleges SM-nek tulajdonított. 

Elhatároztam, hogy csak újabb MR és komoly hiteles neurológiai vizsgálat oszlathatja el kételyeit. 
Ekkor már 2010-et írtunk. Konzíliumot kértem egy egyetem szaktekintélyétől. Az ismételt vizsgálat 
egyértelműen kizárta SM lehetőségét. A páciens megnyugodott. 

Az eset tanulsága: a kezdeti komoly panaszok ellenére végül is perifériás eredet igazolódott - 
vesztibuláris neuronitis atípusos képe volt. A betegnek az SM-el kapcsolatos kétségei komoly lelki 
problémát okoztak neki. Csak gondos, fáradságos munkával lehetett ezt a beteg fejéből kiűzni. Nem 
szabad, és nem kell feltétlen összes gondolatunkat, még nem alapos gyanúnkat betegeinkkel 
megosztani. 

Tesztkérdések 

1. Milyen a szédülés prevalenciája? 
A. 2-5% 
B. 60-80% 
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C. 10-15% 
D. 17-40% 
E. 30-60% 
 
2. Melyik tünet nem jellemző a szédülésre? 
A. Forgás 
B. Dőlés 
C. Zuhanás 
D. Hasmenés 
E. Részegségérzés 
F. Ájulásérzés 
 
3. Melyik a leggyakoribb szédülészavar? 
A. Benignus paroxismalis pozícionális vertigo (BPPV) 
B. Krónikus szubjektív szédülés (KSZSZ) 
C. Centrális vestibuláris kórképek  
D. Vertebrobasilaris keringészavar (VBI) 
E. Neuritis vesztibuláris 
F. Méniére-betegség 
 
4. Mi nem az oka a vertebrobasilaris keringészavarnak? 
A. Vascularis ischemia 
B. Nyaki csigolyákon osteophyták 
C. Spondylosis 
D. Canalolithiasis 
 
5. Melyik állítás nem igaz neuritis vesztibulárisra? 
A. Akut kezdet, néhány naptól, akár néhány hétig is eltarthat 
B. Heves forgó szédüléssel jár, hányinger, hányás kísérheti 
C. Mozgás a panaszokat fokozza 
D. A spontán nystagmus, a félredőlés, félrejárás a kóros oldal felé esik 
E. Víruseredet a legvalószínűbb 
F. Szteroid terápia kontraindikált  
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: D, 3: A, 4: D, 5: F 

Neuropathia 
dr. Oláh Ilona 

Definíció, BNO tartomány 

A neuropathia a környéki vagy a központi idegrendszer afferens rendszereinek, valamely endogén 
vagy exogén kórok következtében kialakuló, eltérő patomechanizmusú, változatos megjelenésű és 
legtöbbször polytop lokalizációjú degeneratív károsodása. 

G6000 Örökletes mozgató- és érzőideg bántalom 
G6010 Refsum betegség 
G6020 Örökletes ataxiához társuló idegbántalom 
G6030 Idiopathiás progresszív neuropathia 
G6080 Egyéb örökletes és idiopathiás idegbántalmak 
G6090 Örökletes és idiopathiás neuropathia k.m.n. 
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G6100 Guillain-Barré-syndroma 
G6110 Szérum neuropathia 
G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák 
G6190 Gyulladásos polyneuropathia, k.m.n. 
G6200 Gyógyszer okozta polyneuropathia 
G6210 Alkoholos polyneuropathia 
G6220 Egyéb toxikus tényezők okozta polyneuropathia 
G6280 Egyéb meghatározott polyneuropathiák 
G6290 Polyneuropathia, k.m.n. 
G6300 Polyneuropathia máshová osztályozott fertőző és parazitás megbetegedésekben 
G6310 Polyneuropathia daganatos betegségekben (C00-D48+) 
G6320 Diabetes polyneuropathia (E10-E14+ közös .4 negyedik karakterrel) 
G6330 Polyneuropathia egyéb endocrin és anyagcsere betegségekben (E00-E07+) 
G6340 Polyneuropathia táplálkozási hiány-szindrómákban (E40-E64+) 
G6350 Polyneuropathia kötőszöveti rendszer megbetegedésekben (M30-M35+) 
G6360 Polyneuropathia egyéb vázizomzat megbetegedésekben (M00-M25+,M40-M96+) 
G6380 Polyneuropathia egyéb máshova osztályozott betegségekben 
G64H0 A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései 

 

Epidemiológia 

A neuropathia előfordulási gyakoriságát nagymértékben befolyásolják a vizsgált betegpopuláció 
jellemzői valamint az alkalmazott diagnosztikus kritériumrendszer. A prevalencia az 
átlagnépességben 2,4%, de 55 éves kor felett elérheti a 8%-ot és 2-es típusú diabetes mellitusban 
szenvedő betegek 26,4%-ánál mutatható ki a perifériás idegek károsodása. 

Életkor, nem 

Több nemzetközileg végzett, multicentrikus vizsgálatsorozat bizonyította, hogy pozitív szignifikáns 
összefüggés van a neuropathia előfordulási gyakorisága és az életkor között, tehát az életkor 
előlrehaladtával a neuropathia prevalenciája növekszik. A nemi hovatartozás nem releváns. 

Társadalmi háttér 

Magyarországon a cukorbetegség mellett az alkoholizmus a polyneuropathia leggyakoribb oka. 
Napjainkban a neuropathiák egyharmadát diabeteses, egyharmadát pedig alkoholos eredetűnek 
tartják. A cukorbetegség korunk nem fertőző, ún. „civilizációs” betegségeinek egyike, előfordulási 
gyakorisága egyre emelkedő tendenciát mutat. Kevésbé ismert azonban, hogy a betegség 
felismerése, az esetek kb. 10%-ában, a neurológiai tünetek megjelenése alapján történik. A 
diabetesben kialakuló sensoros, motoros és autonóm neuropathia képezi alapját a cukorbetegség 
egyik igen súlyos késői szövődményének, a diabeteses láb szindrómának, mely gyakran az érintett 
végtag elvesztését eredményezi, de találkozhatunk szinte elviselhetetlen végtagi fájdalmakról 
beszámoló beteggel is. A végtagját elvesztő vagy krónikus fájdalom szindrómában szenvedő beteg 
munkaképtelenné válik, betegszerepbe vonul vissza, életvitele beszűkül, egyre inkább izolálódik a 
társadalomban, pszichés tünetek, egyre súlyosbodó depresszió kialakulása, az életminőség romlása 
figyelhető meg. Az utóbbi évtizedekben szintén egyre fokozódó népegészségügyi problémát jelent a 
krónikus alkoholizmusban szenvedő betegek számának emelkedése. Egyre gyakrabban 
találkozhatunk az alkoholbetegség talaján kialakuló súlyos szomatikus és pszichés károsodásokkal. Az 
organikus eltérések között vezető szerepe van az alkohol toxikus hatása, a malnutrició és 
következményes vitaminhiány hatására kialakuló idegrendszeri károsodásoknak. A szövődmények 



 2192 

kezeléséből, a gyógykezelés idején fennálló keresőképtelenségből és az esetleges megrokkanás, 
egészségkárosodás következtében fellépő munkakiesésből származó költségek súlyos anyagi terhet 
jelentenek mind az egészségügy, mind pedig a társadalom számára. 

Hatáskör/kompetencia 

A primer prevenció mellett (ld. lejjebb) a háziorvos kompetenciája a szekunder és a tercier prevenció. 
A szekunder prevenció: a neuropathia kezdeti stádiumban történő diagnosztizálása céljából célzott 
neurológiai alapvizsgálatok (érzésvizsgálatok, motoros rendszer vizsgálata, reflex-vizsgálatok) 
elvégzése, kóros neurológiai jelek keresése, szükség esetén neurológiai szakvizsgálat, laboratóriumi, 
elektrodiagnosztikai, ill. egyéb képalkotó vizsgálatok kezdeményezése. A tercier prevenció az ismert, 
kivizsgált, beállított terápiával egyensúlyban lévő neuropathiák gondozását jelenti. 

Egészségnevelés, tanácsadás: Elsősorban cukorbetegeknél, betegoktatás a helyes lábápolásra, a 
potenciális, súlyosabb szövődmények kialakulását eredményező veszélyhelyzetek elkerülésére, a 
helyes lábbeli megválasztására vonatkozóan. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni családi) 

A perifériás neuropathia korai szakaszában az orvoshoz fordulás leggyakoribb oka a végtagok distalis 
részén jelentkező bizsergés (paraesthaesia), a külső inger nélkül, spontán jelentkező égő fájdalom, 
kínzó viszketés, fájdalmas izomgörcsök (dysaesthesia) jelentkezése, valamint az enyhe, a perifériás 
noniceptorokat nem aktiváló külső ingerek (finom tapintás, gyenge hideg-, meleginger) hatására 
fellépő fájdalom (allodynia). A végtagokon általában kesztyű, zokniszerűen jelentkező vibráció-, hő- 
és fájdalom inger csökkent érzékelése (hypaesthaesia), ill. a súlyosabb esetekben tapasztalható teljes 
érzéketlenség kellemetlen a beteg számára, akár mozgáskorlátozottságot is okozhat, de önmagában 
nem fájdalmas, ezért gyakran csak a neurológiai kivizsgálás során derül rá fény. A fájdalom jellegén 
túl minden esetben információt kell gyűjteni a fájdalom kezdetéről, időtartalmáról, időbeli 
jellegzetességeiről, valamint pontos lokalizációjáról is, mivel ezen adatok támpontul szolgálhatnak a 
neuropathia hátterében álló kórállapotok felderítésében. A hevenyen jelentkező, gyorsan súlyosbodó 
fájdalom esetén a neuropathia kiváltó oka általában valamely mérgező ágens (nehézfémek, szerves 
oldószerek, gyógyszerek) általi intoxikáció, míg a hónapok, évek alatt kialakuló, lassan progrediáló, 
sensoros túlsúlyú tünetek esetén a neuropathia hátterében anyagcserezavarokat (diabetes mellitus, 
krónikus májbetegség, hypothyreosis) valószínűsítünk. Krónikus fájdalom szindrómákban, a fájdalom 
neuropathiás komponensének kiszűrésére szolgálnak az ún. neuropathiás kérdőívek. Világszerte 
széles körben alkalmazzák a DN4, a LANSS vagy a német painDETECT kérdőíveket, melyek a fájdalom 
erősségét, mintázatát és jellegét egyaránt vizsgálják. Az idegkárosodás okának tisztázásában nagy 
segítségünkre lehet továbbá a kísérő betegségeket, az alkalmazott gyógyszereket, a beteggel 
kapcsolatba kerülő mérgező anyagokat (foglalkozási anamnézis), a beteg táplálkozási és 
alkoholfogyasztási szokásait, ill. az esetlegesen fertőző betegségekre utaló tüneteket feltérképező 
részletes anamnézis felvétele. Mivel számos herediter perifériás neuropathia forma (Charcot-Marie-
Tooth betegség, Refsum-betegség) is előfordul, így a családi kórtörténet ismerete szintén 
nélkülözhetetlen. 

Ha a perifériás idegekben a somatomotoros és somatosensoros funkciókat biztosító axonok mellett a 
vegetatív motoneuronok axonjai is károsodnak, akkor ún. autonóm tünetek jelentkezhetnek. A 
vegetatív funkciózavar részeként nyugalmi tachycardiáról, felálláskor jelentkező szédülésérzésről, 
látászavarokról, étkezéseket követő gyomortáji teltségérzésről, émelygésről, hányingerről, éjszakai 
hasmenéses rohamokról, bőrszárazságról egyaránt beszámolhatnak a betegek. 
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Pathogenesis 

A neuropathia alapját képező idegdegeneráció kialakulásában az idegszövet vérellátását biztosító 
vasa nervorum funkcionális és/vagy strukturális károsodása, valamint az idegelemeket közvetlenül 
károsító endogén vagy exogén toxinok vesznek részt, de genetikai tényezők és immunmediált 
kórfolyamatok is befolyásolhatják a patogenesist. 

Az idegkárosodásoknak alapvetően három típusát különíthetjük el. Egyes kórformákban kizárólag az 
axon károsodása tapasztalható, a myelinhüvely degenerációja csak másodlagosan jelentkezik. 
Máskor a demyelinizáció az elsődleges elváltozás és az axon nem, vagy csak hosszabb ideje fennálló 
demyelinizáció hatására sérül. A harmadik, Waller-féle degeneráció esetén az axon és a myelinhüvely 
egyidejű károsodása figyelhető meg. A neuropathiák fontosabb kóroki tényezőit az 1. táblázatban 
soroltuk fel. A klinikai megjelenési forma alapján történő csoportosításukat a 2. táblázat mutatja.  

1. táblázat. A neuropathiák fontosabb kóroki tényezői 

Anyagcserezavarok 

 Diabetes mellitus 

 Krónikus alkoholizmus 

 Uraemia 

 Porphyriák 

 Hyper- és hypothyreosis 

 Krónikus májbetegségek 

 Galactosaemia, fructózintolerancia 

 Anderson-Fabry betegség 

 Dystrophiák (B-hypo- és avitaminosis, folsavhiány, malabsorptiós kórképek, 
dysproteinaemiák, paraneoplasztikus mechanizmus) 

Exogén intoxicatiók 

 Mérgezések (nehézfémek, szerves oldószerek, szén-monoxid) 

 Gyógyszerek (amiodaron, chloroquin, digoxin, heroin, hydralazin, isoniazid, lítium, 
metronidazol, nitrofurantoin, phenytoin, procainamid, sztatinok, vincristin) 

Infekciók 

 Toxikus eredettel (diphteria, typhus abdominalis, typhus exanthematicus, paratyphus, 
botulizmus, septicaemiák) 

 Parainfekciós jelleggel (mumps, morbilli, mononucleosis infectiosa, influenza) 

 A perifériás ideg direkt károsításával (lepra, lues, tbc) 

 Pontosan nem tisztázott módon (HIV-fertőzés, Lyme-kór, varicella zooster, Chagas-kór) 
Szisztémás betegségek 

 Sarcoidosis 

 Scleroderma 

 Panarteriitis nodosa 

 Rheumatoid arthritis 

 SLE 

 Amyloidosis 

 Hypereosinophilia-szindróma 

 Sjögren-szindróma 
 

2. táblázat. A neuropathiák klinikai megjelenési forma alapján történő csoportosítása 
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Szimmetrikus polyneuropathiák 

 Sensoros, distalis neuropathiák 
Vékony rost neuropathiák 
Akut fájdalmas neuropathiák 
Ataxiás, acrodystrophiás neuropathiák 

 Autonóm neuropathiák 

 Szimmetrikus motoros neuropathiák 
Fokális és multifokális neuropathiák 

 Agyidegek neuropathiája 

 Törzs és végtag mononeuropathiák 

 Aszimmetrikus alsó végtag motoros neuropathiák 
Kevert formák 

 

Fizikális vizsgálat 

Nélkülözhetetlen mind az érző, mind a mozgatórendszer állapotának felmérése, továbbá autonóm 
neuropathia gyanúja esetén bizonyos vegetatív funkciók vizsgálata. Az érzőrendszer feltérképezése 
során vizsgáljuk az elemi tapintást, a hőérzést, az ízületi helyzet-, és mozgásérzékelést 
(proprioceptió), és a vibrációérzést. Az egyes érzéskvalitásokról a két testfelet, valamint a distalis és 
proximalis végtagrészeket összehasonlítva is tájékozódunk, hogy pontos képet kapjunk a tünetek 
lokalizációjáról. Az elemi tapintást kihúzott vattaszállal, a fájdalomérzést tűvel, vagy Semmes-
Weinstein monofilamentummal, a hőérzést hideg és meleg vízzel töltött kémcsövek bőrhöz 
érintésével ill. Tip Therm alkalmazásával vizsgáljuk. A vibrációérzés károsodását kalibrált hangvilla 
vizsgálattal vagy biothesiometerrel mutathatjuk ki. A kalibrált hangvilla vizsgálat során a 128 Hz-es 
Rydel-Seiffer féle hangvillát végtagokon csontos alapra helyezve mérjük a beteg vibrációérzését. A 
biothesiometerrel történő vibrációs ingerküszöb (VPT) meghatározás kevésbé terjedt el a 
mindennapi gyakorlatban. 

A motoros funkciók vizsgálatakor elsősorban distalis típusú izomerő csökkenés, izomatrophia, 
hyporeflexia, sensoros ataxia észlelése hívhatja fel a figyelmet neuropathia jelenlétére. 

Cardiovascularis autonóm neuropathia kimutatására alkalmasak a cardiovascularis reflextesztek (ún. 
Ewing-féle öt standard teszt). Ezen tesztek során vizsgáljuk a szívfrekvencia változásokat mély be- és 
kilégzés, felállás, ill. Valsalva manőver elvégzése után, valamint a tartós kézfeszítést kísérő diastolés 
vérnyomásváltozásokat és a posturalis hypotoniát. Az autonóm neuropathia egyéb szervi 
manifesztációi közül, a sudomotor diszfunkció kimutatására szolgál a jelenleg már Magyarországon is 
forgalomban lévő Neuropad neuroteszt. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Neuropathia gyanúja esetén a laboratóriumi vizsgálatok célja a betegség hátterében álló kórok 
felderítése. Rutinszerűen, a kivizsgálás első lépésében elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok a teljes 
vérkép, az átfogó metabolikus profil, a vörösvérsejt-süllyedés, az éhomi vércukorszint továbbá a B12- 
és TSH-szint meghatározása. Klinikai gyanú esetén sor kerülhet továbbá glükóztolerancia teszt 
elvégzésére, HIV-, Lyme antitestek, antinukleáris antitestek, p-ANCA, c-ANCA (vasculitis) 
kimutatására, angiotenzin-konvertáz enzim szint meghatározásra (sarcoidosis), nehézfémmérgezés, 
porphyria, myeloma multiplex lehetősége esetén pedig 24 órás vizeletgyűjtést követően a vizeletből 
nehézfémionok, porphobilinogén, delta-amino levulinsav, ill. Bence-Jones fehérje azonosítására. 
Tumoros eredet paraneopláziás panel felvételét teheti szükségessé, valamint néhány igen ritkán 
előforduló kórkép diagnózisához elengedhetetlen a krioglobulinok (cryoglobulinaemia), anti-
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mielinasszociált glikoprotein és antigangliozid antitestek (szenzorimotoros neuropathia) és 
antiszulfatid antitestek (autoimmun polyneuropathia) vizsgálata. Guillain-Barré-szindróma és 
krónikus gyulladásos demyelinizációs neuropathia klinikai tüneteinek észlelésekor lumbalpunctió 
elvégzésére és liquorvizsgálatra kerülhet sor. Családi halmozódást mutató vagy fiatal életkorban 
manifesztálódó esetekben, molekuláris genetikai vizsgálatok tisztázhatják a kóreredtet. 

Képalkotó és egyéb vizsgálatok 

Neurofiziológiai vizsgálatok 

A neurofiziológiai vizsgálatoknak két típusa ismert. Az idegvezetési vizsgálatok (ENG), melyekkel a 
motoros és/vagy sensoros idegek ingerületvezetési sebességét és a sensoros akciós potenciál 
amplitúdóját, alakját, latenciáját regisztrálhatjuk és az elektromyographia (EMG), mely az izomrostba 
helyezett koncentrikus tűelektróda segítségével méri az izom elektromos aktivitását nyugalmi 
állapotban, enyhe és teljes kontrakció mellett. A neurofiziológiai vizsgálatok segítséget nyújthatnak 
annak eldöntésében, hogy a neuropathia primeren demyelinizációs, axonalis, esetleg kevert típusú-e. 
Axonalis neuropathia esetén enyhe-középsúlyos ingerületvezetési meglassulás mellett alacsony 
amplitúdójú akciós potenciálokat regisztrálhatunk, míg demyelinizációs károsodás esetén kifejezett 
sensoros/motoros ingerületvezetési sebességcsökkenés, megnyúlt distalis latenciák, 
ingerületvezetési blokkok láthatóak. A módszer értékét nagymértékben behatárolja, hogy csak a 
myelinhüvellyel ellátott idegek állapotának megítélésére szolgál és nem ad adekvát információkat a 
neuropathiás fájdalomszindrómákban elsősorban károsodott gyengén myelinizált, ill. myelinhüvely 
nélküli Aδ- és C-rostok állapotáról. 

Neurométer 

A neurometer az első olyan vizsgálóeszköz, mely valamennyi sensoros rostféleség vizsgálatára 
alkalmas, így optimális módszer a QST (quantitative sensory testing) értékelésére. A vizsgálat során 
kisfeszültségű elektromos ingerlést alkalmaznak a testfelületen, és az áramérzet küszöbértékét (CPT) 
határozzák meg. A teszt során három különböző frekvencián (2 kHz, 250 Hz, 5 Hz) regisztrálják a CPT-
t. A magas frekvencián mért CPT-adatok a vastag rostok állapotáról nyújtanak felvilágosítást, míg az 
alacsony frekvencián nyert CPT-értékek a vékony rostok működését tükrözik. 

Idegbiopszia 

A fájdalmas neuropathiák korai diagnosztizálására alkalmas a „punch” bőrbiopszia, mellyel a vékony, 
velőshüvely nélküli intraepidermalis idegrostok (IENF) sűrűségét határozzák meg immunhisztokémiai 
módszerekkel, egy 3 mm-es, általában a lábszár külső felszínéről vett bőrmintában. A módszer 
betegségkövetésre is alkalmas, minimálisan invazív, igen magas diagnosztikus és prediktív értéke 
miatt igen jól alkalmazható a klinikai gyakorlatban. A n. suralisból, ill. n. peroneus superficialisból 
történő idegbiopszia vételére csak a laboratóriumi és elektrodiagnosztikai vizsgálatokkal nem 
egyértelműen diagnosztizálható, ill. ismeretlen kóreredetű esetekben van szükség. 

Egyéb funkcionális képalkotó vizsgálatok elvégzése a kóreredet tisztázása érdekében válhat 
szükségessé. Paraneoplasticus neuropathia esetén tumorkeresés, radiculopathiák esetén pedig az 
adott ideggyököt komprimáló degeneratív gerincfolyamat kimutatása céljából CT, MRI vizsgálatok, 
sarcoidosis gyanújakor mellkas rtg, bronchoscopia, myeloma multiplex lehetőségekor a 
csontrendszer teljes átvizsgálása indokolt. A hazai neuropathia centrumok: 

 Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest, VIII. ker. Korányi S. u. 2/A 

 I. számú neuropátia szakrendelő címe: Budapest II. kerület, Páfrány u.11. 
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 II. számú neuropátia szakrendelő: Budapest, Krama Egészségközpont Thököly út 61. 

 Bajcsy-Zsilinszky Kórház: 1106 Budapest, Maglódi út 89-91. 

 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza, Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7. 

 Északnyugat-magyarországi Neuropathia Centrum: Győr: Petz Aladár Kórház Diabetes 
Szakambulancia (A. épület fszt. 14.) 

 Kelet-magyarországi Neuropathia Centrum: Nyíregyháza: Jósa Aladár Oktatókórház 

Diagnózis 

A diagnózis a részletes anamnézis felvételen, a jellegzetes neurológiai tüneteken, valamint az 
idegrendszeri lézió objektív kimutatására szolgáló fizikális és képalkotó vizsgálatokon alapszik. 

Differenciál- diagnózis 

Krónikus fájdalomszindrómákban elengedhetetlen annak meghatározása, hogy a beteg panaszainak 
hátterében neuropathiás, nociceptív vagy kevert fájdalom áll-e. A neuropathiás és a nociceptív 
fájdalom a jellegzetes somatosensoros profil meghatározásával, valamint a fájdalom és az érzészavar 
lokalizációjának összehasonlításával különíthető el egymástól. Nociceptív fájdalom esetén a 
fájdalomérzékelés perifériás és idegi struktúrái épek, a fájdalmat szövetsérülés okozza. Ilyen jellegű 
fájdalom jelentkezik krónikus reumás ízületi betegségekben, arhrosisokban, arthritisekben, viscerális 
és szomatikus fájdalmak esetén. Ezzel ellentétben neuropathiás fájdalom jelentkezésekor a perifériás 
vagy centrális afferens rendszerek károsodása elektrodiagnosztikai vizsgálatokkal mindig 
kimutatható. A tumoros fájdalom, a krónikus derékfájás és az ún. komplex regionális 
fájdalomszindrómák (CRPS) a kevert fájdalmak kategóriájába sorolhatók. 

Az érző és vegetatív funkciózavar nélkül, tisztán motoros tünetekben (petyhüdt areflexia, 
izomatrophia, fasciculatió) manifesztálódó polyneuropathiákat a motoros neuron 
rendszerbetegségektől (spinalis izomatrophia, amyotrophiás lateralsclerosis), míg a tisztán sensoros 
tünetekkel járó neuropathia formákat syringomyeliától kell elkülöníteni. A vastag érző rostok 
károsodása a proprioceptív érzéskiesés miatt ataxiához vezet, mely cerebelláris folyamatokkal 
téveszthető össze. A differenciál-diagnosztikában az EMG/ENG vizsgálat és az ideg- és izombiopszia 
nyújthat segítséget. 

Kezelés 

A perifériás neuropathia kezelésének alapja egyrészt a kiváltó ok kezelése, másrészt a beteg számára 
kínzó tünetek enyhítése. Diabeteses polyneuropathia esetén a fiziológiás vércukorszint beállítása, 
toxicus eredetre utaló tünetek észlelésekor a kiváltó ágens eliminálása, alkoholizmus, felszívódási 
zavarok, malnutrició fennállásakor a B1-, B12-vitamin pótlása, immunmediált kóreredet igazolását 
követően kortikoszteroid terápia elindítása, akut gyulladásos neuropathiák esetén immunglobulinok 
adása vagy plazmaferezis megakadályozza a további idegkárosodást és jelentős javulást 
eredményezhet. 

A neuropathia oki terápiájának jelenleg leghatékonyabb eszközei a benfotiamin és az α-liponsav. A 
benfotiamin neuroprotektív hatást fejt ki, az α-liponsav pedig javítja az idegsejteket ellátó erek 
véráramlását, normalizálja az idegek csökkent glutationszintjét, képes befogni az idegeket károsító 
fémionokat és közvetlenül elősegíti a glükózégést a neuronokban. A 3 héten át intravénásan adott, 
napi 600 mg vagy napi 1800 mg szájon át alkalmazott α-liponsav mérsékli a diabeteses 
polyneuropathia főbb tüneteit, és javulást eredményez az idegvezetés objektív adataiban is. 
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A tünetek kezelésének új koncepciója az ún. mechanizmusorientált kezelés, melynek lényege, hogy 
minden egyes fájdalomformát és ez által minden egyes fájdalommechanizmust külön-külön a 
megfelelő gyógyszerrel kell célba venni. Ennek alapján neuropathiás fájdalomszindrómákban 
gyógyszeres bázisterápia beállítását javasolják. A bázisterápia részeként hatékony gyógyszerek az 
antiepileptikumok (pregabalin, gabapentin, carbamazepin, lamotrigin), a triciklikus antidepresszánsok 
(amitriptylin), a szerotonin visszavételét gátló szerek (duloxetin, venlafaxin) és az opioidok. A 
fájdalmak csökkenését érhetjük el lidocaint vagy kapszaicint tartalmazó helyi tapaszok és permetek 
alkalmazásával és nem gyógyszeres, kiegészítő eljárások (fizikai kezelések, gyógytorna, TENS, 
pszichológiai módszerek) segítségével. 

Gondozás 

A gondozás során elsősorban a neuropathia hátterében álló kóroki tényezők egyensúlyban tartása, a 
minél hatékonyabb fájdalomcsillapítás és a neuropathia talaján kialakuló súlyosabb szövődmények 
elkerülése a cél. A diabeteses polyneuropathia egyik leggyakoribb szövődménye a diabeteses láb 
szindróma kialakulása, mely elhanyagolt esetekben alsó végtagi amputációhoz vezethet. 

Terápiás elégtelenség 

A tüneti, fájdalomcsillapító terápia hatástalanságát eredményezheti, hogy a klinikai tapasztalatoknak 
megfelelően beállított, két vagy három hatóanyagot kombináló bázisterápia következtében 
hatványozottan jelentkezhetnek a betegek életminőségét jelentősen befolyásoló kellemetlen 
mellékhatások (fáradékonyság, gyengeség, szédülés), ezért a terápia eredményességét biztosító, 
szisztematikus, megfelelő dózisú és megfelelő ideig tartó gyógyszerszedés nem valósul meg. Terápiás 
problémát okozhat továbbá, a sikertelen orvosi beavatkozások hatására kialakuló és folyamatosan 
súlyosbodó depresszió, mely az idegrendszer fájdalom iránti érzékenységének fokozódásához 
(centrális szenzitizáció), a beteg tüneteinek felerősödéséhez vezethet. 

Primer prevenció 

A neuropathia tekintetében a háziorvosok feladata a betegség hátterében álló kóroki tényezők 
(diabetes mellitus, krónikus alkoholizmus, fertőzések, mérgezések) korai felismerése, majd ezt 
követően kezelése, a neuropathiás szövődmény kialakulásának elkerülését szolgáló intézkedések 
kivitelezése. 

Mint arra már utaltunk, a neuropathia elsődleges megelőzésének alapja a betegség hátterében álló 
kóros állapotok elkerülésével, minél koraibb stádiumban történő felismerésével, valamint a kezelés 
azonnali megkezdésével biztosítható élettani paraméterek elérésével az idegek károsodásának 
megakadályozása. 

Irodalom 

Kempler P. Neuropathiák. Springer Hungarica (1996) 
A diabetes mellitus kórismézése, a cukorbetegek kezelése és gondozása felnőttkorban. A 
Belgyógyászati Szakmai Kollégium, a Magyar Diabetes Társaság, az Egészségügyi Minisztérium 
szakmai irányelve (1, módosított változat 2009) Háziorvosi útmutató. Medition 2010/2 (2010) 
Neurológia (Szerk. Szirmai I.) Medicina (2005) 
Azhary H et al. A perifériás neuropathia elkülönítő diagnosztikája. Orvostovábbképző Szemle 18:45. 
(2011) 
Baron R, Treede RD. A neuropathiás fájdalom diagnosztikája. Orvostovábbképző Szemle 15:29. (2008) 



 2198 

Pogátsa G. Az alfa-liponsav szerepe a cukorbetegség késői szövődményeinek kezelésében. 
Diabetológia Hungarica 8:151. (2000) 
Keresztes K, Kempler P. Alfa-liponsav: új terápiás lehetőség a neuropathia diabetica kezelésében. 
Háziorvos Továbbképző Szemle 5:406. (1999) 
Simó M. Polyneuropathiák. Orvosképzés 81:344. (2006) 
Neurológiai útmutató. Medition (2009) 

Esetismertetés 

Egy évvel ezelőtt egy 61 éves 2-es típusú cukorbeteg jelentkezett be praxisomba. Családi 
anamneziséből kiemelendő, hogy édesapja hypertonia és 2-es típusú cukorbetegség miatt állt orvosi 
kezelés alatt, a 2-es típusú cukorbetegség szövődményeként kialakult agyér-betegség (stroke) 
következtében halt meg 77 éves korában. A beteg távolabbi kórelőzményében 2 alkalommal traumás 
csonttörés, gyerekkorban kanyaró, valamint jobb oldali combizom jóindulatú daganata, heresérv és 
fitymaszűkület miatti műtét szerepel. 

53 éves korában, a fitymaszűkület műtéte kapcsán, a műtét előtti kivizsgálás során derült ki 
cukorbetegsége, a felfedezéskor mért éhomi vércukorértéke 22 mmol/l volt. 

A kórlefolyás alapján cukorbetegségét 2-es típusúnak véleményezték. Kezdettől napi 3-szor Humulin 
R és lefekvés előtt Humulin N inzulinkezelésben részesült, összesen 52 E adagban. 

59 éves korában előzetes panaszok nélkül alakult ki mindkét láb III. ujján osteomyelitis, illetve 
gangraena keletkezett, mely miatt mindkét láb III. ujját amputálták. A bal láb talpi felszínén a II-III. ujj 
között malum performans pedis alakult ki, mely miatt sebészeti kezelésben részesült. A tályog 
feltárását követően kombinált antibiotikus kezelés történt. A gyulladásos tünetek megszűntek, a talpi 
fekély feltisztult, majd gyógyult. Az elvégzett érsebészeti vizsgálat macroangiopathiat nem igazolt. 

Fizikális vizsgálat: RR:145/68 Hgmm, P:86/min., TS:130,5 kg, TM:195 cm, BMI:33, 

Derékbőség:124 cm, Csípőbőség:114 cm, D/Cs.1,08, Testzsír:38,9%, Testzsírtömeg:48,9 kg. Perfériás 
erek mindkét alsó végtagon jól tapinthatók. 

Lábvizsgálat: száraz, bőrkeményedéses talpak, hideg tapintatú lábak, lila és sárgás barna 
elszíneződéses lábszárak. Mindkét láb középső lábujjai amputáltak. Mindkét nagyujjon a köröm 
gombás elszíneződése látható. Kalibrált hangvilla vizsgálat: (norm. 7-8): jobb alsó végtag: 4 bb: 4, bal 
alsó végtag :4 bb: 6. Monofilament vizsgálat. (norm. 4-5, kóros: 1-3) jobb oldalon: 1, bal oldalon: 1. 

A diabetológiai szakambulancián történt lábvizsgálat megerősítette a súlyos fokú sensoros károsodás 
tényét, ortopéd cipő viselését javasolt, Thiogamma és Milgamma tabletták szedésére tettek 
javaslatot. Neuropathiás fájdalmat rákérdezésre sem panaszol betegünk. Legutóbbi HgA1c 
értéke:5,9%, éhomi vércukor:6,5 mmol/l. Vérképe, vese- és májfunkciós eredményei, lipid-statusa 
élettani eredményeket adnak, vizelete eltérés nélkül. MAU:7,75 mg/nap. Szemészet: retinopathia 
diabetica nem látható. 

Diagnózis: A 2-es típusú cukorbetegség szövődményeként súlyos fokú diabeteses sensoros 
neuropathia véleményezhető. 

Differenciál-diagnózis: A macroangiopathiát az elvégzett Doppler vizsgálat kizárta, egyéb etiológiájú 
perifériás neuropathia kiváltó tényező hiányában nem valószínű. 
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Kezelés: A kórházi kezelés során igazolódott a feltételezett diagnózisunk. Inzulin terápiára 
állították:5-5-5 E Humulin R és 10 E Humulin N formájában.1x1 tabl. Thiogamma, 3x1 tabl. 
Milgamma. Helyileg bőrpuhító krém használata javasolt, kímélő cipő viselése mellett. 

Gondozás, követés: Betegünk a betegoktatás során elsajátította a cukorbetegség vércukor beállítását 
célzó tudnivalókat (diéta, az esetleges hypoglycaemia hárításával kapcsolatos teendők, önellenőrzés, 
inzulin beadási technikák, vércukor önellenőrzés technikája). A lábápolással kapcsolatos teendőkről 
felvilágosítottuk. 

Betegünkkel általában 3 havonta találkozunk, ekkor az esetleges panaszok és a nem-gyógyszeres 
kezelés felmérése mellett vérnyomás és testsúlymérés történik, 3 havonta laboratóriumi 
vizsgálatokkal (éhomi és reggeli után 90 perccel vércukor, HgA1c, lipidek, vese- és májfunkciós 
vizsgálatok, vizeletvizsgálat) kiegészítve. Minden alkalommal megvizsgáljuk a lábat és kikérdezzük, 
hogy betartja-e a diabeteszes láb megelőzősére vonatkozó tanácsokat. Évente szemfenék vizsgálat, 
microalbumin-ürítés meghatározása, neuropathia szűrés történik. 

Összefoglalva, a fenti kórtörténetből kiderül, hogy teljesen tünetmentesen, fájdalom nélkül is 
kialakulhat súlyos lábelváltozás, mely akár többszörös amputációhoz is vezethet. Sőt a fájdalom érzet 
hiánya jelentősen rontja a szövődmény időben történő felismerésének esélyeit. Ezért óriási szerepe 
van a diabeteses láb szűrővizsgálatnak. Minden vizit alkalmával, de legalább évente egyszer le kell 
vetetni a beteg cipőjét, alaposan megtekintenünk a lábat és panaszmentes állapotban is el kell 
végeznünk a rendkívül egyszerű hangvilla vizsgálatot, mely a háziorvos számára is könnyen elérhető. 
A kalibrált hangvilla segít a vibrációérzet csökkenésének azonosításában, mely a mélyérzés zavarára 
utal. (Lehetőség szerint monofilament vizsgálat is elvégezhető, mellyel a protektív érzés zavara 
deríthető fel.) Pozitív esetben javaslatot kérhetünk a diabetológiai szakrendeléstől kímélő vagy 
gyógycipő viselésére és a neuropathia oki kezelésben szerepet játszó Milgamma, Benfogamma és 
Thiogamma kezelésre. 

Tesztkérdések 

1. Melyik állítás helyes a neuropathiák előfordulási gyakoriságára vonatkozóan? 
A. Az 55 év fölötti népességben 1-2%-ban fordul elő 
B. A 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő betegek 26,4%-ában mutatható ki a perifériás idegek 
károsodása 
C. A neuropathia előfordulása az átlagnépességben 38% 
D. A neuropathia előfordulása az 55 év feletti betegek körében 52% 
 
2. A polyneuropatghiák leggyakoribb okai: 
A. A cukorbetegség és az alkoholizmus 
B. A daganatos betegségek 
C. A Guillain-Barré szindróma és az ólommérgezés 
D. A szérum neuropathia és a gyulladásos polyneuropathia 
 
3. Melyik állítás hamis a betegség korai szakában jelentkező panaszokra vonatkozóan? 
A. Distalis paraesthesia 
B. Külső inger nélkül jelentkező égő fájdalom, viszketés, izomgörcsök (dysaesthesia) 
C. Allodynia 
D. Kesztyű és zokniszerűen jelentkező hypaesthesia 
E. Bradicardia 
 
4. Melyik állítás hamis? 
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A. A monofilament a beteg hyperaesthesiáját kiváltó eszköz 
B. A monofilament a beteg hypaesthesiáját vizsgáló eszköz 
C. A monofilamentet több helyen a beteg talpához érintve használjuk. 
D. A monofilament 10 g tömegű nylonszálat tartalmaz. 
 
5. Melyik eszköz javasolt a vibrációérzet legegyszerűbb meghatározására a háziorvosi praxisban? 
A. neurométer 
B. Biothesiometer 
C. Kalibrált hangvilla 
D. Tip Therm 
 
6. A cardiovascularis reflex tesztek vizsgálják, kivéve: 
A. Mély be- és kilégzésre a szívfrequencia változását 
B. A diasztolés vérnyomásváltozást tartós kézfeszítést követően 
C. A szívfrequencia változását felállás és Valsalva-manőver után 
D. Fizikai terhelésre jelentkező pulzusszám-változást 
 
7. A neuroped neuroteszt alkalmas a következő kimutatására: 
A. Autonom neuropthia 
B. Szenzoros neuropathia 
C. Nehézfémek okozta neuropathia 
D. Motoros neuropathia 
 
8. Mi a neurométer? 
A. Az ideg áramvezető képességét mérő eszköz 
B. Áremérzet küszöb mérésén alapuló, szenzoros neuropathia diagnosztizálására alkalmas eszköz 
C. Szívverés-variabilitást kimutató eszköz 
C. Idegrost-vastagság meghatározó eszköz 
 
9. Melyik hatóanyag tartozik a neuropathia oki terápiájának lehetőségei közé? 
A. Alfa-liponsav 
B. Duloxetin 
C. Gabapentin 
D. Praegabalin 
 
10. Mi annak a hatóanyagnak a neve, mely neuroprotektív hatásánál fogva ugyancsak oki kezelést 
jelent a neuropathia kezelésében? 
A. Benfotiamin 
B. Amitriptylin 
C. Carbamazepin 
D. Venlafaxin 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: A, 3: E, 4: A, 5: C, 6: D, 7: A, 8: B, 9: A, 10: A 

Sclerosis multiplex (SM) 
dr. Eőry Ajándék 

Bevezetés 

A sclerosis multiplex a leggyakoribb neurodegeneratív betegség, mely elsősorban fiatal-középkorú, 
aktívan dolgozó és családot vállaló embereket érint. 
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Definíció, BNO tartomány 

A sclerosis multiplex a központi idegrendszer leggyakrabban előforduló, autoimmun eredetű, 
demielinizációval és axonális károsodással járó, gyulladásos betegsége. 

G35 Sclerosis multiplex 
G35H0 Sclerosis multiplex 

 

Epidemiológia 

Világszerte körülbelül 2,1 millió ember szenved sclerosis multiplexben. Előfordulása az Egyenlítő 
vidékén a legalacsonyabb, észak felé haladva nő, és jellemzően a fehér (észak-európai fehér) 
népesség érintett. Magyarországon a sclerosis multiplex prevalenciája 62-65/100000. Ennek alapján 
hozzávetőlegesen 6-8000 ember szenved a betegségben, és évente 3-500 új esetet diagnosztizálnak. 

Mortalitás/morbiditás 

Az SM benignus és malignus típusát különíthetjük el. A benignus típus a betegség jelentkezése után 
15 évvel funkcionálisan teljesen ép neurológiai rendszereket jelent. A malignus SM lefolyása rapid és 
progresszív. Súlyosan károsítja az idegrendszeri funkciókat, vagy a kialakulását követően gyorsan 
halálhoz vezet. Negyven éves kor felett az esetek 60 %-ában progresszív SM-ről beszélünk. Az SM 
relapszusokkal járó formája jobb prognózisú, mint a progresszív betegség. 

Nem, életkor, társadalmi háttér 

A betegség kétszer olyan gyakran fordul elő nőkben, mint férfiakban, és a tünetek körülbelül öt évvel 
korábban jelennek meg. Leggyakrabban 20 és 40 éves életkor között jelentkezik. Ritkán alakuil ki 15 
éves kor alatt, vagy 50 éves kor felett. A társadalmi háttér szerepéről nincsenek információk. 

Etiológia 

A sclerosis multiplex oka jelenleg nem ismert. Vannak azonban olyan tényezők, melyek nagy 
valószínűséggel hozzájárulnak ahhoz, hogy a betegség kifejlődjön. 

Az örökletes tényezők szerepe valószínűsíthető, hiszen az átlagos észak-európai populáció egy 
ezrelékes prevalenciájához képest az azonos nemű kétpetéjű ikrek 5%-os, míg az egypetéjű ikrek 20-
30%-os értékei jelentős növekedést mutatnak. Az érzékenységet fokozza a hatos kromoszómán 
található MHC osztályhoz tartozó DRB1 gén jelenléte, de a genomikai vizsgálatok alapján a sclerosis 
multiplex érzékenység poligénes eredetű, számos gén mérsékelt hatásával. 

Mivel genetikai eltérésekkel nem magyarázható teljes egészében a SM kialakulása, felmerült a D 
vitamin és a napfényben szegény élőhely szerepe. Régóta ismert, hogy az SM prevalenciája az 
egyenlítőtől távolodva növekszik. Bár nehéz a D vitamin szintet és a napfény expozíciót 
szétválasztani, úgy tűnik, hogy független rizikófaktorai a sclerosis multiplexnek. Az alacsony D vitamin 
szint gyakori sclerosis multiplexben és korrelál a relapszus rátával valamint a mozgáskorlátozottság 
kialakulásával. Előzetes eredmények alapján a nagy dózisú D vitamin szupplementációt a betegek jól 
tolerálják, és adásával a relapszusok csökkenthetőek. Ez azonban további kutatást igényel. 
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A betegség hátterében bár sokszor felvetődött vírusfertőzés, ezt nem sikerült bizonyítani. Az SM és a 
mononucleosis hasonló földrajzi eloszlása miatt különleges figyelem irányult az Ebstein-Barr vírus és 
a sclerosis multiplex közötti kapcsolat feltárására. A kora gyermekkorban EBV fertőzésen átesett 
populációnál 10-szeresére növekedett a sclerosis multiplex kialakulásának valószínűsége, és 2-3-
szoros a növekedés azoknál, akiknél az EBV fertőzés később zajlott. Meggyőző tehát a kapcsolat az 
SM és az EBV fertőzés között, de ez nem jelent oki kapcsolatot. 

Mivel az SM-es léziók perivenulárisan jelentkeznek, és a mély szürkeállományi struktúrákban és 
léziókban vas felhalmozódás figyelhető meg, felmerült, hogy a központi idegrendszer krónikusan 
jelentkező vénás obstrukciója vezet vascularis stasison és vaslerakódáson keresztül reaktív 
gyulladáshoz, és a betegség kialakulásához (krónikus cerebrospinális vénás elégtelenség, chronic 
cerebrospinal venous insufficinecy, CCSVI). A CCSVI és az SM kapcsolatának tisztázására jelenleg is 
folynak kutatások. Bár az oki kapcsolat nem bizonyított, számos vizsgálat és eljárás irányul a vénás 
áramlás rendezésére sclerosis multiplexben szenvedő betegeknél. 

Pathogenesis 

A fehérállomány szerepe 

Az SM-t klasszikusan T-sejt mediált betegségként tartják számon. A Th-17 sejtek (interleukin 17-et 
szekretáló CD4+ T-sejtek) képesek a vér-agy gát megnyitására, axonkárosodást és neuronpusztulást 
okozva. A gyógyszerként alkalmazott IFNβ a Th-17 sejtek differenciálódását gátolja. Különböző 
eredmények arra utalnak, hogy SM-ben a B sejtek is aktív szerepet játszanak. Patológiai vizsgálatok 
például a sclerosis multiplexes lézióban antitest lerakódást és aktivált komplementet találtak. A 
legmeggyőzőbb bizonyíték azonban a B sejteket szelektíven gátló, CD 20-at célzó rituximab terápiás 
hatása. A gadolínium dúsítású MRI felvételek tanúsága szerint a relapszáló remittáló SM-ben a 
rituximab drámaian csökkentette a léziókat és a relapszusokat. 

A szürkeállomány szerepe 

A legújabb kórszövettani és MRI vizsgálatok alapján a fehérállomány mellett a szürkeállomány is 
intenzíven érintett sclerosis multiplexben, a betegség legkoraibb szakától kezdve. A szürkeállományi 
eltérések az idő múlásával egyre halmozottabbá válnak, progresszív SM-ben pedig meghaladják a 
fehérállományi változásokat. A kérgi léziókban kisebb jelentőségű a leukocyta infiltráció, súlyosabb a 
neurodegeneráció, mint a fehérállományiban. Standard MRI technikákkal a kortikális lézió nem 
látható. A kéregállomány vékonyodása viszont jól jellemzi a szürkeállomány patológiás eltérését. Az 
atrófia a betegség korai szakaszában megjelenik, gyorsabb a progresszió, mint a fehérállományi 
eltéréseknél, és erősebben korrelál a fizikai és kognitív funkcióromlással. 

A belső javító (intrinsic repair) mechanizmusok és a neurális plaszticitás szerepe 

A központi idegrendszeri szövetkárosodás hatására a betegség kezdeti szakaszában oligodendrocita 
progenitor sejtek vándorolnak a léziókba és differenciálódva részt vesznek az axonok 
remielinizációjában. Ez azonban általában nem képes kompenzálni a folyamatban levő 
demielinizációt. A központi idegrendszer plaszticitása is fontos kompenzáló mechanizmus mind a 
motoros, mind a látással kapcsolatos, mind pedig a memóriát érintő területekkel kapcsolatban. 
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Hatáskör/kompetencia 

Neurológiai diagnosztikai vizsgálómódszerekkel az iránydiagnózis felállítása, neurológus szakorvoshoz 
irányítás (gyanú felmerülése esetén 6 héten belül SM centrumba). Ezt követően betegellátás a 
szakellátás irányításával. Az immunszuppresszív kezelést a szakellátás indikálja és ellenőrzi. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Az SM autoimmun eredetét támasztja alá, hogy sclerosis multiplexben szenvedő betegeknél 
általában egyéb autoimmun betegség (pl. autoimmun pajzsmirigybetegség) is kimutatható. Más 
autoimmun betegségben szenvedőknél pedig nagyobb valószínűséggel alakul ki sclerosis multiplex. 1-
es típusú diabetes mellitus és gyulladásos bélbetegség talaján is nagyobb a valószínűsége 
demyelinizációval járó betegségeknek, így SM-nek a kialakulására. 

Fizikális vizsgálat 

A betegség a központi idegrendszer sérülésén keresztül számos tünetet okozhat. A leggyakoribbak a 
látászavar, a kóros fáradékonyság, izomspazmus és fájdalom, hólyag diszfunkció, szexuális zavar, 
epilepsziás roham. Ezért részletes neurológiai vizsgálat, szemészeti vizsgálat (visus) és belgyógyászati 
fizikális vizsgálat végzése indokolt. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Kiegészítő vizsgálatként (differenciáldiagnosztika szempontjából) autoimmun betegségek, 
leukodystrophia irányába, vírus szerológia, és liquor vizsgálat végeztethető. 

Képalkotó vizsgálatok 

Kötelező a koponya MRI vizsgálat. A diagnózis felállításakor ettől csak akkor lehet eltekinteni, ha 
ismétlődő epizód és legalább két funkcionális rendszer objektív károsodása áll fenn. 

Egyéb vizsgálatok 

Szemészeti vizsgálat, gerinc és nervus opticus MRI vizsgálat, részletes elektrofiziológiai vizsgálat 
szükséges lehet a differenciáldiagnosztika szempontjából. 

Diagnózis 

A sclerosis multiplex diagnózisának felállítása a klinikai tüneteken alapul. A tipikus beteg olyan fiatal 
felnőtt, aki két vagy több klinikailag jól elkülöníthető központi idegrendszeri eredetű, legalább 
részben megoldódó/megoldódott problémával jelentkezik. A tünetek az előfordulás gyakoriságában 
a következők: érzészavar a lábakban (az esetek 30%-ában). Látásvesztés (16%), szubakutan kialakuló 
motoros tünetek (9%), kettőslátás, járászavar, akut motoros zavar (4%), egyensúlyproblémák, az arc 
érzészavara. Lhermitte-jel (áramütés-szerű érzés, mely a nyak hajlításakor a háton és a végtagokon 
érezhető). Vertigo, hólyagzavarok, végtag ataxia, fájdalom, és többféle tünet együttes jelentkezése 
(13,7%). Bár nincsenek olyan tünetek, melyek kizárólag az SM-re jellemzők, a relapszusok és 
remissziók váltakozása, a 15 és 50 év közötti kezdet, az opticus neuritis, az internuclearis 
ophthalmoplegia, a Lhermitte-jel, a kimerültség és a 37 °C testhőmérséklet-emelkedésre 
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bekövetkező állapotromlás (Uchthoff-fenomenon) jellemzőek a betegségre. Ismétlődő epizód és 
legalább két funkcionális rendszer objektív károsodása esetén nincs szükség képalkotó eljárásra a 
diagnózis felállításához. 

Differenciál-diagnózis 

A differenciáldiagnózis szempontjából az autoimmun kórképek (antifoszfolipid szindróma, SLE, 
Sjögren szindróma, polyarteritis nodosa), fertőző betegségek (Lyme kór, syphilis myelopathia, HIV 
myelopathia), sarcoidosis, gerincvelői szindrómák (B12 hiány is), genetikai betegségek, vascularis 
betegségek (kardiális eredetű agyi embolizáció, érmalformációk), neoplasiák jönnek számításba. 
Általánosságban elmondható, hogy amennyiben a betegség egyenletes progressziót mutat, 10 éves 
kor előtt vagy 50 éves kor után jelentkezik, kortikális deficittel (aphasia, apraxia, alexia, neglect) jár 
együtt, rigiditást okoz vagy folyamatos dystoniát, görcsöket, korai demenciát vagy perceken belül 
kialakuló deficitet, akkor nem valószínű, hogy SM-ről van szó. 

Kezelés 

A háziorvoslás szempontjából kifejezett jelentőséggel bír a nem gyógyszeres kezelés. Mivel 37°C 
hőmérséklet felett a tünetek rosszabbodnak, a betegnek a forró fürdőt vagy szaunát kerülnie kell. 
Fokozott figyelmet kell fordítani a lázcsillapításra. A gyakran jelentkező kóros fáradékonyság miatt 
fizikai kímélet javasolt (nehéz fizikai terheléssel, éjszaka- vagy váltott műszakban végzett munka nem 
ajánlott). Gyógytornát vagy fizikoterápiát a teljesítmény 80%-áig vegyék csak igénybe, mindig a beteg 
aktuális állapotához igazodva. Az étrend tekintetében javasolt a növényi olajokban gazdag, telített 
zsírsavakban szegény, rostdús, de könnyű mediterrán diéta. A linolénsav 17-23 g/nap dózisban 
csökkentheti a rokkantság progresszióját, a relapszus súlyosságát, időtartamát. Magas linolénsav-
tartalmú a halolaj, napraforgómag, kukorica, szója olaj, Ligetszépe olaj. Ha a beteg immunmoduláló 
szereket szed, ne szedjen nagy dózisban immunstimuláló hatású Ginsenget, Coenzyme Q10-et, 
fokhagymát, Nonit, propoliszt, B6 és E vitamint. A szelén (60 µg), C vitamin (90-120 mg/nap), cink 
(10-15 mg/nap) dózisa pedig ne haladja meg a zárójelben feltüntetett értéket. A sclerosis multiplexes 
betegek nyugodtan vállalhatnak gyermeket, de fel kell őket világosítani, hogy míg a terhesség alatt 
csökken, a szoptatás időszakában átmenetileg megnőhet a relapszusok gyakorisága. Mivel a stressz 
állapotromlást eredményezhet, mind műtétek előtt, mind a terhesség levezetésénél törekedni kell 
arra, hogy a stresszt minimalizáljuk, illetve kezeljük. Fizioterápia a mozgás javítására minden 
járóképes SM-es betegnek ajánlott. Nem-konvencionális gyógymódok (mágneses kezelés, test 
masszázs, tai chi) hatásosságáról vannak megfigyelések, de az evidencia szintű alátámasztáshoz még 
bizonyítékok szükségesek (ld. gondozás). 

Az akut relapszusokban (látásvesztés, motoros és/vagy cerebelláris tünetek) glükokortikoid 
(methylprednisolon, ACTH, dexamethason) kezelést kapnak a betegek szájon át vagy vénásan. A 
metilprednizolon napi 500-1000 mg adagban 3-7 (átlagosan 5) napig, leépítéssel, vagy anélkül adva a 
további állapotromlást kivédi, de a szteroidok kedvező hatása hosszú távon nem bizonyítható. (Az 
alacsony dózisú orálisan adagolt glükokortikoid terápia rekurráló optikus neuritis veszélyével jár 
együtt.). A glükokortikoid kezelés megkezdése előtt az akut infekció (leginkább húgyúti) 
valószínűségét ki kell zárni. A törések incidenciájának ismételt glükokortikoid kezelést követő 
fokozódása miatt osteodenzitometriás vizsgálat javasolt a terápia megkezdése előtt, majd évente. 

A relapszussal-remisszióval járó sclerosis multiplex esetén, interferon vagy glatiramer acetát kezelés 
kezdhető. Az immunmódosító szereknek (IFNβ-1a, IFNβ-1b, glatiramer acetát, natalizumab) jótékony 
hatásai a csökkent relapszus gyakoriság, a betegség progressziójának lassítása és az MRI-vel 
detektálható léziók lassabb halmozódása. Mivel az immunválasz az SM lefolyása során a kezdeti 
szakaszban a legkifejezettebb. A későbbi stádiumokra inkább a degeneratív elváltozások jellemzők, 
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ezért az interferon kezelést a betegség korai szakaszában célszerű elkezdeni. Mindazonáltal a terápia 
kiválasztását a betegre kell szabni, mert az eddigi kontrollált vizsgálatok beteganyaga nem feltétlenül 
hasonló a kezelendő beteghez. Mellékhatások: alkalmazásuk kezdetén lymphoenia, leukopenia, 
granulocytopenia és átmeneti transzamináz-emelkedés észlelhető. Influenza-szerű tünetek, 
hőemelkedés vagy láz, hidegrázás, hányinger az injekció beadásakor nem csak kezdetben 
jelentkezhet. Szívbetegség esetén az influenza-szerű tünetek további megterhelést jelenthetnek a 
szívnek. Teljes vérkép, májfunkciós értékek rendszeres ellenőrzése javasolt. 

Gondozás 

Míg a sclerosis multiplexes betegek gyógyszeres terápiája elsősorban a relapszusok gyakoriságának 
csökkentését és a betegség progressziójának lassítását tűzi ki célul, a gondozás során számos olyan 
tünetre számíthatunk, melyek jelentősen rontják a beteg életminőségét. A motoros és szenzoros 
tünetek mellett kognitív diszfunkció is jelentkezik. Tremor, spaszticitás, beszéd- és 
nyelésnehezítettség léphet fel, melyekhez látászavar, széklet és vizelettartási rendellenesség 
(sphincter zavar), szexuális diszfunkció társulhat. A depresszió, kimerültség és hangulati hullámzások 
a betegség progressziójával párhuzamosan egyre növekvő gyakorisággal jelentkeznek. 

Az SM-ben szenvedő betegek nagyobb arányban (27-100%) vesznek igénybe nem-konvencionális 
gyógymódokat állapotuk javításához, mint az átlag populáció. Ennek oka részben az, hogy az 
alkalmazott gyógyszerek nem képesek a tünetek megszüntetésére, részben pedig a betegek 
életvitelüket, életminőségüket szeretnék javítani. A holisztikus gondozás részét képező diétás és 
életmódi tanácsok, a tornagyakorlatok iránti igény és a spirituális jellemzők is szerepet játszanak a 
nem-konvencionális gyógymódok elterjedtebb alkalmazásában. Mivel a különböző nem-
konvencionális módszereket vizsgáló kutatások általában egy-egy terápiára vonatkoznak, kis 
beteglétszámmal dolgoznak és módszertanuk nem következetes és gyakran hiányos, ezért nagyon 
nehéz az eredmények általánosítása, nagy populációra vonatkoztatása. A nem-kovencionális 
gyógymódok hatékonysága tehát sclerosis multiplexben evidenciákkal nem támasztható alá. 
Mindazonáltal érdemes összefoglalni azokat a módszereket, melyek kis vizsgálatok előzetes 
eredményei alapján bizonyos tünetek csökkentésében szerepet játszhatnak. A halolaj 
funkciójavuláshoz vezethet, a gingko a fáradékonyságot és a tünetek súlyosságát csökkentheti és a 
funkcionalitást javítja (a kognitív funkciót nem), a masszázs a szorongást és a depressziót enyhítheti, 
a zeneterápia a légzés és a beszéd koordinációján keresztül a légzőizmokat erősítheti, a 
talpreflexológia jótékony hatásúnak tűnik a motoros, szenzoros és vizelettartási zavarok javításában, 
a jóga a fáradékonyságot enyhítheti. Az akupunktúrát is gyakran veszik igénybe a betegek, de a 
vizsgálatok gyenge minősége miatt nem lehet eredményekről beszámolni. A kannabisszal 
kapcsolatban élénk kutatások folynak. Ezek alapján elmondható, hogy, bár az eredmények 
ellentmondásosak, a kannabisz jótékony hatást gyakorolhat a mozgásfunkcióra, csökkentheti a 
fájdalmat és javíthatja az alvást, és talán csökkenti az inkontinencia mértékét. A kannabisz használata 
kockázatokat is rejt magában, ezek orvosi felügyelet mellett kivédhetőnek tűnnek. A sclerosis 
multiplexben alkalmazott nem-konvencionális gyógymódokkal kapcsolatos ismeretanyag fontos 
részét képezi az orvos-beteg kapcsolatnak, mert olyan beteg-központú megközelítést tesz lehetővé, 
melyen keresztül az orvos tudomást szerezhet arról, ami lényeges szempont a betegnek a 
gyógyulásához. A beteg hozzáállását megismerve saját betegségéhez, könnyebb olyan nyitott és 
bizalmas légkört teremteni, melyben a beteg őszintén beszámol azokról a kezdeményezésekről, 
melyeket a saját gyógyulása érdekében tesz. 

Terápiás elégtelenség 

Az immunmoduláns kezelés elégtelensége esetén a teendőket a szakellátás határozza meg. Az 
alapellátás szintjén fizioterápiával javítható a krónikus betegek mozgásképessége és hangulata, de a 
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hatás csak rövidtávú. A konvencionális kezelés eredménytelensége miatt számos beteg fordul a nem-
konvencionális gyógymódok felé. Leggyakrabban tornagyakorlatokat, vitaminokat, gyógynövény- és 
ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítőket, relaxációs technikákat, akupunktúrát, kannabiszt 
és masszázst alkalmaznak. 

Primer prevenció 

Mivel a betegség oka nem ismert, jelenleg primer prevenció alkalmazására nincs lehetőség. 
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Esetismertetés 

Az alábbi eset egy nagyon kedves fiatal nőbeteg esete, akinek hozzáállása ehhez a gyógyíthatatlan 
betegséghez példaértékű, és akinek történetén keresztül a betegség jellemzői, de a gyógyulásért tett 
aktív lépések is kiválóan megismertethetőek. 

A beteg 1986-ban született. Négy testvérével 2006-ig egy vidéki településen élt, melyet ma is 
otthonának tekint. Főiskolai tanulmányai miatt költözött fel Budapestre, azóta itt él. Egyedülálló, de 
sok barátja van és a családjával is nagyon jó a kapcsolata. 

Előző betegségek 

Kora gyermekkorában gyakran jelentkeztek gyomorpanaszai, melyek idővel elmúltak. Középiskolai és 
főiskolai tanulmányai alatt sokat betegeskedett, általában minden, a közösségben terjedő fertőző 
betegséget elkapott. Középiskolás korában enyhe depressziója alakult ki, mely gyógyszer nélkül 
elmúlt, és azóta nem tért vissza, de nagyon jellemző, hogy minden pszichés és fizikai stresszhatást 
alvászavar kísér. A depresszió jelentkezését annak tulajdonítja, hogy abban az időben volt olyan hét, 
hogy éjszakánként csak 1-2 órát aludt, és teljesen kimerült. 

Jelen panaszok 

2010 telén korábbi munkahelyét otthagyva álláskeresésbe kezdett, mely nagyon megviselte. Emellett 
sokat betegeskedett, vírusfertőzései hetekig tartottak. Január végén kezdett új munkahelyén 
dolgozni. A stressztől csak pár órát tudott aludni éjszakánként. Az egyik nap arra lett figyelmes, hogy 
bal szemgödrében szemmozgásra fokozódó fájdalmat érez, és foltosan lát (a periférián élesebben, 
egyébként homályosan). 3-4 nap múlva bal szemére teljesen megvakult. 
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Családi anamnézis 

Nagynénje (édesapja nővére) relapszáló-remittáló sclerosis multiplexben szenvedett és 36 éves 
korában meghalt. Édesapja 12 éve 2-es típusú diabetes mellitusban szenved, apai nagymamája 
egészséges, nagypapája alkoholbetegség szövődményeiben hunyt el. Anyai ágon említést érdemel, 
hogy édesanyja húga, feltehetően autoimmun betegség következményeként, 1995 óta allergiás a 
húsra. Húgának hyperthyreosisa, középső öccsének kora gyermekkorától kezdve grand mal típusú 
epilepsziás rohamai vannak, melynek eredetét nem sikerült feltárni. Legfiatalabb öccse és édesanyja 
egészséges. 

Fizikális vizsgálat 

A közepesen táplált és fejlett nőbetegnél a bőrön és nyálkahártyákon eltérés nem volt, fizikális 
vizsgálattal belszervi eltérés nem volt észlelhető, az arteria dorsalis pedist mindkét oldalon jól 
lehetett tapintani, tarkója szabad volt, meningealis izgalmi jel nem volt észlelhető. RR: 144/80 
Hgmm), P: 80/min volt. A szemészeti vizsgálaton közepesen tág, kerek, centrális jobb oldali pupillát 
találtak, de a bal oldalon a pupilla tágabb volt, a papilla hyperaemiás, és nasalisan a széli részen 
oedema jelentkezett. Ép maculák mellett a bal oldalon centrocoecalis scotoma volt észlelhető. A 
neurológiai vizsgálat során a bal oldalon a trigeminus területén taktilis és algetikus hyperesthesiát 
jelzett a beteg, mely a bal felső végtagon és a törzsön is jelen volt. Az izomtónus, terime, alak és 
izomerő megtartott volt, paresis sem volt észlelhető, bár latens paresis próbánál a bal végtagokat 
nehezebbnek érezte (de nem süllyesztette). Közepesen élénk felső-és alsóvégtagi reflexek, pontos 
célkísérletek, negatív Romberg-próba jellemezte közepes alapú és léptékű, iránytartó járással. A 
karok synkinesise megtartott volt. A záróizmok jól működtek, remegés, kóros izzadás nem volt. A 
beteg éber, tiszta tudatú, konvencionális viselkedésű, térben és időben jól tájékozódó, euthymiás 
volt. 

Diagnózis 

A bal oldali neuritis retrobulbaris, demyelinisatios betegség gyanúját vetette fel. A 25 éves betegnél 
monokuláris, főként centrálisan (periférián jobb volt) jelentkező, szemmozgatásra fájdalommal járó 
látásvesztés alakult ki. 

Differenciál-diagnosztikai szempontból szóba jött még: A retinaleválásnál, ischaemiiás optikus 
neuropátiánál, a retina ereinek elzáródásánál főként a perifériás látás érintett. Keratitis esetén éles, 
felszínes fájdalom jelentkezik, akut glaukománál a fájdalmat általában hányinger és hányás kíséri. A 
szemmozgással együtt jelentkező mély fájdalom opticus neuritisre jellemző. A sclerosis multiplex 
diagnózisának kimondásához visszatérően jelentkező, legalább két önálló funkcionális rendszer 
objektív károsodása szükséges. A szem-panaszok gyógyszeres terápia hatására javultak, a diagnózis 
pontosításához koponya MR vizsgálatot végeztek. Ezzel periventrikulárisan mindkét oldalon több, 3-5 
mm-es jelintenzív fehérállományi eltérés mutatkozott, melyet a vizsgáló orvos típusos 
demyelinizációs gócként értékelt. 

Kórlefolyás 

Kezelési terv: Az akut látászavar megoldása intenzív szteroid kezeléssel, a diagnózis pontosítása 
képalkotó vizsgálattal, életmódváltással kapcsolatos tanácsok és gondozásbavétel. 

Beavatkozások: négy nap alatt 3500 mg metilprednizolon parenteralisan. A betegnél egyéb tünetek is 
jelentkeztek, jelentkeznek. Ezek közül leggyakoribb a lábzsibbadás és a végtagfájdalom, mely főleg a 
kezekben jelentkezik, és enyhe ügyetlenséget tapasztal az írásnál. Jobb szeme sokat fáj, mindenhol 
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vannak a testében izomrángások, néha szédülés és hidegrázás-szerű bizsergés jelentkezik, és 
általános fáradtságot tapasztal. Ha stresszesebb, ha időjárás-változás jön, ha kimelegszik, akkor 
jelentkeznek, vagy erősödnek a tünetek. A beteg jelenleg gyógyszeres terápiában nem részesül. A 
sclerosis multiplexeseknek javasolt táplálkozásterápiás irányelveket maximálisan követi. Ez azt 
jelenti, hogy kerüli a zsíros ételeket, a tejet. Igyekszik minél több halat, májat, zöldséget és 
gyümölcsöt enni. Korábban napi 2, jelenleg napi 1 tabl. Milgamma N-et, a táplálékkiegészítők közül 
lenmagolaj kapszulát (napi 1-szer, kúraszerűen), E-vitamin, szelén és cink kapszulát (napi 1x, 
kúraszerűen), C-vitamint (napi 100 mg), Magnézium pezsgőtablettát és Bioaktív kék jódot (ez utóbbi 
nincs benne a kimondottan ajánlott étrend kiegészítők listájában) szed. Mivel a szteroid lökésterápia 
utáni gyors javulás után (részlegesen visszanyerte látását) a javulás lassult, majd megállt, márciustól 
júniusig hetente egyszer akupunktúrás kezelést vett igénybe. A kezelés ideje alatt látása sokat javult, 
bár még nem tökéletes. Szeptemberben Tai-chi tanfolyamot kezdett. Itt befogadó, dinamikus, fiatal 
közösségre is lelt, melynek aktív tagjává szeretne válni. 

Eset összefoglalás: A beteg maga így összegzi történetét: „Ami a betegséghez való hozzáállásomat 
érinti - meggyőződésem, hogy ez pont olyan fontos lehet, mint az alkalmazott kezelési módok -, 
igyekszem optimistán, de közben reálisan kezelni. Ez alatt azt értem, hogy bízom a legjobbakban, de 
emellett gondolati szinten felkészülök arra is, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretném, mert 
még mindig jobb kicsit félni, mint nagyon megijedni. Szeretnék minél több olyan dolgot kipróbálni, 
ami segíthet.” 

Tesztkérdések 

1. 35 éves nőbetege három napja, síversenyt követően jelentkező bal oldali szemfájdalomról és 
látászavarról panaszkodik. A szemfájdalom a szem mozgatásakor jelentkezik, a látászavar centrálisan 
a legkifejezettebb. Fizikális vizsgálat során a bal oldali pupilla jelzetten tágabb, a bal oldalon a nervus 
trigeminus területén taktilis és algetikus hyperesthesia jelentkezik. Mi a legvalószínűbb 
iránydiagnózis? 
A. Keratitis 
B. Glaucoma 
C. Retinaleválás 
D. Traumás sérülés 
E. Neuritis retrobulbaris 
F. Sclerosis multiplex 
 
2. Válassza ki a felsorolt állítások közül azokat, melyek sclerosis multiplexre leginkább jellemzőek: 
1. Legnagyobb a prevalenciája az észak-európai fehér népességben 
2. A férfi-nő arány megegyezik. 
3. Általában 20-40 éves életkor között jelentkezik 
4. Minden esetben jelentősen lerövidül az élettartam, és korai halál áll be a légzőizmok bénulása 
miatt 
Megoldások: 
A. 1, 2, 3 igaz 
B. 1,3 igaz 
C. 2, 4 igaz 
D. 4. igaz 
E. Minden állítás igaz 
 
3. A sclerosis multiplex komplex kezeléséhez hozzátartozik: 
1. Hosszan tartó, kis dózisú szteroid kezelés a gyulladásos folyamat tartós csökkentésére 
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2. Fizikai kímélet, melybe beletartozik, hogy fizikoterápia vagy gyógytorna során is maximum a 
teljesítménye 80%-áig veszik igénybe a beteget. 
3. Forró fürdő használata stressz oldásra 
4. Linolénsav (Ligetszépe olaj, halolaj) 17-23 g/nap dózisban a relapszus súlyosságának és a 
rokkantság progressziójának csökkentésére. 
Megoldások: 
A. 1, 2, 3 igaz 
B. 1,3 igaz 
C. 2, 4 igaz 
D. 4. igaz 
E. Minden állítás igaz 
 
4. Sclerosis multiplexben az immunmoduláló kezelésre jellemző: 
1. A relapszusok gyakoriságának és a betegség progressziójának mérséklését célozza, leginkább a 
kezdeti, gyulladásos fázisban 
2.Alkalmazásuk kezdetén átmeneti lymphocyta, granulocyta, leukocyta szám csökkenés 
tapasztalható, transzamináz szint emelkedéssel 
3. Alkalmazása során az immunstimuláns hatású ginseng, Coenzyme Q-10, fokhagyma, propolisz, 
Noni, B6 és E vitamin nagy dózisú fogyasztása nem ajánlott 
4. A szürkeállományban jelentkező főként degeneratív elváltozások ezzel a terápiával szignifikánsan 
csökkenthetők. 
Megoldások: 
A. 1, 2, 3 igaz 
B. 1,3 igaz 
C. 2, 4 igaz 
D. 4. igaz 
E. Minden állítás igaz 
 
5. Sclerosis multiplexben a betegek által világszerte leggyakrabban igénybe vett nem-konvencionális 
gyógymódok: 
1. Masszázs a szorongás és a depresszió oldására 
2. Jóga és tai chi a fáradékonyság csökkentésére 
3. Akupunktúra a különböző tünetek enyhítésére 
4. Kannabisz a fájdalom csökkentésére, a mozgáskorlátozottság és az alvászavar javítására 
Megoldások: 
A. 1, 2, 3 igaz 
B. 1,3 igaz 
C. 2, 4 igaz 
D. 4. igaz 
E. Minden állítás igaz 
 
Helyes válaszok: 1: F, 2: B, 3: C, 4: E, 5: E 
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A központi idegrendszer fertőzései (meningitis, encephalitis)  
dr. Dunai Klaudia 

Meningitis 

Bevezetés 

A meningitis az agyhártyák különböző kórokozók által okozott gyulladása. A gyulladás elsősorban az 
arachnoideát és a pia matert érinti. A kórokozók bejutnak a subarachnoidealis térbe, így a fertőzés a 
liquorteret is eléri. A betegség sürgős diagnózist és kezelést igényel. 

Definíció, BNO tartomány 

A központi idegrendszerben előforduló gyulladásos elváltozásokat meningoencephalitisnek nevezzük. 
Amikor dominálóan az agyhártyák gyulladásának tüneteit észleljük meningitis a diagnózis. A 
gyulladásos reakció lehet gennyes (meningitis purulenta), melyet többnyire baktériumok, de ritkán 
bizonyos gombák és protozoonok okozzák. Ilyenkor a liquorban aktivált leukocyták szaporodnak fel. 
A meningitis serosa vagy savós agyhártyagyulladás kórokozói vírusok. Asepticus meningitist 
idézhetnek elő szisztémás és neoplasticus betegségek, bizonyos gyógyszerek és drogok. 

A1700 Gümőkóros agyhártyagyulladás 
A2030 Pestises agyhártyagyulladás 
A3210 Listeria meningitis és meningoencephalitis 
A3900 Meningococcus okozta agyhártyagyulladás 
A8700 Enterovirus által okozott agyhártyagyulladás 
A8710 Adenovirus által okozott agyhártyagyulladás 
A8720 Lymphocytás choriomeningitis 
A8780 Egyéb vírusos agyhártyagyulladás 
A8790 Vírusos agyhártyagyulladás k.m.n. 
B0030 Herpesvirus agyhártyagyulladás 
B0100 Agyhártyagyulladás bárányhimlő miatt 
B0210 Zoster agyhártyagyulladás 
B0510 Agyhártyagyulladással szövődött kanyaró 
B2610 Mumps-meningitis 
B3750 Candida okozta agyhártyagyulladás 
B3840 Coccidioidomycosis agyhártyagyulladás 
G0000 Haemophilus agyhártyagyulladás 
G0010 Pneumococcus okozta agyhártyagyulladás 
G0020 Streptococcus okozta agyhártyagyulladás 
G0030 Staphylococcus okozta agyhártyagyulladás 
G0080 Egyéb baktérium okozta agyhártyagyulladás 
G0090 Baktérium okozta agyhártyagyulladás k.m.n. 
G01H0 Agyhártyagyulladás máshova osztályozott bakteriális betegségekben 
G0200 Agyhártyagyulladás máshova osztályozott vírusbetegségekben 
G0210 Agyhártyagyulladás mycosisokban 
G0280 Agyhártyagyulladás egyéb más. oszt. fertőző és parazitás betegségekben 
G0300 Nem gennykeltők okozta agyhártyagyulladás 
G0310 Idült agyhártyagyulladás 
G0320 Jóindulatú, visszatérő agyhártyagyulladás 
G0380 Egyéb meghatározott eredetű agyhártyagyulladás 
G0390 Agyhártyagyulladás, k.m.n. 
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Epidemiológia 

A bakteriális agyhártyagyulladás epidemiológiája az utóbbi 20 évben nagymértékben változott. A 
Haemophilus influenzae, mely korábban a meningitisek legfőbb oka volt, a fejlett országokban a 
védőoltás bevezetésével eltűnt. Napjainkban Európában a legfőbb kóroki tényező a pneumococcus 
gyermek- és felnőttkorban is. A konjugált pneumococcus vakcina a pneumococcus okozta 
betegségeket, így az agyhártyagyulladást is szignifikánsan csökkentette azokban a régiókban, ahol 
alkalmazták. 

Magyarországon évente átlagosan 62 pneumococcus okozta gennyes meningitis esetet jelentenek, 
melyek közül minden harmadik halálos kimenetelű. A bejelentett invazív meningococcus-betegek 
száma 25-30 eset/év. Az akut bakteriális meningitis incidenciája évente 4-10/100000 fő. 

Mortalitás/morbiditás 

A bakteriális agyhártyagyulladás halálozása a hatásos antibiotikumok használata ellenére is 
újszülöttkorban 15-25% körüli. Későbbi életkorban ez az arány kb. 5%-ra csökken. A Neisseria 
meningitidis, mely a bakteriális meningitis egyik fontos kórokozója, agyhártyagyulladás mellett 
gyakran szisztémás betegséget okoz súlyos Gram-negatív szepszissel, disszeminált intravascularis 
coagulopátiával és magas halálozással. A vírusos meningitis prognózisa általában jónak mondható. A 
morbiditás és mortalitás nemcsak az életkortól és a kórokozótól függ, hanem az általános egészségi 
állapot valamint a diagnózis és kezelés elkezdésének ideje is befolyásolja. Neurológiai szövődmény 
(hemiparesis, facialis bénulás, látótérkiesés, hallásvesztés, agyidegbénulás) a betegek 10-15%-ában 
alakul ki. 

Nem, életkor 

Egyes tanulmányok szerint a fiúknál nagyobb a bakteriális meningitis prevalenciája. A vírusos, vagy 
asepticus meningitis a központi idegrendszer leggyakoribb fertőző betegsége. Leginkább 1 éves kor 
alatti csecsemőkben fordul elő. 

Az akut bakteriális meningitis csecsemő- és kisgyermek korban (5 év alatt) és 60 év felett gyakrabban 
fordul elő. Meningococcus fertőzések gyermekekben (2 év alatt) gyakrabban fordulnak elő, az esetek 
egyharmada érinti a felnőtt korosztályt. A pneumococcus okozta esetek 64%-a 40 évesnél 
idősebbekben fordul elő, ám tíz gennyes meningitiszből négy esetben az etiológia ismeretlen marad. 

Pathophysiológia 

A purulens meningitis kialakulását valószínűleg bakteriaemia előzi meg, melynek során a baktériumok 
a vérkeringésből a központi idegrendszerbe kerülnek. Ritkábban a központi idegrendszerben 
lokálisan kialakuló fertőzésekből vagy a dura sérülésein keresztül közvetlenül jutnak be a kórokozók. 

A leggyakoribb kórokozók (pl. N. meningitidis, S. pneumoniae, H. influenzae) poliszacharid tokkal 
rendelkeznek, mely lehetővé teszi, hogy az orrgaratban megtelepedjenek, anélkül, hogy bármilyen 
reakciót váltanának ki a szervezetben. Az egyidejű virális fertőzés viszont elősegítheti a baktériumok 
bejutását a nasopharyngealis epitheliumon keresztül. A véráramban a polysacharid tok lehetővé 
teszi, hogy a baktériumok elkerüljék az opsonisatiot, és a phagocytosist. A bacteriaemiás fázisban a 
baktériumok a choroid plexuson keresztül jutnak be a cerebrospinális folyadékba (CSF). A liquorban 
nincs védelem a fertőzések ellen, mert a specifikus antitestek nem jutnak át a vér-agy gáton és a 
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komplement komponensek is hiányoznak vagy koncentrációjuk alacsony. A baktérimok fala hatásos 
gyulladáskeltő anyagokat tartalmaz. A Gram-pozitív baktériumoknál a teichosavak, a Gram-negatív 
baktériumok esetében pedig a lipopolysacharidok vagy az endotoxinok a fő patogén összetevők. Ezek 
az anyagok a baktériumok növekedése és szétesése során jutnak a liquorba. A gyulladásos válasz 
során gyulladásos mediátorok szaporodnak fel (cytokinek: TNF-α, interleukinek, illetve PAF, NO, 
prosztaglandinok, leukotriének). Ezek a mediátorok okozzák a vér-agy gát meggyengülését, 
vazodilatációt, idegsejtpusztulás, meningealis gyulladást, vérlemezke aggregációt és a fehérvérsejtek 
aktivációját. Bakteriális meningitisben a károsodás fő helye a kapilláris endothelsejt. A kiserekben a 
sejtek egysége vasculitis miatt megbomlik, ennek következményeként sérül a vér-agy gát, 
agyoedema, agyi vérkeringési zavar alakul ki és a neuronsejtek pusztulnak. 

A vírusos meningitis is gyulladásos válaszreakciót vált ki, de sokkal kisebb fokút, mint a bakteriális 
fertőzés. A károsodást ebben az esetben a társuló encephalitis vagy a megnövekedett intracraniális 
nyomás okozhatja. 

Hatáskör/kompetencia 

A védőoltások elrendelése és beadása a specifikus prevenciót végző szakemberek – a háziorvosok és 
házi gyermekorvosok feladata. A heveny meningitist sürgősséggel kórházba kell utalni. 

A meningitis az ÁNTSZ felé be- és kijelentésre kötelezett. A meningeális szövődmények 
nyilvántartásba vétele érdekében a meningitist akkor is külön be kell jelenteni, ha más, egyébként 
bejelentendő fertőző betegség szövődményeként jelentkezett. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Az egyéni anamnézisben hajlamosító tényezők szerepelhetnek. Minden életkorban fokozott 
kockázatot jelent a veleszületett vagy szerzett immunhiányos állapot, a szervátültetések, a HIV 
fertőzés, a sarlósejtes anaemia, illetve más haematológiai megbetegedés (myeloma multiplex), a 
véralvadási rendszer egyes faktorainak veleszületett hiánya és az anatómiai vagy funkcionális 
léphiány. Nagyobb rizikót jelentenek az anyagcsere betegségek, különösen a cukorbetegség, a 
légzőszervek és a keringési rendszer, a máj, a lép, a vesék krónikus betegségei, a liquorcsorgás, az 
alkoholbetegség, az alultápláltság. A durazsák megnyitásával végzett koponya műtétek (pl. az 
endocochleáris implantáció), illetve traumák fokozott kockázatot jelentenek. Krónikus fül- és 
orrfertőzésekben, pneumococcus tüdőgyulladásban is gyakrabban alakul ki meningitis. Anyai fertőzés 
és lázas állapot a szülés idején újszülöttkori meningitissel kapcsolatba hozható. Fontos tisztázni, hogy 
a beteg környezetében, családjában előfordult-e hasonló megbetegedés, illetve járt-e a beteg 
külföldön, járványos területeken. 

Tünetek 

A tünetek általában 1-7 napos lappangási idő alatt alakulnak ki. Az esetek 10-20%-ában fulmináns 
lefolyás jellemző, a tünetegyüttes 24 órán belül kialakul. 

Az agyhártyagyulladás általános tünetei közül korán észlelhető a magas láz, hidegrázás, fejfájás, és a 
rossz közérzet. Később hányinger, hányás, fényérzékenység, nyugtalanság jelentkezik. Idegrendszeri 
tünetei a meningeális izgalmi tünetek (tarkókötöttség, Kernig/Brudzinski jel, hátfájás) és a mentális 
állapot változása (ingerlékenység, zavartság, letargia, aluszékonyság, esetleg kóma). A betegek 
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körülbelül 33%-ában észlelhetők fokális neurológiai jelek (epilepsziás görcsök vagy végtag paresis), 
69%-ban tudatzavar és 14%-ban kóma. 

Tűszúrásszerű bőrkiütések, petechiák vagy purpurák jelenhetnek meg a bőrön a Meningococcus 
okozta betegségben, de előfordulhat egyéb kórokozók (streptococcus vagy Staphylococcus aureus) 
okozta szeptikémia esetén is. 

Gyermekekben 2 éves korig a meningitis rendszerint lázat, táplálási problémákat, hányást, 
ingerlékenységet, görcsrohamokat és éles sírást vált ki. A kutacsok fölött a bőr feszessé válik, a 
kutacsok elődomborodnak. Az 1 évnél fiatalabb csecsemőkben ritkán alakul ki tarkókötöttség. Minél 
fiatalabb egy gyerek annál kevésbé észlelhetők a klasszikus tünetek, mint a láz, fejfájás, meningeális 
jelek. 

A Waterhouse-Friderichsen-szindróma a Neisseria meningitidis fertőzés következtében hirtelen 
kialakult akut mellékveseelégtelenség, bevérzés, szeptikus és haemorrhagiás shock és akut necrosis. 
A hirtelen kialakult magas láz, fejfájás, bőrvérzések mellett az akut mellékvesekéreg elégtelenség 
tünetei (Addison-kór) jelennek meg. Jellemző a gyengeség, fáradtság, aluszékonyság, levertség, 
pszichomotoros meglassultság, alacsony vérnyomás, gyenge pulzus, száraz bőr, láz, hányás, hasi-háti 
fájdalom, tudatzavar, fokozódó hypoxia, stb. 

A vírusos agyhártyagyulladásra a hirtelen kezdet és rövid tartam jellemző. A legfőbb tünet itt is a láz, 
fejfájás, tarkókötöttség, hányinger és hányás. Gyermekeknél irritábilitás, álmosság, levertség 
észlelhető. Enterovírus infekció esetén a meningitis tüneteihez pharyngitis, conjunctivitis, myositis 
társulhat. 

Asepticus meningitist okozhatnak ritkán bizonyos gyógyszerek, leginkább NSAID-ok, intravénás 
immunglobulin, vagy antibiotikumok. Előfordult gyermekben trimethoprim-sulfamethoxazole kezelés 
során is. A tünetek a vírusos agyhártyagyulladás tüneteihez hasonlóak, néhány perccel a gyógyszer 
alkalmazása után megjelenhetnek. 

Fizikális vizsgálat 

Fizikális vizsgálattal láz, tarkókötöttség, cyanosis észlelhető. Meningitis gyanújakor a beteget le kell 
vetkőztetni és bőrén bőrkiütéseket, bőrvérzéseket kell keresni (általában vörös vagy bíborvörös 
tűszúrásszerű pontok esetleg nagyobb foltok). Meningitisre utaló jel, ha a csípők és a térdek 
behajlanak, amikor a beteg (gyermek) fejét a mellkasához emelik (Brudzinski-jel), vagy ha nyújtott láb 
emelésekor bizonyos szögnél a térd behajlik (Kernig-jel). Súlyos esetben tudatzavar, mentális 
állapotváltozás észlelhető. 

Pathogenesis 

Gennyes agyhártyagyulladás esetén újszülött korban a leggyakoribb kórokozó a B-csoportú 
Streptococcus (S. agalactiae). Ez a kórokozó az újszülöttkori esetek 30-40%-át adja. Az újszülöttek a 
szülőcsatornában fertőződnek. A második leggyakoribb az E. coli, de egyéb Gram-negatív 
bélbaktériumok, mint a Klebsiella, Proteus és Enterobacter, illetve a Listeria monocytogenes is 
okozhat meningitist újszülöttekben. Csecsemő- és gyermekkorban a N. meningitidis, a H. influenzae 
(Hib), és a S. pneumoniae, felnőtt korban a S. pneumoniae a leggyakoribb kórokozó. Streptococcus 
pneumoniae okozta meningitis kialakulhat elsődleges fertőzésként is, de gyakran pneumonia, otitis, 
sinusitis vagy mastoiditis szövődményeként jelenik meg. Koponyatrauma után vagy intravénás 
droghasználóknál staphylococcusok, idegsebészeti beavatkozások után vagy immunszupprimáltak 
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esetében Gram negatív baktériumok okoznak leginkább meningitist. A gombák közül a Cryptococcus 
neoformans és a candida fajok okozhatnak agyhártyagyulladást főleg immunhiányos egyéneken. 

A serosus meningitisek egyik leggyakoribb lehetséges kórokozójaként a vírusok közül az 
enterovírusokat tartjuk számon, de a kullancsvírus, influenza, mumpsz, bárányhimlő, kanyaró, 
rubeola vírusai, az adenovírusok és a herpesvírusok is kiválthatnak savós agyhártyagyulladást. Ezek a 
kórokozók nemcsak meningitist, hanem encephalitist is okozhatnak (1. táblázat). 

1. táblázat. Az asepticus meningitis és encephalitis kórokozói 

Adenovírus 
Arbovírus (Californiai encephalitis, Keleti és Nyugati ló encephalitis, St. Louis encephalitis) 
Borrelia (Lyme-kór) 
Brucella 
Cytomegalovírus 
Epstein-Barr vírus 
Enterovírus (Echovírus 1-33 típus, Coxsackie A és B, Poliovírusok) 

Herpes simplex vírus 1 és 2 
HIV 
Leptospira 

Lymphocytás choriomeningitis vírus (LCM) 
Mumps vírus 
Mycoplasma pneumoniae 
Rickettsia rickettsii 
Treponema pallidum (syphilis) 
Varicella-zoster vírus 
 

Differenciál-diagnózis 

A gennyes liquor csökkent glukóz szinttel jellemző a bakteriális meningitisre, de előfordulhat 
parameningealis fertőzések vagy meningealis carcinomatosis esetén is. A sarcoidosis, systemás lupus 
erythematosus, és egyes gyógyszerek (NSAID, trimethoprim/sulphametoxazol szintén meningeális 
izgalmi tüneteket és panaszokat okozhatnak a liquor sejtszámának szaporulatával, 
fehérjetartalmának emelkedésével és alacsony vagy normális cukorszinttel társulva. Az agytályog 
térfoglaló folyamat képében jelentkezik, hányást, lázat, tudatzavart és idegrendszeri góctüneteket 
okozhat. CT vizsgálat segít a diagnózisban. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Meningitis gyanúja esetén azonnali lumbalpunkció és liquorvizsgálat illetve haemokultúra szükséges, 
ezért a beteget kórházba kell utalni, ahol ezek a vizsgálatok elvégezhetők. 

Bakteriális meningitis esetén a fehérvérsejtek megjelenése miatt a liquor sűrű, zavaros lehet. A 
fehérvérsejtszám 0,5 G/l fölötti. Jellemző a neutrophilek magas aránya. A liquor glükóz szintje normál 
esetben nagyobb, mint az egyidejűleg mért vércukorszint 40%-a. (Más megközelítés: A liquor glukóz 
koncentrációja a mindenkori vércukorszint 2/3-a.) Bakteriális meningitisben a liquor glükóz szintje 
csökken (CSF/vér arány <0,4), mert csökken a glükóz aktív transzportja a liquorba, másrészt a 
leukocyták phagocyta működése glükózfelhasználással jár. A plazma proteinek bejutásával a protein 
szint megemelkedik (>1 g/l) a vér-agy-liquor gát megváltozott áteresztő képessége miatt, illetve 
megemelkedik a laktát szint is (>0,3g/l). 
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Bakteriális agyhártyagyulladásban a diagnózis kulcsa a kórokozó kimutatása a liquorból Gram 
festéssel, illetve tenyésztéssel vagy a pozitív haemokultúra. A liquorból az esetek 90%-ában 
mutatható ki baktérium, míg a haemokultúra pozitivitása 50%. A latex-agglutináció teszt még azt is 
megbízhatóan kimutatja, hogy a Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus 
influenzae és az Escherichia coli közül melyikkel állunk szemben. A negatív eredmény azonban nem 
zárja ki a bakteriális fertőzést. A perifériás vérben a fehérvértsejtszám, süllyedés, CRP, procalcitonin 
és egyéb akut fázis fehérjék szintje megemelkedik, de ezeknek az eltéréseknek a diagnosztikus értéke 
meningitisben, főleg az atípusos esetekben korlátozott (2. táblázat). 

2. táblázat. A liquor cerebrospinalis eltérései különböző meningitis típusokban 

Liqor (CSF) Fehérvérsejtszám 
(G/l) 

Glukóz konc. mmol/l Fehérje konc. 
g/l 

Egészséges <5 2,2-4,4 mmol/l vagy a 
vércukorszint legalább 
40%-a 

<0,5 

Bakteriális meningitis 
(meningo-, pneumococcus, 
haemophilus, listeria stb.) 

0,5-20 >90% 
neutrophil 

csökkent 1,0-7,0 

Granulomatosus meningitis 
(meningitis tuberculosa, 
gomba) 

0,025-0,5, >50% 
mononuclearis sejt 

csökkent vagy 
normális 

0,5-5,0 

Virális meningitis 0,1-0,5, >50% 
mononuclearis sejt 

csökkent 0,5-1,0 

 

A serosus (savós) mentingitis esetén a liquor víztiszta, nagy nyomással ürül. Mononucleáris sejtek, 
lymphocyták szaporodnak fel, a fehérvérsejtszám 0,5 G/l alatti. Megnövekszik a liquor mennyisége, 
ami agyűri nyomásfokozódást okoz. A Gram festés eredménye negatív. 

Egyéb vizsgálatok 

Koponya CT felhívhatja a figyelmet intracraniális eltérésekre, mint az agyoedema, hydrocephalus, 
agytályog vagy infarctus, azonban az intracraniális nyomásfokozódást és a herniáció kockázatát nem 
tudja kizárni. Emellett kimutatható sinusitis, mastoiditis vagy odontogén tályog, melyek 
pneumococcus okozta agyhártyagyulladásban különösen gyakoriak és sebészeti beavatkozást 
igényelhetnek. 

Azokban a betegekben, akikben fokális neurológiai tünetek vagy tudatzavar jelentkezik, koponya CT 
vizsgálatot kell végezni a lumbalpunkció előtt. Ha a CT nem áll rendelkezésre, akkor kezelést a klinikai 
gyanú alapján kell elkezdeni a liquor vizsgálata nélkül. Ilyen tünetekkel nem rendelkező betegeknél a 
lumbalpunkció CT vizsgálat nélkül elvégezhető. 

Kezelés 

Meningitis gyanúja esetén gyorsan el kell dönteni, hogy az bakteriális, vírusos, gombás vagy más 
típusú fertőzés, esetleg valamilyen vegyület izgató hatása okozta-e. A lehetséges okok ugyanis 
sokfélék lehetnek és a kezelés mindegyikben különbözik. 

Bakteriális agyhártyagyulladás gyanújakor a beteg sürgősséggel infektológiai háttérrel rendelkező 
kórházba szállítandó, ahol azonnali antibiotikus kezelést kell kezdeni, nem szabad ezt a diagnózis 



 2216 

késése miatt halogatni. Prehospitalis antibiotikum adása meningococcus megbetegedés gyanúja 
esetén kötelező (ceftriaxon)! 

A kórházi kezelést megelőzően haemokultúrához vért kell venni. Az antibiotikum választás a kezelés 
kezdetekor empirikus. A választás során figyelembe kell venni a beteg életkorát, a hajlamosító 
tényezőket és az antibiotikum rezisztenciát. Az antibiotikumokat parenterálisan, minimum 10 napig 
kell alkalmazni, Gram-negatív kórokozó esetén pedig minimum 3 hétig. Intrathecalis vagy 
intraventricularis gyógyszerbevitel csak gombás vagy multirezisztens Gram negatív meningitisben jön 
szóba. A kezelés első 24 órájában a beteget izolálni kell, a beteg kontaktjai pedig kemoprofilaxisban 
részesítendők. Az előírás szerint a beteggel a megelőző 10 nap során szoros kontaktusba kerülő 
személyeket kell antibiotikumos védelemben részesíteni. 

3. táblázat. A meningitisek antibiotikum-kezelése 

 Pathogének Empirikus kezelés 

Újszülöttek B-csoportú Streptococcusok 
Gram-neg Enterobacterek (E. 
Coli Klebsiella, Enterobacter, 
Proteus)  

ampicillin + cephalosporin 
(cefotaxime v. ceftriaxon)  

Csecsemők és gyerekek N. meningitidis, S. pneumoniae, 
H. influenzae B (ha nincs 
beoltva) 

cephalosporin + vancomycin v. 
rifampicin (kombináció 
rezisztencia esetén)  

Felnőttek S. pneumoniae, N. meningitidis, 
L. monocytogenes, aerobok 
(Haemophilus influenzae) 

cephalosporin (+ ampicillin) 

Kórházban szerzett fertőzés, 
trauma, shunt fertőződése 

Staphylococcusok, Gram-neg. 
Enterobacterek, P. aueruginosa 

meropenem v. cephalosporin 
(ceftazidim v. cefepim) + 
vancomycin (vagy rifampicin v. 
fosfomycin v. linezolid) 

Immunkompromittált betegek L. monocytogenes, Gram-neg. 
Enterobacterek, S. 
pneumoniae, P. aueruginosa  

cephalosporin + ampicillin (+ 
vancomycin) 

Elmaradottabb országok N. meningitidis, S. pneumoniae, 
H. influenzae, L. 
monocytogenes 

ceftriaxon, chloramphenicol, 
penicillin G, rifampicin, 
ampicillin/amoxicillin 

Kontaktok kemoprofilaxisa N. meningitidis rifampicin (felnőtt: 600 mg, 
újszülött: 5 mg/kg, gyerek: 10 
mg/kg 12 óránként 2 napig) v. 
ciprofloxacin 500 mg 1-szer v. 
ceftriaxon felnőtt: 250 mg, 
gyerek: 125 mg 1-szer 
várandós: ceftriaxon 250 mg 1-
szer 

 

Az antibiotikus terápia mellett egyes vizsgálatok szerint bakteriális meningitisben kortikoszteroidok 
(dexamethason) alkalmazása is javasolt. A szteroidok csökkentik az agyoedemát, az intracraniális 
hypertoniát és a gyulladást. Csökkentik a mortalitást és a szövődményes hallásvesztés előfordulását 
is. Agynyomás-csökkentésre, dehidrálásra glicerin vagy furosemid adható. Adjuvánsként 
lázcsillapítók, fejfájásra analgetikumok, görcsök esetén antiepileptikus kezelés indokolt. 
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Szepszisben a folyadék- és elektrolitpótlás (krisztalloid, plazma, vér, stb.), a keringéstámogatás 
(dopamin, dobutrex- pumpa), elhúzódó esetben a parenterális táplálás és a szoros monitorizálás 
nélkülözhetetlen a komplex, intenzív osztályos kezelésben. 

Serosus agyhártyagyulladás kezelésénél figyelembe kell venni a betegség enyhe lefolyását, általában 
4-5 nap alatt gyógyulás következik. Enyhe gyulladásban csak tüneti kezelést kell alkalmazni, 
lázcsillapítást, folyadék-, elektrolitpótlást, agynyomáscsökkentőket. A kórokozó kimutatása után, ha 
rendelkezésre áll a kórokozóra ható antimikróbás szer, akkor feltétlenül adni kell (pl. herpes 
infekciónál). 

Primer prevenció 

A bakteriális meningitist okozó főbb kórokozók egy része ellen rendelkezünk hatásos oltóanyaggal, 
melyek a betegség megelőzésében fontos szerepet játszanak. 

Haemophilus influenzae B elleni vakcina Magyarországon a kötelező gyermekkori védőoltások között 
szerepel. Az Infanrix (DTPa) IPV + HiB kombinált vakcina öt súlyos fertőző betegség ellen nyújt 
védelmet. (diftéria, tetanus, pertussis, poliomielitis és b típusú Haemophilus influenza (HiB) ellen). A 
csecsemők az első életévben az oltási naptárnak megfelelően három oltást kapnak alapimmunizálás 
céljából 2, 3 és 4 hónapos korban, majd 18 hónapos korban egy emlékeztető oltást. A HiB elleni 
védőoltás-komponens a kórokozó poliribozil-ribitol-foszfát (PRP) tokanyagát tartalmazza, olyan 
antigént, amely protektív antitestképzését indukálja. 

A Streptococcus pneumoniae okozta fertőzések megelőzésére aktív immunizációval, kétféle vakcina 
típussal - polysacharid és konjugált vakcinák - van lehetőség. 

Konjugált vakcinák: Jelenleg a 13-valens vakcina (Prevenar13) van forgalomban, mely a 7-valens 
vakcina (Prevenar) továbbfejlesztett változata. Ez a Prevenarban lévő 7 pneumococcus 
tokpolysacharid mellett további hat szerotípus tokpolysacharidját tartalmazza más baktériumból 
származó fehérjéhez konjugálva, így T-dependens antigénként immunmemória kialakítására is képes. 
Európában törzskönyvezték az újabb PCV-10 (Synflorix) vakcinát. A konjugált vakcinák minden 
életkorban immunogének, de a 2 éven aluliak immunizálására kizárólag ezek ajánlottak. Kettő és 5 év 
között alapimmunizálásra konjugált, emlékeztető oltásnak polisacharid vakcina adható. A konjugált 
pneumococcus elleni oltást a 2 éven aluli gyerekek szülei ingyenesen kérhetik a háziorvosoktól. A 2 
évnél idősebb, de 5 év alatti gyerekek fokozott veszélyeztetettség esetén kedvezménnyel kapják meg 
az oltóanyagot. A vakcina 2 hónapos kortól adható, a teljes védettséget egy több oltásból álló sorozat 
biztosítja. Tervezett lépeltávolítás előtt 2-4 héttel, traumás splenectomia után a sebgyógyulást 
követően lehet az életkor szerint adható vakcinával az immunizációt elvégezni. Ép immunitású, 
valamilyen krónikus betegség/állapot miatt kockázati csoportba nem tartozó, 5 évesnél idősebb 
gyermekek pneumococcus fertőzés elleni oltása nem szükséges. 

Polisacharid vakcinával (Pneomovax 23, Pneumo23) a kockázati csoportba tartozó felnőtteknek 5 
évente egy oltás javasolt. Ajánlott 60 év felett, krónikus betegségben szenvedőknek (főleg ha a 
betegség a tüdőt, szív-és érrendszert érinti), splenectomizáltaknak, dohányosoknak 56 év felett, 
immunszupresszív kezelésben részesülőknek, HIV pozitivaknak. 

Neisseria meningitidis ellen többféle oltóanyag létezik. Védőoltással az A, C, Y és W-135 típusú 
meningococcus ellen rendelkezünk. A B ellen hatékony készítményt eddig nem tudtak előállítani. A 
monovalens konjugált meningococcus-C vakcinák (Menjugate, Meningitec, NeisVac-C) 
bioekvivalensnek tekinthetők és már kéthónapos kortól adhatók. Az újabb négykomponensű 
konjugált vakcina (Menveo) jelenleg csak 11 évesnél idősebbeknek adható. A poliszacharid 



 2218 

vakcinákat minden bizonnyal világszerte fel fogják váltani a fehérjékkel konjugáltak. Magas kockázatú 
betegek (léphiány, hematológiai betegségek stb.) számára előnyben részesítendők életkortól 
függetlenül, tehát felnőtt korban is a konjugált vakcinák. Meningococcus elleni védőoltás javasolt 
továbbá mikrobiológiai laborban, fertőző vagy intenzív osztályon dolgozó egészségügyi 
személyzetnek, vagy aki járványos területre utazik (Afrika középső része, „meningitis öv”). Hasznos 
lehet kollégiumok, laktanyák lakóinak. A prevenció fontos része, hogy Neisseria meningitidis fertőzés 
előfordulásakor a betegek kontaktjai kemoprofilaxisban részesítendők. 

A mumpsz, kanyaró és rubeola vírusok ellen, melyek a vírusos meningitis vagy encephalitis kórokozói 
lehetnek, a kötelező védőoltások között szereplő MMR oltás ad védettséget. Az oltási naptárt ld. a 
Védőoltások c. fejezetben. 

Encephalitis 

Bevezetés 

Az encephalitis az agy és a gerincvelő gyulladásos megbetegedése, melyet leggyakrabban vírus okoz. 
Ritkábban állhat bakteriális fertőzés is a háttérben vagy kialakulhat más fertőző betegségek 
szövődményeként. A beteg életkora és immunrendszerének állapota nagymértékben befolyásolja a 
betegség kialakulását és lefolyását. 

Definíció, BNO tartomány 

A központi idegrendszerben (agyban és agyhártyában) előforduló gyulladásos elváltozásokat 
meningoencephalitisnek nevezzük. Encephalitis esetén az agy parenchymájában van a gyulladás fő 
helye. 

A1781 Agyvelő gümőkór (Meningoencephalitis tuberculosa) 
A3210 Listeria meningitis és meningoencephalitis 
A8300 Japán encephalitis 
A8310 Nyugati ló-encephalitis 
A8320 Keleti ló-encephalitis 
A8330 Saint Louis encephalitis 
A8340 Ausztrál encephalitis 
A8350 Kaliforniai encephalitis 
A8380 Egyéb szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás 
A8480 Szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n. 
A8400 Távol-keleti kullancs-encephalitis (Orosz tavaszi-nyári encephalitis) 
A8410 Közép-európai kullancs-encephalitis 
A8480 Egyéb kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás 
A8490 Kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás 
A8500 Enterovírus okozta agyvelőgyulladás 
A8510 Adenovirus okozta agyvelőgyulladás 
A8520 Ízeltlábúak által terjesztett agyvelőgyulladás, k.m.n. 
A8580 Egyéb meghatározott vírusos agyvelőgyulladás 
A86H0 Vírusos agyvelőgyulladás k.m.n. 
B0040 Herpesvirus agyvelőgyulladás 
B0110 Agyvelőgyulladás bárányhimlő miatt 
B0200 Zoster agyvelőgyulladás 
B0500 Agyvelőgyulladással szövődött kanyaró 
B2620 Mumps-encephalitis 



 2219 

B5820 Toxoplasmás meningoencephalitis (G05.2) 
B9410 A vírusos agyvelőgyulladás következményei 
G0400 Heveny disszeminált agyvelőgyulladás 
G0420 Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis, m.n.o. 
G0480 Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis 
G0490 Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis k.m.n. 
G0500 Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis máshová osztályozott bakteriális 

betegségekben 
G0510 Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis máshová osztályozott vírusbetegségekben 
G0520 Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb fertőző-parazitás betegségekben 
G0580 Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb máshová osztályozott betegségekben 
Z2410 Ízeltlábúak terjesztette vírusencephalitis elleni immunizációra szoruló személy 

 

Epidemiológia 

Az encephalitis incidenciáját nehéz megbecsülni a diagnózis felállításának nehézségei miatt. Egyes 
adatok szerint 6 hónapos kor alatt az incidencia 1/500-1000 gyermek. A herpes simplex (HSV1) 
encephalitis incidenciája 1/250000-500000 lakos/év (ez 10-15 esetet jelent évente Magyarországon.) 

A kullancs-encephalitis gyakorisága csaknem egész Európában az utóbbi években sokszorosára 
növekedett, Magyarországon azonban 1997 óta jelentős csökkenés tapasztalható a betegség 
incidenciájában és halálozásában is. Korábban 3-400 esetet regisztráltak hazánkban évente, jelenleg 
számuk 50-80 között mozog. Ezt egyesek az esetek bejelentésének elmulasztásával, a szerológiai 
vizsgálatok elmaradásával magyarázzák. Mások szerint az immunizálás elterjedése és az egyéni 
védekezés játszik szerepet a megbetegedések számának nagyfokú csökkenésében. 

Mortalitás/morbiditás 

Az encephalitis gyors felismerése és az azonnal megkezdett kezelés életmentő lehet. A kezeletlen 
herpes simplex encephalitis mortalitása 70%, ezt acyclovir kezeléssel 20%-ra lehet csökkenteni. A 
túlélők 50%-a több-kevesebb neurológiai deficittel gyógyul. Varicella-zoster vírus encephalitis 
mortalitása ép immunrendszer esetén 15%, míg immunszupprimáltaknál gyakorlatilag 100%. A 
veszettségben kialakuló encephalitis is 100%-ban fatális. 

Nem, életkor 

Egy finnországi felmérés szerint fiúknál a mumps és varicella vírus okozta encephalitis, lányoknál az 
adenovírus és Mycoplasma encephalitis fordult elő gyakrabban. Herpes simplex encephalitisben a 
nő-férfi arány 1:1. Újszülöttkorban és a legidősebbek körében a legnagyobb az encephalitis 
kockázata. A HSV encephalitis gyakoribb a 20 éves életkor előtt és az 50. életév után. 

Pathophysiológia 

Az encephalitis fő kóroki tényezői a vírusok, melyek hematogén vagy neuronális úton jutnak a 
fertőzés helyére. Az arbovírusok fertőzött kullancs vagy szúnyog csípésével terjednek. Kullancs-
encephalitis vírus esetében előfordulhat még pasztőrizálatlan tej által okozott járvány is. Az 
elpusztult hordozók tetemén, fertőzött állatok ürülékén keresztül is fertőzhet. A HSV emberről 
emberre direkt kontaktussal terjed, később a vírus reaktiválódásával majd neuronalis 
transmissiójával vezet encephalitishez. Emberről emberre terjednek a varicella, EBV, CMV, mumps, 
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rubeola vírusok is. A veszettség vírusa emlősök harapásával fertőz. Néhány vírus esetében (pl. 
varicella-zoster vírus, cytomegalovírus) az immunrendszer gyengesége a fő rizikófaktor. 

Általában a vírusok a központi idegrendszeren kívül szaporodnak és a viraemia időszakában 
haematogén úton vagy a neuronok mentén haladva (veszettség, HSV, VZV) jutnak az agyba. A vér-agy 
gáton átjutva a vírusok az idegsejtekbe lépnek, ahol a sejtkárosodást, perivasculáris vérbőséget, 
vérzést és gyulladásos választ váltanak ki. A folyamat a szürkeállományt érinti nagyobb mértékben. 
Ezzel ellentétben a postinfekciós encephalitisben (EBV, CMV, kanyaró, varicella fertőzés után) a 
vénák körül a fehérállományban jön létre az idegrostok demyelinizációja. 

Hatáskör/kompetencia 

A védőoltások elrendelése és beadása a specifikus prevenciót végző szakemberek feladata, így a 
háziorvosoké és házi gyermekorvosoké is. Encephalitis, meningoencephalitis gyanúja esetén a 
beteget sürgősséggel kórházba kell küldeni. 

Az encephalitis az ÁNTSZ felé be- és kijelentendő. A szövődmények nyilvántartásba vétele miatt az 
encephalitist akkor is külön be kell jelenteni, ha valamely más, egyébként szintén bejelentendő 
fertőző betegség szövődménye volt. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A kórokozó vírus meghatározásában segít az anamnézis felvétele. Figyelembe kell venni a korábbi 
fertőző megbetegedéseket, oltási anamnézist, az utazásokat, a megbetegedés előtti 
tevékenységeket, állatokkal való kontaktust, évszakot, kullancscsípést. 

Tünetek 

Vírusos encephalitis három fő klinikai tünete a láz, fejfájás, és a módosult tudatállapot. Gyakori 
neurológiai tünet a zavartság vagy tudatzavar, megváltozott viselkedés, beszéd- és mozgászavarok. 
Ritkábban epilepsziás rohamot, aphasiát, hemiparesist vagy agyideg-tüneteket észlelünk. Ezek az 
idegrendszeri tünetek különböztetik meg az encephalitises beteget a gyakrabban előforduló nem 
komplikált meningitisesben szenvedő betegtől, akinél a fő tünetek a láz, fejfájás, nyaki merevség, de 
a fokális vagy globális neurológiai jelek hiányoznak. 

Speciális esetekben a bevezető tünetek között szerepelhetnek bőrkiütések (VZV), lymphadenopathia, 
hepatosplenomegalia (EBV, CMV), parotis duzzanat (kanyaró). 

Kullancs-encephalitisben a betegek 74%-ában bifázisos lefolyás jellemző. Kullancscsípést követően 7-
14 nap inkubáció után „influenzaszerű” panaszok jellemzőek lázzal, fejfájással, rossz közérzettel, 
izomfájdalommal. Ezután kb. 1 hét láztalan periódus után újra láz jelentkezik és megjelennek az 
idegrendszeri tünetek. Kialakulhat meningitis, meningoencephalitis, ritkábban 
meningoencephalomyelitis perifériás bénulással, izomatrophiával. 

Neonatális HSV fertőzésben a korai fázisban a bőrön, szemen és szájnyálkahártyán megjelennek a 
jellegzetes herpeszes elváltozások. Majd az éberségi szint változik, irritábilitás, görcsök, táplálási 
zavarok alakulhatnak ki. Kiterjedt betegség esetén testszerte kiütések és shock tünetei jelentkeznek. 
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Fizikális vizsgálat 

Fizikális vizsgálat során lázat, különböző fokú tudatzavart, személyiségváltozást, fokális neurológiai 
jeleket, görcsaktivitást észlelhetünk. Gyakran találunk kóros reflexeket, paraesthesiákat, ataxiát, 
mozgászavart. Esetenként paresis, agyidegtünetek jelennek meg. A meningismus tünetei 
(tarkómerevség, hányinger, hányás) csak ritkán alakulnak ki. HSV encephalitisben hólyagos bőr és 
szájnyálkahártya elváltozásokat, keratoconjunctivitist találhatunk. 

Pathogenesis 

Az akut encephalitisnek számos oka lehet. Leggyakrabban vírusok okozzák, mint pl. a Coxsackie A és B 
vírus egyes szerotípusai, echovírus, Enterovírus, a herpes vírusok, adenovírusok, LCM, CMV, 
kullancsencephalitis vírusa stb. Az encephalitis előfordulhat más vírusok okozta fertőző betegség 
szövődményeként is. Ilyenek az influenza, morbilli, varicella, rubeola, mumpsz, lyssa, poliomyelitis, az 
Epstein-Barr vírus okozta megbetegedések, a sárgaláz, dengue láz és más (Orbi-, Toga-, Flavi-) vírus 
okozta fertőzések. 

Emellett egyéb kórokozók (baktériumok, gombák, paraziták, amoebák) és nem fertőző ágensek 
(parainfekciózus, post-infekciózus, autoimmun, neoplasticus, cerebrovascularis, szisztémás és egyéb 
betegségek) is szerepet játszhatnak a betegség kialakulásában. Az etiológia sokszor ismeretlen 
marad. 

Differenciál-diagnózis 

Az encephalitis enyhe formáit az asepticus meningitistől, a lymphocytás choriomeningitistől és a nem 
paralyticus poliomyelitistől kell elkülöníteni. Súlyosabb esetben gondolni kell tudatzavarral, 
fejfájással járó egyé kórképekre, mint az akut agyi történés (stroke), intracraniális vérzés, 
koponyatrauma, agytumor, agytályog. Zavartságot idézhetnek elő bizonyos drogok, toxinok, 
psychosis. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Encephalitis gyanúja esetén lumbalpunctio és liquorvizsgálat szükséges. Vírusosos encephalitisben a 
liquorban a fehérvérsejtszám emelkedett (10-500/μl, leginkább mononuclearis sejtek), 
vörösvértestek is jelen lehetnek, a liquor összfehérje kb. 1 g/l. A liquor-cukor szint normális vagy 
esetleg enyhén csökkent. Herpes-encephalitisben a víruskimutatáshoz a liquor és a szérum PCR 
vizsgálata ajánlott, mely kiváltotta az agybiopsziát. Szenzitivitása 94-98%, specificitása 98-100%. Már 
az első 24 órában pozitív lehet és pozitív marad a terápia során. Egyéb vírusok azonosítása szerológiai 
vizsgálatok végzendők. 

Egyéb vizsgálatok 

Koponya CT ajánlott minden encephalitises beteg esetében a lumbalpunctio előtt az agyűri 
nyomásfokozódás vagy obstruktív hydrocephalus jeleinek kimutatására. A differenciál diagnózisban is 
hasznos lehet. Az MRI korábban mutatja ki a betegség jeleit, mint a CT. Akutan negatív, herpes-
encephalitisben 1-3 nap múlva temporalis lézió jelei látszanak. Az EEG-n bilaterális lassulás, esetleg 
izgalmi jelek, epileptiform elváltozások figyelhetők meg. 
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Kezelés 

Encephalitis gyanúja esetén a beteg mielőbb infectológiai háttérrel rendelkező kórházba szállítandó. 
A prehospiális ellátásban a beteg állapotának stabilizálásán van a hangsúly. Tudatzavar esetén a 
légutak biztosítása, shock vagy hypotenzió esetén ezek felismerése és kezelése (crystalloid infúzió), 
görcsaktivitás kezelése jön szóba. 

A herpesvírusok (HSV, VZV, CMV) kivételével a vírusok okozta encephalitiseknek oki terápiája nincs, 
csak szupportív kezelés jön szóba. A tüneti kezelés része a láz- és fájdalomcsillapítás, görcsök, 
szisztémás hypotenzió kezelése. Stabil betegek esetén a fej megemelése, a neurológiai státusz 
rendszeres ellenőrzése szükséges. Súlyosabb esetben, ha az agynyomás fokozódik vagy 
hydrocephalus alakul ki, mannitol adása és diuresis jön szóba. Dexamethason az agyoedema és -
gyulladás csökkentésére ajánlott. 

HSV encephalitisben az aciclovir kezelés a fertőzés minél korábbi stádiumában kezdve csökkenti mind 
a halálozást, mind a maradandó károsodások előfordulását. Miután a virális encephalitisek korai 
stádiumában a HSV etiológia nem mindig igazolható vagy elvethető, elfogadható gyakorlat az ilyen 
betegeket mindaddig acyclovirrel kezelni, amíg a HSV etiológia ki nem zárható. Nincs konszenzus az 
acyclovir kezelés tartamában, valószínűnek látszik, hogy a relapszusok elkerülése érdekében a 
hosszabb (14-21 napos) kezelés a biztonságosabb. Varicella encephalitisben aciclovir terápiát kell 
alkalmazni, CMV infekció esetén ganciclovir adása megkísérelhető. 

Primer prevenció 

Kullancs-encephalitis elleni védőoltás javasolt azoknak, akik ideiglenesen vagy folyamatosan 
endaemiás területen tartózkodnak. Rajtuk kívül munkakörhöz kapcsolódóan pl. az erdészeket, 
favágókat, vadászokat, állatbefogással-, vagy növénygyűjtéssel foglalkozókat kell oltani. A 
megbetegedések szezonálisan május, június illetve augusztus, szeptember hónapokban 
halmozódnak. Hazánkban a Dunántúli Középhegységben, a nyugati megyékben és az Északi 
Középhegységben vannak a főbb gócok, de fertőződés lehetséges a Budai-hegységben is. A keleti 
országrészben a fertőződés valószínűsége kisebb. Kétféle oltóanyag kapható, az FSME-Immun (vagy 
FSME-Immun Junior) vakcina és az Encepur (adult vagy junior) vakcina. Az alapimmunizálás három 
oltásból áll, majd 3-5 évente emlékeztető oltás szükséges. 

A kullancscsípés megelőzésére erdei kirándulásra hosszú nadrág viselése és kullancsriasztó spray 
használata javasolt. A kirándulás befejeztével a legfontosabb testünk átvizsgálása. A kullancs a 
vékonyabb bőrrel rendelkező hajlatokat kedveli leginkább (térd, ágyék). Gyermekeket gyakrabban 
támad meg a kullancs a fejen és a nyakon. A napsütésnek kitett, szabadon hagyott bőrfelületeket a 
kullancs kerüli. A kullancs eltávolítása mielőbb történjen meg. A késlekedés növeli a fertőződés 
kockázatát. A kullancs eltávolítása mielőbb történjen meg. Ne húzzuk az időt az orvos felkeresésével. 
mert a késlekedés növeli a fertőződés kockázatát. Legjobb, ha azonnal kullancskiszedő-csipesszel 
közvetlenül a bőrfelszínen fogva enyhe húzással vagy csavaró mozdulatokkal vesszük ki. De ha ez 
nem áll rendelkezésre, meg lehet próbálni szemöldök csipesszel vagy hosszabb körmű hüvelyk és 
középső ujjal. A csípés helyét Betadinnal vagy alkohollal fertőtlenítsük. 
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Betegtájékoztató 

Betegtájékoztató – Agyhártyagyulladás (Meningitis) 

A meningitis az agyhártyák különböző kórokozók által okozott gyulladása. A kórokozó legtöbbször 
vírus vagy baktérium. Megkülönböztetünk nem fertőzés okozta (aszeptikus) meningitist, melynek 
eredete lehet rákbetegség, a koponya fizikai sérülései, egyes szennyezőanyagok és drogok. 

A vírusos meningitis többnyire veszélytelen és a beteg sokszor spontán, pár napon belül felépül. A 
gombák és paraziták által okozta betegség viszonylag ritka. Az agyhártyagyulladás legveszélyesebb 
okozói a baktériumok. Számos baktérium okozhat meningitist, melynek azonnali felismerése, orvosi 
beavatkozás és intenzív kezelés nélkül az egész idegrendszerre kiható, súlyos és maradandó hatást 
gyakorolhat, akár a beteg halálához is vezetve. 

Az agyhártyagyulladás általános tünetei a magas láz, hidegrázás, fejfájás, és a rossz közérzet. Később 
hányinger, hányás, fényérzékenység, nyugtalanság jelentkezik. Idegrendszeri tünetei a tarkókötöttség 
és a mentális állapot változása (ingerlékenység, zavartság, letargia, aluszékonyság, esetleg kóma). 
Ritkábban előfordulhat epilepsziás görcs vagy végtagi bénulás. A bőrön tűszúrásszerű kiütések 
jelenhetnek meg. 

Agyhártyagyulladás gyanúja esetén a beteg sürgősséggel kórházba szállítandó! A diagnózis 
megerősítésére legfontosabb a lumbálpunkció, mely során a gerincvelői folyadékból (agyvízből) 
kémiai és mikrobiológiai vizsgálatokra vesznek mintát. 

Bakteriális agyhártyagyulladás gyanújakor az azonnal elkezdett antibiotikus kezelés életmentő lehet. 
Szükség lehet láz- és fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, agynyomás-csökkentő, görcsgátló 
gyógyszerek adására. A vírusos agyhártyagyulladás többnyire enyhe lefolyású, általában 4-5 nap alatt 
gyógyulás következik. Súlyos esetekben intenzív osztályos kezelés szükséges. 

Az agyhártyagyulladás egyes okozói ellen (Meningococcus A és C, pneumococcus baktériumok, a 
haemophilus baktérium és a mumpsz vírus) védőoltás áll rendelkezésre. Az utóbbi két korokozó elleni 
védőoltás szerepel a gyermekkori kötelező védőoltási rendszerben. A másik két oltás szabadon 
választható. Meningococcus elleni védőoltás javasolt magas kockázatú betegeknek, mikrobiológiai 
laboratóriumban, fertőző vagy intenzív osztályon dolgozó egészségügyi személyzetnek, vagy aki 
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járványos területre utazik. Hasznos lehet kollégiumok, laktanyák lakóinak. Meningococcus-fertőzés 
előfordulásakor a betegek kontaktjai antibiotikus kezelésben részesítendők. 

A Pneumococcus ellen két típusú vakcina létezik. A gyermekek számára az un. konjugált 
pneumococcus elleni vakcina (Prevenar13) áll rendelkezésre. Ajánlott a 2 éven aluliak, illetve fokozott 
veszélyeztetettség esetén 2 és 5 év közötti gyermekek immunizálása. A vakcina két hónapos kortól 
adható, a teljes védettséget egy több oltásból álló sorozat biztosítja. Pneumocossus elleni 
poliszacharid oltás (Pneomovax 23, Pneumo23) a kockázati csoportba tartozó felnőtteknek 5 évente 
egyszer javasolt. Ajánlott 60 év felett, krónikus betegségben szenvedőknek (főleg ha a betegség a 
tüdőt, szív- és érrendszert érinti), veleszületett vagy szerzett léphiányban, dohányosoknak 56 év 
felett, immunszupresszív kezelésben részesülőknek, HIV pozitívoknak. 

Betegtájékoztató – Agyvelőgyulladás (Encephalitis) 

A központi idegrendszerben (agyban és agyhártyában) előforduló gyulladásos elváltozásokat 
meningoencephalitisnek nevezzük. Encephalitis (agyvelőgyulladás) esetén az agyállományban van a 
gyulladás fő helye. 

Encephalitist főleg vírusok okoznak, melyek a vérárammal vagy idegsejteken át jutnak a fertőzés 
helyére. Bizonyos vírusok fertőzött kullancs vagy szúnyog csípésével terjednek. Kullancs-encephalitis 
vírus esetében előfordulhat még pasztőrizálatlan tej által okozott járvány is. Az elpuszult hordozók 
tetemén, fertőzött állatok ürülékén keresztül is fertőzhet. Emberről emberre terjednek a herpes 
vírusok, bárányhimlő, EBV, CMV, mumps és rózsahimlő vírusai melyek a megbetegedés 
szövődményeként agyvelőgyulladást okozhatnak. A veszettség vírusa emlősök harapásával fertőz. 
Néhány vírus esetében (pl. varicella-zoster vírus, cytomegalovírus) az immunrendszer gyengesége a 
fő rizikófaktor. Az agyba jutva a vírusok az idegsejtekbe lépnek, ahol a sejtkárosodást, az agyi erek 
környezetében vérbőséget, vérzést és gyulladásos választ váltanak ki. Emellett egyéb kórokozók 
(baktériumok, gombák, paraziták, amőbák) és nem fertőző ágensek (autoimmun, daganatos, 
központi idegrendszeri és egyéb betegségek) is szerepet játszhatnak a betegség kialakulásában. Az 
etiológia sokszor ismeretlen marad. 

A vírusos agyvelőgyulladás fő klinikai tünete a láz, fejfájás, és a módosult tudatállapot. Gyakori 
idegrendszeri tünet a zavartság vagy tudatzavar, megváltozott viselkedés, beszédzavar és 
mozgászavarok. Ritkábban epilepsziás rohamot, féloldali bénulást észlelünk. Speciális esetekben a 
bevezető tünetek között szerepelhetnek bőrkiütések (bárányhimlő vírusa), nyirokcsomók 
megnagyobbodása, máj- és lépmegnagyobbodás (EBV, CMV), fültőmirigy duzzanat (kanyaró). 

Kullancs-encephalitisben a leggyakrabban a kullancscsípést követően 7-14 nap lappangási idő után 
„influenzaszerű” panaszok jellemzőek lázzal, fejfájással, rossz közérzettel, izomfájdalommal. Ezután 
kb. 1 hét láztalan periódus után újra láz jelentkezik és megjelennek az idegrendszeri tünetek. 

Újszülöttkori herpes fertőzésben a korai fázisban a bőrön, szemen és szájnyálkahártyán megjelennek 
a jellegzetes herpeszes elváltozások. Majd az éberségi szint változik, irritábilitás, görcsök, táplálási 
zavarok alakulhatnak ki. Kiterjedt betegség esetén testszerte kiütések és shock tünetei jelentkeznek. 

Agyvelőgyulladás gyanúja esetén a beteg sürgősséggel kórházba szállítandó! A diagnózis 
megerősítésére legfontosabb a lumbálpunkció, mely során a gerincvelői folyadékból (agyvízből) 
kémiai és mikrobiológiai vizsgálatokra vesznek mintát. Képalkotó vizsgálatok (koponya CT vagy MR) 
az egyéb betegségek kizárására alkalmasak. 
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A herpes vírusok kivételével a vírusok okozta encephalitiseknek oki terápiája nincs, csak tüneti 
kezelés alkalmazható. A tüneti kezelés része a láz- és fájdalomcsillapítás, görcsök, agynyomás-
fokozódás kezelése. Stabil betegek esetén a fej megemelése, az idegrendszer vizsgálata, vérnyomás 
rendszeres ellenőrzése szükséges. Herpesvírus okozta encephalitisben a vírusellenes kezelés a 
fertőzés minél korábbi stádiumában kezdve mind a halálozást, mind a maradandó károsodások 
előfordulását igazoltan csökkenti. 

Kullancs-encephalitis ellen létezik védőoltás, ami javasolt azoknak, akik ideiglenesen vagy 
folyamatosan fertőzött területen tartózkodnak, illetve munkakörhöz kapcsolódóan pl. az erdészeket, 
favágókat, vadászokat, állatbefogással-, vagy növénygyűjtéssel foglalkozókat oltják. A 
megbetegedések szezonálisan május, június illetve augusztus, szeptember hónapokban 
halmozódnak. Hazánkban a Dunántúli-Középhegységben, a nyugati megyékben és az Északi-
Középhegységben vannak a főbb gócok, de fertőződés lehetséges a Budai-hegységben is. A keleti 
országrészben a fertőződés valószínűsége kisebb. Kétféle oltóanyag kapható, az FSME-Immun (vagy 
FSME- Immun Junior) vakcina és az Encepur (adult vagy junior) vakcina. Az alapimmunizálás három 
oltásból áll, majd 3-5 évente emlékeztető oltás szükséges. 

A kullancscsípés megelőzésére erdei kirándulásra hosszú nadrág viselése és kullancsriasztó spray 
használata javasolt. A kirándulás befejeztével a legfontosabb testünk átvizsgálása. A kullancs a 
vékonyabb bőrrel rendelkező hajlatokat kedveli leginkább (térd, ágyék). Gyermekeket gyakrabban 
támad meg a kullancs a fejen és a nyakon. A napsütésnek kitett, szabadon hagyott bőrfelületeket a 
kullancs kerüli. A kullancs eltávolítása mielőbb történjen meg, ne húzzuk az időt az orvos 
felkeresésével. mert a késlekedés növeli a fertőződés kockázatát. Legjobb, ha azonnal 
kullancskiszedő-csipesszel közvetlenül a bőrfelszínen fogva enyhe húzással vagy csavaró 
mozdulatokkal vesszük ki. Ha ez nem áll rendelkezésre, meg lehet próbálni szemöldök csipesszel vagy 
hosszabb körmű hüvelyk és középső ujjal. A csípés helyét Betadinnal vagy alkohollal fertőtlenítsük. 

Esettanulmány  

Dr. Daróczi Viktória esettanulmánya alapján 

Az 54 éves férfi. előző betegségei között 10 éve kezelt hypertonia, ISZB szerepel. Gyógyszerei: 
Norvasc 5 mg, Tritace 5 mg, Atoris 20 mg, Aspirin protect 100 mg. A felírt gyógyszereket nem szedte 
rendszeresen. 20 éve dohányzik, napi 1 doboz cigarettát szív. Influenza elleni vakcinát megkapta, de 
pneumococcus elleni védőoltásban nem részesült. 

Jelen panaszok: 

Felső légúti fertőzés tüneteivel, hőemelkedéssel, náthával, fejfájással indult. A beteg nem fordult 
azonnal orvoshoz, de másnap jobb oldali fülfájás és szédülés is jelentkezett. Emiatt a fül-orr-
gégészetre ment, ahol fülvizsgálat során bal oldalon ép, jobb oldalon fénytelen dobhártyát találtak. 
Nasivin orrcseppet, Aerius tablettát és az egyensúlyzavar miatt Betaserc szedését javasolták. A 
gyógyszerektől panaszai nem csökkentek, új tünetként pár nappal később 38-39° C-os láz, hányinger, 
hányás jelentkezett. Rossz közérzete és nagyfokú gyengeség miatt a háziorvosi rendelőbe nem tudott 
elmenni, ezért hozzátartozója otthonukban kért háziorvosi ellátást. 

Fizikális vizsgálat: 

Az elesett állapotú beteg az ágyban feküdt. Vizsgálat alatt is csak felszólításra változtatta 
testhelyzetét vagy nyitotta ki a szemét. A feltett kérdésekre adekvát válaszokat adott. Jobb oldali 
fülfájást és mindkét oldali halántéktáji fejfájást, hányingert, szédülést panaszolt. Bőre sápadt, nyelve 
száraz, lepedékes, garatképletek eltérés nélküliek voltak. Tiszta, ritmusos szívhangok, tüdő felett 
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érdesebb alaplégzés hallható. Vérnyomás: 160/80 Hgmm, pulzus 90/perc. Testhőmérséklete 39° C 
volt. A pupillák mindkét oldalon kerekek, egyenlőek voltak, fényre reagáltak, nystagmusa nem volt. 
Tarkója mérsékelten kötöttnek tűnt, a Kernig-jel pozitív, míg a Brudzinski-jel negatív volt. 

Diagnózis: 

A fizikális vizsgálat felvetette az agyhártyagyulladás valószínűségét, ezért a beteg mentővel a Szent 
László kórházba került beutalásra. A mentők kiérkezéséig vénabiztosítás után a beteg láz és fejfájás 
csillapításra 1 amp. Algopyrint kapott iv. 

Kórlefolyás: 

Kórházi leletek: Liquor fehérvérsejtszám: 8,7 G/l fehérje: 2,5 g/l, glukóz: 0,2 mmol/l. Liquor bact. 
tenyésztés és antigénvizsgálat: Streptococcus pneumoniae, érz.: ampicillin, clindamycin, ceftriaxon. 
Haemokultúra: szintén Pneumococcus poz. Orr-, torok- és tracheaváladék tenyésztés: neg. 

Koponya CT: Jobb oldalon fedett mastoideum, ami alátámasztotta a meningitis otogén eredetét. 

A kórházban a beteg 15 napot töltött. Ebből az első 8 napot az intenzív osztályon, ahol gépi 
lélegeztetés és szedáció is szükségessé vált. A kórházi kezelés során 14 napig részesült iv. 
antibiotikum kezelésben, 2x2 g ceftriaxont (Rocephin) kapott. Vérnyomása ingadozó volt, ezért 
alkalmanként Tensiomint kapott. A koponya CT-n észlelt mastoiditis miatt mastoidectomiát is 
végeztek. 

A betegség maradványtünetekkel gyógyult. A beteg a kórházból való távozás után még hónapokig 
járt rendszeres fülészeti és neurológiai ellenőrzésekre. Jobb füle sokáig váladékozott, fájdalmas volt. 
Három hónappal a meningitis lezajlása után jobb oldali hallásvesztését véglegesnek nyilvánították. 
Szédülése, egyensúlyzavara továbbra is fennállt. Jobb oldali végtagjai, főleg karja gyenge. Feje 
gyakran fáj, élesebb, erősebb hangok (gépjárművek zaja, porszívó, edénycsörgés) nagyon zavarják, 
ezektől fejfájása fokozódik. Állapota miatt utóbbi időben lehangolt, elkeseredett. Maradványtünetei 
miatt a beteg munkáját ellátni nem tudta, ezért az NRSZH felé benyújtotta leszázalékolási kérelmét. 
Az intézet döntése szerint rehabilitációs járulékot kapott. 

Munkája elvesztése és állandóan fennálló panaszai miatt depressziós tünetek jelentek meg, ezért 
szükségessé vált a beteg pszichiátriai gondozásba vétele. Pszichiáterrel együttműködve a dohányzás 
abbahagyása is célkitűzésként szerepel a beteg gondozása során. 

A beteg magasvérnyomása miatt vérnyomáscsökkentő terápiája módosult, jelenleg perindopil-
indapamid fix kombinációs készítményt kap. Emelkedett cholesterin (6,2 mmol/l) és triglicerid (2,7 
mmol/l) értékek miatt napi 40 mg atorvastatin kezelésben részesül. 

Összefoglalva, a kezdeti tünetek alapján a betegség egyszerű felső légúti virális infekció benyomását 
keltette, de az erős fül- és fejfájás, hányinger, hányás, elesettség és a meningismus tüneteinek 
megjelenése felvetette meningitis gyanúját. A diagnózist a liquorvizsgálat és a haemokultúra 
eredménye is megerősítette. Koponya CT mastoidectomiát igazolt). A kórházi kezelés során a beteg 
állapota javult, az agyhártyagyulladás viszont maradványtünetekkel (krónikus fejfájás, 
egyensúlyzavar, jobb oldali vezetéses hallásvesztés, jobb oldali végtaggyengeség) gyógyult. A 
betegség felismerésében és a kórházi kezelés utáni gondozásban a háziorvosnak nagy szerep jutott. A 
streptococcus fertőzés megelőzésére rendelkezésre áll védőoltás. A dohányos, magas vérnyomás 
miatt kezelésben részesülő férfi megbetegedése ezzel az oltással valószínűleg elkerülhető lett volna. 
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Az esetet azért választottuk, mert bár nem gyakori, háziorvosi jelentősége abban áll, hogy felhívja a 
figyelmet a Streptococcus fertőzések súlyos szövődményeire és a prevenció jelentőségére. 

Tesztkérdések 

1. Napjainkban Európában melyik kórokozó mutatható ki leggyakrabban a bakteriális meningitisben? 
A. Streptococcus pneumoniae 
B. Neisseria meningitidis 
C. Haemophilus influenzae 
D. Staphylococcus aureus 
E. Listeria monocytogenes 
 
2. Melyik baktérium a Waterhouse-Friderichsen-szindróma kórokozója? 
A. Streptococcus pneumoniae 
B. Neisseria meningitidis 
C. Haemophilus influenzae 
D. Staphylococcus aureus 
E. Listeria monocytogenes 
 
3. Milyen eltérés jellemző a liquorra bakteriális meningitisben? 
A. A cukorszint emelkedik 
B. A fehérjeszint csökken 
C. A fehérvérsejtszám emelkedik 
D. A laktátszint csökken 
E. Mindegyik 
 
4. Bakteriális meningitisben szenvedő beteggel kontaktusba kerülőknek milyen gyógyszer javasolt 
megelőzés céljára? 
A. Rifampicin 
B. Ampicillin 
C. Ciprofloxacin 
D. A és C válasz 
E. Mindegyik 
 
5. Mely vakcinák alkalmazhatók 2 éven aluliak számára Streptococcus pneumoniae elleni 
immunizációra? 
A. Csak konjugált vakcina 
B. Csak polysacharid vakcina 
C. Konjugált vagy polysacharid vakcina egyaránt alkalmazható 
D. Alapimmunizálásra konjugált, emlékeztető oltásnak polysacharid vakcina 
E. Alapimmunizálásra polysacharid, emlékeztető oltásnak konjugált vakcina 
 
6. Mi jellemző a polysacharid tokkal rendelkező baktériumokra? 
A. A tokban különböző gyulladásos mediátorok vannak, melyek a tok szétesésekor aktiválódnak. 
B. A véráramba kerülve a tok lehetővé teszi, hogy a baktériumok elkerüljék az opsonisatióját, és a 
phagocytosisát. 
C. A tok lehetővé teszi, hogy a baktériumok az orrgaratban megtelepedjenek, anélkül, hogy 
bármilyen reakciót váltanának ki a szervezetben. 
D. A tok segíti a baktériumok átjutását a vér-agy gáton. 
E. A liquorban a tokkal rendelkező baktériumok ellen antitestek termelődnek. 
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7. Hogyan terjed a kullancs-encephalitis kórokozója? 
A. Fertőzött kullancs csípésével 
B. Emberről emberre cseppfertőzéssel 
C. Kullancscsípéssel megfertőzött állatok tejével 
D. A és C válasz 
E. Mindegyik 
 
8. Melyek a herpes simplex encephalitis jellemzői? 
A. Láz 
B. Hólyagos kiütések a bőrön vagy nyálkahártyákon 
C. Fejfájás 
D. Eltérések a liquorban 
E. Mindegyik 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: B, 3: C, 4: D, 5: A, 6: C, 7: D, 8: E 
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22. SZEMÉSZETI BETEGSÉGEK A PRAXISBAN 

A vörös szem differenciál-diagnosztikája, uveitisek 
dr. Szepessy Zsuzsanna 

Bevezetés 
A háziorvosi gyakorlatban szemészeti panaszok közül leggyakoribb a „vörös szem”. Vörös szemen a 
kötőhártya egy részének vagy egészének érágasságát, vérbőségét értjük. A legtöbb esetben nem 
önmagában, hanem más szubjektív és objektív tünetekkel együtt jelentkezik. Differenciál-
diagnosztikája során felmerülő kórképek az enyhétől az igen súlyos, látást veszélyeztető betegségekig 
terjednek (pl. az enyhe conjunctivitis, és a súlyos uveitis, endophthalmitis). Az első ellátó orvosnak 
rendkívül fontos szerepe van abban, hogy a beteg gyors és megfelelő szemészeti kezelésben 
részesüljön. Nem megfelelő kezelés komoly szövődményekhez, a látóélesség csökkenéséhez 
vezethet. A vörös szemmel járó szemészeti megbetegedések a következők: 

 Conjunctivitis (bakteriális, vírusos, allergiás) 

 Subconjunctivalis vérzés 

 Corneális vagy conjunctivális idegentest 

 Keratitis, ulcus corneae 

 Episcleritis, scleritis 

 Glaucomás roham 

 Uveitis 

Anamnézis 
A legfontosabb kérdésünk legyen a látásromlásra rákérdezni. Amennyiben látásromlásról számol be a 
beteg, mindig utaljuk szemészeti szakrendelőbe. Kontaktlencse viselők esetében alapos, réslámpás 
vizsgálat szükséges a szaruhártya gyulladásának kizárására. Szemet ért sérülés az anamnézisben 
felveti idegentest, akár a szemgolyó perforációjának lehetőségét is, ezért minden traumás esetben 
szemészeti szakrendelőbe kell utalni a beteget. Elesettség, rossz közérzet, hányinger, hányás esetén 
gondoljunk akut glaucomás roham lehetőségére. Az autoimmun betegségben szenvedő pácienseknél 
ne feledkezzünk meg az episcleritis, uveitis előfordulásáról. 

Fizikális vizsgálat 

A szemnyomás tapintása 
Nélkülözhetetlen az akut glaucomás roham elkülönítése szempontjából. A beteg vizsgálatkor mindkét 
szemmel lefelé tekint, a vizsgáló pedig mindkét mutatóujjával a szemhéjon keresztül felváltva 
ballotálja a bulbust.  Glaucomás rohamban a szemgolyó nem benyomható, deszkakemény tapintatú 
lesz. 

Makroszkópos, fokális fényben történő vizsgálat 
A kötőhártya vérbőségének jellegéből már következtethetünk egyes kórképekre.  Subconjunctivális 
vérzésre az egyenletes, denz vérbőség jellemző, mely takarja a conjunctiva ereit, így azok nem 
felismerhetők (1. ábra). Conjunctivális belövelltség kötőhártya-gyulladásra jellegzetes, mely során a 
kötőhártya erei tágulnak ki; a vörösség a conjunctiva áthajlása felé fokozódik (2. ábra). Ciliáris 
belövelltségről akkor beszélünk, amikor a limbus körül vérbőséget, lilás gyűrűt látunk, amit a mély 
ciliaris erek tágulata okoz és mindig súlyos gyulladásra utal (pl. iridocyclitis, 3. ábra). Fokális vizsgálat 
során még jól észrevehető az idegentest a corneán, a corneális fekély, az elülső csarnokban lévő 
gennygyülem (hypopyon) vagy a több csipkével lenőtt, szabálytalan formájú pupilla is. Ha a beteget 
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fokális fényben megvizsgálva a kötőhártyán kívül bárhol találunk eltérést mindig szemészeti 
szakvizsgálatot kell kérni. 

 

 

1. ábra. Subconjunctivális vérzés 

 

 

2. ábra. Conjunctivális belövelltség conjunctivitisben 

 

 

3. ábra. Ciliáris belövelltség iridocyclitisben 

Conjunctivitis 
 

A1854 Keratoconjunctivitis interstic. phlyctaenularis tuberculosa 

B3000 Keratoconjunctivitis Adenovirus miatt (H19.2*) 

B3020 Vírusos pharyngoconjunctivitis 

B3030 Heveny járványos vérzéses conjunctivitis (Enterovirusos) (H13.1*) 

B3080 Egyéb vírusos conjunctivitis (H13.1*) 

B3090 Vírusos conjunctivitis k.m.n. 
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H1000 Mucopurulens kötőhártya-gyulladás 

H1020 Egyéb heveny kötőhártya-gyulladás 

H1030 Heveny kötőhártya-gyulladás, k.m.n. 

H1040 Idült kötőhártya-gyulladás 

H1050 Blepharoconjunctivitis 

H1080 Egyéb kötőhártya-gyulladás 

H1090 Kötőhártya-gyulladás, k.m.n. 

H1140 Egyéb kötőhártyai érrendellenességek és cysták 

H1180 A kötőhártya egyéb, meghatározott rendellenességei, k.m.n. 

H1190 A kötőhártya rendellenessége, k.m.n. 

H1910 Herpesvirus szaruhártya-gyulladás és keratoconjunctivitis (B00.5+) 

H1920 Keratitis, kerotoconjunctivitis máshová osztályozott egyéb fertőző és parazitás 
betegségekben 

P3911 Conjunctivitis neonatorum - Chlamydia 

 

A kötőhártyagyulladás a leggyakoribb szemészeti megbetegedés. Kiváltó okai között fertőzések 
(bakteriumok, virusok, gombák), allergia és száraz szem szerepel legtöbbször. 

Fertőzéses eredetű conjunctivitis 
Bakteriális conjunctivitis főbb tünetei a szemvörösség mellett, a szemhéjak összeragadása, purulens 
váladékozás, szemhéjak duzzanata, könnyezés. Általában kétoldali folyamat. Leggyakoribb kórokozói 
Staphylococcusok és Streptococcusok. Háziorvos kezelheti a beteget helyi antibiotikumos cseppekkel 
(5x1 csepp/nap dózisban 5 napig), valamint éjszakára antibiotikumos kenőcsöt rendelhet. 

Vírusos conjunctivitisre gondolhatunk akkor, ha felső légúti hurutos megbetegedés zajlik a betegnél, 
illetve a purulens váladékozás helyett nagymértékű könnyezés áll csak fenn. Virusos eredet esetében 
a bakteriális felülfertőződés kivédésére ugyancsak antibiotikumos cseppek adandók. Az adenovírus 
8,19 szerotípusa által okozott keratoconjunctivitis epidemicat kiemelném, ami súlyos, járványokat is 
okozó megbetegedés. Veszélyessége abban rejlik, hogy a szaruhártyát is képes megtámadni. Hirtelen 
alakul ki a gyulladás, bő könnyezéssel, fényérzékenységgel és szúró érzéssel jár. Láz, fejfájás is 
előfordulhat a praeauricularis nyirokcsomók duzzanatával. Kezdetben egyoldali, és igen jellegzetes a 
plica semilunaris és a caruncula haragos vörös elszíneződése, duzzanata (4. ábra). 

 

 

4. ábra. Keratoconjunctivitis epidemica 

A 10-14. napon a szaruhártyára lokalizálódó subepitheliális infiltrátumok jelenhetnek meg (keratitis 
punctata superficialis), mely látásromlást okoz. Kezelése megegyezik a vírusos conjunctivitis 
kezelésével, azonban a szaruhártyatünetek és a látásromlás megjelenésekor helyi szteroid csepp 
adandó, amit csak szemész szakorvos rendelhet. A beteg gyógyulása 3-4 hétig is eltarthat. Tehát nem 
gyógyuló, vagy látásromlás jelentkezésekor kötőhártya-gyulladásban is kérjünk szemészeti 
szakvizsgálatot. 
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Allergiás conjunctivitis 

H1010 Heveny atopiás kötőhártya-gyulladás 

 

A háziorvosi gyakorlatban leggyakrabban találkozhatunk ezzel a formával. A népesség 20%-a érintett. 
Tavasszal a „vörös szem” 60-70%-ának oka. Szezonálisan, évszakhoz kötötten jelentkezik, és évről 
évre visszatér. A kiváltó tényezők környezeti allergének. Tavasszal fák, virágok pollenjei, nyáron és 
kora ősszel a gyomnövények virágpora váltja ki legtöbbször az allergiás reakciót a kötőhártyán is. Erős 
viszketés, égő és szúró idegentestérzés, bő könnyezés, esetleg mucosus váladékozás, mérsékelt 
conjunctivális belövelltség, chemosis, és időnként szemhéjduzzanat jellemzi. A cheme görög eredetű 
szó, kagylót jelent. Allergiás conjunctivitis esetén a kötőhártya hirtelen kagylószerűen megduzzad, 
előboltosul a szemrés területében. Legtöbbször mindkét szemet egyszerre érinti. Amennyiben a 
szemtünetek szénanátha részeként jelentkeznek (az esetek 85%-ában), orrfolyással, orrdugulással, 
torokviszketéssel, tüsszögéssel is társulnak. Amennyiben poratka, penészgomba, illetve háziállatok 
epitheliális sejtjeire való érzékenység váltja ki a tünetek egész évben fennállhatnak. 

Allergiás conjunctivitist általános orvos kezelhet. Ismert, korábban már jelentkező, allergiás 
conjunctivitisben az allergiás szezon megjelenése előtt 1-2 héttel hízósejt stabilizáló cseppeket 
rendelhetünk. Hatásuk lassabban fejlődik ki, ezért érdemes az ismert allergén megjelenése előtt 
hetekkel elkezdeni cseppentésüket. Hosszútávra, vagy profilaktikusan is alkalmazhatóak napi 4-szer 
cseppentve. A már kialakult tünetek, főleg a viszkető érzés csillapítására alkalmasak a lokális 
antihisztaminok; így allergiás szezonban elsőként választandóak a tünetek enyhítésére. Ezeket a 
cseppeket elegendő naponta kétszer cseppenteni. Ezen terápiák hatástalansága esetén, súlyos 
tünetek mellett, szteroid cseppek alkalmazhatók, amiket a mellékhatásai miatt (zöldhályog, 
szürkehályog kialakulása) csak szemész szakorvos indikálhat, rendelhet. 

Subconjunctivális vérzés 

H1130 Kötőhártyavérzés 

 

Subconjunctivális vérzésnek a kötőhártya alatt megjelenő vérzést nevezzük. A spontán vérzés 
általában ártalmatlan, a betegnek panaszt nem okoz, gyakran mások veszik észre. Objektív tünete az 
egyenletes, denz vérbőség, mely takarja a conjunctiva ereit (1. ábra). Spontán felszívódik (esetleg C-
vitamin adható) néhány nap alatt, de nagyon fontos a vérnyomás szoros kontrollja, beállítása. 
Véralvadásgátlót szedő betegeknél a véralvadási paraméterek ellenőrzése szükséges. Ha nem 
spontán alakul ki, hanem sérülés okozza mindig szemészeti szakvizsgálat szükséges a bulbus 
perforációjának kizárása céljából. 

Corneális/conjunctivális idegentest 

H1180 A kötőhártya egyéb, meghatározott rendellenességei, k.m.n. 

H1600 Szaruhártya fekély 

H1610 Egyéb felszínes szaruhártya-gyulladás, kötőhártya-gyulladás nélkül 

H1620 Kötőhártya-szaruhártyagyulladás 

H1680 Egyéb szaruhártya-gyulladások 

S0550 A szemgolyóba hatoló sérülés idegentesttel 

S0560 A szemgolyóba hatoló seb idegentest nélkül 

 

A beteg érzi, hogy valami a szemébe ment, könnyezésről, idegentestérzésről panaszkodik. Fokális 
fényben jól látható a kötőhártyán vagy a cornea felszínén tapadó idegentest (5. ábra). Mindig ki kell 
fordítani a szemhéjakat, megvizsgálni a felső és alsó áthajlást is, nehogy a tarsalis conjunctiván 
maradjon idegentest. Kezelése az idegentest eltávolításából áll. A corneális idegentestet csak 
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réslámpa előtt szabad kivenni, tehát szemészeti szakrendelőbe kell a beteget irányítani. A 
conjunctivális idegentestet viszont vattapálca segítségével a háziorvos is eltávolíthatja. Az idegentest 
eltávolítása után antibiotikumos csepp javasolt pár napig. 

 

 

5. ábra. Idegentestek a corneán és a limbusban 

Keratitis 

H1600 Szaruhártya fekély 

H1610 Egyéb felszínes szaruhártya-gyulladás, kötőhártya-gyulladás nélkül 

H1620 Kötőhártya-szaruhártya gyulladás 

H1630 Interstitialis és mély szaruhártya-gyulladás 

H1640 Szaruhártya neovascularisatio 

H1680 Egyéb szaruhártya-gyulladások 

H1690 Szaruhártya-gyulladás, k.m.n. 

 

A keratitis a cornea gyulladását jelenti. Kontaktlencsét viselőkön kialakuló vörös szem esetén mindig 
gondoljunk a szaruhártya érintettségére, keratitis kialakulására. A kiváltó okok között baktériumok és 
herpesvírusok szerepelnek leggyakrabban. A betegek szubjektív panasza a nagy fájdalom, 
fénykerülés, könnyezés és látásromlás. 

Bakteriális keratitisnél objektív tünet a conjunctiva belövelltségén kívül a corneán megjelenő kis 
fehér beszűrődés (infiltratum), majd a stroma beolvadását követően fekély (ulcus corneae) képződés 
(6. kép). A gyulladás mélyebbre terjedésével a csarnokban gennygyülemet figyelhetünk meg 
(hypopyon). Azonnal szemorvoshoz kell utalni a beteget. Óránként széles spektrumú antibiotikumos 
cseppek és pupillatágító cseppek javasoltak, amit subconjunctivális antibiotikum injekcióval 
egészíthetünk ki. A conjunctivális váladék, valamint a cornea kaparék tenyésztése, kontaktlencse és a 
mosófolyadék bakteriális vizsgálata fontos a kórokozó kimutatása szempontjából. A korai felismerés 
döntő, mert a folyamat nagyon gyorsan tud terjedni, és a szaruhártya perforációjához, 
endophthalmitis kialakulásához vezethet. 
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6. ábra. Fekélyképződés a corneán 

Herpesvírusok okozta keratitisekre hasonló panaszok jellemzőek, mint a bakteriális formákra. Az 
elkülönítés alapja lehet a cornea érzékenységének vizsgálata, ami herpesvírus fertőzésben csökkent. 
A betegség gyakran egyoldali. A fertőzés háromféle formában tud lezajlani. 

 

7. ábra. Keratitis dendritica herpesfertőzésben 

Felszínes formában csak a szaruhártyahámra lokalizálódik a gyulladás és a hámhiányok 
fluoreszceinnel jól festődnek, melyek alakjuk szerint lehetnek a jellegzetes csillag vagy faág-
rajzolatúak (keratitis dentritica) (7. kép). Létezik a stromában akutan zajló mély gyulladásos forma 
(keratitis herpetica interstitialis) és van a cornea endotheliumának herpeses gyulladása 
(endotheliitis). Az endotheliitis-nél a virus elleni hiperszenzitivitási reakciót is kiváltó tényezőnek 
tartják. Az utóbbi két formában, a stromában zajló folyamatokra elmosott szélű, szürkésfehér 
beszűrődések jellemzőek festődő hámhiány nélkül. Stromahomályok alakulnak ki. Vannak olyan 
esetek, amikor a herpeses megbetegedések a corneában gyógyulási, táplálkozási zavarokat 
alakítanak ki. Ezeknek következtében az epitheliális basalmembrán károsodik, így ödéma, bullosus 
epitheliopathia, ulcus képződés alakulhat ki. Ezen gyulladásokat: keratitis metaherpetica-nak 
nevezzük, melyek eredménye lehet egy látásveszteséget okozó, masszív ereződést mutató homály, 
leucoma a szaruhártyán. 

A háziorvosok feladata szakorvoshoz utalni a beteget. A kezelés antivirális (acyclovir), preventív 
antibiotikumos és pupillatágító cseppekből áll. Recidiváló vagy metaherpeszes, nem aktív gyulladás 
esetén helyi szteroid kezelés is szükségessé válhat. 

Keratitisek esetében döntő a korai adekvát kezelés elindítása, mert ezzel tudjuk megakadályozni és 
csökkenteni a látást megrontó corneális hegek kialakulását.  Ebben van nagy szerepük a beteget 
először ellátó orvosoknak. 

Episcleritis, scleritis 

H1500 Ínhártyagyulladás 

H1510 Episcleritis 

H1580 Az ínhártya egyéb rendellenességei 

H1590 Az ínhártya rendellenessége, k.m.n. 

H1900 Scleritis és episcleritis máshova osztályozott betegségekben 

 

Az ínhártya körülírt gyulladása. Amennyiben a felszínes szövetek érintettek, episcleritisről, ha 
mélyebbek is scleritisről beszélünk. A hátterében leggyakrabban gyulladásos góc, vagy immunológiai 
betegség áll (pl. rheumatoid arthritis, vasculitis). A beteg legfontosabb panasza a fájdalom. Objektív 
tünete a szektoriális sárgásbarnásvöröses csomó a kötőhártyán (8. kép) Scleritisben az érintett 
terület kékesvöröses színű, mérsékelten előboltosulhat. Krónikus esetben a sclera elvékonyodhat és 
az alatta fekvő chorioidea áttűnik. A nekrotizáló formában a bulbus perforációja is bekövetkezhet. 
Feltétlenül szemorvosi vizsgálat szükséges, az alapbetegség felderítésével. 
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8. ábra. Episcleritis 

Glaucomás roham 
A glaucomás roham felismerése a vörös szem differenciál diagnosztikája során rendkívül fontos. A 
betegség részletes leírása dr. Holló G: Glaucoma című fejezetben található. 

Uveitisek 

Definíció, BNO tartomány 
Uveitis a szemgolyó középső burkának (iris, corpus ciliare, chorioidea) gyulladása. A betegség 
Európában az ötödik helyen áll a látásromláshoz vezető vaksági okok között és a súlyos 
látáskárosodások mintegy 10%-t alkotja. Az uveitisek kialakulása leggyakrabban 20-45 év közé 
tehető, azonban gyermekkorban (pl. juvenilis rheumatoid arthritis), illetve idősebb korban is 
kialakulhat. 

H2000 Akut és szubakut iridocyclitis 

H2010 Idült iridocyclitis 

H2020 Phakogen iridocyclitis 

H2080 Egyéb iridocyclitisek 

H2090 Iridocyclitis, k.m.n. 

H3000 Gócos chorioretinealis gyulladás 

H3010 Disszeminált chorioretinealis gyulladás 

H3020 Cyclitis posterior 

H3080 Egyéb chorioretineális gyulladások 

H3090 Chorioretineális gyulladás, k.m.n. 

H3200 Chorioretinitis máshova oszt. fertőző és parazitás betegségekben 

H3280 Egyéb chorioretineális rendellenességek máshova oszt. betegségekben 

H4411 Endogen uveitis 

 

Felosztás 
2005-ben fejlesztették ki anatómai alapú, klinikai megjelenés szerinti, hisztopatológiai és etiológiai 
csoportosítását (Standardization of Uveitis Nomenklature, SUN). Az anatómiai felosztás szerint 
megkülönböztetünk: 

1. Elülső uveitist, mely iritisből (iris gyulladása), illetve iridocyclitisből (iris és corpus ciliare 
gyulladása) áll, 

2. Intermedier uveitist, amely a corpus ciliare hátsó részének (pars plana), valamint a chorioidea 
és az üvegtest perifériás részének gyulladásából áll, 
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3. Hátsó uveitist, amely a chorioidea és a legtöbb esetben a vele szoros kapcsolatban lévő 
retina gyulladását foglalja magába az üvegtest érintettségével, gyulladásával, 

4. Panuveitist, amely igen súlyos, az uvea egészét érintő gyulladást jelent. 

A klinikai megjelenés szerint elkülönítünk: 

1. Akut uveitist, melyre a hirtelen kezdet és 3 hónapnál rövidebb lefolyás jellemző. 
2. Recidiváló uveitist, amikor kezelés nélkül a gyulladásos epizódok között több mint 3 hónap 

telik el. 
3. Krónikus uveitist, amelyet az alattomos kezdet és a 3 hónapnál hosszabb időtartam jellemez. 

Hisztopatológiai szempontból granulomatosus (pl. sarcoidosis) valamint nem granulomatosus 
(exsudatív) gyulladással járó uveitisek léteznek. 

Etiológia 
Etiológia szerint fertőzéses és nem fertőzéses eredetű uveitisek fordulnak elő (1. táblázat). 

1. táblázat. Az uveitisek etiológiája 

I. Fertőzéses: baktériumok, vírusok, gombák, protozoonok, férgek okozta 

II. Nem fertőzéses eredetűek (Endogén uveitisek) 

 Szisztémás betegségekhez társuló formák (pl. Bechterew-kór, rheumatoid arthritis) 

 Idiopátias, melynek okát nem ismerjük. 

 „Masquerade” szindróma - uveitist utánzó formák (pl. lymphomához, leukémiához társulva). 

 

Pathomechanismus 
Ismert, hogy a gyulladásos folyamat a szervezet számára egy védekező mechanizmus. A szem igen 
finom struktúráit azonban a gyulladás tönkreteheti, s ezáltal funkcióját is megrontja. A fényérzékelő 
szervünk ezért a destruktív gyulladások ellen egy speciális mechanizmussal védekezik, melynek 
hatására az elülső csarnokban nem a megszokott immunfolyamatok zajlanak le, hanem bizonyos 
antigénekkel szemben immuntolerancia alakul ki az immunrendszer aktivációja helyett (angol 
elnevezése: Anterior chamber-associated immun deviation, ACAID.) Ez a folyamat biztosítja, hogy a 
szem immunprivilégizált hely legyen. 

Teljes védelem nincs a szem szövetei számára, hiszen a vér-retina gáton átholó aktivált lymphocyták 
képesek az elülső csarnok védekező rendszerét kiiktatni, ezáltal uveitist kialakítani.  Létrejöhet uveitis 
direkt aktivációval, amikor pl. penetráló trauma hatására a szem szövetei sérülnek (sympathiás 
ophthalmia). Kialakulhat ún. „szemlélődő” aktivációval, amikor pl. infekció hatására az immunsejtek 
aktiválódnak, és a vér-retina gáton átjutnak. Valamint létezik indirekt aktiváció is, ami egy „autogén 
mimikri”, amelynek következtében az immunrendszer az okuláris antigént összetéveszti környezeti 
antigénnel. Szisztémás betegségekhez társuló uveitisek kialakulásához leggyakrabban ezen utóbbi 
folyamat vezet. 

Hatáskör, kompetencia 
Az uveitises beteg vizsgálata, kezelése szemész szakorvosi feladat. A gyulladások okának, a 
háttérbetegségek felderítésében, kivizsgálásában azonban a háziorvosokra nagy feladat hárul. Ők, 
ismerve a beteg kórelőzményét, alapbetegségeit; segítséget nyújtanak a betegség okának 
tisztázásában (góckutatás), háttérbetegség kezelésében. Az ismeretlen eredetű endogén uveitiseknél 
elkezdett szisztémás kezelés (pl. szteroid terápia, immunszuppresszív kezelés) nyomon követése 
során az általános mellékhatások felismerésében és azok elkerülésében is jelentős szerepet 
játszanak. Az uveitises betegek hatékony kezeléséhez a különböző szakterületek jól szervezett 
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interdiszciplináris együttműködésére van szükség, amelyek koordinálása a családorvosok feladata (ld. 
Háziorvosi Hatásköri Lista szemészeti fejezetét is). 

A szteroid- és immunszuppresszív terápia alkalmazásakor a háziorvosok sokat tehetnek a betegek 
szoros belgyógyászati kontrolljával, az esetlegesen kialakuló mellékhatások felismerésével. Az 
uveitisek hatékony kezeléséhez a különböző szakterületek jól szervezett interdiszciplináris 
együttműködésére van szükség, melynek összefogása a családorvosok kezében van. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
A pontos és részletes anamnézisfelvétel kulcsfontosságú uveitises betegeknél, hiszen a betegség 
etiológiája meghatározza a későbbi kezelést, valamint a kórtörténet rámutathat a gyulladás 
hátterében rejlő szisztémás elváltozásokra, autoimmun betegségekre. Az uveitis sok fertőzés, sok 
háttérbetegség kísérője lehet. Etiológiai, oki felderítése nehéz feladat. 

A szociális anamnézis részeként ismerni kell a beteg foglalkozását, a korábbi külföldi tartózkodási 
helyeit. Ezek hazánkban ritkán előforduló fertőzésekre, illetve foglalkozási betegségekre (pl. allergiák, 
silicosis) utalhatnak. A külföldre utazók speciális védőoltásaira is felhívhatják figyelmünket, amelyek 
következményeként kialakulhat intraoculáris gyulladás. Részletes háttér ismeretek szükségesek a 
szexuális előtörténetről (homoszexualitás), kábítószer fogyasztásról, állatokkal való kontaktusról 
(kutya, macska jelenléte otthonában), mert ezek a fertőzéses eredetet erősíthetik meg. 

Minden esetben rá kell kérdezni a már diagnosztizált, ismert krónikus megbetegedésekre. Ennek 
részeként ismerni kell a hypertónia, diabetes mellitus, ischaemias szívbetegség, fekélybetegség, 
ízületi betegségek, asthma bronchiale, daganatos megbetegedés előfordulását. Az uveitis esetében 
különösen fontosak az ismert, és kezelt autoimmun megbetegedések pl. sarcoidosis, rheumatoid 
arthritis, Crohn-betegség, psoriasis stb., melyek fellángolására, akut shubjára következtethetünk. A 
már diagnosztizált fertőző betegségek döntő fontosságúak és a kezelés elindítását megkönnyítik. Az 
uveitis szempontjából kiemelt jelentőségű, ha Toxoplasma, Toxocara akut fertőzése szerepel az 
anamnézisben. Fontos figyelni a különböző szervek érintettségét (pl. bőr-psoriasis, légzőrendszer-
sarcoidosis, emésztőrendszer-gyulladásos bélbetegség). Érdemes kiemelt figyelmet fordítani az 
ízületek érintettségére, ízületi fájdalmakra, hiszen a legtöbb esetben reumás betegségekkel társul 
uveitis. A szemészeti anamnézisből kiemelendőek a szemsérülések (pl. sympathiás ophthalmia miatt) 
és a korábbi szemműtétek (pl. phacogen uveitis miatt). 

Szemészeti vizsgálat 
A rutin szemészeti vizsgálatok elsődleges feladata megállapítani, hogy anatómiai lokalizáció szerint az 
uvea mely részében zajlik a gyulladás; azaz elülső, intermedier vagy hátsó uveitisről van szó. Az 
uveitis tünetei változatosak, attól függően, hogy az uvea melyik részét érinti a gyulladás. 

Elülső uveitis szubjektív tünetei a fénykerülés, fájdalom és látásromlás, homályos látás. A fájdalom 
közelre nézéskor erősödhet. Objektív tünetek közé tartozik a kötőhártya ciliaris izgalma, ami 
általában már a gyulladás kezdetén jelen van (3. ábra). A cornea hátlapján gyulladásos 
konglomerátumok, ún. precipitátumok jelennek meg (9. ábra), az elülső csarnokban gyulladásos 
sejteket láthatunk (tyndallisatio), a gyulladás előrehaladtával pedig a pupilla területében izzadmányt, 
majd az elülső csarnok alján gennygyülemet: hypopyont (10. ábra). Az iris rajzolata elmosódott, 
állománya ödémás. A szivárványhártyán krónikus, granulomatosus gyulladás esetén csomók 
jelenhetnek meg.  Az iris pupulláris széle lenőhet a lencse elülső tokjához, hátsó synechiákat 
kialakítva (11. ábra) vagy a cornea perifériás részéhez, elülső synechiát létrehozva. Szövődményei 
lehet a cataracta, szekunder glaucoma, maculaoedema, opacitas zonularis. 
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9. ábra. Precipitátumok a cornea hátlapján 

 

 

10. ábra. Hypopyon az elülső csarnokban 

 

 

11. ábra. Hátsó synechiák és cataracta 

Az intermedier uveitis szubjektív tünete az úszkáló homály és a homályos látás, melyet fájdalom csak 
ritkán kísér. Általában kétoldali megbetegedés. A látóélesség csökkenését a szövődményként 
kialakuló maculaoedema okozza. Objektív tünetei a sárgás-fehér aggregátumok a pars plana 
területén: „hógolyó”, „hópad” képződés (12. ábra) és vitritis, melyet gyakran kísér a retina perifériás 
ereinek vasculitise. 
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12. ábra. „Hógolyók” a pars plana területén 

A hátsó uveitis szubjektív tünetei a látásromlás, melynek mértéke attól függ, hogy a maculát érinti-e 
a folyamat. Látótérkiesés, úszó homályok megjelenése, homályos látás a döntő a panasz. Objektív 
tünetek az üvegtest beszűrtsége, a vitritis, valamint a chorioidea és retina gyulladása, mely lehet egy 
gócú vagy több gócú is. A gyulladást kísérheti vasculitis, papillitis (13. ábra). 

 

    

13. ábra. chorioretinitist kísérő üvegtesti beszűrődés, vasculitis és papillitis 

Képalkotó vizsgálatok 
Speciális szemészeti vizsgálatok segítségünkre vannak az uveitisek diagnosztikájában a gyulladás 
mértékének nyomonkövetésében és a szövődmények kialakulásának objektív megfigyelésében. 
Fluoreszcein-angiográfia (FLAG), indocyaninzöld-angiográfia (ICG) invazív vizsgálómódszerek, 
melyekkel a retina és chorioidea ereinek keringése mellett a chorioretinitisek kiterjedéséről, 
aktivitásáról kaphatunk információkat (14. kép). Az optikai koherencia tomográfia (OCT) egy non-
invazív vizsgálómódszer, mellyel a retina vastagságbeli eltérései jól kimutathatók. Képes 
megjeleníteni az uveitisek fő szövődményét, a cystoid maculaoedemát (15. kép), és a terápiára adott 
sikeres válasz hatása is detektálható vele. 
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14. ábra. Fluoreszcein angiográfia (FLAG) chorioretinitisben 

 

15. Cystoid maculaoedema optikai koherencia tomográfiás (OCT) leképezése 

Laboratóriumi vizsgálatok 
Az uveitisek kezelése szempontjából döntő fontosságú annak elkülönítése, hogy fertőzéses eredetű 
vagy endogén uveitisszel állunk szemben. Minden uveitises betegnél ezért el kell végezni a 
szerológiai vizsgálatokat, a fertőzések bizonyítása vagy kizárása céljából. Fontos a tuberculosis, a 
Lyme-kór, a syphilis, és a herpesvírusok szerológiai vizsgálata elülső és intermedier uveitisekben. 
Hátsó uveitiseknél az előzőkön kívül Toxoplasma, Toxocara, Chlamydia, Mycoplasma, 
Cytomegalovírus, HIV és gombák (pl. Candida, Aspergillus) kizárására is szükség van. Míg az elülső 
uveitisek 10-15%-a, addig a hátsó uveitisek 80%-a fertőzéses eredetű. 

A rutin laboratóriumi vizsgálatok eredménye alapul szolgál arra, hogy a kivizsgálás milyen irányban 
haladjon tovább. Mindezek mellett sarcoidosis irányában történő kivizsgálásnál fontos a szérum 
angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) meghatározása (mellkas CT vizsgálattal). 

Mivel az elülső uveitisek nagy többsége autoimmun megbetegedésekhez társul, ezért különösen 
fontos az immunológiai laborvizsgálatok elvégzése. Az immunlabor részeként az anti-nukleáris 
antitest (ANA), antineutrofil cytoplasmatikus antitest (ANCA), a reumafaktor (RF) anticiklikus 
citrullinált peptid (anti-CCP), anti-DNS, komplementek meghatározása, kimutatása jelentős.  Az 
uveitisek előfordulása ANA pozitív oligoarthritisben a leggyakoribb. 

Az ismeretlen eredetű iridocyclitisek esetében HLA-B27 pozitivitás gyakran előfordul, mely miatt HLA 
tipizálás elvégzése is ajánlott. HLA-B27 asszociált betegségek közé az ún. szeronegatív arthritisek 
(SNSA) tartoznak, amelyekre az elülső szegmentum akut gyulladásai, fellángolásai jellemzőek. 
Bechterew-kórban 30%-ban fordul elő anterior uveitis, Reiter szindrómában conjunctivitis az 
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általános tünet, de 10%-ban létrejön iridocyclitis. Gyulladásos bélbetegségeknél 12%-ban, ízületi 
gyulladással kísért psoriasis-ban pedig 20%-ban írnak le akut elülső szegment gyulladást. 

Hátsó uveitiseknél Behcet kórban a HLA-B51, Birdshot chorioidopathiában a HLA-A29 pozitivitás 
segíti a diagnózis felállítását. 

Egyéb vizsgálatok 
Az uveitisek háttérbetegségeinek tisztázása érdekében mindig góckutatást kell indítani. Ennek 
részeként a reumatológiai (SNSA, rheumatoid arthritis irányában), pulmonológiai (sarcoidosis 
irányában), bőrgyógyászati (psoriasis, nemi betegségek irányában) vizsgálatok kiemelendőek. A 
góckutatást a fül-orr-gégészeti, urológiai, nőgyógyászati és fogászati konzílium teszi teljessé. 
Intermedier uveitiseknél azoban mindig gondolni kell sclerosis multiplexre, és gyulladásos 
bélbetegségekre is. Sclerosis multiplex kizárása miatt döntő fontosságú intermedier uveitiseknél a 
koponya MR vizsgálat és neurológiai konzílium. Gyulladásos bélbetegségekre jellemző panaszoknál 
pedig mindig kérünk gasztroenterológiai vizsgálatot. Speciális esetekben pl. lymphomákhoz társuló 
masquerade szindrómában történhet a csarnokvízből, üvegtesti folyadékból mintavétel 
immunpatológiai vizsgálatra. 

Kezelés 
Az uveitis kezelésének alapvető célja a gyulladás csökkentése mellett megelőzni a látást 
veszélyeztető szövődmények (glaucoma, szürkehályog, krónikus cystoid maculaoedema, retina 
leválás) kialakulását, amely akkor lehet sikeres, ha a gyulladást okozó háttérbetegséget is kezelik. 

Az etiológia meghatározza a terápiát. Fertőzéses eredetű uveitisekben a kimutatott kórokozóra ható 
antimikróbás szisztémás kezelés történik, lokális antimikróbás és rövid hatású pupillatágító 
cseppekkel kiegészítve. 

Az akut endogén, nem fertőzéses elülső uveitiseket lokálisan adott szteroiddal (csepp vagy 
subconjunctivális injekció) és pupillatágító cseppekkel kezeljük. A lokális terápia hatástalansága 
esetén általános szteroidot (1 mg/kg napi dózisban) indítunk. 

Az endogén, nem fertőzéses eredetű, intermedier uveitisek kezelésében a parabulbárisan adott 
szteroidok az elsődlegesek. Ezek mellett mérlegelendő a pars plana területének cryo- vagy 
photocoagulatioja, intravitreális szteroid adása illetve nagy mennyiségű üvegtesti homály esetében a 
pars plana vitrectomia is. Kétoldali esetekben szisztémás szteroid adandó. 

Az endogén eredetű hátsó uveitisek kezelésében a szisztémásan adott kortikoszteroid terápia az 
elsőként választandó. A szteroidok alkalmazása előtt mindig ki kell zárni a fertőzéses eredetet! 

Az autoimmun uveitiseknél alkalmazott általános szteroidterápia mellékhatásai, melyek jól ismertek 
(pl. hypertónia, diabetes mellitus, osteoporosis, gyomorfekély, szürkehályog, glaucoma, 
maculaoedema), jelentősen befolyásolják a kezelést és időnként a terápia átállítását, befejezését is 
maguk után vonják. A szteroidok hatástalansága illetve mellékhatásainak súlyossága esetén 
immunszuppresszív gyógyszerek és biológiai kezelés jöhet szóba. Ez azonban konzultációt kíván 
belgyógyász, reumatológus, immunológus szakorvosokkal. Uveitis indikációval csak cyclosporin 
rendelhető felnőttkorban, egyéb immunszuppresszív kezelés, és a biológiai terápia társindikációhoz 
vagy egyedi engedélyhez kötött. A leggyakrabban alkalmazott immunszuppresszív szer az 
antimetabolitok csoportjába tartozó methotrexat. Mivel máj- és vesetoxikus, illetve csontvelő-
depressziót okoz, szoros belgyógyászati kontroll mellett alkalmazhatók. A citokin-inhibitorok 
csoportjába tartoznak az uveitisek terén leginkább kipróbált és alkalmazott biológikumok, a TNF-α 
inhibitorok (infliximab, etanercept, adalimumab), melyeket leginkább rheumatoid arhtritisben és 
juvenilis rheumatoid arthritisben alkalmaznak. 
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Az uveitisek szövődményeként kialakuló perzisztáló maculaoedema kezelésében, illetve súlyos 
általános mellékhatások esetén már alkalmazhatók az intravitreális szteroid implantátumok. 
Hazánkban is elérhető a biológiailag lebomló dexamethason implantátum, melynek leggyakoribb 
lokális mellékhatásai a szemnyomás emelkedés és szürkehályog képződés, de általános 
mellékhatásokkal nem kell számolni. Az endogén uveitisek kezelését az immunreakciók egyedisége 
miatt minden egyes betegnél egyénileg kell megválasztani. 

Irodalom 
Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a biológiai terápiák gyulladásos reumatológiai 
betegségekben történő alkalmazásáról. Egészségügyi Közlöny 58:2811. (2008) 
Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. Az uvea betegségei. Egészségügyi Közlöny 
60:2084. (2010) 
Liesegang TJ. Intraocular Inflammation and uveitis. in: Basic and cinical science course: American 
Academy of Ophthalmology (2007) http://ebookee.org/2007-2008-Basic-and-Clinical-Science-
Course-Section-9- 
Hammer H. Az uveitisek kezelése. Szemészet 143:13. (2006) 
Clinical ophthalmology. 5th ed. (Ed. Kanski JJ.) Butterworth-Heinemann, Edinburgh (2003) 
Németh J. Az allergiás conjunctivitisek kezelése. In: Pharmindex Zsebkönyv. Szemészet. (Főszerk. 
Berta A.) CMP Medica pp. 85. (2006) 
Winterhalter R. Intravitreale implantate. Ophthalmologe 108:222. (2011) 

Tesztkérdések 
1. Jelölje az igaz állítást! Vörös szem esetén 
A. Elesettség, rossz közérzet, hányinger, hányás esetén gondoljunk akut glaucomás roham 
lehetőségére. 
B. Kontakt lencse viselőket elegendő pupilla lámpával megnézni, van-e szaruhártya gyulladás. 
C. Subconjunctivaális vérzésnél jól láthatók az episcleralis erek. 
D. A hypopyon a csarnok alján meggyűlő vérömleny. 
 
2. Jelölje az igaz állítást! 
A. Vírusos conjunctivitisben jellemző tünet a purulens váladékozás. 
B. Keratoconjunctivitis epidemicara jellemző a preauricularis nyirokcsomók duzzanata, a vérbő 
caruncula és duzzadt plica semilunaris. 
C. A keratonjunctivitis epidemica minden esetben nyom nélkül gyógyul. 
D. A chemosis gennygyülem a csarnok alján. 
 
3. Jelölje az igaz állítást! 
A. A mély szemgyulladások jellemző tünete az erős fájdalom és a kifejezett fénykerülés. 
B. A herpes simplex okozta keratitisben a cornea érzékenysége csak ritkán csökkent. 
C. Autoimmun betegségekben gyakori a masquerade szindróma. 
D. A pars planitis HLA-B27 asszociált betegség. 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: B, 3: A 

Hirtelen látásromlás 
dr. Récsán Zsuzsanna 
A hirtelen kialakuló látásromlás, látásvesztés olyan tünet, amely a beteget aggódóvá teszi, megijeszti. 
A tünet a kezelőorvos számára a súlyossága miatt azonnali kivizsgálást, ellátást tesz szükségessé. A 
beteg részletes kikérdezése segítséget nyújt annak elkülönítésében, hogy fenyeget-e a látásvesztés, 
vakság valódi veszélye. Átmeneti hirtelen látászavart okozhat a száraz szem szindróma, de ez az 
állapot pislogáskor jelentősen javulhat. Kétoldali vakságként élheti meg a beteg a keratoconjunctivitis 
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photoelectrica okozta blepharospasmust. Hirtelen látásvesztéssel fordulhat a beteg orvoshoz, amikor 
egyik szemét véletlen letakarva rájön, a másik szemével nem lát jól. A valódi hirtelen látásvesztés 
hátterében számos intraocularis és retrobulbaris folyamat állhat, az alábbiakban azokat a 
legfontosabb szemészeti kórképeket foglaltuk össze, amelyek vaksághoz vezethetnek. 

Szemfenéki keringészavarok 
A szemfenéki keringészavart, érintse a látóideg, chorioidea, retina keringését, célszerv-károsodásnak 
kell tekintenünk. A házi orvosnak igen fontos szerepe van a kockázati tényezők feltárásában, 
kezelésében, a további szervek károsodásának megelőzésében. 

I. Retinális vénás occlusio 

Definíció, BNO tartomány 
Retinális vénás keringészavarról beszélünk, ha a centralis retinális vénás törzsben vagy valamely 
ágában elzáródás alakul ki (1-2. ábra). A retinális kapilláriságy károsodás kiterjedésétől függően 
ischaemiás és nem ischaemiás formát különböztethetünk meg. Az ischaemiás forma prognózisa 
rosszabb. Az ágelzáródás többnyire a papilla körül alakul ki, de létrejöhet harmad és negyedrangú 
oszlásoknál is a periférián. A v. centralis retinae elzáródása a lamina cribrosa szintjében vagy 
közvetlen mögötte jön létre. 

H3480 Egyéb ideghártya erek elzáródásai 

H3490 Ideghártya érelzáródás, k.m.n. 

H53* Látászavarok és vakság 

H54* Vakság és látáscsökkenés 

*az alcsoportokat terjedelmi okokból nem részleteztük 

 

 

1. ábra. Retinális vénás törzselzáródás 
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2. ábra. Retinális vénás ágelzáródás 

Epidemiológia, nem, életkor 
A retina vénás keringészavara a vascularis eredetű súlyos látáskárosodás második leggyakoribb oka 
diabeteses retinopathia után. A betegség prevalenciája 0,7-1,6%. Mindkét nemet és a négy nagy 
rasszt egyformán érinti. Bármely életkorban előfordulhat, 50 évesnél idősebbekben gyakoribb. A 
betegség leggyakoribb formája a vénás ágelzáródás (prevalencia 0,6-1,1%), a vénás törzselzáródás 
ritkább (prevalencia 0,1-0,4%). A kétoldali vénás occlusio ritka, 5%-nál kevesebb, idővel azonban az 
esetek 10%-ában a társszemben is kialakulhat vénás keringészavar. A vénás keringészavar alapvetően 
két formáját különböztetik meg, az ischaemiás és a nem-ischaemiás formát. Az ischaemiás forma 
ritkább, az esetek 20%-ában figyelhető meg. 

Vitatott, hogy a véna occlusiós betegek életkilátásai rosszabbak lennének. Tény azonban, hogy olyan 
fennállhatnak olyan rizikótényezők, amelyek az életet megrövidíthetik. A vénás keringészavarok 
legismertebb kockázati tényezői a kor és a szisztémás keringési betegségek. Bár vénás elzáródás 
fiatalabb életkorban is előfordulhat, a betegek több mint fele 65 évesnél idősebb. A vénás 
keringészavar az esetek csaknem felében hypertoniával, 20%-ban hyperlipidaemiával, 5%-ban 
diabetesszel, 1%-ban myeloproliferativ betegséggel hozható összefüggésbe. Fontos szerepet 
tulajdonítanak a dohányzásnak is. Vannak olyan megfigyelések, melyek szerint a vénás keringészavar 
gyakrabban fordul elő stroke, angina, valamint beszűkült vesefunkció esetén. A szemészeti tényezők 
közül bizonyítottan jelentős szerepe van a glaucomának. A thrombophiliának és más ritkább, 
véralvadást befolyásoló tényezőknek (pl. kontraceptív tabletta szedése) inkább az 50 évesnél 
fiatalabb betegekben van jelentősége. Az alvadási faktorok szerepe pontosan nem tisztázott. 

Pathophysiologia 
Ahogy más szervekben a thrombusképződést, ugyanúgy a retinalis vénás keringészavar kialakulását is 
lehet magyarázni a Virchow-triásszal (hemodinamikai tényezők, endothelsejt károsodás, fokozott 
alvadékonyság). A megváltozott hemodinamikai tényezők a stasis és a turbulencia. A vénás ág 
elzáródás az arteriovenosus kereszteződésben, a törzs elzáródás a lamina cribrosa területében vagy 
közvetlen mögötte alakul ki. Az endothelsejt károsodás: az előzőekben említett kockázati tényezők 
endothelsejt károsító hatásaként alakul ki. Fokozott alvadékonyság: a thrombus képződésben 
jelentőséget tulajdonítanak a vér fokozott viszkozitásának és a thrombosis-fibrinolízis egyensúly 
megbomlásának. 

A keringészavar progressziójáért két fő folyamatot tartanak felelősnek. A keringészavar 
következtében sérül a belső vér-retina gát, megnő az érpermeabilitás, oedema keletkezik. A kialakult 
ischaemia kóros érképződést indukál. A hátsó póluson tartósan fennálló oedema súlyos maradandó 
látáskárosodáshoz vezet. A neovascularisatio megjelenhet a szem elülső szegmentumában (irido-, 
goniorubeosis) szekunder glaucomát okozva. Kifejlődhet a hátsó szegmentumban a látóidegfőn, vagy 
más területen a retinalis erek mentén, üvegtesti vérzés, tractiós retina leválás veszélyét rejtve 
magában. Mindezen folyamatokra abnormális gyulladásos válaszreakció rakódhat. 
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Az ágelzáródás rendszerint az arteriovenosus kereszteződésben alakul ki. Ebben a területben az erek 
közös hüvelyben futnak, az artéria legtöbbször a véna felett. Az arterioscleroticus artéria 
komprimálhatja a vénafalat. A vénafal összenyomódásában további szerepet játszhat az erősebb 
vitreoretinális tapadás, a következményes tractio, valamint a rövidebb szemtengelyhossz. Az 
arteriovenosus kereszteződésben a beszűkült vénában turbulenssé váló áramlás endothelsejt 
károsodáshoz, thrombus képződéshez vezethet. Az occlusio mögötti perifériás szakaszon az érben 
uralkodó nyomás megemelkedik, folyadék, kisebb molekulák áramlanak a retina szövetébe, körülírt 
oedema keletkezik. A cystoid macula oedema kialakulását a szoros vitreomacularis tapadás, tractio 
tovább rontja. 

A vénás törzselzáródás pathogenesise kevésbé tisztázott. A lamina cribrosa területének különös 
jelentősége van. Vénás occlusio miatt enucleált szemek szövettani vizsgálata azt mutatta, hogy az 
elzáródás a lamina cribrosa területében, vagy közvetlen mögötte következett be. A lamina cribrosa 
mint egy kötőszövetes elemekből álló szita nemcsak megtámasztja a nervus opticust, hanem 
meggátolja, hogy a rajta áthaladó képletek elmozduljanak. Területében a rajta áthaladó képletek 
torlódása figyelhető meg. Itt mind az artéria, mind véna szűkebb, mint a n. opticus orbitalis részén, az 
erek közös hüvelyben futnak. A főbb kockázati tényezők (hypertonia, arteriosclerosis) okozta 
érfalkárosodás miatt az artériák fala merevebbé válhat. A centrális vénával közös hüvelyben futó rigid 
artéria összenyomhatja a vénafalat. Bizonyos szemekben emiatt szemnyomás emelkedést követően 
is kialakulhat vénás occlusio. Helyi és szisztémás gyulladásos folyamatok szintén vezethetnek vénás 
törzselzáródásoz. 

Klinikai kép 

Anamnézis (egyéni, családi) 
A beteg panaszai a keringészavar lokalizációjától, a retinalis kapilláriságy károsodás kiterjedésétől 
függően változatosak. Lehet, hogy az occlusio nem okoz panaszt, csak rutin szemészei vizsgálat során 
derül ki (pl. ág-occlusio a nasalis kvadránsokban vagy nem ischaemiás jellegű törzselzáródás). 

Ág elzáródás esetén akut szakban a betegek hirtelen vagy hetek alatt fokozatosan kialakuló 
látásromlásról, ködös, vagy torz látásról, esetleg foltlátásról panaszkodnak. A látásélesség általában 
0,5-nél gyengébb. Később a látásélesség spontán javulhat, a betegek 1/3-3/4-ében 2 vagy annál több 
sornyi látásjavulás következhet be. Törzselzáródás esetén a látás hirtelen, fájdalom nélkül erősen 
megromlik. Bár arra vonatkozóan nincs egyértelmű adat, hogy ha kezeljük a magas vérnyomás 
betegséget vagy az egyéb cardiovascularis eltérést, akkor a látásélesség javulna vénás occlusióban. 
Mégis, a rizikótényezők feltárása, kezelése további szervek károsodásának megelőzése érdekében 
alapvető: 

 Hypertonia 

 Diabetes mellitus 

 Dyslipidaemia 

 Magas testtömeg index (BMI >30 kg/m2) 

 Cardiovascularis betegség (pl. stroke, coronaria betegség, perifériás artéria betegség) 

 Gyógyszerek (pl. orális fogamzásgátló, női nemi hormonpotló kezelés, diuretikum) 

 Extrém fizikai terhelés 

 Thrombophilia (vénás thromboembolia 45-50 éves kor alatt, trombózis más szervekben, 
szokatlan helyen, családi halmozódás) 

 Terhességi pathologia: habitualis vetélés, koraszülés) 

 Hyperviscositas szindróma (pl. krónikus myeloid leukémia, polycythemia vera, Waldenström-
macroglobulinaemia) 
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Fizikális vizsgálat 
Az ischaemiás formában a látó élesség 0,1 - kézmozgás között változik, a nem-ischaemiás típusban 
általában nem rosszabb, mint 0,4. A látásromlás kialakulása nem annyira gyors, mint az artériás 
törzselzáródáskor. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
Általános klinikai kémiai vizsgálatok: We, T.vérkép, vércukor, ennek emelkedett értéke esetén glikált 
haemoglobin), szérum elektrolitok, CN, kreatinin, eGFR, szérum lipidek, prothrombin aktivitás, INR, 
CRP. 

Az alvadási paraméterek vizsgálata csak válogatott esetekben javasolt: 50 évesnél fiatalabb a beteg, 
vagy az occlusio kétoldali, vagy a beteg anamnézise, klinikai vizsgálata során felvetődik az alvadási 
zavar lehetősége. Ezekben a betegekben annak ellenére indokolt a vizsgálatok elvégzése, hogy nem 
bizonyított, hogy az alvadási zavarok gyakrabban fordulnának elő vénás elzáródásban. Szükséges 
vizsgálatok: APC rezisztencia, protein C, protein S, AT-III, Leiden mutáció, prothrombin gén mutáció 
(G20210A), magas FVIII aktivitás, antifoszfolipid antitestek, lupus antikoagulans, antikardiolipin 
antitestek, homocisztein (nem dohányzó beteg esetén). 

Képalkotó és egyébvizsgálatok 
Szemfenéki kép 

Ág-occlusioban szemfenéki tüneteteket az elzáródásnak megfelelő szegmentalis eloszlás jellemzi. Az 
ék centrális csúcsa rámutat az elzáródás helyére (pite szelet). Az érintett ellátási területben a vénák 
teltek, kanyargósak, tágak, sötétebb színűek, lángnyelvszerű csíkos és tócsás intraretinalis vérzések 
láthatók. Ha a vérzés a lamina limitans interna és az üvegtesti határmembrán közé tör, formája 
csónakra emlékeztet, nívóképződés alakulhat ki. A vérzés áttörheti a vitreoretinalis határfelszínt, 
üvegtesti vérzés jöhet létre. Ekkor a betegek úszó homályokról számolnak be. Ritkábban, ischaemiás 
occlusio esetén az idegrost rétegben mikroinfarktusok jöhetnek létre, gyapottépés gócok jelennek 
meg. Csaknem valamennyi esetben kialakul macula oedema, sokszor cystoid jellegű. A kapilláriságy 
károsodása változó az ágelzáródás ischaemiás - nem ischaemiás jellege szerint. A tartós ischaemia 
helye és kiterjedése szoros összefüggést mutat a látásélességgel. 

Törzselzáródásban a szemfenéki képet az összefolyó vérzések uralják. A nem-ischaemiás formában a 
szemfenéki kép hasonló az ischaemiás formában látottakhoz, azonban nem annyira kiterjedtek. Az 
ischaemiás típusban a vérzések általában a hátsó pólus körül a legkifejezettebbek. A vérzés lehet 
olyan kiterjedt, hogy megemelheti a lamina limitans internát, betörhet az üvegtestbe. A papilla 
elmosódott, a precapillaris arteriolák tágultak, a papilla felszínén lángnyelvszerű vérzések láthatók, a 
fiziológiás excavatio kitöltött, a vénás pulzus hiányzik. A prognózis általában rossz. A látásromlás oka 
a maculaoedema, a kapillaris ágy károsodása, vérzések illetve ezek kombinációja. A maculaoedema 
hosszú hónapokig fennállhat, felszívódása után pigmentzavar marad vissza. A macularis vérzések 
szintén hosszú ideig fennállhatnak. A macula körül circinata jellegű kemény exsudatio alakulhat ki. A 
hátsó póluson epiretinalis membán képződhet lamellaris vagy pseudoforamen jellegű 
lyukképződéssel. Kialakulhat teljes vastagágú maculalyuk. 

Az ischaemiás formára utal a 0,1 vagy annál rosszabb látásélesség, az afferens pupillaris defektus, a 
gyapottépés gócok és a konfluáló vérzések (afferens pupillaris defektus vizsgálata: a pupilla lámpát 
egyik szemről a másikra, ide-oda mozgatva, a kóros oldalon a pupilla ahelyett, hogy beszűkülne, 
kitágul). Az optikai koherencia tomográfia segítséget ad a vitreoretinalis határfelszín megítélésében, 
a macula oedema mérésében. Fluoreszcein-angiográfiával lehetőség nyílik a perfúziós károsodás 
meghatározására. 

Diagnózis 
A vénás keringészavar diagnózisa a szemészeti vizsgálatok alapján önmagában felállítható. 
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Differenciál-diagnózis 
A krónikus szakban, a vérzések felszívódása után alig vannak tünetek. Differenciál-diagnosztikus 
problémát jelenthet a hypertonia, diabetes mellitus okozta szemfenéki elváltozások,a szemfenéki 
gyulladásos folyamatok, illetve az érújdonképződéssel járó perifériás retina betegségek. 

Kezelés 
A lokális szemészeti kezelési lehetőségeket illetően az elmúlt évekig a lézerkoaguláció volt az 
egyetlen, amelynek hatásosságát nagy, multicentrikus tanulmányokban vizsgálták. Az ezredfordulón 
a vitrectomiával próbálkoztunk. Napjaink új vizsgált terápiás lehetőségei az intravitrealis injekció 
formájában alkalmazott glukokortikoidok, VEGF gátlók. (1. táblázat). 

1. táblázat. Lokális kezelési lehetőségek vénás keringészavarban 

Lézer 

 A retina scatter lézerkoagulációja 

 Macula grid fotokoaguláció 

 Chorioretinalis vénás anastomosisképzés lézerrel 

Intravitrealis injekció 

 Triamcinolon 

 Dexamethasone implantátum 

 Ranibizumab 

 Bevacizumab 

 Aflibercept 

Műtét 

 Pars plana vitrectomia: határmembrán leválasztással, lamina limitans interna lefejtéssel, 
adventitia hüvely bemetszéssel, chorioretinalis anastomosisképzés, rekombináns szöveti 
plazminogén aktivátor lokális alkalmazása 

 Látóideg dekompresszió: pars plana vitrectomia során, radialis opticus neurotomia, orbitalis 
behatolásból, opticus hüvely bemetszése 

 

A fentiekben hangsúlyoztuk, hogy a vénás keringészavart célszerv károsodásnak kell tekintenünk. 
éppen ezért jogosan vetődik fel a betegség általános kezelése: keringésjavító gyógyszerek, 
véralvadásgátlók, fibrinolízis. Hatékonyságuk azonban vitatott. A pentoxifillin hatására a keringés 
javul, de a látásélesség javulása nem bizonyított. Szisztémás szteroidoknak csak szisztémás gyulladás 
(vasculitis) esetén van létjogosultságuk. A haemodilúció rutinszerű alkalmazása sem javasolt. A 
vérlemezke-aggregáció gátlása (ticlopidine, eprosterol, aszpirin) rutinszerű alkalmazása a látásélesség 
javítására vagy a neovasularisatio megelőzésére nem javasolt. A troxerutin hatására kis 
betegcsoporton szignifikáns látásjavulást írtak le. Az antikoaguláció kérdése forrongó. Alkalmazására 
vonatkozóan nemzetközi ajánlás nincs és hazánkban sem született egyetértés. A kumarinok és a 
warfarin rutinszerű alkalmazása sem javasolt, akárcsak a fibrinolítikus kezelésé sem. Bár a rt-PA 
szisztémás alkalmazása némi javulást hoz a látásélességben, de számos elfogadhatatlan mellékhatása 
miatt nem alkalmazható rutinszerűen. A streptokináz nem szignifikáns látásjavulást, súlyos 
mellékhatásai mellett. Az újabb készítmények (pl. prasugrel, abciximab, eptifibatid, tirofiban, 
dipyridamol, ticagrelor, cangrelol) hatásossága még nem ismert. 

Követés, gondozás 
A beteg szemészeti követését döntően meghatározza a lokálisan bevezetett terápia. A primer 
prevenció, a házi orvosi gondozás a kockázati tényezők feltárásán, kezelésén alapszik. 
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II. Retinális artéria occlusio 

Definíció, BNO tartomány 
A retina artériás keringészavara (3. ábra) a leggyorsabban kialakuló hirtelen látásromlást okozó 
kórképek közé tartozik. A retinalis artériák által ellátott rétegekben (idegrost réteg, ganglion sejtek 
rétege, belső plexiformis réteg, a belső nuclearis réteg) súlyos ischaemiás károsodás alakul ki. A 
károsodás az első 100 percben még reverzibilis, 240 percen túl azonban már igen kifejezett és nem 
visszafordítható. 

 

3. ábra retinalis artériás törzselzáródás 

H3400 Retinalis arteria átmeneti elzáródása 

H3410 Arteria centralis retinae elzáródása 

H3420 Egyéb ideghártya-arteria elzáródások 

Epidemiológia, nem, életkor 
A retinális arteria occlusio ritka betegség. Becslések szerint szemészeti szakrendelőben 10000 beteg 
vizsgálata során találnak 1 artériás occlusiós beteget. Bármely életkorban kialakulhat, leggyakrabban 
a 60-70 évesekben írták le. Ebben az életszakaszban a férfiak gyakrabban érintettek, mint a nők (2:1 
arány), 50 évesnél fiatalabbakban a nők és a férfiak ugyanolyan mértékben érintettek. Az esetek 1-
2%-ában kétoldali az elzáródás. A jobb és a bal szemben a törzselzáródás egyforma arányban fordul 
elő. Ág-elzáródás a jobb szemben gyakoribb (jobb szemben 60%, bal szemben 40%), legtöbbször a 
temporalis ágakban figyelhető meg (2. táblázat). 

2. táblázat. A retinális artéria keringés zavarához vezető szisztémás tényezők 

 Arterioscleroticus eredetű cardiovascularis betegségek: plakk, stenosis, dissectio az a. 
ophthalmicában, a nyaki verőerekben, aortában, aortaív ágaiban 

 Szívbetegségek: arrhythmia, billentyű, ill. ventriculoseptalis betegségek (beleértve a 
rheumás lázat is), muralis thrombus, szubakut bakteriális endocarditis 

 Coagulopathiák: antifoszfolipid antitestek jelenléte, protein C, S, antithrombin III hiány, 
emelkedett vérlemezke 4. faktor 

 Daganat: metastaticus tumor, leukémia, lymphoma 

 Orvosi beavatkozások: angiográfia, angioplasztika, nyakon végzett chiropraktikus 
manipuláció, kortikoszteroid depot injekció 

 Szisztémás vasculitisek: szisztémás lupus erythematosus, polarteritis nodosa, arteriitis 
temporalis 

 Fertőző betegségek: szifilisz, mediterrán láz, loiasis 
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 Szemet, szemüreget érintő trauma: direkt okulopresszió, áthatoló szemsérülés, 
retrobulbaris injekció, retrobulbaris hematoma, Purtcher szindróma 

 A szem nem traumás megbetegedései: prepapillaris artériás hurok, drusen a látóidegfőn, 
nekrotizáló herpeses retinitis, orbitalis mucormycosis, toxoplasmosis 

 Egyéb betegségek, elváltozások: amnionfolyadék-embolisatio, pancreatitis, kokain abusus, 
intravénás drogok alkalmazása 

Pathophysiologia 
A centralis arteria elzáródásának helyét mindezidáig nem sikerült egyértelműen meghatározni. 
Emiatt a pontos ok is csak feltételezhető. Ma a leginkább elfogadott nézet az, hogy a centralis 
retinális artéria elzáródást a lamina cribrosa szintjében, vagy közvetlen mögötte proximálisan 
kialakuló thrombus okozza. A legtöbb esetben a kiváltó tényező az arteriosclerosis, de kialakulhat a 
proximálisabb erekben bekövetkezett áramlási zavar miatt, veleszületett éranomália, coagulopathia, 
tumor, trauma, gyulladás következtében. Embolia az esetek 20-25%-ában látható. 

Az ág-occlusiós esetek kétharmadában az elzáródást embolia okozza. A retinális emboliáknak 3 fő 
típusát írták le: koleszterin, vérlemezke-fibrin és mész tartalmú embolus. Ritkább formák közé 
tartozik a tumorsejtes, szeptikus eredetű embolus és a zsírembolia. Az ágelzáródás kialakulásában 
ritkán lokális szemészeti tényezők is szerepet játszhatnak: gyulladásos folyamatok, pl toxoplasmosis, 
akut retina nekrózis, a látóidegfő fejlődési rendellenessége (drusen, prepapillaris artériás hurok). 
Occlusio jöhet létre alvadási zavarok, szisztémás vasculitisek esetén. Artériás keringészavarra 
hajlamosító tényezőnek tartják a hypertoniát, diabetes mellitust, emelkedett plazma lipideket, 
dohányzást, orális fogamzásgátlók használatát. 

Klinikai kép 

Anamnézis (egyéni, családi) 
A beteg fájdalom nélküli hirtelen látásromlásról számol be. A keringészavar többnyire éjfél és a 
hajnali órák között alakul ki, a második leggyakoribb időpont a reggel 6 és délután 2 óra közötti 
napszakra esik. Törzselzáródásban a betegek 5%-a azonnal elveszti látását, a többségnek van 
fényérzése, durva tömeglátása (ujjolvasás). Ág-occlusióban az elzáródásnak megfelelő látótér kiesés 
jön létre, az esetek felében a centrális látás megtartott. 

Laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 
Retinális arteriás occlusiós beteg kivizsgálása további szervkárosodás megelőzése érdekében 
mindenképpen indokolt. A kivizsgálás részeként carotis doppler és transthoracalis echocardiográfia 
elvégzése, idősebb betegeknél süllyedés és CRP vizsgálat (óriássejtes arteriitis kizárása) szükséges. 
Mivel ismert, hogy az artériás törzselzáródás emelkedett plazma homociszteinamiával társulhat és ez 
a tényező az atherosclerosis egyik független rizikó faktora, vizsgálata megfontolandó. 

Fiatalabb betegeknél (50 éves kor alatt) az emboliaforrás megtalálásához akár transoesophagealis 
echocardiográfia elvégzése is szükséges lehet. Fontos a hematológiai, véralvadási abnormalitások 
kizárása (antifoszfolipid antitestek, protein S, C, antithrombin III hiány). Ismeretlen eredetű artériás 
occlusio hátterében a leggyakoribb elváltozás a protein-S hiány. 

Diagnózis 
A szemfenéki kép alapján a diagnózis felállítható (3. ábra). Típusos esetben törzselzáródásban a 
macula cseresznye piros. Ezt az magyarázza, hogy a retinális artériák által ellátott rétegekben 
(idegrost réteg, ganglion sejtek rétege, belső plexiformis réteg, a belső nuclearis réteg belső része) 
súlyos ischaemiás károsodás alakul ki. Az oedemássá vált rétegek miatt a retina színe elszürkül. A 
macula területében a retina vékonyabb és itt áttűnik a megtartott, normális chorioidea keringés. Ha 
van cilioretinalis keringés, a papillo-macularis zóna megkímélt maradhat, a beteg nem veszíti el 
centrális látását. Ág-elzáródásban az occlusionak megfelelő területben figyelhető meg az oedema. A 
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kiegészítő vizsgálatok (fluoreszcein angiográfia, optikai koherencia tomográfia, látótérvizsgálat) 
segítséget nyújthatnak a differenciál-diagnosztikában, a beteg követésében. 

Differenciál-diagnózis 
Az a. centralis retinae occlusio differenciál diagnosztikája 

 Retina-ommotio 

 Az a. ophthalmica elzáródása: a klinikai kép az akut szakban csaknem teljesen az artériás 
törzselzáródáséval. Fluoreszcein angigráfiával azonban kimutatható, hogy a chorioidea 
keringés is sérült. A krónikus szakban diffúz pigment-egyenetlenség figyelhető meg a 
szemfenéken, amely a pigmentepithelium károsodásából adódik. 

 Tansiens ischaemiás attack (TIA): típusosan 2-10 percig tartó monocularis, fájdalommentes 
látásvesztés. A betegek a látásuk elsötétedéseként élik meg. A látás szektorszerűen, vagy 
mint egy függöny elhúzásaként tér vissza a roham elmúltával. A keringészavar hátterében 
leggyakrabban arteria carotis betegsége áll, de kiválthatja arteriitis temporalis, migrain, az a. 
ophthalmica stenosisa, aneurysmája, a háttérben hematológiai elváltozás is meghúzódhat. 

 Több retinalis arteria ág occlusiója 

 A cilioretinalis arteria elzáródása 

 Súlyos necrotizáló retinitis 

A retinalis arteria ág elzáródás differenciál-diagnosztikája 

 A retinalis kapillarisok elzáródása: gyapottépés gócok, fokális ischaemia következtében 
kialakuló puha fehér exsudatumok a retinalis idegrost-rétegben. Leggyakrabban diabeteses, 
vagy hypertoniás ill szerzett immunhiányos betegségben figyelhető meg. 

 Gyulladásos, fertőzéses eredetű retinitis 

 Susac szindróma: központi idegrendszeri microangiopathia, halláscsökkenés, esetleges 
egyensúlyzavar, bilateralis retinális arteria ág occlusiója 

Kezelés 
Az artériás occlusionak nincs bizonyított terápiája. A retina rendkívül érzékeny az oxigénhiányra. A 
keringészavar okozta ischhaemiás károsodás az első 100 percben még reverzibilis, 240 percen túl 
azonban már igen kifejezett és nem visszafordítható. Mivel a betegek legtöbbször 240 percen túl 
kerülnek szemészeti intézménybe, a látáskárosodás visszafordíthatatlan. Számos próbálkozás irányul 
a perfúziós nyomás javítására: szemnyomás-csökkentés, oxigén, széndioxid belélegeztetés, az 
embolus tovább mozdítása masszírozással. Vérlemezke-aggregáció gátlás, heparin terápia rutinszerű 
alkalmazása nem indokolt. Modern terápiás lehetőségnek ígérkezett az intraarteriais fibrinolízis. 
Sajnos számos súlyos mellékhatás miatt nem javasolt. 

Gondozás, primer prevenció 
A házi orvosi gyakorlatban a gondozás, primer prevenció alapja az alapbetegség feltárása, kezelése. 

III. Elülső ischaemiás opticus neuropathia (anterior ischaemiás opticus 
neuropathia, EION, AION) 

Definíció, BNO tartomány 
Az EION hirtelen, fájdalom nélkül kialakuló ischaemiás eredetű látóideg elváltozás. Az akut 
keringészavar papilla oedemához vezet, amely horizontális látótér kieséssel, mélyülő látásromlással, 
teljes látásvesztéssel járhat. Arteriitises és nem-artiitises (4. ábra) formát különítenek el (3. táblázat). 

H4700 Látóideg-rendellenességek, m.n.o. 

H4710 Papillaoedema, k.m.n. 

H4720 Látóideg sorvadás (Atrophia n. optici) 
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H4730 Látóidegfő egyéb rendellenességei 

H4750 Egyéb látópályák rendellenességei 

H4770 A látópályák rendellenessége, k.m.n. 

 

 

4. ábra Nem arteriitises EION 

3. táblázat. Az arteriitises és nem-artiitises EION jellegzetességei 

 Arteriitises EION Nem-arteriitises EION 

Életkor 70 év 60 év 
Nem Nőkben gyakoribb Nincs különbség 
Társuló tünetek Abroncsszerű fejfájás, a hajas fejbőr 

érzékenysége, rágási claudicatio 
Általában nincs fájdalom 

Látóélesség Az esetek háromnegyedében 
gyengébb, mint 0,1 

Az esetek kétharmadában jobb, 
mint 0,1 

Papilla Halvány, elmosódott, az excavatio 
normális 

Hyperaemiás, elmosódott, az 
excavatio kicsi 

Jellemző vörösvértest 
süllyedés érték 

70 mm/h 20-40 mm/h 

Fluoreszcein angiográfia A papilla és a chorioidea telődése 
késik 

A papilla keringése késik 

Természetes lefolyás Látásjavulás ritka, az esetek több 
mint 90%-ában a társszemben is 
kialakul 

Az esetek több, mint 40%-ában 
javulás figyelhető meg, a 
társszem a betegek 16%-ában 
érintett 

Terápia Kortikoszteroid Nincs bizonyítottan hatékony 
kezelési mód 

Epidemiológia, nem életkor 
Az arteriitises EION ritka, az 50 év felettiekben az éves incidencia 100000 lakosra számítva 0,36. 
Nőkben gyakrabban fordul elő. A nem-artiitises elülső ischaemiás opticus neuropathia az 50 évesnél 
idősebbekben az egyik leggyakoribb látóideg betegség. Az Egyesült Államokban készült felmérések 
szerint évente 6000-8000 új esetet diagnosztizálnak, a betegség incidenciája évente 2,3-20,2/100000. 
A nemek között nincs különbség, viszont lényegesen gyakrabban figyelték meg a kaukázusi 
populációban, mint az afro-amerikaiakban vagy a spanyol származásúakban. 

Pathogenesis 
A látóideg ischaemiája a szerkezetből adódóan a látóidegfő területében a leggyakoribb. A látóidegfő 
vérellátásának sérülése miatt a torlódó idegrostok perfúziója kritikus szint alá csökkenhet. 
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Az arteriitises EION a hátsó rövid ciliaris artériákban zajló vasculitis következménye. A nem-artiitises 
EION pathogenesise kevéssé tisztázott. A keringészavar a hátsó rövid ciliaris artériáktól distalisan, a 
papillát közvetlenül ellátó artéria ágakban zajlik. A keringészavar leggyakoribb oka a perfúziós 
nyomás (a vérnyomás és a szemnyomás különbsége) csökkenése. E mögött legtöbbször átmeneti 
vérnyomásesés áll a háttérben, amely alvás során, napközbeni szundikálás során jön létre. Kialakulhat 
ugyanakkor szemnyomás emelkedés következtében is, pl. glaucomás betegekben. Emboliás esemény 
ritkábban idéz elő keringészavart (4. táblázat). Vannak olyan nézet, mely szerint a nem-artiitises EION 
a cerebralis strokenak megfelelő ocularis stroke. A nem-artiitises EION azonban több szempontból 
sem azonosítható a cerebralis stroke-kal. A nem-artiitises EION-ban nem találtak összefüggést a 
dohányzással. Lévén elsősorban hypotensiv betegség, az aszpirinnek nincs jótékony hatása. A 
thrombophyliás tényezők és a nem-artiitises EION előfordulása között nem találtak szignifikáns 
összefüggést. Az esetek többségében nem thromboembolia áll a háttérben. 

4. táblázat. A nem-artiitises elülső ischaemiás opticus neuropathia kockázati tényezői 

Szisztémás tényezők 

 Hypertonia 

 Diabetes mellitus 

 Ischaemiás szívbetegség 

 Hyperlipidaemia 

 Arterialis hypotensio (nocturnalis, alvási apnoe, shock, cardiopulmonalis bypass műtét, 
hemodialízis, masszív vagy visszatérő vérzés) 

Szemészeti tényezők 

 Kis excavatio a papillán, kitöltött értölcsér 

 Papilla drusen 

 Glaucoma (pl. akut zárt zugú glaucoma, neovascularis glaucoma) 

 Bulbus megnyitó műtét (pl. cataracta-extractio, vitrektómia során fellépő nyomásingadozás) 

 

Klinikai kép 

Anamnézis (egyéni, családi) 
A féloldali fájdalom nélküli látásromlást a betegek a reggeli órákban, ébredéskor veszik észre. A 
látásromlás különböző mélységű. Beszámolhatnak a betegek nagyon enyhe látászavarról, különböző 
mértékű látótér defektusról és akár teljes fényérzés vesztésről is. 

Laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 
Az arteriitises és nem-artiitises forma elkülönítése alapvető. Ebben jelentős segítséget nyújt az 
anamnézis, valamint a süllyedés és a plazma CRP vizsgálata. Az a. temporalis superficialis biopsziát 
minden olyan esetben javasolják, amikor az előrehaladott életkor, a társtünetek, a súlyos 
látásromlás, gyorsult süllyedés és emelkedett CRP alapján felvetődik az óriássejtes arteriitis gyanúja. 

Diagnózis 
A relatív afferens pupillaris defektus monocularis ischaemiára utal. Szemfenék-vizsgálatkor típusosan 
a papilla halvány, elmosódott szélű, nem arteiitises EION-ban a papilla inkább hyperaemiás jellegű. A 
papilla duzzanat általában diffúz, de lehet szegmentális is. Ennek megfelelően a papilla felszínén 
diffúzan vagy fokalisan tágult teleangiectasiák láthatók. Peripapillarisan egy-egy lángnyelvszerű 
vérzés figyelhető meg. A papilla körüli arteriolák szűkek. 

Típusosan a látótér-kiesés horizontális jellegű. Többnyire az egyik, vagy mindkét alsó negyedet érinti, 
a felső kvadránsokban ritkább. A keringészavar lokalizációja miatt a fluoreszcein angiográfia 
segítséget nyújthat az arteriitises és nem-artiitises forma elkülönítésében. Arteriitises EION-ban a 
papillán és a környező chorioideában jelentősen késik a telődés (30-70 s). Nem-arteriitises EION-ban 
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a papilla keringésének késése szintén megfigyelhető, a festék azonban korábban jelenik meg, mint a 
vasculitisises eredetű EION-ban. Nem-artiitises EION-ban a peripapillaris chorioidea keringés nem 
késik, alig vagy egyáltalán nem különbözik az azonos korú, egészséges kontroll személyekben 
tapasztaltaktól. Optikai koherencia tomográfiával követhetjük a retinális idegrostréteg vastagságának 
változását. Már korai szakban kimutatható az idegrost réteg megvastagodása, mely tovább fokozódik 
akkor, amikor a papillán infarktus következik be. A látóideg atrófizálódásával egyidejűleg kimutatható 
az idegrostéteg elvékonyodása. A vizuálisan kiváltott potenciál (VEP) vizsgálata segítséget nyújt a 
látóideg funkciójának mérésében. 

Differenciál-diagnózis 
Az elülső ischaemiás opticus neuropathiához hasonló képet mutathat a nagy valószínűséggel szintén 
ischaemiás eredetű diabeteses papillopathia, a hypertoniás papillopathia, a migrénes opticus 
neuropathia. A papillitis szintén utánozhatja a kórképet. EION-ban azonban a látásvesztést nem kíséri 
szemmozgáskor fájdalom, a betegek általában idősebbek, a papilla halványabb. Az elkülönítésben 
további segítséget jelent a fluoreszcein angiográfia, hiszen az ischaemia miatt késik a telődés, 
szemben a gyulladásos folyamattal, ahol már azonnal megindul szivárgás. Orbitalis infiltratív folyamat 
esetén a szemmozgások beszűkülhetnek, exopthalmus, a bulbus dislocatiója, proptosis alakulhat ki. 
Intracranialis, orbitalis térszűkítő folyamat gyanúja esetén képalkotó vizsgálat szükséges. 

Terápia 
Az arteriitises EION kezelése az óriássejtes arteriitisnek megfelelő (ld. Vasculitisek fejezet). A nem-
artiitises EION-nak nincs bizonyítottan hatékony kezelése. 

Gondozás, primer prevenció 
A háziorvosi gyakorlatban a gondozás, primer prevenció alapja a kockázati tényezők feltárása, 
kezelése. 

IV. Neuritis nervi optici 

Definíció, BNO tartomány 
A neuritis nervi optici a látóideg gyulladása. Papillitisnek nevezzük akkor, ha a gyulladást 
papillaoedema kíséri (5. ábra). Neuritis retrobulbarisról beszélünk, ha a látóidegfő normálisnak 
látszik. 

H46H0 Látóideg gyulladás (Neuritis optica) 

H4810 Neuritis retrobulbaris máshova osztályozott betegségekben 

 

 

5. ábra. Papillitis 

Epidemiológia, nem, életkor 
A betegség éves incidenciája 5/100000. A betegek többsége 20 és 50 év közötti, nőkben gyakrabban 
fordul elő. 
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Pathogenesis 
Az esetek döntő többségében a látóideg gyulladás akut gyulladásos demielinizáció, függetlenül attól, 
hogy klinikailag a sclerosis multiplex bizonyítható vagy sem. Számos esetben a monoszimptomatikus 
neuritis a sclerosis multiplex első tünete. 

Klinikai kép 

Anamnézis(egyéni, családi) 
A beteg órák, esetleg egy-két nap alatt színlátászavart, kontrasztérzékenység-csökkenést és igen 
gyorsan súlyosbodó látásromlást él meg az egyik szemén. Szemmozgáskor a beteg enyhe fájdalmat 
érez. 

Diagnózis 
A látóideg érintettségét a centrális scotoma, a színlátászavar, a kontrasztérzékenység csökkenés, a 
szemmozgáskor jelentkező fájdalom egyértelművé teszi. A szemfenék vizsgálat során papilla 
duzzanatot az esetek egyharmadában találunk. A diagnózis felállításához alapvető az MR és a 
szerológiai vizsgálatok. 

Differenciál-diagnosztika 
A látóideg gyulladás elkülönítő diagnosztikája: EION, aneurysma, vasculitis, tumor, sinusitis, 
granulomatosus gyulladás, Leber-féle herediter opticus neuropathia 

Kezelés 
Az intravénásan bevezetett metilprednizolon kezelésről egyértelműen bebizonyosodott, hogy hosszú 
távon ritkábbak az exacerbatiók, kisebb az esélye a központi idegrendszeri demielinizációs 
szövődmények kialakulásának. 

Gondozás, primer prevenció 
A házi orvosi gyakorlatban a hirtelen látásromlást okozó kórkép felismerésének van jelentősége. 

V. Rhegmatogen retina leválás 

Definíció, BNO tartomány 
A rhegmatogen retina leválás lényege az, hogy a neuroretinán keletkezett teljes vastagságú lyukon, 
szakadáson keresztül az üvegtesti térből folyadék áramlik a neuroretina és a pigmenthám közé. A 
„rhegma” görög eredetű szó, rést, hasadást jelent (6. ábra). A kórkép fontosságát az adja, hogy a 
tünetet okozó rhegmatogen retina leválás beavatkozás nélkül vaksághoz vezet. 

H3300 Ideghártya leválás szakadással 

H3310 Ideghártya szétválás és cysták 

H3320 Serosus retinaleválás 

H3330 Ideghártya szakadások leválás nélkül 

H3340 Tractiós ideghártya leválás 

H3350 Egyéb ideghártya leválások 

H3570 Az ideghártya rétegeinek szétválása 
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6. ábra. Szakadás és retina leválás a temporalis felső kvadránsban 

Epidemiológia, nem életkor 
A rhegmatogen retinaleválás nem gyakori betegség, átlagos népességben az éves incidencia 
megközelítőleg 1:10000. Ugyanakkor vannak olyan kockázati tényezők, amikor a retina leválás 
gyakorisága jelentősen megnő. A legjelentősebb tényezők a következők: Nagyfokú rövidlátás (6.0 D 
feletti) esetén az incidencia háromszorosára nő. A retina leválások 10-15%-ának hátterében súlyos 
szemsérülés áll. A retina leválásos szemek közel 40%-án szürkehályogműtét történt, ugyanakkor a 
pseudophakiás szemek 1%-ában fordul elő. Úgy gondolják, hogy a szemlencse eltávolítása az 
üvegtest elfolyósodásához, idő előtti leválásához vezethet. Nagyon fontos a lencse hátsó tokjának az 
állapota. A hátsó tokon keletkezett nyílás, akár sebészileg, akár lézerrel (neodymium-YAG) készült, 
jelentősen megnöveli a retina leválás esélyét. A CMV okozta retinitist követően a betegek csaknem 
felében egy éven belül kialakul retina leválás. 

Pathogenesis 
A rhegmatogen retina leváláshoz vezető kórfolyamat az üvegtest elfolyósodásával kezdődik. A hátsó 
üvegtesti határmembrán elválik a retina felszínéről. Ekkor a szorosabban tapadó helyeken szakadás 
alakulhat ki. A szakadáson keresztül folyadék áramlik a neuroretina alá. Az üvegtest elfolyósodása 
általában korral járó folyama leggyakrabban figyelhető meg azonban nagyfokú rövidlátás, 
szemsérülés, gyulladás, congenitalis vagy öröklött szembetegségekben. A hátsó üvegtest leválás az 
elfolyósodás során hirtelen alakul ki. Ekkor folyadék jut a üvegtesti gél és a retina belső 
határmembránja közé. A folyamat típusosan a felső negyedekben kezdődik, néhány nap alatt teljessé 
válhat, a határmembrán leválás elérheti az üvegtest bázisát. 

Klinikai kép 

Anamnézis (egyéni, családi) 
A retina leválás korai tünetei megegyeznek a határmembrán leválás tüneteivel. A beteg apró fekete 
hirtelen apró fekete, úszó homályokat észlel, gyakran fényfelvillanások kíséretében. A 
fényfelvillanások általában rövid ideig tartanak, többnyire a temporalis látótérben érzékeli a beteg, 
sötét helyiségben, szemmozgásokat követően. Az úszó homályok utalhatnak üvegtesti homályokra, a 
szakadáskor keletkezett vérzésre. A fényfelvillanások a retina vongálódását jelzik. 

Látótérkiesés akkor jelentkezik, ha már elegendő folyadék került a neuroretina alá, a leválás elérte az 
ekvátort. Az alsó negyedekben keletkező leválás hosszú ideig tünetmentes maradhat. A szakadások 
többsége az ekvátor táján vagy még perifériásabban helyezkedik el. A látótér defektus (függönyszerű 
homály kúszik a látómezőbe) a leválásnak megfelelően pontszimmetrikusan figyelhető meg. A látás 
akkor romlik meg, ha a leválás eléri az éles látás helyét, a maculát. Lehetséges, hogy a betegnek ez 
lesz csak az egyetlen tünete. 

Diagnózis 
Ha a hátsó szegmentum jól tükrözhető, a diagnózis könnyen felállítható. Borús törőközegek esetén 
ultrahang vizsgálat szükséges. 
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Differenciál-diagnosztika 
A rhegmatogen retina leválást olykor nehéz elkülöníteni a tractiós vagy exsudatív (serosus) jellegű 
leválástól, már csak azért is, mert ezek a formák egymással is szövődhetnek (5. táblázat). 

5. táblázat. A rhegmatogen retina leválás differenciál-diagnosztikája 

Tractiós retina leválás 

 Proliferatív retinopathia (pl. diabetes) 

 Proliferatív vitreoretinopathia (pl. áthatoló szemsérülést követően) 

Exsudatív (serosus) retina leválás 

 Gyulladásos folyamatok esetén (pl. uveitis) 

 Chorioidea tumor (melanoma malignum, metastasis, haemangioma) 

 Chorioidea leválás 

 A retina vascularis tumorai, érmalformációi (pl. von Hippel-Lindau szindróma, Coats-
betegség) 

Retinoschisis 

 Genetikailag meghatározott, örökletes 

 Korral járó 

 

Kezelés 
A rhegmatogen retina leválás kezelési elve, hogy a retinát az alapjára visszafektessük, a szakadást 
fagyasztással (cryopexia) vagy lézerrel előidézett steril gyulladással, következményes hegesedéssel 
zárjuk. A műtétnek kétféle megközelítése van. A bedomborításos műtétnél a sclerára szivacsot, vagy 
szilikon szalagot varrunk fel, a retina alól a folyadékot sclera punctio során távolítjuk el, a szakadás 
cryopexiával látjuk el. Felső kvadránsbéli szakadás esetén az üvegtestbe levegőt, SF6 vagy C3F8 gázt 
nyomhatunk. A másik megoldás a vitrectomia. Ekkor a retinát az üvegtesti tér felől indulva fektetjük 
vissza. Üvegtest pótló anyagként használhatunk spontán felszívódó gázt (levegő, SF6, C3F8) vagy 
szilikon olajat. Ez utóbbit a későbbiek során le szoktuk bocsájtani. Üvegtest pótló anyagok 
használatakor a beteget pozícionálni szükséges (semmiképp nem szabad hanyatt feküdni). Ha gázt 
helyezünk az üvegtesti térbe, a beteg a gáz felszívódásáig nem utazhat repülőn, mert a gáz expandál. 
A szakadás zárása egyaránt történhet lézerrel vagy cryopexiával. 

Gondozás, primer prevenció 
A panaszok alapján a házi orvosnak fel kell ismernie, hogy részletes szemfenék vizsgálatra van 
szükség. 

VI. Endophthalmitis 

Definíció, BNO tartomány 
Az endophthalmitis igen súlyos, a szem elülső és hátsó szegmentumát egyaránt érintő gyulladás. 
Leggyakrabban bulbus megnyitó műtétet követően vagy áthatoló szemsérülés után alakul ki fertőzés 
következtében (6. táblázat). 

H4400 Gennyes endophthalmitis 

H4410 Egyéb endophthalmitis 

H4419 Egyéb endophthalmitis, k.m.n. 

H4510 Endophthalmitis máshova osztályozott betegségekben 

 

6. táblázat. Az endophthalmitis felosztása 
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I. Fertőzéses eredetű 
A. Exogen 

1. Sebészi (bulbus megnyitó műtétek): akutan fellépő, késleltetve fellépő, fistulához társuló 
2. Trauma 

B. Endogen 
1. Haematogen szórás 

II. Nem fertőzéses eredetű 
A. Túlérett hályog 
B. Steril 

Epidemiológia, nem, életkor 
Az endopthalmitisek többségében a kórokozó kívülről jut a szem belsejébe. Az akut endophthalmitis 
a bulbus megnyitó műtétek (szürkehályog-műtét, vitrectomia, glaucoma-ellenes filtrációs műtét, 
fistulaképzés, intravitrealis injekció, keratoplastica) egyik legrettegettebb szövődménye. Szerencsére 
a hatékony megelőzés miatt ritkán alakul ki és előfordulása évről évre csökken. Szürkehályog-
műtétet követően az éves incidencia 0,072% és 0,13% között mozog. Idősebb korban gyakoribb. A 
nemi hovatartozás nem releváns. 

Pathogenesis 
A szürkehályog-műtétet követően akutan kialakuló endophthalmitis leggyakoribb kórokozója a 
koaguláz-negatív Staphylococcus, elsősorban a beteg bőrének, ill. kötőhártyájának flórájában is 
jelenlevő Staphylococcus epidermidis. Gram negatív baktériumok, anaerobok lényegesen ritkábban 
jelennek meg, mint az endophtalmitis kórokozói. 

Klinikai kép 

Anamnézis, fizikális vizsgálat 
Akut endophthalmitisben a beteg látása órák alatt jelentősen megromolhat akár kézmozgáslátás-
fénysejtés szintjéig, a szem fájdalmassá, vörössé válik. 

Diagnózis 
Az anamnézis részletes ismerete, a gondos szemvizsgálat, beleértve az echográfiát is, segít az 
endophthalmitis korai felismerésében.  

Differenciál-diagnosztika 
A differenciál-diagnózis során felvetődő legfontosabb kórképeket a 10. táblázat mutatja. 

10. táblázat. Az endophthalmitis differenciál-diagnosztikája 

I. Az anamnézisben bulbus megnyitó beavatkozás, sérülés szerepel 
A. Súlyos, steril szemgyulladás műtét után 
B. Lencse okozta gyulladás (pl bennmarad lencserészek) 
C. Korábbi uveitis, vagy uveitisre hajlamosító autoimmun betegség 
D. Véletlenül toxikus anyag került a szembe 
E. Gyógyszer okozta (pl. triamcinolon) 

II. Az anamnézisben nem szerepel műtét, vagy trauma 
A. Daganat 
B. Vírusos retinitis 

 

Kezelés 
Az akut endophthalmitis a szemészek számára sürgősségi állapotot jelent. A látás megőrzése csak 
azonnal megkezdett kezeléssel lehetséges. Ma már az „ubi pus, ibi evacua” elve alapján a korai 
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vitrectomiát javasolják. A üvegtest eltávolítása során leoltást lehet venni az elülső csarnokból és az 
üvegtesti térből, egyidejűleg széles spektrumú antibiotikummal (vancomycin, 3. generációs 
cefalosporinok) és szteroiddal át lehet öblíteni az üvegtesti teret. A továbbiakban lokálisan és 
általánosan folytatjuk az antiflogisztikus kezelést, a beteg általánosan is kap szteroiddal kombinált 
antibiotikumot. 

Gondozás, primer prevenció 
Műtét után a betegek igen hamar hazakerülnek. A házi orvosának panaszkodó beteget az 
elmondottak és látott tünetek alapján a látás megmentése érdekében azonnal szemészeti osztályra 
kell küldeni. 
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Tesztkérdések 
1. Jelölje meg az igaz állítást! 
A. Szemfenéki keringészavarok kivizsgálása felesleges, mert a beteg látása úgysem fog javulni. 
B. Keratoconjunctivitis photoelectrica vakságot okoz. 
C. A szemfenéki keringészavart célszerv károsodásnak kell tekintenünk. 
D. A hirtelen látásromlás hátterében csak intraocularis folyamat állhat. 
 
2. Jelölje meg az igaz állítást! 
A. A nem ischaemiás vénás keringészavar prognózisa rosszabb, mint az ischaemiás jellegűé. 
B. A vénás törzselzáródás gyakoribb, mint az ág elzáródás. 
C. A vénás keringészavar csak 50 évesnél idősebbekben fordul elő. 
D. A vénás keringészavar hátterében az esetek csaknem felében hypertonia áll. 
 
3. Jelölje meg az igaz állítást! 
A. Vénás ág elzáródás az artriovenosus kereszteződésben alakul ki. 
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B. A vénás ág-elzáródás minden esetben okoz panaszokat. 
C. Vénás keringészavarban az alvadási paraméterek vizsgálata kötelező. 
D. Optikai koherencia tomográfia lehetővé teszi a perfúziós károsodás megítélését. 
 
4. Jelölje meg az igaz állítást! 
A. A retina artériás keringészavara a harmadik leggyorsabban kialakuló hirtelen látásromlás. 
B. A retina artériás keringészavara okozta károsodás az első 100 percben még reverzibilis, 240 percen 
túl azonban már igen kifejezett és nem visszafordítható. 
C. A retinális arteria occlusio gyakori betegség. 
D. A centralis arteria elzáródásának helye a lamina cribrosa. 
 
5. Jelölje meg az igaz állítást! 
A. Retinális arteria occlusióban minden beteg teljesen elveszíti látását. 
B. 50 évesnél fiatalabbakban az ismeretlen eredetű artériás occlusio hátterében a leggyakoribb 
elváltozás a protein-S hiány. 
C. Arteriás occlusio esetén 50 éves kor alatt nem szükséges emboliaforrást keresni. 
D. A retinalis arteria occlusio oki kezelése az intraarteriais fibrinolízis. 
 
6. Jelölje meg az igaz állítást! 
A. Az elülső ischaemiás opticus neuropathia (EION) verticalis látótérkieséssel jár. 
B. A nem-artiitises EION-ban a beteg rágási claudicatióról panaszkodik. 
C. Az arteriitises EION nőkben gyakoribb. 
D. Az EION oki kezelése a szisztémás kortikoszteroid. 
 
7. Jelölje meg az igaz állítást! 
A. A monoszimptomatikus látóideg gyulladás a sclerosis multiplex első tünete lehet. 
B. Papillitis esetén a színlátászavar mellett a kontrasztérzékenység sokáig megtartott. 
C. Látóideg-gyulladás esetén a p.os metilprednisolon kezelést azonnal el kell kezdeni. 
D. Nőkben a látóideg gyulladás hátterében legtöbbször sinusitis áll. 
 
8. Jelölje meg az igaz állítást! 
A. A rhegmatogen retina leválás a retina belső rétegeiben keletkezett szétválást jelent. 
B. Műlencsével élő betegekben a retina leválás gyakrabban fordul elő, mint az aphakiásokban. 
C. Citomegalovírus okozta retinitist követően a betegek csaknem felében egy éven belül kialakul 
retina leválás. 
D. A rhegmatogen retina leválás korszerű kezelése a lézerkoaguláció. 
 
9. Jelölje meg az igaz állítást! 
A. Az endophthalmitis leggyakrabban bulbus megnyitó műtét vagy áthatoló szemsérülés után alakul 
ki fertőzés következtében. 
B. A kórokozó csak exogen módon juthat a szem belsejébe. 
C. Az endophthalmitis incidenciája évről-évre nő. 
D. Az endophthalmitis modern kezelése a p. os alkalmazott 3. generációs cefalosporinok. 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: D, 3: A, 4: B, 5: B, 6: C, 7: A, 8: C, 9: A 
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A szürkehályog diagnózisa és kezelése 
dr. Nagy Zoltán Zsolt 

Bevezetés 
Az életkor előrehaladtával a szürkehályog kialakulásának valószínűsége fokozódik, 85 éves kor felett 
akár a 70%-ot is elérheti az incidenciája. A cataracta időben történő diagnosztizálásának és 
kezelésének azért van nagy jelentősége, mert az életminőség romlásában a szürkehályog kialakulása 
nagy jelentőséggel bír. A demográfiai változások miatt (lakosság öregedése) a szürkehályog műtétek 
számának jelentős növekedése prognosztizálható. A tünetek felismerésében a családorvosoknak 
kiemelt szerepük van. 

Ma a szürkehályog a technikai fejlődésnek köszönhetően jól és időben operálható. A megfelelően 
(lege artis) elvégzett műtéttel a pácienseknek teljes visus rehabilitációt biztosíthatunk, a prémium 
műlencsék implantációjával a távoli és közeli jó látóélesség is biztosítható. Ma a műtéteket sokkal 
hamarabb és kisebb mértékű visus csökkenés mellett végezzük el, köszönhetően a diagnosztikus 
eszközök, a mikrosebészeti technika, a biokompatibilis anyagok kifejlesztésének és széles körű 
alkalmazásának. A hályogsebészeti módszerek fejlődése az elmúlt 20 évben töretlen volt, mára a 
korábban 10-12 napos kórházi benntartózkodást igénylő műtét típusból egynapos ellátás keretében 
végezhető műtét vált, amely természetesen gondos preoperatív előkészítést és posztoperatív 
gondozást igényel. A szabályok és kompetenciák betartásával a pácienseknek hosszútávon kiváló 
látás élességet és optikai rehabilitációt képes biztosítani a szemészeti szakma. 

Definíció, BNO tartomány 
A szemlencse anyagában történő színváltozást, illetve az azzal együtt járó átlátszóság elvesztését 
összefoglaló néven szürkehályognak nevezzük. A szürkehályog, vagy cataracta lehet veleszületett, 
illetve az élet folyamán szerzett, ezen belül megkülönböztetünk fiatal korban szerzett (juvenilis) és 
időskori (senilis) szürkehályogot. A szemlencsében kialakulhatnak fehéres kérgi homályok, az elülső 
(cataracta polaris anterior), illetve a hátsó rész (cataracta polaris posterior) közelében, továbbá az 
elszíneződés érintheti a szemlencse magját (cataracta nuclearis), illetve teljes részét. 

H2500 Kezdődő öregkori szürkehályog 
H2520 Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus 
H2580 Egyéb öregkori szürkehályog 
H2590 Öregkori szürkehályog, k.m.n. 
H2600 Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog 
H2610 Sérüléses szürkehályog 
H2620 Szövődményes szürkehályog 
H2630 Gyógyszer okozta szürkehályog 
H2680 Egyéb határozott szürkehályog 
H2690 Szürkehályog, k.m.n. 
H2800 Diabeteses szürkehályog (E10-E14+ a .3 negyedik számjeggyel) 
H2810 Szürkehályog máshova oszt. endocrin és anyagcsere betegségekben 
H2820 Szürkehályog máshova osztályozott egyéb betegségekben 
H5900 Üvegtest szindróma szürkehályog műtét után 
Q1200 Veleszületett szürkehályog 

 

Epidemiológia 
A szürkehályog műtétileg az egyik legjobban kezelhető és leggyakoribb szemészeti megbetegedés, 
amely ha nem kerül műtétre, akár vakságot is okozhat. A gazdaságilag fejletlen országokban a 
kezeletlen szürkehályog jelentős gazdasági (munkaképesség csökkenés, gondozásra szorulás) és az 
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életminőség csökkenésével együttjáró problémákat okoz. A legtöbb hályog típus előfordulási 
gyakorisága az életkor emelkedésével növekszik. A 65 év feletti lakosság körében hozzávetőleg 30% a 
0,5-es vagy annál rosszabb visus értékkel járó lencsehomályok előfordulási gyakorisága; 85 éves kor 
esetén ez a százalékos arány már 70%-ra emelkedik. Napjainkban a műtét (phacoemulsificatio, 
összehajtható műlencse beültetésével) a leghatékonyabb kezelési eljárás, amellyel gyors látás 
rehabilitáció biztosítható. Egyéb szemészeti elváltozás hiányában a páciens látóélessége teljesen 
visszaállítható. Speciális, ún. prémium műlencsék beültetésével kiváló távoli-, közeli (olvasási) és 
intermedier (komputer használathoz szükséges látás) biztosítható. 

Mortalitás/morbiditás 
Korábban már említésre került, hogy a cataracta előfordulási gyakorisága az életkor emelkedésével 
növekszik. A szürkehályog a mortalitás vonatkozásában nem gyakorol hatást, azonban, ha nem lát jól 
valaki gyakrabban okozhat, vagy szenvedhet el balesetet, amely komoly egészségügyi 
következményekkel is járhat. Az életminőség vonatkozásában a kezeletlen szürkehályog jelentősen 
rontja az életminőséget. 

A szürkehályog típusai: 

1. Veleszületett 

2. Szerzett: 

 Cataracta incipiens (kezdődő lencse homályok) 

 Cataracta polaris anterior (elülső tok közelében) 

 Cataracta polaris posterior (hátsó tok közelében, 1. ábra) 

 Cataracta nuclearis (a szemlencse magjában kialakuló hályog típus) 

 Cataracta progrediens (érett, a teljes szemlencse elszürkülését okozó hályog, 2. ábra) 

 Cataracta brunescens (megbarnult, nagyon kemény hályog típus 3. ábra.) 

 Cataracta nigra (fekete lencse mag, a legkeményebb hályog, amely víztartalmát elveszítette, 
4. ábra) 
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1. ábra. Cataracta polaris posterior 

 

 

2. ábra. Cataracta progrediens 

 

 

3. ábra. Cataracta brunescens 
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4. ábra. Cataracta nigra 

Nem 
A szürkehályog előfordulási gyakoriságában nemi és rassz-különbségek nem igazolhatók, mindkét 
nemet egyaránt érintik. A veleszületett hályog kialakulásában a genetikai tényezőknek szerepe van, 
rokonházasságokban gyakoribb. 

Életkor 
A szürkehályog előfordulási gyakorisága az életkor növekedésével emelkedik, ez alól kivétel a 
veleszületett forma. Utóbbi azért nagy jelentőségű, mert ha nem kerül időben műtétre a gyermek 
érintett szeme, akár mindkét szeme bilaterális forma esetén, tompalátóvá válhat. 

Társadalmi háttér 
Társadalmi és anyagi helyzettől független a szürkehályog kialakulása, az öröklődésnek biztosan 
szerepe van, ezért az anamnézisban a családi előfordulásra mindig rákérdezünk. A nehezebb anyagi 
körülmények között élők között, továbbá falusi életforma esetén sokszor a látást nagy mértékben 
korlátozza már a hályog, amikor a betegek a szemorvosnál vizsgálatra, illetve műtétre jelentkeznek. 

Patofiziológia 
A szürkehályog kialakulásának okát igazából nem tudjuk. A veleszületett formáknál az öröklődésnek 
és a rokonházasságnak nagy a jelentősége. Az időskori (senilis cataracta) szürkehályog kialakulásában 
is szerepe van az öröklődésnek. A napfény (ultraibolya sugárzás) kóroktani szerepe nem 
elhanyagolható, ezért kültéri foglalkozást folytatóknál az ultraibolya sugárzás elleni szemvédelem 
fontos. A kiváltó okok között szerepel még a fiatalkori dohányzás, az élet során szedett gyógyszerek, 
elsősorban a szteroid származékok (orális és helyi kezelés formájában), a D-vitamin hiány, illetve 
túladagolás, a Ca-hiány és túladagolás. Diabetes mellitusban a szemlencse anyagcseréje és 
biokémiája megváltozik, az enzimrendszer az aldóz-reduktáz irányába tolódik el, amelynek hatására 
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és következtében a szemlencsében az elülső tok alatt vakuolumok, maghomály és következményes 
transzparencia változás lép(het)nek fel. 

Műtéti indikáció 
 A szürkehályog következtében csökkent látási funkció 

 Ha a hályog zavarja a hátsó szegment elváltozásainak vizsgálatát 

 A szemlencse okozta egyéb gyulladásos betegségek: phacolysis, phacoanaphylaxis, 
phacomorph glaucoma, azaz a szemlencse fehérje anyagának kiszabadulása miatti gyulladás, 
fájdalom, szemnyomás emelkedés 

 Magas, egyéb refraktív sebészeti módszerrel nem kompenzálható fénytörési hiba (nagyfokú 
rövidlátás, illetve túllátóság (hypermetropia) 

Hatáskör/kompetencia 
A szürkehályog diagnózisa és kezelése szemész szakorvosi feladat. A családorvosnál való jelentkezés 
során a páciens panaszainak meghallgatásának nagy a jelentősége. A fénytörés myopiás irányba való 
eltolódása lehet az első jele a szürkehályog képződésének. Ilyenkor a szemlencse vastagszik, 
törőereje növekszik. A fénytörés a rövidlátás irányába tolódik, a beteg azt veszi észre, hogy távolra 
rosszabbul lát, közelre viszont szemüveg nélkül tud olvasni. Későbbiekben a kontrasztlátás csökken, 
szürkületkor, illetve éjjel rosszabbul látnak a betegek, nem mernek gépjárművet vezetni. Káprázási 
panaszok léphetnek fel nappal, szürkületben és éjjel egyaránt. A szürkehályog teljessé válásával a 
betegnek csak fényérzése marad. 

A családorvos a beteg anamnézis felvétele során az említett látással kapcsolatos panaszok alapján a 
szürkehályogot diagnosztizálhatja, amely csak iránydiagnózis lehet, mivel számos egyéb betegség is 
okozhat hasonló látás panaszokat. Amennyiben a rendelőben visus tábla is rendelkezésre áll, a 
látóélességet objektivizálni lehet. Amennyiben nincs táblaolvasása sem a betegnek (egyetlen számot 
sem tud a visus tábláról elolvasni) mindenképpen szemész szakorvoshoz kell irányítani. 

Patogenezis 
Az elülső kérgi homályok leggyakrabban foglalkozási megbetegedésként az üvegfúvó mesterekben 
jelentkeznek, hiszen a melegített üveg esetén infravörös sugárzás keletkezik, amely a szemlencse 
elülső részében homályokat okoz(hat). Hátsó kérgi homályok jellegzetesen a dohányzók esetében 
mutathatók ki, de krónikus szteroidszedés, vagy helyi kezelés (szemcsepp, szemkenőcs) hosszú időn 
át tartó alkalmazása kapcsán is kialakulhatnak. A centrális maghomály gyakran kapcsolódik közepes, 
illetve magas fokú myopiával. 

Táplálkozási tényezők is közrejátszhatnak a lencsehomályok képződésében. Korábban a túl sok, 
illetve túl kevés D-vitamin, illetve magas kálcium szint, egyéb ionok eltérését mutatták ki. 
Természetesen nem elhanyagolható a napsütés szerepe, illetve az ellene való védekezés hiánya. 
Trópusi országokban, ahol magas a napsütéses órák száma, lényegesen magasabb a szürkehályog 
előfordulási gyakorisága, mint a kevesebb napsütéses órával rendelkező országok esetében. Fontos 
szempont, hogy a hó, illetve a tavak, tengerek vizéről visszaverődő ultraibolya sugárzásnak, - 
amelynek jelentős része a szemlencsében nyelődik el -, szintén szerepe lehet a hályogképződésben. A 
rövid hullámhosszú (UV-C tartomány) a szaruhártyában, míg a hosszabb hullámhosszú sugárzás 
(ultraibolya-B és A-tartomány) a szemlencsében, illetve a szem mélyebb részeiben nyelődik el. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
A családorvos szerepe fontos a tünetek észlelésében. Az anamnézisben fokozatos látásromlás 
szerepel. A csökkenő látóélesség, „ködös látás”, a káprázási panaszok, olvasási nehézség, napfényben 
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való rossz látás (centrális maghomályok esetén) hívhatják fel a figyelmet a szürkehályog képződésére. 
A kontrasztlátás gyengül, a szürkületi, illetve éjszakai vezetés nehezített. A betegvizsgálat során a 
családi anamnézisre mindenképpen rá kell kérdezni, az egyenes ági rokonok között előfordult-e 
szürkehályog, hány éves korban, illetve operálták-e? Egyéb szemészeti megbetegedése volt-e a 
hozzátartozóknak? 

Az egyéni anamnézisben rá kell kérdezni, hogy látáspanaszait mikor vette észre a beteg? 
Látásromlása milyen mértékű, életminőségét hogyan befolyásolja? El tudja-e látni foglalkozását, 
családi és egyéb kötelezettségeit? 

Laboratóriumi vizsgálatok 
Műtétre való előjegyzés során a következő laboratóriumi vizsgálatok elvégzését kér(het)i a 
szemorvos a családorvostól: mellkas rtg, T: vérkép, T. vizelet vizsgálat, vérnyomás, magas vérnyomás 
esetén annak gyógyszeres beállítása. Altatásos műtét esetén természetesen teljes laborvizsgálat 
szükséges. Belgyógyászati konszenzus, altatás esetén aneszteziológiai elővizsgálatra van szükség. 

Képalkotó vizsgálatok 
A szürkehályog diagnózis réslámpás vizsgálaton alapul. A réslámpa segítségével a szemorvos 
megállapítja a szemlencse homályok lokalizációját (elülső, vagy hátsó kérgi, maghomály, vagy diffúz 
szemlencse homály), az elszíneződött lencse színét (fehér, szürke, barna, fekete). 

Műszeresen az ún. elülső szegment OCT-vel (optikai koherencia tomográfia) is megállapítható a 
szürkehályog stádium beosztása (szemész szakorvosi feladat). 

A műtét megkezdése előtt ultrahangos műlencse tervezést (biometria) végez a szemorvos 
(megállapítja, hogy a szaruhártya törőereje, a szemgolyó hossza alapján milyen dioptriájú műlencsét 
kell a páciensnek beültetni, hogy távolra vagy közelre korrekció nélkül jól lásson. 

Egyéb vizsgálatok 
Az anamnézis felvétele során fontos rákérdezni a korábbi gyógyszerek szedésére, pl.: a tamsulosin 
(Flomax) ún. „floppy iris szindrómát” okozhat, amely jelentősen megnehezíti a műtét kivitelezését. A 
szemorvosok többsége ilyen esetben kéri a gyógyszer szedésének felfüggesztését. 

Az antikoaguláns kezelés felfüggesztése, vagy átállítása szükséges, amennyiben a szemorvos 
retrobulbaris érzéstelenítésben tervezi a műtétet, illetve a conjunctiván, vagy a sclerán is sebészi 
metszés történik. Amennyiben csak corneasebet készít az operatőr, az antikoaguláns terápia 
átállítása nem szükséges, mivel a szaruhártya érmentes, átlátszó szövet. 

A jód érzékenység, érzéstelenítővel, antibiotikumokkal szemben fennálló túlérzékenység szintén 
fontos része az anamnézis felvételének. 

A szemorvos feladatai 
A látóélesség pontos meghatározása és dokumentálása. A visus meghatározása a Kettesy-féle 
decimális olvasótábla segítségével történik. Amennyiben nincs táblaolvasása a páciensnek, 
meghatározzuk, hogy hány méterről tudja megmondani a felmutatott ujjak számát (Pl. 2 mou azt 
jelenti, hogy 2 m távolságból megmondja, hogy a szemorvos hány ujjat tart egy sötét kartonpapír 
elé). Előrehaladott szürkehályog esetén a fényérzés vizsgálata sötét szobában gyertyával történik 5 
m-ről, a betegnek a fény irányát is lokalizálnia kell. A szemlencse réslámpás vizsgálatával együtt 
kötelező a szemnyomás megmérése, és a hátsó pólus vizsgálata. Az optikai korrekcióhoz ultrahangos 
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lencsetervezésre van szükség. Nem transzparens törőközegek esetében B-képes ultrahang vizsgálatot 
rendel el a szemorvos. 

Diagnózis 
Szürkehályogos beteggel a szemorvoson kívül találkozhat a családorvos, optikus, optometrista, 
belgyógyász, természetgyógyász, stb. 

A szürkehályog diagnózisát a réslámpás vizsgálat eredménye alapján lehet felállítani. A vizsgálatot 
pupillatágításban kell végezni, ekkor a szemlencse perifériás részei is megítélhetőek. A diagnózis 
felállítása és a kezelés (műtét) szemész szakorvosi feladat. A kivizsgálásban a szemorvos és a 
családorvos együttműködik. 

A szemlencsében különböző lokalizációjú és mértékű homályokat észlel a vizsgáló. Anatómiailag az 
elülső kéregben, a hátsó kéregben és a magban, illetve körülötte a teljes szemlencsében fordulnak 
elő homályok. A homályok lehetnek flokkulárisak, azaz vattatépésszerűek, szemcsések, küllőszerűek 
és diffúzak. Előrehaladott szürkehályog esetén a szemlencse teljesen elfehéredhet, illetve színe 
sötétbarnává, továbbá feketévé is válhat (cataracta brunescens et nigra). A teljesen fehér 
szürkehályog általában nem kemény, azonban állománya duzzad, könnyen tokrepedés lép fel, 
következményes ún. phacogen uveitissel, illetve a szemnyomás jelentős emelkedésével. A barnás és 
fekete mag esetén a szemlencse rendkívül kemény, a phacoemulsificatiós technikával a lencse 
darabolása nehéz, sok ultrahang energiát igényel, sokszor az endothelium károsodása a 
következmény, a szaruhártya borússá válásával (keratopathia bullosa), amely regeneráció hiányában 
szaruhártya átültetést tehet szükségessé. A réslámpás vizsgálat esetén a szem hátsó pólusát is meg 
kell vizsgálni (szemfenék vizsgálat), amelynek differenciál diagnosztikailag van jelentősége. 

Differenciál-diagnózis 
Üvegtesti kórképek, mint bevérzés, gyulladás (vitritis), szemfenéki bevérzés, macula degeneráció, 
retina dystrophiák 

Kezelés 
Kezelése műtéti. Korábban az elszürkült szemlencsét teljes egészében (intracapsularis hályog 
extractio) eltávolítottuk, és +10-12 dioptriás szemüveget kellett a betegnek hordania. Ezt követően a 
90-es évektől kezdődően az extracapsularis technika során a lencse törőerejét egy megfelelő 
dioptriájú azonban nem összehajtható típusú műlencsével pótoltuk. 

Ma a kissebes, ún. phacoemulsificatiós technikával operálunk. Az elülső tokon kerek nyílást készítünk 
4,5-5 mm átmérővel, és a cornea seben (kb. 2 mm nagyságú) át távolítjuk el a szemlencse anyagát, 
megőrizve a hátsó tokot (5. ábra). Ezután egy összehajtható anyagból készült műlencsét implantálunk 
a tokzsákba, amely teljes optikai rehabilitációt biztosít a betegnek. Legújabban (2008-tól) a 
femtolézer segítségével tudjuk elkészíteni az elülső tokon a jól centrált és garantált átmérőjű kerek 
nyílást. A femtolézer a szemlencse elhígításában, illetve darabolásában is hasznos segítség, továbbá a 
szaruhártya sebet is tetszőleges nagyságban és helyen készíthetjük el segítségével. Ezzel a módszerrel 
a szürkehályog műtétek biztonsága és jósolhatósága jelentősen növelhető, amely az ún. prémium 
műlencsék (multifokális, akkomodáló, aspherikus műlencsék) implantációja során kiemelt 
jelentőséggel bír. A femtolézeres hályogműtét biztonságát növeli a beépített OCT-készülék, amellyel 
mikrométeres pontossággal ítélhető meg az elülső és a hátsó tok helyzete, amely a műtét 
tervezéséhez és biztonságos kivitelezéséhez elengedhetetlen (6. ábra). 
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5. ábra. A hátsó tokon készített YAG-lézeres capsulotomia utáni állapot 

 

 

6. ábra. beépített OCT segíti a szemorvost a műtét megtervezésében és kivitelezésében 

A műlencséknek is több típusa áll rendelkezésre. A hagyományos monofokális típuson kívül, amelyek 
közelre, vagy távolra korrigálják a páciens látását, ma már elérhetőek a multifokális műlencsék is, 
amelyek távolra és közelre is jó látást biztosítanak. Az akkomodáló műlencsék szintén a szemészeti 
rehabilitáció nagy ígéretei. A széli aberrációktól mentes műlencse típust aspherikus műlencsének 
nevezzük. Az utóbbi 3 típus összefoglaló elnevezése az ún. prémium műlencsék. 

Az érzéstelenítés lehet retrobulabaris anesztézia, cseppérzéstelenítés, sub-tenon érzéstelenítés. Az 
utóbbi időben a két utóbbit preferálják a betegek és a szemorvosok. 

Magasabb műtéti kockázatot jelentő esetek: 
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 Nem táguló, szűk pupilla 

 Zonula gyengeség, vagy dehiscencia 

 Barna, vagy fekete lencse (cataracta brunescens et nigra) 

 Fehér hályog 

 Magas dioptria értékű myopia 

 Magas dioptriájú hypermetropia 

 Cataracta polaris posterior (üvegtesttel kapcsolódhat a hátsó tok, ezért ritkán a legfinomabb 
műtéti technika ellenére és a hátsó tokon sérülés alakulhat ki) 

 Fuchs-féle endothelialis dystrophia (endothelium dekompenzációja miatt) 

 Glaucoma, pseudoexfoliációs glaucoma (zonula gyengeség, 7. ábra) 

 Kezeletlen diabetes mellitus 

 Korábbi a szemet ért tompa, illetve áthatoló sérülések (8. ábra) 

 

7. ábra. Ectopia lentis. A tartó zonulák jól látszanak, Marfan-szindrómában gyakori 
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8. ábra. Sérüléses eredetű szürkehályog 

A műtéttel kapcsolatos szövődmények ritkák. A megvakulás veszélye, illetve a műtettel 
kapcsolatosan a szem elvesztésének a veszélye 1:10000. A potenciálisan a látóképességet 
veszélyeztető szövődmények lehetnek: 

 Endophthalmitis (0,1%) 

 Suprachoriodealis vérzés (expulzív vérzés) (0,1%) 

 Retina leválás (1%) 

 Cystoid macula edema (CME) (1-2%) 

 Cornea dekompenzáció (0,3%) 

 Hátsó tok ruptura és üvegtesti veszteség (2-3%) 

 A lencse mag elsüllyedése (kevesebb, mint 1%) 

 A műlencse subluxatiója 

Egyéb, kevésbé súlyos szövődmény lehetőségek: posztoperatív szemnyomás emelkedés, iris 
prolapsus, seb szivárgás, uveitis, refraktív eltérés a tervezettől, csepp allergia, diplopia, ptosis, hátsó 
tok fibrosis (9. ábra). 
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9. ábra. A hátsó tokon kialakult fibrosis rontja a páciens látását 

Gondozás 
A műlencse beültetésen átesett páciens, amennyiben az phacoemulsificatióval és összehajtható 
műlencse beültetésével történt és a műtét eseménymentes volt, nem igényel különösebb gondozást. 
Amennyiben a posztoperatív időszakban a szemnyomás megemelkedik, illetve az endothelium 
károsodása miatt a cornea átlátszósága átmenetileg, vagy tartósan csökken, hosszan tartó 
szemcseppentés és kezelés válhat szükségessé. Amennyiben a páciens a másik szemével rosszul lát, 
mindenképpen gondozásra szorul. A jó életminőség biztosításához szükség van a preventív 
szemléletre mind a páciens, mind a kezelőorvos részéről. Idős betegek esetén gondoskodni kell arról, 
hogy a szemcsepp bekerüljön a szembe (lehetőség fekvő testhelyzetben történjen a cseppentés és 
hozzátartozó által), továbbá a beteg ne nyomkodja, ne vakarja a az operált szemét, abba por, piszok, 
szappan, izzadtság csepp, egyéb kémiai anyag a műtétet követően legalább 1 hónapig ne kerüljön. Az 
antibiotikum és szteroid tartalmú szemcseppet hozzávetőleg 10 napon keresztül kell cseppentenie a 
betegnek. 

Terápiás elégtelenség 
Terápiás elégtelenség műtéttechnikai inszufficiencia kapcsán léphet fel, amely a szaruhártya 
dekompenzációját, másodlagos szemnyomás emelkedést okozhat. Sérülhet a hátsó tok és az 
üvegtest, amely következményes retina leválást okozhat. 

Későbbiekben a hátsó tokon 10-20%-os incidenciával fibrosis léphet fel, amelyet ambulanter módon 
YAG-lézerrel jól lehet kezelni, a betegnek ismét teljes látóélességet biztosítva. A hátsó tok fibrosis 
ellen fokozott védelmet nyújt, amennyiben a műlencse szélét éles széllel képezik ki, és az elülső tok 
teljes mértékben fedi a műlencse optikáját. Sajnos azonban a modern technológiájú élképzés sem 
akadályozza meg teljesen a secundariák képződését (a műtéttől számított 2-5 éven belül). 



 2271 

Technikailag nem jól kivitelezett műtétek esetén a szaruhártya endotheliuma dekompenzálódhat 
(keratopathia bullosa), a szemen belül enyhe, vagy súlyos gyulladás léphet fel. Utóbbinál a 
következmény a látás teljes elvesztése is lehet (endophthalmitis). Ezenkívül előfordulhat a 
szemnyomás átmeneti, vagy tartós megemelkedése is, amely kezelést, illetve tartós gondozást 
igényel(het). 

Primer prevenció 
Primer prevenció nem létezik. A dohányzás mellőzése és napfénytől való szemvédelem (UV-szűrős 
napszemüveg) révén a szürkehályog esetek egy része elkerülhető, vagy fellépési idejük kitolható. 
Szoláriumozás kapcsán fontos az UV-védelem, amely betartásának rendkívül nagy a jelentősége. 

Irodalom 
Lang GK. Ophthalmology .Thieme Verlag (2010) 
Reim M. Augenheilkunde. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart (1990) 
A felnőttkori szürkehályog diagnosztikája és kezelése. Szemészeti Szakmai Kollégium irányelv (2011) 
Nagy Z et al. Initial clinical evaluation of an intraocular femtosecond laser in cataract surgery. J. 
Refract. Surg. 25:1053. (2009) 

Tesztkérdések 
1. Mekkora 85 éves kor felett a szürkehályog előfordulási gyakorisága? 
A. 10% 
B. 70% 
C. 22% 
D. 40% 
E. 95% 
 
2. A szürkehályog típusa(i) 
A. Veleszületett 
B. Szerzett 
C. Traumás 
D. Gyógyszer mellékhatás okozta 
E. Mindegyik lehet 
 
3. A cataracta brunescens műtéti kezelése phacoemulsificatióval könnyű 
A. Igaz 
B. Hamis 
 
4. A cataracta polaris posterior kialakulásának leggyakoribb okai 
A. Dohányzás vagy korábbi szteroid kezelés (helyi, vagy általános) 
B. C-vitamin 
C. Üvegfúvás (szakma) 
D. Táplálkozásélettani 
 
5. A cataracta előfordulási gyakoriságában jelentős nemi különbségek mutathatók ki a nők 
A. Igaz 
B. Hamis 
 
6. A szürkehályog műtéti indikációját képezi, kivéve: 
A. Csökkent látási funkció a lencsehomályok miatt 
B. A vizsgáló szemorvos nem látja a hátsó pólust a lencsehomály következtében 
C. +6,0 D-t meghaladó hypermetropia 
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D. Phacolyticus glaucoma 
E. -6,0 és -8,0 D közötti myopia 20 éves életkorban 
 
7. A szürkehályog diagnózisa családorvosi feladat: 
A. Igaz 
B. Hamis 
 
8. A családorvos szürkehályogra következtethet, amennyiben a páciens panasza a következő, KIVÉVE: 
A. Csökkenő látásfunkció 
B. Esti vezetésnél káprázási panaszok 
C. A fénytörés a myopia irányába tolódik el 
D. A kontrasztlátás javul 
E. Egyes betegek szemüveg nélkül jobban olvasnak 
 
9. A szürkehályog modern sebészi kezelését jelenti 
A. Intracapsularis háloyg extractio 
B. Extracapsularis hályog extractio 
C. Phacoemulsificatio, femtolézeres szemlencse műtét 
 
10. A szürkehályog műtét előtt szükséges laborvizsgálatok, KIVÉVE: 
A. T. Vérkép 
B. T. vizelet vizsgálat 
C. Vérnyomáskontroll és -beállítás 
D. Vércukor ellenőrzés 
E. EKG 
F. Mellkas rtg. 
 
11. A szürkehályog differenciál diagnózisa szempontjából szóbajövő kórképek, KIVÉVE: 
A. Üvegtesti betegségek 
B. Retinalis betegségek 
C. Macula degeneráció 
D. Retina dystrophiák 
E. Ptosis 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: E, 3: B, 4: A, 5: B, 6: E, 7: B, 8: D, 9: C, 10: F, 11: E 

Glaucoma 
dr. Holló Gábor 

Bevezetés 
A háziorvos sokat tehet a glaucomás beteg sikeres gondozása érdekében. Észlelheti a szemészeti 
kezelés szisztémás mellékhatásait, beszámíthatja a szemcseppek általános hatásait a szisztémás 
kezelésbe, konzultálhat a beteget gondozó szemorvossal, és javíthatja a szemészeti kezeléssel 
kapcsolatos compliance-t. 

Definíció, BNO tartomány 
A glaucoma számos eltérő pathomechanizmusú betegség által alkotott betegségcsoport. Lényege a 
retinális ganglionsejtek kórosan felgyorsult ütemű, progresszív pusztulása apoptosis révén. A retinális 
ganglionsejtek apoptosisa normális, élettani folyamat, azonban egészséges szemen mértéke kicsi. 
Mivel lényegesen több ganglionsejtünk van a retinában, mint amennyi a jó látáshoz szükséges 
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(redundáns rendszer), az élettani ganglionsejt veszteség nem eredményez látásromlást még idős 
korban sem. Glaucomában azonban funkcionálisan jelentős látásromlás alakul ki. Ez irreverzibilis, 
mivel retinális ganglionsejtek a születés után már nem képződnek. Klinikailag a glaucomás károsodás 
a látóidegfő peremterületének (papilla nervi optici) jellegzetes mintázatú károsodásával 
(peremterület vesztés, az excavatio megnagyobbodása, a cup/disc arány növekedése), a retinális 
idegrostréteg vékonyodásával és a látótér rosttípusú kieséseinek megjelenésével határozható meg. 

H4000 Zöldhályog gyanú 
H4010 Elsődleges nyílt-zugú zöldhályog 
H4020 Elsődleges zárt-zugú zöldhályog 
H4030 Szemsérülés okozta másodlagos zöldhályog 
H4040 Szemgyulladás okozta másodlagos zöldhályog 
H4050 A szem egyéb megbetegedéseihez társuló másodlagos zöldhályog 
H4060 Gyógyszerek okozta másodlagos zöldhályog 
H4080 Egyéb zöldhályog 
H4090 Zöldhályog, k.m.n. 
P1532 Traumás glaucoma szülési sérülés miatt 
Q1500 Veleszületett zöldhályog (glaucoma congenita) 

 

A glaucoma népegészségügyi jelentősége 
A glaucoma a 40 évesnél idősebb, kaukázusi rasszba tartozó népesség mintegy 2-3%-át betegíti meg, 
tehát gyakori betegség. Az életkor előrehaladtával gyakorisága nő, 80 éves kor körül 8% a 
prevalenciája. A korai panaszok hiánya lehet az egyik oka annak, hogy a Földön glaucomában 
szenvedő mintegy 73 millió ember körülbelül 10%-a mindkét szemén megvakult e betegség 
következtében. Az európai népességben a primer nyitott zugú glaucoma („simplex glaucoma”) a 
leggyakoribb típus. Mivel a nyitott zugú glaucomák jelentős része genetikailag meghatározott, a 
beteg panaszmentes közvetlen vérrokonainak szemészeti vizsgálata indokolt. A tömeges szűrés nem 
lehetséges, mivel a betegség prevalenciája ehhez alacsony, és a panaszmentes betegek nem jelennek 
meg megfelelő számban a szűréseken. 

A glaucomás látáskárosodás hatása az életminőségre 
A látótér károsodása paracentrálisan vagy a látótér perifériáján indul meg, a periféria elvesztése után 
a centrum (az éleslátás helye) is véglegesen károsodik. Az életminőség súlyos megromlása azonban 
sokkal korábban bekövetkezik, ugyanis a parecentrális látótér terület az olvasásához, számítógép 
használathoz, gépjárművezetéshez stb. elengedhetetlen. A perifériás látótér károsodása közlekedési 
nehézséget és szignifikánsan emelkedett baleseti sérülési gyakoriságot okoz. 

A kezelés célja 
A glaucomát azért kell minél korábbi állapotában (lehetőleg még a funkcionálisan jelentős 
látásromlás kialakulása előtt) felfedezni és a hatékony kezelést minél előbb megkezdeni, hogy minél 
több retinális ganglionsejtet megőrizzünk, és a hozzájuk tartozó látásfunkciókat a beteg élete végéig 
biztosíthassuk. Ha a beteget kezelik, de a kezelés nem megfelelő eredményességű, a glaucoma a 
vakságig progrediálhat (ez nemritkán így is történik). Mivel a látáskárosodás nem azonnali, és a 
változás évek alatt, fokozatosan alakul ki, a betegek (és az orvosok) hajlamosak a látszólag kedvezőbb 
utat választani, és kevésbé agresszíven kezelni a glaucomát, mint kellene. 

Az ocularis hypertensio nem glaucoma, és glaucoma emelkedett szemnyomás nélkül is kialakulhat. 

Az egészséges szem intraocularis nyomása általában 12 Hgmm és 21 Hgmm közötti, bizonyos 
esetekben (ocularis hypertensio) ennél magasabb is lehet anélkül, hogy glaucoma kialakulna. Nyitott 
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zugú glaucoma a normális tartományban lévő szemnyomás mellett is kialakulhat, ez a helyzet a 
primer nyitott zugú glaucomák 50%-ában. 

A glaucoma fő típusai 
A glaucoma fő típusait az 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat. A glaucoma fő típusai 

1. Nyitott zugú glaucomák (a csarnokzug nyitott, de a trabecularis hálózat folyadékáteresztő 
képessége csökkent) 

A. Primer nyitott zugú glaucoma csoport (emelkedett szemnyomással vagy anélkül) 
B. Szekunder nyitott zugú glaucoma (pl. kortikoszteroid indukálta glaucoma). Ezekben a 

glaucomákban a szemnyomás mindig emelkedett. 

2. Zárt zugú glaucomák (a csarnokzug mechanikusan elzárt, a szemnyomás magas) 
A. Primer zárt zugú glaucoma (pupilláris blokk mechanizmus, l. később) 
B. Szekunder zárt zugú glaucoma (a csarnokzugot valami elzárja, a szemnyomás magas) Fontos 

példa a diebateses proliferatív retinopathia szövődményeként kialakuló szekunder zárt zugú 
glaucoma 

3. Veleszületett glaucoma (buphthalmus). Az esetek egy része kétoldali és recesszíven öröklődik, 
más része a terhesség első harmadában elszenvedett ártalom következménye, azaz szerzett, és 
lehet egyoldali 

 

A nyitott zugú glaucomák pathomechanizmusának alapjai 
A retinális ganglionsejt apoptosiát több, különböző folyamat váltja ki, ezek legtöbbször kombináltan 
fordulnak elő, egymás hatását erősítik. A szemnyomás kóros emelkedése a ganglionsejt axonjában 
zajló transzportfolyamatokat gátolja meg. A nyitott zugú glaucomákban nagyon gyakori a látóidegfőt 
ellátó végarteriolás rendszer ágaiban kialakuló, lokalizált keringésszabályozási zavar. Ez azt jelenti, 
hogy a kis arteriola egy szegmentuma kórosan összehúzódik (ez az általa ellátott axonok ischaemiás 
károsodását okozza), majd dilatál (ez reperfúziós károsodáshoz vezet). A visszatérő ischaemia-
reperfúziós károsodás gyakran jár együtt a szervezet egészének vérkeringés szabályozási zavaraival. A 
szem keringés zavarát súlyosbítja az oculáris perfúziós nyomás glaucomára jellemző nagy ingadozása. 
Az ocularis perfúziós nyomás a szem artériás vérellátását biztosító a. ophthalmica középnyomásának 
és az intraocularis nyomásnak a különbsége. Mivel a látóidegfő arterioláinak autoregulációja 
károsodik glaucomában, a perfúziós nyomás változásait a glaucomás szem nem tudja ellensúlyozni. A 
szemnyomás növekedése és a szisztémás vérnyomás csökkenése egyaránt időleges hypoxiát okoz, a 
fordított irányú változások pedig a reperfúziós károsodást súlyosbítják. 

Klinikai diagnosztikai eljárások 
1. A látótér automata küszöbperimetriás vizsgálata 
2. A papilla nervi optici és a retinális idegrostréteg vizsgálata (szemtükrözés és modern 

berendezések pl. optikai koherencia tomográfia (OCT)) 
3. A szemnyomás mérése napszaki vagy 24 órás görbe alapján (ezzel a glaucoma egyik kockázati 

tényezőjét, az intraocularis nyomás nagyságát becsüljük fel, a módszer önmagában nem 
alkalmas glaucoma diagnosztizálására) 

4. Gonioscopia (a csarnokzug nyitottságának vizsgálatára) 
Az egyes módszerekkel nyert eredményeket együttesen, összefüggésben kell értékelni, egyik 
megközelítés sem alkalmas véleményalkotásra önmagában. Mivel a glaucoma progresszív betegség, 
az állapot terápia mellett is romolhat. A diagnosztikai vizsgálatokat kezelés esetén is 6 havonta 
folyamatosan ismételni kell azért, hogy az esetleges további progressziót észlelhessük, és ennek 
megfelelően a kezelésen időben módosíthassunk. 
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A háziorvosi gyakorlatban egyetlen diagnosztikai módszer végezhető: a szemnyomás digitális 
tapintása. Ezzel a módszerrel az dönthető el, hogy a szemnyomás nagyjából normális-e, illetve a 
normálisnál lényegesen magasabb, vagy alacsonyabb. A szemnyomás tapintása elsősorban az akut 
zárt zugú glaucoma (glaucomás roham) betegágy melletti felismerése során használható jól. A 
beteget megkérjük, hogy mindkét szemével lefelé nézzen. Mindkét kezünk lazán behajlított 
mutatóujját a felső szemhéjra helyezzük úgy, hogy a többi ujjunkkal a csontos orbitaperemen 
támaszkodunk. Egyik mutatóujjunkkal finoman benyomjuk a szemhéjon keresztül a sclerát. Ha ekkor 
a másik mutatóujjunkon kis nyomást érzünk, a szemnyomás a normálistól nem tér el lényegesen. Ha 
nem tudjuk ujjunkkal finoman benyomni a szem falát, a szemnyomás jelentősen emelkedett. Ha 
viszont túlzottan könnyen benyomható a sclera, és a másik ujjunkat a szemgolyó fala nem nyomja 
meg, kórosan alacsony az intraocularis nyomás (hypotonia). 

A glaucoma kezelése 
Három fő kezelési típus létezik, valamennyinek közvetlen célja az, hogy a szemnyomást olyan nagy 
mértékben csökkentse, ami a további látótér károsodást (progressziót) megakadályozza. A három 
típus: 

1. Gyógyszeres szemnyomás csökkentés (főként szemcsepp formában bejuttatott hatóanyaggal, 
ritkán szisztémás acetazolamiddal) 

2. Lézeres kezelések (trabeculoplastica a nyitott zugú glaucoma kezelésére, iridotomia a primer 
zárt zugú glaucoma kezelésére) 

3. Szemnyomást csökkentő műtétek 

A háziorvos a gyógyszeres (szemcsepp) kezeléssel kerül kapcsolatba. A szemcseppek szisztémás 
mellékhatásai nem lebecsülendők. Kialakulásuk jelentősen csökkenthető, ha a beteg megfelelő 
cseppentési technikát használ. Célszerű háton fekve cseppenteni, és csak egy cseppet juttatni a 
szemrésbe. Ezután mindkét szemet egy-két percre lazán csukva kell tartani. Nem szabad pislogni, 
mert a pislogás elősegíti a szemcsepp lefolyását a ductus nasolacrimalison át a garatba. A garat 
erekben gazdag nyálkahártyájáról a hatóanyag felszívódik, ami megteremti a szisztémás 
mellékhatások kialakulásának jelentőségét. A gyógyszertúladagolás elkerülése érdekében tudni kell, 
hogy a kombinált szemnyomás-csökkentő cseppeket naponta legfeljebb annyiszor lehet cseppenteni, 
ahányszor a készítmény legritkábban cseppenthető hatóanyagát. A glaucoma kezelésére használt 
szemcseppeket a 2. táblázat foglalja össze 

2. táblázat. A glaucoma kezelésére használt szemcseppekkel kapcsolatos legfontosabb gyakorlati 
tudnivalók 

 Adagolás Szemnyomás 
csökkentő hatás 

Fő mellékhatások 

Βéta-receptor blokkolók 
   Timolol 0,25%; 0,5% 
   Levobunolol 0,25%; 0,5% 
   Betaxolol 0,25%; 0,5% 

12 óránként  
25% 
 
15-20% 

Légzésfunkció romlás, 
bradycardia, 
szívelégtelenség, 
impotencia 

PGF2α-rokon molekulák 
   Latanoprost 0,005% 
   Travoprost 0,004% 
   Bimatoprost 0,03% 

24 óránként  
30-35% 
 
15-20% 

Terhességben 
ellenjavalltak. 
Aktív uveitis esetén nem 
adhatók. 
Aphakia esetén cystoid 
macula oedemát 
okozhatnak (ritkán). 

Karboanhidráz bénítók Napi 2-3 15-20% Szulfonamid allergia 
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   Dorzolamid 2% 
   Brinzolamid 1% 

alkalommal esetén nem adhatók 

Szimpatomimetikumok 
   Brimonidine 0,2% 

Napi 2-3 
alkalommal 

25% Depresszió, 
vérnyomásesés, 
szájszárazság 
Csecsemőn letargikus 
állapot 

Paraszimpatomimetikum 
   Pilocarpin 1%, 2% 

Naponta 3–5 
alkalommal 

25% Látásromlás, az iris 
lenövése a szemlencse 
tokjához 

Kombinált szemcseppek 
PGF2α-rokon molekulák + 
β-receptor blokkolók 
 
β-receptor blokkoló + 
karboanhidráz bénító 
 
β-receptor blokkoló + 
szimpatomimetikum 
 
β-receptor blokkoló + 
pilocarpin 

 
Naponta 1 
alkalommal 
 
Naponta 2 
alkalommal 
 
Naponta 2 
alkalommal 
 
Naponta 2 
alkalommal 

a hatóanyagok 
szemnyomáscsökk
entő hatása 
összegződik 

A hatóanyagok 
mellékhatásai (lásd fent) 

 

A glaucoma ellenes szemcsepp kezelés speciális háziorvosi szempontjai 

1. A szemcsepp is szisztémás kezelés 
Noha a szemcseppeket a kötőhártya zsákba juttatjuk, azok több mint 80%-a szisztémásan szívódik fel. 
Ez nem a szemen keresztül történik, az általános hatásokat a ductus nasolacrimalis révén az orr és 
garat nyálkahártyájára lefolyó hatóanyag gyors és nagymértékű felszívódása okozza. Bár az így 
felszívódó hatóanyag kalkulált mennyisége kisebb a hasonló gyógyszertani csoportba tartozó, per os 
alkalmazott szerekénél, a szisztémás mellékhatás mégis jelentős lehet. Ezt a felszívódás gyorsasága, 
az enterohepatikus elimináció hiánya, a bizonytalan adagolás (sok idős beteg többször is cseppent, 
hogy biztosan bejusson a csepp a szembe), valamint az egyes hatóanyagcsoportokkal (pl. β-receptor 
blokkolók) szembeni, időskorban fokozódó érzékenység magyarázza. A szemcseppként alkalmazott β-
receptor blokkolók szisztémás mellékhatásai és a szisztémásan alkalmazott β-receptor blokkolók és 
kalcium csatorna-blokkolók hatásai összeadódnak. A β-receptor blokkolókkal magyarázható 
szisztémás mellékhatások észlelése esetén a szemcseppben bevitt β-receptor blokkolóra mindig 
gondolni kell, és a szemorvossal konzultálva célszerű az ilyen cseppeket elhagyni vagy más 
gyógyszertani csoportba tartozó cseppre cserélni. 

2. A szisztémás acetazolamid adás általános mellékhatásokkal járhat 
A szisztémás karboanhidráz gátló acetazolamid viszonylag gyakran okoz szisztémás mellékhatásokat 
(agranulocytosis, aplasticus anaemia, hypokalaemia, végtagfájdalom, gasztointesztinális panaszok, 
paraesthesia). 

3. Terhesség és glaucoma-ellenes gyógyszerelés 
Noha a glaucomás betegek legnagyobb része 50 évesnél idősebb, a veleszületett glaucomások, a 
juvenilis glaucomában szenvedők valamint egyes másodlagos glaucomában érintettek fiatalok, így 
esetükben a gyermekvállalás magától értetődő igény. A glaucoma ellenes gyógyszerek engedélyezett 
adagolásának humán terhességre gyakorolt hatását értelemszerűen nem tanulmányozták bizonyíték 
értékű randomizált klinikai vizsgálatokban. Az egyes hatóanyagokra vonatkozó rendszerezett adatok 
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vagy állatkísérletesek, vagy az adott hatóanyag (hatóanyag csoport) nagyobb dózisú szisztémás 
alkalmazásra vonatkoznak. Az esetleges magzatkárosító hatás lehetősége éppen ezért orvos-beteg 
konzultációt tesz szükségessé. A vélemény kialakításához az alábbi szempontokat kell figyelembe 
venni: 

 Valóban glaucomás-e a glaucomásként kezelt beteg, illetve szüksége van-e 
szemnyomáscsökkentő szemcseppkezelésre? Ha nem szükséges a kezelés, akkor szoros 
szemészeti kontroll mellett a terhesség és szoptatás idejére elhagyandó. 

 Szüksége van-e a betegnek glaucoma-ellenes műtétre? Amennyiben a beteg glaucomája 
nincs egyensúlyban gyógyszeres kezeléssel, a szemnyomáscsökkentő műtétre még a 
terhesség előtt kerüljön sor. A korszerű glaucoma sebészetében a kötőhártya alatti területen 
rutinszerűen használnak egyes citosztatikumokat abból a célból, hogy a műtét utáni 
hegesedést csökkenték, ezáltal a műtét hosszú távú eredményességét növeljék. Ha a beteg 
várandós, a hegesedéscsökkentést nem végezhetik el. Ez a műtét hosszú távú sikerességét 
jelentősen csökkenti. 

 Helyes technikával cseppent-e a beteg? Mind a terhesség létrejötte előtt, mind a terhesség 
és a szoptatás alatt a cseppentést könnypont kompresszióval kell végezni. Ez nagymértékben 
csökkenti a szisztémás felszívódást és a magzati mellékhatások lehetőségét. 

 Milyen szemcseppet használhat a beteg? Megfelelő cseppentési technika esetén a jelenleg 
forgalomban lévő cseppek nem tekinthetők nagy magzati kockázatúnak. A leggyakrabban 
alkalmazott szerek közül a β-receptor blokkolókra és a helyi karboanhidráz-bénítókra 
vonatkozóan évtizedes tapasztalat áll rendelkezésre. A prosztaglandin analóg cseppek 
hatóanyaga nagy adagban, szisztémásan alkalmazva vetélést válthat ki, ám megfelelő 
cseppentés mellett a hatóanyag mennyisége és szisztémás felszívódása minimális, lebomlása 
pedig nagyon gyors. Az esetriportok alapján a komplikációmentes terhesség tipikus e szerek 
cseppentése mellett. 

4. A szisztémás gyógyszerelés hatása a glaucomás szemre 
Számos szisztémásan bevitt gyógyszer befolyásolja a csarnokvíz termelését, elvezetését és a szem 
vérkeringését. A szisztémás kezelések szemre gyakorolt hatásai összetettek és nem teljesen ismertek, 
az adatok esetenként nem korszerűek, és elavult szemészeti klasszifikáción alapulnak. Nem meglepő 
tehát, hogy a gyógyszeralkalmazási előiratokban szereplő, glaucomára vonatkozó ellenjavallatok és 
figyelmeztetések nem mindig megalapozottak, ezáltal a „glaucomás” betegeket a kezelésből kizárják, 
míg azokat, akik nem glaucomások, de szemészeti statusuk miatt veszélyeztettek, nem azonosítják. 

A kortikoszteroidok nagyobb adagú, hosszas alkalmazása (egyéb szemészeti hatások mellett) 
szemnyomás-emelkedést, idővel glaucomás károsodást okozhat. A gyermekkorúak és a fiatalok 
valamint a primer nyitott zugú glaucomás betegek a szteroid glaucomára különösen hajlamosak. A 
szemnyomás emelkedéséért a csarnokvíz elvezetését végző trabecularis rendszer tömötté válása 
felelős. Ha a beteget a szemorvos megfelelően ellenőrzi a kortikoszeroid kezelés alatt, a 
nyomásemelkedés időben észlelhető, és a szemnyomáscsökkentő kezelés pedig időben 
megkezdhető. 

Az antikolinerg hatású gyógyszerek a pupillát tágíthatják, ami a csarnokzug elzáródását és akut zárt 
zugú glaucomát (glaucomás rohamot) válthat ki elzáródásra hajlamos (occludabilis) csarnokzugú 
szemen. Az ilyen szerek azonban nem glaucomában ellenjavalltak, hanem occludabilis csarnokzug 
esetén. Az elzáródásra hajlamos csarnokzug legtöbbször glaucoma nélkül áll fenn, és a legtöbb 
glaucomás esetben (primer és szekunder nyitott zugú glaucomák) a csarnokzug nem occludabilis. 
Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy az antikolinerg hatású gyógyszerek ellenjavallata nem a 
glaucoma. Még fontosabb, hogy az antikolinerg hatású szerek is adhatók a legtöbb occludabilis 
csarnokzugú betegnek, ha alkalmazásuk előtt lézeres iridotomiával a zug elzáródásának lehetőségét 



 2278 

kiküszöböljük. Ehhez azonban a csarnokzug occludabilis jellegét előzetesen észlelni kellene, ami nem 
oldható meg rutinszerűen minden antikolinerg gyógyszer beállítása előtt. Tovább bonyolítja a 
helyzetet, hogy a zug occludabilissá válása (a szemlencse életkorfüggő vastagodása miatt) beállított 
antikolinerg gyógyszerelés mellett, később is kialakulhat. 

5. A szisztémás hypertonia túlkezelése a glaucoma szemészetileg nem befolyásolható 
progresszióját okozza 
Ha a szem perfúziós nyomása túlzottan alacsonnyá válik, a glaucomás látótérkárosodás akár a 
vakságig progrediál. A perfúziós nyomás csökkenését egyrészt a szemnyomás emelkedése, másrészt 
az a. ophthalmica középnyomásának csökkenése váltja ki. Legtöbbször mindkét hatás egyszerre van 
jelen. A hajnali órákban a szemnyomás emelkedik, és a vérnyomás csökken, így a szem perfúziós 
nyomása csökken. Különösen kifejezett lehet a csökkenés, ha a hypertoniás beteg antihipertenzív 
kezelése túlzott éjszakai vérnyomáscsökkenést eredményez. Ez a helyzet nem ritka az idős glaucomás 
betegeken. A következmény az, hogy a glaucoma progrediál, és szemészeti eszközökkel a progresszió 
nem szűntethető meg. Ilyen esetben a szemorvos és a családorvos együttműködése elengedhetetlen: 
a vérnyomás 24 órás monitorizálása után, overdipping esetén a szisztémás antihipertenzív kezelést 
módosítani kell. 

Primer zárt zugú glaucoma, akut glaucomás roham 

1. Az elzáródás kialakulásának mechanizmusa 
A primer zárt zugú glaucomában a csarnokzugot az iris szövete elzárja, ezáltal megakadályozza, hogy 
a csarnokvíz elhagyja a szemet. Ennek megfelelően ez a betegség jelentősen emelkedett 
szemnyomással jár együtt, gyakran fájdalmat okoz. Hazánkban ritka az a típus, amiben a zug 
elzáródása lassan, észrevétlenül alakul ki. Sokkal gyakoribb a pupilláris blokk mechanizmussal 
létrejövő forma, ami jelentkezhet akutan („glaucomás roham”), és kezdődhet önmagától megoldódó 
enyhe rohamok („prodromák”) sorozataként (intermittáló akut glaucoma), ami kezeletlen esetben 
előbb-utóbb súlyos glaucomás rohamhoz vezet. Ha az iris a csarnokzugban tartósan bennmarad, 
akkor a két struktúra összenő, és a szemnyomás tartósan magas lesz. 

A primer akut zárt zugú glaucoma (glaucomás roham) kialakulásának lépései a következők. A 
csarnokvíz átáramlása a pupilla területén a hátsó csarnokból az első csarnokba nehezítetté válik. 
Ennek az az oka, hogy az iris pupilláris széle túlzottan szorosan illeszkedik a szemlencse domború, 
elülső felszínéhez. Ilyen állapot elsősorban kis szemgolyó (tengely hypermetropia) esetén fordul elő, 
különösen 40 évesnél idősebb korban, amikor a szemlencse már vastagabbá válik. Mivel a csarnokvíz 
termelése folyamatos, a hátsó csarnokban a csarnokvíz felhalmozódik, és az irist előre boltosítja. A 
szivárványhártya pupilláris széle a sphincter izom miatt merev, ezért az előreboltosulás leginkább az 
iris perifériáján következik be. Ha az előrehajló perifériás szivárványhártya a csarnokzug elé ér, a 
zugot elzárja. Ettől kezdve a csarnokvíz egyáltalán nem képes elhagyni a szemet, de folyamatosan 
termelődik. A szemnyomás néhány óra alatt rendkívül megnövekszik, 50-70 Hgmm lesz, és a 
betegnek nagyon súlyos panaszi támadnak. Kezeletlen esetben a szem néhány nap alatt véglegesen 
megvakulhat. Hasonló panaszokat okoz minden olyan szekunder glaucoma is, amiben a szemnyomás 
hirtelen és hasonlóan nagymértékben emelkedik. A háziorvosnak fel kell ismernie az akut glaucomás 
roham klinikai képét. A beteget sürgősen szemészeti egységbe kell juttatnia. 

2. Az akut zárt zugú glaucoma (glaucomás roham) szubjektív tünetei 
Általában az egyik szemen heves szem- és homlokfájdalom, a látás ködössé válása és a látásélesség 
csökkenése alakul ki néhány óra alatt. A beteg glaucomás rohamban lévő szemével fényforrásra 
nézve a fényforrás körül szivárványszínű karikát lát. Közérzete nagyon rossz, elesettnek érzi magát, 
hányingere van, esetleg hány is. Az érintett szemen pangásos belövelltség látható, a pupilla tág, 
ovális, fényre nem vagy kevéssé reagál (1. ábra). A szem nyomása jelentősen emelkedett, tapintva a 
szem kőkemény. 
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1. ábra. Akut glaucomás roham 

3. Az akut glaucomás roham kezelése (a szemészeti kezelés is) 
Az ellátás során szisztémásan karboanhidráz bénító acetazolamid (Huma-Zolamide vagy Diamox 
tabletta vagy intravénás Diamox injekció) adása szükséges. Mivel ezek szulfonamid származékok, 
szulfonamid allergia esetén nem adhatók. Az intraocularis volumen csökkentése céljából akutan 
dehidráció szükséges (100 ml Mannisol B infúzió adása intravénásan). A csarnokvíz termelését 
csökkentő β-receptor blokkoló szemcsepp (pl. Cusimolol, Timoptic, Vistagan stb.) cseppentendő 
egyszer (asthma bronchiale és jelentős bradycardia esetén ez ellenjavallt). A pilocarpin csepp (1% 
vagy 2%) cseppentése 20 percenként szükséges. Ha a zug elzáródása nem állt fenn hosszú ideig, és 
nem keletkezett kiterjedt csarnokzugi összenövés, e kombinált terápia hatására a pupilla beszűkül, a 
szemnyomás átmenetileg normalizálódik. A pupillaris blokk csarnokvíz-áramlást gátló hatását az iris 
lézerkezelésével küszöbölik ki véglegesen. Pontszerű nyílást készítenek lézerrel a szivárványhártyán 
(lézer iridotomia), ezen keresztül a csarnokvíz áramlása akadálytalan lesz pupilláris blokk esetén is. 
Ritka esetben a lézer iridotomia nem végezhető el, ilyenkor műtéttel kell az iris perifériáján nyílást 
készíteni (basalis iridectomia). Ha a csarnokzugot a kitapadt iris kiterjedten elzárja, a szemnyomás 
nem normalizálható a fenti módon: filtrációs műtét szükséges. 

A csarnokzug elzáródása secunder zárt zugú glaucomában 
A szemfenéken hypoxiát okozó betegségek (pl. diabetes mellitus) érújdonképződést 
(neovascularisatiót) váltanak ki a szemben. Fibrovascularis membrán képződik, ami idővel elzárja a 
csarnokzugot. A szemnyomás magasra emelkedik, a szem fájdalmassá válik. Az állapot gyógyszeresen 
nem kezelhető eredménnyel, a filtrációs műtéti nyílásokat a membrán idővel elzárja. Nemritkán a 
fájdalmas, rossz funkciójú szem eltávolítására (enucleatio) kerül sor. A diabeteses neovascularis 
glaucoma megfelelő diabetes gondozással és rendszeres szemészeti ellenőrzéssel megelőzhető. 
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Tesztkérdések 
1. Mi a glaucoma lényege? 
A. A szemnyomás nagyobb, mint 21 Hgmm 
B. A retinális ganglionsejtek kórosan felgyorsult ütemű apoptózisa 
C. A szemlencse elhomályosodása 
 
2. Mi jellemző az akut glaucomás rohamra? 
A. A beteg úszó pontokat lát 
B. A beteg szem látása lassan gyengül 
C. A beteg szem fájdalmas, vörös, a pupilla tág, fénymerev, a közérzet rossz 
 
3. Milyen a tapintott szemnyomás akut glaucomás rohamban? 
A. Nagyon magas, a szem kőkemény 
B. Lényegében a szokásos szemnyomásnak felel meg 
C. A szokásos szemnyomásnál kisebb, a szem puha 
 
4. A szemcseppként adott β-receptor blokkoló 
A. Nem okoz szisztémás hatást 
B. Teljesen jelentéktelen a szisztémás hatása minden esetben 
C. Időseken okozhat járásbizonytalanságot, és hozzájárulhat az elesésekhez 
 
5. A szemcsepp helyes cseppentése során, ha a csepp már bejutott a szemrésbe 
A. A szemhéjakat pislogásmentesen kb. 3 percig zárva kell tartani 
B. Néhány percen át sűrűn pislogni kell 
C. Semmit nem kell tenni, azonnal lehet nézni, olvasni 
 
6. A szisztémás hypertonia kezelése 
A. Soha nem befolyásolja a glaucoma progresszióját 
B. Ha az éjjeli vérnyomást túlzottan alacsonnyá teszi, okozhat súlyos glaucomás progressziót 
C. Minél alacsonyabb a vérnyomás, annál kevésbé progrediál a nyitott zugú glaucoma 
 
7. Glaucomát diagnosztizálni lehet 
A. Csak látótér vizsgálattal 
B. Csak szemnyomásméréssel 
C. Csak gonioscopiával 
d) Az A, B, C válasz egyike sem helyes 
 
8. A nyitott zugú glaucoma 
A. 40 éves kor felett viszonylag gyakori, időseken gyakori 
B. Nagyon gyakori betegség minden életkorban 
C. Ritka betegség minden életkorban 
 
9. A glaucomás látótér károsodásra jellemző, hogy 
A. Mindig felül kezdődik 
B. Paracentrálisan vagy perifériásan kezdődik 
C. Az éleslátás helyén kezdődik 
 
10. A glaucoma okozta látótér károsodás 
A. Csak a betegség lefolyásának legvégén rontja az életminőséget 
B. A paracentralis látótér kiesések már korán megronthatják az életminőséget 
C. A glaucomás látótér kiesés soha nem éri el azt a súlyosságot, hogy megrontsa az életminőséget 
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Helyes válaszok: 1: B, 2: C, 3: A, 4: C, 5: A, 6: B, 7: D, 8: A, 9: B, 10: B 

Refraktív sebészet - a fénytörési hibák és kezelésük 
dr. Nagy Zoltán Zsolt 

Bevezetés 
A 90-es évek második felétől kezdődő időszakot méltán nevezhetjük a refraktív sebészet évtizedének, 
hiszen soha nem látott fejlődés következett be ezen a téren. Mára a leggyakoribb szemészeti 
beavatkozássá váltak a refraktív sebészeti műtétek. A technikai fejlődésen kívül fontos tény, hogy a 
refraktív sebészeti betegek általában a fiatalabb korosztályhoz tartoznak, rövidlátás (myopia) kapcsán 
a húszas és harmincas életéveik között járó páciensek végeztetik leggyakrabban a fénytörést 
változtató műtéteket, míg távollátás (hypermetropia) kapcsán az átlag életkor valamivel magasabb, 
hiszen a látens hypermetropia inkább a 40-es életévek táján kezd manifesztálódni. 

Definíció, BNO kódok 
H5200 Hypermetropia 
H5210 Myopia 
H5220 Astigmatismus 
H5230 Anisometropia és aniseikonia 
H5240 Presbyopia 
H5250 Az alkalmazkodás rendellenességei 
H5260 A fénytörés egyéb rendellenességei 
H5270 Fénytörési rendellenesség, k.m.n. 

 

Epidemiológiai adatok 
Epidemiológiai adatok szerint az európai emberek 25-35%-a szemüveges, ezzel szemben a gyorsan 
fejlődő ázsiai populáció közel 75%-a szorul optikai korrekcióra. A myopia prevalenciájával foglalkozó 
kutatások megállapítják, hogy a vadászó-halászó életmódot folytató emberek között a fénytörési hiba 
előfordulási gyakorisága 1% körül mozog, azonban amennyiben ugyanezen emberek utódai modern 
életkörülmények közé kerülnek, azaz már nem vadászat, vagy halászat során kell megszerezniük az 
élelmüket és finomított ételeket kezdenek fogyasztani, a következő generációban 25%-ra emelkedik 
a myopia előfordulási aránya. Vagyis örökletes (poligénes és nemi kromoszómákhoz kötött vegyes 
öröklődésmenet), valamint életmódi tényezők is befolyásolják a fénytörési hibák kialakulását. Itt kell 
megemlíteni azt a tényt, hogy a távol-keleti országokban egy alacsonyabb szintű képzettségről két 
emberöltő alatt emelték a felsőoktatás szintjét az amerikai és európai normákra, ehhez rendkívüli 
erőfeszítésekre és sok tanulásra volt szükség. A korábbi myopiával kapcsolatos epidemiológiai adatok 
nem ismeretesek, hiszen nem történtek ilyen felmérések, azonban valószínűsíthető, hogy a sok 
tanulásnak, mesterséges fényben történő olvasásnak (éjszakai tanulás) fontos szerepe lehet az 
akkomodációs görcs kiváltotta myopizálódásban. 

Anatómiai alapok 
A refraktív sebészeti műtétek alapja az az anatómiai tény, hogy az emberi szaruhártya átlagos 
fénytörőereje +43,0 dioptria, míg a szemlencse törőereje átlagosan +20,0 dioptria. Kézenfekvő tehát, 
hogy a szemüveg formájában viselt dioptriát a szem legnagyobb törőerejű struktúrájára, a 
szaruhártyára csiszoljuk rá. Természetesen, mivel a szaruhártya egy nagy törőerejű, ugyanakkor igen 
vékony szövet, a centrumban átlagosan 530-560 mikrométer, a corneára csiszolható dioptria érték 
véges, myopia esetén -10,0 D, vastagabb szaruhártyák esetén akár -12,0 D; ezzel szemben 
hypermetropia esetén +5,5 D a refraktív sebészeti módszerrel kezelhető felső dioptria határ. Másik 
fontos előny, hogy a refraktív sebészeti műtétek során nem kell a szemgolyót megnyitni (nem bulbus 
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megnyitó műtét), ezért a fertőzés veszélye (endophthalmitis) minimális. Továbbá a technikai 
feltételek javulása révén a kezelések gyorsan elvégezhetőek, a visus rehabilitáció gyors. 

Fénytörési hibák típusai 
A leggyakoribb fénytörési hiba a rövidlátás, vagy a myopia, amelynek oka a szemgolyó megnyúlása, 
azaz az átlagos 24,0 mm-nél hosszabb lesz az „axis longitudinalis”. Minden mm növekedés -3,0 D 
fénytörési hibát okoz, amely ilyen dioptriájú kétszer homorú (bikonkáv) szemüveg lencsével 
korrigálható. 

A távollátás, vagy hypermetropia sokkal ritkábban fordul elő, azonban gyermekekben a gyengébben 
látó szem tompalátóvá válhat, azaz annak ellenére, hogy semmilyen patológiás eltérés nem 
mutatható ki, a gyermek rosszabbul fog látni. Anatómiai alapját az a tény képezi, hogy a szemgolyó 
rövidebb lesz a normál méretnél, a fénytörési hiba nagysága az előbb említett szabály szerint 
érvényesül. Optikai korrekciója kétszer domború bikonvex lencsékkel történik. 

A fentieken kívül az ún. asztigmiás fénytörési hiba is előfordul és általában igen sok embert érint, 
hiszen leggyakrabban az alap fénytörési hibákkal (myopia, vagy hypermetropia) kombinálódik, de 
önmagában is előfordulhat. Oka, a szaruhártya törőerő egyenetlensége, amelyet vastagságbeli 
különbség is okozhat. Az asztigmiás szemben a fénysugarak nem egy pontban, a maculában 
egyesülnek a leképezés során, hanem egy elmosódott vonal formájában. Innen adódik a fénytörési 
hiba neve, a „stigma” pontot jelent, az „a” előtag pedig fosztóképző, azaz a leképezés nem pontszerű. 
Optikai korrekciója az ún. cilinderes, vagy hasábos üvegekkel történik. 

Mindhárom fénytörési hiba nemcsak szemüveggel, hanem kontaktlencsével és sebészi módszerekkel 
(excimer lézerkezelés) is korrigálható. 

A presbyopiát, vagy öregszeműséget szükséges még megemlíteni, amely a szemlencse 
rugalmasságának csökkenése miatt alakul ki. Közelnézéskor (olvasás) a szemlencse domborodik a 
lencse függesztő rostok elernyedése miatt. Azonban a lencse rugalmatlanná válása miatt, amely 
átlagosan 45 éves életkor körül alakul ki, ez a domborodás nem alakul ki, ezért olvasáshoz átlagosan 
+3,0 D-ás olvasó korrekciót kell viselnünk. A -3,0 D-ás myopiás emberek szerencsés helyzetben 
vannak, hiszen olvasáshoz csak fel kell emelniük a szemüvegüket és máris jól látnak közelre. A tévhit 
szerint a rövidlátás 45 éves kor után javul, ezzel szemben a tény az, hogy a távoli korrekció nem 
változik, közelre viszont nem kell szemüveg az ilyen fénytörési hibájú embereknek. 

A sebészi módszerek története 
Az első optikai korrekció a XII. sz-ra datálható, bár az ókori irodalomban találhatunk utalást arra 
vonatkozóan, hogy Néró császár csiszolt smaragdkövekkel korrigálta myopiás fénytörési hibáját a 
gladiátor viadalok során. A középkori kezdetleges, a presbyopia korrekciójára szolgáló korrekciót 
muranói és pisai üvegfúvó mesterek készítették el az írástudók számára. Mivel az írástudók nagy 
része ebben az időben az egyházhoz tartozott és az anyagi javak is az egyházhoz kapcsolódtak, a 
magyar köznyelvben megmaradt a mai napig is a „pápaszem” elnevezés. Közel két évszázadnak 
kellett eltelnie ahhoz, hogy az első myopiás korrekció elkészüljön. Az optikai törvények megalkotása 
után (Newton, Descartes) készülhetett el az asztigmia korrekciójára szolgáló első szemüveg, ismét 
évszázadok eltelte után. 

A sebészi korrekció lehetősége az emberiség régi vágya, azonban a mikrosebészeti módszerek, az 
intraocularisan implantálható műanyagok megalkotásáig ez a törekvés sokáig vágyálom maradt. A 
XIX. században Fukala a nagyfokban myopiás (-20,0 D) betegeknél a szemlencse teljes eltávolításával 
ért el optikai sikereket. Azonban a fent említett módszerek hiányában sokszor keletkezett üvegtest 
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veszteség, amely következményes retina leválást, vagy intraocularis gyulladást (endophthalmitis) 
okozhatott, amely veszélyeztette a páciens látását. 

Az 1800-as évek vége felé Németországban (Lans) és az Amerikai Egyesült Államokban (Bates) 
egyszerre kezdte el két szemorvos a szaruhátya bemetszések végzését keratoconusban, illetve 
extrém dioptriájú asztigmiás fénytörési hibák esetén. Az optikai tervezhetőség hiányában, valamint 
azért mert nem tudták, hogy a keratoconus lényege a szaruhártya extrém elvékonyodása, módszerük 
nem vezetett lényeges sikerekhez. 

Újabb 5 évtized eltelte után a japán Sato 1953-ban publikálta a Lans és Bates által végzett 
szaruhártya bemetszéseket keratoconusban. Metodikai hibája volt, hogy a bemetszéseket kívülről és 
belülről is végezte, nem ismerve fel az endothelium kulcsfontosságú szerepét a szaruhártya dehidrált 
állapotban való tartásához. Ezért betegei nagy részénél a szaruhártya dekompenzálódott, módszere a 
feledés homályába süllyedt újabb két évtizedre. 

A 70-es években Fjodorov és Yenaliev voltak, akik myopiásoknál a centrális szaruhártya laposítása 
céljából felelevenítették a cornea bemetszéseket, immár kizárólag kívülről végezve azt. Eljárásukat 
radiális keratotomiának nevezték, Melynek során a centrális 3,0 mm-es optikai zóna kivételével a 
centrum felől a periféria felé vezetve 4-8-16 bemetszést végeztek, amelyek metszési mélysége 
legalább 90%-os volt. Elképzelhető, hogy hány esetben történt szaruhártya perforáció, fertőzés, 
illetve egyéb szövődmények. Alapvető célkitűzésüket, azaz a szaruhártya laposítását, ezzel a centrális 
törőerő csökkenését elérték, azonban az optikai tervezhetőség ennél a módszernél is alatta maradt 
az elvártnak, nem beszélve a késői szövődmény lehetőségekről, mint például teniszlabda, vagy balest 
során kialakuló légzsák-sérülés, amelyek során a korábbi radiális bemetszések mentén felrepedhet a 
szaruhártya és a látást veszélyeztető súlyos szövődmények alakulhatnak ki. A módszer hátrányait a 
Food and Drug Administration (FDA) által 1985-ben elrendelt vizsgálat tisztázta, amelyről rövid- és 
hosszú távú eredmények is megjelentek. Az értékelésnél kiemelték, hogy -4,0 D-ig megfelelő az 
eredmények jósolhatósága, fontos szövődmény a cornea perforációja, az endophthalmitis 
lehetősége, a maradandó hegek kialakulása, amelyek éjszakai vezetésnél káprázási panaszokat 
okozhatnak, a hegek ereződhetnek; a fénytörési hiba napszaki ingadozást mutathat, progresszív 
hypermetropizáció előfordulhat, amely a korábbi myopiás betegeket nagyon zavarja. Mindezek miatt 
a 90-es évektől kezdve az excimer lézerek megjelenése óta a radiális keratotomia alkalmazása 
világszerte visszaszorult. 

A fénytörési hibák korrekciója excimer lézerekkel 
A szemészet mindig elől járt a lézerek alkalmazásában, hiszen a 60-as évektől kezdve a szemészetben 
jelentek meg legelőször az orvosi célra is felhasználható lézerkészülékek. Azóta a fejlődés hatalmas, 
ma már nem létezik olyan anatómiai része a szemnek, amelyet ne lehetne lézerekkel kezelni. 

Az excimer lézerek kifejlesztéséhez az első lépcsőt az argon-fluorid (ArF) molekula felfedezése 
jelentette. Hoffmann volt az, aki felfedezte, hogy a természetben elő nem forduló molekula 
létrehozásához nagy energiára van szükség, és ez a molekula igen instabil, disszociációja kapcsán 
magas energiaszintű elektromágneses sugárzás keletkezik rövid hatásidővel és kis hatás mélységgel a 
szövetekben. Ezek alapján felmerült a sebészeti felhasználás lehetősége és megkezdődtek a 
kutatások. Az évekig tartó alapkutatások során megállapították, hogy az ArF molekula alkalmas egy 
lézerkészülék működtetéséhez. A kibocsátott lézersugár hullámhossza 193 nm, azaz az 
elektromágneses spektrum ultraibolya-C tartományába tartozik, a szaruhártyában a hatásmélysége 1 
µ. A szaruhártyát alkotó szerves vegyületek intra- és intermolekuláris kötéseit tudja felbontani ez a 
lézersugár anélkül, hogy az alatt lévő szöveti struktúra felmelegedne, illetve bármiféle szöveti 
károsodás történne benne. Vagyis kézenfekvő volt a tény, hogy ezzel a lézersugárral akár csiszolni, 
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formázni is lehet a szaruhártya alakját. Nem véletlen, hogy a későbbiekben „szaruhártya szobrászat”-
nak is nevezték ezt a módszert. 

Az állatkísérletek 1983-ban kezdődtek párhuzamosan Európában és Amerikában, az első humán 
szemen történő kezelés is egyszerre történt Európában és az Amerikai Egyesült Államokban 1988-
ban. A két műtét között az volt a különbség, hogy Európában (Theo Seiler, Németországban) a 
radiális keratotomiát próbálták meg tökéletesíteni az excimer lézerrel, azaz hasonló bemetszéseket 
végeztek a szaruhártyán, mint a „gyémántkéses” módszerrel a radiális keratotomia során. Ezzel 
szemben New Orleansben (Marguarite McDonald) a ma is alkalmazott felszínes kezelést végezte. 
Kiderült, hogy a bemetszés semmivel nem hoz jobb eredményt, mint a korábbi módszer, a felszínes 
kezelés viszont sikeresnek bizonyult. Ezután már csak a megfelelő maszkokat kellett kialakítani, 
amelyek segítségével először a myopiás, majd a hypermetropiás, utoljára pedig az asztigmiás 
fénytörési hibák is kezelhetővé váltak. A radiális keratotomia miatti szövődmények lehetősége miatt 
az FDA rendkívül szigorú szabályokat hozott az Egyesült Államokban, sokáig csak kísérleti jelleggel 
egy-egy lézerközpontban engedélyezték a módszer alkalmazását. Ez egészen 1997-ig tartott, amikor 
is széles körben engedélyezték az excimer lézeres műtétek végzését az USA-ban is. Ezzel szemben 
Európában szabadon alkalmazható volt az excimer lézersebészeti műtét. Sokáig a tudományos 
kongresszusokon az európaiak, közöttük a magyar refraktív sebészek tartották a legfontosabb 
tudományos előadásokat. Sokszor voltunk irigyelt kollégái az amerikai szemorvos barátainknak, akik 
ugrásra készen várták az FDA engedélyét, amely nagyon nehezen született meg. 

Az excimer lézerkészülékek esetén ma már a harmadik generációs készülékkel operálunk. Az első 
generációs készülékek nagy sugárátmérőt alkalmaztak („large beam”), amelyek hátránya a „centális 
szigetképződés” volt, ez jelentős alulkorrekciót okozhatott. A centrális sziget nem mindenkinél alakult 
ki, ezért nehéz volt ellene védekezni. A „pásztázó” sugáradagolás kapcsán maszkokat kellett a szemre 
illeszteni. Ez a műtéti eljárás jobban jósolható eredményeket biztosított, azonban a fém maszkok 
finom lépcsőket hoztak létre a szaruhártya felszínén, amely éjszakai vezetésnél káprázási panaszt 
okozhatott (természetesen ez a pupilla átmérőjétől nagyban függött). 

A legújabb generációs készülékek az ún. „repülő ponttechnikás” excimer lézerek, amelyek 
sugárátmérője 0,7 és 2,0 mm között változtatható, frekvenciájuk magas, azaz 5-10-szer gyorsabbak, 
mint az első generációs készülékek voltak. A kezelési átmérő egyénileg megválasztható (pupilla méret 
figyelembe vehető), a kezelési felszín egyenletesebb, a szem követése egy automatikus rendszerrel 
biztosítható (eye tracker), amely 1,5 mm-nél nagyobb elmozdulás esetén leállítja a lézersugarat. 

Természetesen a lézerkészülékek korszerűsödése mellett új diagnosztikus eszközök is megjelentek a 
palettán. Elkészítették a topográfok (törőerő térkép vizsgálatára szolgáló készülék) új változatát, 
amely a szaruhártya törőerő térképét jellemzi pontról-pontra, illetve megjelentek az ún. 
aberrométerek, amelyek a szem össz-törőerő hibáját képesek mérni, és a kezelés „nyelvére” 
lefordítani, azaz ténylegesen egyénre szabott kezelések végezhetőek segítségükkel. A kifinomult 
diagnosztikus eszközökre azért van szükség, hogy a műtét előtti kivizsgálásnál már kiszűrhetőek 
legyenek azok a páciensek, akiknél nem szabad a műtétet elvégezni, mint például a kezdődő 
keratoconusos esetek, a nagyfokú fénytörési hibával rendelkező páciensek, akiknek a szaruhártyája 
vékony, stb. A modern, jó eredményt garantáló eljárások egyik legfontosabb feltétele a repülő 
ponttechnikás excimer lézerkészülék és a fent említett diagnosztikus eszközök alkalmazása. 

A refraktív sebészeti műtét típusok 
A műtét típusok ismertetése előtt hangsúlyozandó, hogy a hosszú távú eredményekben nincs 
különbség, hogy a rendelkezésre álló eljárások közül melyiket választja a beteggel közösen a refraktív 
sebész. Amiben különbség mutatkozik az a posztoperatív fájdalom és a visus rehabilitáció ideje, 
továbbá a műtét alatti és műtét közbeni szövődmény lehetőségek. A döntést közösen kell meghozni 
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a beteggel, az eljárások lényegét és szövődmény lehetőségeit ismertetve, figyelembe véve a 
fénytörési hiba nagyságát, az asztigmia mértékét, a szaruhártya vastagságát és a törőerő térkép 
egyenletességét, vagy szabálytalanságát. 

Fotorefraktív keratectomia (PRK) 
A legrégebben és sokáig a legszélesebb körben alkalmazott műtéti eljárás. Lényege szerint a 
szaruhártya cseppel történő érzéstelenítése utána hámréteget (5 sejtsoros el nem szarusodó laphám) 
a tükröző Bowman-rétegig eltávolítjuk, majd a refraktív kezelést elvégezzük, és a szemet bekötjük, 
vagy kontaktlencsét helyezünk a szem felszínére. A hámosodás ideje 3 nap. Ezalatt könnyezési 
panaszok, idegentest érzés, fájdalom előfordul azonban ezek a rendelkezésre álló módszerekkel jól 
kezelhetők. A módszer alkalmazása esetén természetesen a tanulási görbe eltelte után műtét 
közbeni szövődmény gyakorlatilag nem fordul elő, biztonsága legmagasabb az összes egyéb módszer 
között. Hátránya, hogy -10,0 D-t meghaladó myopiás fénytörési hiba esetén sebgyógyulási 
válaszreakció fordulhat elő, a kezelési területben a hámréteg alatt retikuláris homály jelenhet meg, 
amely idővel jelentős javulást mutat, illetve eltűnik. 

LASIK (lézer-asszisztált in situ keratomileusis) 
A magas napsütéses óraszámmal rendelkező országokban, mint például Dél-Amerika, az arab nyelvű 
országok), mielőtt nem ismertük volna a posztoperatív időszakban az ultraibolya besugárzás 
(napfény, szolárium) káros szerepét, amelyet éppen klinikánkon tisztáztunk, néhány esetben nagy 
dioptriájú kezelés esetén jelentős szaruhártya homály alakultak ki. Ezért egy korábban alkalmazott 
eljárást (keratomileusis) ismét elővettek, technikailag tökéletesítették és el kezdték alkalmazni. 

A keratomileusist a 40-es évek végén a Dél-Amerikában (Bogota) élő spanyol származású szemész 
professzor Barraquer találta fel. Lényege szerint egy kezdetleges eszközzel, lemetszették a cornea 
felső 300 µ-s rétegét, ezt megfagyasztották, majd egy speciális „köszörűvel” vékonyítani kezdték. Az 
elvékonyított corneadarabot ezután visszahelyezték a szem felszínére és ezzel megtörtént a 
fénytörési hiba „részleges” kezelése. Természetesen a mikrosebészeti módszerek hiányában, a 
szaruhártya pontos vastagságának ismerete nélkül (nem volt még ultrahangos pachymeter) az eljárás 
nem hozhatta meg a kívánt eredményt. Mégis a LASIK eljárásnak alapja lett, mivel 1994-ben Pallikaris 
és Buratto elkészítette az első mikrokeratomot, amely egy jóval vékonyabb lebenyt készített a 
szaruhártya felső részében. A fénytörési hiba korrekciója nem a lebenyben történt meg, hanem az 
érintetlen stromában a jóval pontosabb excimer lézerrel. Ez a módszer jóval pontosabb volt, mint a 
korábbi Barraquer-féle keratomileusis. Előnye, hogy kisebb posztoperatív megterhelést jelent, a visus 
rehabilitáció gyorsabb. Alkalmazásához mikrosebészeti módszerek, nagyobb sterilitás szükséges, a 
műtét jóval több időt vesz igénybe. A szemre egy 60-80 Hgmm-rel rászívódó maszkot kell felhelyezni, 
amely a pars plana területét érinti, ennek meghúzása miatt a perifériás retinában szakadás 
keletkezhet. Fontos hátránya, hogy a kezdeti mikrokeratomokkal a lebeny vastagság nehezen volt 
jósolható, előfordult, hogy túl vékony, vagy túl vastag lebeny keletkezett. Ezenkívül gomblyuklebeny, 
lebenyvesztés, hámbenövés, fertőzés, DLK (diffúz lamellaris keratitis), lebeny beolvadás, 
endophthalmitis fordulhat elő. A szövődmények incidenciája alacsony (2% alatt), azonban mivel 
egyébként jól látó, egészséges szemekről van szó, komolyan kell venni őket, mert jelentős 
látáskárosodás alakulhat ki. A legfontosabb szövődmény lehetőség a biomechanikai stabilitás 
sérülése miatt a művi ectasia, vagy keratoconus kialakulásának lehetősége. A későbbi életmód során 
is figyelembe kell venni a teniszlabda, squash labda, légzsáksérülés során előfordulható lebeny 
elmozdulás lehetőségét. Fontos tény, hogy ugyan magasabb dioptriák esetén (-10,0 D) a 
sebgyógyulás kedvezőbb, azonban a biomechanikai stabilitás megőrzése érdekében nem célszerű -
10,0 D feletti LASIK kezelés elvégzése. A refraktív sebészeti szabályok szerint minimum 250-300 µ 
vastagságúnak kell lenni az érintetlen stroma ágynak. 
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LASEK (Lézer-asszisztált intraepithelialis keratomileusis) 
A LASIK és a PRK szövődmények minimalizálása és az előnyök maximalizálása céljából alkalmazta 
először Massimo Camellin olasz szemész orvos. Lényege szerint a hámréteget őrizzük meg a műtét 
során úgy, hogy a műtét kezdetén 20%-os etilalkohollal fellazítjuk a hám kapcsoló struktúráit, majd az 
almahámozáshoz hasonlóan az ötsejtsoros hámréteget felhajtjuk egy 9,0 mm-es átmérőjű kör 
területében. Az alatta lévő rétegben elvégezzük a fénytörési hiba kezelését, majd a hámréteget 
eredeti helyére visszahajtjuk, a szemre terápiás kontaktlencsét helyezünk fel. Az újrahámosodás 
körülbelül 4-5 napot vesz igénybe. Az eredeti elgondolás szerint a hámréteg megőrzésével kisebb 
mértékű a posztoperatív fájdalom, azonban az alkohol miatt ez nem így van, a műtét előtti alkohol 
alkalmazása miatt a kötőhártya eredetű fájdalom nem kisebb mértékű, mint az egyéb refraktív 
sebészeti eljárások kapcsán. Előnye, hogy nincs 130-160 µ mélységben történő szaruhártya-metszés. 
Azonban mivel nem jár kevesebb panasszal és a posztoperatív sebgyógyulás lefolyása is hasonló, 
mint PRK/LASIK esetén a módszer kezdeti fellángolás után nem terjedt el széles körben. 

Epi-LASIK 
A LASEK módszerhez hasonló elvében, vagyis célja a hámréteg megőrzése. A hámréteg elmetszését 
egy, a LASIK műtéthez hasonló mikrokeratom végzi, azzal a különbséggel, hogy ennek kése kevésbé 
éles, lassabb és nemcsak hosszirányú, hanem keresztirányú rezgést is végez a „szeparátor”. A 
metszés a nem mélyen, hanem a hámréteg síkjában történik. Fő hátránya, hogy a készülék a LASIK 
készülékhez hasonló árban van, vagyis drágábbá teszi a módszert, sebgyógyulása, a posztoperatív 
reakciók mindenben hasonlóak a PRK-hoz. 

Femto-LASIK 
A femtolézerek megalkotása valóban nagy áttörés volt a szemészetben és ismét magyar kutatók 
nevéhez fűződik ez a szakmai siker. A femtolézerek egészen más hullámhossz tartománnyal 
operálnak, mint az excimer lézerek. A 193 nm UV-C sugártartomány helyett 1053 nm 
hullámhosszúságú Nd-üveg alkotja az aktív lézer médiumot, vagyis az elektromágneses spektrum 
másik oldalán, az infravörös tartományon túl helyezkedik el. Az excimer lézerekkel ellentétben ez a 
lézersugár nem a szaruhártya felszínén nyelődik el, hanem annak állományában. A pontos 
hatásmélység jól szabályozható és fókuszálható, segítségével igen finom metszési felszín hozható 
létre, vagyis a LASIK eljárás során tapasztalható metszés mélységi pontatlanság jelentősen javítható. 
A készülék a lézerimpulzusokat kis méretűvé fókuszálja, ezután a metszés síkjában egy mikroplazma 
keletkezik 1 mikrométeres szélességben. A gyakorlatban gázbuborékok jelennek meg a metszés 
síkjában, amely fehérre színezi a szaruhártyát, míg a lebenyt fel nem emeli az operatőr. A 
„gázbuborékok” összekapcsolódásával egy metszési sík keletkezik, a lézer impulzusok bármely 
irányban elhelyezhetőek, ezért vízszintes és függőleges, illetve ferde lefutású metszési síkok is 
létrehozhatóak. Az újabb generációs készülékekkel nemcsak a „LASIK” lebeny modellezhető, hanem a 
mélyebb rétegekben lamellaris keratoplastica, perforáló szaruhártya átültetés is elvégezhető. A 
femtolézerekkel végzett legújabb kutatások szerint nemcsak a szaruhártya síkjában, hanem a szem 
mélyebb anatómiai rétegeiben is, mint például a szemlencse is végezhető műtét. A szemlencsén 
biztonságosan elvégezhető a capsulorhexis, amelynek átmérője, centrális helyzete garantálható, 
valamint a szürkehályog miatt megkeményedett lencsék darabolása, illetve refraktív célú műtétek 
esetén a „tiszta” szemlencsék elfolyósítása is megvalósítható segítségével. Vagyis a korábban is 
alkalmazott műtétek biztonságát növeli az új eljárás. Mivel a femtolézerek felhasználási lehetősége 
igen széles, ezért magasabb árfekvésük ellenére széles körű elterjedésük várható rövid időn belül, 
különösen azért, mert újabban a cornealis felhasználáson kívül a szemlencse sebészetben is 
alkalmazhatjuk a femtolézereket (szürkehályog műtétetek femtolézerrel). 

Egyéb refraktív sebészeti eljárások 
Lézeres thermokeratoplastica (LTK) 
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A hypermtropia kezelésére kifejlesztett módszer, amelynek anatómiai alapja az, hogy a cornea széli 
részein 2-3 sorban kör alakú hegeket égetnek a szaruhártya állományába. Ezek hegesedésével, azaz 
összehúzódásával a centrális rész kiemelkedik, azaz a cornea növeli törőerejét, a fénytörési hiba 
csökken. Sajnálatosan a széli hegek húzó hatása átmeneti az esetek többségében, ezért a legtöbb 
esetben teljes regresszió alakul ki, a módszer széles körben ezért nem terjedhetett el. 

Konduktív keratoplasztika 

Hasonló elven alapul, mint az LTK, azonban a gócok kisebbek és alacsonyabb hőhatást alkalmaz a 
készülék. Kizárólag az alacsony dioptria értékű hypermetropiás fénytörési hibák korrigálására szolgál, 
azaz +2,5 D alatt. Hosszútávú eredményei jobbak, mint az LTK esetén tapasztalt eredmények, 
azonban a posztoperatív asztigmia kialakulásának lehetősége miatt ez a módszer sem terjedt el 
igazán széles körben. 

Asztigmiás keratotomia 

A szaruhártya széli részén a meredekebb tengelyben ív alakú bemetszéssel kísérlik meg az asztigmiás 
fénytörési hiba korrekcióját, elsősorban a -3,0 D-t meghaladó asztigmia eseteiben. Az optikai 
tervezhetőség alacsony, ezért primer módszerként inkább az excimer lézeres eljárások választandók, 
azok közül is a felszínes módszerek (PRK, LASEK, Epi-LASIK). Több esetben a szaruhártya átültetés 
után fellépő indirekt és nagymértékű asztigmia kezelésére alkalmazzák, azonban ilyen esetekben is a 
jósolhatóság mértéke alacsony. 

Intracornealis gyűrű 

A keratoconusos fénytörési hibák stabilizációjára szolgáló eljárás. A centrum megkímélésével a 
szaruhártya közép perifériájára egy félkör alakú gyűrűt vezetnek be a stroma lamellák közé, amely a 
fénytörési hibát stabilizálni képes. Az intrastromalis alagút kialakítása az egyébként is vékonyabb 
corneák estében magas kockázatot jelent, ezen segített a femtolézerek megjelenése, amelyek 
segítségével az alagút nagyobb biztonsággal elkészíthető, azonban a lézeres eljárás sem garantálja, 
hogy a gyűrű bevezetése közben nem perforálódhat a szaruhártya. Az eljárás szövődménye lehet a 
fertőzés, a perforáció, a túlkorrekció. A keratoconuson kívül alacsony dioptriájú myopiás fénytörési 
hibák esetén is alkalmazható, azonban a rendelkezésre álló egyéb refraktív sebészeti módszerek jóval 
magasabb biztonsága és jósolhatósága miatt a módszer nem terjed(t) el széles körben. 

Cornealis inlay a presbyopia korrigálására 

A presbyopia kialakulása 45 éves életkor felett gyakorlatilag a teljes populációt érinti, kivéve a -3,0 D 
körüli myopiás egyéneket. A presbyopia szemüveg nélküli, sebészi korrekciója a szemészet egyik 
jelenlegi legfontosabb kihívása. A módszer szerint a LASIK/femto-LASIK lebeny elkészítése után egy 3-
4 mm átmérőjű számtalan nyílással perforált kontaktlencse kerül beültetésre a stroma lamellák közé, 
amely eszköz a perifériás torzító sugarak kizárásával lehetőséget ad a közeli látóképesség fokozására. 
A módszer egyelőre kísérleti stádiumban van. A fertőzés veszélye, illetve a LASIK beavatkozásnál 
említett szövődmény lehetőségei miatt csak kiemelt refraktív sebészeti központokban végezhető a 
kockázatok minimalizálása miatt, amennyiben az FDA és az európai hatóságok alkalmazását 
engedélyezik. 

Orthokeratológia 

Az eljárás egy viszonylag új módszer. Lényege szerint egy kemény, az egyén szemére speciálisan 
csiszolt kontaktlencsét éjszakára, az alvás idejére kell viselni és a lencse az epitheliumra gyakorolt 
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nyomás révén alakváltozást idéz elő, amely az ébrenlét idejére megfelelő látóélességet biztosít. A 
hatás reverzibilis, ezért a következő éjszakára a kontaktlencsét ismét vissza kell helyezni a szembe. 
Magyarországon ennek a kontaktlencsének az ára a sebészi módszerrel esik azonos kategóriába, 
ezért csak a tehetősek és a műtéttől félők körében várható a módszer alkalmazása. Szövődmény 
lehetőségei megegyeznek a kontaktlencse viselés egyéb szövődményeivel, az irodalmi adatok szerint 
mivel éjszakára viselik, a hygiénés szempontokra kevesebb figyelmet fordítanak az alkalmazók, ezért 
Acanthamoebás keratitises esetek, amelyek a látóélességet is korlátozó szaruhártya-homályokkal 
végződtek is kialakultak. 

Phakiás intraocularis műlencse (elülső és hátsó csarnokba) 

A saját szemlencse megtartása melletti lencse implantáció elsősorban myopiás fénytörési hibák 
esetén jön szóba, előnye hogy az akkomodáció (olvasóképesség) megtartható. Ma fiatal 
páciensekben az elülső csarnoki phakiás műlencse -6,0 és -16,0 D között rendelhető. A hátsó csarnoki 
phakiás lencsék valamivel szélesebb dioptria tartománnyal rendelhetőek, azonban egy részük 
hozzáérve a szemlencse elülső tokjához, a beültetés után néhány évvel elülső kérgi homályokat, azaz 
szürkehályogot okoz. Emiatt nemcsak a beültetett phakiás műlencsét, hanem a szemlencsét is el kell 
távolítani és a phacoemlusificatiót el kell végezni, vagyis az akkomodációt mégiscsak fel kell áldozni. 
Az irisre ültethető elülső csarnoki műlencse kivételt képez a fentiek alól. Ennek implantálása 
technikailag nehezebb, nagyobb gyakorlatot igényel, szövődményként az iris deformálódása, 
pigmentszórás fordulhat elő. Széles körben az aphakiás (szemlencse hiányos) állapot korrigálására 
alkalmazzuk őket. 

„Tiszta” lencse extrakciója 

Jelenleg a nagyfokú fénytörési hibákban: -14,0 D felett és +6,0 D felett optikai szempontból a 
legeredményesebb módszer. A phacoemulsificatiós módszerhez hasonlóan kis cornealis metszésből 
(3,0 mm alatti seb) történik a szemlencse anyagának az eltávolítása, majd a kiesett törőerőt 
összehajtható műlencse implantációjával pótoljuk. Az eseték nagy részében, amennyiben a beteg a 
távoli látóélesség korrigálását kérte műtét előtt, olvasáshoz szemüveg szükséges. Kismértékű 
reziduális myopia, vagy a zonula rostok maradék rugalmassága esetén jó közeli és távoli látóélesség 
érhető el. Amennyiben a beteget közelre korrigáltuk a műtét során, mert például órásmester a 
foglalkozása, úgy távolra kell egy minimális dioptriájú korrekciót viselnie. Az a beteg, akinél a 
preoeratív fénytörési hiba -14,0 D felett volt, amennyiben -2,0 D marad vissza, ezzel a fénytörési 
hibával boldogan együtt tud élni, akár korrekció nélkül is. 

A „tiszta”, vagy viszonylag tiszta szemlencse extrakciójára egyre gyakrabban kerül sor a fejlettebb 
egészségügyi kultúrájú és gazdagabb országokban, hiszen az ún. „prémium” intraocularis műlencsék 
megjelenésével nemcsak távolra, hanem közelre is jól láthatnak a betegek. A prémium lencsék 
lényege, hogy valódi, vagy nem valódi (pseudoakkomodatív) módszerekkel a távoli és közeli 
látóélesség szimultán jó lehet, a páciens mindennapi életét szemüveg nélkül élheti. Természetesen 
ehhez szükséges, hogy egyéb szemészeti megbetegedés ne álljon fenn. A valódi akkomodáción 
alapuló műlencsék nemrégiben váltak széles körben elérhetővé. A sugártest mozgatása alapján 
előbbre, illetve hátrébb helyeződve a lencsetokon belül képesek a jó távoli és közeli látóélesség 
biztosítására. 

A pszeudoakkomodatív lencsékbe koncentrikus köröket csiszolnak a gyártási folyamat során. A körök 
fénytörési ereje változik a vastagság révén, ezért a pupilla síkjában közel +3,0 D addíció létrehozására 
alkalmasak ezek a műlencsék. Hátrányuk, hogy a számítógépes munkához szükséges látóélesség 
csökkentebb, és éjszakai vezetésnél káprázási panaszok fordulhatnak elő. Az akkomodatív lencsék 
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ezen hátrányokkal nem rendelkeznek, azonban a hátsó tok fibrosisa esetén korai YAG capsulotomiát 
kell végezni, mivel az akkomodációs képesség megszűnhet. 

Aberrometria, vagy a magasabb rendű szemészeti aberrációk 

A fénytörési hibák 85%-át az ún. alacsonyabb rendű fénytörési hibák (myopia, hypermetropia, 
asztigmia) alkotják. Közel 15%-ban a magasabb rendű aberrációk felelősek a gyengébb minőségű 
látóélességért. Az alacsonyabb rendű aberrációk szemüveggel jól korrigálhatók, ezzel szemben a 
magasabb rendű aberrációk optikai, vagyis szemüveggel történő korrekciója nem lehetséges. 
Korábbiakban csak az alacsonyabb rendű fénytörési hibákat tudtuk mérni és diagnosztizálni, ma 
diagnosztikai műszerek fejlődésével lehetővé vált a magasabb rendű fénytörési hibák meghatározása 
is, azaz mintegy ötszörösére emelkedett a diagnosztikai tevékenységünk pontossága. Az ún. 
„aberrométer” szolgál a magasabb rendű aberrációk megmérésére, ezen fénytörési hibák 
kismértékűek, a cornea, az elülső csarnok, a szemlencse, az üvegtesti tér és a retina finom eltérései 
hozzák együttesen létre. Mérésekor egy dióda lézerből származó, a látásra ártalmatlan fénysugár 
hatol a szembe és verődik onnan vissza. A belépő szabályos hullámfront eltérésit méri a műszer a 
szemből való visszaverődést követően. Ezek meghatározása ezért fontos, mert korábban a refraktív 
sebészeti, illetve lencse sebészeti műtétek utáni a látás minőségével kapcsolatos beteg panaszokat 
nem tudtuk objektivizálni. Teljes, azaz 1,0-es látóélesség mellett finom kettőslátásra, a fényforrások 
körüli szóródásra panaszkodtak ezek a betegek. Ma ezeket képesek vagyunk diagnosztizálni és 
normális cornealis sebgyógyulás esetén, továbbá megfelelő excimer lézerkészülék megléte kapcsán 
akár kezelni is. Vagyis a hullámfront analízis egy újabb fejlődési állomása a szemészetnek, amely 
nemcsak a diagnosztikában, hanem a kezelések megtervezésében és kivitelezésében is rendkívül 
fontos szerepet játszik. Az említetteken kívül a hullámfront analízis az intraocularis műlencse gyártást 
is képes volt forradalmasítani, mert ma már nemcsak az éles peremű műlencse a fontos a hátsó 
tokfibrosis megelőzésében, hanem az ún. aspherikus műlencse felszín is, azaz minden pontján (a széli 
részeken is) azonos legyen a törésmutatója, és a fénytörő ereje. Ezzel válik valóra, hogy műlencse 
implantáció után a fiatalkori látás minőséggel azonos látóélesség válik lehetővé a 
szürkehályogműtéteket követően. Ez a tény 20 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt, hiszen akkor 
+10,0 D-ás rendkívül vastag, a látóteret korlátozó, a nagyítást kedvezőtlenül befolyásoló műtéteket 
tudtunk csak végezni, későbbiekben a posztoperatív asztigmia, mára a presbyopia korrekciója és a 
nappali és éjszakai tökéletes látás minőség került a figyelem középpontjába. 

Fentiekből látható, hogy a refraktív sebészet és a lencse sebészet óriási fejlődésen ment keresztül az 
elmúlt két évtizedben. Ma már a két módszer olyan szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy indikációs 
területeik is átfedik egymást. Fontos tény, hogy a módszerekből származó előnyök csak az egyéb 
patológiás eltérésektől mentes szemekben használhatóak ki. Az új technológiák révén a műtétek 
biztonsága tovább növelhető és még több embernek biztosítható a tökéletes látás élménye nemcsak 
fiatal, hanem idősebb korban is. 
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Tesztkérdések 
1. Az európai populáció 75%-a szemüveges, ezzel szemben az ázsiai emberek között csak a populáció 
¼-e szemüveges. 
A. Igaz 
B. Hamis 
 
2. A szem anatómiai jellemzői, kivéve: 
A. A szaruhártya törőereje: +43,0 D 
B. A szemlencse törőereje: +60,0 D 
C. A csarnokvíz törőereje elhanyagolható 
D. A jó retinalis képalakotáshoz a törőerők tisztasága és egyenletes könnyfilm réteg szükséges 
 
3. A refraktív sebészetben használt diagnosztikus módszerek, kivéve: 
A. Topográf 
B. Pachymetria 
C. Aberrometria 
D. Endothel sejtszámlálás 
 
4. A legfontosabb refraktív sebészeti műtét típusok, kivéve: 
A: PRK 
B. PTK 
C. LASIK 
D. Epi-LASIK 
E. Femto-LASIK 
 
5. Az egyéb refraktív eljárások, kivéve: 
A. Ortokeratológia 
B. Ortorhinolaryngeológia 
C. Konduktív keratoplastica 
D. Tiszta lencse extractiója 
E. Phakiás műlencse implantáció nagyfokú myopiában 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: B, 3: 4: B, 5: B 
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A diabetes szemészeti szövődményei 
dr. Ecsedy Mónika 

Bevezetés 
A cukorbetegség egyik súlyos szövődménye a látás romlása vagy teljes elvesztése. A cukorbetegség 
több módon okozhat látáskárosodást, de a látás romlásának leggyakoribb és legnehezebben 
kezelhető oka a retina károsodása, amelynek kialakulásában legfontosabb tényező a cukorbetegség 
fennállásának ideje, valamint a vércukor-, vérlipid-szint és a vérnyomás. Az ideghártya elváltozásai 
leggyakrabban az alapbetegség 10-15 éves fennállása után alakulnak ki. A rendszeres szemészeti 
ellenőrzést már a cukorbetegség felismerésekor el kell kezdeni. A retina megbetegedésének rosszabb 
a kimenetele kezeletlen cukorbetegség esetében. A kezeletlen cukorbetegnek a többiekhez képest 
25-ször nagyobb az esélye arra, hogy elveszítsék látásukat. 

Az életminőség szempontjából is az egyik legsúlyosabb microvascularis komplikáció a retinopathia 
diabetica, amely azonban kellő figyelemmel nagyrészt megelőzhető lenne. A nemzetközi 
ajánlásoknak megfelelően (Saint Vincent Deklaráció, Diabetes 2000 SM) hazánkban is csökkenteni 
kell a cukorbetegség következtében látáskárosodott betegek számát. Ennek a leghatásosabb módja a 
retinopathia megelőzése. 

Definíció, BNO tartomány 
A diabetes mellitus a szem és védőszerveinek minden képletét érintheti (ld. pathofiziológia) 

H3600 Retinopathia diabetica (E10-E14+, a 3-as negyedik karakterrel) 
H3500 Háttér retinopathia és retinális elváltozások 
H3560 Ideghártya vérzés 
H4310 Üvegtesti vérzés 
H2800 Diabeteses szürkehályog 
H3340 Trakciós ideghártya leválás 
H3350 Egyéb ideghártya leválások 
H4090 Zöldhályog, k.m.n. 

 

Epidemiológia 
A WHO becslései szerint a jelenlegi 140 millió cukorbeteg száma 2025-re 300 millióra emelkedik. A 
diabeteses microangiopathia kezelése minden országban jelentős népegészségügyi probléma, a 
fejlett országokban és hazánkban is, még mindig a diabeteses retinopathia a vakság leggyakoribb oka 
a 20-60 éves munkaképes korosztályban. 

Magyarországon évente mintegy 1000 személy veszti el a látását a cukorbetegség szemészeti 
szövődményei miatt. Az egész országra vonatkozó epidemiológiai adatok nem állnak rendelkezésre, 
így csak regionális adatok alapján következtethetünk az országos helyzetre. Négy megyére kiterjedő 
vizsgálatok alapján a gondozott cukorbetegek 60%-ában kimutatható diabeteses retinopathia (RPD), 
7%-ában itthon is vaksághoz vezet. A regisztrált vakok 15,6%-ban a vakság oka cukorbetegség 
szemészeti szövődménye. 

Pathofiziológia 
A szemészeti szövődmények kialakulásának hátterében elsősorban a komplex anyagcserezavar 
okozta vasculopathia (microangiopathia) áll, azonban a perifériás neuropathia is jelentős eltéréseket 
okoz a szemben. A cukorbetegség mellitus okozta szemkárosodásokat 1. táblázat tartalmazza. 
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1. táblázat. A cukorbetegség okozta szemészeti szövődmények 

Elülső szegmentum Hátsó szegmentum 

Blepharitis, hordeolum, xanthelasma Retinopathia et maculopathia diabetica 
Kötőhártya értágulat N. opticus neuropathia 
Orbitalis mucormycosis Papillopathia 
Külső szemmozgató izmok paresise (n. III., IV., VI.) A kék színlátás szerzett zavara 
„Száraz szem”, szaruhártya érzékenység 
csökkenés, Neurotrophikus ulcus 

Ingerületvezetési zavarok 

Első szemcsarnok melaninpigmentációja  
Rubeosis iridis, goniorubeosis, glaucoma   
Közelre tekintési alkalmazkodóképesség 
(akkommodáció) romlása 

 

Fénytörésváltozások, átmeneti rövidlátóság, 
túllátóság 

 

Időskori szürkehályog korai jelentkezése, 
diabeteses hópehely cataracta 

 

 

A szemhéjakon az elhúzódó sebgyógyuló képesség miatt gyakran alakulnak ki recidíváló szemhéjszéli 
gyulladások (blepharitis) valamint árpa (hordeolosis). Ezen gyulladásos állapotok gyakori előfordulása 
indirekt módon vetik fel a cukorbetegség jelenlétét, kivizsgálásának szükségességét. 

A száraz szem szindróma is sokkal gyakrabban fordul elő cukorbetegekben. Ennek oka a neuropathia 
okozta csökkent könnytermelés, valamint a csökkent pislogás is, amely szintén a szemfelszín 
száradásához vezethet. A könnyfilm összetételének (termelődési zavar), felépülési zavarának 
(pislogás hiánya) és a szaruhártya érzékenység csökkenésének (fokozott sebesedési hajlam) együttes 
következményeként alakulnak ki az úgynevezett neurotrophikus fekélyek (keratopathiák). A 
cukorbetegek 47-64%-ában érintett a szaruhártya és megállapították, hogy a cornea 
idegrostvizsgálatokkal hamarabb kimutatható idegrostkárosodás, mint máshol a szervezetben. 

A III., IV., VI. agyidegek mononeuropathiájának részjelensége a külső szemmozgató izmok általában 
reverzibilis, de recidívára hajlamos bénulása, ami kettőslátást okoz és fájdalommal is járhat. A 45 év 
felettiekben kialakult agyidegbénulások hátterében 25-30%-ban a diabeteses neuropathia áll. 

Súlyos szemészeti szövődmény a szem ischaemiája miatt kialakuló neovascularisatio, amely a szem 
több rétegében is kialakulhat. A csarnokzugban jelentkező érújdonképződés (goniorubeosis) elzárja a 
csarnokvíz természetes elfolyási útját és másodlagosan zöldhályog (glaucoma) alakul ki. Ezzel egy 
időben megfigyelhetők kóros erek a szivárványhártyán (rubeosis iridis) is. 

A vércukorszint függvényében változhat a szem fénytörése, tranzitórikus myopia jelezheti a magas 
vércukorértéket. A szemlencsében a fokozott vízfelvételen (tranzitórikus myopia) kívül fiatalkorban 
(juvenilis diabetes mellitus) jellegzetes katarakta is megfigyelhető a „hópehely” szürkehályog 
(cataracta diabetica). Ez azonban nem azonos az időskori elváltozással (cataracta senilis), ami5-ször 
gyakrabban, 2-3 évvel korábban alakul ki a nem cukorbetegekhez viszonyítva. 

Az ideghártyán a microangiopathiás szövődmények mellett gyakoribb az éleslátás helyén torzulást és 
ödémát okozó epiretinális membránok kialakulása, valamint az artériás és vénás érelzáródások 
hátterében is fontos kockázati tényező a cukorbetegség. 
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A n. opticus diabeteses károsodása ritka, nem kifejezetten diabetes-specifikus és nehezen 
választható el a vasculopathiától. Előfordulási gyakoriságára nincsenek adatok, mivel könnyen 
„félrediagnosztizálható”, nem specifikusan a cukorbetegség szövődményének mutatója. Tünetei az 
enyhe látásromlástól a vakságig terjedhetnek. Elsőként az elülső ischaemiás opticus neuropathiát 
(EION) kell említeni, ami a látóidegfő (papilla) cilioretinalis artériáinak ischaemiás állapota. 
Megfigyelték, hogy az EION-os betegek 25%-a diabeteses, vagyis a DM biztos rizikótényező, azonban 
a pontos pathomechanizmus nem ismert. Alapos vizsgálatot követően differenciálható el a 
papillaproliferációtól, illetve a papilla oedemától a diabeteses papillopathia, ami a retinopathia 
progressziójára utal. 

Retinopathia diabetica 
A legsúlyosabb és legismertebb szemészeti szövődmény a retina microangiopathiája 
következményeként kialakuló „retinopathia diabetica” (RPD). Nemzetközi tanulmányok (WESDR) 
szerint az 1-es típusú diabetes mellitusos (T1DM) betegekben már 3-4 éves fennállás után 19%-ban, a 
2-es típusú cukorbetegeknek (T2DM) pedig 24%-ában kimutatható valamilyen fokú retinopathia. A 20 
éves fennállás felé közeledve a T1DM betegek közel 100%-ában és a T2DM betegek több mint 60%-
ában kialakult a retinopathia. 20 év felett pedig a T1DM betegek 50%-ban már proliferatív 
retinopathia mutatható ki. Sokszor azonban már a T2DM diagnózisakor több mint 21%-ban 
kimutatható valamilyen fokú retinopathia. 

Pathogenesis 

A cukorbetegség pathogenesise multifaktoriális, ám alapvető szerepe van genetikai tényezőknek. A 
diabeteses retinopathia kialakulása szintén komplex biokémiai folyamat eredménye, amelynek 
hátterében elsősorban a károsodott glukózmetabolizmus áll. A hyperglycaemia hatására beinduló 
alternatív anyagcsereutak (polyol-szorbitol, hexzózamin) eredményeként reaktív oxidatív termékek 
szaporodnak fel, fokozódik a végglikációs termékek (advanced glycemic endproducts, AGE ) 
képződése, előtérbe kerül a diacil-glicerol-proteinkináz C (PKC) reakcióút, vascularis mediatorok 
fokozott képződése és a nitrogén monoxid (NO) termelődés csökkenése következik be. Az AGE-
termékek az érintett fehérjék szerkezetét és működését károsítják, receptoraik (R-AGE) révén pedig 
proinflammatorikus tényezőket is aktiválnak interleukinok és növekedési faktorok segítségével. A 
PKC az értónus, a haemodinamikai és permeabilitási tulajdonságok megváltoztatásával fejt ki károsító 
hatást, valamint fokozza a vascularis növekedési faktor (vascular endothelial growth factor, VEGF) és 
vérlemezke-eredetű növekedési faktor (platelet derived growth factor, PDGF) termelődését. A 
hyperglycaemia okozta biokémiai folyamatok eredményeként az érfal endothelben, a pericytákban 
és az érlumenen belül is károsodások alakulnak ki, amelyek során basalmembrán megvastagodás, 
érfal permeábilitás fokozódás, érlumen beszűkülés, pericyták pusztulása, endothelsejtek károsodása, 
microthrombusok képződése, kapillaris occlusio, haemorrheológiai változások, szövetkárosodás, 
perfúziós zavar és ischaemia alakul ki. 

Klinikai megjelenés 

A retina kapillarisok károsodott autoregulációja következtében az erek fala meggyengül, ilymódon 
saccularis tágulatok (microaneurysmák-MA) jelennek meg a retinán, amelyek a diabeteses 
retinopathia legkoraibb jelei. A MA-k rupturája intraretinalis vérzésekhez vezet. A károsodott erek 
fala kóros anyagcseretermékek számára peremeábilissá válik, így a kiserekből folyadék- és fehérje 
áramlik ki, amely a retina megvastagodásához (oedema), illetve lipid tartalmú intraretinalis 
exsudatumok lerakódásához vezet. A látásromlás leggyakoribb oka ezen elváltozások az éleslátás 
területén (macula lutea) történő kialakulása. Kiemelendő a klinikailag szignifikáns macula oedema 
(CSMO), amely esetén a további látásromlás veszélye jelentős. A diabeteses maculopathia másik 
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formája az ischaemiás maculopathia, amely az éleslátás területén a kapilláris keringés kiesését 
jelenti, és irreverzíbilis funkciókárosodással jár, amelyre nincs hatásos kezelés. 

A macula és a retina további súlyos károsodását eredményezi a kapillárisok elzáródása, amely 
retinális hypoxiához vezet. Az ischaemia következtében microinfarctusok alakulnak ki az idegrost 
rétegben, amely úgynevezett gyapottépés (cottonwool-CW) gócok megjelenésével jár. A retina 
oxigenizációjának segítésére kompenzatórikus mechanizmusok indulnak be. A már meglevő kiserek 
átalakulása, endothel proliferációja, illetve shuntök képződése az intraretinális kisérkárosodás 
(intraretinal microvascular abnormalities-IRMA) formájában jelenik meg. A fokozódó hypoxia jeleként 
vénás kaliberingadozás, dilatatio és kanyargósság is megfigyelhető a kapillaris nonperfúziós területek 
szélén. Megnövekedett retinalis ischaemia vasoproliferatív anyagok szintézisét fokozza, amely 
érújdonképződéshez vezet. A főként vénákból kiinduló érújdonképződés finom kapillarishálózatot 
alkotva nő a retina síkjából kilépve. A szemfenéki neovascularisatióval mellett a szivárványhártya és 
az elülső csarnokzug rubeosisa is előfordulhat. A csarnokzugban később fibrovascularis membrán 
képződik, ami idővel elzárja a csarnokzugot másodlagos glaucomát okozva. A szemnyomás magasra 
emelkedik, a szem fájdalmassá válik. Retinális érújdonképződés esetén a látásromlást elsősorban az 
újdonképzett erek nagyfokú fragilitása és permeábilitása miatt kialakuló üvegtesti vagy 
retrohyaloidális vérzés okozza. A kezdetben csak kisfokú fibroglia szaporodással járó 
érújdonképződés idővel kötőszöveti tartalommal is növekszik, fibrovascularis kötegeket alkotva. 
Későbbi szakaszban ugyan az érújdonképződés regrediálhat, azonban a retinához erősen rögzülő 
avascularis fibrotikus szövet zsugorodásakor tractiós retina szakadást/leválást okozhat, a macula 
területén pedig oedemát tarthat fenn. 

A retinopathia és a macula oedema állapotainak egyesített, beosztását az Amerikai Szemészeti 
Akadémia (American Academy of Ophthalmology, AAO) dolgozta ki a multicentrikus vizsgálatok 
eredményeinek felhasználásával (2. táblázat). Megszületett egy nemzetközileg elfogadott, 
egységesített, klinikai hasznosságú retinopathia klasszifikáció, amelyet a Magyar Diabetes Társaság 
2004-es konszenzus-értekezlete és a Szemészeti Szakmai Kollégium 2005-ben elfogadott, majd 2011-
ben irányelvekként összegzett. Útmutatót ad mind a kezelés szükségességének, mind a kontroll 
vizsgálatok időpontjának meghatározására (ld. a gondozás fejezetben). 

2. táblázat. A retinopathia stádiumbeosztása 

Stádium Eltérés 

Nincs retinopathia Nincs eltérés 
Non-proliferatív 
Enyhe (= preretinopathia) Csak microaneurysmák (MA) 
Közepes (= háttér retinopathia) Több mint csak MA, de kevesebb, mint a súlyos non-proliferatív 
Súlyos (= preproliferatív) Bármelyik a következők közül és nincs proliferatív 

retinopathiára utaló jel (4:2:1 szabály): 

 4 kvadránsban* 20 < intraretinalis vérzés (HE) 

 gyöngyfűzérszerű vénák 2 vagy több kvadránsban 

 intraretinalis microvascularis rendellenesség (IRMA) 1 
vagy több kvadránsban 

Proliferatív  neovascularisatio 

 üvegtesti/preretinalis vérzés 

 (egyik vagy mindkettő) 
* retina kvadráns = alsó/felső, nasalis/temporalis érárkádok által határolt retinaterület 

Diagnózis 
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Az elülső szegment állapotának feltérképezésére a réslámpás vizsgálat alkalmas, a szemfenék 
vizsgálatára pedig a pupillatágítás után végzett binokuláris fundus biomikroszkópia javasolt (1., 2., 3. 
ábra). A csarnokzugban kialakult neovascularisatio felderítésére gonioscopiát alkalmazunk. A rutin 
szemészeti vizsgálat kiegészítéseként a szemfenék állapotának rögzítésére, a progresszió és az 
alkalmazott kezelés hatásosságának megállapítására szolgál a pupillatágításban készített fundusfotó. 
Hasznos diagnosztikai kiegészítő vizsgálat a nem rutinszerűen alkalmazott fluorescein angiográfia 
(FLAG, (4. ábra). 

 

1. ábra. Enyhe retinopathia (háttér retinopathia) 

 

 

2. ábra. Súlyos, preproliferatív retinopathia 
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3. ábra. Proliferatív retinopathia 

 

 

4. ábra. Fluorescein angioigráfiás felvétel: látható a papilláris érujdonképződésből eredő 
festékszivárgás, illetve a cystoid macula ödémára jellemző virágsziromszerű hyperfluorescencia 

A vizsgálat során a keringésbe juttatott festék szemfenéki megjelenését, eloszlását figyeljük. Hasznos 
segítség a macula oedema kezelésének megtervezésekor, az ischaemiás maculopathia feltárásakor, 
valamint kétes szemfenéki elváltozások (neovascularisatio/intraretinális microvaculáris abnormalitás, 
IRMA) elkülönítésekor. Borús törőközegek, üvegtesti vérzés esetén ultrahang vizsgálat szükséges, a 
proliferatív, tractiós szövődmények, ideghártya leválás jelenlétének alátámasztására/kizárására. 
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A szemfenéki folyamatok, a vitreoretinalis határfelszín tractiós állapotai, a retina, valamint a 
subretinalis tér állapotának vizsgálatára, egyes esetekben a vitreoretinalis műtétek indikációjának 
felállítására kitűnően alkalmazható non-invazív módszer az optikai koherencia tomográfia (OCT). Az 
egyik legújabb vizsgáló eljárás, amelynek működési elve hasonló az ultrahangéhoz, a leképezés 
azonban speciális hullámhosszú (810nm) fénynyalábbal történik, ezáltal az ideghártyáról 
szövettanihoz hasonló felbontású (5 μ) kép nyerhető. 

 

5. ábra. Diabeteses cystoid macula oedema képe Stratus OCT-vel. Látható az üvgtesti határhártya 
tapadása, intraretinális folyadák űrök és subretinális folyadékgyülem a fovea alatt. 

A látóideg eltérések és retina funkcionális vizsgálatára computeres perimetria, illetve színlátás- és 
elektrofiziológiai vizsgálat végezhető. 

Kezelés 

Az anyagcsere-kontroll szerepe 
A cukorbetegség szemészeti szövődményeinek kialakulásában, prognózisában, a szemészeti kezelés 
sikerességében döntő jelentőségük van általános tényezőknek, az optimális vércukor-, vérnyomás- és 
lipidkontrollnak. Így a szoros vércukorkontroll 25%-kal csökkenti a microvascularis komplikációk 
számát. Fontos ismerni azonban azt a megfigyelést, hogy a szoros vércukor kontroll bevezetését 
követő első két évben a retinopathia progrediálhat. 

A HbA1c értékének 1%-kal való csökkentése 37%-kal csökkenti a szemfenéki lézerkezelés 
szükségességének számát. Az igen szoros vérnyomáskontroll 35%-kal csökkenti a lézerkezelés 
szükségességét, és 10 Hgmm vérnyomáscsökkenés 11%-kal csökkenti a lézerkezelésre kerülő betegek 
számát. A diabeteses retinopathia progresszióját befolyásoló további kockázati tényezőket az 3. 
táblázatban soroltuk fel. 

3. táblázat. A retinopathia diabetica progresszióját befolyásoló kockázati tényezők 

A kívánttól elmaradó glykaemiás kontroll 
Vesebetegség 

Magas vérnyomás 
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Dyslipidaemia 
Anaemia 
Terhesség 
Étkezési rendellenességek 
Gastroparesis 

Elhízás 
 

Szemészeti kezelés 
A diabeteses retinopathia kezelése az időben elvégzett lézerkezelés (photocoagulatio), amelynek 
során a retina relatív oxigénhiányát csökkentjük a kóros keringésű retinaterületek (fokális, illetve 
panretinalis) „kikapcsolásával”. A lézerkezeléssel azonban csak a retinopathia progressziójának 
lassítása, a látásromlás mértékének csökkentése történik. Ennek a tüneti kezelési módnak jellemzője, 
hogy javulás kevéssé várható, a microvascularis komplikációkat csak a normoglycaemia csökkenti. 
Ezért nagyon fontos az optimális diabetológiai beállítás és az, hogy a szemészeti kezelés időben 
megtörténjen. 

A súlyosabb szövődmények - recidiváló üvegtesti vérzés, trakciós ideghártya leválás, lézerkezelésre 
nem reagáló macula oedema, illetve iris rubeosis borús törőközegek eseteiben az üvegtest műtéti 
eltávolítása pars plana vitrectomia (PPV) elvégzése szükséges. A műtét során az üvegtesti vér, az 
ideghártya leválást okozó trakciós fibrovascularis kötegek (membran-peeling) is eltávolíthatóak, 
valamint a retina lézerkezelése is elvégezhető (endolaser). A vitrectomia azonban nagy költség- és 
időigényű, bonyolult műtét. 

Mind a proliferatív retinopathia, mind a macula oedema kezelésével kapcsolatban vizsgálatok folynak 
az üvegtestbe adott (intravitrealis) érújdonképződést gátló (anti-VEGF) gyógyszerek (bevacizumab, 
ranibizumab, Na-pegaptanib) hatékonyságát illetően. Ezeket a szereket elsődlegesen az időskori 
maculadegeneratio kezelésére törzskönyveztek. A kezelések eredményessége, hosszú távú 
hasznossága, illetve költséghatékonysága még kérdéses. A macula oedema kezelésére alkalmazható 
még a vitrectomia során adható intravitreális triamcinolon-acetát, amely a macula oedema 
csökkentését, a látásélesség javulását okozza, de hatása csak átmeneti 3-4 hónapos és súlyos 
mellékhatásokkal (glaucoma, katarakta) járhat. A retinavastagság csökkentése révén a lézerkezelés 
hatásosságát segítheti elő. A tartósabb hatás elérésére különböző implantátumok (Retisert, 
Posurdex) kidolgozása folyik, amik folyamatosan, kis-dózisban adnak le szteroidszármazékokat az 
üvegtesti térbe. 

A gyermekkori diabetes 
Gyermekkorban a cukorbetegség bármely formája előfordulhat, a leggyakoribb az 1A (autoimmun 
eredetű) típusú diabetes. A gyermekkori diabetes szemészeti szövődményei speciális jellemzőket 
mutatnak. Azokban a betegekben, akikben a cukorbetegség már gyermekkorban mutatkozik, a 
retinopathia a kamaszkor kezdete után hamarabb jelenik meg (10-11 évvel később), mint azokban, 
akikben a diabetes a kamaszkorban vagy utána kezdődött (15 éves eltolódás). Ugyanakkor az is 
elmondható, hogy a kora gyermekkoruktól diabeteses betegekben lényegesen hosszabb idő telik el a 
betegség kezdetétől a retinopathia megjelenéséig. A kamaszodás felgyorsítja a retinopthiát. 
Kamaszkorban a szénhidrátháztartás beállítása a hormonális és következményes anyagcsere 
változások, ill. pszichológiai problémák miatt nehéz. Az érújdonképződés jellegzetesen az üvegtest 
anatómiai szerkezete miatt többnyire a látóidegfőn kezdődik. Az éleslátás helye hosszú ideig 
megkímélt, azaz a betegnek, - hacsak az újdonképzett erekből nem származik vérzés, - nincsenek 
panaszai. Nem jósolható meg, hogy az enyhe háttér retinopathia mennyi idő alatt vált át 
érújdonképződéses formába, a folyamat lehet nagyon gyors is. 
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A retinopathiától függetlenül 1. típusú diabetesekben előfordulhat a látóidegfő (papilla) átmeneti 
duzzanata, amelyet az éleslátás helyének ödémája kísér (diabeteses papillopathia, macula oedema). 
A panaszokat ez utóbbi határozza meg: homályos, vagy torz látás. A retinopathia különböző 
súlyosságú lehet. Az érújdonképződéssel járó retinopathia elfedheti a neuropathiát. Többnyire jó 
prognózisú, a kimenetelt a macula állapota határozza meg. 

Gyermekkorban fellépő cukorbetegség esetén az első szemészeti vizsgálat a betegség fellépte után 5 
évvel, de legkésőbb 10 éves korban történjen meg. A kamaszkorban diagnosztizált cukorbetegek első 
szemészeti vizsgálata a betegség megjelenése után 2-3 évvel javasolt. 

Gondozás 
A szemészeti szövődmények megelőzéséhez nagyon fontos a cukorbetegek megfelelő időpontban 
történő szemészeti vizsgálata és a szükséges kezelések megfelelő időszakban történő elvégzése (4. és 
5. táblázat). 

4. táblázat. A szemészeti vizsgálat ajánlott időpontjai 

 T1DM T2DM Terhesség 

Első vizsgálat 5 éven belül (Pubertás előtt nem 
szükséges)  

Diagnóziskor Tervezéskor, vagy I. 
trimeszter 

Ellenőrzés Nincs RPD*: 12 hó 
Van RPD: súlyosság szerint** 

Nincs RPD: 12 hó 
Van RPD: 
súlyosság 
szerint** 

1-3 hó 

* RPD Retinopathia diabetica. 
** ld. 5. táblázat 

5. táblázat. A szemészeti vizsgálat ajánlott időpontjai retinopathia esetén 

Retinopathia foka  CSMO* Ellenőrző vizsgálat javasolt időpontja 
(hó) 

Non-proliferatív  
Nincs Nincs 12 
Enyhe - közepes Nincs 6-12 

Van azonnali kezelés 
Súlyos ( = preproliferatív) Nincs 2-4 

Van azonnali kezelés 
Proliferatív és/vagy 
Neovascularisatio Van azonnali kezelés 

Nincs 3-4 
Üvegtesti/preretinális vérzés Van azonnali kezelés 

Nincs  1-6 
CSMO* = klinikailag szignifikáns maculaoedema 

Az első szemészeti vizsgálatot a diabetes felfedezését követően közvetlenül el kell végezni. Ilyenkor 
részletes, szemorvos általi vizsgálat szükséges, amely magába foglalja a legjobb korrigált látóélesség 
meghatározását, a szembelnyomás mérését, a csarnokzug gonioscopiás vizsgálatát, az elülső 
szegmens réslámpás vizsgálatát és tágított pupilla mellett a szemfenék hátsó pólusának térhatású 
vizsgálatát, valamint a perifériás retina és az üvegtest vizsgálatát. Az első vizsgálat eredményének 
ismeretében további kiegészítő vizsgálatokra lehet szükség. 
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Soron kívüli szemészeti beutalásra is szükség lehet hirtelen látásromlás esetén. Ilyenkor lehetőleg 
nagyobb diabeteses retinopathiával foglalkozó központba utaljuk a beteget, ahol a speciális vizsgáló 
módszerek (UH, FLAG, OCT), illetve az esetleges későbbi ellátás lézerkezelés, műtéti ellátás elérhetők. 
A belgyógyászati kezelés nagyobb változtatása (pl. inzulinra állítás súlyosabb vércukor-, illetve 
vérnyomás kiugrás, dialízis megkezdése) is szükségessé teheti a soron kívüli szemfenéki kontrollt, 
mert ilyenkor a retinopathia hirtelen súlyosbodása is bekövetkezhet. 

Primer prevenció 
A primer prevenció egyenlő a diabetes prevenciójával. A szekunder prevenció hatásosságának 
bizonyítéka, hogy az 1980-ban Izlandon elkezdett retinopathia szűrés eredményeként a T1DM okozta 
24%-os vaksági arányt 2005-re lényegében sikerült megszüntetni, 0,5%-ra csökkenteni. Einar 
Stefánsson izlandi professzor tehát joggal állítja, hogy a „szemorvosok tudják, hogyan lehetne a 
diabetes okozta vakságot megszüntetni!” 

A rendszeres szemészeti kontroll az időben történő lézerkezelés alapja. A betegek kontrollját a 
szemfenéki kép, a retinopathia foka határozza meg. A szemészeti ellenőrzés azonban nemcsak 
szemészeti intézményekben történhet, hanem szervezett szűrőprogramok szervezésével. A 
retinopathia szűrését már több országban is elkezdték (Anglia, Wales, Olaszország, Franciaország, és 
hazánkban is szervezés alatt van hasonló hálózat kiépítése, így annak pontos szakmai/technikai 
feltételeit, költséghatékonyságát számos tanulmány elemzi. Az átlagos európai diabeteses vaksági 
prevalenciát véve alapul, Európában a vakság 3%-os előfordulását 5-10 év alatt 1%-ra lehetne 
csökkenteni. Ez magyarországi adatokkal számolva, a számítás módjától függően évi mintegy 5-10 
milliárd forint közvetlen megtakarítást tenne lehetővé. Ez azonban még országos szinten nem 
valósult meg, bár csatlakoztunk a WHO által 1999-ben indított „Vision 2020-The right to sight” 
programhoz, amely 2020-ra tűzte ki céljául a vakság csökkentését, valamint a 2005-ben 
megfogalmazott Liverpool Deklarációhoz, amely szerint pedig 2010-re történjék meg a szűrendők 
legalább 80%-ának rendszeres vizsgálata. Ezen programok sikerességében a diabetológus és a 
szemorvos együttműködése kiemelt jelentőségű, hiszen a vércukor-, HbA1c-, vérnyomás és lipidszint 
szoros kontrollja, a rendszeres szemészeti ellenőrzés és a megfelelő időben elvégzett szemészeti 
beavatkozások a cukorbetegség szövődményeként látáskárosultak számát tovább csökkenti. 
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Betegtájékoztató 

Milyen szemészeti elváltozásokat okoz a cukorbetegség? 
A cukorbetegség a szemgolyó szinte minden részét érintheti, a szaruhártyától, a lencsén át egészen 
az ideghártyáig és a látóideg. A látásromlás leggyakoribb oka azonban a látóhártya kis ereinek 
károsodása. A látásromlás gyakran már csak igen súlyos károsodás esetén vehető észre. 

Az ajánlott szemészeti vizsgálat 
A károsodások felderítésére a látóélesség ellenőrzésén kívül szemnyomás-mérésre, réslámpás 
vizsgálatra, pupillatágításban szemfenék vizsgálatra is szükség van szemész szakorvos által. A 
cukorbetegség felfedezésekor, illetve ha nem találnak eltérést, évente, szemfenéki elváltozások 
esetén, pedig 3-6 havonta szükséges a kontrollvizsgálat. 

Megelőzés 
A cukorbetegség szemészeti szövődményeinek kialakulásában, prognózisában, a szemészeti kezelés 
sikerességében döntő jelentőségük van általános tényezőknek: az optimális vércukor-, vérnyomás-, 
és vérzsírszint-beállításnak. A szoros vércukorkontroll 25%-kal csökkenti a microvascularis 
komplikációk számát. Fontos ismerni azonban azt a megfigyelést, hogy a szoros vércukor kontroll 
bevezetését követő első két évben a szemészeti tünetek romolhatnak. 

Kezelés 
A látóhártya érelváltozásainak rosszabbodása lézerkezelés segítségével lassítható, illetve 
megállítható. Nagyon súlyos üvegtesti vérzés vagy ideghártya leválás esetén üvegtesti műtét is 
szükségessé válhat. Az utóbbi időben új üvegtesti térbe adható gyógyszerek is kifejlesztésre kerültek 
melyekkel szintén jelentős látásjavulás érhető el. Az időben felismert elváltozások kezelhetők. 
Megfelelő kezeléssel elkerülhető a végleges látásromlás! 
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Tesztkérdések 
1. Melyek a diabétes szemészeti szövődményei? 
A. Cataracta 
B. Szaruhártya hámosodási zavar 
C. Üvegtesti vérzés 
D. Mindegyik 
 
2. Melyik állítás igaz? 
A. A diabetes a vakság vezető oka Magyarországon 
B. A diabetes a vakság leggyakoribb oka Magyarországon a munkaképes korosztályban 
C. A diabetes a vezető vaksági ok a fejlett országokban 
 
3. Milyen gyakran lássa szemorvos a retinopathia nélküli diabeteses beteget? 
A. 3 havonta 
B. 6 havonta 
C. évente 
 
4. Azonnali lézerkezelést igényel: 
A. Cataracta 
B. Proliferativ retinopathia 
C. Exsudatio a maculában 
 
5. A diabeteses retinopathia kockázati tényezői: 
A. Hyperlipidémia 
B. Hypertonia 
C. Vércukor-ingadozás 
D. Mindegyik 
 
6. Sürgősségi állapotok diabetesben: 
A. Üvegtesti vérzés 
B. Tractios ablatio 
C. EION 
D. Hirtelen látásromlás 
 
7. Az első szemészeti vizsgálat ideje 2-es típusú diabetesben: 
A. 10 éves fennállás 
B. 5 éves fennállás 
C. Felfedezéskor azonnal 
 
8. Diabeteses beteg szemészeti vizsgálatának részei: 
A. Gonioscopia 
B. Pupillatágítás 
C. Látóélesség 
D. Mindegyik 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: B, 3: C, 4: B, 5: D, 6: D, 7: C, 8: D 
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Az időskori makuladegeneráció 
dr. Kovács Illés, dr. Fehér János 

Definíció 
Az időskori makuladegeneráció (angol elnevezés szerint Age-related Macular Degeneration, AMD) a 
látóhártya központi részének (macula lutea) lassan előrehaladó sorvadása. Az időskori makula 
degeneráció a sárgafolt (macula lutea) betegsége, mely típusosan 50 éves életkor után jelentkezik. A 
diagnózist az alábbi szemfenéki jelenségek valamelyikének megléte esetén állíthatjuk fel: 

 Drusenek 

 A retinális pigmentepithel (RPE) eltérései, mint hypopigmentáció vagy hyperpigmentáció 

 Az RPE foveát érintő térképszerű atrófiája 

 Neovaszkuláris makulopátia: chorioideális érújdonképződés (CNV) jelenléte 

H3120 Érhártya degeneratio 
H3530 Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás 

Epidemiológia, mortalitás, morbiditás 
Az AMD kezelése jelenti napjainkban a szemészet egyik legnagyobb problémáját, ugyanis az 
iparosodott országokban ez a szembetegség a jogi értelemben vett vakság (látásélesség <0,1) 
leggyakoribb oka. Becslések szerint Magyarországon 300-500 ezerre tehető a betegek száma. A 
pontos adatok megismerését nagyban nehezíti az a tény, hogy a betegség kezdeti stádiuma 
tünetszegény, így az enyhe esetek döntő többségét nem diagnosztizáljuk. A legfontosabb 
rizikótényező az életkor: 50 éves kortól 75 éves korig a prevalencia megháromszorozódik. Az 
előrehaladott formák incidenciája hasonlóan meredeken nő, valamint a betegség fehér bőrszín 
esetén gyakoribb. A legfontosabb befolyásolható rizikótényező a dohányzás: újabb adatok szerint a 
látásromlás kockázatát a dohányzás akár négyszeresen is fokozhatja. A hatás dózisfüggő, leszokás 
esetén az fokozatosan csökken. A betegség kialakulására nézve a kor és a genetikai hajlam 
(komplementrendszer kóros aktiválódása) mellett további kockázati tényező a napfény expozíció, a 
telített zsírsavakban gazdag diéta. 

Az elmúlt évtizedben az AMD korai formáinak a kezelése a reaktív oxigén gyökök közömbösítését 
tűzte ki célul. Hasonlóan más időskori betegségekhez, az antioxidáns terápia nagy adagban 
alkalmazott C, E vitaminok, β-karotin, cink és réz alkalmazását jelentette, esetenként más 
vitaminokkal kiegészítve. Szemben a már képződött reaktív oxigén gyökök közömbösítésével, ami az 
antioxidáns vitaminok bevitelével érhető el, sokkal célszerűbbnek látszik a reaktív oxigén gyökök 
képződésének megelőzése, az ún. metabolikus terápia révén. Nem szabad azonban elfeledkezni arról, 
hogy napjainkban bármilyen kezelés a legjobb esetben is csak a károsodott, de még életképes sejtek 
működését tudja helyreállítani, de nincs lehetőségünk a már elpusztult sejtek pótlására. 
Következésképpen, az időskori makuladegeneráció eredményes kezelésének alapja a „korai 
diagnózis, korai kezelés”. 

Patofiziológia 
Kórtanilag neurodegeneratív betegség, amely egyrészt a fotoreceptor és pigmenthám sejteket, 
másrészt a hozzátartozó choriocapillárisokat és kötőszövetet (Bruch-membrán) érinti. A 
szakirodalomban sokáig vitatott kérdés volt, hogy a kórkép kialakulásában melyik játssza az 
elsődleges szerepet. Egyre több adat szól amellett, hogy az a dinamikus kölcsönhatás, ami a 
fotoreceptor/pigmenthám anyagcseréje és a choriocapillaris vérellátása között normális körülmények 
között fennáll és a változó funkcionális igényekhez folyamatosan alkalmazkodik, a fiziológiás 
öregedéssel, illetve bizonyos rizikótényezők által károsodik. Ennek köszönhetően zavart szenved a 
photoreceptor regenerációs folyamata, lebontatlan anyagcseretermékek rakódnak le a Burch-
membránban, rontva a choriocapillaris permeabilitást, és tovább súlyosbítva a 
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photoreceptor/pigmenthám anyagcseréjét. Ugyanakkor a kölcsönhatásban résztvevő molekulák 
túlzott felszabadulása egyrészt gyulladásos reakciót válthat ki, ami klinikailag és kórtanilag az AMD 
exudatív formájának kialakulását eredményezi. Máskor viszont a reaktív oxigén gyökök túlzott 
felszabadulása dominál, aminek következménye az AMD atrophiás formájának kialakulása. 

Általánosan elfogadott, hogy más időskori betegségekhez hasonlóan az AMD kialakulásában is 
meghatározó szerepe van az oxidativ stressznek, bár ezt ezideig csak közvetett bizonyítékok, 
nagyrészt in vitro vizsgálatok támasztják alá. A mitochondriális anyagcsere során normális 
körülmények között is felszabadulnak reaktív oxigén gyökök és ezek, mint „hírvivők”, igen fontos 
biológiai szerepet játszanak a legkülönbözőbb folyamatok szabályozásában. Tehát szó sincs arról, 
hogy minden reaktív oxigén gyök káros hatású lenne. Feltételezések szerint vagy a túlzott 
termelődés, vagy az elégtelen semlegesítési mechanizmusok miatt ezek a rendkívül agresszív 
molekulák olyan mennyiségben képződnek, hogy előbb a mitochondriumokat, majd a sejt más 
alkotórészeit is károsítják. Az antioxidáns terápia azon alapul, hogy természetes antioxidáns anyagok 
bevitelével kiegészítjük a sejtek antioxidáns védekező mechanizmusát és ezáltal csökkenthetjük a sejt 
különböző struktúráinak károsodását. 

Hatáskör, kompetencia 
Az Amsler-rács segítségével a betegség gyanúja felvethető. Gyanú esetén a beteget szem-szeti 
szakrendelésre kell utalni. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Az AMD klinikai képében és kórlefolyásában legalább három fokozatot, illetve stádiumot lehet 
megkülönböztetni: enyhe (korai), középsúlyos (közbülső) és súlyos (előrehaladott) AMD. Ennek a 
beosztásnak az alapja az a nemzetközi konszenzus, ami International Classification and Grading 
System néven ismert, majd egyszerűsített formában általánosan alkalmazott. Ez a beosztás 
elengedhetetlen mind a betegség súlyosságának jellemzésére, mind a kezelési módok indikációjának 
megválasztására és az eredmények lemérésére valamint összehasonlítására. Bár nyilvánvalóan 
ugyanarról a betegségről van szó, néhány szerző az első két stádiumot külön névvel jelölte, „időskori 
makulopatia” (angolul: Age-related Maculopathy, ARM) és csak a harmadik stádiumot fogadja el 
makuladegenerácónak. 

Enyhe AMD 
Az időskori makuladegeneráció egyik legkorábbi jele lehet, hogy romlik a látás minősége. Így 
nehézség támadhat a betűk összeolvasása során, esetleg egy-egy betű vagy betűrészlet kiesése, 
elmosódottsága vagy torzulása miatt (1. ábra). Ilyenkor a látásélesség még jó, azaz a beteg még a 
legkisebb betűt vagy jelet is felismerheti. Máskor erős fényben káprázás illetve a fényhez való 
alkalmazkodás nehézsége hívhatja fel a figyelmet a betegég kezdetére. Ebben a stádiumban 
rendszerint egy véletlen szemészeti vizsgálat, pl. szemüveg rendelés során derül ki, hogy a 
szemfenéken már jellegzetes elváltozások észlelhetők, mint a drusen és a pigmentáció zavara. Az 
előbbiek sárga színű foltok a makulában és zsírszerű anyagok lerakódásából származnak, míg az 
utóbbi a pigmenthám melanin szemcséinek egyenetlen eloszlása, ami helyenként csökkent vagy 
fokozott pigmentációt okoz. 
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1. ábra. Az időskor macula-degeneráció következtében a centrális területeken torzlátás, sötét folt 
jelenik meg, mely az Amsler-rács segítségével jól vizsgálható, követhető. 

Középsúlyos AMD 
Rendszerint hónapokkal vagy évekkel később a fixált tárgy képe egyre homályosabb vagy torzultabb 
lesz, sőt a látásélesség ekkor már jelentősen csökkent, ami komoly problémát jelenthet az 
olvasásban, a színek felismerésében. Sajnos a betegek egy jelentős része csak ekkor keresi fel 
szemorvosát. A szemfenéken ilyenkor már kiterjedt elváltozások találhatók, nagyméretű és gyakran 
összefolyó drusen illetve kifejezett pigment kicsapódás vagy hiány látható. 

Súlyos AMD 
Két formában jelentkezhet: Az atrofiás forma az esetek mintegy 80-85%-ban az előző stádiumok 
folytatásaként alakul ki, és lassan előrehaladó, súlyos látásromlás jellemzi. A beteg ekkor már csak az 
olvasótábla legnagyobb jelét vagy még azt sem látja, míg végül egy szürke illetve fekete folt alakul ki 
a latótér középső részén, ami lehetetlenné teszi az olvasást, a kocsivezetést és általában a 
munkavégzést. A szemfenéken ekkor már a drusen mellett illetve helyett a pigmenthám és 
choriocapillaris atrophia látható. Az exudativ  formában, ami az esetek mintegy 15-20 %-a, hirtelen 
látásromlás léphet fel, amikor is a drusen és pigmenthám elváltozások szemfenéki vizenyővel, 
bevérzésekkel illetve choroidális érújdonképződéssel társulnak. Sok esetben éppen ez a hirtelen 
látásromlás hívja fel a figyelmet a betegségre. Végül kiterjedt chorioretinális hegszövet alakul ki a 
makulában. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
Nem releváns. 

Képalkotó és egyéb vizsgálatok 

Szemfenék vizsgálat 
A betegség alapjelenségeinek felderítésére szolgál, melyek a következők: Vérzés, exszudátumok, 
pigmentepithel eltérések és atrófiás területek, a neuroretina szerózus leválása szubretinális folyadék 
miatt, pigmentepithel megvastagodás, pigmentepithel leválás. A vizsgálatot réslámpa segítségével, 
kontakt üveggel vagy non-kontakt lencsével végezzük (biomikroszkópia). 
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Fluorescein angiográfia (FLAG) 
Az angiográfiás vizsgálat során a könyökvénába fecskendezett fluorszkáló festékanyag eloszlását a 
hátsó póluson speciális funduskamerával vizssgáljuk és fényképezzük. Az angiográfiák megfelelő 
értékelése nehéz, melyet a reprodukálhatóságának viszonylag alacsony volta jelez. 

Optikai koherencia tomográfia (OCT) 
Az időskori makuladegeneráció diagnosztikájában és követésében manapság leginkább elterjedt 
vizsgálat. Az OCT működési elve hasonló az ultrahanghoz, azzal a különbséggel, hogy a gép nem 
hangot, hanem egy speciális diódalézer segítségével előállított fénynyalábot használ a leképezéshez. 
A leképezés során a makula kétdimenziós keresztmetszeti képet kapjuk, mely a vizsgált terület 
szövettani-morfológiai szerkezetét követi. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
A diagnózis fentiek alapján állítható fel. A differenciál-diagnózis nem releváns. 

Kezelés 
Az AMD kezelésének jelenleg a következő stratégiái ismeretesek: 

1. Antioxidáns terápia (AREDS formula), amit a reaktív oxigén gyökök semlegesítésére állítottak 
össze, és a közbülső stádium progressziójának megállítására ajánlották; 

2. Metabolikus terápia (Phototrop), ami a látóhártya anyagcseréjének javítását tűzte ki célul, 
hogy ezzel már a korai stádiumban megakadályozza a maradandó elváltozások kialakulását; 

3. Anti-angiogen terápia, amely lehet laser terápia vagy gyógyszeres, illetve a kettő 
kombinációja és a súlyos AMD nedves formájában meghatározó szerepet játszó 
érújdonképződés megszüntetésére, illetve megakadályozására irányul. 

Antioxidáns terápia 
Noha több epidemiológiai vizsgálat is foglalkozott azzal, hogy összefüggést mutasson ki az étrend 
antioxidáns tartalma és az AMD gyakorisága illetve súlyossága között egyik sem mutatott ki 
egyértelmű kapcsolatot az étrend antioxidáns vitamintartalma és az AMD kialakulása között (ld. Eye 
Disease Case Control Study; Beaver Dam Study; Blue Mountains Study). Ilyen epidemiológiai 
vizsgálatok után indult el az Egyesült Államok Nemzeti Szemészeti Intézete (National Eye Institute, 
röviden: NEI) irányításával végzett randomizált és placebo kontrollált vizsgálat (angolul: Age-Related 
Eye Disease Study, röviden AREDS), amely az együttesen és nagyadagban (gyógyszer dózisban) 
alkalmazott antioxidáns vitaminok és cink hatását vizsgálta az AMD előrehaladott stádiumának 
megakadályozására. Közel ötezer beteg átlagosan 6,3 éves kezelése során azt tapasztalták, hogy a 
közepesen súlyos AMD eseteiben a C vitamin, E vitamin, β-karotin és a cink együttes adása a súlyos 
AMD (nedves forma) kialakulásának kockázatát mintegy 25%-al, a kifejezett látásromlást pedig 19%-
al csökkentette. Ez a kezelés hatástalan volt az AMD korai stádiumában. 

Az AREDS formulát kezdettől fogva igen erős támadások érték. A készítmény összetételével vagy az 
összetevők adagjával kapcsolatban igen komoly kételyek, sőt a potenciális mellékhatások miatt 
megalapozott aggályok merültek fel. Az eredeti AREDS formula ugyanis valamennyi összetevőjét 
lényegesen nagyobb adagban tartalmazta, mint az ajánlott napi mennyiség. Ez különösen kritikus a 
zsírban oldódó vitaminok esetében, amelyek ilyen adagban alkalmazva akkumulálódhatnak a 
szervezetünkben, és ez súlyos következményekkel járhat. 

Az AREDS formula β-karotin tartalma a napi ajánlott mennyiség háromszorosa. Ez az adag más 
klinikai tanulmányok tapasztalatai szerint dohányosoknál növeli a tüdőrák kockázatát. A Beta-Caroten 
and Retinol Efficacy Trial (CARET) vizsgálatot 21 hónappal korábban meg kellett szakítani, miután 
kiderült, hogy a β-karotin (30 mg) és retinol palmitat (25000 NE) kombináció nemhogy csökkentette 
volna, hanem 28%-al növelte a tüdőrák, és 17%-al az összes halálok kockázatát a kontroll csoporthoz 
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viszonyítva. Különösen aggasztó, hogy ez a tendencia évekkel a kombináció használata után is 
megmaradt, bár a különbség ekkor már nem volt szignifikáns a kezelt és kontroll csoport között. 

Újabban kételyek merültek fel az AREDS formula E vitamin adagjával kapcsolatban is, ami közel 
hússzor nagyobb, mint a napi ajánlott mennyiség. Miller és mtsai számoltak be először 19 korábbi 
klinikai vizsgálat összegzése alapján, hogy a 400 NE (268 mg) vagy annál nagyobb adagban 
alkalmazott E vitamin megnöveli a halálozás arányát a kontroll csoporthoz viszonyítva. Figyelemre 
méltó továbbá, hogy a nagy adagban használt E vitamin mindenekelőtt a kardiovaszkuláris 
betegségek rizikóját növeli meg. Ilyen meggondolások alapján az Amerikai Szívgyógyászok Szövetsége 
hivatalos állásfoglalásában felhívta a figyelmet a 400 NE vagy annál nagyobb adagban tartósan 
alkalmazott E vitamin veszélyeire és nem ajánlotta szívbetegeknek. Több epidemiológiai tanulmány 
szerint az AMD és a kardiovaszkuláris betegségek igen gyakran társulva fordulnak elő. Így az AMD 
betegek egyébként is nagyobb kardiovaszkuláris-betegség rizikóját a nagy adagban alkalmazott E 
vitamin még tovább fokozza. Ezek az adatok mindenképpen megfontolást érdemelnek. Célszerű, ha 
szemorvos gondosan megnézi a készítmény összetételét és adagolását, mielőtt antioxidáns 
vitaminokat javasol AMD-ben szenvedő betegeknek. Arra viszont nincs semmilyen adat, hogy az 
antioxidáns vitaminok csökkentett adagban is hatásosak lennének az AMD progressziójára. Így a 
jelenleg reklámozott csökkentett dózisú antioxidáns készítmények hatásossága igen kétséges. 

Újabban az AREDS formulát luteint és zeaxanthinnal egészítik ki, bár az idevágó szakirodalmi adatok 
ellentmondásosak. Több korábbi klinikai vizsgálat mutatott ki negatív összefüggést az étrend 
lutein/zeaxanthin tartalma és az előrehaladott AMD gyakorisága között. Ezzel szemben az ezideig 
leghosszabb időtartamú és legnagyobb számú egyedre kiterjedő prospektív vizsgálat 77562 nő 18 
éves és 40866 férfi 12 éves megfigyelése után arra a következtetésre jutott, hogy sem a friss zöldség 
(karotenoidok), sem az antioxidáns vitaminok nem befolyásolták sem a korai, sem a késői AMD 
kialakulását, míg a sok gyümölcs (flavonoidok) fogyasztása kizárólag a choroidális érújonképződés 
rizikóját csökkentette. Jól ismert tény a makula lutea magas lutein és zeaxanthin tartalma. Tudni kell 
azonban, hogy a lutein és zeaxanthin a retina belső rétegeiben, elsősorban a ganglion sejt és belső 
rostos rétegben található, míg a photoreceptor/pigmenthám réteg nem tartalmazza ezeket az 
anyagokat. Feltételezik, hogy a lutein és zeaxanthin mint egy fényelnyelő réteg (biológiai 
„napszemüveg”) megvédi a photoreceptorokat a fény, mindenekelőtt az UV sugarak károsító 
hatásától, így közvetve lehet kapcsolatban az AMD kialakulásával. Ugyancsak vitatott a lutein 
tartalom korral járó változása. Egy korábbi vizsgálat szerint a makula lutea pigment-tartalma csökkent 
a kor előrehaladtával és AMD rizikó esetén. Egy későbbi vizsgálat ezt nem erősítette meg. Bár több 
vizsgálat is azt mutatta, hogy az étrend lutein és zeaxanthin tartalmának növelése, zöldség és 
gyümölcs fogyasztása vagy étrendkiegészítő készítmények szedése, megnöveli mind a plazma szintet, 
mind a makula lutea pigmentációt, jelenleg nincs elegendő adat arra vonatkozóan, hogy az étrend 
kiegészítése lutein/zeaxanthinnal hatással lenne az AMD progressziójára. A kérdés megválaszolása a 
jelenleg is zajló AREDS II tanulmány eredményeinek isemeretében lesz majd lehetséges, ez a vizsgálat 
ugyanis a módosított AREDS formula hatását vizsgálja AMD kialakulására vonatkozóan (csökkentett 
cink és béta-karotin tartalom, omega-3 zsírsavval és lutein/zeaxanthinnal kiegészítve). 

Metabolikus terápia 
A photoreceptor sejtek a szervezetünk köztudottan leggyorsabban megújuló sejtjei, hiszen a külső 
szegmens membránjainak 10-15%-a naponta kicserélődik még normális körülmények között is. A 
fényhatástól károsodott membránokat a pigmenthám fagocitálja és nagyrészt újra felhasználja a 
membránok bioszintézisére, kisebb részét pedig a sejtanyagcsere során a mitochondriumokban 
elégeti. Mind a pigmenthám sejtek, mind a photoreceptor sejtek igen gazdag mitochondrium 
tartalommal rendelkeznek, ami az intenzív aerob anyagcsere egyértelmű jele. Becslések szerint a sejt 
volumenéhez képest a fotoreceptor sejtek tartalmazzák a legtöbb mitochondriumot, ami a csapok 
esetében elérheti a sejtvolumen 70-80%-át. 
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Általánosan elfogadott, hogy az AMD pathomechanizmusában a fotoreceptor sejtek előbb vázolt 
megújulási mechanizmusának zavarai játszanak meghatározó szerepet. Ha a fagocitált membránok 
újrafelhasználása, illetve elégetése nem tökéletes, akkor kóros anyagcsere termékek, elsősorban 
lipoid természetű anyagok (lipofuscin) halmozódnak fel a pigmenthámban és a fotoreceptor belső 
szegmensében illetve rakódnak le a pigmenthámot és choriocapillárist elválasztó kötőszövetben, a 
Bruch-membránban. Ez utóbbi lokalizációban a lipoid tartalmú anyagok fokális felhalmozódásának 
klinikai megjelenése a szemfenéken látható drusen. Emberi retinákon végzett elektronmikroszkópos 
vizsgálatok szerint a kor előrehaladtával csökken a mitochondriumok, különösen az ép 
mitochondriumok száma és emelkedik a lipofuscin szemcsék mennyisége a pigmenthámsejtekben. 
Ezzel párhuzamosan növekszik a Bruch-membrán lipoid és proteoglycan tartalma. Mind a 
fotoreceptor/pigmenthám, mind a Bruch-membrán elváltozások szignifikánsan kifejezettebbek az 
AMD eseteiben az azonos korú kontrollokhoz viszonyítva. Ezek a megfigyelések, összhangban a 
biokémiai adatokkal, arra utalnak, hogy az AMD kórtanában központi szerepet játszó zsíranyagcsere-
zavar a mitochondrális diszfunkció következménye. Ebből következik, hogy a mitochondriális 
anyagcsere javítása egy új terápiás lehetőség lehet az AMD és más időskori betegségek korai 
kezelésére. Ilyen meggondolások alapján született meg a mitochondriális zsíranyagcsere javítását 
célzó, ω-3 zsírsavakat, coenzym Q10-et (CoQ10) és acetyl-L-carnitint tartalmazó kombináció 
(Phototrop), amelynek hatása a komponensek szinergizmusán alapul. A kiválasztás alapja egyrészt az 
volt, hogy mindhárom összetevő a mitochondriumok fontos alkotórésze és alapvető szerepet játszik 
a mitochondriális anyagcsere zavartalan biztosításában. Másrészt, az előzetes tapasztalatok szerint, 
mindhárom anyag külön-külön étrendkiegészítőként alkalmazva beépül a mitochondrium 
membránokba. 

 Az ω-3 többszörösen telítetlen zsírsavak (decosahexaenoic acid, eicosapentaenoic acid), 
minden sejtmembrán alapvető alkotórészei, és különösen nagy mennyiségben találhatók a 
mitochondriumokban valamint a fotoreceptor külső szegmensének membránjaiban. Mint 
ismeretes, az ω-3 zsírsavak előanyaga a linolensav, ami esszenciális zsírsav, és szervezetünk 
nem tudja előállítani. Így a sejtmembránok ω-3 veszteségének pótlására, ezáltal a 
membránok normális működésének fenntartásához elengedhetetlenül szükség van arra, 
hogy a napi táplálék megfelelő mennyiségű és összetételű ω-3 zsírsavakat tartalmazzon. 
Bizonyos betegségekben a membránok ω-3 vesztése megnő, amikor is az ω-3 bevitel 
fokozására van szükség. Közismert azonban, hogy az iparosodott országok táplálkozási 
szokásai miatt napjaink diétája nem tartalmaz elegendő mennyiségű ω-3 zsírsavakat, illetve 
nagyobb az ω-6 zsírsavak aránya, mint ahogyan annak lennie kellene. Becslések szerint a 
kívánatos arány 1:1 lenne, ezzel szemben a modern táplálkozásban az ω-3 – ω-6 arány 1:5 és 
1:20 között változik. 

 A CoQ10 egy zsírban oldódó redox-aktív molekula, amely két részből áll: (i) quinon gyűrű, 
amely 2 elektron felvételére-leadására képes és (ii) egy hozzá csatlakozó hydrophob isopren 
oldal-lánc, amely a molekulát a membránok hydrophob zónájában rögzíti, ezáltal 
„liposzolubilis” a molekula. Emberben ez az oldallánc 10 alegységből áll (erre utal a 10). 
Normális körülmények között a szervezet CoQ10 szükségletét endogen bioszintézissel fedezi. 
Ez a biokémiai folyamat szoros kapcsolatban van a cholesterin szintézissel, amit azért fontos 
kiemelni, mert a cholesterin szint csökkenésére használt sztatinok a CoQ10 bioszintézisét is 
gátolják, tehát a sztatinok mellékhatásai részben CoQ10 hiánnyal magyarázhatók. A CoQ10 
biológiai hatását a mitochondriumok anyagcseréjében fejti ki, az elektron transzport láncban 
elektronokat visz át a Complex I és II-ról a Complex III-ra. Ha ez a folyamat zavart szenved, 
kórosan nagy mennyiségben képződnek reaktív oxigén gyökök. Ezt kísérletes és klinikai 
adatok is megerősítették. CoQ10 minden sejtmembránban megtalálható, ami további fontos 
biológiai szerepre utal. Kimutatták baktériumok membránjában is, ami viszont azt jelzi, hogy 
az evolúció során korán kialakult és alapvető szerepet játszik az antioxidáns védekező 
mechanizmusban. 
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 Az acetyl-L-carnitin két része közül a carnitin lipid transporter, segítségével jutnak be a 
zsírsavak a mitochondriumba, majd β-oxidáció után a citrátkörbe. A molekula acetyl 
csoportját szintén a sejtmetabolizmus hasznosítja, az acetyl Co A veszi fel. Az acetyl-L-carnitin 
további hatása, hogy elősegíti a károsodott sejtek regenerációját azzal, hogy fokozza 
foszfolipoidok beépülését a sejtmembránokba, különösen a fotoreceptor és mitochondrium 
membránokba. 

A kombináció hatásosságát korai AMD kezelésére egy randomizált, placebo kontrollált, kettősvak 
klinikai vizsgálat igazolta. A betegség korai szakaszában (vízus >0,4) mind a látásfunkciók (látótér, 
látóélesség) mind a szemfenéki kép (drusen-kiterjedés) a kezelt csoportban 3-6 hónap elteltével 
javult, majd ezen a szinten maradt a megfigyelési idő végéig (1 év). Ezzel szemben, a kontroll 
csoportban ugyanezek a paraméterek fokozatosan romlottak. A javulás statisztikailag szignifikáns volt 
a kiindulási állapothoz és a kontroll csoporthoz viszonyítva. Ez különösen jelentős, ha figyelembe 
vesszük a rövid megfigyelési időt egy lassan előrehaladó betegség esetén, ahol a változások igen 
lassan alakulnak ki. További fontos megfigyelés volt, hogy ugyanazon beteg esetében a kevésbé 
súlyos szemek reagáltak jobban a kezelésre és ez a különbség statisztikailag szignifikáns volt. Sok 
esetben előfordult, pl. hogy a súlyosabban beteg szemeknél a látásfunkció további romlása megállt, 
míg a kevésbé súlyos szemeknél a látásfunkció javult a kezelés alatt. Ezek a tapasztalatok újabb 
adatot jelentenek a „korai diagnózis, korai kezelés” koncepcióhoz. 

További fontos tapasztalat, hogy ez a kezelés nemcsak a korai stádiumban hatásos, hanem 
kedvezően befolyásolja a középsúlyos eseteket is, amelyekben szintén megfigyelték a szemfenéki kép 
jelentős javulását, ami általában a látásfunkciók stabilizálódásával, esetenként kisfokú javulásával járt 
együtt. 

Ezek a közepesen súlyos, illetve súlyos esetek azonban felhívják a figyelmet arra, hogy kiterjedt 
drusen esetében a drusen regresszió csak egy bizonyos mértékig jár együtt a látásfunkciók további 
javulásával. Ez azt jelenti, hogy bizonyos mennyiségű, illetve kiterjedésű drusen együttjár a 
pigmenthám/fotoreceptor irreverzibilis károsodásával. Ezt egyértelműen bizonyítja, hogy a nagy 
drusen felszívódása után pigmenthám atrofia maradhat vissza. Mindez arra enged következtetni, 
hogy a Phototrop kezeléstől reálisan a korai stadiumban kisfokú javulás, míg a közepesen súlyos és 
súlyos estekben a betegség progressziójának lassítása várható. 

Anti–angiogen terápia 
A betegség első kezelési lehetőségei az 1980-as évek végétől ismertek, ekkor írták le a  juxta- és 
extrafoveálisan (a sárgafolt centrumától legalább 200 µm-re) elhelyezkedő érújdonképződések direkt 
termális lézerkezelését. Noha az újdonképződött membrán lézer destrukciója annak elhegesedését 
okozta, a magas (50%-os) recidíva arány miatt gyakran volt szükség a kezelés ismétlésére. A kezelés 
eredményeképpen a centrális látótérben fekete folt jelent meg a heges területnek megfelelően, mely 
az ismételt kezelés során tovább növekedve a centrális látást is veszélyeztette. Ugyanakkor a 
subfoveális, a látást leginkább veszélyeztető forma kezelése sokáig egyáltalán nem volt megoldott, 
ugyanis csak 2001-ben jelentek meg az első eredmények a verteporfin kezeléssel kapcsolatban, 
melyek szerint az exudatív formában a látásromlás a betegek 60%-ban megállítható a kezeléssel. Ez 
volt az első, a subfoveális elhelyezkedésű érújdonképződés kezelésére bizonyítottan hatékony 
módszer. A kezelés során a könyökvénába adott fényérzékeny verteporfin molekula az LDL-hez 
kötődve az újdonképződött erekben a fokozott LDL receptor expresszió miatt felhalmozódik, majd 
speciális lézerfény alkalmazásával a kezelt területen szabadgyök felszabadulás, az újonnan képződött 
erek elzáródása alakul ki. A fotodinámiás (verteporfin) kezelés hatására elsősorban az 
újdonképződött erek szelektív okklúziója figyelhető meg, azonban lézergóc területén sokszor tartós 
érhártya hipoperfúzió is megfigyelhető. Még nem teljesen tisztázott a hipoperfúzió szerepe kezelés 
után várható a látásélességet meghatározásában, de az ennek kiküszöbölésére irányuló különböző 
törekvések (lézer energia, festék mennyiségének csökkentése) rosszabb funkcionális eredményekkel, 
gyakoribb recidívákkal jártak. Feltételezhető, hogy a kapilláris hipoperfúzió szab gátat az 



 2310 

érújdonképződés ismételt kialakulásának. A kezelés során bizonyítottan fokozódó gyulladásos 
folyamatok kivédése céljából egyidejűleg alkalmazott szteroid nem bizonyult hatékonynak, 
ugyanakkor az ugyancsak fokozódó éreredetű növekedési faktor (Vascular Endothelial Growth Factor, 
VEGF) expresszió egyidejű ranibizumab kezeléssel kivédhető. Noha az anti-VEGF kezelés az érhártya 
hipoperfúzió idejét bizonyítottan fokozza, a reperfúziós érújdonképződés tartósabb gátlása révén a 
károsodott neuroretinának hosszabb ideje van a regenerálódásra. Miután az anti-VEGF kezelés az 
érújdonképződés reperfúzióját késlelteti, ezáltal a kezelés hatását elnyújtja, így a kezelések száma 
csökkenthető. Az exudatív forma kialakulásában ugyanis döntő szerepet tulajdonítanak az 
úgynevezett VEGF molekulának. Az elmúlt évtizedben igen jelentős előrehaladás történt az 
érújdonképződés mechanizmusának megismerésében általában és különös tekintettel az AMD 
vonatkozásában. A folyamat első fázisában a pigmenthám sejtekben képződő lipid peroxidok 
aktiválják a foszfolipáz A2 enzimet, ami a membrán foszfolipidekből arachidonsavat szabadít fel, majd 
az ismert mechanizmus szerint ebből a ciklooxigenáz (COX) enzim segítségével prosztaglandin 
képződik. Általánosan elfogadott, hogy a COX aktivitás fokozódása megelőzi az érújdonképződést, 
illetve a COX inhibitorok nemcsak a gyulladást gátolják, hanem az érújonképződést is. Autocrin 
regulációval a prostaglandinok a pigmenthám sejtekben több fehérje természetű anyag mellett 
endothel sejt növekedési faktor (VEGF) termelődését aktiválja. Az így kibocsátott VEGF a 
choriocapilláris endothel specifikus receptoraihoz kötődik és az endothel sejtek enzimeket (matrix 
metalloproteinase, röviden MMPs) választ ki, amelyek feloldják a capilláris bazális membránját, ezzel 
lehetővé teszik az endothel sejtek kinövését a capillaris falból, így megindul az érújdonképződés. 
Feltételezik, hogy más molekulák is szerepet játszhatnak az érújdonképződésben, de jelenleg a VEGF 
a legjobban tanulmányozott, és a kezelés is ezt a molekulát célozta meg. 

A termelődött VEGF molekula blokkolására többféle lehetőség áll rendelkezésre: antitestekkel 
történő semlegesítés, vagy VEGF csapdával történő lekötésük. A ranibizumab, egy humanizált 
antitest fragmentum, mely a VEGF-A minden formájának semlegesítésére alkalmas, már hazánkban is 
elérhető. A készítmény direkt intravitreális adásra lett kifejlesztve, az antitest méretének és 
immunogenitásának csökkentését szem előtt tartva. A kezelés intravitreális injekció formájában 
történik, a kedvező hatás már néhány napon belül kialakul, a komplikációk száma alacsony. A 
ranibizumab (Lucentis) kezelés III-as fázisú tanulmányok szerint már 2 éves utánkövetéssel is 
bizonyítottan a betegek több mint 90%-ban megelőzi a látásromlást, valamint a betegek közel 40%-
ban látásjavulás is elérhető. Ezen tanulmányokban még a korábbi, fázis II tanulmányokban 
alkalmazott 4 hetenkénti intravitreális adás szerepelt, mindazonáltal szakmai és gazdasági 
megfontolásokból is előtérbe kerültek olyan törekvések, amik az igen költséges kezelések számának 
csökkentésére irányultak. Ilyen irányú szintén fázis III tanulmányok zajlottak fix adagolási séma 
szerint, valamint rendszeres ellenőrzések során romlás esetén (optikai koherencia tomográfiával 
mérve az ideghártyában folyadék felhalmozódása, illetve a látóélesség csökkenése) ismételve a 
kezelést. Ez utóbbi alapján az első évben átlagosan 5.6, a második év végére átlagosan 9.9 injekcióra 
volt szükség, jelentősen csökkentve a betegre és a társadalombiztosítóra nehezedő terhet. A jelenleg 
leginkább elfogadott kezelési séma ez utóbbi tanulmányra épül, melynek lényege, hogy 3 kezelés 
után, a betegeket 4 hetente ellenőrizve, csak meghatározott klinikai paraméterek romlása esetén 
történik újrakezelés. Újabban hasonlóan ígéretes eredményekről számoltak be szolúbilis VEGF 
receptor (aflibercept) alkalmazását követően is. 

A VEGF inhibitorok alkalmazásának terápiás előnye a betegség természetes lefolyásával szemben 
jelentős, a betegek több mint harmadában látásjavulás formájában is jelentkezik. Ugyanakkor a 
kezelés költségei a szemészetben korábban megszokott kezelési költségeknek (diabéteszes 
retinopathia, ideghártya leválás műtéti kezelése) többszörösét jelenti, jelenős terhet róva az 
egészségügyi finanszírozási rendszerre. Egy másik anti-VEGF molekula a bevacizumab jelenleg még 
csak metasztatizáló colorectalis daganatok intravénás kezelésére van törzskönyvezve, ezáltal 
szemészeti alkalmazása világszerte csak „off-label” formában történhet. A két VEGF inhibitor 
szerkezetében, méretében, valamint farmakológiai előállításában jelentősen különbözik, ugyanakkor 
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direkt összehasonlításuk során egy nemrég lezárult tanulmány szerint (Comparison of Anti-VEGF 
Treatment Trial study) nem találtak különbséget a hatékonysági és mellékhatás profil között. 

A vázolt mechanizmusból egyértelműen következik, hogy az anti-angiogén terápia lényegében egy 
tüneti kezelés és az AMD egy súlyos komplikációjának elhárítására szolgál anélkül, hogy a betegség 
kórokát alapjaiban befolyásolná. Ezzel magyarázható, hogy folyamatos kezelésre van szükség, azaz a 
hatóanyagot 4-6 hetente a szemgolyóba injektálva rendszerint éveken keresztül. Ugyanakkor, 
minden kezelési erőfeszítés ellenére a betegség prevalenciája várhatóan közel megduplázódik 2050-
re, mely növekedést a jelenleg elérhető kezelési módok is csak csökkenteni tudják. 
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Tesztkérdések 
1. Az időskori makula degeneráció mely formájában jellemző a vérzés a maculában? 
A. Száraz 
B. Nedves 
C. Mindkettő 
 
2. Hogyan hat a dohányzás abbahagyása a rizikó időskori makula degeneráció kialakulására? 
A. Nem csökken 
B. Idővel csökken 
C. Nem ismert a hatása 
 
3. Mi az intraviterális injekciók jelenleg ajánlott adagolási sémája? 
A. Egy injekció elegendő 
B. Havi egy injekció szükséges 2 éven át 
C. 3 hónapos kezdeti kezelést követően relapsus esetén szükséges 
 
4 .Mi jellemzi az időskori makula degeneráció okozta látásromlást? 
A. A centrális látást rontja (torzlátás, foltlátás) 
B. A perifériás látótér beszűkülését okozza 
C. A teljes látótér elvész 
 
5. Száraz típúsú időskori makula degeneráció kezelésében bizonyítottan hatékony 
A. Antioxidáns terápia, ω-3 tartalmú diéta 
B. Intravitreális injekció 
C. Nincs bizonyítottan hatékony kezelés 
 

http://one.aao.org/CE/PracticeGuidelines/PPP.aspx
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Helyes válaszok: 1: B, 2: B, 3: C, 4: A, 5: A 

A szemsérülésekről családorvosoknak 
dr. Récsán Zsuzsa 

Definíció, BNO tartomány 
A szemsérülés igen sokféle lehet. Okozhatja mechanikus erőbehatás, maródás, elektromos vagy 
hőhatás, sugárzás, társulhat a testet érő súlyos balesethez (1. táblázat). Nincs két egyforma 
szemsérülés, gyakran átfedések lehetnek, pl. a robbanásos sérülés egyszerre lehet tompa erő 
behatása, égés és maródás. 

1. táblázat. A szemsérülések felosztása 

1. Mechanikus sérülés 
A. Zárt szemgolyó 

 Contusio (erőszak, pezsgődugó, csomagrögzítő gumipók, tenisz, szkvaslabda: a szem 
bármely szövete sérülhet: ld. 2. táblázat) 

 Felszínes laceratio, felszínes idegentest (különféle tárgyak, növényi részek, köröm okozhat 
sérülést a szemhéj bőrén, conjunctiván, corneán; Cornea: recidiváló erosio, fekély) 

B. Nyílt szemgolyó 

 Ruptura (igen erős tompa erőbehatás okozza) 

 Laceratio (éles tárgy okozza, teljes vastagságú cornea, scleraseb keletkezik) 

 Penetráló (bemeneti nyílás; intraocularisan idegentest maradhat vissza) 

 Perforáló (bemeneti és kimeneti nyílás van) 

2. Maródás (lúg, sav) 

3. Elektromos sérülés 

4. Hőhatás okozta sérülés 

5. Sugárzás okozta sérülés 

6. Egyéb sérülésekhez társuló szemsérülés 

 

H2710 A lencse dislocatiója 

H4400 Gennyes endophthalmitis 

H4410 Egyéb endophthalmitis 

H4440 Szem hypotonia 

H4500 Üvegtesti vérzés máshova osztályozott betegségekben 

H4510 Endophthalmitis máshova osztályozott betegségekben 

S0550 A szemgolyóba hatoló sérülés idegentesttel 

S0560 A szemgolyóba hatoló seb idegentest nélkül 

T1500 Idegen test a corneában 

T1510 Idegen test a kötőhártyazsákban 

T1580 Idegen test a külső szem egyéb és több részében 

T1590 Idegen test a külső szem k.m.n. részében 

T2600 A szemhéj és szemkörüli terület égése 

T2610 A szaruhártya és kötőhártya égése 

T2650 A szemhéj és szemkörüli terület maródása 

T2660 A szaruhártya és kötőhártya maródása 

T2680 A szem és függelékei más részeit érintő maródás 

T2690 A szem és függelékeinek maródása, rész k.m.n 
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Epidemiológia 
A szemsérülés a féloldali látásvesztés leggyakoribb oka. Felmérések szerint a szemorvosi rendelőt 
felkereső betegek közül minden huszadik sérülés miatt jelentkezik. A betegek többsége munkaképes 
korú férfi. A sérülés súlyossága összefügg az iskolázottsággal. A fejlett országokban a balesetek 
többsége otthon történik. A tompa erőbehatás leggyakoribb formája az erőszak. Nem elhanyagolható 
azonban a pezsgősüveg helytelen nyitásakor a dugó okozta sérülés, vagy csomagrögzítő gumipók 
ütése. 

Pathogenesis 

Tompa tárgy okozta sérülés (contusio bulbi) 
A tompa erőbehatás pillanatában - mivel a szemgolyó tartalma nagyobbrészt összenyomhatatlan 
folyadék és fala csak kis mértékben tágulékony - az intraocularis nyomás hirtelen megemelkedik, a 
bulbus deformálódik, a szemgolyó bármely szövete sérülhet (2. táblázat). 

2. táblázat. A contusio bulbi következményei 

Szemhéjak 

 A bőr excoriatiója 

 A szemhéjak sérülése 

 Ptosis (m. levator palpebrae sup. sérülése, n. oculomotorius ágsérülés) 

A könnyelvezető rendszer sérülése (canaliculus ruptura) 

Sclera 

 Felszínes szövetsérülés 

Cornea 

 Hámsérülés (erosio) 

 Hegképződés a stromában 

 Descemet mebrán, endothelsejt réteg sérülése: oedema 

Elülső csarnok 

 Vér (hyphaema) 

 Fibrin, gyulladásos sejtes elemek, törmelék megjelenése 

 Lencse, üvegtest előesés 

Csarnokzug, corpus ciliare 

 Trabecularis hálózat sérülése, recessus képződés a csarnokzugban: szekunder glaucoma 

Cyclodialysis: hypotonia, phtisis bulbi 

Iris 

 Iridocyclitis 

 Iridodialysis 

Pupilla 

 Sphincter pupillae repedés, traumás mydriasis 

Lencse 

 Toksérülés: traumás cataracta 

 Lencsefüggesztő rostok szakadás: subluxatio (phacodonesis, szekunder glaucoma), luxatio az 
elülső csarnokba, üvegtestbe (törőerő változás, féloldali diplopia) 

Üvegtest 

 Hirtelen kialakuló hátsó üvegtest leválás 

 Vérzés: hátsó falon tapadó húzó kötegek kialakulása (retina szakadás: retina leválás, corpus 
ciliare leválás: hypotonia) 
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Retina 

 Körülírt oedema (commotio retinae): a hátsó póluson vagy a periférián (cystoid degneratio, 
lyukképződés) 

 Vérzés, necrosis a retinában 

 Maculyuk 

 Perifériás szakadás a retinában (ora serrata szakadás, óriás szakadás): retina leválás, 
proliferatív vitreoretinopathia 

Chorioidea 

 Ruptura (subretinalis vérzés, hegképződés, subretinalis neovascularistio) 

Látóideg 

 Részleges vagy teljes rostszakadás (evulsio) 

 Vérzés az idegrost parenchymájában vagy a hüvelyében 

 Papilla oedema nagyfokú hypotonia, keringészavar következtében 

 

Felszínes laceratio, idegentest 
A szemhéj bőrén, a kötőhártyán, a szaruhártyán számos tárgy, növényi részek, köröm okozhat 
sérülést. A felszínes kis idegentest ékelődhet kalapálás, fal- vagy kővésés közben (részletesen ld. A 
vörös szem differenciál diagnosztikája c. fejezetben). Felszínes szaruhártya-sérülés alakul ki 
kontaktlencse viselése során is, ha nem megfelelően helyezik be, távolítják el, a lencse sérült, 
elcsúszik, esetleg túlhordják. A túlhordás vagy a nem megfelelően kezelt tároló folyadék súlyos 
fertőzéshez vezethet. 

Nyílt szemsérülések 
Ezek a sérülések gyakran egyéb szövetek károsodásával, előesésével járhatnak együtt: prolabálhat az 
iris, megsérülhet a lencse, a hátsó szegmentumot is érintő sérülések kapcsán üvegtestveszteség 
alakulhat ki, előeshet a choroidea, távozhat akár az egész retina. Megfelelő ellátás és antibiotikus 
kezelés ellenére igen nagy az endophthalmitis veszélye. Penetráló szemsérülés esetén idegentest 
maradhat a szemben. Nyílt szemsérülés esetén igen nagy az endophthalmitis veszélye. 

Maródások 
Savmaródás legtöbbször autók akkumulátorának robbanásakor következik be. Könnyen keletkezhet 
baleset pl. az ecetes flakon kinyitásakor. A savak a sérülés pillanatában a hámsejtek szintjén 
koagulációs necrosist okoznak. A sav semlegesítődik, s nem penetrál a mélyebb szövetek felé. 
Ugyanis a könnyfilm mindaddig pufferként viselkedik a savakkal szemben, amíg a sav nem túlságosan 
nagy mennyiségben kerül a szembe és pH-ja nem kisebb, mint 3. 

A lúgsérüléssel szemben a szem szövetei csak igen kis mértékben képesek védekezni. A lúgok 
colliquatios necrosist okoznak, a fehérjéket denaturálják, a lipideket elszappanosítják. Az epithelium 
azonnal megduzzad, lelökődik, a maró anyag szabadon penetrálhat a mélyebb szövetekbe. 

Égés 
Az izolált égési sérülés ritka. Többnyire robbanás során alakulhat ki (pl. pálinkafőzde felrobbanásakor 
forró, maró folyadék fröccsen a szembe). 

Sugárzás 
Ionizáló sugárzással többnyire rosszindulatú daganatok kezelése során érintkezik a beteg. A gyakran 
ismételt röntgen- és CT-vizsgálat a szürkehályog-képződést gyorsíthatja. Infravörös sugárzás pl. 
kazánokban, kemencékben fordul elő, ez a lencsetok valódi exfoliatioját okozhatja. A látható sugárzás 
(390-770 nm, pl. napfényben), ha kellő intenzitású, chorioretinalis hegesedést okozhat. Így sérülhet a 
macula, ha pl. napfogyatkozáskor védőszemüveg nélkül néznek a napba. 
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Az ultraibolya sugárzás (napfényben: vízparton, síeléskor, ívfényben, kvarc- és germicid lámpa) 
általában a kötő-, illetve szaruhártyában nyelődik el, és gyulladást okoz. A lézer monokróm, 
koherens, igen jól fókuszálható fénye nagy energiát közvetíthet. A lézermutató eszközök súlyos 
macula károsodást okozhatnak. 

Egyéb szervek sérüléséhez társuló traumás retinopathia 
A szemfenéki elváltozásokat nagy valószínűséggel a hirtelen emelkedő intralumináris nyomás és a 
retina arterioláit elzáró kis részecskék okozzák. A kis részecskék kialakulhatnak fibrinrögből, 
vérlemezke- fehérvérsejt-aggregátumból, zsírszemcsékből és levegőbuborékból. 

Klinikai kép 
A beteg a baleset ténye, a hirtelen látásromlás, látászavar, fájdalom, fénykerülés, kinézetbeli eltérés 
(pl szemhéj haematoma) miatt keresi fel az orvost. 

Tompa szemsérülés 
A tompa szemsérülés klinikai képe nagyon változatos (2. táblázat).  

Nyílt szemsérülés 
 Nyílt szemsérülésre utal: 

 Összeesett, deformált bulbus 

 Uvea előesés 

 Elhúzott pupilla 

 Subconjunctivalis vérzés, a csarnok egyidejű sekéllyé vagy mélyebbé válásával 

 Hypotonia 

 A szemgolyón egyértelműen látható a nyílt seb 

Intraocularis idegentest gyanúját veti fel az irisen látható hiatus. 

Maródások 
A vegyi anyag okozta maródás súlyosságát számos tényező befolyásolja. A legfontosabb tényező 
azonban a károsító vegyszer pH-ja és a behatás időtartama. Befolyásolja a prognózist a vegyi anyag 
mennyisége, koncentrációja, a vegyszer lipidoldékonysága, a szaruhártyán kialakult hámhiány 
kiterjedése. 

Enyhe esetekben a kötőhártya vérbő, akut gyulladás jelei láthatók, a szaruhártya csak kisebb 
területen hámfosztott, a hámhiány a centrális részekre terjed. A limbusban marad ép epithelium, 
ahonnan megindulhat a hámosodás. Súlyos esetekben a conjunctiva és a cornea egyaránt 
hámfosztott. A kötőhártyában az erek elzáródnak, a kötőhártya fehér. A legsúlyosabb esetekben a 
cornea átlátszósága megszűnik. A későbbiekben cataracta, illetve szekunder glaucoma alakulhat ki. A 
kötőhártya kiterjedt maródása következtében az áthajlások hegesen megrövidülhetnek: 
symblepharon, entropium keletkezhet. A prognózist az határozza meg, hogy a cornea képes-e újra 
normálisan behámosodni, feltisztulni. 

Elektromos áram okozta sérülések 
Az izolált áramütés ritka. Még ritkább ennek kapcsán a szemsérülés, ami jórészt lencsehomályok 
képződéséhez vezet. Az elsősegélynyújtáskor az általános tünetek az irányadóak. 

Égés 
A szemhéjzárási reflex az égési sérülések többségétől megvédi a szemgolyót. Az arc és szemhéjak 
sérülésekor a kötő- és a szaruhártya másodlagosan károsodhat. 
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Sugárzás okozta sérülések 
Kvarcolást, hegesztést követően a betegek többnyire órákkal később keresik fel a szemészeti 
ügyeleteket kínzó fájdalommal és blepharospasmussal. A szaruhártya felszínes rétegeiben keletkezett 
gyulladás (keratoconjunctivitis photoelectrica), bár igen kellemetlen, 24-36 óra alatt spontán oldódik. 

Retinopathia traumatica 
A fejet, mellkast ért súlyos trauma vagy a hosszú csontok törése kapcsán mindkét szemben a 
retinában gyapottépésszerű gócok, vérzések keletkezhetnek. 

Diagnózis 
A sérülés körülményeit, a beteg állapotát részletesen dokumentálni kell. (Mi történt, mikor és hol? 
Sérült-e más testrész? Eszméletvesztése volt-e? Mivel sérült? Megvan-e a sérülést okozó tárgy, 
vegyszer, anyag? Mi volt a legelső tünet? Hogyan változtak a sérülés utáni tünetei? Véletlen baleset, 
erőszak vagy önmaga ellen irányuló cselekedetről van-e szó?) A sérülés leírása mellett le kell írnunk, 
hogy milyen a beteg látása (van-e fényérzése), van-e afferens pupillaris defektusa. A szemosztályon a 
rutin szemészeti vizsgálatok mellett kötelező CT vizsgálatot kérni intraocularis idegentest, ill. a n. 
opticus sérülésének gyanúja esetén. Borús törőközegek esetén a hátsó szegmens megítélésére 
hasznos eszköz az ultrahang. Optikai koherencia tomográfia jól alkalmazható a hátsó pólus 
elváltozásainak megítélésére. 

A diagnózis nem mindig könnyű. Gyermek vagy idős sérült nem biztos, hogy el tudja mondani a 
sérülés körülményeit (egyáltalán a sérülés tényét). A sérültek nem veszik mindig komolyan 
balesetüket, mérsékelt gyulladásos tünetekkel hetekkel később is jelentkezhetnek orvosnál, s kiderül, 
intraocularis idegentestről van szó. 

Kezelés 
Felszínes sérülések esetén a kezelés a fertőzés és a gyulladás ellen irányul. Contusio bulbi során 
kialakuló hyphaema nem feltétlenül igényel kórházi elhelyezést. A gyulladáscsökkentő cseppek 
mellett a sérültet szorosan kell figyelni, mert szemnyomás-emelkedés léphet fel, a 4-5. nap táján 
utánvérzés alakulhat ki. A lencse és a hátsó szegment sérülése mielőbbi mikrosebészeti beavatkozást 
tesz szükségessé. 

A nyílt szemsérülések ellátása nagyon összetett feladat: a seb zárásán kívül szükségessé válhat 
azonnali keratoplasztika, lencseeltávolítás, üvegtesti műtét (vitrectomia). Azonnal vitrectomiát kell 
végezni ha, réz idegentest került a szembe, endophthalmitis és földdel szennyezett sérülés esetén. 
Ma már a korábban reménytelennek látszó, s régebben primer enucleatiot szükségessé tevő 
esetekben is megmenthető a szemgolyó mikrosebészeti eljárásokkal, a sympathiás ophthalmia 
megelőzhető. A hátsó szegmentumba került idegentest biztonságosan eltávolítható, a retinában 
keletkezett szakadás, a rossz fényérzést okozó, masszív üvegtesti vérzéssel járó ideghártya leválások 
gyógyíthatók. 

Maródás esetén alapvető az azonnali irrigatio. A későbbiekben fertőzés elleni, gyulladáscsökkentő, 
hámosodást serkentő, szükség szerint szemnyomás csökkentő kezelést alkalmazunk. Amnionfedésre, 
keratoplasticára, szemhéj rekonstrukciós műtétre egyaránt sor kerülhet. 

Sugárzás okozta kötő- és szaruhártya gyulladáskor az akut panaszokat 1-1 csepp érzéstelenítővel 1-2 
órára átmenetileg meg lehet szüntetni. Ennek tartós használata azonban nem javasolt, a szaruhártya 
hámját károsítja. Antibiotikus csepp használata az apró hámhiányok, esetleges felülfertőződés miatt 
lehet indokolt. 

Hatáskör/kompetencia 
A tennivalókat és a prognózist a sérülés típusa, kiterjedése határozza meg. Vegyi sérülések esetén 
elengedhetetlen az azonnali elsősegélynyújtás. Az esetek többségében a sérültet minél előbb a 
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megfelelő intézménybe kell utalni. Abszolút sürgősségi állapotot jelent a maródás, a nyílt 
szemsérülés és az orbitalis tályog. Politraumatizált beteg szemészeti ellátását általános állapota 
határozza meg. 

A sérülések 90%-a megelőzhető lenne. Alapvető a védőszemüveg viselése pl. építkezéseken, 
fűnyíráskor, kalapáláskor, vegyi anyagok használatakor, sugárveszély esetén. Nagyon fontos a 
felvilágosítás (pl. ahogy a cigarettás dobozon rajta van az egészségkárosodásra vonatkozó 
tájékoztatás, a pezsgődugóra is rákerülhetne egy veszélyt jelző matrica). 

A felső szemhéj belső felszínére tapadt kis idegentestet a szemhéj kifordítása után egyszerűen el 
lehet távolítani, s ezzel a beteget gyorsan megszabadíthatjuk kellemetlen panaszaitól. A szaruhártya 
sérülései szakellátást igényelnek, ezáltal a szövődmények (pl. ulcus corneae) kialakulása 
megelőzhető. 

Az egyszerűnek tűnő szemhéjsérülést is tanácsos szemészeti szakrendelőben ellátni, és nem általános 
sebészeti ambulancián. Érdemes tudnunk, hogy tompa szemsérülést követően az akut szakon 
túljutva, az ütés következtében hetek, hónapok, akár évek múlva másodlagos glaucoma vagy 
ideghártya leválás alakulhat ki. A rendszeres ellenőrzéssel az esetleg fellépő késői szövődmények 
megelőzhetők, illetve felismerhetők és a legtöbb esetben kezelhetők. 

Nyílt szemsérülés esetén tegyünk fedőkötést (ideálisan tokos kötést, de semmiképpen sem 
nyomókötést) a sérült szemre, s irányítsuk azonnal a beteget szemészeti osztályra. A szembe 
fúródott, részben kiálló idegentestet, bármennyire is kézenfekvő lenne, ne távolítsuk el! Földdel 
szennyezett sérüléskor alapvető a tetanus profilaxis. Földdel szennyezett idegentest nemcsak 
háborús körülmények között csapódhat a szembe. Belevágódhat például autójavító műhelyben 
kalapálás közben, vagy mezőgazdasági munka során is. 

Maródás esetén rendkívül fontos az elsősegélynyújtás a baleset helyszínén. Ne az anamnézis 
felvételével töltsük az időt, hanem rögtön kezdjük el az irrigatiót! A szemrés területét azonnal ki kell 
mosni bőségesen csapvízzel: legegyszerűbben egy 10 ml-es fecskendőbe felszívott fiziológiás 
sóoldattal - előzetes Lidocain-cseppel érzéstelenítve, a fecskendő tompa végét az áthajlásokba 
vezetve, vízsugárral kimoshatók az ott lévő mészszemcsék. A szemhéjakat ki kell fordítani. A beteg 
nyitott szemmel lefelé néz, hüvely és mutatóujjunkkal a szemhéjszélt megragadva a felső szemhéjat 
ferdén lefelé húzzuk. A másik kezünk hüvelykujjára vagy egy üveg/ vatta pálcára ráfordítjuk a tarsust 
úgy, hogy a segédeszközt a tarsus felső ívéhez helyezzük. A kifordított felső szemhéjat megtartjuk. Az 
áthajtásokat szintén ki kell öblíteni, a tarsuson esetleg megtapadt idegentesteket (mészszemcsék) 
törléssel el kell távolítani. Az elsősegélynyújtás után a sérültet szemészeti osztályra kell utalni. 

Irodalom 
Dura E et al. Tompa szemsérülés és következményei a szem elülső és hátsó szegmentumában. 
Szemészet 135:87. (1998) 
Kuhn F. Ocular traumatology. Springer, Berlin (2008) 
Pieramici DJ et al; The Ocular Trauma Classification Group. A system for classifying mechanical 
injuries of the eye (globe). Am. J. Ophthalmol. 123:820. (1997) 
Récsán Zs: Szemsérülésekről családorvosoknak. Családorvosi Fórum, 2002/4: 28. (2002) 
Récsán Zs: Sérülések ellátása. In: Szemészet fogorvostan hallgatóknak. (Szerk. Németh J, Farkas Á.) 
pp. 129. Semmelweis Kiadó (2007) 

Tesztkérdések 
1. Jelölje az igaz állítást! 
A. A szemsérülések leggyakrabban a nőket érinti otthonukban. 
B. A magasan iskolázottak körében gyakoriak a súlyos szemsérülések. 
C. A tompa erőbehatás leggyakoribb formája az erőszak. 
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D. A lézermutatók veszélytelen gyermekjátékok. 
 
2. Jelölje az igaz állítást! 
A. Tompa szemsérülés esetén a szemgolyó bármely szövete sérülhet. 
B. Penetráló trauma esetén az intraocularis idegentest egy másik nyíláson át távozik a szemből. 
C. Fedett sclera ruptura esetén a szemnyomás magas. 
D. Minden esetben az első és legfontosabb teendő a baleset körülményeinek tisztázása. 
 
3. Jelölje az igaz állítást! 
A. A contusio bulbi esetén évekkel később is kialakulhat retinaleválás. 
B. Nyílt szemsérülésekben ritka az endophthalmitis. 
C. A savak soha nem penetrálnak a mélyebb szövetek felé. 
D. Földdel szennyezett sérülés esetén nem szükséges tetanus profilaxis. 
 

Helyes válaszok: 1: C, 2: A, 3: A 

Kancsalság 
dr. Szamosi Anna 

Bevezetés 
A szemmozgásokat a hat pár szemizom végzi. Nincsenek izolált szemműködések, a két szemgolyó 
minden izma bonyolult mechanizmus szerint működik. A binokuláris látás reflextermészetű, tanulási 
folyamat révén válik automatikussá. Tágabb értelemben a kancsalság a binokuláris látás hiánya. 
Bármilyen kancsalság, bármilyen életkorban jelentkezik, mindenképpen kóros állapot, kivizsgálását a 
legrövidebb időn belül el kell kezdeni. 

Definíció, BNO tartomány 
Kancsalságról akkor beszélünk, ha a két szem nézővonala nem találkozik, a szemek nézővonalai nem 
párhuzamosak, szöget zárnak be. Tágabb értelemben a kancsalság a kétszemes együttlátás hiánya. 
Megkülönböztethetünk kísérő és bénulásos kancsalságot. Kísérő kancsalság esetén minden tekintési 
irányban a kancsalsági szög azonos, bénulásos kancsalság esetén a kancsalság szöge változó mértékű, 
a legnagyobb abban az irányban, amelyikbe a bénult izom mozgatta volna a szemet. 

H49* Bénulásos kancsalság 
H50* Egyéb kancsalság 

*Az alcsoportokat terjedelmi okok miatt nem részleteztük 

Epidemiológia, nem, életkor 
A gyerekek mintegy 4%-a kancsal és közülük minden harmadik tompalátó. Fiúkat és lányokat 
egyaránt érinthet. A kancsalság lehet veleszületett, kialakulhat akkor, ha a túllátás korrigálásához 
szükséges alkalmazkodás mértéke kisebb, így az éleslátás csak egyidejű konvergencia impulzussal 
lehetséges. Kancsalság nagyobb arányban alakul ki koraszülöttekben, kis súlyú újszülöttben. Családi 
halmozódás is megfigyelhető, ami a genetikai háttérre hívja fel a figyelmet. Etiológiájában 
neurológiai kórképek, myopathiák szerepelhetnek. 

Kisgyermekkorban a kancsalítás egyéb látást károsító betegség legfontosabb, néha egyetlen tünete is 
lehet, pl. szaruhártyaheg, veleszületett szürkehályog, ideghártya heg, gyulladás, látóideg-károsodás, 
tumor. 
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Patofiziológia 
A két szem a szemmozgató izmokkal, idegekkel, magvakkal, a központi idegrendszeri pályákkal, 
valamint a megfelelő kérgi területekkel együtt szenzomotoros egységet alkot. A szemizmok a 
szemeket automatikusan olyan helyzetbe hozzák, hogy a kép az éleslátás helyére, a foveolára 
kerüljön. 

A binocularis látás reflextermészetű, feltételes reflex, tanulás után válik automatikussá. A fejlődés 
éveket vesz igénybe, teljessé 5 éves kor után válhat. 

1. Szimultán percepció: egyidejű észlelés. Ekkor a két szem külön-külön észleli a környező 
világot, a születést követő 6-8 hónapos korra jellemző. 

2. Fúzió: a két szem egyenlő nagyságú, élességű és megfelelő helyre vetülő képének egybe 
olvasztása. Begyakorlása után fúziós kényszer alakul ki, 2-3 éves korra jellemző. 

3. Sztereolátás: a mélységérzékelés kialakulása. Teljessé 5-6 éves korra válhat. 

A fejlődés a korábban említett fokozatokat követi sorrendben, amennyiben valamelyik lépés nem jön 
létre, pl. valamilyen szemészeti betegség miatt, nem jön létre kétszemes együttlátás. 

Valódi kancsalság (heterotrópia) 
A kancsalságnak lehetnek szenzoros, motoros és centrális okai. 

1. Fénytörési hibák: hypermetrópia, anisometrópia 
2. Szoros akkomodáció- konvergencia kapcsolat 
3. Csökkent vagy hiányzó fúzió képesség 
4. Szemizom anomáliák 
5. Organikus szemészeti elváltozások: szürkehályog, retinoblastoma 
6. Agyi károsodások: agyvérzés, vírusinfekciók 

A deviáció iránya szerint eso-, exo-, hyper-és hypotropiát különböztethetünk meg. Jelentkezhet 6 
hónapos kor előtt (kongenitális), 6 hónapos kor után (szerzett). A fixáló szem szerint lehet 
monokuláris, vagy alternáló. Az állandó egyszemes kancsalítás a tompalátás diagnózisát jelenti. 

Rejtett kancsalság (heterophoria) 
Ha tekintetünket nem rögzítjük valamilyen pontban, a két szem nézővonala a szemizmok folyamatos 
tónusváltozása miatt változó szöget zár be, csak a fixálás pillanatában, binokuláris reflex működése 
során kerül a nézővonal párhuzamos helyzetbe. Rejtett kancsalság esetén a szemizmok 
többletmunkája révén a szem nézővonala párhuzamos marad, tehát van binokuláris látás. A 
szervezetben zajló folyamatok (pl. lázas állapot), a szem fokozott igénybevétele (pl. hosszantartó 
számítógép előtti munka) ezt a kvázi egyensúlyi állapotot felbontja, a szem kifáradására jellemző 
(asthenopiás) panaszokat okozva. Szemvörösség, könnyezés, szemfájdalom, átmeneti homályos látás 
jelentkezhet. A heterophoria fúziós kényszerrel kompenzált nyugalmi deviáció. Korrigálása panaszok 
esetén szükséges. 

Konvergenciagyengeség 
Jellemző panasz az, hogy a páciens olvasáskor hamar elfárad, szeme pl. könnyezni kezd. A normális 
konvergencia közelpont 6 cm-en belüli. Ez a képesség a szervezet „locus minoris resistenciae”-je. 
Anaemia, pajzsmirigy működési zavar, alkati sajátosságok miatt gyengülhet. 
Konvergenciaképtelenség esetén gondolni kell a n. oculomotorius részleges parézisére is. 

Bénulásos kancsalság 
A szemizmok bénulhatnak egyenként, csoportosan, részlegesen vagy teljesen, veleszületetten és 
szerzetten. Beszélhetünk perifériás idegi, központi idegrendszeri, izomeredetű, orbita betegségeket 
kísérő bénulásról. Az ok lehet sérülés, gyulladás, keringési zavar, daganat, toxikus ártalom, fejlődési 
rendellenesség. 
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Ha már kialakult binokuláris látás mellett következik be, a beteg legfőbb panasza a kettős látás. Friss 
esetben a szemmozgások és a kettősképek helyzetéből megállapítható, hogy melyik izom vagy izom 
csoport bénult. Idült esetben a szekunder és tercier elváltozások kialakulása nehezíti annak 
eldöntését, hogy melyik izom vagy izom csoport bénulása volt elsődleges. Az azonos oldali 
antagonista és az ellenoldali szinergista izom túlműködése figyelhető meg. A bénult izom fokozott 
impulzust kap, emiatt túlműködik az ellenoldali szinergista izom, viszont a bénult izom gyengesége 
kihat az azonos oldali antagonista izomra, ennek túlműködését okozva. A szemgolyó mozgása a 
bénult izom működési irányában csökkent vagy kiesett. 

Ha az ép szem fixál elsődleges, ha a bénult szem, akkor másodlagos kancsalsági szögről beszélünk. A 
másodlagos szög nagyobb az elsődlegesnél. 

A kettős látás (diplópia) zavaró a páciens számára, ezért megpróbál kompenzálni. Kényszerfejtartás (a 
bénult izom működési iránya felé), ill. a fixálás a bénult izmú szemmel (ekkor a második kép 
perifériásabb helyzetbe kerülhet, így kevésbé zavaró, könnyebben nyomható el) lehet jellemző. 

A bénult izmok vizsgálata társszakmák (neurológia, fül-orr-gégészet) együttműködését igényli. 

A kettősképek vizsgálatához ismernünk kell a szemizmok pontos működését, a kétszemes 
szinergizmusból adódó azonos irányba húzó izmokat. 

Gyermekek szemizom bénulása esetén gyakran hiányzik a ferde fejtartás, mert könnyebben adják fel 
a kétszemes együttlátást, a képelnyomás révén a kényszerfejtartás nem alakul ki. 

Az idült szemizombénulások kóroktani tisztázása és okszerű kezelése többnyire kívül esik a szemészet 
területén. Hasábos szemüveg rendelése szóba jön, többnyire azonban eredménytelen az optikai 
korrekció. A bénulás következtében kialakult mozgáskorlátozottság, ill szemizom túlműködés 
mértéke egy éven belül lényegesen változhat, ezért a műtéti beavatkozással célszerű ezt az időpontot 
megvárni. 

Hatáskör, kompetencia 
A kancsalság felismerése és időben történő kezelése alapfeltétel a tompalátás megelőzésében. A 
jelenleg érvényben levő ellátási rendszer szerint elsőként a háziorvos, ill. a védőnő találkozhat a 
problémával, ezért fontos a megfelelő ismeretek megszerzése (ld. Háziorvosi Hatásköri Listát is). 

Anamnézis (egyéni, családi), fizikális vizsgálat 
Minden esetben a részletes anamnézis felvétele után szükséges a látóélesség meghatározása távolra 
és közelre mindkét szemen, ezt követően pedig a szemmozgások és a konvergencia képesség 
vizsgálta. 

A takarási próba során a kancsalság iránya, mértéke vizsgálható. Távolra és közelre fixáltatva 
eltakarjuk az egyik szemet, amennyiben a másik szemben a kép nem a foveolára esett, a szem 
beállító mozgást végez, átveszi a fixálást. 

A beállító mozgás hiánya egyszemes, manifeszt kancsalság esetén a szem tompalátását is jelentheti. 
Tompalátás esetén a fixáló szem takarása akár sírásig fokozódó reakciót válthat ki. A kancsalsági 
szöget mérhetjük hasáb (prizma) segítségével. A hasáb éle mindig arra állítandó, amerre a szem 
kancsalít. A kancsalsági szög corneális reflexképpel is mérhető, kancsalság esetén a kancsalító 
szemen a reflexkép a szaruhártya középpontjától eltolódik. Fontos tudni, hogy a corneális 
reflexképen alapuló vizsgálat csak akkor objektív, ha a szem anatómiai tengelye és optikai nézővonala 
egybe esik, ha nem, akkor az ún. gamma-szög a kancsalság látszatát keltheti. 

A szenzoros komponens vizsgálatára leggyakrabban alkalmazott vizsgálati módszer a Worth-teszt (4 
pont próba). A jobb szem elé vörös, a bal szem elé zöld szűrőt teszünk, a vizsgált személy a szemben 
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elhelyezett 4 pontot figyeli, a vörös szín csak a vörös szűrőn keresztül, a zöld csak a zöld szűrőn 
keresztül látható, a fehér pont pedig a domináns szemnek megfelelően vörös, vagy zöld színű lesz. 
Amennyiben a fúzió kialakult, a vizsgált személy 4 pontot lát. 

A térérzékelés egyszerűen sztereo-tesztekkel vizsgálható (pl. Lang-teszt). A vizsgálathoz használt 
lapokon a figurák csak teljes binokuláris látás esetén láthatók. 

A fúziós képesség, fúziószélesség méréshez is hasáblécet használhatunk. Csökkent fúzió szélesség 
esetén könnyebben válik a páciens asthenopiássá. 

Rejtett kancsalság vizsgálatakor alkalmazhatjuk a Maddox-keresztet ill egyéb, a binokuláris látás ill 
fúziós kényszer átmeneti felfüggesztésén alapuló módszereket (pl. Polateszt). 

A vizsgálatsort a szemek réslámpával történő vizsgálata és a szemfenék szemtükörrel történő 
vizsgálata zárja. 

Bénulásos kancsalság esetén a kettősképek vizsgálatára alkalmas eljárás a Hess-Lancaster vizsgálat, 
amikor vörös-zöld színszűrős szemüveg segítségével különítjük el a két szem képét. A fő tekintési 
irányoknak megfelelően egy képernyőre vetített fénypontra kell a betegnek a saját vetítőjével 
rámutatnia. A két szem tekintési terét egymásra vetítve ábrázoljuk és hasonlítjuk össze. 

Kezelés 
A kezelés célja, hogy mindkét szem látóélességének kifejlesztésén túl megszüntessük a rendellenes 
szemállást és kialakítsuk a binokuláris látást. Első lépésként a szemek fénytörésének pontos 
meghatározása szükséges. A vizsgálathoz a szemek alkalmazkodóképességének átmeneti 
felfüggesztése szükséges (mydriatikumokkal). Az így kialakult cycloplégia segítségével objektív módon 
mérhetjük meg az esetleges, teljes fénytörési hibát. Amennyiben az életkorból adódóan az 
alkalmazkodóképesség még számottevő, mindenképpen fontos a szükséges korrekció felírása előtt 
cycloplégiában elvégezni a fénytörési hiba meghatározását. 

Manifeszt és rejtett kancsalság esetén a teljes korrekció felírása célszerű (esetenként ebben 
természetesen egyéni különbségek lehetnek). 

Bénulásos kancsalság esetén átmenetileg az egyik szem alulkorrigálásával a zavaró kettőskép miatt 
jelentkező panasz csökkenthető. 

A tompalátás kezelése okklúzióval történik, ami a jól látó szem különböző ideig és arányban történő 
letakarását jelenti. Az életkorral a kezelés ideje nő, a gyógyulás esélye pedig csökken. Következetes 
zárás mellett a teljes látóélesség elérésének esélye még nagyfokú tompalátás esetén is 20%! 

Műtétet akkor célszerű végezni, amikor a kancsalság váltottá válik, a kancsalság szöge meghaladja az 
5-7°-t, a két szem látóélessége azonos. A műtét célja a kancsalság megszűntetése, vagy 5° alá 
csökkentése. A műtét elvégzésének legideálisabb időpontja a 3-5 éves kor, mert ekkor van a 
legnagyobb esély arra, hogy a műtét utáni párhuzamos szemállás esetén kialakul a binokuláris látás. 

A műtét után változatlanul viselni kell az optikai korrekciót. Hasábos (prizmás) szemüveggel 
esetenként korrigálva a műtét után még mérhető 5° alatti kancsalsági szöget. Amennyiben a 
szemállás távolra párhuzamos, kancsalsági szög csak közelre tekintéskor mérhető, bifokális szemüveg 
rendelésére van szükség. 

A rejtett kancsalság kezelése a vizsgálatot követően a páciens panaszaitól függően, hasábos (prizmás) 
korrekció rendelésével történik. 

Irodalom 
Dory J et al. Intensive occlusion treatment for amblyopia. Br. J. Ophthalmol.:85:310. (2003) 



 2322 

Rowe FJ. Clinical ortoptics. Blackwell Science, Oxford (1997) 
Pratt-Johnson JA, Tilson G. Management of strabismus and amblyopia: a practical giude. Thieme 
Medical Publisher, New York (1994) 
Szamosi A: Kancsalság in Németh J, Farkas Á: Szemészet fogorvostan hallgatóknak. Semmelweis 
Kiadó, Budapest (2007) 
Von Noorden GK. Binocular vision and ocular motility: therapy and management strabismus. 5th ed. 
CV Mosby Co. St Louis (1996) 
Von Noorden GK et al. Efficacy of bifocals in the treatment of accomodative esotropia. Am. J. 
Ophthalmol. 85:830. (1978) 

Tesztkérdések 
1. A binocularis látás fokozatai a kialakulás sorrendjében: 
A. Szimultán percepció, fúzió, sztereolátás 
B. Sztereolátás, fúzió, szimultán percepció 
C. Fúzió, sztereolátás, szimultán percepció 
 
2. A kancsal gyermek vizsgálatának menete, kivéve: 
A. A fénytörés meghatározása (objektív és szubjektív módon) 
B. Vizsgálat réslámpával 
C. Szemfenékvizsgálat 
D. A vércukorszint vizsgálata 
E. A kancsalsági szög mérése 
 
3. Jelölje az igaz állítást! 
A. A kancsalság a kétszemes együttlátás megtartottsága mellett a binokuláris látás hiánya. 
B. Kancsalság esetén a két szem nézővonala párhuzamos. 
C. Kísérő kancsalság esetén minden tekintési irányban a kancsalsági szög azonos. 
D. Bénulásos kancsalság esetén a kancsalsági szög változó mértékű, a legkisebb abban az irányban, 
amelyikbe a bénult izom mozgatta volna a szemet. 
 
4. Jelölje az igaz állítást! 
A. Kancsalság ritkán alakul ki koraszülöttekben. 
B. Kisgyermekkorban a kancsalítás egyéb látást károsító betegség legfontosabb, néha egyetlen 
tünete. 
C. Organikus szemészeti elváltozás nem okoz valódi kancsalságot. 
D. A rejtett kancsalságot minden esetben korrigálni kell. 
 
5. Jelölje az igaz állítást! 
A. A kancsalság csak kozmetikai probléma 
B. Gyermekek szemizom bénulásakor gyakran alakul ki ferde fejtartás. 
C. Kancsalság esetén a takarási próba során minden esetben beállító mozgás figyelhető meg. 
D. A corneális reflexképen alapuló vizsgálat csak akkor objektív, ha a szem anatómiai tengelye és 
optikai nézővonala egybeesik. 
 
6. Jelölje az igaz állítást! 
A. Csökkent fúzió szélesség esetén nehezebben válik a páciens asthenopiássá. 
B. Bénulásos kancsalság esetén átmenetileg, az egyik szem alulkorrigálásával a zavaró kettőskép 
miatt jelentkező panasz csökkenthető. 
C. A kancsalság ellenes műtét után már nem szükséges viselni az optikai korrekciót. 
D. A binokuláris látás reflexfolyamata öt éves korban teljes egészében lezárul. 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: B, 3: D, 4: B, 5: D, 6: B 
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Megváltozott tekintet. A szemhéjak hibás állása 
dr. Széchey Rita 

Definíció, BNO tartomány 
A szemhéjak a szemgolyó védő apparátusához tartoznak. Az elváltozások ritkán veleszületettek. 
Lényegesen gyakrabban szerzettek. Később, önálló kórképként, vagy más betegséghez társulva 
alakulnak ki. A szemhéjak elváltozásai: 

1. Fejlődési anomáliák 
2. Gyulladások (bőr, mirigyek, szemhéjszél, szempillák) 
3. A szemhéjak záródási és nyitási zavarai 
4. Daganatok: jó- és rosszindulatúak 
5. Elsősorban a kor előrehaladtával jelentkező elváltozások 
6. Általános betegségek okozta elváltozások 
7. Másodlagos elváltozások, komplikációk, műhibák 

H0000 Árpa és a szemhéj egyéb mély gyulladásai 

H0010 Jégárpa (chalasion) 

H0100 Szemhéjgyulladás (blepharitis) 

H0190 Szemhéjgyulladás kmn. 

H0200 Entropium és a szemhéj trichiasisa 

H0210 Szemhéj kifordulás (ectropium) 

H0220 Lagophthalmus 

H0230 Blepharochalasis 

H0240 Szemhéj ptosis 

H0260 Xanthelasma 

H0290 A szemhéj rendellenessége, kmn. 

H0380 A szemhéj érintettége egyéb máshová oszt. betegségekben 

H0500 A szemgödör heveny gyulladása 

H0530 Exophthalmusos állapotok 

H0540 Enophthalmus 

 

Társadalmi háttér, hatáskör, kompetencia 
A szemhéjak közvetlenül ugyan nem vesznek részt a látásban, elváltozásaikat mégis komolyan kell 
vennünk, mert kezeletlenül akár látásvesztéshez is vezethetnek. Közismert, hogy a szemhéjak 
emellett a tekintet, arckifejezés kialakításában elsőrendű fontosságúak, kozmetikai jelentőségük 
kiemelt tehát. Elváltozásaik, hibás állásuk nagymértékű pszichés terhet jelentenek az érintettek 
számára, ennek összes közvetett és közvetlen, társadalmi és egészségügyi vonatkozásával. A 
szemhéjak elváltozásai mindezeken túl általános és rendszerbetegségekre is ráirányíthatják az értő 
figyelmet. 

Klinikum 

1. Veleszületett elváltozások 
A szemhéjak veleszületett összenövése (blepharophymosis), a szemhéjredő elsimulása (epicanthus) a 
szemhéj részleges vagy teljes hiánya (coloboma) igen ritka elváltozás. A dermoid cysták az 
arcnyúlványok érintkezési vonalánál, jellemzően a felső szemhéj külső, felső harmadában ujjbegynyi 
duzzanatként láthatóak. A nem növő, benignus elváltozások eltávolítása kisded korban javasolt. 
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Leggyakrabban a felső szemhéj emelő izmának működési zavarával találkozunk, mely egy vagy két 
oldalon fordul elő (1. ábra). Ha a szemhéj csüngése a látást befolyásolja, a tompalátás megelőzésére, 
illetve kétoldali esetben, ha a kompenzáló fejtartás (ez mindig bénult izom működési iránya, jelen 
esetben emelt áll) a járást nehezíti, a kisgyermek gyakran hanyatt esik, azonnali műtét javasolt. A 
tisztán kozmetikai indikációjú műtét időpontja választható. Ptosis utánozhat az, ha a pl. a kisgyermek 
az egyik szemét lehunyva tartja, mert pl. retinoblastoma következtében tompalátóvá vált és a zavaró 
képet így próbálja kikapcsolni. 

 

 

1. ábra. egyoldali veleszületett ptosis. (dr. Széchey Rita felvétele) 

2. Gyulladások 
A szemhéj bőrének gyulladásai (dermatitisek, erysipelas, herpes zoster ophthalmicus) a szemgolyó 
védelme mellett az egyéb helyen előforduló gyulladásoknak megfelelően kezelendő. A gyakran 
előforduló szemhéji kinövések (molluscum contagiosum és verrucca vulgaris) konzervatív terápiája 
általában nem elég, kozmetikailag is elfogadható kezelés a sebészi eltávolítás. A szemhéjszél 
gyulladásai igen gyakoriak, az árpa (hordeolum) a mirigyek (Zeiss és Meibom) kezelése helyi. Súlyos, 
visszatérő esetben általános antibiotikum javasolt. Műtéti eltávolítás tokkal rendelkező terime, az ún. 
jégárpa (chalaseon) esetében szükséges. Visszatérő, hámlással, vörös szemhájakkal jellemezhető 
szemhéjszéli gyulladás (blepaharitis) esetében a szemcseppes-kenőcsös kezelés mellett gondolnunk 
kell a nem, vagy nem megfelelően korrigált fénytörési hibára is. 

A könnymirigy gyulladásai (dacryocystitis, dacryoadenitis) esetében jellegzetes paragrafus alakú 
szemrés. Antibiotikumra nem reagáló esetben aspecificus gyulladás (vasculitisek, autoimmun 
kórképek), ritkán daganat lehet az elhúzódó tünetek hátterében, ezért ilyenkor enyhe panaszok 
esetén is szükséges a szakorvosi vizsgálat. 

A szempillák elváltozásai közül a fokozott, vagy kóros irányban növő szempillák (dysticihiasis) súlyos 
panaszokat okozhatnak az érző idegellátásban gazdag cornea irritációja miatt. A szempillák 
eltávolítása nélkül a cornea hámsérülése makacs, nhezen kezelhető gyulladás okozója lehet. A pillák 
hiánya hátterében (madarosis) egyéb ismert ok hiányában (gombás betegség, kemoterápia) pszichés 
okkal, szorongásos tünetként, elsősorban gyermekeknél a szempillák tépkedésére is gondolnunk kell. 

3. A szemhéjak nyitási és záródási zavarai 
A szemhéjak mozgási zavarai kozmetikai és funkcionális tüneteket okoznak. A fent említett 
veleszületett ptosis mellett a kor előrehaladtával két fő okból jön létre szemhéjcsüngés. Egyik 
esetben a szemhéj emelő izmának seprűszerű tapadási része nyúlik meg. Ilyenkor megfelelően 
elhelyezett emelő varratokkal kiváló kozmetikai eredményt kaphatunk. A másik esetben a szemhéj 
kötőszövetes elfajulása következtében jön létre a szemhéj azon elváltozása (blepharochalasis), mely 
egy markáns, szinte második szemhéjként megjelenő bőrredőként jellemezhető (2. ábra). 
Szemfáradásos panaszokat, látótér csökkenést is okozhat. Az idősödő tekintet kialakulásában az ilyen 
típusú szemhéjcsüngés nagy szerepet játszik, megoldása ezért panaszok nélkül is a leggyakrabban 
végzett kozmetikai célú szemhéjműtét. a műtét előtt minden esetben ki kell zárni a myasthenia gravis 
lehetőségét. 
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2. ábra. kétoldali kifejezett blepharochalasis, jobb alsó szemhéj xanthelasma. (dr. Széchey Rita 
felvétele) 

Ritkábbak, de súlyosabb tünetekkel járnak a szemhéjak záródási zavarai. A sokszor ismeretlen 
etiológiájú, gyakran pszichés ok miatt, rohamokban jelentkező görcsös szemhéjszorítás 
(blepharospasmus) kezelése multidiszciplináris feladat. A szemhéj záródási elégtelenségét 
(lagophthalmus) a cornea veszélyeztetettsége miatt kell nagyon komolyan vennünk. Oka leginkább 
facialis paresis, vagy a később részletezendő endokrin orbitopathia sikertelen plasztikai műtéte (3. 
ábra). 

 

    

3. ábra. Bal oldali lagophthalmus n. facialis paresis miatt műtét előtt és után. (dr. Széchey Rita 
felvétele) 

4. Daganatok 
A jóindulatú tumorok az egyéb bőrrel fedett területekhez hasonlóan fordulnak elő:naevus 
pigmentosus/nonpigmentosus, milium (rizsdaganat), papilloma, fibroma. Kozmetikai jelentőségük a 
koleszterinlerakódás okozta lapos, sárgásfehér plakkoknak (xanthelasma) van. Érdemes ellenőrizni a 
beteg zsíranyagcseréjét. Sebészi eltávolítás szükséges, recidívára hajlamos. 

A kor előrehaladtával a szemkörnyéken is gyakran jelentkezik a helyileg agresszíven terjedő, általános 
tüneteket, áttétet nem okozó carcinoma basocellulare. A basalioma műtét nélkül torzító hegeket 
okozhat, a szemhéjak védő funkciójának károsításával akár a látást is fenyegetheti (4. és 5. ábra). 

 

 

4. ábra. Basalioma. (dr. Széchey Rita felvétele) 
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Rosszindulatú daganatok jelentkezése ritka. Kezelésre nem reagáló jégárpa esetében mindig 
gondolnunk kell szemhéjszéli malignus folyamatra, elsősorban squamosus (5. ábra) és sebaceus 
carcinomára. A basaliomának tűnő, de gyorsan növekvő, vagy erősen kötött elváltozás esetében 
fennáll a malignus folyamat lehetősége. A gyermekkori malignus szemdaganatok esetében a 
rhabdomyosarcoma gyakran spontán kialakult szemhéji haematomaként jelentkezik. 

 

 

5. ábra. Carcinoma basosquamosum. (dr. Széchey Rita felvétele) 

5. Elsősorban a kor előrehaladtával jelentkező elváltozások 
A szemkörnyéki, korral jelentkező elváltozásai hátterében a kötőszövetek gyengülése áll. A tüneteket 
gyakran az orbitalis zsír kötőhártya alá, vagy a szemhéjak környékén kialakuló prolapsusa okozza (6. 
ábra). 

 

 

6. ábra. Orbitalis zsír-prolapsus. (dr. Széchey Rita felvétele) 

Az orbicularis izomzat elfajulása következtében jön létre a szemhéjak be (entropium: felső, alsó, 
musculare, spasticum, protézis okozta), vagy kifordulása (ectopium: musculare, paralyticum, 
postoperatív, heges, ichiosis, 7. ábra). Entropium esetén a cornea szempillák általi irritációja, 
ectropium fennállásakor a szabaddá váló kötőhártya okozza a szemvörösséggel és idegentest-
érzéssel járó panaszokat. A megoldás a szemhéj rekonstrukciós műtét. 
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7. ábra. Cysta okozta ectropium. (dr. Széchey Rita felvétele) 

6. Általános betegségekhez társuló szemhéj-elváltozások 
Ismert, hogy általános betegségek szemtünetekkel járhatnak, a szemhéjak érintettsége elsősorban 
autoimmun kórképekben, phacomatosisok esetében fordul elő gyakrabban (8. ábra). 

 

    

8. ábra. M. Recklinghausen miatti ectropium és ptosis korrekciója. (dr. Széchey Rita felvétele) 

A legismertebb kórkép az endokrin orbitopathia, mely típusosan hyperthyreotikus állapotban a jól 
ismert Graefe- és Moebius-tünetet okozza. A jellegzetes felső scleracsík a retrobulbaris 
szövetszaporulat, és a felső szemhéj retractiója következtében alakul ki. Jellemzően periorbitalis 
kötőszövet felszaporodás figyelhető meg, atípusos gyulladással, az orbitalis zsírszövet szerkezetének 
megváltozásával. Exophthalmus azonban hypo-, gyakran pedig euthyreotikus állapotban is 
előfordulhat, mintegy önálló autoimmun kórképként (9. ábra). Ilyenkor tüneti kezelés szükséges. Az 
akut szakban a szteroid kezelés hatásos lehet. A krónikus, heges stádiumban műtét javasolt (10. 
ábra). 

 

 

9. ábra. Súlyos euthyreoid autoimmun orbitopathia. A m. rectus inf. és a periorbitalis kötőszövetből 
vett minta szövettani vizsgálata vasculitist igazolt. (dr. Széchey Rita felvétele) 

 

 

10. ábra. Kétoldali endokrin orbitopathia műtét előtt és után. (dr. Széchey Rita felvétele) 
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Tesztkérdések 
1. Jelölje a hamis állítást! 
A. A szemhéjak elváltozásai akár látásvesztéshez is vezethetnek. 
B. A szemhéjak elváltozásai rendszerbetegségekre is ráirányíthatják a figyelmet. 
C. A szemhéjak rendellenességei gyakran veleszületettek. 
D. A leggyakoribb veleszületett szemhéj-rendellenesség a ptosis. 
 
2. Jelölje a hamis állítást! 
A. Ptosist utánozhat, ha amblyopia miatt a kisgyermek lehunyva tartja egyik szemét. 
B. Kezelésre nem reagáló jégárpa esetében mindig gondolnunk kell szemhéjszéli malignus 
folyamatra. 
C. Endokrin orbitopathia csak hyperthyreosis esetén figyelhető meg. 
D. Entropium esetén a szempillák befelé fordulnak, súrolják a szaruhártyát. 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: C 
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23. FÜL-ORR GÉGÉSZETI BETEGSÉGEK A PRAXISBAN 

Epistaxis (orrvérzés) 
dr. Noszek László 

Bevezetés 
Az orrvérzés, vagy epistaxis az egyik leggyakoribb és többnyire ártalmatlan fül-orr-gégészeti 
sürgősségi kórkép. Hátterében általában nem specifikus okok találhatók. Az esetek túlnyomó 
többségében nem okoz rövid időn belül jelentős vérveszteséget, néhány esetben azonban 
életveszélyes, rendkívül nehezen kezelhető és halálos is lehet. 

Definíció, BNO tartomány 
Orrból induló vérzés, mely az elülső orrnyílás, vagy az orrgarat felé is folyhat. A lakosság mintegy 
60%-át érinti legalább egyszer élete során. Ezeknek a betegeknek a 6%-a szakorvosi ellátásra szorul. 
Nemek szerinti eltérés nem tapasztalható. Megkülönböztetünk elülső (egyenes fejtartás mellett az 
orrbemeneten keresztül távozó, vénás eredetű vérzés, anterior rhinoscopia során legtöbbször 
lokalizálható az eredete), hátsó orrvérzést (egyenes fejtartás mellett az orrgarat felé irányuló, 
általában artériás eredetű vérzés, ami a száj és mesopharynx átvizsgálásakor legtöbbször az uvuláról 
csöpögve jelentkezik), valamint choanák területéről származó vérzést (az orrgarat felé vérzik, a hátsó, 
vagy oldalsó garatfalon látható vércsorgás). 
 

R0400 Epistaxis 

 

Epidemiológia, nemi hovatartozás 
Igen gyakori betegség. A nemi hovatartozás nem releváns. 

Pathogenesis, pathophysiológia 
Az orrvérzés kiváltó tényezői helyi és szisztémás okokra oszthatók. 

Helyi okok 
Az esetek közel 90 %-ban a vérzés forrása az orrsövény elülső részén található érhálózat- a 
Kiesselbach-plexus. Különböző, a nyálkahártyát érintő helyi hatások (idegentestek, csökkent 
légnyomás, száraz levegő stb.) indíthatnak el vérzést, az esetek egy jelentős részében, pedig 
idiopátiás orrvérzéssel találkozunk. Gyermekeknél gyakori mechanikus irritáció (dörzsölés, piszkálás 
stb.), mely felnőtteknél is előfordulhat. Orron keresztül alkalmazott kábítószerek, (pl. kokain) az 
orrnyálkahártya szárazságát és nekrózisát is okozhatják, így következményesen orrvérzéshez 
vezethetnek. Ritka, orrvérzést okozó, benignus elváltozás a vérző septum-polyp, mely az orrsövény 
elülső harmadában helyezkedik el. Az orrsövény mechanikus ingerlésével hozható összefüggésbe 
kialakulása. Lilás-vörös, körülírt, dúsan erezett, a környezetét nem destruáló, hemangioma-szerű 
elváltozás. 

Szisztémás okok 
Szerepet játszanak felső légúti gyulladások, melyek az orrnyálkahártya felszíni rétegeinek sérülését, 
elhalását, kiszáradását okozzák, és következményes orrvérzést idéznek elő. A keringési rendszer 
betegségei, az atherosclerosis és hypertonia, különösen közép- és időskorban gyakran vezethet 
orrvérzéshez (elsősorban ismételten jelentkező, kezelésre kevéssé reagáló orrvérzést okozhatnak). 
Koagulopátiák (antikoagulánsok túladagolása, hemophilia, fibrinogén hiány, K- és C-vitamin hiánya 
stb.) és érbetegségek (Schönlein-Henochpurpura, Möller-Barlow kór) szintén másodlagosan vezetnek 
orrvérzéshez. Urémiában és májelégtelenségben szinte csillapíthatatlan, vagy rendszeresen 
újrainduló orrvérzéssel találkozhatunk. Trauma után azonnal, vagy rejtetten, jóval később is 



 2330 

kialakulhat vérzés, melyek hátterében akár nagy verőerek aneurysmái is meghúzódhatnak. Endokrin 
kórállapotok, phaeochromocytoma, illetve terhesség, a vérben keringő katekolaminok 
mennyiségének növekedését okozhatja, melynek következménye szintén lehet súlyos orrvérzés. Orr-, 
és orrgarat-műtétek után, illetve tumoros betegségekhez társulva is találkozhatunk orrvérzéssel. 
Fiatal fiúknál viszonylag gyakori az orrgarat angiofibromája, amely súlyos, életveszélyes, ismétlődő 
vérzéseket is okozhat. Egyéb, ritkább kórállapotok (pl. Osler-kór) nehezen kezelhető orrvérzésekkel 
járhatnak. 

Kockázati tényezők 
Gyermek- és időskorban gyakrabban, de bármely életkorban előfordulhat. Incidenciát növelő 
tényezők a felső légúti, orrnyálkahártyát érintő fertőzések, őszi, téli időszak, valamint alvadásgátló 
szedése. Növeli a kockázatot a száraz, poros, vegyszeres környezet, és a légnyomás szélsőséges 
változása is. A mechanikai irritáció, az orrnyálkahártya kézzel, vagy bármilyen eszközzel történő 
irritációja. 

Hatáskör, kompetencia 
A Háziorvosi Hatásköri Lista szerint az enyhe orrvérzés önállóan ellátandó feladat, a súlyosabbat 
szakrendelésre kell küldeni. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Az esetek többségében nem okoz gondot a diagnózis felállítása: orrjáratokból származó vérzés, garat 
felé, az orrgarati területről származó vércsorgás. Általában egyoldali, és az oldal legtöbbször 
egyértelműen meghatározható. A vérzésforrás pontos meghatározása azonban időnként 
nehézségekbe ütközik.Tisztázni kell, hogy először fordult-e elő, vagy ismétlődik. Kíséreljük meg 
felderíteni a prediszponáló betegségeket (urémia, májcirrózis, hypertonia stb.). Külön gondot kell 
fordítani a beteg gyógyszereinek tisztázására. 

Fizikális vizsgálat 
Az orrvérzés helyének és okának meghatározása. Traumás eredet lehetősége esetén ennek pontos 
lokalizációja tisztázandó. Orr-, szájüreg és mesopharynx átvizsgálása. Szükségessé válhat orr-
endoszkópia, esetleg képalkotó eljárások, vagy angiográfia is. Fontos a beteg vérnyomásának mérése, 
a vérkeringés és a keringési rendszer egészének felmérése. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
Véralvadási paraméterek vizsgálata, a veleszületett vagy szerzett véralvadási zavarok felderítése. 
Véralvadásgátló gyógyszerek szedésénél a vérzési, ill. alvadási idők ellenőrzése feltétlenül szükséges, 
(leginformatívabb az INR), belgyógyászati konzílium javasolt. 

Képalkotó vizsgálatok 
Amennyiben szükséges, képalkotó vizsgálatok és belgyógyászati konzílium. A későbbiekben a 
hypertensio felderítése, ismétlődő, jelentős, konzervatív terápiára rezisztens orrvérzéseknél a 
háttérben felmerülő haemangioma, egyéb tumoros elváltozás tisztázása radiológiai vizsgálatok 
segítségével (angiographia, MRI) javasolt. 
Az orrvérzés elsődleges ellátásához egyéb kiegészítő vizsgálatra nincs szükség. Minden jelentős 
vérzés után a vérkép ellenőrzése szükséges. 

Kezelés 
Általános, tüneti kezelés: a beteg megnyugtatása az első és legfontosabb feladat. Biztosítsunk ülő 
helyzetet, vagy stabil oldalfekvést, az aspiráció veszélyének elkerülésére. A csuklóra, homlokra 
helyezett hideg, nedves ruha és az orrszárnyak néhány percig történő kíméletes összenyomása is az 
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orrvérzés csökkenését eredményezi. Lényeges a beteg megnyugtatása, majd a vérzéscsillapítás után 
betegoktatás és javaslatok a következő vérzés megelőzésére. 

1. Nem gyógyszeres kezelés 
Helyi kezelések 
A. Kauterizáció, vegyszeres edzés, lézerezés, fagyasztás 
Helyi érzéstelenítésben, egyszerre mindig csak az egyik oldalon végezzük, az orrsövény elülső, látható 
és hozzáférhető részének pontszerű vérzéseinél. Elektromos, hő, lézer, illetve kémiai (pl. 3%, 5%, 
10%-os AgNO3, 5%-os triklór-ecetsav, Vagothyl) eszközöket alkalmazhatunk. A vérzést csillapíthatjuk 
véralvadást segítő anyagot tartalmazó készítmények lokális alkalmazásával, melyeket közvetlenül a 
vérző területre helyezünk (pl. Surgicel, Kaltostat). 
B. Orrtamponálás elülső (locus Kiesselbachi területéről származó) vérzésnél 
Szakellátást igényel. Az orrsövény elülső részének jelentősebb vérzéseinél, vagy a helyi kezelésekre 
nem csillapodó esetekben helyi érzéstelenítésben a vestibulum nasi és a közös orrjárat elülső 
részének tamponálását végezzük el, enyhébb esetekben kenőcsös vattatamponnal, súlyosabb 
esetekben vérzéscsillapítóval átitatott, kenőcsös géztamponnal. A géztamponokat egymás fölé 
rétegezve, horizontálisan vagy egy hosszú tampont vertikálisan helyezünk a közös orrjáratba feszesen 
kitöltve azt. A tamponokat 48-72 óráig tartjuk, majd fokozatosan, egyenként távolítjuk el. 
C. Hátsó orrtamponálás - Bellocq tampon 
Hátsó orrvérzés esetén szakellátás, illetve hospitalizáció szükséges. Kellemetlen, fájdalmas 
beavatkozás, ezért lehetőség szerint általános érzéstelenítésben, vagy gondos és alapos helyi 
érzéstelenítésben végzendő. Vioformmal, vagy jodoformmal átitatott, vazelines géztamponokkal 
réteges tamponálás, felfújható, erre a célra gyártott, kereskedelmi úton beszerezhető ballonkatéter, 
valamint haemostaticus anyaggal átitatott, nedvességre jelentősen expandáló szivacsos tampon (pl. 
RapidRhino) behelyezése, endoscopos ellenőrzés melletti direkt vérzéscsillapítás szükséges. Choanák 
területéről származó vérzés esetén Bellocq szerint tamponálunk, mely során az orrgaratot is lezárjuk 
egy megfelelő méretű tamponnal, esetleg felfújható ballonkatéterrel és az orrjáratok réteges 
tamponálásával kombináljuk. 3 napig, de legfeljebb 5-7 napig hagyjuk a tamponokat az orrgaratban 
és az orrjáratban, antibiotikus védelemben. Rendkívül fontos, hogy az orrbemenet és orrcsúcs porcos 
képleteinek sérülését, illetve torzító heggel gyógyuló nekrózisát elkerüljük, ezért a tamponok 
rögzítését rendszeresen ellenőrizzük! 
D. Érlekötések- ligatúrák 
A műtéti megoldások között tárgyaljuk. A vérzés helyétől, valamint a beteg általános állapotától 
függően változhat a lekötés helye és indokoltsága. Megjegyzés: fokozott vagus-reflex megelőzése 
céljából parasympaticoliticus premedikálás végzendő (Atropin). 
E. Szelektív embolizáció 
Invazív radiológiai eljárás során az a. carotis ágrendszerében szuperszelektíven végzünk embolizációt, 
elzárva az orrot ellátó ereket. 

Gyógyszeres kezelés 
 A helyi érzéstelenítéshez, valamint edzéshez használt szerek. 

 Premedikáláshoz használt szedatívumok, parasympatolyticumok. 

 Réteges tamponálás és orrgarati tampon esetén antibiotikus védelem. 

 A vérzéscsillapítást követően a szisztémás kórállapotok (pl. hypertonia, véralvadási zavarok) 
mielőbbi rendezése. 

Műtéti terápia 
Az egyéb módszerekkel ellenőrizhetetlen, életet veszélyeztető vagy az ismétlődő, hagyományos 
terápiára rezisztens orrvérzések esetén részletes kivizsgálás után a területet ellátó erek lekötése, a 
felderített haemangiomák embolizációja, egyéb tumorok megfelelő ellátása szükséges. Az artériás 
orrvérzések leggyakoribb forrása az a. sphenopalatina ellátási területe. Ennek ligaturája szükség 
esetén elvégzendő: a szájpitvar felől a sinus maxillaris elülső falát áttörve (op. sec. Luc-Caldwell) az 
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arcüregbe jutunk, ennek hátsó fala mögött, a fossa pterygopalatinában található az a. maxillaris 
internából leágazó a. sphenopalatina. A hátsó fal csontos részének eltávolítása után látótérbe 
hozható az érelágazás. Ez a terület coagulálható, vagy leklippelhető. Ellátása orron keresztül is 
végezhető: az arcüreg mediális fala eltávolításával a hátsó fal látótérbe hozható, így endoszkóppal, 
vagy operációs mikroszkóppal láthatóvá válik a terület. Sikertelenség esetén az a. maxillaris interna 
lekötése, végső megoldásként az a. carotis végleges ellátása is mérlegelendő. 

Gondozás 
A hospitalizált, rétegesen tamponált betegek antibiotikus védelemre szorulhatnak. Az elsődleges 
ellátás után 24-72 órán belül elvégzendő a részleges, majd fokozatosan teljes detamponálás, az 
általános állapot rendezése mellett. Fontos az orrnyálkahártya állapotának ellenőrzése, a betegek 
tájékoztatása és felvilágosítása, életmódbeli tanácsadás. Javasoljuk lokális nyálkahártya regenerációt 
elősegítő készítmények (orrkenőcs, orrolaj) alkalmazását, por, füst kerülését és a környezet 
páratartalmának ellenőrzését. 

Irodalom 
Ear, Nose and Throacic Diseases. (Ed. Becker W et al.) Thieme Medical Publ. New York (1994) 
Fül-Orr-Gégegyógyászat. (Szerk. Ribári O.) Medicina (1995) 
A Fül-Orr-Gégészeti Szakmai Kollégium szakmai protokollja. (2005) 
Hatóanyag-Készítmények-Terápia sorozat. Felső légúti megbetegedések. Melánia (2007) 
Head and Neck Surgery. (Ed. Naumann HH et al.) Thieme Medical Publ. New York (1995) 
Ruddy J et al. Management of epistaxis in children. Int. J. Pediatr. Otolaryngol. 21:139. (1991) 
Choudhury N et al. Epistaxis and oral anticoagulant therapy. Rhinology 42:92. (2004) 

Tesztkérdések 
1. Milyen betegség nem játszik szerepet az orrvérzés kialakulásában? 
A. Chron-betegség 
B. Hypertonia 
C. Allergiás rhinitis 
D. Schönlein- Henoch purpura 
 
2. Melyik állítás hamis? 
A. Az orrvérzések a betegellátás minden szintjén jelenthetnek feladatot. 
B. Az orrvérzések egy részét csak műtéti úton lehet csillapítani. 
C. A háziorvosnak nincs szerepe az orrvérzések ellátásában. 
D. Háziorvosi kompetencia az enyhébb orrvérzések ellátása. 
 
3. Melyik állítás igaz? 
A. Az orrvérzés csaknem mindig kétoldali. 
B. Az orrvérzés hátterében mindig helyi okok állnak. 
C. Az epistaxis lényegesen gyakrabban alakul ki nőknél. 
D. Az esetek közel 90%-ban az orrsövény elülső részéről ered az epistaxis. 
 
4. Az alábbi gyógyszerek közül melyek nem hajlamosítanak orrvérzésre? 
A. Szalicilátok 
B. Antihisztaminok 
C. Clopidogrel 
D. Kumarin származékok 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: C, 3: D, 4: B 
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Allergiás rhinitis 
dr. Noszek László 

Bevezetés 
Az allergiás betegségek gyakran előforduló, többnyire inkább kellemetlen, de néha jelentős és tartós 
életminőség-romlást eredményező és súlyos szövődményekkel – (idült rhinitis, krónikus 
rhinosinusitisek, status asthmaticus, allergiás szembetegségek stb.) járó kórállapotok. A betegek 
gyorsan növekvő száma, a költséges terápiák és a lehetséges szövődmények az egészségügyi 
ellátórendszer túlterheléséhez vezetnek. A hatékony kezelés, a megfelelő terápiás kontroll csak a fül-
orr-gégész szakorvosok és családorvosok, asztma kialakulását követően pedig a tüdőgyógyászok 
szoros együttműködésével végezhető. Az allergiás rhinitis (AR) polygénes öröklődésű és jellemző a 
családi halmozódás. 

Definíció, BNO tartomány 
Az orr nyálkahártyájának IgE által mediált allergiás gyulladása, melyben az orrfolyás, orrdugulás, 
orrviszketés, tüsszögés, valamint az esetek nagy részében társult tünetekként szemviszketés, 
könnyezés, torokviszketés, allergiás rhinoconjunctivitis, hetente több napon keresztül, naponta 
legalább egy vagy több órán át fennáll. Két típusát különböztetjük meg: a szénanáthát (szezonális 
allergiás rhinitis) és a perenniális, vagy nem szezonális allergiás rhinitist. 

J3010 Allergiás rhinitis pollentől 

J3020 Egyéb szezonális allergiás rhinitis 

J3030 Egyéb allergiás rhinitis 

J3040 Allergiás rhinitis, k.m.n. 

 

Epidemiológia 
Az allergiás rhinitis és az asztma előfordulási gyakorisága az elmúlt három évtizedben gyorsuló 
ütemben növekszik a fejlett ipari országokban. Noha Magyarországon a teljes populációra kiterjedő 
részletes felmérés nem történt, becslések szerint hazánkban a lakosság közel 20-25%-a szenved 
allergiás rhinitisben (2-2,5 millió ember). Napjainkban felmérések és becslések alapján ezeknek a 
betegeknek több mint 60%-a, (1,2-1,5 millió ember) parlagfű-allergiás. 

Mortalitás/morbiditás 
Bár nem életveszélyes betegség, jelentősen rontja az életminőséget. 

Nem, életkor 
Az allergiás rhinitis általában iskolás korban, vagy fiatal felnőtt korban kezdődik, ekkor a fiúknál, 
később pedig a nőknél gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a betegség kezdete egyre korábbra 
tevődik, napjainkban már a 4 éves korú gyermekek között is jelentős számban igazolható. 

Társadalmi háttér 
Az allergiás rhinitis kialakulásában fontos szerepet játszik a városi környezet, a levegőszennyezettség, 
a terhesség alatti anyai dohányzás, a jobb szociális helyzet és még számos, eddig csak részben 
megismert tényező, mely összefüggésben lehet a beteg társadalmi hátterével. 

Pathophysiológia 
Fontos klinikai megfigyelés, hogy néhány élelmiszer és a pollenek között keresztreakciók fordulnak 
elő: pl. parlagfű-érzékeny betegekben típusos allergiás tüneteket provokálhat a banán és a dinnye, 
fekete üröm allergiában a zeller és néhány fűszer, nyírfapollen allergiásokban pedig az alma, 
cseresznye, mogyoró és őszibarack (ld. Allergiás betegségek fejezet). 
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Hatáskör/kompetencia 
A családorvos hatáskörébe önálló betegellátási tevékenységként az enyhe és középsúlyos felső légúti 
allergiák ellátása tartozik. Szakorvos irányításával súlyos allergiák kezelésében is részt vesz. A 
diagnosztika területén, alaptevékenységként rizikófelmérés, az atopiás alkat felismerése, valamint az 
allergének eliminációjának koordinációja tartozik hatáskörébe. Rhinitis fennállása esetén alsó légúti 
szűrőfelmérés (ARIA), és rhinitis súlyossági fokozat besorolása is a családorvosi kompetenciakörébe 
tartozik. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Felvétele során, az általános információkon túl fontos az orr- és egyéb panaszok pontos 
meghatározása. A családi, lakhatási, foglalkozási és környezeti tényezők megismerése sokat segíthet 
a terápiás stratégia (pl. allergén elkerülés) kialakításában is. Az allergiás előzmények, így ételallergia, 
atópiás dermatitis, asthma felmérése is szükséges. 

Pathogenezis 
Az allergiás rhinitist többnyire a levegőben terjedő allergének, mint a virágporok, gombaspórák, állati 
szőrök, a porban élő atkák és számos egyéb allergén okozhatja. A leggyakoribb és legsúlyosabb AR-t a 
parlagfű pollenje okozza. Az allergének által indukált folyamatokat egyre jobban ismerjük, de számos 
kérdés még ma sem tisztázott. A szenzibilizáció során az allergének az orrnyálkahártyára jutva 
specifikus immunreakciót indítanak be, mely a plazmasejtek specifikus IgE termelését eredményezi. 
Az orrnyálkahártya célsejtjein (bazofil és hízósejtek) található felszíni receptorokhoz kapcsolódva az 
így termelődött IgE degranulációs folyamatot indít el, ha ismételten allergén jut az orrnyálkahártyára. 
A degranulációs folyamat során a granulumok preformált mediátorokat (pl. hisztamin), a 
sejtmembrán pedig frissen szintetizált anyagokat (prosztaglandinok, leukotriének, PAF stb.) 
szabadítanak fel, melyek együttesen felelősek az AR jellegzetes tünetegyütteséért. 

Fizikális vizsgálat 
A vizsgálat célja, hogy a diagnózist megerősítsük, az esetleges szövődményeket és társbetegségeket 
felderítsük. A részletes fül- orr- gégészeti vizsgálat során már a megtekintés is fontos információkkal 
szolgál. Az orrlégzésnek, az orrváladék mennyiségének és minőségének megfigyelése, a postnasalis 
csorgás vizsgálata, a rhinoconjunctivitis tüneteinek keresése 

Laboratóriumi vizsgálatok 
Elsősorban a differenciál-diagnózisban nyújthatnak segítséget. Az egyszerűbb esetekben nincs 
szükség elvégzésükre. 

Képalkotó vizsgálatok 
Orrmelléküreg felvétel csak az orrmelléküregek állapotáról, a nyálkahártya duzzanatáról, esetleges 
folyadéknívóról, illetve csontdestrukcióról ad információt, az allergiás rhinitisre nem specifikus 
vizsgálat. CT-t krónikus pansinusitis, orrpolypositas, szövődmények lehetősége esetén szakorvos 
rendeli, nincs specifikus allergiás lelet. MRI vizsgálatnak nagyon ritkán van létjogosultsága allergiás 
rhinitisben. 

Egyéb vizsgálatok 
Nazális légzésfunkciós vizsgálatok, mucociliaris funkciós vizsgálatok, szaglásvizsgálat elsősorban a 
differenciáldiagnózist segítik, illetve a terápiás terv meghatározását, esetleg a szövődmények időben 
történő felismerését is. Nem tartoznak a rutin eljárások közé. 

Bőrpróbák: A bőrbe juttatott allergén és a bőr hízósejtjein lévő specifikus IgE közötti, specifikus IgE-
mediált, azonnali reakción alapulnak. Két módszer ismert az IgE mediált, allergiás betegségek 
diagnosztizálására. Az egyik a Prick-teszt, a másik az intracutan próba. Egyszerű, minimálisan invazív, 
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megbízható, gyors, olcsó vizsgálatok, melyek specificitása nagy, az anafilaxiás reakció esélye pedig 
kicsi. 

Allergológiai vizsgálatok: A szérum-össz-IgE-szint és szérum-specifikus IgE- szint meghatározás in 
vitro, standardizált vizsgálatok, melyeket nem befolyásol a gyógyszerszedés, szenzitivitásuk és 
specificitásuk hasonló, terhességben is elvégezhetők, de nagyságrendekkel drágábbak a bőrpróbánál. 
Nazális provokációs vizsgálat az alsó orrkagyló nyálkahártyájára juttatott antigénnel történik, és 
azonnali, valamint sokszor tipikus késői reakciót is regisztrálhatunk. Az eredményt szubjektív 
(tüsszögési- és orrváladékozási cseppszám) és objektív (rhinometria) módszerekkel dokumentáljuk. 
Nem rutin vizsgálat.  

Orrváladék vizsgálata (orrkenet és citológia): Allergiás náthában, a kenetben jellemző az eozinofil 
sejtek dominanciája (bár nem csak erre specifikus), bakteriális náthában pedig elsősorban neutrofil 
sejtek jelenléte. Hisztamint, albumint, valamint össz- és specifikus IgE-t is vizsgálhatunk, és 
gombafonalakat kereshetünk a váladékban. 

Endoszkópia: A fül- orr- gégészeti vizsgálat része, elsősorban differenciál diagnosztikai szempontból 
van jelentősége, allergiás rhinitisben nem specifikus a vizsgálati eredmény, ennek ellenére elvégzése 
szükséges. A merev és rugalmas endoszkópiás vizsgálatok egyaránt segítséget nyújthatnak. 

Diagnózis 
Az allergia nem hozható közvetlen összefüggésbe a rhinosinusitisszel és az orrpolyposissal, együttes 
előfordulásuk azonban gyakoribb, mint a normál populációban. 

Differenciál-diagnózis 
 Fertőzéses rhintisek, rhinosinusitis 

 Endonasalis szerkezeti eltérések- adenoid, septum deviatio, concha bullosa 

 Orrpolypositas 

 Daganatok 

 Granulomatózisok 

 Liquorfisztula 

 Egyéb betegségek (mucoviscidosis, primer ciliaris dyskinesis, GORB stb.) 

Kezelés 
A kezelés célja az allergiás tünetek megszűntetése, csökkentése, a szövődmények, társbetegségek, 
valamint a tünetek kiújulásának megelőzése. 

Allergénkerülés 
Az allergia alapvető és leghatékonyabb kezelési módja, hiszen allergiás betegség és tünetek is csak az 
allergének jelenléte esetén alakulnak ki. A mai társadalmi- gazdasági helyzetben azonban ez 
rendkívül nehezen kivitelezhető és az allergének eltávolításával is ritkán érhető el teljes 
tünetmentesség. Az életmód átalakítása elsősorban a szénanáthás, illetve szezonális allergiában 
szenvedő betegeknél jelenthet megoldást. Fontos szerepe van a társadalmi összefogásnak és a 
megfelelő szabályozásnak pl. a parlagfű-pollen koncentráció csökkentésében, melyet a gyomirtás, 
környezetrendezés és szakszerű földművelés segítségével valósíthatunk meg. Háziporatka allergia 
esetén elsősorban a közvetlen lakókörnyezet por- és atkamentesítése hozhat eredményt, állatszőr 
allergiában pedig az allergén állatok kerülése. 

Környezetrendezés: A környezetünkben elsősorban könnyen és hatékonyan takarítható burkolatokat, 
tárgyakat, berendezéseket helyezzünk el. A por- és atka-mentesítést megfelelő takarítóeszközök 
(HEPA- filter, vizes porszívók stb.) segítségével oldhatjuk meg, gyakran végezzünk vizes takarítást. A 
szellőztetésre, mosakodásra, napi életvitelre szakember segítségével érdemes protokollt kialakítani. 
A fűtési-, hűtési megoldások kialakításakor is feltétlenül egyeztessünk szakemberekkel. 
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Gyógyszeres kezelés 

Antihisztaminok 
A legrégebben alkalmazott és legelterjedtebb gyógyszercsoport, mely szisztémásan (p. os), és helyileg 
(orrba, szembe) is bejuttatható. Az első generációs szerekhez képest a második generációs 
gyógyszerek (ezek közül is az újabbak- így a desloratadin, levocetirizin, fexofenadin- leginkább) 
elsősorban a tüsszögést, orrfolyást, orrdugulást, viszketést csökkentik, de a társuló köhögéses és 
conjunctivitises panaszokat is enyhítik és a nem szedatív spektrumuk kedvezőbb. 

Kortikoszteroidok 
Az AR nazális tüneteinek csökkentésében a leghatékonyabb megoldást az intranasalisan alkalmazott 
lokális szteroid készítmények jelentik. Az allergiás gyulladás több pontján is gátló hatást fejtenek ki, 
ez biztosítja a kedvező hatásspektrumot. Mind perzisztáló, mind intermittáló allergiás rhinitisben 
eredményesen használhatjuk őket, a nazális tünetek tekintetében a leghatékonyabbak.  A korszerű 
intranazális szteroidok közé sorolhatjuk a budesonidot, momethasont és fluticasont. A betegek 
együttműködési hajlandóságát csökkenti, hogy a lokális szteroidok hatása csak órák múlva 
jelentkezik, szemben például a dekongesztáns sprayk azonnali hatásával, valamint a teljes hatás csak 
2-3 hét alatt épül fel. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elmondhatjuk, hogy a szisztémás 
szteroid kezelésre jellemző mellékhatások kockázata minimális a megfelelő szerek orrban történő 
alkalmazása mellett. 

A szisztémás szteroid kezelés indikációja igen szűk a lehetséges mellékhatások miatt. Ha más 
lehetőség nem adódik, akkor a p. os lökésterápia javasolt, káliumpótlás és megfelelő gyomorvédelem 
mellett. Gyermekeknél és várandósoknál ellenjavallt alkalmazásuk. 

Intranazális kromoglikátok 
Elsősorban helyileg ható, gyulladáscsökkentő antiallergikumok, melyek szisztémás mellékhatások 
hiányában biztonságosan adhatók gyermekeknek és várandósoknak egyaránt. Enyhe AR kezelésében 
alkalmazzuk, a gyenge hatáserősség miatt. A dinátrium kromoglikát és a nedocromil nátrium sója 
tartoznak ebbe a csoportba. 

Itranazális antikolinerg szerek 
Az orrnyálkahártya váladéktermelését csökkentik, a nyálkahártya kolinerg receptorainak gátlásával, 
ugyanakkor más nazális tüneteket nem befolyásolnak. Ha a beteg elsősorban profúz, vizes orrfolyásra 
panaszkodik, akkor javasolt használata, egyébként kombinációban alkalmazzuk. Az ipratropium és 
oxitropium bromid tartoznak ebbe a hatóanyag csoportba. 

Dekongesztáns szerek 
Intranazális adjuváns szerként alkalmazzuk közepes, vagy súlyos allergiás rhinitisben. Vazoconstrictor 
hatásuk miatt az orrnyálkahártya duzzanatának lohasztásával az orrdugulást csökkentik, de az AR 
egyéb tüneteire nem hatnak. A rhinitis medicamentosa kialakulásának veszélye miatt10- 14 napnál 
tovább ne alkalmazzuk folyamatosan! Különböző hatóanyagokat tartunk számon ebben a 
gyógyszercsoportban, így a naphazolin, ephedrin, oxymetazolin, phenylephrin és számos egyéb szer 
is ismert ebben az indikációban. 

Kombinált antihisztamin és orális dekongesztáns szerek 
A korábban elterjedten alkalmazott kombinációkat elsősorban az orrdugulás csökkentése céljából 
hozták létre az orrdugulást monoterápiában nem elég hatékonyan csökkentő orális antihisztaminokat 
kiegészítendő. Alkalmazásuk a szokásosnál nagyobb körültekintést igényel, a szisztémás 
szimpatomimetikus hatásuk miatt. 

Leukotrién-antagonisták 
Ezt a hatóanyag csoportot (szelektív cysteinil leukotrién-receptor antagonisták: montelukast, 
zafirlukast, pranlukast) elsőként asztmában alkalmazták sikerrel, majd AR-ben és ASA szindrómában 



 2337 

is igazolták hatékonyságukat, mind felnőtt-, mind gyermek betegeken. Elsősorban a magas terápiás 
költségek és az orrdugulás csökkentésében a nazális szteroidokhoz viszonyított szerényebb 
eredmények miatt még nem elsőként választandó szerek. 

Anti-IgE kezelés 
Elsősorban súlyos, bizonyítottan IgE mediált, szteroidrezisztens asztmában javasolt a humanizált 
rekombináns monklonális IgE ellenanyag (omalizumab) használata, de perzisztáló és intermittáló AR-
ben is hatékonynak találták. A hatásmechanizmus lényege, hogy a szérum szabad IgE szintjét, a 
szöveti eozinofíliát és a keringő bazofil sejtek IgE-receptorainak expresszióját csökkenti. 

Specifikus immunterápia (SIT) 
Az allergiás rhinitis ma létező egyetlen oki terápiája, mely a kiváltott specifikus immuntolerancia 
indukálásával csökkenti a gyulladást és kedvezően befolyásolja az allergiás folyamat egészét. Jelenleg 
zajlik a módszer elhelyezése a terápiás sorban, melynek lényege, hogy nagy tisztaságú specifikus 
allergént tartalmazó vakcinát adagolnak emelkedő dózisban, majd a beállított megfelelő fenntartó 
adagot alkalmazzák évekig. A kezelés eredményeként akár teljes gyógyulás is létrejöhet, és csökken 
az asztma kialakulásának, illetve az újabb allergénnel történő szenzitizációnak a kockázata is. A 
korábban már alkalmazott subcutan kezelés hátránya, hogy intézeti hátteret igényel, tekintettel a 
lehetséges súlyos szisztémás allergiás szövődményekre. A specifikus immunterápia egy ígéretes új 
formája a sublingualis alkalmazás (SLIT). 

Alternatív és kiegészítő kezelések 
Számos eljárás, módszer sorolható ide, ezek közül néhányat emelünk ki, a teljesség igénye nélkül. 

Orrmosás: élettani sóoldattal, steril tengervízzel. Az orr mechanikus és kíméletes tisztítását, az 
allergének, gyulladásos sejtek, és mediátorok eltávolítását szolgálja, valamint a megfelelő 
páratartalmat biztosítja endonasalisan. 

Fényterápia: az UV fény immunszuppresszív hatása régóta ismert, ennek egy speciális összetételű 
változata a Rhinolight, mely válogatott eseteken bíztató eredményeket mutatott. 

Az AR lépcsőzetes kezelése 
A jelenleg érvényes nemzetközi terápiás protokoll szerint (ARIA guideline), a már korábban említett 
terápiás elveket szem előtt tartva elsőként az allergénkerülés, majd a betegoktatás minden 
lehetőségét kihasználva, a következő lépcsőfok az AR kezelésében a gyógyszeres terápia. Enyhe, 
intermittáló AR-ben, a tünetek függvényében orális II. generációs antihisztamin, vagy lokális 
antihisztamin/kromoglikát az orrba és szembe. Közepes/súlyos intermittáló AR-ben az előbbieket 
kiegészítjük intranazális szteroidokkal, esetleg vazokonstriktorokkal is (de legfeljebb 14 napig!). 
Szájon keresztüli szteroid terápiát gyermekeknél nem alkalmazunk, és szteroid szemcsepp is csak 
szemészeti szakvizsgálat után javasolt. A specifikus immunterápia is hatékony lehet jól választott 
esetekben. Perzisztáló enyhe AR-ben intranazális antihisztamin, intranazális szteroid, vagy orális II. 
generációs antihisztamin javasolt. Közepes/ súlyos perzisztáló esetekben intranazális szteroid, orális 
II. generációs antihisztamin, esetleg adjuváns vazokonstriktorokkal kúraszerűen kiegészítve. 

Az AR műtéti kezelése 
Az AR megoldása és kezelése nem műtéti úton történik, ugyanakkor számos kórkép súlyosbítja a 
tüneteket, rontja a beteg állapotát, vagy megnehezíti az intranazális gyógyszerhasználatot. Ilyen, az 
orrlégzést akadályozó, a beteg közérzetét rontó kórállapotok az orrsövényferdülés, az alsó orrkagylók 
hypertrophiája, a csontos-porcos orrváz deformitásai, orrpolypok, rhinosinusitisek, daganatok stb. 
Ezekben az esetekben, a fül-orr-gégész szakorvos indikációja alapján végzünk műtéteket, a nem AR-
ben szenvedő betegekhez hasonló módon. 
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Gondozás, betegoktatás 
A gondozásban a családorvos szerepe kiemelkedő. Az utóbbi években került felismerésre a beteg 
oktatásának és tájékoztatásának fontossága. A terápiás kudarc hátterében leggyakrabban a beteg és 
orvosa megfelelő együttműködésének hiányát találjuk. A diagnózis megszületésekor a 
családorvosnak ismertetni kell a beteggel betegsége tüneteit, krónikus jellegét, az allergénkerülés 
jelentőségét és lehetőségeit, az alkalmazott gyógyszerek hatását, helyes alkalmazását, a rendszeres 
kezelés fontosságát és a várható eredményeket. Kulcsfontosságú a beteg és családjának 
együttműködése az orvossal. A gondozás egyénileg változó, a tünetek spektruma, fennállási ideje, 
súlyossága, az életkor, a fizikális eltérések és a társbetegségek határozzák meg a terápiás teendőket. 
Fontos a beteg bizalmának elnyerése, és a részletes felvilágosítás, kezelési stratégia készítése, 
valamint életmóddal kapcsolatos tanácsadás. Kiemelten fontos allergiás betegeink figyelmét felhívni 
az aktív és passzív dohányzás ártalmaira, és egyes allergének élelmiszerekkel történő 
keresztreakciójának lehetőségére is. Ilyenek pl. parlagfű-görögdinnye, sárgadinnye, paradicsom, 
uborka, banán; fekete üröm-zeller, répa; pázsitfű-gabonafélék; háziporatka-rákfélék stb., melyek 
fogyasztása az allergénszezonban kerülendő. A gondozás részét képezi az allergénkoncentráció minél 
hatékonyabb csökkentése. 

Terápiás elégtelenség 
A terápiás elégtelenség hátterében leggyakrabban a beteg-orvos együttműködés hiányát, illetve nem 
megfelelő színvonalát találjuk. Hasonló gondot jelent, ha a betegben nem alakul ki az allergiával 
kapcsolatos betegség tudat, illetve a hosszan (akár élethosszig) tartó betegségek gondozásakor a 
kezeléssel szemben jellemző apátia, fásultság, compliance-romlás lép fel. 

Primer prevenció 
Az allergiás rhinitis kialakulásában, a tünetek jelentkezésében, valamint a szövődmények 
előfordulásában kiemelt szerepe van a dohányzásnak. A háziorvos feladata a beteg felvilágosítása 
ezen a területen is. Az allergénkerülés, környezetrendezés is fontos szerepet tölt be a prevencióban. 

Irodalom 
Fül-Orr-Gégegyógyászat. (Szerk. Ribári O.) Medicina (1995) 
Fül-Orr-Gégészet. Fej-Nyak-Sebészet. (Szerk. Répássy G.) Medicina (2011) 
Oxford Textbook of Primary Medical Care. (Ed. Jones R et al.) Oxford University Press (2005) 
Noszek L, Répássy G. Légutak betegségei. In: Hatóanyag, készítmények, terápia. Melinda (2006) 
Nékám K et al. Az allergiás rhinitis gyógykezelése és hatása asztmára - magyar sajátosságok. 
Allergológia és Klinikai Immunológia 12(Suppl.):1. (2009) 

Tesztkérdések 
1. Melyik állítás hamis? 
A. A dohányzás fontos tényező a felső légúti allergiák kialakulásában. 
B. Az allergiás hajlam öröklődik és semmilyen egyéb tényező nem befolyásolja. 
C. Az allergiás rhinitis gyakorisága növekszik, ma már a népesség 20-25%-át érinti. 
D. Az allergiás rhinitis megfelelő kontrollja befolyásolja az alsó légutak állapotát is. 
 
2. Melyik állítás igaz? 
A. A háziorvosnak a szakorvoshoz irányításon kívül nincs szerepe az allergiás betegek kezelésében. 
B. A legfontosabb és leghatékonyabb terápia az allergének kerülése. 
C. A mai terápiákkal a betegek kis részénél érhető csak el teljes tünetmentesség. 
D. Az allergiás rhinitis felnőtt korban indul általában. 
 
3. Az „allergiás menetelésben” mely betegség nem jelentkezik az alábbiak közül? 
A. Atópiás dermatitis 
B. Allergiás rhinitis 
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C. COPD 
D. Asthma bronchiale 
 
4. A keresztalleregiák lehetősége miatt szezonon kívül is tartózkodnia kell egy parlagfű allergiás 
betegnek az alábbi ételek fogyasztásától (a hamis választ kell bejelölni). 
A. Görögdinnye 
B. Sárgadinnye 
C. Paradicsom 
D. Tengeri rákok 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2. B, 3: C, 4: D 

Felnőttkori fülfájás 
dr. Noszek László 

Bevezetés 
A fülfájás a nehezen tolerálható fájdalmak közé tartozik és rendkívül változatos okok miatt jöhet 
létre. A fül-orr-gégészeti ügyeleteken az egyik leggyakoribb panasz. Nem önálló betegség, hanem 
számos kórkép vezető-, vagy melléktünete lehet. A felnőttkori fülfájás többnyire banális betegségek 
következménye, de ritkán súlyos kórállapotok is állhatnak hátterében. 

Definíció, BNO tartomány 
A fülkagyló, külső hallójárat és a középfül, számos okból bekövetkező fájdalma, mely az esetek egy 
részében nem is a fül közvetlen környékéről, hanem távolabbról (arc, szájüreg, garat, gége, fogak 
stb.) ered. Indokolt lehet a felnőtt és gyermekkori fülfájdalmak szétválasztása, hiszen gyermekkorban 
leggyakrabban a középfülgyulladás különböző formái okoznak fájdalmat, felnőtteknél inkább a külső 
hallójárat és egyéb területek kórállapotai állnak a háttérben. 

H60* A külső fül betegségei 

H61* A külső fül egyéb betegségei 

H62* A külső fül rendellenességei máshová osztályozott betegségekben 

H65* A középfül és csecsnyúlvány betegségei 

H66* Gennyes és k.m.n. középfülgyulladás 

H67* Középfülgyulladás máshová osztályozott betegségekben 

H68* Az Eustach-kürt gyulladása és elzáródása 

H70* Csecsnyúlvány-gyulladás és összefüggő állapotok 

H71H0 A középfül cholesteatomája 

H72* Dobhártya átfúródás 

H73* A dobhártya egyéb betegségei 

H92* Fülfájás és fülfolyás 

H9200 Fülfájás 

*az alcsoportokat terjedelmi okokból nem részleteztük 

Epidemiológia 
Külföldön és Magyarországon sem ismertek epidemiológiai vizsgálatok a felnőttkori fülfájdalommal 
kapcsolatban. A külső hallójáratgyulladás okozta fülfájdalmak miatt, különösen nyáron, 
strandszezonban jelentkeznek a betegek „járványszerűen”. Ilyenkor azonban általában nem 
valamilyen speciális kórokozó áll a háttérben, hanem a közös predisponáló tényezők (szennyezett 
medence víz, a hallójárat sérülése stb.). A heveny középfülgyulladásokhoz társuló fülfájdalmak, 
hazánk éghajlati viszonyai közepette az ősztől tavaszig tartó időszakban jellemzőek leginkább. A 
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fülfájdalom gyakori panasz, de igen ritkán vezet súlyos állapotokhoz, illetve ritkán fordul elő halálos 
szövődmény. 

Nem 
A beteg neme, mai tudásunk szerint nem befolyásolja a kórkép előfordulásának gyakoriságát. 

Életkor 
Bármely életkorban kialakulhat, itt a felnőttkori vonatkozásokat gyűjtöttük össze. 

Hatáskör, kompetencia 
Gyakran a háziorvosi rendelőben, ügyeleti időben jelentkezik először a beteg. A hallójárat és a 
középfül vizsgálatában jártas háziorvos hatáskörébe tartozhat a panasz, illetve a hátterében 
meghúzódó kórkép felismerése és kezelése. Ennek a jártasságnak a hiányában javasolt a fül-orr-
gégészeti szakellátásra történő mielőbbi utalás. A kérdés eldöntésében segítségünkre lehet az 
anamnézis részletes és alapos felvétele. 

Pathogenezis 
A külső hallójárat gyulladását gyakran Gram-negatív pálcák (Pseudomonas aeruginosa, Proteus 
mirabilis stb.), illetve gombák (pl. Candida fajok, Aspergillus stb.) okozzák. A külső hallójáratban, a 
testünk bőrrel fedett egyéb részeihez képest speciális viszonyokat találunk. Itt sötétebb és kissé 
melegebb van, mint máshol, így, ha víz kerül a hallójáratba, a gombák és bizonyos baktériumok 
számára ideális környezet jön létre. Gyakran, már a fülkürtfunkció enyhe zavara esetén, hirtelen 
kialakuló nyomásváltozások (pl. repülőn le- és felszállás, gyors liftekkel emelkedés, búvárkodás, úszás 
stb.) okozhatnak erős, középfül eredetű fájdalmat, melyek füldugulásérzéssel és halláscsökkenéssel 
járhat. A heveny gennyes középfülgyulladások esetén elsőként vírusfertőzés alakul ki, mely 
másodlagosan felülfertőződik. Ilyenkor Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, esetleg 
Streptococcus pyogenes lehet a patogén. A negatív fülstatus esetén jelentkező, fül környéki 
fájdalmak esetén a szájüreg, garat, gége betegségei is szerepelhetnek kiváltó okként, elsősorban a 
beidegzés közös vonatkozásai miatt. Szájüregi aphthák, a garatban elhelyezkedő idegentest (pl. 
szálka, csont stb.) 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Az anamnézis pontos és részletes felvétele nagyban meghatározza a diagnózis sikeres felállítását. A 
fülfájdalom kialakulásának körülményei, (strandolás után, repülést, vagy búvárkodást követően stb.), 
ideje (régen, vagy néhány órája), a jelentkezés gyakorisága (minden reggel, ébredés után), a 
jelentkezés körülményei (minden nyeléskor) kiemelten fontosak. 
A kiváltó okoknak megfelelően igen változatosan is jelentkezhet a kórkép. A külső hallójárat 
gyulladása esetén erős fájdalomra számíthatunk, de halláscsökkenés nem mindig alakul ki. A 
fülkürthuruthoz, vagy a heveny középfülgyulladáshoz társuló fülfájdalom mellett többnyire 
halláscsökkenést is panaszol a beteg. A többi esetben (pl. állkapocsízületi érintettség) általában nem 
tapasztalunk halláscsökkenést a fájdalom mellett. 

Fizikális vizsgálat 
A felnőttkorban jelentkező fülfájás során a fül fizikális vizsgálata kiemelten fontos, mely a 
fülkagylónak és környezetének a megtekintésével kezdődik. Előfordulhat, hogy teljesen negatív 
fülészeti statust találunk, a beteg jelentős és következetes panaszai ellenére. Ilyenkor a 
temporomandibularis ízület és az állkapocs mozgatásakor jelentkező fájdalom kórjelző lehet az ízület 
érintettségére. 
A hallójárat gyulladására jellemző, ha a hallójárati bőrcső beszűkült, lobos, felszíne macerált, esetleg 
váladékozik is. Ha a dobhártyáig ellátunk, és az ép, akkor egyértelmű, hogy a hallójárat gyulladt. 
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Laboratóriumi vizsgálatok 
Csak a súlyos, szövődményes esetekben, amikor a hallójáratnak és a fül környékének fertőzéses 
eredetű gyulladását találjuk a háttérben. Recidív külső hallójárat-gyulladás a cukorbetegség vagy 
valamilyen immunszupprimált állapot első jele lehet. 

Képalkotó vizsgálatok 
Alaphelyzetben nem szükséges képalkotó vizsgálatokat végezni. Szövődményes hallójáratgyulladás, 
illetve néhány ritka, súlyos kórkép (pl. malignus otitis externa, mastoiditis, labyrinthitis) esetén CT, 
MRI vizsgálatok, a temporomandibularis ízület érintettsége esetén RTG vizsgálatok, esetleg CT is 
szükséges lehet. 

Egyéb vizsgálatok 
Mikrobiológiai vizsgálat szükségessé válhat a nem javuló hallójárat gyulladásokban. Ilyenkor a 
baktériumok mellett gombákat is kell keresnünk. Heveny gennyes középfülgyulladásokban szintén 
szükséges lehet váladékmintavétel, ilyenkor leginkább a felső légúti kulcspatogénekre számítunk. 
Halláspanaszok egyidejű jelentkezése esetén részletes audiológiai kivizsgálás szükséges. A 
fülkürthurut működészavara esetén, a nyomáskiegyenlítés elégtelensége miatt kialakult 
fülfájdalomnál tympanometria (dobüregi nyomásmérés) igazolhatja a feltételezett diagnózist. 
Állkapocsízületi eredet esetén szájsebészeti, állcsont- ortopédiai vizsgálatokra lehet szükség.   

Diagnózis 
A részletes anamnézisnek, és az alapos fizikális vizsgálatnak kiemelten fontos szerepe van a fülfájások 
diagnózisának felállításában. Negatív fülstatus esetén is fájhat a beteg füle, bár ezekben az esetekben 
fülbe sugárzó fájdalommal találkozunk többnyire. 

Differenciál-diagnózis 
Nagyon lényeges differenciál-diagnosztikai kérdés, hogy a beteg fülbe sugárzó fájdalmat, vagy 
fülfájdalmat észlel-e? Bármilyen garatfolyamat- így gyulladásos, traumás eredetű, vagy daganatos 
elváltozás is fülbesugárzó fájdalmat okozhat! A gége-, de még inkább az algarat rosszindulatú 
daganatainak egyik első, de már kései jele lehet a nyeléskor a fülben érzett fájdalom. Csakúgy az 
állkapocs ízület betegségei, illetve egyéb szájsebészeti eltérések, valamint szájüregi betegségek is 
járhatnak fülfájással. Alvás közben fogat csikorgató, vagy erősen horkoló, obstruktív alvási apnoe 
szindrómában szenvedő betegeknél is előfordul, hogy az állkapocs ízület kopása, vagy traumás 
gyulladása alakul ki. Az arcot ért ütések, fejtrauma is vezethet hasonló panaszokhoz. 

Kezelés 
Elsősorban a kiváltó betegségtől, októl függ a kezelés. Külső hallójáratgyulladás esetén az alapos 
tisztítás, Burow-oldattal átitatott gézcsík, antibakteriális, antimikotikus hatású krémek, valamint 
antibakteriális (fluorokinolon, aminoglikozid stb.) és gyulladáscsökkentő (kortikoszteroid, 
acetilszalicilsav) tartalmú, savas kémhatású fülcseppek használatosak. Alapvető fontosságú, hogy a 
hallójáratot- a jelentős fájdalmak ellenére is- gondosan kitisztítsuk, valamint megóvjuk a további 
mechanikai sérülésektől (a beteg által végzett vakarás, tisztítás), illetve a kívülről bejutó 
nedvességtől. 
A fülkürt funkció zavaraiból fakadó fülfájdalmakat dekongesztáns orrspraykkel, gyakori nyeléssel, 
Politzer-befúvással, vagy Valsalva-manőverrel tudjuk enyhíteni. Ritkán paracentézisre 
(myringotomiára) kényszerülünk. Heveny, gennyes középfülgyulladások esetén antibiotikumok 
alkalmazása javasolt, illetve a fülkürt működés javítása. Recidív középfülgyulladásnál az orrmandula 
eltávolítása tartós, jó megoldást jelenthet. 
Az állkapocsízület működészavaraiból származó fülfájdalmat harapásemelővel, szájsebészeti 
korrekcióval, az ízület kíméletével, illetve nem-szteroid gyulladáscsökkentőkkel (külsőleg és belsőleg 
egyaránt) kezelhetjük hatékonyan. 
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Gondozás 
Visszatérő hallójáratgyulladás esetén fel kell hívnunk a beteg figyelmét, hogy fülét ne érje víz, és ne 
nyúljon a hallójáratába, még a bemenetbe sem! Nagyon gyakori, hogy fültisztító vattapálcika 
használata után alakul ki hallójárat gyulladás. Ennek hátterében a nem megfelelő és túlságosan 
gyakori (akár naponta többször végzett) fültisztítási kísérlet állhat. 

Terápiás elégtelenség 
Általában akkor alakulhat ki, ha nem találjuk meg a fülfájás okát, hiszen így az adekvát kezelés esélye 
csekély. 

Primer prevenció 
Leggyakrabban a külső hallójárat gyulladása miatt alakulhat ki fülfájdalom felnőtt korban és ennek 
többnyire rossz szokásaink állnak a hátterében. Ezt megelőzhetjük betegeink oktatásával, 
felvilágosításával, hogy az öntisztuló hallójárat tisztítását minimális mechanikai irritációval és minél 
kevesebb vízzel, vagy egyáltalán ne végezzük. Visszatérő hallójárat-gyulladásban szenvedő 
betegeinknek konfekcionált elasztikus füldugókat, illetve a hallójáratból levett minta alapján készített 
egyéni védődugókat javasolhatunk. A fülkürt-működés zavaraira visszavezethető fülfájdalmakat, 
lohasztó orrsprayk megfelelő alkalmazásával, a helyes nyomáskiegyenlítés elsajátításával előzhetjük 
meg. Az állkapocsízületi eredetű, fülbe sugárzó fájdalmak esetén hatékony eszköz lehet a panaszok 
megszűntetésére az egyéni adottságok alapján készített harapásemelő eszköz, melyet alvás közben 
szükséges használni. 

Irodalom 
Fül-Orr-Gégegyógyászat. (Szerk. Ribári O.) Medicina (1995) 
Fül-Orr-Gégészet. Fej-Nyak-Sebészet. (Szerk. Répássy G.) Medicina (2011) 

Tesztkérdések 
1. Mi nem igaz a hallójárat gyulladásra (otitis externa)? 
A. Mindig halláscsökkenéssel is jár 
B. Többnyire baktériumok és gombák okozzák 
C. Elsősorban helyi kezelést igényel 
D. Gyógyításához fontos a hallójárat tisztítása 
 
2. Mi nem igaz a heveny középfül gyulladásra (otitis media acuta)? 
A. Az esetek túlnyomó többségében különböző mértékű halláscsökkenést okoz. 
B. Soha nem jár fájdalommal 
C. Fülfolyást és fülfájást is okozhat 
D. Gyermek- és felnőttkorban egyaránt kialakulhat 
 
3. Nem szövődményes esetekben milyen vizsgálatokat kell végeznünk fülfájós betegnél? 
A. Képalkotókat, elsősorban CT-t és MR-t 
B. Részletes audiológiai vizsgálatokat 
C. Vérvételt, vizeletvizsgálatot, váladéktenyésztést 
D. Fizikális fül- orr- gégészeti vizsgálatot, a hallójárat és a dobhártya megtekintésével 
 
4. Leggyakrabban milyen okból alakul ki hallójárat gyulladás okozta fülfájás? 
A. Hirtelen vérnyomásváltozások miatt 
B. Felső légúti fertőzések következtében 
C. Helytelen fültisztítási gyakorlat, illetve a hallójárat piszkálása miatt 
D. Daganatos betegségek hallójáratra terjedése következtében 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: B, 3: D, 4: C 
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A váladékozó fül 
dr. Noszek László 

Bevezetés 
A fülfolyás, vagy otorrhoea nem önálló kórkép, hanem számos fülészeti megbetegedés tüneteként 
jelentkezhet és a külső hallójárat, a középfül illetve a környező, határos területek betegségére 
utalhat. A váladékozásnak különböző típusai lehetnek, így savós, gennyes, vagy véres váladékozással 
is találkozhatunk- többnyire különböző okokból. A banális, de kellemetlen esetektől (egyszerű 
hallójáratgyulladás), a súlyos, életveszélyes állapotokig (koponyaalapi törés), többféle kórállapot 
eredményeként alakulhat ki. A háziorvosi gyakorlatban a fülfolyás jelentőségét az adja, hogy 
elsősorban strandok, vízparti települések körzeteiben az orvoshoz, vagy ügyelethez fordulók igen 
nagy arányát képezik ezek a betegek nyári időszakban. 

Definíció, BNO tartomány 
A hallójárat külső nyílásán keresztül a külvilágba rendszeresen, vagy időszakosan ürülő váladék, 
amely a hallójáratból, a középfülből, illetve akár a koponyaűrből is eredhet. A váladék fizikai, biológiai 
jellemzői és minősége alapján megkülönböztetünk savós, gennyes, véres váladékokat, illetve ezek 
keverékeit is. A váladék minősége, mennyisége, típusa, színe, szaga kórjelző lehet. A pontos diagnózis 
felállításához meg kell határoznunk a váladékozás forrását. 

H9210 Fülfolyás 

 

Epidemiológia 
Az egyik leggyakoribb fülészeti tünet, panasz, mellyel a betegek felkeresik az orvost. A fülfolyást 
okozó számos betegség jelentősen eltérő epidemiológiai jellemzőket mutat. 

Mortalitás/morbiditás 
A fülfolyást okozó kórképek közül, különösen a fertőzéses eredetűek, súlyos, az esetek egy kis 
részében akár fatális kimenetelűek is lehetnek. Az összes ilyen tüneteket okozó megbetegedés 
túlnyomó többsége ugyanakkor banális, legfeljebb kellemetlen következményekkel jár. 

Életkor, nem 
A különböző eredetű otorrhoeak eltérő életkorokban jelentkezhetnek, de jellemző életkort nem 
állapíthatunk meg. Pl. az idült, gennyes középfülgyulladás okozta váladékozás gyermekkortól 
időskorig bármikor jelentkezhet, csakúgy, mint a hallójárat gyulladás okozta váladékozás. Nincs 
jellemző nem a fülfolyást okozó kórképek többségében. 

Társadalmi háttér 
Jellemző társadalmi háttérről nem beszélhetünk, a világon bárhol, bármilyen populációban 
találkozhatunk fülfolyással. 

Pathophysiológia 
A fülfolyás lehet fertőzéses és nem fertőzéses eredetű. A külső hallójárat, középfül és a 
csecsnyúlvány (processus mastoideus) területéről indulnak elsősorban a fertőzéses eredetű 
fülfolyások. A külső hallójáratból úgy is ürülhet váladék, hogy a dobhártya sértetlen és a dobüreg 
zárt, a középfülből és a mastoid üregből viszont a dobhártya perforációján keresztül jöhet csak 
váladék. A tympanostomiás tubusok (Grommet tubus), melyeket az idült savós középfülgyulladások 
kezelésére, a dobhártyába ültetve használunk, szintén lehetőséget biztosítanak a dobüregi és a 
csecsnyúlványban keletkezett váladék kiürüléséhez. A nem fertőzéses eredetű váladékozások 
hátterében többnyire traumákat találhatunk, így koponyaalapi törés következtében liquor ürülhet a 
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hallójáraton keresztül. Barotrauma, daganatok, sérülések, veleszületett kórképek, és iatrogén úton 
kialakult elváltozások is okozhatnak nem fertőzéses váladékozást a fülből. 

Hatáskör/kompetencia 
Gyakran a háziorvosi rendelőben, ügyeleti időben jelentkezik először a beteg. A hallójárat és a 
középfül vizsgálatában jártas háziorvos hatáskörébe tartozhat a panasz, illetve a hátterében 
meghúzódó kórkép felismerése és kezelése. Ennek a jártasságnak a hiányában javasolt a fül- orr- 
gégészeti szakellátásra történő mielőbbi utalás. A kérdés eldöntésében segítségünkre lehet az 
anamnézis részletes és alapos felvétele.  

Klinikum 
A rendkívül változatos kórokok és klinikai megjelenés miatt a leggyakoribb, legfontosabb, fülfolyással 
járó betegségeket röviden ismertetjük. 

Külső hallójárat-gyulladás, otitis externa 

H6000 Külső fül tályog 

H6010 A külső fül cellulitise 

H6030 Egyéb fertőzéses külsőfül-gyulladás 

H6040 A külső fül cholesteatomája 

H6050 Heveny, nem-fertőzéses eredetű külsőfül-gyulladás 

H6080 Egyéb külsőfül-gyulladás 

H6090 Otitis externa, k.m.n. 

 

Több típusa is ismert, így beszélhetünk bakteriális, gombás, illetve kevert külső hallójárat gyulladásról 
is. A betegek többnyire a hallójárat viszketésére panaszkodnak, majd füldugulás és fokozatosan 
erősödő fájdalom jelentkezik. A vizsgálat során a hallójárat bőre vérbő, oedemás, az átmérője 
csökkent és fülzsírt, hámtörmeléket, váladékot találhatunk benne. Ha nem kezeljük időben, akkor a 
gyulladásos folyamat a környező lágyrészekre, nyakra, fül mögötti tájékra és a parotis környékére is 
ráterjed, rágási panaszokat, szinte folyamatos, erős fájdalmat okozva. Ebben a fázisban már jelentős 
füldugulás, halláspanasz is jelentkezhet. A kezelése elsősorban helyi. A gyakori, alapos tisztítás 
elsődleges fontosságú, annak ellenére, hogy a betegek többnyire rosszul tolerálják. A megtisztított 
hallójáratba gyulladáscsökkentő oldattal átitatott gézcsíkot, fertőtlenítő és antibakteriális hatású 
kenőcsöket és oldatokat teszünk. Ezzel párhuzamosan gondoskodunk a fájdalom csillapításáról is, 
melyre a nem szteroid gyulladáscsökkentő tabletták alkalmasak. Szisztémás antibiotikus, vagy 
antimikotikus kezelésre általában nincs szükség. A betegek figyelmét nyomatékosan hívjuk fel, hogy 
víz ne menjen a hallójáratba és tilos a mechanikai irritáció, piszkálás stb. A gombás hallójárat-
gyulladások a fentiekhez hasonlóan alakulnak ki, a leggyakoribb kórokozók a Candida és Aspergillus 
törzsek. A klinikai kép annyiban különbözik a baktériumok okozta gyulladásoktól, hogy a 
gombatelepek jellegzetes képét is láthatjuk mikroszkópos vizsgálat során. A terápia nagyrészt azonos 
az előzőekben tárgyaltakkal, de hangsúlyosabb szerepet kapnak a helyi antimikotikus oldatok és 
kenőcsök. Az immunszupprimált állapot és a diabetes hajlamosító tényező a hallójárat gyulladások 
kialakulásában. 

Malignus otitis externa, vagy nekrotizáló külső hallójárat gyulladás 

H6020 Otitis externa maligna 

 

A hallójárat gyulladás súlyos formája, mely elsősorban diabeteses vagy immunszupprimált betegeken 
alakul ki és életveszélyes állapotot okozhat. A kórfolyamat a megfelelő védekezőképesség hiányában 
a hallójárat felől a környező szövetekre (lágyrészekre és csontra egyaránt!) is ráterjed, majd 
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osteomyelitist okoz a sziklacsontban. Ebben a fázisban már kiszámíthatatlan a további terjedés, így 
előfordulhat, hogy agyidegeket (leggyakrabban VII., X., XI.) is infiltrál a folyamat. 

A betegek anamnesise általában 4-6 hetes már ebben a fázisban, és gyakran igen erős fájdalommal és 
fülfolyással jár. Az esetek túlnyomó többségében Pseudomonas aeruginosa található a váladékból 
vett mintákban, mely mind többször mutat rezisztenciát a jól bevált fluorokinolonok ellen is. 
Tartósan fennálló, kiterjedt fertőzések esetén, amikor az agyidegek is érintettek, HR CT és MRI 
vizsgálat is szükséges. Ha van mikrobiológiai vizsgálati eredményünk, akkor a rezisztencia viszonyokat 
figyelembe véve tartós, parenterális antibakteriális kezelést kezdünk, elsősorban fluorokinolonokat. 
Szükségessé válhat sebészi feltárás is, amennyiben a konzervatív kezelés nem vezet eredményre. 

Gennyes középfül-gyulladás, otitis media suppurativa 

H6500 Heveny savós középfülgyulladás 

H6510 Egyéb heveny, nem-gennyes középfülgyulladás 

H6520 Idült savós középfülgyulladás 

H6530 Idült mucosus középfülgyulladás 

H6540 Egyéb idült nem-gennyes középfülgyulladás 

H6590 Nem-gennyes középfülgyulladás, k.m.n 

H6600 Heveny gennyes középfülgyulladás 

H6610 Idült tubotympanalis gennyes középfülgyulladás 

H6620 Idült atticoantralis gennyes középfülgyulladás 

H6630 Egyéb idült gennyes középfülgyulladás 

H6640 Gennyes középfülgyulladás, k.m.n. 

H6690 Középfülgyulladás, k.m.n. 

B0530 Középfülgyulladással szövődött kanyaró (H67.1*) 

H6700 Középfülgyulladás máshova osztályozott bakteriális betegségekben 

H6710 Középfülgyulladás máshova osztályozott vírusos betegségekben 

H6780 Középfülgyulladás egyéb, máshova osztályozott betegségekben 

H6800 Fülkürthurut 

H6810 Fülkürtelzáródás 

H7200 Centrális dobhártya átfúródás 

H7210 A dobhártya atticalis átfúródása 

H7220 Egyéb, széli dobhártya átfúródás 

H7280 Egyéb dobhártya átfúródás 

H7290 Dobhártya átfúródás, k.m.n. 

 

A gennyes fülfolyás leggyakoribb oka a középfülgyulladás. A nagy mennyiségű váladék a középfülben 
képződik és a dobhártyán keletkezett perforáción keresztül ürül a hallójáratba. A heveny gyulladás 
többnyire felső légúti huruttal párhuzamosan alakul ki és erős fülfájás kíséri, amíg nem perforál a 
dobhártya és nem kezd el folyni a fül. A váladékozás a középfül-gyulladás gyógyulásáig tart, de ha a 
folyamat a processus mastoideusra is ráterjed, állandósulhat. Ekkor a fülfolyás sűrűvé és bűzössé 
válhat. Amennyiben nem sikerül teljes gyógyulást elérni ebben a fázisban akkor idült gennyes 
középfülgyulladás alakulhat ki, többnyire 2-3 hónap után. Ebben az esetben fájdalom már nagyon 
ritkán van, fülfolyás időszakosan fordul elő és különböző mértékű halláscsökkenéssel társul. 
Vizsgálatkor még nyugalmi fázisban is állandósult perforációt látunk a dobhártyán. Antibiotikus 
kezelésre ez az állapot nem gyógyul meg, műtét (tympanoplastica) jelenthet megoldást. 

Mastoiditis 

H7000 Heveny mastoiditis 

H7010 Idült mastoiditis 
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H7020 Petrositis 

H7080 Egyéb csecsnyúlványgyulladás és rokon állapotok 

H7090 Csecsnyúlványgyulladás, k.m.n. 

 

A processus mastoideus légtartó celluláinak gyulladását nevezzük mastoiditisnek, mely heveny 
középfül gyulladás szövődményeként alakulhat ki, melynek során a gyulladásos folyamat a 
periosteumra is ráterjed. Ez jellegzetes fül mögötti fájdalmat, duzzanatot okozhat. Időben kezdett, 
széles spektrumú antibiotikus kezelés segíthet, de a további terjedés és még súlyosabb 
szövődmények elkerülése érdekében többnyire műtétet (mastoidectomia) végzünk, állapottól 
függően. 

Cholestatomás középfül gyulladás, otitis media chr. cholesteatomatosa 

H71H0 A középfül cholesteatomája 

 

A cholesteatoma, vagy gyöngydaganat az idült gennyes középfülgyulladás egyik formája. Állandó, 
vagy vissza-visszatérő fülfolyás, mely többnyire bűzös, vezetéses halláscsökkenés és valódi vagy 
hámzsák- szájadékszerű perforatio jellemzi. Jelentőségét az adja, hogy a súlyos szövődmények 
kialakulásának kockázata jelentős ennél a formánál. Megoldása műtéti (tympanoplastica). 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Az anamnézis során az általános kérdéseken túl a fülfolyás kialakulásának körülményeire, 
időtartamára, megelőzően, vagy párhuzamosan zajló betegségekre, traumákra részletesen rá kell 
kérdeznünk. 

Fizikális vizsgálat 
A fülészeti vizsgálat gyakran nehézségekbe ütközik, mind gyermekek, mind felnőttek esetében, 
különösen, ha fájdalommal is társul a fülfolyás. A nagyítóval ellátott otoszkóp, vagy mikroszkóp 
nélkülözhetetlen a pontos diagnózishoz, különösen a nem egyértelmű esetekben. A váladék 
eltávolítása nélkül nem láthatjuk megfelelően a hallójáratot és a dobhártyát, ehhez szívóra, ennek 
hiányában kis vattapálcikákra lehet szükségünk. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
Súlyos szövődményes vagy adekvát kezelésre nem gyógyuló esetekben feltétlenül szükséges. Az 
esetek egy részében az ilyenkor végzett vizsgálatból derül fény a beteg diabetesére. 

Képalkotó vizsgálatok 
 Schüller rtg. felvétel 

 Az os temporale HR (high resolution) CT vizsgálata elsősorban a szövődményes (intra- és 
extracraniális, illetve intratemporális) krónikus gennyes középfülgyulladások gyanúja esetén, 
krónikus cholesteatómás középfülgyulladásokban, szövődményes, vagy nekrotizáló külső 
hallójárat gyulladáokban indokolt, amikor a betegség kiterjedésének pontosabb megítélését 
várjuk a vizsgálattól. 

 MRI vizsgálat szintén szükséges lehet a szövődményes esetekben 

Egyéb vizsgálatok 
Tympanometria (ha a dobhártya folytonossága megtartott), részletes hallásvizsgálat 

Diagnózis 
Kötelezően elvégzendő diagnosztikus vizsgálatok 

 Részletes anamnézis 

 Általános fül-, orr-, gégészeti vizsgálat 
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 Mikroszkópos fülvizsgálat,  

 Audiológiai vizsgálat (hangvillavizsgálat, audiometria stb.) 

 Spontán vestibuláris jelek vizsgálata 

 Fistulatünet vizsgálata 

 N. faciális működésének vizsgálata 

Differenciál-diagnózis 
 A középfül üregrendszerében elhelyezkedő tumor 

 Allergiás folyamat, mely érinti a középfület,(pl. tejallergia) 

 Liquorrhoea 

 Maszkolt mastoiditis lehetősége 

 Otitis externa  

 Malignus otitis externa 

 Myringitis granulosa 

 Hallójáratból kiinduló malignus folyamatok 

Kezelés 
A különböző, fülfolyással járó kórképek kezeléséről részletesen a fentiekben írtunk. Fontos 
kiegészítés, hogy nem minden, váladékozással járó fülbetegségben szükséges antibiotikumot adni a 
betegeknek. Kiemelendő, hogy a hallójárat gyulladások teljes gyógyulására csak alapos, rendszeres, 
szakszerű tisztítás után van esély. A középfül eredetű váladékozások esetén fontos a mielőbbi 
gyógyulás, illetve a kezelésnek célja a folyamat krónikussá válásának és az esetleges súlyos 
szövődményeknek a megelőzése is. 

Gondozás 
Visszatérő hallójáratgyulladások esetén fel kell hívnunk a beteg figyelmét, hogy fülét ne érje víz, és ne 
nyúljon a hallójáratába, még a bemenetbe sem! Nagyon gyakori, hogy fültisztító vattapálcika 
használata után alakul ki hallójárat gyulladás. Ennek hátterében a nem megfelelő és túlságosan 
gyakran (akár naponta többször is!) végzett fültisztítási kísérlet állhat. 

Terápiás elégtelenség 
Általában akkor alakulhat ki, ha nem találjuk meg a fülfolyás valódi okát, hiszen így az adekvát kezelés 
esélye csekély. Az idült cholesteatomás középfülgyulladás a még gondos és alapos műtéti megoldást 
követően is gyakran recidivál. Ha a beteg diabetesét nem rendezzük, akkor igen nagy a visszatérő 
külső hallójárat gyulladások kockázata. 

Primer prevenció 
Leggyakrabban a külső hallójárat gyulladása miatt alakulhat ki fülfolyás felnőttkorban, melynek 
hátterében többnyire helytelen fültiszítási szokásaink állnak. Ezt megelőzhetjük betegeink 
oktatásával, felvilágosításával, hogy az öntisztuló hallójárat tisztítását minimális mechanikai 
irritációval és minél kevesebb vízzel, vagy egyáltalán ne végezzük. A nyitott dobüreggel rendelkező 
betegeink figyelmét hívjuk fel, hogy fülüket ne érje víz. 

Visszatérő hallójárat-gyulladásban szenvedő betegeinknek vény nélkül kapható, konfekcionált 
elasztikus füldugókat, illetve a hallójáratból levett minta alapján készített egyéni védődugókat 
javasolhatunk, és a fülműtéten átesett betegek egy részénél (a műtéti végeredeménytől függően) is 
szükséges a hallójárati védőillesztékek használata. 

Irodalom 
Fül-Orr-Gégegyógyászat. (Szerk. Ribári O.) Medicina (1995) 
Fül-Orr-Gégészet Fej-Nyak-Sebészet. (Szerk. Répássy G.) Medicina (2011)  
Oxford Textbook of Primary Medical Care. (Ed. Jones R et al.) Oxford University Press pp. 716. (2005) 
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Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja, Otitis media chronica (krónikus középfülgyulladás) 
Készítette: A Fül-orr-gégészeti Szakmai Kollégium. http://www.pharmindex-online.hu/diagnosztika-
es-terapia/terapias-iranyelvek/otitis-media-chronica-kronikus-kozepfulgyulladas-119.html (2007) 

Tesztkérdések 
1. Melyik állítás hamis? 
A. Fülfolyással járó hallójárat gyulladásokat mindig antibiotikummal is kezeljük. 
B. A cholesteatomás középfülgyulladás is okozhat fülfolyást. 
C. A nekrotizáló hallójárat gyulladás (malignus otitis externa), súlyos, életveszélyes állapot. 
D. A hallójárati váladékból leggyakrabban pseudomonas aeruginosa tenyészik ki. 
 
2. Melyik állítás igaz? 
A. A hallójáratból eredő váladékozás mindig fertőzéses eredetű. 
B. Koponyaalapi törésnél steril liquor is ürülhet a külső hallójáraton keresztül. 
C. Fülfolyásnak a középfülből eredő váladékozást nevezzük. 
D. A hallójáratból minden esetben szagtalan váladék ürül. 
 
3. A fülfolyás kivizsgálása során milyen vizsgálatot biztosan nem kell végeznünk? 
A. Képalkotó vizsgálatok 
B. Audiológiai kivizsgálás 
C. Nyak körfogat mérés 
D. Fülváladék-tenyésztés 
 
4. Mi nem jellemző a nekrotizáló külső hallójárat gyulladásra (malignus otitis externa)? 
A. Diabetes mellitus hajlamosít kialakulására 
B. Bűzös fülfolyást okozhat 
C. Akár agyidegek működését is érintheti 
D. Adekvát helyi kezelésre és tisztításra 3-4 nap alatt gyógyul 
 

Helyes válaszok: 1: A, 2: B, 3: C, 4: D 

Hallásveszteség, halláskárosodás 
dr. Noszek László 

Bevezetés 
A halláskárosodás az életminőséget rontó érzékszervi fogyatékosság. Népegészségügyi jelentősége 
óriási, de gazdasági és szociológiai hatása sem lebecsülendő. Az orvostudomány jelenlegi állása 
szerint érzékszervi fogyatékosságaink közül a legteljesebb mértékben a halláscsökkenés 
rehabilitálható. Ennek azonban feltétele a mielőbbi, pontos diagnózis, és a megfelelő ellátás. 
Halláskárosodások reverzibilis, vagy irreverzibilis formában, a hallórendszer különböző szakaszainak 
kóros működése következtében alakulhat ki. A banális, enyhe, könnyen elhárítható esetektől (pl. 
cerumen dugó), az igen súlyos, gyakran visszafordíthatatlan állapotokig (pl. labyrinthitis) 
terjedhetnek. 

Definíció, BNO tartomány 
A halláskárosodás a hallás különböző okokból létrejövő teljes, vagy részleges hiánya, egyik, vagy 
mindkét fülön, amely hirtelen vagy fokozatosan alakulhat ki. 

H9000 Kétoldali vezetéses hallásvesztés 

H9010 Egyoldali vezetéses hallásvesztés, ép ellenoldali hallással 

H9020 Vezetéses hallásvesztés, k.m.n. 
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H9030 Kétoldali idegi hallásvesztés 

H9040 Egyoldali idegi hallásvesztés, ép ellenoldali hallással 

H9050 Idegi hallásvesztés, k.m.n. 

H9060 Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés 

H9070 Egyoldali kevert típusú hallásvesztés, ép ellenoldali hallással 

H9080 Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n. 

H9100 Ototoxikus hallásvesztés 

H9110 Időskori nagyothallás 

H9120 Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett hallásvesztés 

H9180 Egyéb hallásvesztés 

H9190 Hallásvesztés, k.m.n. 

Q16 A fül veleszületett, hallászavart okozó rendellenességei 

Q1690 A fül halláscsökkenést okozó, veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Z0110 Vizsgálat: fül és hallás 

Z8220 Süketség és nagyothallás a családi anamnesisben 

Z9620 Fülészeti vagy hallásjavító implantátum jelenléte 

 

Epidemiológia 
Becslések szerint Magyarországon évente körülbelül 100-150 gyermek születik genetikai eredetű 
süketséggel, vagy súlyos nagyothallással. Gyermekkorban, 3-6 éves kor között túlnyomórészt 
vezetéses halláscsökkenéssel találkozunk, melynek hátterében a megnagyobbodott orrmandula, 
valamint a gyakori felső légúti fertőzések szövődményeként létrejött fülkürt működési zavar, illetve 
savós, esetleg gennyes középfülgyulladás áll. Felnőttkorban a különböző típusú halláscsökkenés 
mindegyike előfordulhat. A degeneratív folyamatok, traumák, toxikus hatások, vérkeringészavarok, 
fertőzések gyakran okoznak átmeneti, vagy irreverzibilis halláscsökkenést. A szisztémás betegségek, 
mint a magas vérnyomás, diabetes mellitus, a pajzsmirigy működészavarai stb. is befolyásolják a 
hallásunkat, akár a belsőfül, akár a hallópálya, vagy az agykéreg területén. 

Morbiditás 
Hazai adatok nem ismertek. Még ma sem működik Magyarországon kötelezően az újszülöttek teljes 
körű objektív hallásszűrése, amelynek segítségével pontos számokkal rendelkezhetnénk a 
veleszületett hallásproblémák gyakoriságáról. Ugyanakkor egyre több szülészeten, vagy 
szakorvosoknál végeznek otoakusztikus emissziós hallásszűrést. Congenitalis, illetve a születés 
környékén kialakult formák ezrelékes gyakorisággal jelentkeznek. Gyermekkorban kevésbé, idősebb 
korban lényegesen gyakrabban találkozunk számottevő mértékű halláskárosodással. Különböző 
becslések alapján a magyar lakosság legalább 15-35%-át érinti valamilyen mértékben a 
halláskárosodás, melyek prevalenciája egyértelműen növekszik az elmúlt évtizedekben. 

Nem, életkor 
Jellemző nem nincs. Idősebb korban gyakoribb, 65 éves kor felett a populáció akár 35-50%-át is 
érintheti. 

Társadalmi háttér 
Az emberi kommunikáció egyik legfejlettebb formája a beszéd, melynek alapja a megfelelő hallás. A 
hallás teljes hiányában, vagy károsodása esetén, vagy nem alakul ki az emberi beszéd, vagy 
visszafejlődik. A gyermekkori nagyothallás a szellemi fejlődést gátolja, a beszédtanulást nehezíti, 
majd az óvodai és iskolai teljesítményt rontja és behatárolja a pályaválasztási lehetőségeket. A 
felnőttkori halláskárosodás, vagy hallásvesztés súlyos pszichoszociális zavarokhoz, életminőség 
romláshoz, majd munkaképesség csökkenéshez vezethet. Különösen idősebb korban figyelhető meg 
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a hallásromlás fokozódásával párhuzamosan a betegek befelé fordulása, izolálódása, és gyakrabban 
jelentkezik a depresszió, illetve hangulati labilitás. 
Napjainkban egyre jelentősebb mind az ipari-munkahelyi, mind pedig a civil életben a zajterhelés 
növekedése, amely fontos kóroki tényező a percepciós hallásromlás kialakulásában. Különösen a 
nagyvárosi környezetben, illetve közutak mentén, elsősorban a közlekedési zajokból származik és a 
csigát érintő, belsőfül eredetű halláskárosodáshoz vezethet. Csak azt utóbbi időben ismertük fel a 
hirtelen, nagy intenzitású hanghatások mellett az állandó, alacsonyabb intenzitásúak jelentőségét is a 
halláskárosodások kialakulásában. 
A születéskor várható átlagos élettartam és az időskorúak számának növekedése az időskori 
halláscsökkenések (presbyacusis) előfordulását gyarapíthatja. A különböző orvosi kezelésekhez és a 
gyógyszerekhez kapcsolható ototoxicitás gyakorisága sem csökken, ahogy a genetikai eredetű 
halláskárosodás előfordulása sem. Az újabban megjelenő, egyes kábítószerek használatához köthető 
halláskárosodások gyakoriságának stagnálásában, esetleg csökkenésében csak bizakodtatunk. Ennek 
megfelelően, a jelenlegi tendenciák folytatódása esetén, a jövőben tovább nőhet a hallásproblémák 
elterjedtsége és jelentősége. 

Pathophysiológia 

Vezetéses halláscsökkenés 
A külső vagy középfül működésének zavarai miatt alakulhat ki. Ebbe a csoportba tartoznak a 
leghétköznapibb esetek, például fülzsír dugó (cerumen), vagy a külső hallójárat bármely okból 
bekövetkező elzáródása (pl. idegentest), melynek következtében a hangrezgések kisebb intenzitással, 
vagy egyáltalán nem jutnak el a belsőfülhöz. A középfül működészavarai is vezetéses 
halláscsökkenést okoznak, így a felső légúti fertőzésekhez gyakran társuló fülkürt hurut, mely során a 
dobüregi légnyomás kisebb lesz, mint a környezeti légnyomás, így a dobhártya és a hallócsont-
láncolat hangátvezető képessége csökken. A heveny gennyes középfülgyulladás, vagy az idült savós 
középfülgyulladás egyaránt előidézhet vezetéses halláscsökkenést, mert ezekben az esetekben, a 
dobüregben folyadék halmozódik fel, mely a normális légtartalomhoz képest korlátozza a hangok 
átjutását a csigába. A hallócsontok rezgésének gátlása különböző kórállapotokban (pl. otosclerosis, 
stapes-fixatio stb.), vagy a hallócsontláncolat megszakadása szintén vezetéses halláscsökkenést 
eredményez. Ezekben az esetekben a hallás részben, vagy teljesen helyrehozható gyógyszeres 
kezeléssel, műtéttel, vagy a két módszer együttes alkalmazásával. 

Percepciós halláscsökkenés 
A csiga (cochlea) károsodása, illetve ezen belül is elsősorban a külső szőrsejtek károsodása miatt jön 
létre és gyógyszerekkel, vagy műtéti módszerekkel is csak kismértékben, vagy egyáltalán nem 
befolyásolható. A kezelés során az állapot további romlásának megakadályozása, vagy a megelőzés az 
elsődleges feladatunk, valamint a beteg hallásának rehabilitációja. Különböző fertőző betegségek, 
keringészavarok, ototoxikus szerek, zajártalom, koponyatraumák, genetikai eltérések, autoimmun 
betegségek vezethetnek percepciós halláscsökkenéshez. A háziorvosnak fontos szerepe lehet a 
hirtelen kialakuló percepciós nagyothallások felismerésében és továbbküldésében a mielőbbi 
szakellátásra. 

Hirtelen kialakuló idiopátiás percepciós nagyothallás 
Azokat az akut, általában egyoldali halláscsökkenéseket soroljuk ide, melyeknél 3 szomszédos 
frekvencián legalább 30 dB küszöbemelkedés alakul ki. Többnyire spontán, vagy a korán megkezdett 
kezelés mellett meggyógyulnak (65-70%). Etiológiájában a vaszkuláris és a víruseredet is 
valószínűsíthető, de még nem sikerült egyértelműen igazolni. A diagnózishoz hallásvizsgálatokra - 
tympanometria, küszöbaudiometria, beszédaudiometria, BERA - van szükségünk. Kezelése során 
keringésjavító infúziós kezelést, vagy szisztémás kortikoszteroid lökésterápiát alkalmazunk, számos 
tényező függvényében. 
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Presbyacusis - időskori halláscsökkenés 
A percepciós nagyothallások egyik típusa, mely a kor előrehaladtával fokozódó, a magasabb 
frekvenciákon (4-6-8 kHz) erőteljesebben jelentkező, általában kétoldali, szimmetrikus 
halláscsökkenés. Elsősorban az idősebb kormegoszlású praxisokban találkozhat gyakran a háziorvos 
ezzel a hallásproblémával. Magyarországon a 65 év felettiek 25-30%-a, a 75 év felettiek pedig több, 
mint 50%-a érintett. Amennyiben a nagyothallás mértéke a vizsgált frekvenciák többségén a szociális 
küszöb értékét (30 dB) eléri, hallókészülékkel történő rehabilitáció javasolt. Az egyik leggyakoribb 
halláskárosodás, amely már napjainkban is százezreket érint, de a várható élettartam 
hosszabbodásával az érintettek számának további növekedése valószínűsíthető. 

Idegi eredetű halláscsökkenés 
A halláskárosodás legritkábban előforduló típusa. A VIII. agyideg, agytörzsi magok, a hallópálya és a 
hallókéreg károsodása egyaránt idegi eredetű halláscsökkenést okoz. A még fejletlen vér-agy gáttal 
rendelkező újszülöttek esetében, a születés környékén jelentkező hyperbilirubinaemia következtében 
kialakulhat az ún. magicterus (kern icterus), mely az agytörzsi magvak károsodása miatt jön létre. A 
többnyire felnőtt korban kialakuló gócos degeneratív központi idegrendszeri betegségek (pl. sclerosis 
multiplex), illetve különböző vérkeringészavarok (cerebrovascularis keringészavarok, stroke), is 
okozhatnak idegi halláscsökkenést. Az akusztikus neurinoma megjelenhet veleszületetten, mindkét 
oldalon, a generalizált neurofibromatózis (Recklinghausen-betegség) részjelenségeként, de az élet 
során bármikor jelentkezhet, túlnyomórészt az egyik oldalon. A központi idegrendszert érintő, 
különböző eredetű fertőző betegségek (labyrinthitis, meningitis, encephalitis, agytályog stb.) 
okozhatnak percepciós és idegi halláskárosodást egyaránt. 

A hallás károsodásához vezető egyéb okok 
Ototoxikus szerek 
Számos, a mindennapi gyakorlatban alkalmazott gyógyszer, így a szalicilátok, bizonyos 
antibiotikumok, diuretikumok, kemoterápiás szerek okozhatnak halláskárosodást. A TBC kezelése 
kapcsán, bár ez elsősorban szakorvosi feladat, mégis kiemelten fontos felhívni a családorvos 
figyelmét is az antibiotikum kombinációk részeként alkalmazott aminoglikozidok potenciális 
halláskárosító hatására. 
Az ototoxikus szerek a halló- és egyensúlyrendszert együtt- és külön- külön is érinthetik. Az 
alapellátásban rendkívül fontos szempont, hogy a gyógyszerek felírása előtt érdeklődjünk 
betegeinknél a gyógyszerallergiák mellett, az esetlegesen fennálló kockázati tényezőkről- így a már 
ismert belsőfül károsodásáról, vagy a felmenők között már felismert gyógyszer okozta 
halláskárosodásokról. Napjainkban is intenzív kutatások folynak az ototoxikus hatásokat megelőző, 
csökkentő, esetleg gyógyító szerekkel kapcsolatosan, de áttörő eredmények még nincsenek. A 
hangsúlyt elsősorban a megelőzésre kell helyeznünk, illetve a kockázatnak kitett egyéneknél gyakori 
hallásvizsgálatokkal a mielőbbi felismerésre kell törekednünk. Amennyiben az ototoxikus szerek más 
hatóanyagokkal helyettesíthetők a terápia sikerének kockáztatása nélkül, javasolt váltani. Ismert 
belsőfül-károsító hatású kezelések alkalmazásakor hasznos lehet a szérum gyógyszerszintek 
monitorozása. Fontos szerepe lehet az alapellátásban dolgozó kollégáknak a betegek beutalásakor 
jelezni, felhívni a figyelmet a fokozott kockázatra (pl. kemoterápiás kezelés előtt), vagy orvosi ellátást 
követően, halláspanaszok esetén audiológiai kivizsgálásra küldeni. 
Zajártalom okozta halláskárosodás 
Az erős hanghatások, intenzitástól függően átmeneti vagy végleges halláskárosodást okozhatnak, 
melyek az esetek túlnyomó többségében nem gyógyíthatók, ugyanakkor megelőzhetők! A végleges 
halláskárosodást előidéző hangintenzitás mértékében jelentős egyéni különbségek lehetnek, 
melyeknek okát ma még nem ismerjük. Ezért kiemelten fontos, hogy a megelőzéssel minél szélesebb 
körben foglalkozzunk. Ennek részeként a környezeti zaj csökkentése, egyéni védőeszközök 
használata, a fokozott kockázatnak kitett egyének körében rendszeres hallás- szűrővizsgálatok 
végzése, valamint a felvilágosítás és egészségnevelés jelentheti a leghatékonyabb megoldást a zaj 
okozta halláskárosodás elleni küzdelemben. 
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Kábítószerek okozta halláscsökkenés 
Ma még nem beszélhetünk nagyszámú esetről és a hatásmechanizmus sem teljesen ismert, valamint 
többnyire a sokkal súlyosabb mellékhatásokkal kell megküzdenünk elsősorban, mégis fontos 
megemlítenünk a kábítószerek lehetséges halláskárosító hatását. Amfetaminszármazékok, speed, 
extasy, valamint az ún. dizájnerdrogok használatát követően is beszámoltak fluktuáló percepciós 
halláscsökkenésről, fülzúgásról, illetve az egyensúlyszerv működészavarairól, melyek nemritkán 
irreverzibilissé váltak. 
Halláscsökkenést okozó genetikai betegségek 
Az öröklött betegségek nagy részében különböző életkorokban jelentkező, és eltérő mértékű (a teljes 
süketségtől az enyhe halláscsökkenésig) halláskárosodást találunk, egyéb kísérő tünetek nélkül. Ezek 
az ún. nem-szindrómás nagyothallások. Az összes kongenitális nagyothallás harmadában más 
panaszokkal együtt lép fel a halláskárosodás, ezek az ún. szindrómás nagyothallások. Ide tartozik 
többek között az Usher- és a Waardenburg-szindróma. A nem szindrómás nagyothallások közel 80%-
a recesszív öröklésmenetű és többnyire prelingualisan jelentkezik, azaz már a beszéd megtanulása 
előtt kialakul. Ezeknek az eseteknek közel felében a GJB2 gén által kódolt Connexin 26 fehérje 
mutációja idézi elő a korai, súlyos nagyothallást, vagy süketséget. 

Hatáskör, kompetencia 
A jelenleg érvényes családorvosi kompetencia-listán nem szerepel a külső hallójárat és középfül 
vizsgálata és kezelése. Az ezen a területen jártasságot szerzett, és megfelelő eszközökkel rendelkező 
kollégák sikerrel kísérelhetik meg a vezetéses halláscsökkenések szakszerű ellátását. A gyermekkori 
halláspanaszok mielőbbi felismerésében fontos szerep jut az alapellátásban dolgozó orvosoknak és 
szakdolgozóknak is. 
A belsőfül eredetű halláskárosodás gyakran nem visszafordítható, de sok esetben megelőzhető, 
amelyben megfelelő ismeretek birtokában az alapellátásban dolgozó kollégáknak fontos szerep jut. 
Az akut percepciós halláscsökkenés esetében a mielőbbi szakellátás javasolt. A háziorvos kollégák 
feladata a kórkép felismerése (anamnézis, hangvilla-vizsgálatok, súgott beszéd vizsgálat) és a beteg 
továbbirányítása lehet. A súlyos, maradandó károsodások veszélyével járó, hirtelen fellépő 
percepciós halláscsökkenések felismerése nem könnyű, hiszen az alapvető tünetek csaknem 
azonosak a banális, külső és középfül eredetű betegségekével (pl. cerumen dugó, fülkürthurut). A 
szakellátás szükségére felhívhatja a figyelmet a fülzúgás, szédülés, vagy halláscsökkenés megjelenése 
külön-külön is, de az együttes kialakulás mindenképpen további vizsgálatokat igényel. 
Fontos feladat lehet a bármilyen, más irányú szakellátást követően a családorvosához visszatérő 
beteg leleteit áttanulmányozva, panaszait meghallgatva fül-orr-gégészeti, audiológiai vizsgálatra 
küldeni, amennyiben halláskárosodás gyanúja merül fel. 
Idősebb korban a fokozódó hallásromlás üteme fékezhető. Az elterjedt gyakorlat alapján 
keringésjavító infúziós kezelésekkel próbálkozunk. Ennek sikere azonban elválaszthatatlan a 
társbetegségek kontrolljától (diabetes, hypertonia, ritmuszavar, hyperthyreosis, anemia stb.) és 
beállításától, mely az alapellátó kollégák nélkül nem megvalósítható. A családorvosi praxisban is 
fontos szerepet kaphat a zaj- vagy ototoxikus ártalom megelőzésre való felkészítés, felvilágosítás, 
betegoktatás, mely különösen a zajártalom okozta halláskárosodások megelőzésében lehet 
eredményes. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Az anamnézis és családi kórelőzmény mellett fontos a speciális fülészeti anamnézis ismerete 
(gyógyszer, trauma, munkahelyi zajártalom, szédülés, fülzúgás). 

Fizikális vizsgálat 
A fülészeti fizikális vizsgálat magában foglalja a malformatio, aplasia keresését, komplex fül-orr-
gégészeti státuszt és a mikroszkópos fülvizsgálatot. 
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Laboratóriumi vizsgálatok 
Kvantitatív és kvalitatív vérkép, ionok, lipidek, vércukor, vírus szerológiai vizsgálatok, 
immunglobulinok, pajzsmirigy hormonok. 

Képalkotó vizsgálatok 
Stenvers-, Schüller-, kétirányú nyaki gerinc-, kétirányú koponya felvétel, koponya-, pyramis CT, 
kontrasztanyagos (gadolíniumos) MRI felvétel, carotis Doppler vizsgálat, angiográfia. 

Egyéb vizsgálatok 
Az esetleges laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok eredménye alapján neurológiai, szemészeti, 
reumatológiai vizsgálat is szükséges lehet. Az elmúlt években mind több helyen nyílik lehetőség 
genetikai vizsgálatok elvégzésére, melynek segítségével bizonyos esetekben pontosabb diagnózist, 
prognózist mondhatunk, illetve ezeknek a mérlegelése alapján optimális időben végezhetünk 
cochleáris implantációt vagy rendelhetünk hallókészüléket betegeink számára. 
A beteg panaszaitól és állapotától függően ezután különböző audiológiai vizsgálatok következhetnek, 
otoneurológiai, neurológiai, belgyógyászati, szemészeti vizsgálat. 

Diagnózis 
A hallás vizsgálatára számos szubjektív (a beteg közreműködését igénylő) és objektív, a beteg 
közreműködését nem igénylő módszer és eszköz áll rendelkezésünkre, melyekkel a hallásban 
szerepet játszó területek egy részét, vagy teljes egészét vizsgálhatják. Audiometriának a kalibrált 
mérőműszerrel végzett hallásvizsgálatokat nevezzük. A végleges diagnózist szakszerűen és 
korszerűen csak a teljes audiológiai vizsgálati sor (hangvilla-próbák, beszéd hallásvizsgálat, 
tisztahang-küszöb vizsgálat, küszöb feletti vizsgálatok, tympanometria, stapediusreflex, reflexfáradás 
vizsgálat, otoakusztikus emissziós vizsgálat) elvégzése után állíthatjuk fel, de a hallásképesség 
becslése néhány egyszerű módszerrel, akár az alapellátásban is megoldható. Az objektív hallásmérés 
kialakulása előtt az ún. súgott beszéd vizsgálat, valamint a hangvilla-vizsgálatok (elsősorban a Weber- 
és a Rinné-teszt) segítségével végezhettük el a halláskárosodás mértékének becslését. Ezek a 
vizsgálati módszerek ma is a rendelkezésünkre állnak és a családorvos is elsajátíthatja 
végrehajtásukat. Segítségükkel eldönthető, hogy a beteg valamilyen banális, középfül eredetű 
problémától szenved, vagy azonnali szakellátást igénylő heveny, belsőfül eredetű halláscsökkenése 
van. 

Differenciál-diagnózis 
A zaj okozta irreverzibilis halláskárosodás audiológiai szempontból megegyezik más, percepciós 
nagyothallásokkal. Elsősorban az anamnézis alapján különíthetjük el az ototoxicitástól vagy a 
presbyacusistól. Gyakran többféle károsító hatás összeadódását is megfigyelhetjük a belsőfül eredetű 
halláskárosodások esetén. Néhány ismert kórkép, mint a Meniére-betegség, egyes fertőzések 
(meningitisek, neuroszifilis stb.), autoimmun betegségek, belsőfül traumák, vérkeringési okok, 
valamint neurológiai betegségek, illetve daganatok elkülönítése lehet szükséges. 

Kezelés 
A halláskárosodás jelenleg még az egyetlen érzékszervi fogyatékosságunk, amelyet, ha 
kompromisszumokkal is, de teljes mértékben rehabilitálhatunk. A nagyothallás vagy halláskárosodás 
típusától és kialakulásától függően többféle megoldás is a rendelkezésünkre áll. A vezetéses 
halláscsökkenések legegyszerűbb formáiban (pl. fülzsírdugó, idegentest) a hallójárat tisztítása, 
fülmosás, vagy az idegentest eltávolítása is megoldást hozhat. A középfül működészavarait 
gyógyszerrel, műtéttel, vagy mindkettővel hatékonyan orvosolhatjuk az esetek jelentős részében. A 
belsőfül- és idegi eredetű halláscsökkenés esetében a lehetőségeink lényegesen behatároltabbak. 
Napjainkban még nem várhatunk áttörő eredményeket a belsőfül eredetű halláskárosodások ezen 
fajtáinak gyógyszeres kezelésétől sem. 
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A hallás rehabilitációjának egyik legfontosabb eszköze a hallókészülékkel történő ellátás. A korszerű 
hallásjavító eszközök digitális jelfeldolgozó, erősítő, szűrő berendezések, melyek a korábban 
elterjedt, analóg elven működő eszközökhöz képest előrelépést hoztak a hallás-rehabilitációban. A 
digitális készülékek fejlődése rendkívül dinamikus. Egyre nagyobb teljesítményű és egyre gyorsabb 
processzoraik lehetővé teszik a fejlett szoftverek alkalmazását, így a betegek számára nyújtott 
szolgáltatások és hallásélmény a korábbiaknál jobb elfogadottságot eredményezhet. Fontos 
hangsúlyozni, hogy a hallókészülék, mint segédeszköz, csak idő- és energiaigényes tanulás, 
(megszokás) után válhat hatékony és hasznos segítséggé, még a legkorszerűbb készülékek esetében 
is! Sajnos a készülékek ára a társadalombiztosítási támogatás ellenére is jelentősen emelkedett, így 
sok beteg nem tudja megvásárolni. A hallókészülékekkel történő rehabilitáció indikációjának 
felállítása idő- és munkaigényes feladat. Ebben nagymértékben támaszkodunk a beteg- és 
környezetének együttműködésére is. 
A kétoldali teljes süketség, vagy süketséggel határos nagyothallás esetén a cochlearis implantáció 
jelenthet megoldást. A cochleáris implantáció során a károsodott, vagy kongenitálisan nem működő 
cochlea „helyettesítését” végezzük el. A műtét során a koponyacsontba készített sekély üregbe egy 
készüléket rögzítünk, melynek aktív elektródája a csigába bejuttatva közvetlenül érintkezik a 
hallóideg végződéseivel. A beültetett készüléket (cochleáris implantátum) a sebgyógyulás után egy 
külső, a jelfeldolgozást végző, hallókészülék szerű eszközzel kapcsoljuk össze, a bőrön keresztül, 
mágnes segítségével. A feldolgozott jelek ezen az úton jutnak el a hallóideghez, a cochlea helyett egy 
külső eszköz által feldolgozottan. 
Kétoldali hallóideg károsodás esetén (pl. kétoldali akusztikus neurinoma, generalizált 
neurofibromatózis, Recklinghausen kór esetén stb.) az agytörzsi implantáció is rendelkezésre áll, bár 
igen szűk az indikációs területe. 

Gondozás 
A hallássérültek életminőségének javítására, élethelyzetének megkönnyítésére ma már számos 
segédeszköz áll rendelkezésünkre, így speciális telefonok, ébresztőórák, babariasztók, 
jelzőkészülékek segíthetik a mindennapokat és a társadalmi integrációt is. Az ún. indukciós hurkok, 
valamint bluetooth, vagy infravörös vezeték nélküli rendszerek előadótermekben, színházakban, 
mozikban, iskolákban, vagy akár otthon is segítik a hallást és beszédértést. 

Terápiás elégtelenség, primer prevenció 
Terápiás elégtelenség esetén szakorvosi konzílium szükséges. Elsősorban a zaj okozta, illetve az 
ototoxikus hatások következtében kialakult halláskárosodások előzhetők meg. 

Irodalom 
Fül-Orr-Gégegyógyászat. (Szerk. Ribári O.) Medicina (1995) 
Fül-Orr-Gégészet. Fej-Nyak-Sebészet. (Szerk. Répássy G.) Medicina (2011) 
Pytel J. Audiológia. Victoria (1996) 
Peter S et al. Ototoxicity. BC Decker, Canada (2004) 
Valente M et al. Audiology Treatment 2000. Thieme (2000) 
Noszek L. Halláskárosodások: okok és az ellátás lehetősége. Mik az alapellátás feladatai, mit 
kezeljenek, és mikor küldjék tovább a beteget? Magyar Családorvosok Lapja (2012) 
Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja: A hallókészülék ellátás algoritmusa a felnőtt 
nagyothallók esetében. Az idegi eredetű nagyothallás kivizsgálása. A hallókészülék rendelése, és 
illesztése. (2008) http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/minosegfejlesztes/ful-orr-gege 

Tesztkérdések 
1. Melyik állítás hamis? 
A. A halláscsökkenés szórványos Magyarországon, néhány tízezer embert érint csupán. 
B. A halláscsökkenések különböző típusai csaknem teljesen rehabilitálhatók. 
C. Magyarországon a halláscsökkenés különböző típusai a lakosság 15- 35%-át érintik. 
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D. A halláscsökkenés az esetek egy részében fülzúgással társul. 
 
2. A halláscsökkenések okainak felderítéséhez milyen vizsgálatra nincs szükségünk? 
A. Tympanometriára 
B. Audiometriára 
C. Stapedius-reflex vizsgálatra 
D. Pletizmográfiára 
 
3. A kétoldali, teljes, belsőfül eredetű süketségre milyen megoldás lehetséges? 
A. Nagyteljesítményű hallókészülék 
B. Fülmosás 
C. Cochlearis implantáció 
D. Infúziós kezelés 
 
4. Melyik állítás igaz? 
A. Halláscsökkenések időskorban alakulnak ki. 
B. A hallókészülékek különböző típusú halláscsökkenésekben is megoldást jelenthetnek. 
C. A halláscsökkenések javítására napjainkban még nem ismertek műtéti eljárások. 
D. Minden halláscsökkenést lehet eredményesen kezelni gyógyszerekkel. 

 
Helyes válaszok: 1: A, 2: D, 3: C, 4: B 

Heveny orrmelléküreg-gyulladás 
dr. Noszek László 

Bevezetés 
A rhinosinusitisek az emberiség leggyakoribb fertőző betegségei közé tartoznak, a WHO a 
legjelentősebb kórképek között tartja számon. Világszerte évente emberek millióit betegíti meg, és 
egyes megfigyelések szerint előfordulási gyakorisága évről évre nő. Számos tényező, mint a 
dohányzás, levegőszennyezés, légúti allergiák stb. jelentősen növelik kialakulásának kockázatát. 
Gyermekeknél gyakrabban fordul elő, mint felnőtteknél. Népegészségügyi és egészséggazdasági 
jelentősége kiemelkedő, melyet a kórkép miatti orvoshoz fordulások száma, illetve a rendelt 
gyógyszerekhez, vagy a betegség miatt kiesett munkaidőhöz kapcsolható költségek nagysága is 
magyaráz. 

Definíció, BNO tartomány 
Az orrmelléküregek nyálkahártyájának fokozott váladékképződéssel és duzzanattal járó gyulladását 
sinusitisnek hívjuk, mellyel csaknem minden esetben az orrüreg nyálkahártyájának gyulladása 
(rhinitis) is együtt jár, ezért a betegséget rhinosinusitisnek nevezzük (RS). Leggyakrabban vírusok 
okozzák, de a virális rhinosinusitis az esetek több mint 2%-ban klinikailag bizonyított akut bakteriális 
rhinosinusitissé alakul. A gyulladás jelenléte az orrban és a melléküreg rendszerben - középső 
orrjárati gennycsorgás, ödéma, obstrukció formájában - általában elülső orrtükrözéssel, vagy 
endoszkóppal is megállapítható. Az akut rhinosinusitiseket (ARS), a hirtelen kezdődő és legfeljebb 12 
héten belül gyógyuló elsődleges klinikai tünetek a gyakorlatban megfelelően jellemzik. 

J0100 Sinusitis maxillaris acuta 

J0110 Sinusitis frontalis acuta 

J0120 Sinusitis ethmoidalis acuta 

J0130 Sinusitis sphenoidalis acuta 

J0140 Heveny pansinusitis 

J0180 Egyéb heveny sinusitis 
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J0190 Heveny sinusitis, k.m.n. 

 

Epidemiológia 
Magyar adatok nem állnak rendelkezésünkre a kórképpel kapcsolatban, csak becslésekre 
támaszkodhatunk, melyek alapján előfordulása és a kórképhez kapcsolható antibiotikum rendelés 
Magyarországon is jelentősnek mondható. 

A legrészletesebb epidemiológiai vizsgálatokat az Egyesült Államokban végezték, és az ottani 
populációs adatokat figyelembe véve, évente átlagosan 4 akut vírusos orrmelléküreg gyulladást 
(AVRS) számítva, közel egy milliárd az összes éves fertőzések száma, és 20 millió esetben alakulhatott 
ki akut bakteriális rhinosinusitis (ABRS), így az 5. leggyakoribb diagnózis volt 2002-ben, mely miatt 
antibiotikumot rendeltek. Németországban, 2003-ban 8,9 millió lakos szenvedett rhinosinusitisben, 
akik közül 3,9 millió beteg keresett fel fül- orr- gégész szakorvost panaszaival. A betegek 20 %-nál 
bakteriális rhinosinusitist diagnosztizáltak, melynek kezelésére csaknem 2 millió esetben írtak fel 
antibiotikumot. 

Nem, életkor, társadalmi háttér 
Nem ismerünk jellemző nemi sajátosságokat, de egyes adatok szerint a nők körében gyakrabban 
fordul elő. Nincs jellemző életkor, de gyermekkorban és fiatal felnőttkorban van egy-egy kisebb 
kiugrás gyakoriságban. Becslések szerint évente átlagosan gyermekeknél 3-8, felnőtteknél 2-3 
alkalommal fordul elő virális rhinosinusitis. A cellulitis orbitae-vel szövődött akut ethmoiditis 
gyermekkorban gyakoribb. Bármilyen társadalmi háttér mellett előfordulhat. 

Pathophysiológia 
Az orrüreg és a melléküregrendszer anatómiai, élettani, és funkcionális azonosságai, valamint a 
klinikai tapasztalatok alapján a kórképet pontosabban jellemezhetjük a rhinosinusitis elnevezéssel, 
mert az orrmelléküregek gyulladása ritkán következik be elszigetelten, az orrüreg gyulladása nélkül. 
Az orrmelléküregek egészséges állapotban sterilek és a behatoló kórokozók hatására a nyálkahártya 
ödémás duzzanata és fokozott nyáktermelés jön létre, mely a melléküregek kivezető nyílását 
szűkítheti, lezárhatja, a submucosában pedig gyulladásos sejtek szaporodnak fel. A gyulladásban 
résztvevő sejtek elsősorban neutrophil granulocyták. Leggyakrabban az arcüregek és a rostasejtek 
betegszenek meg. 

Hatáskör/kompetencia 
Önálló betegellátási tevékenységként a szövődménymentes fül-orr-gégészeti infekciók, akut felső 
légúti fertőzések, és ezen belül a heveny és szubakut virális és bakteriális orrmelléküreggyulladások 
ellátása a háziorvos hatáskörébe is tartozik. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
A diagnózis alapja a kórtörténet és a klinikai kép, hiszen a fizikális vizsgálat kevés információt 
szolgáltat. A vírusos és bakteriális fertőzések elkülönítése nehéz, legtöbbször egyszerre is jelen 
lehetnek. Az eszközös vizsgálatok önállóan végezve nem elég érzékenyek és nem specifikusak a 
bakteriális rhinosinusitisre, ezért hangsúlyozottan támaszkodnunk kell az anamnézisre és a klinikai 
képre a diagnózis felállításakor. A rhinosinusitisek tüneteit a súlyosság alapján elsődleges (major) és 
másodlagos (minor) csoportokba soroljuk. Két vagy több elsődleges, illetve egy elsődleges és két vagy 
több másodlagos tünet egyidejű fennállásakor állapítjuk meg a háziorvosi gyakorlatban az ARS-t. 

A jellegzetes panaszok időtartama és az általános tünetek megléte a RS formájának 
meghatározásában döntő (1. táblázat). Amennyiben 10 napnál régebben vannak már tünetei a 
betegnek, valószínűbb a bakteriális felülfertőződés. Értékelendő a súlyossági fokozat, a kockázati 
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tényezők és kísérő betegségek sora, az életkor, a megelőző kezelés típusa, eszközei és 
eredményessége. Törekedni kell a tünetek és panaszok objektív és reprodukálható felvételére. 
Elterjedt nézet, hogy az orrváladék színének és állagának változása specifikus jele a bakteriális 
felülfertőződésnek, de újabb vizsgálatok ezt részben cáfolják. Bűzös, gennyes váladékozás általában 
dentogén RS-re jellemző. 

1. táblázat. A heveny melléküreggyulladás tünetei 

Elsődleges (major) tünetek 

 Arcfájdalom, nyomás-, feszülésérzés az arcon 

 Gátolt orrlégzés/orrdugulás 

 Orrfolyás (gennyes orrfolyás), orrgarati váladékcsorgás 

 Szagláscsökkenés 

Másodlagos (minor) tünetek 

 Fejfájás 

 Láz 

 Rossz lehelet 

 Fáradékonyság/fáradtság 

 Fogfájdalom 

 Köhögés 

 Fülfájdalom/feszítés/tömöttség a fülben 

 

Pathogenezis 
AVRS-ben vírusok (leggyakrabban rhinovírus), ABRS-ben a 2. táblázatban látható baktériumok a 
kórokozók. A szájüregi és fogeredetű fertőzések és fogászati beavatkozások során egyéb pathogének 
(Klebsiella, E. coli, anaerobok stb.) is bekerülhetnek az arcüregbe. 

2. táblázat. Az ABRS mikrobiológiája 

Kórokozó Gyakoriság 

Streptococcus pneumoniae  (20-41%) 
Haemophilus influenzae (6-50%) 
Moraxella catarrhalis (2-15%) 
 

A három leggyakoribb kórokozó mellett a S. pyogenes, S. aureus, valamint anaerobok 
(Fusobacterium, Peptostreptococcus stb.) és Gram-negatív pálcák is fontos szerepet játszhatnak. 

Fizikális vizsgálat 
Háziorvosi szinten a nyomásérzékenység vizsgálata, a melléküregek kopogtatása, garatvizsgálat 
(lecsorgó váladék), valamint a fül-orr-gégészeti szakvizsgálat szükségességének mérlegelése 
(diagnózis bizonytalansága, terápiás eredménytelenség, recidívák, szövődmények, illetve ethmoiditis 
és/vagy homloküreg-gyulladás gyanúja) javasolt. A fül-orr-gégészeti szakvizsgálat során az általános 
vizsgálatot orr- és melléküreg endoszkópiával is kiegészítjük. 

Anterior rhinoszkópia 
Elülső orrtükrözés során, melyet elvégezhetünk az orrnyálkahártya lohasztásával is, az orrkagylók és 
orrsövény állapotát, valamint elhelyezkedését, illetve az orrváladékot vizsgáljuk. Az így nyerhető 
információk nem specifikusak ABRS-ben. 

Orrendoszkópia 
Fiberoszkóppal, vagy merev endoszkóppal végezhető, gyakorlatot igényel. A vizsgálat részletes 
információkkal szolgál az orrüreg és melléküregek állapotáról, alkalmas bakteriális mintavételre is. 
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Segítségével beavatkozásokat is végezhetünk, és felderíthetjük a szerkezeti és funkcionális 
eltéréseket. Többnyire érzéstelenítésben végezhető, bár jól tolerálható. A kezelésre nem 
megfelelően reagáló, vagy szövődményes esetekben indokolt a használata. A melléküregek műtétei 
előtt, az indikáció felállításához mindenképpen javasolt az endoszkópos vizsgálat. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
Egyszerű esetekben a diagnózis felállításához nem szükségesek. Szövődményes esetekben, vagy rossz 
általános állapotú betegeknél a differenciál-diagnózishoz és az állapot követésére szükséges 
laboratóriumi vizsgálatokat is végezni. Gyorsult vérsejtsüllyedés, emelkedett fehérvérsejt-szám és 
CRP a heveny bakteriális rhinosinusitis lehetőségét támasztja alá. 

Képalkotó vizsgálatok 
Az egyszerű, szövődménymentes ABRS diagnózisához nem szükségesek. Indokolt használatuk, ha 
nem egyértelmű a diagnózis, vagy krónikus, illetve akut rekurrens rhinosinusitis gyanúja merül fel, 
esetleg műtétet tervezünk. Jelenleg nem ismerünk olyan ideális vizsgálatot, mely alkalmas a 
bakteriális fertőzés kimutatására, nem invazív, nem okoz sugárterhelést, olcsó, nem igényel bonyolult 
technikai hátteret, és mindenki számára hozzáférhető. 

Orrmelléküregek ultrahang vizsgálata 
A betegség követésére, valamint terhes betegek vizsgálatára használatos és Magyarországon nem 
terjedt el. Nem invazív, viszonylag olcsó, de csak az arcüregek és homloküregek vizsgálatára alkalmas, 
nem tud különbséget tenni bakteriális vagy vírusos rhinosinusitis között, terápiás konzekveniája 
korlátozott. 

Átnézeti orrmelléküreg-röntgen felvételek 
Sem a diagnosztika, sem pedig a kezelés követése céljából nem elég érzékenyek, terápiás 
következményük csekély, ezért nem indokoltak. Csak a fül-orr-gégész szakorvos célirányos kérdése 
esetén javasolt, aki a felvételt maga értékeli, ha a fizikális vizsgálat és anamnézis alapján az ABRS 
diagnózisa bizonytalan. A radiológiai lelet önmagában nem diagnosztikai értékű. Sugárterheléssel jár, 
de viszonylag olcsó, elterjedt vizsgálat. 

CT 
Orr- és melléküreg folyamatokban a legalkalmasabb képalkotó eszköz, mely egyre inkább előtérbe 
kerül a rhinosinusitisek diagnosztikájában, és a hagyományos radiológiai vizsgálatokat már 
kiszorította a krónikus, vagy szövődményes esetekben. Rendelése szakorvosi feladat, 
szövődménymentes esetekben indokolatlan elvégzése. Sugárterheléssel jár és költséges. 

MR 
Elsősorban a gombás rhinosinusitisek, a szövődményes esetek, vagy rosszindulatú folyamatok 
gyanúja esetén adhat hasznos információkat, és a CT-nél is ritkábban indokolt. Nem jelent ionizáló 
sugárterhelést, de hátránya a CT- vel szemben, hogy drágább, és nem olyan hatékony az 
orrmelléküregek határainak, valamint az anatómiai eltéréseknek a tisztázásában. 

Egyéb vizsgálatok 

Mikrobiológiai vizsgálatok 
Szövődményes, vagy elsődleges terápiára nem reagáló esetekben, illetve fokozott kockázatú 
(immunszupprimált, diabeteses stb.) betegeknél lehet szükséges, egyébként nem indokolt 
rutinszerűen. Az orrmelléküregekből nehéz mintát nyerni. Többféle invazív beavatkozás során is 
megkísérelhetjük (arcüreg-punkció, endoszkópos mintavétel, arcüregi katéter bevezetése, 
orrmelléküreg műtét), de lényeges a minták megfelelő levétele, tárolása, szállítása, és feldolgozása, 
különösen, ha anaerob kórokozókat is keresünk. Célunk, hogy a mintából a kórokozóra vonatkozó 
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egyértelmű diagnózishoz jussunk, majd célzott, a rezisztencia viszonyokat is figyelembe vevő 
antibakteriális kezelést végezzünk. 

A váladék mikroszkópos vizsgálata is javasolt, melynek során a gombafonalakat, telepeket 
azonosíthatjuk, valamint egyéb kórjelző eltéréseket, pl. nagy számban eosinophil sejtek jelenlétét. Az 
eredmények értékelésekor elvi akadályt jelenthet, hogy a kórokozó baktériumok egy része kolonizáló 
törzsként megtalálható egészséges egyének garat- és orrflórájában. 

Diagnózis 
A hétköznapi gyakorlatban elsősorban a heveny melléküreggyulladás két, klinikailag legfontosabb 
formáját kell elkülönítenünk. A lényegesen gyakoribb, vírusok okozta akut vírusos rhinosinusitisben 
(AVRS) a nátha klasszikus jelei mellett a vírusinfekcióra jellemző hurutos, illetve általános tünetek 
dominálnak, a melléküregek érintettségére az enyhe-mérsékelt fokú arctáji panaszok utalhatnak. 
Akut bakteriális rhinosinusitisre (ABRS) akkor gondolunk, ha sűrű, sárgás-gennyes orrfolyás, kínzó 
egyoldali arcfájdalom és nyomásérzékenység, valamint fejfájás lép fel, a közepes-súlyos fokú, típusos 
időtartamú panaszokkal együtt. A fejfájás lokalizációja és napszaki megjelenése segíthet az érintett 
melléküreg elkülönítésében. 

A diagnosztika szintje eltérő aszerint, hogy háziorvos, vagy fül-orr-gégész szakorvos végzi. 

Differenciál-diagnózis 
Elsősorban a közönséges nátha súlyosabb formáinak, illetve a vírus és baktérium okozta 
orrmelléküreg fertőzéseknek az elkülönítése okozhat gondot. Ezeken túl az alábbi kórállapotok 
jelentenek még feladatot: 

 Idegentestek 

 Fejfájások 

 Atípusos arcfájdalmak 

 Specifikus rhinitisek és gyulladások 

 Egyéb rhinitisek 

 Granulomatosisok 

 Malignus és benignus orr-, orrmelléküreg, és orrgarat daganatok 
 

Kezelés 

Gyógyszeres kezelés 
A kezelés célja a nyálkahártya-duzzanat csökkentése, a melléküreg-szájadékok felszabadítása, a 
szellőzés és drenázs biztosítása, a váladék termelődésének csökkentése és eltávolításának segítése, a 
mucociliáris rendszer működésének helyreállítása és ABRS-ben a bakteriális infekció maradéktalan 
eradikációja. AVRS-ben nem-szteroid gyulladáscsökkentők, lokális vasoconstrictorok, vagy szisztémás 
nyálkahártya-ödéma csökkentők, illetve tüneti terápia javasolt. 

ABRS-ben antibiotikumokkal egészítjük ki a fenti terápiát. Az antibiotikus terápia (mely lehet 
empírikus vagy célzott) célja a patogének eradikálása, a betegség időtartamának megrövidítése, és a 
szövődmények megelőzése. Az enyhe-középsúlyos esetekben az ABRS antibiotikum nélkül is 
gyógyulhat. Az antibakteriális terápia sikerességét, illetve az antibiotikum választást jelentősen 
befolyásolja a kórokozók antibiotikum-rezisztenciájának fokozódása. Amennyiben a betegnek a 
közelmúltban volt már rhinosinusitise, a következő infekcióban rezisztencia fokozódására 
számíthatunk. Az antibiotikum kezelés javasolt időtartama: 7-14, recidíva esetén pedig már 14-21 
nap. 
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Elsőnek választandó szer az amoxicillin, β-laktám allergia esetén respirációs fluorokinolon, 
gyermekben makrolid/clindamycin javasolt. Második választásként amoxicillin/klavulánsav, orális 
kefalosporinok, makrolidok, respirációs fluorokinolonok jönnek szóba. 

Lokális nasalis szteroid sprayk adjuváns kezelésként alkalmazva a megfelelő antibiotikum mellett 
gyorsabban csökkentik a nyálkahártya-duzzanathoz és ödémához köthető tüneteket (orrdugulás, 
arcfájdalom és feszülés, fejfájás), mint az antibiotikum önmagában. Dekongesztáns orrsprayk 
érösszehúzó hatásuknak köszönhetően csökkentik a nyálkahártya-duzzanatot az orrban és az 
orrgaratban, így javítják az orrlégzést és a váladék eltávolítása könnyebbé válik, de a rhinitis 
medicamentosa kialakulásának veszélye miatt 10-14 napnál tovább ne alkalmazzuk! 

Orális antihisztaminokat elsősorban allergiás rhinitishez kapcsolódó rhinosinusitis esetén adjunk. A 
nyákoldók (mukolitikumok, mukoregulánsok) az alsó légutakban csökkentik a váladék viszkozitását, 
így csökken a köhögés és javul a mucociliáris hatékonyság- Rhinosinusitisben - kontrollált vizsgálatok 
hiányában - csak a klinikai tünetek alapján feltételezzük, hogy a váladék hígabbá válik, és könnyebben 
ürül. Nem-szteroid gyulladáscsökkentők is adhatók a gyulladásos tünetek csillapításakor megszokott 
módon. Az orrüreg átöblítése hipertoniás, illetve izotoniás sóoldattal, antibiotikum mellett nem 
mutatott különbséget az át nem öblített betegekhez képest, mégis a klinikai gyakorlatban ajánljuk az 
orrmosó, orröblítő kezelést, a váladék eltávolításának könnyítésére. Bakteriális lizátum, fitoterápia 
adjuváns hatással rendelkeznek. 

Nem-gyógyszeres kezelés 
Arcüreg-öblítés 

Napjainkban már nem rutin beavatkozás, terápiás céllal egyre ritkábban végezzük, csak gyógyszeres 
kezelés ellenére nem javuló esetekben, illetve dentogén rhinosinusitisekben. Súlyos fokú, vagy 
szövődményes akut ethmoiditis, illetve frontalis sinusitis esetén az arcüreg-öblítés segíthet a drenázs 
megindításában. 

Helyi kezelések- melegítés (infra-, bioptron-, sollux lámpa). 

Adjuváns hatásúak, a helyileg alkalmazott meleg hatására a váladék felhígul és vasoconstrictor 
alkalmazása után könnyebben kiürül az üregekből. 

Orrtoilette- mechanikus váladékeltávolítás (szívókészülék, orrfújás, orrmosás). 

Az orrmelléküregekben és az orrban pangó, kóros mennyiségű váladék kitűnő táptalajt jelent a 
kórokozók számára, ezért a rendszeres és maradéktalan eltávolítás javasolt. 

Műtéti kezelés 
Súlyos, szövődményes, (orbitális, intracraniális szövődmények, osteomyelitis, phlegmone, abscessus 
stb.) heveny orrmelléküreg-gyulladás esetén szükséges lehet műtéti megoldás.). Elsősorban FESS 
műtét indokolt, mely során endoszkóp segítségével biztosítjuk a drenázst, ritkán külső feltárásból 
végzett orrmelléküreg-műtét válhat szükségessé. 

Gondozás 
Fontos az orrnyálkahártya élettani viszonyait és funkcióját mielőbb helyreállítani, mely leginkább a 
mucociliáris működését jelenti. Ebben a fiziológiás környezet helyreállítása, a nyálkahártya számára 
optimális viszonyok kialakítása a legfontosabb. Az allergia kezelése, a dohányzás mellőzése, a száraz 
és meleg környezet hatásainak enyhítése, az orrnyálkahártya ápolása elősegíti az orr és 
melléküregeinek a rehabilitációját (3. táblázat). 

3. táblázat. Betegoktatás heveny rhinosinusitisben 

Javasolt Kerülendő 
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Kímélő életmód Barotrauma 
Bő folyadékfogyasztás Füstös helyek, dohányfüst 
Fájdalomcsillapítók Környezeti szennyezés 
Rendszeres orrtoilette Fizikai aktivitás 
 

Terápiás elégtelenség 
A súlyos szövődmények (intraorbitalis, intracranialis terjedés, agytályog stb.) a hajlamosító tényezők 
(az immunvédekezés zavarai, immunszuppresszió, daganatos betegségek, anatómiai eltérések stb.) 
mellett a terápia elmaradása, vagy elégtelensége esetén alakulhatnak ki, illetve a recidívák 
rendszeres visszatérése is a kezdeti terápia eredménytelenségére vezethető vissza az esetek egy 
részében. 

Primer prevenció 
Az elsődleges megelőzésben a heveny légúti fertőzések megelőzésére használt védőoltásoknak van 
szerepe. 

Irodalom 
Noszek L, Répássy G. Légutak betegségei. In: Hatóanyag, készítmények, terápia. Melinda (2006) 
Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja: Akut Rhinosinusitis (ARS) kezelése. Készítette a 
Fül- Orr- Gégészeti Szakmai Kollégium (2007) http://www.pharmindex-online.hu/diagnosztika-es-
terapia/terapias-iranyelvek/akut-rhinosinusitis-ars-kezelese-116.html 
Rhinosinusitis Task Force Committee. Report of the Rhinosinusitis Task Force Meeting. Otolaryngol. 
Head Neck Surg. 117(3 Pt 2):1. (1997) 
Fokkens W et al. EAACI Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps. Allergy 60:583. (2005) 
European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps. EP3OS Document. Rhinology Suppl 18:1. 
(2005) 
Gődény M et al. Az akut rhinosinusitis kezelése. A Fül-orr-gégészeti és Infektológiai Szakmai 
Kollégium állásfoglalása. In: Infektológiai Útmutató. (Szerk. Ludwig E.) Medition pp. 26. (2003) 

Tesztkérdések 
1. A heveny vírusos rhinosinusitisekre nem jellemző 
A. Sűrű gennyes orrfolyás 
B. Vizes orrfolyás  
C. Gyors kezdet és lassú gyógyulás 
D. Torokkaparás, postnasalis csorgás 
 
2. Melyik baktériumok a leggyakoribb kórokozók heveny bakteriális rhinosinusitisben? 
A. E. coli, M. tuberculosis, Salmonella typhi 
B. S. pneumoniae, H. influenzae, Moraxella catarrhalis 
C. Staphylococcus aureus, S. pyogenes, Neisseria meningitidis 
D. Bartonella henselae, P. aeruginosa, Kl. pneumoniae 
 
3. Nem szövődményes esetekben milyen vizsgálatokat kell végeznünk heveny orrmelléküreg-
gyulladás gyanúja esetén? 
A. MRI, PET CT 
B. Részletes laboratóriumi vizsgálat + vizelet 
C. Áttekintő orrmelléküreg rtg. felvétel 
D. Orr-, és torokvizsgálat 
 
4. Leggyakrabban milyen életkorban alakul ki cellulitis orbitae-val szövődött akut ethmoiditis? 
A. Születés után néhány héttel 
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B. Felnőttkorban 
C. Kisgyermekkorban 
D. Időskorban 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: B, 3: D, 4: C 

Rekedtség, a hang megváltozása 
dr. Noszek László 

Bevezetés 
A rekedtség, illetve a beszédhang megváltozása nem önálló betegség, hanem a gége különböző 
eredetű működészavarainak következtében létrejövő gyakori tünet, mely az esetek legnagyobb 
részében a régió valamelyik betegségének következménye, vezető tünete, és rövid ideig tart. 
Leggyakrabban banális, a hangképzés túlterheléséből fakadó jelenség, mely spontán, rövid idő alatt 
múlik. A már a betegek és a környezet figyelmét is felkeltő hangváltozás többnyire felső légúti 
fertőzés kapcsán alakul ki. A háziorvosi gyakorlatban elsősorban a tartós rekedtségnek szenteljünk 
fokozott figyelmet, melynek az ad kiemelt jelentőséget, hogy a rosszindulatú gége-, garat-, és 
ritkábban egyéb daganatoknak ez lehet az első, sokáig egyetlen, jele. Számos szisztémás 
betegségnek, hormonális változásnak, illetve akár gyógyszerek mellékhatásának lehet a rekedtség az 
első tünete. A beszédhang megváltozásának fiziológiás formája a mutáció, mely kamaszkorban zajló 
folyamat. 

Definíció, BNO tartomány 
A hangszalagok és a gége mozgásának, működésének különböző okokból kialakuló zavara, mely a 
hang jellegzetes megváltozásával jár, és a fátyolos hangtól a teljes hangtalanságig fokozódhat. A 
hangképzés zavarait összefoglalóan dysphoniáknak nevezzük. 

R4900 Dysphonia 

R4910 Aphonia 

R4920 Hyper- és hyponasalitás 

R4980 Egyéb és nem meghatározott beszédhang zavarok 

 

Általános jellemzők 
Különböző fokú rekedtség, ami akár aphoniáig, teljes hangtalanságig fokozódhat és többnyire 
átmeneti. Gyakran száraz, nem produktív köhögés társul hozzá, illetve égő, kaparó érzés jelentkezik a 
gégében. Gégetáji fájdalom, torokszárazság, gombócérzés, krákogási és nyelési kényszer is kísérheti. 
A rekedtség és a hang megváltozása általában a környezet számára is észrevehető, és mind a beteget, 
mind a hallgatóságot zavarja, a kommunikációs teljesítményt rontja. 

Epidemiológia 
Bizonyos hivatások és foglalkozások (pedagógus, színész, énekes, edző, professzionális hanghasználat 
általában), hajlamosítanak a rekedtség kialakulására, illetve a hang megváltozására. A fertőzéses 
eredetű gégegyulladáshoz kapcsolódó rekedtség a magyarországi éghajlati viszonyok között 
elsősorban az ősztől tavaszig tartó, felső légúti fertőzésekben gyakori időszakban fordul elő. 

Mortalitás/morbiditás 
A rekedt betegek egy kis részében a tünetek hátterében malignus gége- és garatdaganatok állhatnak, 
melyek lényegesen gyakrabban fordulnak elő dohányosokon és rendszeresen alkoholt fogyasztóknál. 
A férfiak között gyakoribbak a gége- és garatdagantok, de a nők körében az utóbbi időben 
gyorsabban növekszik a régió rosszindulatú megbetegedéseinek száma. 
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Nem 
Nincs jellemző nem. A pszichogén, funkcionális dysphoniák nőknél gyakrabban fordulhatnak elő. 
Krónikus laryngitis talaján kialakuló rekedtség elsősorban dohányosok, főleg férfiak körében 
gyakoribb. 

Életkor 
Nincs jellemző életkor, minden életkorban előfordulhat, más-más okokból. A gyermekek körében, 
többnyire óvodás, kisiskolás fiúknál jellemző dysphoniák elsősorban a játék közben kontroll nélküli 
hangtúlerőltetés miatt alakulnak ki. Fiziológiás hangváltozás a mutáció, mely fiúknál 11-14, lányoknál 
10-15 éves életkorban zajlik és a másodlagos nemi jelleg kialakulásával jár együtt. A dohányosok 
hangváltozásai néhány évtized dohányzás után, azaz 30 éves kor felett alakulnak ki általában. 

Pathophysiológia 
Általánosságban az elsődleges laryngeális hangban megjelenő zajt nevezzük rekedtségnek, melynek 
kialakulását kóros hangszalag rezgések és a hangrésen átáramló levegő turbulenciája okozza. Ezeknek 
a hátterében elsősorban a kiáramló levegő mennyiségének csökkenése állhat, melyet a hangrés 
átmérőjének változása okoz. Hasonló eredménnyel jár a hangszalagok felszínének, tömegének és 
rugalmasságának megváltozása, mely mozgásukat is megváltoztatja. Ezt számos kórkép, pl. 
fertőzéses eredetű gyulladás, allergia, krónikus irritáció, vagy akár daganatos betegségek stb. 
okozhatják. 

Pathogenezis 
A rekedtség kialakulásának egyik lehetséges oka a hang túlerőltetése, mely akut és krónikus is lehet. 
Akut esetekben mikrotraumák következtében kialakuló, heveny gyulladásos elváltozások, 
bevérzések, ödémás elváltozások jönnek létre a gégebemenet és a hangszalagok nyálkahártyájának 
felszínén. Az idült állapotokban idült gyulladás, a nyálkahártya felszín megvastagodása, hyperplasia 
alakul ki. A fertőzéses, vagy allergiás betegségek az akut túlerőltetéshez hasonló elváltozásokat 
okoznak, a daganatos betegségek, kóros terimék megjelenése pedig a hangrés átmérőjének 
változtatásával, illetve a hangszalagok rezgő tömegének növelésével okozhat hangképzési zavarokat.  
Minden esetben megváltoznak a légáramlási viszonyok, illetve a hangszalagmozgások. Ez pedig 
rekedtséget, vagy a hang megváltozását okozza. 

Hatáskör/kompetencia 
A gége vizsgálata az erős reflexek miatt többnyire nehezen végezhető, speciális gyakorlatot igényel, 
ezért szakorvosi feladat. A háziorvosnál 2-3 hétnél tovább tartó rekedtség miatt jelentkező betegeket 
feltétlenül fül-orr-gégészeti szakvizsgálatra kell küldeni az esetleges rosszindulatú betegségek 
kizárása céljából. 

Klinikum 
A rekedtség vagy hangképzési zavar súlyossága gyakran nincs összhangban a gégészeti elváltozás 
súlyosságával. Heveny vírusos gégegyulladás teljes aphoniához vezethet, minimális hangszalag-
elváltozásoktól kísérve, ugyanakkor gégerákos betegek hangja csaknem normális lehet. A klinikai kép 
rendkívül sokszínű lehet, a kiváltó okoktól függően. 

Anamnézis (egyéni, családi) 
A kórelőzmény adatainak összegyűjtése mellett a beteg hangjának megfigyelésére is lehetőségünk 
nyílik ilyenkor. Fontos, hogy a beteg észleli-e a rá jellemző hang megváltozását, mert ez 
mindenképpen kórjelző. A családi anamnézisben a más családtagoknál is előforduló hangképzési 
zavarok, illetve rekedtség fontos információt jelenthetnek. Kiemelten fontos a dohányzási szokások, 
valamint a beteg foglalkozásának megismerése. Ki kell térni az anamnézisben arra is, hogy csak a 
beteg hangja változott, vagy egyéb működés (légzés, nyelés, köhögés) is érintett. A részletes 
kórelőzmény néhány jellegzetességéből következtethetünk a kórokokra is. Így a hirtelen kialakuló 
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teljes aphonia többnyire trauma, hangtúlerőltetés (sikítás, ordítás) miatt jöhet létre, esetleg a 
közelmúltban történt eszközös beavatkozás (gasztroszkópia, intubáció) következtében alakul ki. Az 
intermittáló dysphoniák hátterében pedig többnyire környezeti tényezőket kell keresni, ezért a 
foglalkozási és családi háttér további feltárása javasolt. A gyorsan kialakuló, egyéb felső légúti 
tünetekhez (orrváladékozás, orrdugulás, torokfájás stb.) hangváltozások mögött fertőzéses, vagy 
allergiás gégebetegségeket találunk. Idült rekedtség a gége idült gyulladásos betegségeinek talaján 
alakul ki leggyakrabban, melyek közül a dohányzás okozta a legfontosabb. Központi idegrendszeri 
degeneratív megbetegedések (Sclerosis multiplex, Parkinson-kór, amyotrophias lateralsclerosis), 
illetve szélütés is járhatnak, nyelési panaszokkal társultan, különböző mértékű hangváltozásokkal. 
Pszichés trauma vezethet sokszor nehezen felderíthető pszichogén aphoniához, mely esetében nem 
elegendő csak gégészeti megoldásokat próbálni. 

Fizikális vizsgálat 
A fül-orr-gégészeti fizikális vizsgálat alkalmával alaposan áttekintjük a felső légutakat és áttapintjuk a 
nyakat is. A szakvizsgálat során az esetleges fertőzések, vagy allergiás eredet keresése mellett a 
primer, vagy másodlagosan kialakult nyaki terimék (göbös struma, daganatos elváltozások stb.) 
vizsgálatára is lehetőségünk nyílik. A gégetükörrel végzett indirekt gégetükrözés segítségével 
nyerhetünk képet a hangszalagokról, gégéről, garatról és a gége körüli képletekről. A már korábban 
említett erős reflexek miatt ezt a vizsgálatot a betegek egy részénél csak helyi érzéstelenítés után 
(Lidocain, Tetracain) tudjuk elvégezni. Ez a vizsgálat alkalmas a gégebemenet és a hangszalagok 
szerkezeti és funkcionális vizsgálatára egyaránt. Ennek során megítélhetjük a hangszalagok mozgását, 
ki- és belégzés, valamint hangadás közben is. A másik tisztázandó kérdés a gége- és hangszalagok 
nyálkahártyájának megítélése, illetve látható terimék, idegenszövet, hematoma, oedema stb. 
vizsgálata. A subglotticus elhelyezkedésű, mobilis, nyelezett képletek (pl. polypok) gyakran nem 
kerülnek látótérbe egyszeri vizsgálat alkalmával. A részletesebb eredmény érdekében az indirekt 
gégetükrözést, szükség esetén kiegészítjük a felső légutak vizsgálatára alkalmas direkt naso-laryngo-
pharyngoszkópiával, fiberoszkópiával, videolaryngoszkópiával, illetve stroboszkópiával is. 
Amennyiben szövettani mintavételre is szükség lehet, vagy terápiás beavatkozást is tervezünk a 
diagnózison túl, laryngomikroszkópia javasolt, intratracheális narkózisban, vagy jet lélegeztetéssel. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
A rekedtséget, vagy a megváltozott hangképzést okozó kórképtől függ, hogy szükséges-e ezek 
elvégzése. Amennyiben indokolt, a rutin labor mellett vércukor, máj-, vesefunkció, szérum 
elektrolitok, esetleg Wassermann teszt, valamint a már említett váladéktenyésztések nyújthatnak 
segítséget. Hormonális elváltozások kóroki szerepe esetén hormonvizsgálatok, ill. egyéb speciális 
vizsgálatok segíthetnek, de ezek nem a fül-orr-gégészek kompetenciájába tartoznak alapvetően. 

Képalkotó vizsgálatok 
Alaphelyzetben nincs szükség képalkotó vizsgálatokra, de a differenciál-diagnózishoz többnyire csak 
ezek segítségével juthatunk el. Ilyenkor mellkas rtg., orrmelléküreg felvétel (ma már inkább koronális 
síkú, natív arckoponya CT!), nyaki UH, esetleg MRI vizsgálat. 

Egyéb vizsgálatok 
Foniátriai vizsgálat, illetve ennek részeként lupen-laryngoszkópia, videolaryngoszkópia, 
stroboszkópia, valamint fiberoszkóp segítségével nasopharyngo-laryngoszkópia is történhet. Ezek a 
vizsgálatok lehetőséget nyújtanak az eredmények képi rögzítésére is, így az ellenőrzések során 
összehasonlíthatjuk a korábbi állapottal. A tartósan, heteken át fennmaradó rekedtség estén a már 
említett laryngomikroszkópia feltétlenül szükséges. A laryngomikroszkópia során lehetőség nyílik 
szövettani vizsgálatra is, melyet rosszindulatú folyamat klinikai gyanúja esetén feltétlenül szükséges 
elvégeznünk. 
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A terhelő anamnézisű, refluxos panaszokat említő betegeknél gasztroszkópia is szükséges lehet. 
Hasznos segítséget nyújthatnak egyes esetekben a váladéktenyésztéses és szerológiai vizsgálatok is. 

Diagnózis 
A diagnózis felállítása többnyire a részletes anamnézis és a fizikális vizsgálat segítségével megoldható. 
A nehezen vizsgálható betegeknél, vagy nem egyértelmű vizsgálati eredmény esetén a fiberoszkópos 
vizsgálatok, stroboszkópia nyújthat hasznos segítséget az eredmény pontosításában. Szövettani 
mintavétel, vagy a legalaposabb körültekintés a laryngomikroszkópiás vizsgálat segítségével 
biztosítható. 

Differenciál-diagnózis 
Az alábbi kórképektől való differenciálás az anamnézis és a vizsgálati eredmények segítségével 
oldható meg. 

 Heveny laryngitis és idült laryngitis 

 Reinke-oedema 

 Rosszindulatú gége- és algarat folyamatok 

 N. Laryngeus recurrens bénulás 

 Heveny epiglottitis 

 Tbc 

 Diftéria 

 Gége- és hangszalag-sérülések 

 Intubációs granuloma 

 Hangszalag csomók, hangszalag polypok 

 Spasztikus dysphonia 

 Idült bronchitis 

Kezelés 
 Általános szabályok 

 Foniátriai kezelés és logopédiai gyakorlatok 

 Elektroterápia 

 Laryngomicrochirurgia, phonochirurgia- gége-mikrosebészet 

A legfontosabb a kiváltó okok és a predisponáló tényezők megszüntetése. Ezeken túl általánosságban 
javasoljuk a hangkímélet, beszédtilalom, gégediéta (szénsavas, fűszeres, forró stb. ételek, italok 
kerülése) betartását, legalább 2-7 napig, állapottól és a javulás ütemétől függően. Alkoholfogyasztási 
és dohányzási tilalom is szükséges. Ezek a szabályok a legtöbb rekedtséggel járó kórképben 
érvényesek. Hívjuk fel betegeink figyelmét, hogy a suttogás kifejezetten káros ezekben az 
állapotokban, hiszen a hangszalagok feszülését fokozza. Javasolt megnövelt folyadékbevitel, a 
környezet megfelelő párásítása, valamint hidegpárásító eszközök segítéségével inhalációs 
kezeléseket is végezhetünk, melynek során fiziológiás sóoldatot, illetve gyógyszereket juttathatunk a 
légutakba, terápiás céllal. Fontos a reflux ellenes terápia, illetve diétás változtatások, étrendi 
megszorítások, életmódváltás, különösen azoknál a betegeknél, akiknél az anamnézisben szerepelnek 
gasztrointesztinális panaszok. 

Foniátriai kezelés és a logopédiai gyakorlatok során a már említett, gégét kímélő eljárásokon túl a 
hangterápia, lazító gyakorlatok, légzőgyakorlatok, hangindítási, illetve a hangerőt fokozó gyakorlatok 
kapnak hangsúlyos szerepet. 

Az elektroterápia olyan ingeráram kezelést jelent, melyek közös célja a denervált izomzat 
atrófiájának késleltetése, az izomfájdalmak csökkentése, illetve a gyenge izomzat stimulálása, 
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elsősorban hangszalag és gégebénulások esetén alkalmazzuk. Gyakran kombináljuk ezt a kezelést 
célzott hanggyakorlatokkal. 

Betegoktatás 
Kiemelten fontos betegeink figyelmét felhívni a beszédtilalomra és a hangképző szervek kíméletére, a 
környezeti hatások (száraz, poros levegő stb.) szerepére, illetve a helyes beszéd- és életmódra. 
Foniátriai kezelésre számos betegség esetében visszafejlődhetnek a panaszok. 

Gyógyszeres kezelés 
Egyes kórképekben lehet jelentősége a gyógyszeres kezelésnek, így az infekciók gyógyítása elősegíti 
az ehhez kapcsolódó hangképzési zavarok gyógyulását. Néhány speciális helyzetben, például 
professzionális énekesek, színészek váratlan megbetegedése alkalmával felmerülhet szisztémás 
szteroid kezelés szükségessége, illetve szteroid aerosol inhaláció, amely a hangszalagok gyulladásos 
oedemájának csökkentését szolgálja, de csak akkor alkalmazható, ha kizárhatjuk a maradandó 
elváltozások kialakulását, illetve nem kell számolnunk a szteroid kezelés esetleges súlyos 
mellékhatásaival. 

Műtét 
Phonochirurgiának hívjuk azon műtéti eljárásokat, amelyek elsődleges célja a hang minőségének 
javítása, vagy megőrzése. A laryngomikroszkópiás feltárás során lehetőségünk nyílik, a terület 
áttekintése és a diagnózis felállítása mellett, a sebészi megoldásra is. Az ilyen beavatkozások során 
speciális mikrosebészeti eszközöket illetve lézereket is használunk. A hangszalagok sérülései, vagy 
egyéb okokból kialakuló excavatio megoldására a teflon injektálás, vagy a saját zsírszövet 
bejuttatásával végzett lipoaugmentációs eljárások használatosak. A nem daganatos eredetű kétoldali 
hangszalagbénulás korszerű megoldása a laterofixáció, mely során a legtöbb esetben elkerülhető a 
tracheotomia a hangszalagok oldalra húzásával. 

Lehetséges szövődmények 

Laryngomikroszkópia során akár diagnosztikus, akár terápiás céllal végezzük, idegen szövet, polyp, 
énekescsomó levételekor sérülhet a hangszalag izomzata, a ligamentum vocale, ami következményes 
tartós rekedtséggel fog járni az excavalt, heges hangszalagrész miatt. Ennek kezelésére is van mód, 
hiszen teflon injekció, vagy lipoaugmentáció segítségével a hangszalagok tömegét és felszínét is 
tudjuk rekonstruálni, illetve közelíteni az élettanilag optimális helyzethez. 

Gondozás 
A foniátriai kezelés, hangterápia, elektroterápia a kiváltó októl és a beteg állapotától függően 
segíthet a megelőzésben, illetve a beteg gondozásában is. 

Primer prevenció 
Dohányos betegknél a legfontosabb a dohányzás teljes mellőzése, mely szükséges, de nem elégséges 
feltétele a rekedtség megelőzésének és gyógyításának. A professzionális hanghasználók esetében, 
különösen visszatérő panaszoknál javasolt a rendszeres terhelés kerülése, illetve a megfelelő 
pihentetés, valamint hangerősítők használatának segítségével csökkenthetjük és megelőzhetjük a 
túlterhelést. 

Irodalomjegyzék 
Fül-Orr-Gégegyógyászat. (Szerk. Ribári O.) Medicina (1995) 
Fül-Orr-Gégészet, Fej-Nyak-Sebészet. (Szerk. Répássy G.) (2011) 
Kiefer G. Rekedtség. Foniátria - a hangképzés zavarai. Golden Book (1995) 
Oxford Textbook of Primary Medical Care. (Ed. Jones R. et al.) Oxford University Press (2005) 

Tesztkérdések 
1. Mely tényező nem játszhat szerepet a rekedtség kialakulásában? 
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A. Dohányzás 
B. Beszédterhelés 
C. Pajzsmirigy műtét 
D. Fokozott szőrnövekedés 
 
2. Miért fontos a háziorvosnak gégészetre küldeni a tartósan (4-5 hete), rekedt beteget? 
A. Mert daganatos betegségek jele lehet a tartós rekedtség 
B. Mert minden rekedt beteget gégészetre kell küldeni 
C. Mert csak gégészeten lehet megfelelően kezelni 
D. Mert csak úgy tartható betegállományban 
 
3. Melyik állítás nem igaz? 
A. Degeneratív központi idegrendszeri betegségek is okozhatnak rekedtséget. 
B. Gyógyszer-mellékhatások is okozhatják a hang megváltozását. 
C. Jóindulatú daganatok nem okozhatnak rekedtséget. 
D. A nyakon végzett különböző műtéti beavatkozások is járhatnak rekedtséggel. 
 
4. Melyik állítás igaz? 
A. A mutáció élettani folyamat, mely fiúknál és lányoknál egyaránt jelentkezik, serdülőkor után. 
B. A mutáció a másodlagos nemi jellegek kialakulásával párhuzamos, fizológiás folyamat. 
C. A mutáció csak a fiúkra jellemző folyamat. 
D. A mutáció lányoknál nem jár együtt a hang megváltozásával. 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: A, 3: C, 4: B 
 

Felső légúti fertőzések, tonsillitis 
dr. Noszek László 

Bevezetés 

A felső légúti fertőzések a fül- orr- gégészeti betegségek egyik legfontosabb csoportját alkotják, 
ugyanakkor az alapellátásban is jelentős szerepet töltenek be, hiszen a háziorvoshoz fordulás 
leggyakoribb okai közé tartoznak, gyermek- és felnőtt korban egyaránt. Tovább növeli 
jelentőségüket, hogy a csoport egyes betegségei járványszerűen terjedhetnek. Elsősorban az 
alapellátásban is előforduló, a felső légutakat érintő, fertőző fül-orr-gégészeti kórképeket foglaljuk 
össze, így a közönséges náthát, tonsillitiseket, pharyngitiseket tárgyaljuk részletesen. A kórképek 
közös tárgyalását számos hasonlóság, (cseppfertőzéssel terjednek, rövid lappangási idő után 
alakulnak ki, jellemző felső légúti fertőzéses tünetegyüttest okoznak stb.) indokolja. A felső légutak 
bakteriális és vírusos infekcióinak differenciál-diagnosztikai problémái könnyen vezethetnek 
indokolatlan antibiotikum-felhasználáshoz. A baktériumok által okozott fertőzések kezelésekor 
többféle antibiotikum közül választhatunk, ugyanakkor egyre nagyobb felkészültséget igényel a 
helyes választás, különös tekintettel a növekvő arányú bakteriális rezisztenciára. 

Közönséges meghűlés, nátha 

Definíció, BNO tartomány 

A felső légutak nyálkahártyájának többnyire duzzanattal és fokozott orrváladék termeléssel, 
torokfájással, köhögéssel, ritkábban lázzal, végtag- és izomfájdalmakkal járó, az esetek túlnyomó 
többségében vírus okozta, fertőzéses betegsége. Fejfájás, illetve arcüreggyulladásra jellemző tünetek 
is előfordulhatnak. A tünetek 7-10 napig tartanak, szövődményként rhinosinusitis, középfülgyulladás, 
illetve heveny bronchitis jelentkezhet. 
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J00H0 Heveny orr-garatgyulladás (meghűlés) 

 
Epidemiológia, morbiditás 

A hazai éghajlati viszonyok között, évente átlagosan legalább egyszer mindenki átesik egy náthán. Az 
ősztől tavaszig tartó időszakban fordul elő gyakrabban, de tavasztól őszig is találkozhatunk a 
kórképpel. Gyermekkorban telente 4-6, nyáron 1-2 esetben, felnőtteknél egész évben legfeljebb 1-2 
alkalommal fordul elő, többnyire banális módon zajlik. Idősebb korban gyakrabban jár súlyos, 
elsősorban alsó légúti szövődményekkel, vagy sinusitissel, otitis mediaval. 
Nem 

Számottevő, nemek közötti különbség valószínűleg nincs a megbetegedések gyakoriságában, de a 
nők gyakrabban fordulnak orvoshoz ilyen panaszokkal. 
Életkor 

Gyermekkorban lényegesen gyakrabban fordulnak elő ezek a betegségek, elsősorban bölcsődei, 
óvodai közösségekbe járóknál, de kisiskolásoknál is jellemző. Felnőtt kortól ritkábban jelentkezik, 
legfeljebb évente 1-2 alkalommal, de a populáció jelentős részét érinti. 
Társadalmi háttér 

A betegek egyéni ellenállóképessége befolyásolja a betegség kialakulását, ezért a megfelelő 
táplálkozás-, lakás-, munka- és életkörülmények meghatározzák a betegek és környezetük személyes 
kockázatát. 
Pathophysiológia 

A betegség cseppfertőzéssel terjed, a betegek közötti kontaktus útján, mivel a kórokozók jelentős 
fertőző képességgel bírnak és gyakran fordulnak elő. A fertőzést az esetek közel 80%-ában vírusok 
(adeno-, rhino-, influenza-, parainfluenza-, RS-, entero- stb.), kisebb részben baktériumok (Stre. 
pneumoniae, H. influenzae, M. pneumoniae, C. pneumoniae stb.) okozzák. A fertőzések kialakulása 
nagymértékben függ a környezeti feltételektől, (napi átlagos középhőmérséklet, csapadék stb.), 
társadalmi tényezőktől, életmódtól valamint az egyén ellenállóképességétől. Így például az óvodai, 
iskolai közösségek, városi lét, tömegközlekedés, nagy forgalmú bevásárlóközpontok, stb., elősegítik a 
betegség terjedését. 
Hatáskör/kompetencia 

A háziorvos diagnosztikus tevékenységei nem kötelező, de elvégezhető jelleggel lehetőséget 
teremtenek CRP vizsgálatra, illetve streptococcus gyorsteszt elvégzésére. Önálló betegellátási 
tevékenységként végezheti szövődménymentes akut, és krónikus rekurráló felső légúti fertőzések 
kezelését. Tájékozottnak kell lennie egyebek mellett a tonsillectomia indikációját illetően. 
Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Az anamnézis felvétele elsősorban a betegség súlyosságának, a lehetséges szövődményeknek a 
megítélése szempontjából jelentős, illetve következtetni tudunk a beteg kockázati tényezőire. 
Pathogenezis 

A betegség direkt kontaktus útján terjed, illetve cseppfertőzéssel. A szinte mindenhol előforduló, 
virulens kórokozók, valamint a már megfertőzött betegek erős továbbfertőző képessége az alapja a 
csaknem az egész társadalmat érintő, járványszerű megbetegedéseknek, elsősorban az őszi-téli 
időszakban. 
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Fizikális vizsgálat 

A fizikális vizsgálati eredmény nem specifikus, a heveny gyulladásos tünetek dominálnak, de a 
kórokozóra nem tudunk ebből következtetni. 
Laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 

Szövődménymentes esetekben nem szükségesesek laboratóriumi vizsgálatok. A képalkotó 
vizsgálatok elsősorban a differenciál-diagnosztikai problémák megoldásához nyújthatnak segítséget, 
alaphelyzetben nem szükségesek. Egyéb vizsgálatok sem szükségesek, csak szövődmények 
(pneumonia, asthma súlyosbodása) gyanúja esetén. 

Diagnózis 
A diagnózis a klinikai tüneteken alapul, a betegek gyakran maguk állítják fel. A náthával, 
orrváladékozással, torokfájással, köhögéssel járó, időnként lázzal és izomfájdalmakkal is társuló 
kórkép lehet közönséges megfázás, vagy influenzás megbetegedés is. 

Differenciál-diagnózis 
A heveny felső légúti fertőzések esetében nehéz feladatot jelent a vírus- és baktériumfertőzések 
elkülönítése. 

Kezelés 
A vírusfertőzések kezelése elsősorban tüneti, néhány kórkép, így pl. az influenza esetében specifikus, 
vírusellenes készítményeket is használunk. Az esetek többségében a beteg a vírusok szaporodásának 
csúcsát, azaz az első 1-2 napot követően fordul orvoshoz, ezért lényegi, oki kezelésre korlátozott 
lehetőségeink vannak. Az antibiotikus kezelések nem hatékonyak ezekben az esetekben, sőt a 
rezisztencia növelése miatt feleslegesek és károsak is. 
Antihisztaminok, akár helyileg, vagy orálisan, antikolinerg szerekkel alkalmazva a tünetek enyhítésén 
túl klinikailag releváns előnyöket nem mutatnak. 
A dekongesztáns orrsprayk segítségével a rhinitises tüneteket, tehát az orrdugulást és 
orrváladékozást tudjuk hatékonyan csökkenteni. Influenzajárvány alkalmával neuraminidáz-gátlók 
alkalmazása a betegség lefolyását megrövidítheti, illetve enyhítheti. 

Gondozás, megelőzés 
Elsősorban azok a betegeink igényelnek gondozást, akik nagyon gyakran megbetegszenek, 
visszaesnek ebbe a betegségbe. Ilyen esetekben további vizsgálatokkal kíséreljük meg a hajlamosító 
betegségeket (allergiás rhinitis, idült pansinusitis), tevékenységeket (dohányzás). Megelőzésre az 
influenzával kapcsolatban van lehetőségünk. Az influenza elleni védőoltás populációs szinten 60%-kal 
kevesebb megbetegedéshez vezet, mint a nem oltott populációban. 

Tonsillopharyngitis, tonsillitis 

Akut tonsillopharyngitis 

Definíció, BNO tartomány 
A garatnyálkahártya és a torokszoros lymphoepiteliális szöveteinek gyulladása, mely a leggyakoribb 
fertőző megbetegedések közé tartozik, és többnyire, különösen felnőttkorban, vírusok okozzák. A 
bakteriális eredetű tonsillitisek közül elsősorban a Streptococcus pyogenes által okozott kórképek, 
különösen a streptococcus-angina, érdemelnek említést. A legfontosabb és jól ismert légúti 
patogének közül sem a Streptococcus pneumoniae, sem a Staphylococcus aureus, sem a 
Haemophilus influenzae nem okoz tonsillitist. A Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneuomoniae 
és a Neisseria meningitidis elsősorban pharyngitist, tonsillopharyngitist okoz. 
 

J0200 Heveny garathurut streptococcus miatt 

J0280 Heveny garatgyulladás egyéb meghatározott kórokozótól 
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J0290 Akut garatgyulladás, nem meghatározott 

J0300 Streptococcus okozta mandulagyulladás 

J0380 Heveny mandulagyulladás egyéb, meghatározott kórokozótól 

J0390 Heveny mandulagyulladás, k.m.n. 

J3670 Mandula körüli tályog 

 

Epidemiológia, morbiditás 
Őszi-téli, kora tavaszi szezonalitású, gyakori infekció, mely felnőttkorban 90%-ban, gyermekkorban 
60-75%-ban vírusos eredetű (parainfluenza-, rhino-, adeno- és enterovírusok), egyéb felső légúti 
fertőzéshez társultan vagy önállóan. A betegség a 20 leggyakoribb rendelői alapdiagnózis között 
szerepel. Három éves kor alatt szinte soha nem fordul elő a Streptococcus pyogenes okozta 
mandulagyulladás, 4 és 18 év között viszont az esetek közel 40%-ában. 

Nem, életkor, társadalmi háttér 
A nemek meghatározó szerepe a betegség előfordulásában nem ismert. Minden életkorban 
előfordul, de a Stre. pyogenes okozta betegség csak 3 éves kor felett jellemző. Fiatalabb korban 
gyakoribb, mint idősebb korban. Az általános állapotot meghatározó társadalmi tényezők (lakhatás, 
tápláltság, egészséges életkörülmények stb.) befolyásolják a felső légúti fertőzések kialakulását. 

Pathophysiológia 
Emberről emberre rövid, 1-4 napos lappangási idővel, cseppfertőzéssel, illetve a beteg váladékaival 
szennyezett tárgyak útján is terjedhet, elsősorban a kezeletlen betegség első 2-3 napja alatt. 
Bakteriális infekcióban, tehát a gyermekek 25-40%-ában és a felnőttkori infekciók 10%-ában a vezető 
kórokozó a Streptococcus pyogenes (A-csoportú, β-hemolizáló streptococcus). Felnőttekben ritkán 
egyéb baktérium is okozhat heveny tonsillopharyngitist (pl. C, ill. G csoportú streptococcus, Neisseria 
spp. - főleg szexuálisan aktív egyéneknél -, Mycoplasma, Chlamydia spp.). 

Hatáskör/kompetencia 
A háziorvos mind a diagnosztikában (labor, CRP vizsgálat, illetve streptococcus gyorsteszt), mind a 
betegellátásban (szövődménymentes akut, és krónikus rekurráló felső légúti fertőzések kezelése), 
mind a szakorvossal való együttműködésben (tonsillectomia indikációja, előkészítése) fontos 
szerephez jut. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi), vizsgálat, diagnózis 
A kórelőzményben recidiváló akut és szubakut tonsillitis szerepelhet. A legfontosabb cél a Stre. 
pyogenes fertőzés bizonyítása. Erre utalhat a hirtelen lázas kezdet, erősödő torokfájás, hányás (főleg 
gyermeknél) csakúgy, mint a haragosvörös torok, duzzadt tonsillák, gennyes exsudatum a 
mandulákból, málnanyelv, a nyaki nyirokcsomók fájdalmas duzzanata is. A diagnózis a klinikai 
tünetek értékelésén és a kórokozó, illetve antigénje kimutatásán alapul. A periorális pallor az arcon 
és apró elemű exanthema a hajlatokban erythrogén toxint termelő Streptococcus pyogenesre utal 
(klasszikus skarlát!). A kórokozótól függően változatosak a tünetek. Leggyakrabban hirtelen kialakuló 
torok- és nyelési fájdalom, nehezített nyelés, nyálcsorgás, láz, fejfájás, hasi fájdalom, hányás, 
gombócos beszéd, tonsillákon foltokban megjelenő, ritkán összefolyó exsudatum, fájdalmas, 
tapintásra érzékeny, megnagyobbodott nyaki nyirokcsomók, bevérzések a lágyszájpadon, 
málnanyelv, látható. Ritkábban előforduló klinikai tünetek, a hányás, általános rossz közérzet, 
étvágytalanság, kiütések formájában jelentkezhetnek. 

Differenciál-diagnózis 
A vírusfertőzések nehezen különíthetők el a bakteriális fertőzésektől. Segíthet, hogy vírusoknál 
jellemzően orrváladékozás is társul a tünetekhez. 
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 Mononucleosis infectiosa, fiatal felnőttkorban jellemző, EBV-infekció okozza. 

 Három éves kor alatt adenovírus-fertőzés okoz exsudatioval járó, nem bakteriális tonsillitist.  

 Kawasaki- betegség 

 Konfluáló fibrines lepedék észlelése esetén a diphtheria lehetőségét is ki kell zárni. 

 Az agranulocytosis talaján létrejövő tonsillopharyngitis 

Kezelés 
A Streptococcus pyogenes okozta fertőzés kezelésének célja hármas: a fertőzés gyors meggyógyítása, 
a korai gennyes szövődmények (peritonsillaris tályog) és a poststreptococcalis betegségek 
(glomerulonephritis, rheumás láz stb.) megelőzése, valamint a kórokozó terjedésének 
megakadályozása. Elsőként választandó szer a penicillin. Az antibiotikum kezelés akkor is megelőzi a 
rheumás láz kialakulását, ha az antibiotikum szedését a tünetek kezdetétől számított 8-9. napon 
kezdi csak el a beteg, így lehetőséget ad a laboratóriumi leletek eredményének bevárására kétes 
klinikai diagnózis esetén. Az amoxicillin, ill. az egyéb β-laktám szerek közül a II. generációs 
cefalosporinok ugyancsak hatékony szerek. Penicillinallergia esetén makrolid, clindamycin, légúti 
kinolonok is adhatók. Fontos, hogy a Streptococcus pyogenes törzsek makrolid-rezisztenciája 
növekszik. A szövődménymentes mononucleosis antimikróbás kezelése nem indokolt. A rekurráló 
tonsillopharyngitis elsősorban ismételt fertőzés következménye, de előfordulhat nem megfelelő 
dózisban és ideig adott antimikróbás kezelés után is. Célszerű ilyenkor a beteg, családtagok és 
környezet torokváladék-tenyésztése. Előfordul tünetmentes Streptococcus pyogenes hordozás, mely 
spontán is elmúló, a környezetre csak minimális mértékű kockázatot jelentő állapot. Tünetmentes 
hordozó heveny virális tonsillitise nem indikáció antimikróbás kezelésre. Igazolt Neisseria 
gonorrhoeae fertőzésben egyszeri ceftriaxon im. adása javasolt. Kiegészítő, tüneti kezelésként nem 
szteroid gyulladáscsökkentőket, (aszpirin, acetaminophen, ibuprophen, diclofenac stb.), illetve 
folyékony pépes étrendet, bő folyadékpótlást alkalmazunk. A streptococcus tonsillopharyngitis 
szövődményei, mint a peritonsilláris tályog, szepszis, acetonaemiás hányás, ritkák, ám azonnali 
kórházi felvételt igényelnek. 

Terápiás kudarc 
A penicillinkezelés kudarcát okozhatják a hiányzó compliance, a garatnyálkahártyában, tonsillában 
jelenlévő, kóroki szereppel nem rendelkező baktériumok (anaerobok, H. influenzae által termelt β-
laktamáz elbontja a penicillint), illetve ha nem Streptococus pyogenes a kórokozó. 

Krónikus tonsillitis 

Definíció, BNO tartomány 
A garatnyálkahártya és a torokszoros lymphoepiteliális szöveteinek idült gyulladása, melyet többnyire 
vírusok okoznak. 
 

J3500 Idült garatmandula-gyulladás 

J3510 A garatmandulák túltengése 

J3520 Az orrmandulák túltengése 

J3530 Az orr- és garatmandulák együttes túltengése 

 

Életkor, nem, életkor, társadalmi háttér 
A tonsillitis chronica Magyarországon, különösen óvodás és iskolás gyermekkorban, a leggyakoribb 
betegségek között szerepel, de felnőtt korban is előfordul. 65 éves kor felett rendkívül ritkán merül 
fel a lehetősége. Streptococcus pharyngitis 3 éves kor alatt ritka. A nemekhez köthető kockázatok 
nem ismertek a krónikus tonsillitis előfordulásában. A társadalmi háttér áttételesen befolyásolhatja 
az előfordulást, hiszen az egyéni fogékonyság függ az általános állapottól, tápláltságtól, 
életkörülményektől egyaránt. 
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Pathophysiológia 
Leggyakoribb kórokozói az adenovírusok. A bakteriális felülfertőződés gyakori, általában kevert, 
anaerob és aerob baktériumok okozzák, a legfontosabb a Streptococcus A β-haemolyticus. Súlyosnak 
és krónikusnak tekinthető a tonsillitis, ha a megelőző évben 7 epizód fordult elő, vagy a megelőző két 
évben évente 5, illetve a megelőző 3 évben évente 3. 

Hatáskör/kompetencia 
A háziorvos hatáskörébe tartozik a szövődménymentes felső légúti fertőzések kezelése, illetve 
kezdeményezheti a Stre. pyogenes fertőzések célzott kivizsgálást. A tonsillectomia indikációjával 
kapcsolatosan tájékozottnak kell lennie és szükség esetén segítséget nyújtani a szakorvosnak ennek 
felállításában, amelyet a beteg anamnézisének, korábbi betegségeinek rögzítése elősegíthet. 

Klinikum 

Anamnézis 
A klinikai képen alapuló diagnózis bizonytalan, ezért fontos a kórelőzmény. Nincs olyan diagnosztikus 
eljárás, mely egyértelműen meghatározná a kórismét. A krónikus tonsillopharyngitis gyakran 
tünetmentesen zajlik, esetleg időszakosan jelentkező, enyhe nyaki-, vagy torokfájdalommal és nyelési 
nehezítettséggel jár, ritkán kisugárzó fülfájdalmat panaszolnak a betegek. Jellemző lehet a 
kellemetlen szagú lehelet, foetor. Egyes vírusok okozhatnak exsudativ tonsillopharyngitist, mely 
kiütéssel is jár, ugyanakkor az iskolás gyermekek streptococcus-tonsillitiseinek kétharmada nem jár 
exsudatioval. A jugulodigastricus nyirokcsomók gyakran tartósan megnagyobbodnak. Általános 
tünetekkel is járhat, így rossz közérzet, fáradékonyság, gyakori felső légúti fertőzések utalhat a 
betegségre. A klinikai gyakorlatban a korábbiakkal ellentétben ma már nem tekintjük kórosnak és a 
krónikus mandulagyulladás jelének, ha a mandulákból nyomásra fehéres törmelékes váladék 
(detritus) préselhető ki, vagy a garatmandulák az átlagosnál nagyobbak. 

Pathogenezis 
A krónikus tonsillopharyngitisek leggyakoribb kórokozói az adenovírusok. A bakteriális 
felülfertőződés előfordulhat, a kórokozó baktériumok közül a legfontosabb a Streptococcus A β-
haemolyticus. Streptococcus-pharyngitis 3 éves kor alatt igen ritka. 

Fizikális vizsgálat 
Nem specifikus a vizsgálati eredmény, de a heveny gyulladásokkal összehasonlítva még szegényesebb 
a kép. A tonsillakból gyakran detritus préselhető ki, tapintáskor megnagyobbodott állkapocs-szögleti 
nyirokcsomókat találunk minimális érzékenységgel. 

Laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok 
Általános laborvizsgálatok alapesetekben nem indokoltak. Specifikus eltérést többnyire nem találunk. 
Az AST-titer emelkedett lehet. Képalkotó vizsgálatok csak szövődményes esetekben indokoltak. 

Egyéb vizsgálatok 
A Streptococcus pyogenes garat váladékból történő kimutatására alapozzuk a mikrobiológiai 
diagnózist, melyet váladéktenyésztéssel, vagy „gyorstesztek” (antigénkimutatási gyorsteszt) 
segítségével végzünk. A Stre. pyogenestől különböző baktériumok kimutatásának ebben az esetben 
nincs etiológiai jelentősége. 

Diagnózis 
Az anamnézis szerepe kiemelten fontos a diagnózis felállításában, melyet a fizikális vizsgálat, 
mikrobiológiai eredmények, valamint az esetleges gócbetegségekkel kapcsolatos egyéb szakvizsgálati 
eredmények is megerősítenek. 
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Differenciál-diagnózis 
A tonsillitisek, tonsillopharyngitisek különböző típusainak elkülönítése nem egyszerű feladat. Fontos 
elkülöníteni a garatnyálkahártyát érintő krónikus ingereket okozó egyéb kórképeket (allergiás rhinitis, 
gastrooesophagealis reflux betegség, daganatok stb.) is. 

Kezelés 
A krónikus tonsillitis kezelésében a konzervatív és a sebészi módszernek egyaránt van 
létjogosultsága. A fertőzéseket mindig jól meghatározható kórokozók okozzák, függetlenül attól, 
hogy ki tudjuk-e mutatni. Amennyiben még nem ismerjük ezeket, akkor kezelés előtt meg kell 
határoznunk, hogy az adott klinikai képet legnagyobb eséllyel milyen kórokozók válthatják ki. Az 
antibiotikum terápia ezek ellen irányul, és a helyi rezisztencia viszonyokat is szem előtt tartva 
választunk antibakteriális szert. Heveny fellángolás esetén a szokásos kezelési protokoll, azaz nem-
szteroid gyulladáscsökkentők, - így paracetamol, amidazophenum, naproxen, aszpirin, ibuprofen stb. 
is javasolt. Ha erős a gyanú az A-csoportú streptococcus fertőzésre, akkor a választandó gyógyszer a 
penicillin V, vagy penicillin-allergia esetén cephalexin, 10 napig. 
Amennyiben a betegnél a visszatérő mandulagyulladás évente több mint 4 alkalommal jelentkezik, 
függetlenül a kitenyésztett baktérium típusától, vagy valamilyen igazolt gócbetegsége van, és egyéb 
gócot nem találunk, mint tonsilláit, akkor indokolt a mandulaműtét elvégzése. Kontrollált, 
randomizált vizsgálat bizonyítja, hogy a krónikus tonsillitis miatt tonsillectomián átesett 
gyermekeknél a műtétet követő első két évben szignifikánsan kevesebb torokgyulladás alakult ki, 
mint azoknál, akik csak antibiotikus kezelésben részesültek. 

Gondozás 
A lehetséges poststreptococcalis szövődmények elkerülése a gondozás elsődleges célja, amely az 
időszakos, állapottól függő fizikális és laboratóriumi vizsgálatok segítségével oldható meg. 

Terápiás elégtelenség 
A gyógyszeres kezelésekre nem reagáló, évente legalább 4-5 alkalommal, heveny fellángolásokkal 
járó krónikus tonsillitisek adekvát megoldása a garatmandulák műtéti úton történő eltávolítása 
(tonsillectomia). 

Primer prevenció 
Az életkörülmények változása, javulása- megfelelő táplálkozás, higiénés állapotok javulása, 
védőoltások stb.- jelentősen csökkentették a heveny felső légúti fertőzések súlyos szövődményeinek 
előfordulását. Kiemelten fontos a fogászati status rendezése és a fokozott szájhigiéne. Egyes 
esetekben a védőoltások is segíthetnek, így pl. a fejlett országokban kisgyermekek védőoltási 
programjával sikerült felszámolni a diphtheriát. 

Irodalom 
Marshall T. A review of tonsillectomy for recurrent throat infection. Br. J. Gen. Pract. 48:1331. (1998) 
Del Mar CB, Glasziou PP. Antibiotics for the symptoms and complications of sore throat. Cochrane 
Library, Oxford; Update software (1998) 
Noszek L, Répássy G. Felső légúti megbetegedések. Fókuszban a légzőrendszer. In: Hatóanyagok, 
készítmények, terápia. Melinda (2008) 
Hirschberg A, Noszek L. Pharyngitis-tracheitis. Praxis 9:75. (2000) 
Noszek L. Antibiotikus kezelés a fül-orr-gégészeti gyakorlatban. Háziorvos Továbbképző Szemle 
15:223. (2010) 
Vincent MT et al. Az akut pharyngitis diagnózisa. Orvostovábbképző Szemle 2005; 3: 47. (2005) 

Tesztkérdések 
1. Melyik betegség nem tartozik a felső légúti fertőzések közé? 
A. Allergiás rhinitis 
B. Otitis media acuta 
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C. Közönséges megfázás 
D. Rhinosinusitis acuta 
 
2. Melyik állítás hamis? 
A. A leggyakoribb felső légúti fertőzés a közönséges megfázás. 
B. A tonsillitiseket is többnyire vírusok okozzák. 
C. A felső légúti fertőzések gyakorisága csökken az utóbbi években. 
D. A felső légúti fertőzések diagnózisa általában a panaszokon és tüneteken alapszik. 
 
3. Melyik állítás igaz? 
A. Ma már nem távolítjuk el a garatmandulákat, mert gyógyszerekkel meggyógyítható minden 
tonsillitis. 
B. A tonsillák eltávolítása minden esetben csökkenti az immunrendszer működését. 
C. Leggyakrabban 1-3 éves kor között fordul elő a tüszős mandulagyulladás. 
D. Évente átlagosan 4, lázzal járó tüszős mandulagyulladás indokolja a tonsillák eltávolítását. 
 
4. Az antibiotikus kezelés melyik formájának van a legnagyobb jelentősége a háziorvosi praxisban? 
A. Profilaktikus 
B. Empírikus 
C. Célzott 
D. Szekvenciális 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: C, 3: D, 4: B 
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24. A SZÁJÜREG BETEGSÉGEI 

Fogszuvasodás 
dr. Eőry Ajándék 

Definíció 

A fogszuvasodás a fog kemény szöveteinek (zománc és pulpa) irreverzibilis roncsolódása. 

K0200 A zománcra korlátozódó szuvasodás 
K0210 A dentin szuvasodása 
K0220 A cement szuvasodása 
K0230 Gyógyult fogszuvasodás 
K0240 Odontoclasia 
K0280 Egyéb fogszuvasodás 
K0290 Fogszuvasodás k.m.n. 

 

Epidemiológia 

A fogszuvasodás népbetegségnek számít Magyarországon. 2001-ben a 12 évesek 76,4%-a, a 18 
évesek 93,9%-a volt szuvas fogú. Felnőtteknél (35-44 év) a frekvencia 98,8%, időseknél (65-74 év) 
97,6% volt 2000-ben. 

Mortalitás/morbiditás 

A fogszuvasodást a DMF-számmal regisztráljuk (D: szuvas, M: hiányzó, F: tömött). A DMF-index a 
csoportokat jellemző összesített érték és a csoportlétszám hányadosa. A DMF-T index a 
megbetegedett fogakat, a DMF-S index a beteg fogfelszíneket jelzi. Hazánkban 12 éveseknél az 
utóbbi 20 évben csökkent a DMF-T érték (1985: 5,0; 1991: 4,3; 1996: 3,8). Krónikusan rossz 
szájhigiéne mérsékelten növeli a cerebro- és kardiovaszkuláris morbiditás kockázatát. Bár a kapcsolat 
nem teljesen tisztázott, a háttérben valószínűleg az elhúzódó gyulladásos folyamatok endotheliumra 
gyakorolt káros hatása tehető felelőssé. A dohányosok körében a szájüregi rákok előfordulásának 
valószínűsége megsokszorozódik. 

Életkor 

Bár a fogszuvasodás jellemzően gyermekeknél, fiatalkorúaknál fordul elő, a fogkorona caries 
prevalenciája a negyvenes évekig gyors növekedést, majd stagnálást mutat. A foggyökér caries az 
életkorral drámaian nő. 

Nem 

A tejfogazat cariesintenzitásában nincs különbség a nemek között. A maradó fogazatban az azonos 
korú nők caries-intenzitása magasabb a férfiakénál, míg a rossz parodontális állapot szignifikánsan 
gyakoribb férfiaknál, mint nőknél (Borbély Judit Fogorvosi Szemle 2011) 
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Társadalmi háttér 

A 12 éves gyermekek 20-25%-ában fordul elő az összes caries 70-80%-a. A szociálisan hátrányos 
helyzetű, fogyatékkal élő, és a fogászati egészség szempontjából veszélyeztetett egyéneket rizikó 
pácienseknek nevezzük. A társadalmi helyzet mellett a fogszuvasodás kialakulásában a fogak alakja és 
a fogfelszínek is veszélyeztető tényezők lehetnek (rizikó gödröcskék és barázdák), mivel a fogkorona 
szuvasodások 60-80%-a a rágófelszíni barázdákban és gödröcskékben alakul ki. 

Pathophysiológia 

A fogfelszínen kialakuló plakkokban savtermelő és savas közegben jól növő baktériumok telepednek 
meg, melyek károsítják a fogfelszínt, szuvasodást okozva. A kockázati tényezők közül kiemelendő a 
gyakori szénhidrátfogyasztás, a rossz szájhigiéne és az erozív, - a fogstruktúrát károsító - italok 
fogyasztása. A szuvasodás megindulását segíti elő az átlagosnál gyengébb fogszövet (okai: 
hypoplasia, infractio, fractura dentis, szabaddá vált gyökérfelszín) is. Nem szabad megfeledkezni 
arról, hogy a nyáltermelést csökkentő betegségek és kezelések (Sjögren szindróma és más nyálmirigy-
betegségek, sugárterápia, gyógyszer-mellékhatás,) is fogszuvasodáshoz vezethetnek. A korona 
károsodása a fogfelszínen apró lyukként vagy hasadékként jelentkezik, mely a zománc és a dentin 
demineralizációjával párhuzamosan elszíneződik. Amennyiben a folyamat tovább halad, az a fog 
irreverzibilis károsodásához vezet, mert a zománcban és a dentinben nincsenek sem sejtek sem 
vaszkuláris elemek, így nem képes a regenerálódásra. A fogkorona caries általában lassan alakul ki, 
hiszen az infekciónak az erősen kalcifikált zománcot és a dentint teljesen át kell törnie. A szuvasodás 
egészen addig tünetmentes, míg el nem éri a pulpát. 

Hatáskör/kompetencia 

A Háziorvosi Hatásköri Lista alapján (XVII. fejezet, Sztomatológia) a fogszuvasodás és a 
következményes betegségek ellátása, a fogászati góc és a nyálmirigyek betegségeinek kezelése, a 
szájnyálkahártya-elváltozások és a foghiányok kezelése a szakellátás irányításával történik. A 
háziorvos emellett tájékozottnak kell lennie a fogpótlások és az implantáció kérdéskörében, az 
időskori szájüregi problémák terén, a maxillofaciális daganatok komplex kezelése, utókezelése és 
rehabilitációja felől, a fogászati és maxillofaciális sebészet modern diagnosztikus és terápiás 
lehetőségeiről és az akut fogászati ellátás szakmai és szervezeti lehetőségeiről. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Korábbi fogászati kezelések eredményei, táplálkozási szokások (szénhidrát és cukros üdítő 
fogyasztása), szájhigiéne felmérése (fogmosások rendszeressége, fogmosáshoz használt eszközök), 
gyógyszerek, sugárterápia (nyáltermelés csökkenése), fogágybetegségek jelenléte (foggyökér 
szuvasodás alapja). Genetikai faktorok felderítése: veleszületett zománc-hypoplasia, szekretoros IgA 
csökkent termelése. A családi anamnézisből a fogászati problémák, melyek rizikó-fogak jelenlétére 
utalhatnak). 

Pathogenezis 

A plakk képződésnek fontos szerepe van a fogszuvasodás és a periodontális fertőzések 
kialakulásában. A plakk kialakulkását a gazdaszervezet saját és az oda bekerülő mikroorganizmusok is 
befolyásolják, ezért a szájhigiéné, a táplálkozás és a genetikai prediszpozíció is befolyásolhatja a 
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kockázatot. A plakk savtermelő baktériumai (Streptococcus mutans és Lactobacillus spp.) a plakk 
felszínét kolonizálva a fog kemény szöveteit destruálják, fogszuvasodáshoz vezetve. A caries 
kialakulásának megelőzéséhez legalább három különböző tényező szükséges: folyamatosan 
termelődő neutrális kémhatású nyál, mely mossa a fogakat, puffereli és kimossa a bakteriális savakat 
és kálciummal és foszfáttal helyreállítja a megrongálódott fogfelszínt. Emellett a nyálban található 
különféle enzimek és immunglobulinok antimikrobális hatást fejtenek ki. A második a nyelv és a 
buccalis membránok tisztító funkciója, mely a fogak felszínét megtisztítja a lerakódott 
ételmaradéktól. Harmadikként a fog felszínén nyáleredetű, sejt és struktúra nélküli baktériummentes 
felszín helyezkedik el (acquired pellicle), mely megakadályozza a baktériumok bejutását. Ha nincs 
rendszeres fogmosás, akkor ez a pelliculum baktériumokkal kolonizálódik, és supra- és 
subgingiválisan baktérium plakkok jelennek meg, melyek cariessé alakulnak. Bakteriális stimulus vagy 
gyulladás hatására a szájüregben antimikróbás peptidek képződnek (defensin). Idősebb korban a 
plakk-képződés kifejezettebb, mely gingiva hátrahúzódással társulva a gyökérben jelentkező cariesek 
kialakulásának veszélyét nagymértékben fokozza. 

Fizikális vizsgálat 

A szájüreg, a nyálmirigyek és a nyirokcsomók vizsgálata inspekcióval és tapintással. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

A társbetegségek felderítésére (Sjögren szindróma, szekretoros IgA hiány, allergiás betegség stb.), 
szükség esetén a véralvadási paraméterek kontrollja. 

Képalkotó vizsgálatok 

Szükség esetén rtg. felvétel (fogászati góc, ill. a fogszuvasodás pontos elhelyezkedésének és 
kiterjedésének meghatározására) 

Egyéb vizsgálatok 

Nem releváns 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 

Extra- és intraoralis vizsgálat, szükség esetén szenzibilitás/vitalitás vizsgálat. A differenciál-diagnózis 
nem releváns. 

Kezelés 

A fogszuvasodás alapvető terápiája a fogtömés, mely megvalósulhat fogszínű (adhezív, fényre 
polimerizálódó) tömésanyaggal (esztétikai szempontok miatt a front- és kisőrlő fogak esetén célszerű 
használni). Az amalgám tömés (nem adhezív tömés) a kis- és nagyőrlő fogakban javasolt. 

Gondozás 

Félévente szükséges fogászati kontroll vizsgálat, melynek során vizuális, taktilis és szenzibilitás 
vizsgálattal ellenőrzik a tömött fog állapotát. 
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Endocarditis profilaxis fogászati kezelés esetén 

A 2007-es AHA irányelv alapján endocarditis profilaxisban csak a legveszélyeztetettebb 
betegcsoportot kell részesíteni. Ide tartoznak a műbillentyűvel élők, olyan billentyűműtéten 
átesettek, akiknél idegen anyag került beültetésre a műtét során, akik anamnesisében infektív 
endocarditis szerepel, congenitalis szívbetegség különböző eseteiben és transzplantált szív 
billentyűzavaraiban. 

Terápiás elégtelenség 

Terápiás elégtelenségről beszélünk, ha a fogtöméssel a beteg nem elégedett, az morfológiailag nem 
követi az adott fog paramétereit, és a rágásban vagy a beszédben zavarja a beteget. 

Primer prevenció 

A fogszuvasodás megelőzésének legegyszerűbb módja a fluoridozott ivóvíz használata, mely a dentin 
apatit kristályaival komplexet képezve (a hidroxil gyököt helyettesítve) a fog struktúráját erősíti. 
Emellett a szuvas területek remineralizációját is elősegíti és bakteriosztatikus hatása van. Emellett 
napi 2-3 fogmosás javasolt fluoridos fogkrémmel (1000 ppm 1,1%-os Na-fluorid), mely a fog-plakk 
felszínre fluoridot szállít. Kulcsfontosságú az orális higiéne fenntartása, mely az alábbi lépésekkel 
valósítható meg: 

 Rendszeres fogmosás fluoridos fogkrémmel, és fogselyem használata az étkezések között 

 Étrendi tanácsadás a cukorban gazdag ételek és italok kerülésére. 

 Fertőzésre, gyulladásra hajlamos egyéneknél felszíni fluorid és antimikrobális öblítő 
(chlorhexidin) használata. 

 A kockázati tényezők (pl. dohányzás) csökkentése 

 Rendszeres fogorvosi kontroll 

Barázdazárás 

A barázdazárás 6-8 és 11-14 éves, caries szempontjából erősen veszélyeztetett gyermekeknek és 
ifjaknak ajánlott primer prevenciós eljárás. Ennek során, adhezív technikával a plakkretencióra 
alkalmas szűk és mély gödröcskéket és barázdákat öntisztuló; széles és sekély gödröcskékké és 
barázdákká alakítják. A barázdazáró anyag megkötése után olyan védőréteget alkot a fogakon, mely 
megakadályozza az ételmaradék és a baktériumok behatolását a szűk, szabálytalan barázdák és 
gödröcskék mélyére. A preventív barázdazárás javallatai: 

 Fokozott kockázató betegek: általános betegségben szenvedő, fogyatékkal élő, szociálisan 
hátrányos helyzetű és/vagy fogászati szempontból veszélyeztetett, caries aktív személyek 
caries-mentes fogai. 

 Egészséges fogak rizikó gödröcskéi és barázdái: maradó kis- és nagyőrlők, tejörlők retenciós 
gödröcskéi/barázdái, felső metszőfogak palatinális gödröcskéi. 

 Fogzománcra korlátozódó barázda és gödröcske caries 

Ellenjavallatok: kockázatmentes páciens és fog, nem teljesen áttört fog, approximális szuvasodás 
egyidejű fennállása, dentincaries, a fiziológiás váltáshoz közel álló tejmolaris. 
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Irodalom 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. A fog keményszöveteinek helyreállítása különböző 
tömőanyagokkal (1. módosított változat). Készítette: A Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma 
http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/minosegfejlesztes/fog-szajbetegsegek 
Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. Barázdazárás (1. módosított változat). Készítette: 
A Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma 
http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/minosegfejlesztes/fog-szajbetegsegek 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szakmai Protokollja a Háziorvosi Hatásköri Listáról. Egészségügyi 
Közlöny 61:1317. (2011) 
Szőke J, Petersen PE. Evidence for dental caries decline among children in an East European country 
(Hungary). Community Dent. Oral Epidemiol. 28:155. (2000) 
Petersen PE. Changing oral health profiles of children in Central and Eastern Europe - Challenges for 
the 21st century. http://www.who.int/oral_health/media/en/orh_eastern_europe.pdf 
Borbély J et al. A hazai felnőtt lakosság parodontális állapota epidemiológiai felmérés alapján. 
Fogorvosi Szemle 104:3. (2011) 
Wilson W et al; American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease 
Committee, American Heart Association Council on Cardiovascular Disease in the Young, American 
Heart Association Council on Clinical Cardiology, American Heart Association Council on 
Cardiovascular Surgery and Anesthesia, Quality of Care and Outcomes Research Interdisciplinary 
Working Group. Prevention of infective endocarditis: guidelines from the American Heart 
Association: a guideline from the American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis, and 
Kawasaki Disease Committee, Council on Cardiovascular Disease in the Young, and the Council on 
Clinical Cardiology, Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia, and the Quality of Care and 
Outcomes Research Interdisciplinary Working Group. Circulation 116:1736. (2007) 

Esetismertetés 

Bevezetés: A fogászati problémák banálisnak tűnhetnek az alapellátásban, de néha még tapasztalt 
szakembereknek is fejtörést jelentenek, és a differenciál-diagnosztikai nehézségeknek gyakran a 
beteg issza meg a levét. 

Egyéni és családi anamnézis: A 62 éves nőbeteg jobb oldali, homloktáji fájdalommal jelentkezett a 
rendelésen. A normál testalkatú nőbeteg kikérdezésre lázat, fertőzést negál. A fájdalom körülbelül a 
jobb oldali szemöldök medialis szögletében jelentkezik, intenzitása állandó, a munkában és alvásban 
zavarja. 

Két éves kora óta rendszeresen voltak foggal kapcsolatos panaszai, melyek miatt szülei gyakran vitték 
fogorvoshoz. Édesapja fogazata igen rossz volt, szájüregi daganat miatt veszítette el. Tizenöt éve a 
jobb oldali felső fogsorában jelentkezett először fájdalom, melynek hátterében foggyökérgyulladás, 
fogászati góc és arcüreggyulladás lehetősége vetődött fel. Mivel a kórok nem volt teljes biztonsággal 
tisztázható és a fájdalom intenzitása akadályozta a munkavégzésben, fokozatosan kihúzták a teljes 
jobb oldali felső fogsorát és protézist kapott. Ezt követően körülbelül egy év múlva jelentkeztek újra 
panaszai a bal oldali felső fogsorban. Mivel a kivizsgálás itt sem hozott egyértelmű diagnózist, a bal 
felső fogsort is eltávolították. A foghúzás szövődménnyel járt, a bal felső 6-os moláris fog beletörött 
az ínybe további fájdalmas beavatkozásokhoz vezetve. A teljes protézist fél évvel ezelőtt kapta meg, 
akkor állapota megnyugtatóan rendeződött. Jelen panasza, a jobb oldali homloktáji fejfájás fél éve 
kezdődött, látászavarral nem jár, folyamatosan jelen van, intenzitása a munkában és a pihenésben is 
zavarja. Nem dohányzik, alkoholt nem fogyaszt, cukorbetegsége nincs, hormonális kezelésben nem 
részesül. 
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Fizikális vizsgálat: Kp fejlett és táplált, BMI: 23 kg/m2. RR: 131/83 Hgmm, P: 82/min. Bőre normál 
színű, megtartott turgorú, nyirokcsomók, pajzsmirigy nem tapintható. Mellkasa részarányos, fizikális 
vizsgálattal a szív és a tüdő felett kóros nem észlelhető, has puha, betapintható, nyomásérzékenység, 
kóros rezisztencia nem észlelhető. Neurológiai vizsgálattal kóros nem észlelhető, érzékszervei épek. A 
beteg magatartása konvencionális. 

Differenciáldiagnózis: A homloktáji fájdalom hátterében felmerülhetne homloküreg-gyulladás, 
melyet az infekciós eredetre utaló tünetek hiánya és a fájdalom fennállásának időtartama alapján 
kizárhatunk. Lehetséges diagnózis emellett az ér eredetű elváltozások, migrén vagy a trigeminus 
neuralgia. A diagnózis pontosítása érdekében neurológiai, fül-orr-gégészeti, szemészeti kivizsgálás 
történt, negatív eredménnyel. Mivel panaszai progrediáltak, az agykoponya és a gerinc MR vizsgálata 
is megtörtént, melynek segítségével gracilisabb jobb nervus trigeminus ág volt megfigyelhető 
környezetében - esetleges kompressziót okozó - artériás érképlettel. 

Diagnózis: atípusos neurogén fájdalom 

Kezelési terv: Mivel a beteg munkavégzését és pihenését is akadályozta a fájdalom, ezért neurológiai 
javaslatra izomlazítókat, Xanaxot, Stazepint, a fájdalom erősődése miatt Contramalt és Teperint 
kapott. 

Gondozás, követés: A gyógyszeres kezelés ellenére romló állapot, és a gyógyszermellékhatások 
(főként Teperin) miatt a beteg akupunktúrás kezelést vett igénybe, amely mellett napi 
gyógyszeradagját csökkenteni tudta. 

Az intelligens, aktívan dolgozó, munkáját szerető nőbetegnek több mint egy évtizede áll fenn 
munkavégzést akadályozó erős fájdalma. A kórok feltáratlansága miatt felső fogsorát elveszítette. A 
panaszok végül fogászati eredettel nem magyarázható, további kezelést igénylő, továbbra is 
felderítetlen eredetű betegséget jeleznek, melynek szintentartása interdiszciplináris team munkáját 
igényli. A betegközpontú, sokoldalú munka koordinálására kifejezetten alkalmas a háziorvos, aki 
személyközpontú hozzáállásával segíthet a terápia optimalizálásában. Mottó: „Ne feledkezzenek meg 
róla, kedves kollegák, hogy a fog végén egy ember lóg!” (Dr. Tóth Pál) 

Tesztkérdések 

1. A fogkorona szuvasodás jellemzően gyermekeknél, fiatalkorúaknál fordul elő, mert 
A. A gyermekek tejfogai sérülékenyebbek 
B. Az utóbbi időben Magyarországon romlott a gyermekek száj higiénéje 
C. A barázdazárás még nem vált mindennapi gyakorlattá 
D. Felnőttkorban a rendszeres fogászati szűrésekkel megelőzhető a betegség 
E. A felnőttekre inkább a rossz parodontális állapot jellemző 
 
2. A fogszuvasodás kockázati tényezői közé tartozik: 
A. A fogászati kontroll vizsgálat elmulasztása 
B. Savtermelő baktériumok megtelepedése a plakkokban 
C. Rossz szájhigiéné 
D. Női nem 
 
3. A caries kialakulásának megelőzéséhez nyálra van szükség, mert 
A. A nyálban található enzimek antimikrobális hatást fejtenek ki. 
B. A nyelv és a buccalis membránok megtisztítják a fogfelszínt 
C. A fogfelszínen elhelyezkedő nyál eredetű baktériummentes felszín kolonizálódhat 
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D. A lúgos kémhatású nyál semlegesíti a bakteriális savakat 
 
4. A barázdazárás ellenjavallata: 
A. Felnőttkor 
B. Dentin caries 
C. Egészséges fog 
D. Zománc caries 
 
5. A fogszuvasodás primer prevenciójában fontos: 
A. Rendszeres fogmosás fluoridos fogkrémmel 
B. Étrendi tanácsadás a cukorban gazdag táplálék kerülésére 
C. Kockázati tényezők csökkentése 
D. Fluoridos ivóvíz használata 
E. Mindegyik 
 

Helyes válaszok: 1. E, 2. C, 3. A, 4. B, 5. E 

Fogágybetegségek (gingivitis, parodontitis) 
dr. Gera István 

Bevezetés 

Fogágynak, latinul parodontiumnak nevezzük a fogakat rögzítő szövetek együttesét. A fogágy 
összefoglaló neve az ínynek, gyökérhártyának, a cementnek és a processus alveolárisnak (1. ábra). 

 

1. ábra. A parodontium 

A fogágy fejlődéstanilag és funkcionálisan két nagy egységre, gingivára és a fogakat rögzítő 
szövetekre az ún. rögzítő apparátusra tagolódik. Tágabb értelemben minden, a fogágyon 
manifesztálódó kóros folyamatot „fogágybetegségnek” nevezhetnénk. Az irodalom azonban a 
„fogágybetegség” (angolul: the periodontal disease) elnevezést fenntartja a parodontiumnak a 
dentális plakk (dentalis biofilm) következtében kialakult gyulladásos betegségeinek összefoglaló 
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diagnózisára. Jelen fejezetben a háziorvos számára legfontosabb ismereteket foglaljuk össze. A 
fogágybetegségről részletesebben az 1. csatolt mellékletben olvashat az érdeklődő. 

Melléklet. Fogágy-betegségek 

Definíció, BNO tartomány 

A plakk-okozta gingivitis lényegében az egészséges szervezet normális védekező mechanizmusa az 
ínyszél mentén felhalmozódó opportunista bakteriális biofilmmel szemben. A gingivitis nem jár a 
fogakat rögzítő szövetek (gyökérhártya és csont) pusztulásával és a bakteriális irritáció megszűntével 
visszafejlődik. 

 

2. ábra. Gingivitis 

A fogágy (gyökérhártya és alveolaris csont) betegsége a parodontitis, vagy fogágygyulladás, amely 
már több-kevesebb alveolaris csontpusztulással és idővel vissza nem fordítható rágófunkció 
csökkenéssel jár együtt. Parodontitis többnyire korábban fennálló gingivitis talaján alakul ki, az arra 
fogékony szervezetben, ha több helyi és általános rizikófaktor együttesen jelen van. Korábban az 
empirikus megfigyelések alapján úgy vélték, hogy a fogágybetegség klinikailag és patológiailag 
egységes kórkép. Ma azonban tudjuk, hogy a fogágybetegség kóroktanilag közel álló betegségek 
összessége, amelynek tünetei, klinikai lefolyása és prognózisa igen különböző [1]. 

 

3. ábra. Parodontitis 

Alapvetően megkülönböztetünk egyébként egészséges egyének szájában kialakuló dentalis biofilm 
okozta parodontitist és olyan parodontális pusztulást, amely súlyos, általános szervezeti 
háttérbetegséggel (leukemia, AIDS) vagy örökletes funkcionális zavarokkal társul (Down-kór, LAD1-1, 
Papillion-LeFevre szindróma stb.). 
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K0510 Az ínyszél krónikus gyulladása (gingivitis) 
K0540 A fogakat rögzítő tartószerkezet krónikus gyulladása (parodontitis) 

 

Epidemiológia 

A fogágybetegség, hasonlóan a carieshez, népbetegség. A magyar felnőtt lakosság közel 100%-a 
érintett valamilyen mértékben. Amennyiben a fogágybetegséget úgy definiáljuk, hogy abba 
beletartozik a legenyhébb ínygyulladás is, akkor valóban alig találunk olyan embert, akinek ne lenne 
legalább enyhe ínygyulladása. Ha azonban fogágybetegnek csak a súlyos parodontális alveolaris 
csontpusztulást mutató egyéneket minősítjük, ahol legalább egy-két fog körül van 5 mm-nél mélyebb 
ínytasak, vagy az epidemiológiai kép sokkal kedvezőbb, és csupán a felnőtt lakosság 15-20%-a 
szenved valóban fogágybetegségben. 

A leíró epidemiológiai és keresztmetszeti epidemiológiai vizsgálatok összefüggést tártak fel az 
életkor, szájhigiéne vagy rossz szokások és a fogágybetegség gyakorisága és súlyossága között. Az 
analitikus epidemiológiai vizsgálatok vizsgálták a kockázati tényezők szerepét (pl. dohányzás, 
táplálkozás, diabetes, iskolai végzettség). A legértékesebb adatokat a követéses epidemiológiai 
vizsgálatok nyújtják. Ezek már incidencia adatokat is szolgáltatnak. 

A teljesen egészséges ínyű egyének szájában is ínygyulladás fejlődik ki, ha legalább három hétre 
abbahagyják a fogmosást [2]. Majdnem mindegyik epidemiológiai vizsgálat egyértelmű pozitív 
korrelációt tárt fel a dentális plakk (dentális biofilm) mennyisége és a gingivitis súlyossága között [3]. 
A gingivitis nem feltétlenül progrediál az alveolaris csont pusztulásával járó parodontitisbe [4]. 

A tejfogak körüli fogágy állapotát csak kevés epidemiológiai vizsgálat tanulmányozta [5]. A 
serdülőkorban kifejlődő parodontitis prevalenciája Európában és az USA 0,1% alatt van. A 
serdülőkorú fiatalok között a leggyakoribb parodontális tünet az ínyvérzés és a fogkő, 
Csontpusztulással járó fogágybetegség ebben a korban még csak elszórva fordul elő [6]. 
Magyarországon 12 éves korcsoportban 1985-ben a vizsgált személyek 26%-ának 1991-ben pedig 
39%-ának volt ép ínye. 1985-ben ebben a korcsoportban 4,1%-ban nem fordult parodontális tasak, 
1991-ben ebben a korcsoportban már egyetlen egy ilyen tanulót sem találtak [6]. Egy néhány évvel 
később hazánkban végzett vizsgálat szerint a 12 évesek körében 20,9%-nak és a 14 évesek között 
csak 13,1% -nak volt teljesen ép az ínye [7]. 

Nyugat-európai adatok szerint a középkorú lakosság 80-85%-ának csak ínygyulladása, ill. enyhe-
közepes fogágygyulladása van [9, 10, 11]. Viszonylag kis százalékban fordul elő teljesen ép ínyű 
egyén. Az elmúlt két évtizedben a közel 40 éve elkezdett prevenciós programoknak köszönhetően 
elsősorban a skandináv országokban javult a felnőtt lakosság parodontális státusa [12, 13]. 
Függetlenül egy ország gazdasági és társadalmi fejlettségétől, a felnőtt lakosok hozzávetőlegesen 10-
15%-a szenved súlyos fogágybetegségben [11]. A valóban súlyos fogágybetegek aránya az egyes, 
különböző fejlettségű országokban nagyjából azonos és nem mutat javuló tendenciát. Ez arra mutat, 
hogy a szájhigiénén kívül több egyéb rizikó és súlyosbító tényező is felelőssé tehető a súlyos, 
destruktív fogágybetegség kialakulásáért. 

Egy Magyarországon 1985-ban és 1991-ban elvégzett WHO vizsgálat adatai szerint 1985-ben a 35-44 
éves korcsoportban 8,0%-ban fordult elő súlyos fogágybetegség, 1991-ben ugyanebben a 
korcsoportban és ugyanazokban a helységekben ez 2,3%-ra csökkent [14]. A Hermann és mtsai által 
2005-ben végzett, közel 5000 fős populáció reprezentatív vizsgálatának adatai szerint súlyos 
parodontitis férfiak körében 9%-ában, nők között 6%-ban fordult elő [14]. Ép parodontiuma a férfiak 
17%-ának, a nők 23%-ának volt. 
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Életkor 

Régóta ismert, hogy egy adott populációban az életkorral arányban súlyosbodik a parodontális 
szövetek pusztulása. Maga az életkor azonban nem oka a parodontium pusztulásának, ez sokkal 
inkább az eredője az élet során lezajló folyamatoknak. Egy az USA-ban 15000 18-80 év közötti lakosra 
kiterjedő keresztmetszeti vizsgálat szerint az összes egyedek 76%-nak volt legalább 2 mm 
tapadásvesztesége, 30%-nak volt 4-6 mm tapadásvesztesége, de csak 7,6%-nak volt 6 mm-nél 
nagyobb tapadásvesztesége (4. ábra). 

 

4. ábra. A tapadásveszteség alakulása az életkor függvényében 

Nemi hovatartozás 

Férfiak szájhigiéniája általában rosszabb és parodontális státusuk súlyosabb, mint az azonos korú nők 
csoportjának [15]. Nyugat Európában a nők lényegesen gyakrabban keresik fel fogorvosukat és az 
egészség iránti igényük magasabb, mint a férfiaké. A hazánkban végzett felmérés szerint is a nők, és 
elsősorban a magasabb iskolai végzettségűek gyakrabban keresik fel fogorvosukat, mint a férfiak. A 
nők körében 34% míg férfiak esetében csak 28% vallotta magát rendszeresen fogorvoshoz járónak 
[16]. 

Szociális-gazdasági helyzet 

Az alacsonyabb jövedelmű csoportok átlagos szájhigiénés és parodontális státusa rosszabb, mint a 
magasabb jövedelmű, iskolázottabb rétegeké [15, 16]. Ennek oka lehet az, hogy ezek a rétegek 
kevesebbet költhetnek szájhigiénés eszközökre, nem engedhetnek meg maguknak bizonyos fogorvosi 
beavatkozásokat, és egyes régiókban egyszerűen nem is juthatnak el megfelelő fogorvosi rendelőbe 
Hermann 2005-ös vizsgálati eredményei szerint szoros összefüggés volt az iskolázottság foka és a 
parodontális státus között [14]. A parodontitis esetében, mint sok más magatartási betegség 
esetében is kimutatható bizonyos szociális-edukációs grádiens. 



 2385 

Morbiditás, mortalitás 

A fogágybetegség kiemelkedő rizikófaktorként szerepelhet bizonyos általános szervezeti betegségek 
kórokában. Elsősorban a cardiovasculáris betegségek előfordulása és a fennálló parodontitis között 
mutattak ki szoros összefüggést. Hasonló összefüggés áll fenn a parodontális állapot és a stroke 
incidenciája között is. Valószínűleg a fogágybetegség rizikó faktora az alacsony testsúlyú 
koraszülésnek is. A parodontitisben szenvedő anyák körében kétszer gyakoribb a koraszülés, mint a 
parodontitisben nem szenvedő kontroll csoportban. Hazai vizsgálati adatok szerint már kezdődő 
parodontális gyulladás is kockázati tényező és emelkedik a koraszülöttek aránya és csökken a 
születési testsúly [17, 18]. A parodontális tasak góc. A fertőzött parodontális tasakból folyamatosan 
baktériumok és azok bomlástermékei kerülhetnek a szisztémás keringésbe [17, 18]. Egy rágófog 
körüli 5 mm mély parodontális tasak fala a szervezet számára több négyzetcentiméternyi, szabad, 
nyitott sebfelszínt jelent. Ezen keresztül a szervezetünk állandóan, közvetlenül több trillió 
mikroorganizmussal érintkezik. A bakteriémia mértéke elsősorban az ínygyulladás fokától és a 
parodontális tasak mélységétől függ. Súlyos parodontitisben valódi bakteriális invázió következik be 
(5. ábra) [19]. 

 

5. ábra. Súlyos parodontitis 

Így ilyenkor a baktériumok által elárasztott ínyszövetből spontán módon, közvetlenül is kerülhetnek 
baktériumok és bakteriális termékek a szisztémás vérkeringésbe. A folyamatosan véráramba kerülő 
baktériumok és bakteriális termékek a fókusztól távol is gyulladásos ér endothel válaszokat 
provokálhatnak. 

A dentális/parodontális góc és az infektív endocarditis (IE) 

Az iInfektív vagy más néven bacterialis endocarditisben átlagosan az esetek 15%-ában tudtak 
kimutatni a tünetek fellépése előtti egy hónapon belül elvégzett invazívnak minősülő fogászati 
beavatkozást vagy fogazatai gyulladást. Mivel az esetek több, mint 50%-ában nem deríthető ki 
összefüggés a kórelőzmény és az IE incidenciája között, ezért az ismert eredetű esetek több mint 
30%-a vezethető vissza fogászati anamnézisre (1. táblázat). 

1. táblázat. A bacterialis endocarditis oka 

Ok % (95% C.I.) 

Fogászati beavatkzások 7,5 (5,5-9,4) 
Dentalis és parodontalis infekciók 7,6 (5,2-9,6) 
Orvosi beavatkzások 14,5 (12,5-17,8) 
Nem orális infekciók 15,5 (13,5-16,5) 
Intravénás drog 4,5 (2,3-6,8) 
Ismeretlen 52,5 (48,0-54,1) 
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Az IE leggyakoribb oka a Streptococcus sanguis, amely még ép parodontális viszonyok mellett is a 
dentális plakk egyik leggyakoribb összetevője [20]. Ez a baktérium előszeretettel tapad meg az erek 
falán kialakult thrombusokon. A Gram-pozitív S. sanguis mellet több Gram-negatív baktérium is 
okozhat endocarditist. Az IE-ben szenvedő betegek haemoculturájából sokszor izolálhatók dentális 
plakkból származó Gram-negatív baktériumtörzsek is [21]. Ezek között előfordulnak 
parodontopatogén kórokozók is, mint pl. Actinobacillus actinomycetemcomitans, Eikenella 
corrodens, Fusobacterium nucleatum vagy Capnocytophaga törzsek [22]. Az invazívnak minősülő 
fogászati beavatkozások előtt antibiotikum profilaxis kötelező a nagy kockázatú betegek esetében. 
Magas rizikó csoportba sorolandó az aorta stenosisban, szívbillentyű-elégtelenségben szenvedő 
(vitium), vagy a műbillentyű beültetésen átesett egyének, valamint a haemodializis alatt álló krónikus 
vesebetegek is. A szívműtétek vagy izületi protézisek beültetése előtt a beteg fogazati és parodontális 
státusát rendezni kell. Fontos lenne, hogy a betegek a műtétet követően is állandó szakszerű 
szájhigiénés-parodontális fenntartó kezelésben részesüljenek. 

A parodontális státus és az atherosclerosis, valamint a 
cardiovascularis/cerebrovascularis betegségek közötti kapcsolat 

Összefüggés van a fertőzés és az atherosclerosis között, beleértve a myocardiális és cerebrális 
infarctus-t is [23]. A krónikus fogágybetegség az atherosclerosis egyik komoly rizikófaktora lehet. A 
két közös jellemző az életkor, a dohányzás, és a stressz hatás. Az utóbbi években számos kórokozót 
hoztak összefüggésbe az atherosclerosissal, így a Helicobacter pylori-t, Chlamydia pneumoniea-t, a 
Cytomegalovírust. Coronaria plakkból izoláltak parodontális tasakból származó Porphyromonas. 
gingivális és Tennerela. forsythia RNS maradványokat is [24]. 

Az amerikai National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) adatbázisa 9760 személy 14 
éven keresztül folytatott követése során azt találták, hogy azoknál, akiknek a vizsgálat kezdetén már 
súlyos parodontitisük volt, 25%-kal nagyobb arányban fordult elő ischemias szívbetegség, mint 
azoknál, akiknek a kiinduláskor ép volt a fogágya [25]. A fiatal korcsoportban (25-49 évesek) a súlyos 
parodontitis 70%-kal emelte a coronaria-betegség incidenciájának rizikóját. Egy másik, 18 évet 
felölelő a kiinduláskor már fogágybetegségben szenvedő csoport körében átlagosan 50%-kal volt 
nagyobb a valószínűsége annak, hogy a későbbiekben koszorúér betegség fejlődik ki, mint a 
kiinduláskor fogágybetegségben nem szenvedő kontroll csoportban. 

Az utóbbi években végzett bakteriológiai vizsgálatok szintén bizonyos pozitív korrelációt véltek 
felfedezni a cardiovascularis betegségek előfordulása és bizonyos patogén mikroorganizmusok 
jelenléte között. Egy 1999-ben végzett vizsgálat szerint 97 szívinfarctuson átesett egyén 
szignifikánsan magasabb arányban hordozott a parodontális tasakjában Porphyromonas gingivalis és 
Bacterioides forshytus (Tannerella forsythia) törzseket, mint a hasonló korú, szívinfarctuson át nem 
esett kontroll csoport egyénei. Humán atheromák biopsziás vizsgálatakor nagy tömegben találtak az 
atheromás plakkokban parodontális patogén baktériumtörzseket, ill. azok antigénjeit (P. gingivalis, T. 
forsythia, Aa. stb.) [26]. A hosszú ideig fennálló, gyulladt parodontális tasakból nagy mennyiségben 

kerülhet a szisztémás keringésbe néhány olyan gyulladásos citokin (IL-1  PGE2) is, amely szintén 
felelős lehet bizonyos endothel károsodásért. 

Nagyszámú adat szól az atherosclerosis alapján kifejlődő cerebrovascularis betegségek és a dentális 
infectiók közötti összefüggések mellett is. Minél súlyosabb volt a kiindulási parodontális alveoláris 
csontpusztulás, annál nagyobb volt a stroke előfordulásának veszélye [26]. A 60%-os alveoláris 
csontvesztésnél a stroke relatív esélyhányadosa 5,58 volt [27]. 
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A parodontium és a diabetes mellitus (DM) 

A destruktív parodontitist ma a diabetes mellitus hatodik komplikációjaként tartják számon, a 
retinopathia, nephropathia, neuropathia, vasculopathia és retardált sebgyógyulás mellett [12, 13, 
28]. A rosszul beállított cukorbetegek esetén szignifikánsan nagyobb mértékű a tapadásveszteség 
progressziója. A II-es típusú diabeteszesek esetén is súlyosabb a fogágybetegség szemben az 
egészségesekkel. Egy vizsgálat szerint 2,8-szer valószínűbb a tapadásveszteség és 3,4-szer a 
csontveszteség kialakulása, mint egészséges egyénekben [29]. A krónikus parodontális infectio is 
hatással van a diabeteses állapot súlyosságára és annak kezelhetőségére. A jól kontrollált 
cukorbetegek, akik rendszeres parodontológiai kezelésben is részesülnek és jó szájhigiénéjük van, 
nem fogékonyabbak súlyos parodontitisre, mint a nem diabetesesek. 

A parodontális infectio és a terhességi komplikációk kapcsolata 

A fogágybetegség a koraszülés lehetséges rizikófaktora [30]. A koraszülő nők szignifikánsan rosszabb 
parodontális állapottal rendelkeznek, mint a kontrollok [31]. A koraszülő anyák subgingivális 
tasakflórája szignifikánsan nagyobb tömegben tartalmazott Gram-negatív, anaerob 
mikroorganizmusokat és a gingivális sulcus váladék IL-1β és PGE2 koncentrációja szignifikánsan 
magasabb volt, mint a hasonló életkorú, normális testsúllyal szülő anyáké [32]. Egyértelmű pozitív 
korreláció van a terhes anyák parodontális állapota és a koraszülések gyakorisága között [17, 30, 33, 
34, 35]. 

Hatáskör, kompetencia 

A hatásköri listában számos ponton teszi a családorvos feladatává a szájüreg vizsgálatát Elsősorban a 
magas kockázati csoportokban. A terhes anyák rutin fogászati szűrővizsgálata mellett fontos a 
parodontális státus vizsgálata és a korai kezelés indikálása. Ezek a primer prevenció, a 
kardiovaszkuláris kockázati tényezők felmérése, a tercier prevenció, valamint az egészségnevelés, 
tanácsadás, fogszakorvoshoz, parodontológus szakrendelésre utalás. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Valamennyi orvosnak kötelessége, hogy a páciensekkel történő találkozáskor rákérdezni, hogy jár-e 
rendszeresen fogorvoshoz és milyen gyakran mos fogat. Rossz szájszag esetén komoly gyanú 
merülhet fel súlyos parodontális gyulladásra vagy elhalt, gangrénás fogazatra. Különösen fontos 
magas kockázaticsoportba tartozó páciensek esetében a fogászati anamnézis felvétele. A magas 
vérnyomás betegségben szenvedők, akik Ca-csatorna-blokkoló szereket szednek, a rossz szájhigiéne 
mellett nagyon súlyos ínyduzzanattal reagálhatnak a gyógyszer szedésére. A terhes anyák fogazati 
parodontális kezelése legalább ilyen fontos. 

Patogenezis 

A parodontitis legfőbb oka a dentális plakk (biofilm). A parodontális károsodás legnagyobb részt 
azonban nem direkt bakteriális pusztítás eredménye, hanem a dentális plakk ellen kialakult 
gyulladásos immunválasz következtében fellépő szövetpusztulás. A gyulladásos reakció során 
felszabaduló katabolikus szöveti faktorok hatására pusztul az íny és a gyökérhártya kollagén 
rostállománya. Az alveoláris csontban a rezorpciós folyamatok lépnek túlsúlyba, melynek eredménye 
nettó parodontális csontveszteség. 
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Senki szája sem steril, mindenki szájában jelentős mennyiségű változatos összetételű comenzális 
bakteriális flóra él. Amenyiben ezek olyan felszínekre tapadnak, amelyek nem képesek desquamatio 
révén megújulni, akkor ott egyre vastagodó baktérium réteg alakul ki, amelyet ma biofilm névvel illeti 
a szakirodalom. Biofilm alakulhat ki nem csak a szájüregben lévő fogak, de endokatéterek, 
műbillentyűk és ízületi protézisek felszínén is. A leggyakoribb azonban a dentális biofilm. Ennek 
felhalmozódását hatékony fogmosási technikával előzhetjük meg. Ha időt engedünk annak, hogy a 
szájüregi komenzális flóra tagjai a fogfelszíneken kolóniát alkossanak és megvastagodjanak, akkor 
idővel a biofilm mélyében olyan anaerob körülmények alakulnak ki, amely subgingivalisan nagy 
tömegben virulens anaerob törzsek elszaporodását eredményezi. Ezekkel a természetes immunitás 
védelmi rendszere már nem tud egyensúlyt tartani. A kifejlődő specifikus immunválasz eredménye 
pedig már kollagénpusztulás és a csontrezorpció. A pusztulás mértéke attól függ, hogy a folyamat 
során milyen mennyiségben termelődnek gyulladásos és katabolikus cytokinek (IL-1, IL-6, TNFα, 
RANKL stb). 

A baktériumok magukban nem képesek destruktív parodontitist okozni. Ehhez szükséges az a 
fogékony szervezet, amely a többnyire normál szájflóra alkotókat hordozó bakteriális biofilmre úgy 
reagál, hogy a védekezés jelentős szövetpusztulással is együtt jár. A válaszreakció minőségét és 
hevességét több tényező befolyásoló tényezők között kiemelkedő szerepe van a dohányzásnak, a 
diabetesnek, táplálkozásnak, a stressz okozta immunszupressziónak vagy a genetikai tényezőknek. A 
szervezeti gyulladásos válaszreakció milyenségének meghatározásában a legfontosabb szerepet 
örökletes hajlamosító tényezők játszanak. Ezt bizonyítják ikervizsgálatok és a rohamosan fejlődő 
genomika tudománya is. 

Fizikális vizsgálat 

A színelváltozás (rubor), a duzzanat (tumor), a lokálisan megemelkedett hőmérséklet (color) 
általában minden klinikai formában jelen van. Nem találkozunk minden esetben fájdalommal (dolor) 
és jelentős funkciókiesés (functio laesa) is csak nagyon súlyos tapadásveszteség után alakul ki. A 
klasszikus gyulladásos tünetek mellett a parodontológus még három igen fontos diagnosztikus jelre 
támaszkodhat: az ínyvérzés, a sulcus váladék mennyisége és suppuratio jelenléte vagy hiánya. 

Az ínyszél színváltozása és duzzanata alapján nagyon jól elkülöníthető a teljesen ép parodontium és a 
gyulladt íny vagy parodontium egymástól. Az íny duzzanata vagy színelváltozása azonban nincs 
arányban a parodontiumban zajló gyulladásos folyamat mértékével és nem utal a mélyebb szövetek 
veszélyeztetettségére vagy a betegség progressziójának mértékére. 
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6. ábra. Ép íny 

 

 

7. ábra. Gyulladt íny 
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A fenti paraméterek alapján tehát csak a teljesen ép és beteg íny vagy parodontium között tehetünk 
különbséget, további differenciáldiagnosztikai értékkel ezek nem bírnak. Különösen nehezen 
értékelhető erős dohányos egyén gingivális állapota a klinikai tünetek alapján. Dohányosokban a 
fokozott elszarusodás és a gingiva renyhébb keringési viszonyai, valamint a viszonylagos 
immunszupresszió miatt lényegesen mérsékeltebb ínyszéli gyulladás fejlődik ki, mint nem 
dohányosokban. A parodontális szövetek pusztulása viszont fokozottabb. 

Ma az egyik legtöbbet használt és objektívnak vélt diagnosztikai jel az ínyvérzés. Amennyiben az 
ínyszél enyhe irritáció hatására vérzik, ez egyértelmű jele annak, hogy ott már gyulladás zajlik. A 
teljesen ép íny szokványos irritáció hatására (fogmosás, rágás stb.) nem vérzik. Az ínyvérzés alapján 
pontosan elkülöníthető a teljesen ép íny a beteg ínytől. Csupán az ínyvérzés alapján azonban nem 
mindig következtethetünk az ínygyulaldás súlyosságára és még kevésbé a rögzítő apparátus 
gyulladására vagy a tapadásveszteség progressziójára. 

 

8. ábra. Ínyvérzés 

A sulcus váladék gyulladásos exsudátum és így mennyisége és a gyulladás foka között pozitív 
korreláció áll fenn. Tasakképződéssel járó parodontitis aktív stádiumában nagyszámú PMN leukocyta 
lép ki a tasakba, és ha a tasakfalra kívülről nyomást gyakorolunk, sárgás gennyes váladék préselhető 
ki a tasakból. Ez a klinikai jel sem alkalmas azonban egymagában a betegség aktivitásának vagy 
progressziójának egyértelmű megítélésre. 

A nagy tömegű supragingivális plakk és fogkő szintén olyan diagnosztikus jel, mely segít elkülöníteni a 
teljesen ép, valamint a beteg ínyt és parodontiumot egymástól. A dentális plakk sárgás színű, szabad 
szemmel nem könnyű észrevenni, azonban specialis plakk festékkel könnyen kimutatható és 
páciensünk számára is demonstrálható. 

 

9. ábra. Dentalis plakk 
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A subgingivális fogkő jelenléte mindenképen arra mutat, hogy korábban a sulcusban már gyulladás 
zajlott. A felszínes subgingivalis fogkő az ínyszélen keresztül kékes-fekete csík formájában áttűnik. Ez 
olyan diagnosztikus jel, amely felhívja figyelmünket arra, hogy ilyen estben mindenképen 
professzionális szájhigiénés kezelés indikált. 

 

10. ábra. Supragingivális fogkő 

 

 

11. ábra. Subgingivalis fogkő 

A fejlett parodontológiai hálózattal bíró országokban nagy lendületet adott a parodontális primer és 
szekunder prevenciónak a WHO által 1982-ban elfogadott és bevezetett új indexrendszer a CPITN 
index („Community Periodontal Index of Treament Needs”) [36]. A CPITN Index felvételéhez speciális 
színnel jelölt parodontális tasakmérő szondát szerkesztettek. A szonda 0,5 mm átmérőjű gömbben 
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végződik. A színes csík a szondán a gömböcskétől mért 3,5-5,5 mm-ig húzódik. Az index értékelési 
kritériumait a 2. táblázat mutatja. 

2. táblázat. a CPITN index 

Index Kép Szükséges kezelés 

0 Teljesen egészséges a parodontium az adott sextánsban Nincs tennivaló 
1 Az adott sextansban nincs sem tasak, sem plakk-retenciós 

tényező, de szondázáskor vérzést észlelünk 
A szájhigiéne javítása 

2 Az adott sextansban nincs 3 mm-nél mélyebb tasak (a 
szonda fekete jelzése teljes egészében látható), de 
vannak plakk-retenciós tényezők (fogkő, túlérő tömés 
stb.) 

Depurálás, a plakk-retenciós 
tényezők eliminálása és a 
szájhigiéne javítása 

3 Az adott sextansban a maximális tasakmélység nem 
haladja meg a 4-5 mm-t, azaz a szonda fekete csíkja még 
látható 

Supra- és subgingivális 
depurálás, a plakk-retenciós 
tényezők eliminálása és a 
szájhigiéne javítása. 

4 Az adott sextansban a maximális tasakmélység 
meghaladja az 5,5 mm-t, azaz a szonda fekete csíkja 
teljesen eltűnik a tasakban 

A sextansban már komplex 
parodontális kezelés indikált 
és a beteget lehetőleg 
specialistához kell utalni. 

 

Klinikailag a parodontális szövetpusztulást megítélhetjük megtekintéssel és qualitativ leírással (12. 
ábra), a klinikai tapadás nívójának méréssel történő meghatározásával (13. ábra) és radiológiai 
értékeléssel (14. ábra). További módszer a fog mozgathatóságának vizsgálata. 

 

12. ábra. Parodontalis szövetpusztulás 
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13. ábra. A klinikai tapadás nívójának megítélése 

 

 

14. ábra. A parodontalis szövetpusztulás röntgenképe 

Laboratóriumi vizsgálatok 

A legtöbb esetben klasszikus klinikai fizikális és radiológiai diagnosztikus módszereink elegendőek az 
adekvát klinikai diagnózis és a kezelési terv felállításához. A hagyományos bakteriológiai tenyésztési 
módszerek időigényesek, költségesek és sok hibalehetőségük van. Csupán vitális baktériumok 
kimutatására alkalmasak. A bakteriológiai meghatározásban ma sokkal inkább a DNS, immunológiai 
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és enzim analitikus módszerek kerültek előtérbe. A rutin diagnosztikában ezeket még nem 
alkalmazzák széles körben. 

Képalkotó vizsgálatok 

A röntgenfelvételen leolvasható a zománc-cement határ és az alveoláris csontszél közötti távolság, a 
gyökér hossza, a parodontális csontpusztulás mértéke és formája (verticalis vagy horizontális 
csontpusztulás). A parodontális röntgen diagnosztikáról részletesen a parodontológiai és fogászati 
röntgenológia tankönyvekben olvashat az érdeklődő olvasó [37]. A két dimenziós röntgen felvételen 
jól látható az alveolaris csontpusztulás, amely kiterjedése és alakja azonban csak a sebészi feltárás 
után diagnosztizálható pontosan (15. ábra). 

 

15. ábra. Alveolaris csontpusztulás röntgenképe 

A parodontális szűrővizsgálatokban nagy segítséget nyújt az egész fogsorról készült 
orthopantomograph felvétel (16. ábra). 
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16. ábra. Az egész fogsorról készült orthopantomograph felvétel 

Differenciál-diagnózis 

A fogágybetegség legújabb klasszifikációjának alapja az Amerikai Parodontológus Társaság (AAP) 
1999-es beosztása [38]. Eszerint megkülönböztetünk ínybetegségeket és a rögzítő apparátus 
betegségeit (3. táblázat). 

3. táblázat. A fogágybetegség felosztása 

I. A GINGIVA BETEGSÉGEI 
A. Plakk okozta ínybetegségek 
1. Csak plakk okozta ínybetegségek 
2. Ínybetegségek szisztémás háttérrel (terhesség, diabetes, leukaemia, agranulocytosis) 
3. Gyógyszerszedéshez társuló ínybetegségek (hidantoin, nifedipin, cyclosporin, orális 
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anticoncipiensek) 
4. Hiánybetegségekhez társuló ínybetegségek (C-vitamin) 
B. Nem dentális plakk okozta ínyelváltozások 
1. Specifikus bakteriális gingivális infectiók (Neisseria gonorrhea, Treponema pallidum Actinomyces 
israeli, Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus) 
2. Specifikus vírus infectiók (HSV1,-2) 
3. Specifikus gombás ínygyulladás (Candida) 
4. Genetikai alapon kifejlődő ínyelváltozások (herediter fibromatosis gingivae) 
5. Az ínyen manifesztálódó szisztémás állapotok 
6. Traumás ínyléziók/ iatrogen, baleset okozta (kémiai, fizikai, hőhatás) 
7. Idegentest-reakciók kémiai, fizikai vagy hőkárosodás 
II. A RÖGZÍTŐ APPARÁTUS BETEGSÉGEI 
Krónikus parodontitis: lokalizált, generalizált 
Aggresszív parodontitis: lokalizált, generalizált 
Parodontitis szisztémás háttérrel (szerzett neutropenia, leukaemia, genetikai betegségek: familiáris 
és ciklikus neutropenia, Down szindróma, leukocita adhezios deficiencia, Papillion-Lefévre 
szindróma Chediak-Higashi szindróma, glycogen tárolási betegségek, infantilis geneticus 
agranulocytosis, Cohen szindróma Ehler-Danlos szindróma, hystiocytosis, hypophosphatasia, 
hormonális hatások: diabetes, kortikoszteroidok, PTH) 
Necrotizáló fogágybetegség: necrotizáló ulceratív gingivitis, necrotizáló ulceratív parodontitis 
Parodontium abscessusai 

 

Terápia 

A háziorvos szempontjából eldöntendő, hogy van-e a betegnek olyan fájdalmat okozó, akut 
parodontális kórfolyamata, amely azonnali ellátást igényel. A teljeskörü parodontális kezelés 
szakorvosi feladat. Legfőbb célja minden klinikai forma esetében a gyulladás megszüntetése, a 
tapadásveszteség megállítása és lehetőség szerint a parodontális tapadási nívó javítása, valamint 
olyan rehabilitációs program megvalósítása, amely hosszú ideig garantálja a parodontális gyulladás 
által már érintett fogazat funkcióképes állapotának megőrzését. A teljeskörű parodontális kezelés 
logikusan egymásra épülő szakaszokból, terápiás lépésekből áll. 

A kezelés célja a fájdalom megszüntetése, a gyulladás, a fokozott gyulladásos tasakváladék-képződés 
és ínyvérzés megszűntetése, a tasakmélység csökkentése, a tapadásveszteség progressziójának 
megállítása, a kóros fog mobilitás csökkentése, harmonikus occluziós viszonyok kialakítása, az 
elpusztult parodontális tapadás helyreállítása, szükség esetén a nem kedvező ínykontúr korrigálása, a 
fogelvesztés ütemének lassítása és az aktív betegség kiújulásának megakadályozása. 

Mivel a gyulladást elsődlegesen helyi irritatív tényezők okozzák, ezért a kezelés is alapvetően lokális. 
A szisztémás kezelés csupán mint a lokális kezelés kiegészítője jöhet szóba, valamint alkalmazhatjuk 
speciális esetekben, mint pl. műtét után a műtéti komplikációk megelőzésére, magas rizikócsoportba 
tartozó egyéneknél a bacteriaemia megelőzésére, és olyan szisztémás betegségekben, ahol a 
háttérbetegség komoly mértékben hozzájárult a parodontális folyamat kifejlődéséhez, vagy 
veszélyezteti a posztoperatív gyógyulást és szövet regenerációt. 

A parodontális gyógyulást több helyi és általános tényező befolyásolhatja. A helyi tényezők közül 
legjobban a dentális plakk veszélyezteti bármelyik kezelésünk sikerét. Ezért ha a posztoperatív 
szájhigiéne nem jó, a legmodernebb kezelési technika is sikertelenségre van ítélve [39, 40]. Lassítja a 
gyógyulást minden olyan traumatizáló sebészi beavatkozás, amely károsítja a parodontális szövetek 
vérellátását vagy direkt módon necrosist okoz (pl. elektrokauter). A kóros mértékű fog mobilitás sem 
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kedvez a postoperativ gyógyulásnak. A gyógyulási készséget befolyásoló szisztémás tényezők között 
kell megemlíteni az életkort, a vitamin- és fehérjehiányos állapotokat, a hormonháztartás zavarával 
járó állapotokat: kortikoszteroid kezelés, bizonyos szteroid hormon túlsúly (pl. oestrogen, 
progesteron), valamint a stressz állapotok és a diabetes. 

A fogágybetegség bármelyik formája tartós, sokszor évekig elnyúló kezelést és praktikusan életre 
szóló gondozást és időszakos ellenőrzést igényel. Bár a gingivitis és parodontitis általában krónikus 
lefolyású, kevés fájdalommal és akut tünetekkel járó betegség, előfordulhatnak olyan akut 
parodontális állapotok, amelyek azonnali oki kezelést igényelnek. 

Ha páciensünk szájhigiénéje tökéletes, nincsenek plakk retenciós tényezők a szájában, az anamnézis 
szerint még soha nem fordult elő ínygyulladás, nem mérhető tapadásveszteség, nem alakult ki 
parodontális tasak és radiológiailag sem mutatható ki kóros elváltozás, akkor aktuális teendőnk nincs. 
Az évenként megismételt ellenőrzés során újra kell értékelni a száj higiénés állapotát, a parodontális 
státust, és bármilyen kóros állapotra vagy aktuális gyulladásra utaló jel esetén adekvát, oki kezelést 
kell elkezdeni. 

A plakk okozta gingivitis kezelése minden fogorvos feladata és nem igényel parodontológiai 
szakorvosi ellátást. A gingivitisben szenvedő beteg kezelésének elemei: a szájhigiénés motiváció és 
előzetes szájhigiénés instrukciók, valamint a professzionális szájhigiénés kezelés: a supra- és 
subgingivális fogkövek és plakk retenciós tényezők eltávolítása (depurálás, polírozás). 

Depurálásnak nevezzük azt a professzionális szájhigiénés beavatkozást, amelynek során mechanikai 
eszközökkel távolítjuk el a fogak felszínéről a fogkövet és az azzal szerves kapcsolatban lévő friss 
dentális plakkot. A depurálást végezhetjük kézi és gépi eszközökkel. Megfelelő oki kezelés vagy 
hatásos prevenció tökéletes depurálás nélkül nem képzelhető el. 

A professzionális szájhigiénés beavatkozások egyik legidőigényesebb lépése a plakk-képződést 
elősegítő retenciós faktorok korrigálása. Ezek a túlérő tömés- és koronaszélek, érdes felszínek 
többnyire a korábbi, nem megfelelő technikával és minőségben készült konzerváló fogászati és 
protetikai ténykedések következményei. 

A gingivitis ulcerosa acuta/ parodontitis ulcerosa acuta ellátása 

Az akut ellátás fő célja a fájdalmat okozó fekélyes állapot megszüntetése, az általános tünetek 
enyhítése, a távlati cél pedig a folyamatot okozó helyi és általános tényezők felkutatása és 
eliminálása [41]. Az íny érintésre fájdalmas. Az első vizit alkalmával a subgingivális depurálás 
szigorúan kontraindikált. A betegnek otthoni használatra chlorhexidines szájöblítőt rendelünk. A 
beteg ne dohányozzon, ne igyon vagy egyen forró ételt és italt. Súlyos esetben, magasabb láz és erős 
lympadenopathia esetén általában 5-7 napig szisztémás antibiotikus kezelést rendelünk el az akut 
tünetek teljes megszűnéséig. Nagyon jó hatású a metronidazol, naponta 2x250 mg vagy amoxycillin 
naponta 4x625 mg dózisban. Egy hét múlva, amikor a fekélyek már teljesen feltisztultak, az akut 
tünetek elmúltak, elvégezhető a kiterjedt subgingivális depurálás és gyökérsimítás és megtervezhető 
a teljeskörü parodontális kezelés. 
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17. A ábra. Gingivitis ulcerosa acuta kezelés előtt 

 

 

17. B ábra. Gingivitis ulcerosa acuta kezelés után 

A gingivostomatitis herpetica acuta kezelése elsősorban tüneti. Nincs bizonyíték arra nézve, hogy az 
akut esetek gyorsabban gyógyulnának szisztémás aciclovir kezelés hatására, mint anélkül. Az akut 
herpeszes gingivitis elsősorban gyermekkorban fejlődik ki. Ilyenkor magas lázzal jár, általában 7-10 
nap alatt gyógyul. A kezelése csupán palliativ: lázcsillapítás, szisztémás és étkezések előtt lokális 
fájdalomcsillapítás. Gyermekek esetében gondoskodni kell a megfelelő folyadék- és 
táplálékbevitelről. Nagyon súlyos esetben szóba jöhet a kis paciens hospitalizációja is. 

Pericoronitis acuta kezelése 

Minden parciálisan előtört bölcsesség fog körül kifejlődő áltasak magában rejti az akut perikoronális 
gyulladás veszélyét. Amennyiben akut, komoly fájdalommal, arcduzzanattal és lymphadenopathiaval 
járó pericoronitis kifejlődik, az áltasakban megbúvó bakteriális lepedéket parodontális kürettel 



 2399 

óvatosan eltávolítjuk, az áltasakot chlorhexidin oldattal kimossuk és szisztémás antibiotikus kezelést 
rendelünk el. Ha az áltasak falában abscessus alakult ki és az már fluctual, helyi érzéstelenítésben a 
tályogot megnyitjuk. 

A parodontitis kezelése 

A parodontitis kezelési szempontból két nagy csoportra osztható: krónikus és agresszív parodontitis 
[42]. Tudomásul kell venni, hogy a krónikus parodontitis nem gyógyítható betegség. Csupán a 
gyulladásos folyamat progressziójának megállítására vállalkozhatunk. Akinél egyszer már megindult a 
tapadásveszteség, mindig lényegesen nagyobb veszélye van annak, hogy az aktív gyulladásos 
folyamat újra fellángol, mint azoknál, akik ilyen betegségben még soha nem szenvedtek. Ezért ilyen 
beteg állandó professzionális ellenőrzésre és nagyon gondos helyreállító sebészi és protetikai 
kezelésre szorul. A krónikus parodontitis oka a dentális plakk és bizonyos többé-kevésbé már feltárt 
általános szervezeti rizikótényezők és helyi hajlamosító faktorok. A kezelés két nagy fázisra bontható: 
aktív kezelés és fenntartó kezelés (gondozás). A betegvizsgálat, az egyéni szájhigiéne értékelése a 
szájhigiénés és gingivális státus, valamint a parodontális tapadásveszteség, tasakmélység és fog 
mobilitási értékek rögzítése után szükség szerint az akut parodontális állapot azonnali ellátása, 
esetleges stratégiai extractiok indikációja következik. A szájhigiénés motiváció kialakítását és az 
előzetes szájhigiénés instrukciókat a tökéletes egyéni szájhigiénés technika kialakítása, a végleges 
szájhigiénés instrukció követi. Hat héttel később ellenőrzés, a szájhigiénés, gingivális és parodontális 
index értékek ismételt rögzítése, valamint a kiindulási értékekkel való összehasonlítása és 
újraértékelés. 

 

18. A ábra. Parodontitis gyógyulása 
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18. B ábra. Parodontitis gyógyulása 

 

 

18. C ábra. Parodontitis gyógyulása 
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18. D ábra. Parodontitis gyógyulása 

 

 

18. E ábra. Parodontitis gyógyulása 
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18. F ábra. Parodontitis gyógyulása 

Hasonló látványos javulás nem következik be mélyebb tasakok, vagy többgyökerű fogak körül. 
Amennyiben nem észleljük a kívánt javulást, ennek oka többnyire a nem megfelelő subgingivális 
mechanikai plakk kontroll lehet, de szóba jön a beteg nem optimális együttműködése és a tökéletes 
otthoni szájhigiéne hiánya vagy a betegség agresszívabb jellege [43]. Az oki sebészi fázis legfőbb célja 
a subgignivalis régiók sebészi feltárása és a szem kontrollja mellett elvégzett legtökéletesebb 
megtisztítása a subgignivális bakteriális lerakódásoktól és plakk retenciós képletektől. A helyreállító 
sebészi kezelés célja azoknak a gingivalis mucogingivalis defektusoknak a plasztikai korrekciója, amely 
vagy direkt plakk retenciós tényezőként szerepelhet, vagy esztétikai zavart okoz, ill. megnehezíti a 
fogmosást. 

Az agresszív parodontitis kezelése mindenképpen parodontális szakrendelésen folytatandó. Sokszor 
az agresszív parodontitisben szenvedő beteg specialis mikrobiológiai, genetikai és általános 
immunológiai kivizsgálása is indokolt. Mivel helyi tényezőkkel nem mindig hozható összefüggésbe a 
súlyos tapadásveszteség, a hagyományos supra- és subgingivalis mechanikai depurálás eredménye is 
elmarad a krónikus parodontitis esetében tapasztalható pozitív változásoktól [44]. Sebészi kezelésre 
is csak akkor kerülhet sor, ha a hatékony antibakteriális kezelés nyomán az akut tünetek lezajlottak, 
és a parodontium viszonylag gyulladásmentes, inaktív állapotba került. Az immunhiányos, vagy egyéb 
szöveti rezisztencia zavarban szenvedő egyének esetében a műtét utáni gyógyulás és regenerációs 
hajlam is kérdéses. Az egyéni szájhigiéne értékelése a szájhigiénés és gingivális státus, valamint a 
parodontális tapadásveszteség, tasakmélység és fog mobilitási értékek rögzítése, mikrobiológiai és 
egyéb kiegészítő vizsgálatok elvégzése után következik az akut parodontális állapot azonnali ellátása, 
esetleges stratégiai extractiok indikációja és elsődleges, a szokásos antibiotikum kombinációból álló 
antibiotikus kezelés, kiváltképpen bizonyos magas rizikó csoportba tartozó betegek esetében. 
Nélkülözhetetlen a szájhigiénés motiváció és az előzetes szájhigiénés instrukciók adása. 
Professzionális szájhigiénés kezelés: a supra, -és subgingivális depurálás, plakk retenciós tényezők 
eltávolítása (depurálás) és zárt tasak kürett, a meglazult fogak ideiglenes sínezése, becsiszolás, 
szükség szerint minőségi ideiglenes restaurátumok. Célzott antibiotikus kezelés a tenyésztési 
vizsgálatok és antibiotikus érzékenységi teszt elvégzése után. A tökéletes egyéni szájhigiénés technika 
kialakítása - végleges szájhigiénés instrukció. Az aktív folyamat nyugalomba jutását jelzi, ha a tasak 
suppuratio és vérzés megáll. Amennyiben nem észleljük a kívánt javulást, annak oka az, hogy nem 
sikerült a subgingivális patogén flórát eliminálni, vagy a beteg általános állapota nem támogatja a 
lokális javulást, de oka lehet a nem optimális otthoni szájhigiéne is. 
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19. A ábra. Agresszív parodontitis kezelése 

 

 

19. B ábra. Agresszív parodontitis kezelése 

 

 

19. C ábra. Agresszív parodontitis kezelése 

 



 2404 

 

19. D ábra. Agresszív parodontitis kezelése 

 

 

19. E ábra. Agresszív parodontitis kezelése 

 

 

19. F ábra. Agresszív parodontitis kezelése 
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19. G ábra. Agresszív parodontitis kezelése 

 

 

19. H ábra. Agresszív parodontitis kezelése 

 

 

19. I ábra. Agresszív parodontitis kezelése 
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19. J ábra. Agresszív parodontitis kezelése 

 

 

19. K ábra. Agresszív parodontitis kezelése 

 

 

19. L ábra. Agresszív parodontitis kezelése 

Az abscessus parodontalis acuta kezelése 

Parodontális abscessus általában mély parodontális tasakokban fejlődik ki, akkor, ha a purulens 
váladék a sulcus gingivaen keresztül nem nyer levezetést. El kell döntenünk, hogy a fog megtartása 
vagy az eltávolítása szolgálja megfelelően a páciens teljeskörű parodontális kezelésének sikerét és 
későbbi fogászati rehabilitációját [45]. Minden esetben a beavatkozás célja a gyulladásos 
lobtermékek levezetése. Általában incisiot nem alkalmazunk, hanem helyi érzéstelenítésben 
parodontális kürett kanállal a tasak bemenetét kitágítjuk, és ezzel biztosítjuk a drenálást. Ezt 
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követően a tasakban biofilmet eltávolítjuk, a fognyakat a fogkövektől megtisztítjuk. Szükség szerint 
antibiotikumot rendelünk (Augmentin + Klion, vagy Clindamycin). 

 

20. A ábra. Az abscessus parodontalis acuta kezelése 

 

 

20. B ábra. Az abscessus parodontalis acuta kezelése 

 

 

20. C ábra. Az abscessus parodontalis acuta kezelése 

Gondozás, primaer prevenció 

Fogorvosi kompetencia. A háziorvos fontos szerepe felvilágosítás. Nélkülözhetetlen a tökéletes 
egyéni szájhigiénés technika (fogmosás) kialakítása, a végleges szájhigiénés instrukció a dentális 
biofilm érésének megelőzésére. 

Az egyéni szájhigiéne eszközei 

Az egyéni szájhigiéne legfontosabb és leguniverzálisabb eszköze a hagyományos fogkefe. Alkalmas a 
dentális plakk, bizonyos elszíneződések és ételmaradékok eltávolítására. Különböző fejformájú és 
nagyságú fogkefék kaphatók. Egyes nagyobb cégek a fogkefék egész sorozatát hozzák forgalomba. 
Figyelembe véve a száj nagyságát, a fogak állását és az életkort. Vannak kézi és elektromos 
meghajtású gép fogkefék. Az elmúlt években nagyon sok újonnan kifejlesztett fogkefét vizsgáltak 
mind laboratóriumi, mind klinikai körülmények között, és igazolódott, hogy különbség van a fogközök 
megtisztításának hatékonyságában, de egyik sem távolítja el tökéletesen a biofilmet a fogközökből. 
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Az interdentális területek csak nagyon alapos, fogselyemmel vagy interdentális fogkefével végzett 
tisztítással tehetők tisztává. Fogselyem (dental floss) és fogszalag (dental tape) az ép parodontiumú 
fogak mellett az interdentális felszíneinek tisztítását szolgálja. Fogköztisztító kefe a jelentős 
mértékben megnyílt fogközök tisztítására használatos. Elsősorban parodontális műtéteken átesett, 
rögzített hídpótlásokat viselő pillérfogak approximális területeinek plakk-mentesítését szolgálja. 

A mechanikai fogtisztítás technikája 

Nagyon sokszor találkozik a fogorvos vagy szájhigiénikus olyan beteggel, aki elmondása szerint 
naponta négyszer-ötször mos fogat, de a szájhigiénéje rossz, az ínye gyulladt. A legtöbb laikus nincs 
tisztában a fogmosás fontosságával és technikájával. Nincs tudatában annak, hogy a fog minden 
felszínét, de elsősorban a legnehezebben megközelíthető approximális és cervicalis régiókat kell a 
legalaposabban megtisztítani. Ezért mindenkit meg kell tanítanunk a helyes fogmosás gyakorlatára és 
a fogselyem használatára. 

A felületes, csak 15-20 másodpercig tartó fogmosás nem ad kellő védelmet. Mivel a parodontium 
állapota fogcsoportonként változhat, helyes, ha a fogorvos vagy a szájhigiénikus maga tapasztalja ki, 
hogy betegének melyik fogmosási technikára, vagy a technikák milyen kombinációjára van szüksége. 
Az elektromos fogkefék helyes használatára is célszerű megtanítani páciensünket. Ha nem az ínyszél 
és fognyak mentén vezeti a forgófejű vagy a vibrációs fogkefét, és nem fordít kellő időt a fogak 
megtisztítására, akkor a legdrágább elektromos fogkefével sem érhetünk el eredményt. Hasonlóan 
meg kell tanítani betegünket a fogselyem, az interdentális fogkefék vagy superfloss használatára is. A 
fogkrém a fogkefe mechanikai tisztító hatását segíti elő. Kimutatták, hogy 24 óra alatt a csak tiszta 
vízzel fogat mosók esetében 27%-kal több plakk nőtt vissza, mint a fogkrémmel fogat mosók 
csoportjában [46]. Sok különböző összetételű fogkrém van forgalomban, melyek különböző 
adalékanyagokat és ízesítőszert tartalmaznak. A fogkrémek fő összetevői azonban azonosak. Ezek a 
következők: abrazív anyagok, felületaktív anyagok, oldószerek, ízesítő, illatosító anyagok és 
gyógyszerek, kémiai anyagok. A legtöbb ma forgalomban lévő fogkrém tartalmaz valamilyen 
szervetlen vagy szerves fluor vegyületet. Ma a caries redukcióban legalább akkora szerepet 
tulajdonítanak a fogkrémekkel lokálisan bevitt fluoridnak, mint a szisztémás ivóvíz fluorozásnak. Már 
több mint egy évtizede forgalomban vannak fogkőképződést gátló fogkrémek. Ezek fő hatóanyaga a 
pirofoszfát, vagy cink citrát, ill. bizonyos kopolimer. Vannak a fognyaki érzékenységet csökkentő 
hatású, speciális gyógyfogkrémek is. Ilyen a piacon kapható stroncium-klorid tartalmú gyógyfogkrém 
a Sensodyne, a fluoridot és kálium nitrátot tartalmazó Sensodyne-F, a Denquel és más fogkrém (pl. 
Blend-a-Med sensitive) Az "Oral-B for sensitive tooth" fogkrém hidroxilapatit szemcséket tartalmaz 
és a mikroszkópikus méretű hidroxilapatit szemcsék tömeszelik el a dentin csatornácskákat, 
mechanikailag blokkolva az ingerületátvitelt. 

Kémiai plakk-kontroll 

A fogak felszínén a plakk-baktériumok kolonizálódását a leghatékonyabban még ma is a fogak 
mechanikai tisztításával gátolhatjuk meg. A plakkot azonban a fog minden felszínéről még a 
legmodernebb elektromos fogkefével sem tudjuk maradéktalanul eltávolítani. Technikalag 
elsősorban az interdentális területek tisztítása okoz nehézséget. Így csökkent ellenállóképességű 
egyéneken a legaprólékosabb fogmosás sem ad kellő védelmet. A mechanikai fogtisztítás 
mozgásszervi rendellenességekben szenvedőkön vagy mentálisan retardáltakon pedig egyenesen 
objektív akadályokba ütközik. Jelenleg nincs egyetlen olyan vegyület sem, amely hatékonyságában 
felvehetné a versenyt a jó technikával végzett mechanikai fogtisztítással, de vannak szerek, amelyek 
hatékonyan javítják a mechanikai fogtisztítás eredményességét. Ma valóban igazoltan a 
chlorhexidine, a Listerine és a fogkrémekben alkalmazott triclosan biofilm ellenes hatását igazolták. 



 2409 

A Listerine hatóanyaga a timol, (0,064%), eukaliptusz olaj (0,092%), mentol (0,042%) és metilszalicát 
(0,060%) 22% vagy 26%-os hidroalkoholos oldatban. Klinikai vizsgálatok tanulsága szerint az 
illóolajokat tartalmazó Listerine elpusztítja a legtöbb parodontopatogen és cariogen 
mikoroorganizmust (S. mutans, A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis). Az összehasonlító klinikai 
vizsgálatok tanúsága szerint a mechanikai fogtisztítással párosuló napi két alkalommal végzett öblítés 
a hozzávetőlegesen a chlorhexidinnel azonos plakk és gingivitis csökkenést eredményezett [47]. 

A triclosan (2,4,4'-triklór-2'-hirdoxifenil éter) ma több gyógyhatású fogkrémben és szájöblítőben 
szerepel [48]. A triclosan széles spektrumu antiszeptikum, egyaránt hat a Gram negatív és Gram 
pozitív baktériumokra. Antibakteriális hatása mellett jelentős gyulladáscsökkentő hatását is leírták, 
amennyiben semlegesíti az arachidonsav bomlástermékeit (pl. prosztaglandinok) [49]. Ma a legtöbb, 
ún. plakk-ellenes fogkrém triclosant tartalmaz. 

A chlorhexidin szerkezetileg 1,6-di-4-klórfenil-diguanidhexan. A chlorhexidin széles spektrumú 
antiszeptikum, hat mind a Gram negatív, mind a Gram-pozitiv mikroorganizmusokra és van 
gombaellenes hatása [50]. Tartós használata mellett szignifikánsan csökkent a szájüreg teljes 
fakultatív, anaerob és Streptococcus mutans száma, javult a plakk- és gingivális index. A pozitív 
töltésű vegyület közel 30%-a kötődik egyszeri öblítés után az orális képletekhez, és ebből lassan 
szabadul fel. Így viszonylag hosszú ideig, 10-12 óráig biztosít megfelelő gátló koncentrációt a 
szájüregben. A rendszeres chlorhexidines öblítés a nyál össz-baktérium tartalmát 85-95%-kal 
csökkenti [51, 52]. Azonban az érett, vastag biofilm rétegén a chlorhexidin sem hatol át. Confocalis 
mikroszkópos vizsgálatok szerint a chlorhexidin a 24/48 órás biofilm baktérium tömegének csupán a 
felszíni rétegeit képes elpusztítani. A mélyebb rétegekbe nem penetrált [53]. Így chlorhexidin sokkal 
kevésbé hatásos a vastag supragingivális vagy kivált képen a subgingivális biofilm kémiai 
elpusztításában. 
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Tesztkérdések 

1. A Magyarországon, 2005-ben Hermann és munkatársai által 5000 fős reprezentatív mintán végzett 
vizsgálat eredményei szerint, súlyos fokú parodontitis milyen arányban fordult elő a lakosság 
körében? 
A. Férfiak körében 2%-ban, nők körében 1%-ban 
B. Férfiak körében 4%-ban, nők körében 2%-ban 
C. Férfiak körében 6%-ban, nők körében 3%-ban 
D. Férfiak körében 8%-ban, nők körében 4%-ban 
E. Férfiak körében 9%-ban, nők körében 6%-ban 
 
2. A parodontitis milyen betegségek kórokában szerepelhet rizikófaktorként? 
A. Kardiovaszkuláris betegségek, stroke, alacsony testsúlyú koraszülés 
B. Felső légúti vírus infekciók 
C. Gyulladásos bélbetegségek 
D. Hasnyálmirigy gyulladás 
E. Steatosis hepatis 
 
3. A parodontitisben szenvedő anyák körében hogyan alakul a koraszülés előfordulási gyakorisága az 
egészséges kontroll csoportéhoz képest? 
A. Ritkább 
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B. Nincs különbség a gyakoriságban 
C. Másfélszer gyakoribb 
D. Kétszer gyakoribb 
E. Háromszor gyakoribb 
 
4. Az ismert eredetű infektív endocarditisek mekkora hányada vezethető vissza fogászati 
anamnézisre (invazívnak minősülő fogászati beavatkozások, dentális és parodontális infekciók)? 
A. 15% 
B. 20% 
C. 25% 
D. 30% 
E. több mint 30% 
 
5. Az ínyszél színváltozása és duzzanata alapján jól elkülöníthető-e egymástól a teljesen ép 
parodontium és a gyulladt íny vagy parodontium? 
A. nem 
B. igen 
 
6. Mire következtethetünk abból, ha a beteg arról számol be, hogy szokványos irritáció hatására 
(fogmosás, rágás) rendszeresen ínyvérzést tapasztal? 
A. Ha az ínyszél enyhe irritáció hatására vérzik ez egyértelmű jele annak, hogy ott már gyulladás zajlik 
B. Nincs jelentősége az észlelésnek 
C. Rossz a fogmosás technikája 
D. Semmire 
E. A beteg véralvadásgátló gyógyszert szed 
 
7. A mindennapi gyakorlatban melyek a leggyakrabban alkalmazott laboratóriumi módszerek a 
fogágybetegség diagnosztikájában? 
A. Mikrobiológiai vizsgálatok 
B. Klinikai vérkémiai vizsgálatok 
C. A legtöbb esetben fizikális vizsgálat és radiológiai diagnosztikus módszerek elegendő az adekvát 
klinikai diagnózis és a kezelési terv felállításához 
C. Szerológiai vizsgálatok 
D. Tumor marker vizsgálatok 
 
Helyes válaszok: 1: E, 2: A, 3: D, 4: E, 5: A, 6: A, 7: C 

A szájüregi rákmegelőző állapotok és rosszindulatú elváltozások 
dr. Gáspár Lajos 

Bevezetés 

A szájnyálkahártya nagyon sok esetben már csupán egyszerű megtekintéssel fontos információkat 
adhat, részben elsődleges szájüregi léziók diagnózisa állítható fel, részben pedig a szervezet általános 
betegségeinek szájtünetei tanulmányozhatóak. A szájüregi rákok a tumor kifejlődését megelőző 
állapotban is könnyen felismerhetők, a szájüreg orvos által történő gyors, egyszerű, gondos 
áttekintésével. A rákmegelőző állapotok azok a patológiás elváltozások, amelyek talaján nagyobb 
valószínűséggel alakul ki rosszindulatú daganat, mint az ép szövetekben. A szájüregi precancerosisok 
rendkívül sokfélék lehetnek. 



 2413 

Ugyanakkor a szájüreg egyes fájdalommal nem járó elváltozásai a beteg és az orvos számára is 
gyakran észrevétlenek maradhatnak hosszú ideig annak ellenére, hogy megtekintésük egyszerű. 
Általában bonyolult eszközös vizsgálat nélkül könnyen észlelhetők, nem csak a fogorvosok, hanem a 
háziorvosok és más szakmák orvosai számára is egyszerűen észrevehetőek. A szájüregi rákot 
általában rákmegelőző állapot megjelenése előzi meg, mely az esetek döntő többségében 
fájdalmatlan fehér vagy színes elváltozásként jelentkezik. Ha szájüreg malignus daganatai 
előrehaladott állapotban kerülnek észlelésre rendkívül rossz kórjóslatúak, a korán kezelésbe vett 
szájüregi rák az esetek 80-90%-ában meggyógyítható. 

Magyarországon évente mintegy háromezer embernél fedeznek fel szájüregi rákot, aminek 
következtében csaknem 1700 beteg hal meg. 1975 óta Magyarországon a szájüregi rákos halálozás az 
ötszörösére növekedett mindkét nemben. A WHO 2010-es adatai szerint Magyarországon százezer 
lakosra számítva a szájüregi daganat okozta halálozás világszinten a legmagasabbak közé tartozik. 
Ehhez hasonlítva Csehországban, Franciaországban, Romániában, Spanyolországban, Portugáliában 
jóval alacsonyabb, míg az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, az USA-ban, Görögországban sokkal 
alacsonyabb érték. 

A dohányzás, az alkohol és a szájhigiénia hiánya megsokszorozza a szájüregi rák kockázatát. A 
dohányzás magában 20-szoros, a nagy mennyiségű elsősorban tömény alkohol fogyasztása pedig 30-
szoros, a kettő együtt 500-600-szoros rizikónövekedést okoz! A két tényező az ajak, száj, garat rákos 
megbetegedéseinek mintegy 90%-áért felelős! A legújabb vizsgálatok szerint a szájrák gyakorisága nő 
a fiatalabb lakosság körében is mindkét nemben, olyanoknál, akik nem dohányoznak és nem 
fogyasztanak alkoholt. Ennek egyik lehetséges oka a humán papillomavírussal való fertőzöttség. 

 

1. ábra. Leukoplakia verrucosa a nyelv alsó felszínén és a szájfenéken. Az 56 éves férfibeteg 
anamnézisében dohányzás szerepel. Előzetesen kimetszés és kriokezelés is történt, de a betegség 
többször recidivált. A dohányzást abbahagyta, CO2 lézerrel kimetszést végeztünk, melyet követően az 
5 éves kontrollon tünetmentes. 

A fogorvos feladata, hogy minden fogászati beteg esetén áttekintse a szájüreget, annak rejtettebb 
régióit is (nyelvgyök, áthajlás, retromolaris régió stb.) és a gyanús elváltozásokat kiszűrje. Ha a 
háziorvos egyszerű spatula segítségével betekint a szájüregbe, maga is akár korai stádiumban 
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észlelhet számos a normális szöveti struktúráktól eltérő képletet, állapotot, melyek jól látható helyen 
az ajkon, nyelven, pofanyálkahártyán, szájpadon lehetnek. Különösen jól észlelhetők a 
szájnyálkahártya elszíneződései, melyek fehéres árnyalatúak (leukoplakia, lichen), vörösek 
(erythroplakia) vagy sötéten festenyzettek (naevus, melanoma). Gyanúsak lehetnek a 
szövetszaporulatok és a több hete nem gyógyuló fekélyes léziók. Tumor vagy szisztémás betegség 
gyanújára hívja fel a figyelmet a regionális nyirokcsomók megnagyobbodása, a nyálmirigyek 
duzzanata. Esetenként foglazulás hívhatja fel a figyelmet állcsontbetegségre, daganatra vagy arcüreg 
tumorra. 

Minden ezredik rutinszerű szájvizsgálat során kerülhet felfedezésre rákgyanús eset, minden 
ötvenedik esetben pedig precancerosis gyanúja merülhet fel. Különösen alapos vizsgálatot 
igényelnek azok a páciensek, ahol megtalálhatóak sokszor halmozottan is az ismert szájüregi rákot 
kiváltó rizikótényezők. A külső tényezők között a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás mellett 
szerepet játszhat a szájnyálkahártya vagy egyes magvak rágása, a rossz szájhigiénia, elhanyagolt 
fogazat, helyi fertőzések (herpes, candida, papillomavírus), egyes irritáló tényezők (hibás fogpótlás, 
különböző fémek közötti galvanizmus). A belső rákkeltő tényezők között szerepel az örökletes 
hajlam, májbetegségek, avitaminozisok, vashiány, cukorbetegség, hormonális faktorok, szifilisz. 

A szájüregi rákmegelőző állapotokat és rosszindulatú tumorokat a háziorvosok számára a 
gyakorlatban jól használható módon a következőképpen csoportosítjuk: 

1. A szájnyálkahártya rákmegelőző fehér léziói 
2. A szájnyálkahártya rákmegelőző sötét léziói 
3. Szájnyálkahártya rákmegelőző fekélyek 
4. Rákmegelőző lágy szövetszaporulatok, duzzanatok. 

Külön részben kerülnek tárgyalásra a rosszindulatú elváltozások, valamint háziorvos részére útmutató 
a szájüregi precancerosus léziók és rosszindulatú daganatok gyanújának felismeréséhez. 

 

2. A ábra. Verrucosus leukoplakia a bal ajakzugban. A 60 éves férfibeteg anamnézisében dohányzás 
szerepel, alkoholt csak alkalmanként fogyaszt, vérnyomáscsökkentőt szed. Egy évvel ezelőtt észlelte, 
hogy munkájában, a hosszú beszédben zavarja időnként a bal ajakzugban észlelt nyálkahártya-
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érzékenység. Itt önvizsgálattal kis fehér foltot észlelt, melyben időnként, ha berepedések jönnek 
létre, érzékennyé és beszédében akadályozóvá vált. Szájfertőzésre gondolt, nem tulajdonított az 
elváltozásnak jelentőséget. Háziorvosnál gyógyszerbeállítás miatt jelentkezett, „vannak-e egyéb 
panaszai?” kérdésre megmutatta az éppen érzékeny ajakzugi elváltozást. A háziorvos megtekintette 
az ajakzugi elváltozást és szájsebészetre utalta további vizsgálat és kezelés céljából. A bal ajakzugban 
2x3 cm-es méretű fehér színű felszínéből kiemelkedő alapjához erősen rögzülő, fájdalmatlan, le nem 
törölhető elváltozás látható. Az erősen elszarusodott felszín szemölcsszerű részekből, szigetekből áll, 
melyek között vékony berepedések, fissurák észlelhetők. A berepedések körüli szemölcsök 
mozgatása, széthúzása fájdalmas. A berepedések (rhagadok) mélyén a tapasztalat szerint akár in situ 
carcinoma feltételezhető. Klinikai diagnózis: leukoplakia verrucosa. Kezelési terv: Az épben (2-3 mm-
es ép széllel) történő kimetszés mellett döntöttünk CO2 lézerrel. Az anyagot szövettani vizsgálatra 
küldjük. 

 

2. B ábra. A leukoplakia CO2 lézerrel történő kimetszés utáni kép 

A műtét során helyi érzéstelenítésben fókuszált CO2 lézersugárral a léziót egyben kimetsszük, körben 
2-3 mm-es épben vezetve a lézersugarat. Műtét közben csipesszel a léziót elemeljük alapjáról és a 
metszést az izomrétegben vezetjük, eltávolítjuk a hám és kötőszöveti réteget. A műtét közben a 
lézersugár hemosztatikus hatásának köszönhetően a sebfelszín szemmel folyamatosan jól 
kontrollálható, mivel vérzés egyáltalán nem keletkezett. A műtét végén a sebalapot koagulált 
fehérjeréteg fedi. Varratot nem alkalmazunk, a beteg részére utasításba adjuk pépes ételek 
fogyasztását, erős, forró ételek fogyasztásának tilalmát, langyos kamillateával történő naponta 
többszöri szájöblítést. Dohányzás és alkohol fogyasztása szigorúan tilos. Egy hónap múlva hívjuk 
vissza kontrollvizsgálatra. Szövettani eredmény: Leukoplakia buccae verrucosa. 
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2. C ábra. Egy hónappal a lézeres kimetszés után hámosodott műtéti terület. Egy hónappal a műtétet 
követően kontrollvizsgálaton megjelent. Elmondása szerint a műtét után, a nagy kiterjedésű szájüregi 
seb jelenléte ellenére fájdalmat nem érzett, pépes ételeket tudott fogyasztani, beszédében a seb 
csak minimálisan korlátozta, a középiskolában történelem óráját meg tudta tartani a műtét utáni első 
napon. A kamillás öblögetéseket szorgalmasan végezte és a seb már egy héttel a műtét után 
hámosodást mutatott, egy hónappal később pedig ép nyálkahártyával fedett területet lehet látni. 
Három majd 6 hónap múlva, később félévente kontroll vizsgálaton megjelent. Öt éves 
kontrolvizsgálaton a dohányzás abbahagyása mellett kiújulást nem észleltünk. 

A szájnyálkahártya rákmegelőző fehér léziói 

Leukoplakia 

 

Epidemiológia 
A leukoplakia a szájüreg leggyakoribb és legjelentősebb rákmegelőző léziója, melynek különböző 
epidemiológiai felmérései a lakosság közötti 0,5-4% közötti előfordulást mutatnak. Rákká alakulása 5-
6%-ban következik be. Elsősorban a dohányzás során keletkező magas hőfokú égéstermékek és az 
alkoholfogyasztás jelent alapvető kóroki tényezőt. Az utóbbi évtizedekben a nők dohányzásának és 
alkoholfogyasztásának emelkedésével nőkön való előfordulása gyakoribb lett eléri a közel 30%-ot, 
csökkent a férfiak túlsúlya, valamint megjelent korábbi életkorokban is. Ismert további kiváltó 
tényező még a mechanikai ártalom (nyálkahártya kidörzsölődése), a forró fűszeres ételek, a candida 
fertőzés, a szifilisz, a sideropenia és az A-vitamin hiány. 

Nem, életkor 
Férfiakon mintegy 70%-ban észlelhető, 30%-ban nőkön, többnyire 40-50 éves kor után jelentkezik, 
ritkán ez alatt. Fiatal korban történő észlelésekor több oki tényező együttes megléte jellemző. 

K1320 Leukoplakia és egyéb epithelialis rendellenességek a szájüregben és a nyelven 
K1330 Szőrös leukoplakia 
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Hatáskör/kompetencia 
A klinikai tünetek alapján a kórkép diagnosztizálása a háziorvos 2010-es Hatásköri Listájába szorosan 
nem tartozik, de a szájüregbe történő egyszerű betekintés felkeltheti a gyanút. A pontos diagnózis 
felállítása és a kezelés szájsebész szakorvos kompetenciája. 

Klinikum 
A leukoplakia kifejezést csak klinikai megjelölésre használjuk, mely alatt a szájnyálkahártya 5 mm-nél 
nagyobb, nem letörölhető fehér foltját értjük, és amely nem sorolható be más jól meghatározható 
betegségcsoportba. 

Homogén és nem homogén formákat különböztetünk meg. A homogén forma a leggyakoribb típus, 
leukoplakia simplex néven is említik. Lapos fehér foltok, esetenként kiemelkedő plakkok 
mutatkoznak. Ezek felszíne ráncos, fénytelen, az elváltozás fájdalmatlan, gyulladásmentes. 

A nem homogén formába tartozik a többi típus. A verrucosus típus, melynek felszíne 
szemölcsszerűen egyenetlenül kiemelkedő, durva tapintatú. A nodularis formát fehér előboltosuló 
hiperkeratotikus göbök tarkítják. Az erosiv leukoplakia (erythroleukoplakia) felszínét fehér erősen 
szarusodó és fekélyes vörös területek váltakozása jellemzi. A fekélyek fájdalmassá válva orvoshoz 
viszik a beteget. 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Mióta észleli a szájnyálkahártya eltérést, a dohányzás, alkoholfogyasztás, fűszeres és forró ételek 
fogyasztása jellemző-e? Szájhigiéniai, fogazati állapot és egyéb rizikófaktorok kikérdezése. 

Pathogenezis 
Gyakran egyszerű simplex formában kezdődő folyamat, mely vékony füstszerű képet mutat. Ebben 
később verrucosus jelenségek, berepedések majd később fekélyek jelenhetnek meg. Ez utóbbi forma 
esetén jelentősebb a mailgnus transformáció veszélye. Szövettani képén kórosan fokozott 
elszarusodás mutatkozik. Lehet parakeratozis, acanthosis. A malignus transzformáció első jele a hám 
dysplasia, a hámrétegen belüli azaz intraepitelialis carcinoma alakul ki. Ebből a mélybe hatoló invazív 
carcinoma alakulhat ki. 

Fizikális vizsgálat, laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 
Fizikális vizsgálattal spatula és lámpa segítségével megtekinthető, elsősorban a pofa nyálkahártyáján 
és a szájzug tájékán a leggyakoribb, valamint a nyelven és az alsó ajkon. Ritkább a szájpadon, 
szájfenéken és az ínyen. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
A makroszkópos és szövettani lelet alapján állítható fel a diagnózis. Differenciál-diagnosztikai 
szempontból lichen oris, candidiasis, morsicatio buccarum, Fordyce-jelenség, leukooedema 
exfoliativum mucosae oris, carcinoma, pemphigus, erythroplakia, leukokeratosis nicotina palati, 
nyelvlepedék a legfontosabb. 

Kezelés, gondozás 
Az első feladat az oki tényezők felszámolása. Így mechanikai ártalom fogorvosi kiiktatása, az 
elhanyagolt fogazat szanálása, a dohányzás, italozás sürgős megszüntetése. Szájsebész szakorvos 
(dentoalveolaris sebész vagy maxillofacialis sebész) szövettani mintavétele. Enyhébb esetekben az oki 
tényezők kiiktatása és A-vitamin olajjal történő pakolás hasznos lehet egyes enyhe esetekben 
visszafejlődés lehetséges. Ha 2-3 hónap alatt nem látható visszafejlődés, valamint a leukoplakia 
dysplasiás eseteiben kötelező a sebészi eltávolítás (lézerrel, szikével, kauterrel). 
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A leukoplakiás betegeket gondozni kell, fogazatukat és szájhigiéniájukat rendben tartani, negyed,- 
majd félévente ellenőrzésre kell visszarendelni. 

 

3. A ábra. Ötvenhat éves férfibeteg. Dohányzik, rendszeresen kertészkedik, sokat tartózkodik a 
napon, szabadban. Egyéb betegséget nem említ. Fogorvosa fogkezelésre való jelentkezésekor fedezte 
fel az alsó ajak fehér lézióját. Krónikus cheilitst diagnosztizált, illetve felmerült leukoplakia simplex 
lehetősége. „A-vitamin” olajpakolást, a dohányzás felhagyását javasolta, a beteget havonta 
kontrollálta. Három hónap eredménytelenség után a kezelést abba hagyta és ekkor a beteget 
szájsebészetre utalta. 

Vizsgálat során az alsó ajak jobb oldalán a középvonalhoz közel az ajak nyálkahártyáján 3 x 1cm-es 
fehér színű plakkot látni. Tapintásra fájdalmatlan, környezeténél keményebb tapintatú. Klinikai 
diagnózis: leukoplakia verrucosa labii inferioris. Kezelési terv: biopszia vétele (egy rész kimetszése 
lézerrel) és CO2 lézeres vaporizatió végzése. 
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3. B ábra. Leukoplakia verrucosa lézeres eltávolítása utáni kép. A műtét során helyi érzéstelenítésben 
az elváltozás középső ¼-ed részét CO2 lézerrel kimetszettük és szövettani vizsgálatra küldtük, majd a 
többi lézió részt lézerrel elpárologtattuk 2-3 mm-el az épben haladva. Az elváltozást a hám teljes 
vastagságának és a kötőszöveti réteg egy részének az elpárologtatásával távolítjuk el, az izomréteget 
nem érjük el. A műtét közben vérzés nem keletkezett, varratot nem alkalmaztunk, a műtéti felszínt 
koagulált fehérjékből álló pörkös réteg fedi. 

 

3.C. ábra. Leukoplakia verrucosa lézeres eltávolítása utáni gyógyult állapot. A műtét után a beteg 
elmondása szerint sem fájdalom, sem duzzanat nem jelentkezett, normál mindennapi munkáját el 
tudta látni. Egy hét múlva a műtét után keletkezett pörkök elkezdtek fellazulni, majd a 3. héten 
sorban leváltak és alatta új nyálkahártyafelszín alakult ki. Az egy hónapos kontrollon az alsó ajak 
műtéti területe színében, konzisztenciájában, funkciójában, tapintási leletében a környezetétől 
eltérést nem mutat. 

Lichen oris 
L2800 Lichen simplex chronicus 
L2801 Lichen simplex chronicus (nem kiterjedt) 
L2802 Lichen simplex chronicus (18% felett) 
L4100 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta 
L4110 Pityriasis lichenoides chronica 
L4300 Hypertrophiás lichen ruber planus 
L4310 Bullosus lichen ruber planus 
L4320 Lichenoid gyógyszerreakció 
L4330 Szubakut, aktív lichen ruber planus 
L4380 Egyéb lichen ruber planus 
L4390 Lichen ruber planus, k.m.n. 
L4410 Lichen nitidus 
L4420 Lichen striatus 
L4430 Lichen ruber moniliformis 
L6610 Lichen planopilaris 
L9000 Lichen sclerosus et atrophicus 
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Epidemiológia 
A lichen (zuzmó) az esetek többségében krónikus bőr- és nyálkahártya betegség, mely a lakosság 
mintegy 1-5%-ában fordul elő. A nőkön és férfiakon egyaránt előfordul, nőkön mintegy 20%-kal 
gyakoribb. Elsősorban a 30-60 éves életkor között jelentkezik, előfordul 20-30 éves kor között is, de 
gyermekkorban való jelentkezése ritka. 

Etiológia 
Az etiológiai tényezők között fontos szerepet tulajdonítunk a pszichés eredetnek, ritka eset amikor a 
betegség kezdetével egy időben ne lehetne súlyos pszichés megterhelést feltárni. Szinte kivétel 
nélkül előfordul valami stresszhelyzet: haláleset, súlyos betegség vagy baleset, családban tragikus 
esemény, súlyos megrázkódtatás, munkahely vagy családtag elvesztése stb. A hajlamosító tényezők 
között szerepel a diabétesz és a hipertónia. A jelen felfogás szerint alapjában véve ismeretlen 
etiológiájú kórkép, gyulladásos jellegű autoimmun eredetűnek feltételezzük. 

A lichen kiváltásában, súlyosbodásában az irritáló tényezőknek lehet szerepe, mint amilyenek az éles 
fogszélek, a szájnyálkahártya harapdálása, fémek jelenléte a szájban, elhanyagolt szájhigiénia, 
fogkövek, ínygyulladás jelenléte. Az állapot rosszabbodásához vezet a fűszeres, túlzottan forró és 
hideg ételek fogyasztása. 

A szájüregi lichen klasszikus megjelenési formái a papuláris, plakk-forma, atrófiás típus, erozív és 
bullózus forma. A szájüregben gyakran megfigyelhető a lichenoid reakció, mely a szájnyálkahártyán 
megjelenő fehér színű elváltozás, gyakran amalgám tömések, szájüregben levő fémfelszínű 
fogpótlások által érintett gyulladásos nyálkahártya felületeken észlelhető. A fémek eltávolítása után 
gyakran eltűnik a lichenoid reakció. A bőrelváltozások mellett 50%-ban fordul elő a 
szájnyálkahártyán, az összes lichen eset egynegyede csak a szájüregben okoz elváltozásokat. 
Malignus elfajulás a szájüregi esetek mintegy 1%-ában fordul elő, elsősorban a bullózus és erozív 
formák esetén figyelhető meg. 

Nem, életkor 
Nőkön az esetek 60%-ában észlelhető, leginkább a 30 éves kor után keletkezik. 

 

4. ábra. Lichen oris a jobb ajakzugban. A 67 éves férfibeteg évek óta fennálló hol erősödő, hol 
mérséklődő égő, csípő szájüregi érzés miatt fordult orvoshoz. Nem dohányzik, krónikus colitisben 
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szenved. Vizsgálat során a jobb ajakzugban és a buccán fehér színű hálózatos rajzolatú, hol gyűrű, hol 
szarvasagancsszerű elrendeződést mutató fehér foltokat látni. Az elváltozás a felszínről le nem 
törölhető, fájdalmatlan. Klinikai diagnózis: lichen oris. 

Hatáskör/kompetencia 
A klinikai tünetek alapján a kórkép diagnosztizálása a háziorvos 2010-es Hatásköri Listájába szorosan 
nem tartozik, de a szájüregbe történő egyszerű betekintés felkeltheti a gyanút. A pontos diagnózis 
felállítása és a kezelés szájsebész szakorvos kompetenciája. 

Klinikum 
A lichen klinikai megjelenésében leggyakrabban a reticularis formával találkozhatunk. A felszínből alig 
kiemelkedő fehér-gyöngyházfényű hálózatos rajzolat, mely szarvasagancsszerű elágazásokat 
tartalmaz. Esetenként a rajzolat gyűrű alakú (anularis) lehet. Legtöbbször a pofa nyálkahártyáján 
jelentkezik, de előfordulhat a nyelven, szájpadon, ínyen, ajkakon is. A papularis forma 0,5-1 mm 
nagyságú fehér papulákból áll, melyek lehetnek egyedülállóak és egybefolyhatnak. A plakk forma 
összefüggő foltot képez a szájnyálkahártyán, inkább a nyelven fordul elő. Atrófiás típus esetén a 
gyulladásos élénkvörös foltok láthatók a szélén reticularis rajzolattal. Az atrófiás típusból 
kifekélyesedéssel keletkezik az erozív típus, de a bullózus formából is fekélyek keletkeznek a hólyagok 
kidurranását követően. Az atrófiás, erozív és bullózus típus fájdalmakat, égő érzést okoz és a beteget 
orvoshoz viszi. A papularis, reticularis, plakk típusokat, mivel fájdalmatlanok, rendszerint fogorvos 
véletlen leletként veszi észre. 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Észleli-e a szájnyálkahártya eltérést, a fűszeres és forró ételek fogyasztása okoz-e kellemetlen érzést, 
jellemző-e? Szájhigiéniai, fogazati állapot és egyéb rizikó faktorok kikérdezése. Az anamnézisben 
stressz, megrázkódtatás, konfliktusok feltárása informatív lehet. Váltakozik-e az állapot, hol 
tünetmentes, hol kellemetlen érzékenységgel járó állapotok váltogatják egymást. Vannak-e fémek a 
szájban? 

Pathogenezis 
Gyakran enyhébb reticularis vagy papularis formában kezdődik, később plakk formává, ritkábban 
atrofiás, erozív, bullózus formává alakulhat át évek alatt. Jellemző lehet a súlyossági állapot 
hullámzása, jobb és rosszabb állapot váltakozása. A rosszabb állapotok esetén rendszerint erősödik a 
gyulladás és fájdalommal fokozott érzékenységgel párosul. A jobb stádiumok esetén tünet 
szegénnyé, fájdalmatlanná, gyulladásmentessé válhat az állapot. Teljes eltűnése nem várható. A 
malignus transzformáció elsősorban a fekélyes területeken fordul elő. 

Fizikális vizsgálat, laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 
Fizikális vizsgálattal spatula és lámpa segítségével megtekinthető, elsősorban a pofa nyálkahártyáján 
és a pofa hátsó garati egyharmadában a leggyakoribb, valamint a nyelven, szájpadon, ínyen és az 
ajkon. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
Makroszkópos és szövettani lelet alapján állítható fel a diagnózis. Differenciáldiagnosztikai 
szempontból leukoplakia, candidiasis, morsicatio buccarum, Fordyce jelenség, leukooedema 
exfoliativum mucosae oris, carcinoma, pemphigus, erythroplakia, leukokeratosis nicotina palati, 
nyelvlepedék a legfontosabb. 

Kezelés, gondozás 
Az első feladat az oki és állapotrosszabbító tényezők feltárása után azok megszüntetése, 
felszámolása. Így a mechanikai ártalom, éles fogszélek, fogkövek, gyulladásos állapot fogorvosi 
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kiiktatása, az elhanyagolt fogazat szanálása, a forró ételek, dohányzás, különböző fémanyagok 
megszüntetése. Kifejezett stressz, konfliktushelyzet esetén annak gyógyszeres kezelése. 

Szájsebész szakorvos (dentoalveolaris sebész vagy maxillofacialis sebész) szövettani mintavétele. 
Enyhébb esetekben az oki és állapotrontó tényezők kiiktatása és A-vitamin olajjal történő pakolás 
vagy hyaluronsavas kezelés hasznos lehet, egyes enyhe esetekben visszafejlődés, tünetszegénnyé 
válás lehetséges. Fontos a szájüregi gyulladást csökkentő öblögető folyamatos használata. Ha 2-3 
hónap alatt nem látható visszafejlődés, valamint a lichen dysplasiás eseteiben célszerű a sebészi 
eltávolítás (lézerrel, szikével, kauterrel) a malignus elfajulás veszélye miatt. Rendszerint a sebészi 
lézeres eltávolítást követően az előzőhöz képest enyhébb formájú lichen megjelenése tapasztalható, 
ezután folyamatos gondozással tünetszegény állapot érhető el. Teljes eltűnése, megszűnése nem 
várható. 

A lichen krónikus betegség, mely éveken át tartó gondozást igényel. Kerülendő a fűszeres vagy forró 
ételek fogyasztása, a gondozatlan fogazati állapot, fogkövek jelenléte, mert ezek ronthatják az 
állapotot. A lichenes betegeket gondozni kell, fogazatukat és szájhigiéniájukat rendben tartani, 
negyed- majd félévente ellenőrzésre kell visszarendelni. 

Candidiasis oris 
B3700 Candidiasisos stomatitis 

 

Epidemiológia 
A candidiasis érintheti a bőrt, szájnyálkahártyát, nyelőcsövet, körmöket, vaginát, vagy szisztémás 
esetben az egész szervezetet. A felnőtt lakosság szájüregi normál flórájának 60%-ához hozzátartozik a 
candida albicans, bizonyos szisztémás és lokális tényezők hatására azonban a candida okozta 
szájnyálkahártya gyulladás alakulhat ki. Ezek között műfogsor, szájszárazság, egyes gyógyszerek, 
endokrin ok, HIV fertőzés, sugárkezelés, előrehaladott életkor, immunhiányos állapot, antibiotikus 
kezelések játszhatk szerepet. Az orális candidiasis klinikai megjelenése több féle lehet: 
pseudomembranozus (szájpenész), glossitis mediana rhombica, erythematosus candidiasis, cheilits 
angularis. 

A candidiasisos fehér folt a szájnyálkahártyáról letörölhető, gyulladásos környezetben fehér plakkok 
formájában látható. Égő, fájdalmas állapot, fekélyekkel együtt fordulhat elő. A candida fertőzés és a 
leukoplakia a szájüregben együttesen is előforduló elváltozás. Viszonyukban nem eldöntött, hogy a 
candidiasis a leukoplakia kiváltó tényezője vagy maga a leukoplakia hajlamosít a candidiasisra. A 
krónikus szájüregi candidiasis carcinoma kialakulásához vezethet. A candida fertőzést bűzös lehelet, 
vérbőség, fájdalom, ízérzészavar kíséri. 

Nem, életkor 
Nőkön és férfiakon egyaránt előfordul, gyakoribb 50 év felettieken. 

Hatáskör/kompetencia 
A klinikai tünetek alapján a folt letörölhetősége esetén a kórkép diagnosztizálása lehetséges. A 
háziorvos 2010-es Hatásköri Listájába szorosan nem tartozik, de a szájüregbe történő egyszerű 
betekintés felkeltheti a gyanút. A pontos diagnózis felállítása és a kezelés fogszakorvos vagy 
szájsebész szakorvos kompetenciája. 

Klinikum 
A candidiasis több megjelenési formája lehetséges a szájüregben. Krónikus hiperplasztikus candidiasis 
esetén lehetséges fehéres felszínű, pirosas erythemas plakk formájú képlet. A plakk forma nem 
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letörölhető, évekig fennállhat. Csípő érzés fordulhat elő forró és fűszeres ételek fogyasztásakor. 
Malignizálódás veszélyét hordozza magában. Krónikus mucocutan candidiasis esetén a képlet 
letörölhető lehet a felszínről. A szövettani képben carcinoma fordulhat elő. 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Észleli-e a szájnyálkahártya eltérést, a fűszeres és forró ételek fogyasztása okoz-e kellemetlen érzést, 
jellemző-e? Szájhigiéniai, fogazati állapot és egyéb rizikó faktorok kikérdezése. Az anamnézisben 
műfogsor, szájszárazság, egyes gyógyszerek, endokrin ok, HIV fertőzés, sugárkezelés, előrehaladott 
életkor, immunhiányos állapot, antibiotikus kezelések játszhatnak szerepet. 

Pathogenezis 
Gyakran hosszú évekig, évtizedekig fennálló gyulladásos jelenségekkel kísért állapot. Hosszú 
fennállása alatt a csípő érzés, fekélyek előfordulása gyakoribbá válhat. A nem megfelelő szájhigiénia, 
irritáló tényezők rontanak az állapotán. 

Fizikális vizsgálat, laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 
Fizikális vizsgálattal spatula és lámpa segítségével megtekinthető, elsősorban a pofa nyálkahártyáján 
a nyelven, szájzugban, szájpadon, ínyen és az  ajkon. A fehér folt lehet letörölhető, de egyes 
esetekben nem. Gombatenyésztés, szövettani vizsgálat tisztázza a kérdést. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
Makroszkópos, exfoliativ citológiai és szövettani lelet alapján állítható fel a diagnózis. Differenciál-
diagnosztikai szempontból leukoplakia, lichen, morsicatio buccarum, Fordyce-jelenség, leukooedema 
exfoliativum mucosae oris, carcinoma, pemphigus, erythroplakia, leukokeratosis nicotina palati, 
nyelvlepedék  a legfontosabb. 

Kezelés, gondozás 
Az első feladat az oki és állapotrosszabbító tényezők feltárása után azok megszüntetése, 
felszámolása. Így fogkövek, gyulladásos állapot fogorvosi kiiktatása, az elhanyagolt fogazat szanálása, 
régi fogsor cseréje, a forró ételek, dohányzás megszüntetése. A szájsebész szakorvos (dentoalveolaris 
sebész vagy maxillofacialis sebész) szövettani mintavétele, gombatenyésztés, gombaérzékenység 
megállapítása irányadó lehet. 

Helyi gombaellenes készítmények nystatin szuszpenzió, szopogató tabletta, clotrimazol szopogató 
tabletta, flucozanol szuszpenzió, vagy szisztémás gombaellenes szerek, flucozanol, ketoconazol, 
itracozanol alkalmazható. Fontos az alapbetegség (endokrin betegség, diabétesz stb.) jó beállítása, a 
gyógyszerek áttekintése és a megfelelő beállítása. 

A candidiasisos betegeket gondozni kell, fogazatukat és szájhigiéniájukat rendben tartani, negyed,- 
majd félévente ellenőrzésre kell visszarendelni. 

Submucosus fibrosis 
K1350 Submucosus fibrosis a szájüregben 

 

Epidemiológia 
Az oropharyngealis nyálkahártya és submucosa kötőszöveti állományának fokozatosan előrehaladó 
elfajulása ami főleg helyi elváltozásokkal jár, de általános hatások is megfigyelhetők. Időnként 
spontán remissziót mutató krónikus szájnyálkahártya gyulladás zajlik le. Fokozott nyálzás, csökkenő 
ízérzés, csípő érzés, hólyag, fekély fordul elő. Feszülő nyálkahártya, szájnyitási korlátozottság, rágási 
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és beszédbeli nehezítettség jellemző. Az érintett nyálkahártya fehéres-szürkés kissé elődomborodó 
lehet. 

Elsősorban indiaiakon ismert előfordulása, leginkább fűszerekkel és elsősorban a bételdió rágásával 
hozzák összefüggésbe keletkezését. Elterjedése az egész világon megfigyelhető, de az indiai 
szubkontinensen halmozott. Malignus elfajulása miatt folyamatos kontrollja és szükség esetén 
biopszia végzése indokolt. 

Nem, életkor 
Főként a fiatal felnőtt korban figyelték meg megjelenését, 20-40 év között a leggyakoribb. Mindkét 
nemben előfordul. 

Hatáskör/kompetencia 
A klinikai tünetek alapján a kórkép diagnosztizálása a háziorvos 2010-es Hatásköri Listájába szorosan 
nem tartozik, de a szájüregbe történő egyszerű betekintés felkeltheti a gyanút. A pontos diagnózis 
felállítása és a kezelés szájsebész szakorvos kompetenciája, elsősorban szövettani vizsgálattal 
igazolható. 

Klinikum 
A kezdeti tünetek között égő érzés jelentkezik, mely az apró kis hólyagcsák megrepedése után apró 
fekélyek helyén észlelhető. Majd gyulladás, fekélyek, hólyagok jellemzőek. Leginkább a szájpadon 
kezdődik, de máshol a szájnyálkahártyán is előfordul. A kezdeti tünetek során a nyálkahártya 
kifehéredik, tömötté és merevvé válik. A kórosan merevvé vált nyálkahártya felszínén hegszerű 
rajzolatok jelennek meg. Következményes evési, rágási és beszéd nehézség, szájszárazság is kíséri. 

Az elváltozás a garatra is ráterjedhet. A merevedő nyálkahártya, kötegek kialakulásához vezethet és a 
szájnyitást is korlátozhatja. A submucosus fibrózist leggyakrabban fogorvos veheti észre, de a 
háziorvosban is gyanút kelthet a tünetek fennállása. A diagnózishoz szövettani vizsgálat szükséges. 

Anamnézis (egyéni, családi) 
A szájnyálkahártya égése, fájdalma a fűszeres és forró ételek fogyasztása okoz-e kellemetlen érzést, 
jellemző-e? Mivel a gyulladásos jelenségeket számos tényező tovább ronthatja, és a panaszokat 
fokozhatja, fontos a szájhigiéniai, fogazati állapot és egyéb kockázati tényezők faktorok kikérdezése. 
Az anamnézisben fűszeres ételek fogyasztása, magok rágcsálása, dohányzás lehet. Váltakozik-e az 
állapot, hol tünetmentes, hol kellemetlen érzékenységgel járó állapot váltogatja egymást. 

Pathogenezis 
Gyakran enyhébb gyulladás formájában kezdődik, majd hosszú hónapokig, akár évekig fennálló 
állapot jobb és rosszabb periódusai válthatják egymást. Amikor apró hólyagcsák, majd helyükön 
fekélyek alakulnak ki, a fájdalom erőteljesebben kísérheti a gyulladást. A szövettani képben a hám 
esetenként megvastagodott lehet, a kötőszövetben pedig krónikus gyulladásos jelenségek, 
kereksejtes beszűrődés észlelhető. A submucosában jellemző a kollagén és elasztikus rostok 
nagyfokú felszaporodása, a fibrózis megjelenése. 

Jellemző lehet a súlyossági állapot hullámzása, jobb és rosszabb állapot váltakozása. A rosszabb 
állapotok esetén rendszerint erősödik a gyulladás és fájdalommal fokozott érzékenységgel párosul. A 
jobb stádiumok esetén tünetszegénnyé, fájdalmatlanná, gyulladásmentessé válik az állapot. Malignus 
transzformáció elsősorban a fekélyes területeken fordul elő. 
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A submucosus fibrózis krónikus betegség, mely éveken át tartó gondozást igényel. Kerülendő a 
fűszeres vagy forró ételek fogyasztása, a gondozatlan fogazati állapot, fogkövek jelenléte, mert ezek 
ronthatja az állapotot. 

Fizikális vizsgálat, laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 
Fizikális vizsgálattal spatula és lámpa segítségével megtekinthető, elsősorban a szájpad és a pofa 
nyálkahártyáján és a pofa hátsó garati részén a leggyakoribb. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
Makroszkópos és szövettani lelet alapján állítható fel a diagnózis. Differenciáldiagnosztikai 
szempontból leukoplakia, lichen, candidiasis, morsicatio buccarum, Fordyce-jelenség, leukooedema 
exfoliativum mucosae oris, carcinoma, pemphigus, erythroplakia, leukokeratosis nicotina palati, 
nyelvlepedék a legfontosabb. 

Kezelés, gondozás 
A legfontosabb, amit tehetünk az oki és állapotrosszabbító tényezők feltárása után azok 
megszüntetése, felszámolása, kiiktatása. Így a fűszeres és a forró ételek, dohányzás, fogkövek, 
gyulladásos állapot fogorvosi kiiktatása, az elhanyagolt fogazat szanálása, különböző fémanyagok 
megszüntetése. 

Szájsebész szakorvos (dentoalveolaris sebész vagy maxillofacialis sebész) szövettani mintavétele. 
Enyhébb esetekben az oki állapotrontó tényezők kiiktatása és nyugtató helyi kezelés így A-vitamin 
olajjal történő pakolás vagy hyaluronsavas kezelés hasznos lehet, egyes enyhe esetekben 
visszafejlődés, tünetszegénnyé válás lehetséges. Fontos a szájüregi gyulladást csökkentő öblögető 
folyamatos használata. Ha 2-3 hónap alatt nem látható visszafejlődés, valamint a fekélyes eseteiben 
célszerű a sebészi eltávolítás (lézerrel, szikével, kauterrel) a malignus elfajulás veszélye miatt. 
Rendszerint a sebészi lézeres eltávolítást követően folyamatos gondozással tünetszegény állapot 
érhető el. 

A betegeket gondozni kell, fogazatukat és szájhigiéniájukat rendben tartani, negyed- majd félévente 
ellenőrzésre kell visszarendelni. 

Leukokeratosis nicotina palati 

 

Epidemiológia 
A leukokeratosis nicotina palati keletkezésében a dohányzás játszik oki szerepet. Elsősorban a 
cigarettázás, szivarozás, de különösen a pipázás okozza. A szájpadi kis nyálmirigyek patológiás 
elváltozásaiból kialakuló mozaikszerű kép. Malignus elfajulása miatt folyamatos kontrollja és szükség 

esetén biopszia végzése indokolt. 

Nem, életkor 
Mind férfiakon mind nőkön előfordul, leginkább a 30 éves kor után keletkezik. 

Hatáskör/kompetencia 
A klinikai tünetek alapján a kórkép diagnosztizálása a háziorvos 2010-es Hatásköri Listájába szorosan 
nem tartozik, de a szájüregbe történő egyszerű betekintés felkeltheti a gyanút. A pontos diagnózis 
felállítása és a kezelés szájsebész szakorvos kompetenciája, elsősorban szövettani vizsgálattal 
igazolható. 

K1320 Leukoplakia és egyéb epithelialis rendellenességek a szájüregben és a nyelven. A szájpad 
dohányzás okozta leukokeratosisa 
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Klinikum 
A kórkép fájdalmatlan, emiatt elsősorban a betekintő orvos, fogorvos fedezi fel. A szájpadon fordul 
elő, más területeket nem érint. Egyenetlen felszínű szemölcsök keletkeznek a szájpadon, fehéres 
színű göbös felületet létrehozva. Az egész szájpadot érinti, a szemölcsszerű képletek közepén piros 
színű behúzódott piros pont látható mely a kisnyálmirigy kivezető csövének kilépésének felel meg. 
Ezek a szájpadi kis nyálmirigyek patológiás elváltozásaiból kialakuló mozaikszerű kép. A diagnózishoz 
szövettani vizsgálat szükséges. 

Anamnézis (egyéni, családi) 
A kórelőzményben a dohányzás valamelyik formája szerepel. Lehet a cigarettázás, szivarozás az oki 
tényezők között. Gyakrabban tapasztalható kifejlődése pipázókon és különösen a „revers smoking” 
szenvedélyben szenvedőkön, akik a dohányterméket (cigarettát, szivarkát, szivart stb.) égő végével a 
szájüreg felé szívják. 

Mivel a gyulladásos jelenségeket számos tényező tovább ronthatja és panaszokat okozhat, fontos a 
szájhigiéniai, fogazati állapot és egyéb rizikó faktorok kikérdezése. Az anamnézisben a vezető tényező 
a dohányzás, melynek abbahagyása egyes esetekben javuláshoz, máskor teljes visszafejlődéshez 
vezethet. Rosszindulatú daganat kifejlődése ritka. 

Pathogenezis 
Gyakran enyhébb gyulladás formájában kezdődik, majd hosszú hónapokig, akár évekig fennálló 
gyulladásos állapot eredményeként jön létre. A szájpad kisnyálmirigyeinek kivezető csövei helyén a 
megfelelő helyeken piros pontszerű behúzódások alakulnak ki. Ezeket körülvéve egyenetlen felszínű 
szemölcsök alakulnak ki, itt a hám megvastagodik, fokozott elszarusodás játszódik le, ennek 
eredményeként mozaikszerű fehéres-szürkés színű kép látható az egész szájpadon. 

Fizikális vizsgálat, laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 
Fizikális vizsgálattal spatula és lámpa segítségével megtekinthető, elsősorban a szájpad 
nyálkahártyáján fordul elő. Mozaikszerűen szemölcsök, közepükön piros ponttal borítják az egész 
szájpadot. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
Makroszkópos képe jellegzetes és szövettani lelet alapján állítható fel a diagnózis. A szövettani 
képben a leukoplakiának megfelelő kép látható. Differenciál-diagnosztikai szempontból leukoplakia, 
lichen, candidasis, morsicatio buccarum, Fordyce jelenség, leukooedema exfoliativum mucosae oris, 
carcinoma, pemphigus, erythroplakia, submucosus fibrosis a legfontosabb. 

Kezelés, gondozás 
A legfontosabb, amit tehetünk az oki és állapotrosszabbító tényezők feltárása után azok 
megszüntetése, felszámolása, kiiktatása. Így a dohányzás, valamint az állapotrontó fűszeres és a forró 
ételek, fogkövek, gyulladásos állapot fogorvosi kiiktatása, az elhanyagolt fogazat szanálása, 
különböző fémanyagok megszüntetése. 

Szájsebész szakorvos (dentoalveolaris sebész vagy maxillofacialis sebész) szövettani mintavétele. 
Enyhébb esetekben az oki- állapotrontó tényezők kiiktatása és nyugtató helyi kezelés így A-vitamin 
olajjal történő pakolás vagy hyaluronsavas kezelés hasznos lehet, egyes enyhe esetekben 
visszafejlődés, tünetszegénnyé válás lehetséges. Fontos a szájüregi gyulladást csökkentő öblögető 
folyamatos használata. Ha 2-3 hónap alatt nem látható visszafejlődés, célszerű a sebészi eltávolítás 
(lézerrel, szikével, kauterrel) a malignus elfajulás veszélye miatt. Rendszerint a sebészi lézeres 
eltávolítást követően folyamatos gondozással tünetszegény állapot érhető el. 
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A leucoceratosis nicotina palati krónikus betegség, mely éveken át tartó gondozást igényel. 
Kerülendő a dohányzás, a fűszeres vagy forró ételek fogyasztása, a gondozatlan fogazati állapot, 
fogkövek jelenléte, mert ezek ronthatják az állapotot. A fogazatot és szájhigiéniát rendben kell 
tartani, a betegeket negyed,- majd félévente ellenőrzésre kell visszarendelni. 

Leukoedema exfoliativum mucosae oris (White sponge nevus) 

 

Epidemiológia 
A leukoedema exfoliativum mucosae oris fehér rendszerint körülirt lemezes hámlás a 
szájnyálkahártya valamely területén. Szubjektív panaszt nem okoz, egyesek nem is tekintik 
precancerosisnak, mások igen ritka esetekben daganat kifejlődését lehetségesnek tartják. Malignus 
elfajulása ritkán, de lehetséges, emiatt folyamatos kontrollja és szükség esetén biopszia végzése 
indokolt. 

Nem, életkor 
Rendszerint gyermek- vagy fiatal korban (leginkább 30 éves kor előtt) kezdődik, öröklődő gyakran 
familiáris jellegű. Mind férfiakon mind nőkön előfordul. 

Hatáskör/kompetencia 
A klinikai tünetek alapján a kórkép diagnosztizálása a háziorvos 2010-es Hatásköri Listájába szorosan 
nem tartozik, de a szájüregbe történő egyszerű betekintés felkeltheti a gyanút. A pontos diagnózis 
felállítása és a kezelés szájsebész szakorvos kompetenciája, elsősorban szövettani vizsgálattal 
igazolható. 

Klinikum 
A kórkép fájdalmatlan, emiatt elsősorban a betekintő orvos, fogorvos fedezi fel. A szájnyálkahártyán 
elsősorban az ajkon, nyelven, orcákon fordul elő, más területeket nem érint. Fehér színű lemezes 
hámlás, melynek egy része letörölhető erős dörzsöléssel, de alapja fehér színben megmarad. A 
fokozott hámlás miatt a betegek gyakran rágják az ajkukat, orcájukat, nyelvüket. A hám kóros 
megvastagodása, kóros elszarusodása jellemző. A diagnózishoz szövettani vizsgálat szükséges. 

Anamnézis (egyéni, családi) 
A kórelőzményben familiaris előfordulás szerepelhet. 

Pathogenezis 
A fehér foltok a beteg rágcsálása esetén tovább hámlanak, a nyelven a papillák duzzanata jellemző. 

Fizikális vizsgálat, laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 
Fizikális vizsgálattal spatula és lámpa segítségével megtekinthető, elsősorban az orca, ajak, nyelv  
nyálkahártyáján fordul elő. Körülirt szivacsos szerkezetű fehér folt képében észlelhető. A 
nyálkahártya puha, ráncos, diffúz elszarusodási zavar. A felszín cafatos, hámló. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
Makroszkópos képe jellegzetes és szövettani lelet alapján állítható fel a diagnózis. A szövettani 
képben a hám megvastagodása, a hámrétegben parakeratózis és nagyfokú intra- és extra celluláris 
oedema látható. Differenciáldiagnosztikai szempontból leukoplakia, lichen, candidiasis, morsicatio 
buccarum, Fordyce-jelenség, carcinoma, pemphigus, erythroplakia, submucosus fibrosis a 
legfontosabb. 

K1320 Leukoplakia és egyéb epithelialis rendellenességek a szájüregben és a nyelven. 
Leukooedema a száj epitheliumon, beleértve a nyelvet 



 2428 

Kezelés, gondozás 
A legfontosabb, amit tehetünk, az állapotrosszabbító tényezők feltárása után azok megszüntetése, 
felszámolása, kiiktatása. Így a nyálkahártya hámlását fokozó erős beharapás, nyálkahártyarágás 
megszüntetése az éles fogszélek legömbölyítésével. Az állapotrontó tényezők közül a dohányzás, 
valamint a fűszeres és a forró ételek, fogkövek, gyulladásos állapot fogorvosi kiiktatása, az 
elhanyagolt fogazat szanálása, különböző fémanyagok megszüntetése. 

Szájsebész szakorvos (dentoalveolaris sebész vagy maxillofacialis sebész) szövettani mintavétele. 
Enyhébb esetekben az oki- állapotrontó tényezők kiiktatása és B-vitamin adása vagy hyaluronsavas 
helyi kezelés hasznos lehet, egyes enyhe esetekben visszafejlődés, tünetszegénnyé válás lehetséges. 
Fontos a szájüregi gyulladást csökkentő öblögető folyamatos használata. Ha 2-3 hónap alatt nem 
látható visszafejlődés, célszerű a sebészi eltávolítás (lézerrel, szikével, kauterrel) a malignus elfajulás 
esetleges veszélye miatt. Rendszerint a sebészi lézeres eltávolítást követően folyamatos gondozással 
tünetmentes állapot érhető el. 

A betegeket gondozni kell, fogazatukat és szájhigiéniájukat rendben tartani, negyed- majd félévente 
ellenőrzésre kell visszarendelni. 

A szájnyálkahártya rákmegelőző sötét léziói 

Glossitis mediana rhombica 
K1420 Glossitis mediana rhomboidea 

 

Epidemiológia 
A rombusz alakú nyelvgyulladás elég gyakori, a lakosság 1-3%-ban előforduló kórkép. Az orvos 
általában vizsgálati mellékleletként veszi észre, a betegnek általában panaszt nem okoz. 

A nyelv közepén látható jellegzetesen rombusz alakú elváltozás fájdalmatlan, felszínén a papillák 
hiányoznak. Rendszerint gyulladás következtében keletkezik, sokszor gombás fertőzés talaján. 
Kialakulásához hozzájárulhat a dohányzás, protézisviselés. A hám vékonnyá, atrófiássá válhat, 
kifekélyesedik és talaján rosszindulatú daganat fejlődhet ki. Malignus elfajulása miatt folyamatos 
kontrollja és szükség esetén biopszia végzése indokolt. 

Nem, életkor 
Főleg férfiakon fordul elő, leginkább a 30-60 éves korban keletkezik. 

Hatáskör/kompetencia 
A klinikai tünetek alapján a kórkép diagnosztizálása a háziorvos 2010-es Hatásköri Listájába szorosan 
nem tartozik, de a szájüregbe történő egyszerű betekintés felkeltheti a gyanút. A pontos diagnózis 
felállítása és a kezelés szájsebész szakorvos kompetenciája, elsősorban szövettani vizsgálattal 
igazolható. 

Klinikum 
A kezdeti tünetek között a nyelv közepén sima, fénylő, vöröses rombusz alakú folt látható, mely 
kezdetben fájdalmatlan, panaszokat nem okoz. Helyét nem változtatja. A folt éles határú, rendszerint 
2-3 cm hosszú és 1 cm széles. A glossitis mediana rhombicat leggyakrabban fogorvos veheti észre, de 
a háziorvosban is gyanút kelthet a tünetek fennállása. A diagnózishoz szövettani vizsgálat szükséges. 
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Anamnézis (egyéni, családi) 
Rendszerint véletlen leletként kerül észlelésre, a betegnek panaszokat nem okoz, legtöbbször a beteg 
egyáltalán nem észleli a jelenséget. Rendszerint candida albicans jelenléte tapasztalható, 
előfordulhat az anamnézisben gombafertőzés. Dohányzás, protézisviselés hajlamosító tényező. 

Pathogenezis 
Rendszerint az elváltozás teljesen panaszmentes, de néhányan később enyhe fájdalomra vagy 
diszkomfortérzésre panaszkodnak. A lézió rendszerint gyulladásos jellege miatt lehet jobb és 
rosszabb állapotban levő. A gyulladás krónikussá válásával a lézió a gombás fertőzés miatt a nyelv 
középső részén először panaszmentes területe később érzékennyé válik. A papillák hiányoznak az 
érintett területen, itt a nyálkahártya atrófiája alakul ki, majd kifekélyesedés jöhet létre. Ennek talaján 
malignus folyamat indulhat el. A jobb stádiumok esetén tünetszegénnyé, fájdalmatlanná, 
gyulladásmentessé válhat az állapot. Malignus transzformáció elsősorban a fekélyes területeken 
fordul elő. 

 

5. ábra. Glossitis mediana rhombica. A 60 éves nőbeteg a nyelvhát középső területén 2x2 cm-es 
atrófiás, sima felszínű vöröses színű terület látható. A beteg elmondása szerint a lézió területén csípő, 
égő érzést érez. Klinikai diagnózis: glossitis mediana rhombica. Terápia: CO2 lézerrel végzett 
kimetszés 2-3 mm-es ép szövetben. 

Fizikális vizsgálat, laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 
Fizikális vizsgálattal spatula és lámpa segítségével megtekinthető, a nyelvhát nyálkahártyáján fordul 
elő. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
Makroszkópos és szövettani lelet alapján állítható fel a diagnózis. Differenciál-diagnosztikai 
szempontból leukoplakia, lichen, candidiasis, morsicatio, leukooedema exfoliativum mucosae oris, 
carcinoma, pemphigus, erythroplakia, nyelvlepedék a legfontosabb. 

Kezelés, gondozás 
A legfontosabb, amit tehetünk az oki és állapotrosszabbító tényezők feltárása után azok 
megszüntetése, felszámolása, kiiktatása. Így elsősorban a candida fertőzés megszüntetése, mely 
gyakran hosszú időt igényelhet. Új protézis készítése feltétlenül indokolt. Segít az állapot javulásán a 
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dohányzás elhagyása, a gyulladásos állapot fogorvosi kiiktatása, az elhanyagolt fogazat szanálása, 
különböző fémanyagok megszüntetése. 

Szájsebész szakorvos (dentoalveolaris sebész vagy maxillofacialis sebész) szövettani mintavétele. 
Enyhébb esetekben az oki- állapotrontó tényezők kiiktatása és nyugtató helyi kezelés így A-vitamin 
olajjal történő pakolás vagy hyaluronsavas kezelés hasznos lehet, egyes enyhe esetekben 
visszafejlődés, tünetszegénnyé válás lehetséges. Fontos a szájüregi gyulladást csökkentő öblögető 
folyamatos használata. Ha 2-3 hónap alatt nem látható visszafejlődés, valamint a fekélyes eseteiben 
célszerű az egész terület sebészi eltávolítása (lézerrel, szikével, kauterrel) a malignus elfajulás 
veszélye miatt. Rendszerint a sebészi lézeres eltávolítást követően folyamatos gondozással 
tünetszegény állapot érhető el. 

A glossitis mediana rhombica krónikus betegség, mely éveken át tartó gondozást igényel. Kerülendő 
a gombafertőzés, a fűszeres vagy forró ételek fogyasztása, a gondozatlan fogazati állapot, fogkövek 
jelenléte, mert ezek ronthatják az állapotot. A fogazatot és szájhigiéniát rendben kell tartani, a 
betegeket negyed,- majd félévente ellenőrzésre kell visszarendelni.  

Erythroplakia 

 

Epidemiológia 
Az erythroplakia jól körült bársonyosan körülírt folt képében jelenik meg a száj nyálkahártyán. Klinikai 
fogalom, hátterében hámdysplasia, in situ vagy invazív carcinoma áll. A leukoplakiánál jóval ritkábban 
fordul elő, de malignus transzformációja annál gyakoribb. Leginkább a szájfenéken és a nyelven 
fordul elő. A hám elvékonyodik, élénkvörös színű folt képében jelentkezik. A klinikailag 
erythroplakiának diagnosztizálható esetek 10%-ban szövettanilag hámdysplasia, 40%-ban in situ 
carcinoma, 50%-ban invazív carcinoma képét mutatják. 

Nem, életkor 
Férfiakon mintegy 70%-ban észlelhető, 30%-ban nőkön, többnyire 50-70 éves kor után jelentkezik, 
ritkán ez alatt. Fiatal korban ritka, észlelésekor több oki tényező együttes megléte jellemző. 

Hatáskör/kompetencia 
A klinikai tünetek alapján a kórkép diagnosztizálása a háziorvos 2010-es Hatásköri Listájába szorosan 
nem tartozik, de a szájüregbe történő egyszerű betekintés felkeltheti a gyanút. A pontos diagnózis 
felállítása és a kezelés szájsebész szakorvos kompetenciája. 

Klinikum 
Az erythroplakia kifejezést csak klinikai megjelölésre használjuk, a szájnyálkahártya 5 mm-nél 
nagyobb, nem letörölhető vörös foltja. Az erosiv leukoplakia (erythroleukoplakia) felszínét fehér 
erősen szarusodó és fekélyes vörös területek váltakozása jellemzi. A fekélyek fájdalmassá válva 
orvoshoz viszik a beteget. Az erythroplakia rendszerint puha tapintatú, sima atrófiás hámmal fedett. 
Ha megkeményedett a tapintata, akkor nagyobb valószínűséggel már invazív carcinomával állunk 
szemben. Előfordulhat, hogy gócos, hyperkeratotikus területek tarkítják. 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Mióta észleli a szájnyálkahártya eltérést, a dohányzás, alkoholfogyasztás, fűszeres és forró ételek 
fogyasztása jellemző-e? Szájhigiéniai, fogazati állapot és egyéb rizikó faktorok kikérdezése. 

K1320 Leukoplakia és egyéb epithelialis rendellenességek a szájüregben és a nyelven 
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Pathogenezis 
Gyakran egyszerű formában kezdődő folyamat, mely elvékonyodott hámmal fedett foltként 
kezdődik. Ebben később verrucosus jelenségek, berepedések majd később fekélyek jelenhetnek meg. 
Ez utóbbi forma esetén jelentősebb a mailgnus transzformáció veszélye. Szövettani képén kórosan 
fokozott elszarusodás mutatkozik. Lehet parakeratozis, acanthosis. A malignus transzformáció első 
jele a hám dysplasia, a hámrétegen belüli azaz intraepitelialis carcinoma alakul ki. Ebből a mélybe 
hatoló invazív carcinoma alakulhat ki. 

Fizikális vizsgálat, laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 
Fizikális vizsgálattal spatula és lámpa segítségével megtekinthető, elsősorban a szájfenéken és a 
nyelven a leggyakoribb. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
Makroszkópos és szövettani lelet alapján állítható fel a diagnózis. Differenciál-diagnosztikai 
szempontból leukoplakia, lichen oris, candidiasis, morsicatio buccarum, Fordyce-jelenség, 
leukooedema exfoliativum mucosae oris, carcinoma, pemphigus, leukokeratosis nicotina palati, 
nyelvlepedék a legfontosabb. 

Kezelés, gondozás 
Az első feladat az oki tényezők felszámolása. Így mechanikai ártalom fogorvosi kiiktatása, az 
elhanyagolt fogazat szanálása, a dohányzás, italozás sürgős megszüntetése. Szájsebész szakorvos 
(dentoalveolaris sebész vagy maxillofacialis sebész) szövettani mintavétele. Enyhébb esetekben az oki 
tényezők kiiktatása és A-vitamin olajjal történő pakolás hasznos lehet egyes enyhe esetekben 
visszafejlődés lehetséges. Ha 2-3 hónap alatt nem látható visszafejlődés, valamint a leukoplakia 
dysplasiás eseteiben kötelező a sebészi eltávolítás (lézerrel, szikével, kauterrel). 

Az erythroplakiás betegeket gondozni kell, fogazatukat és szájhigiéniájukat rendben tartani, negyed- 
majd félévente ellenőrzésre kell visszarendelni. 

Naevus pigmentosus 
D2200 Az ajak festéksejtes naevusai 
D2230 Az arc egyéb és k.m.n. részének festéksejtes naevusai 
D2290 Festéksejtes naevus k.m.n. 

 

Epidemiológia 
A festékes anyajegyek többségükben veleszületett elváltozások, melyekre jellemző a melanin 
felszaporodása a hámban és a hám alatti kötőszövet sejtjeiben. Egyik klinikai formája a felszínből ki 
nem emelkedő színes folt, a másik típusa kötőszövetes forma, mely a felszínből kiemelkedik, szőrszál 
is nőhet ki belőle. Rosszindulatúan elfajulhat, elsősorban a hám és kötőszövet határán elhelyezkedő 
típusa. A szájnyálkahártyán is előfordulhat körülirt barna vagy fekete folt formájában, de előfordulhat 
pigmentmentes formája is. Minden anyajegy, mely színében megváltozik, növekszik, viszket malignus 
elfajulás gyanúját kelti. Megjelenési gyakoriságuk arcbőr, a szájpadi nyálkahártya, az állcsontok 
processus alveolarisát fedő nyálkahártya, a mandibula felhágó ágát fedő nyálkahártya és az ajkak. 
Malignus elfajulása miatt folyamatos kontrollja és szükség esetén épben történő kimetszés végzése 
indokolt. 

Nem, életkor 
Mindkét nemben előfordul, de nőkben valamivel gyakoribb. Leginkább a 40-60 éves korban 
keletkezik, de fiatalkorban, sőt gyermekkorban is előfordul. Ha 50 darabnál több található, 
rendszeres vizsgálata különösen fontos, mert malignus elfajulása gyakrabban fordul elő. 
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Hatáskör/kompetencia 
A klinikai tünetek alapján a kórkép diagnosztizálása a háziorvos 2010-es Hatásköri Listájába szorosan 
nem tartozik, de a szájüregbe történő egyszerű betekintés felkeltheti a gyanút. A pontos diagnózis 
felállítása és a kezelés szájsebész szakorvos kompetenciája, elsősorban szövettani vizsgálattal 
igazolható. 

Klinikum 
Alapvető klinikai formája a felszínből ki nem emelkedő színes folt, a másik típusa kötőszövetes forma, 
mely a felszínből kiemelkedik, szőrszál is nőhet ki belőle. Utóbbi forma nagyban hasonlíthat a 
fibromához, fibroepiteliomához. Rosszindulatúan elfajulhat, elsősorban a hám és kötőszövet határán 
elhelyezkedő típusa. Megtalálható az arcbőrön,  szájpadi nyálkahártyán, az állcsontok processus 
alveolarisán fedő nyálkahártyán, a mandibula felhágó ágát fedő nyálkahártyán és az ajkakon. A 
szájüregben az intradermalis tipusu naevusok előfordulása a gyakoribb, az esetek mintegy 60%-a.  

Anamnézis (egyéni, családi) 
Rendszerint a betegnek panaszokat nem okoz, legtöbbször a beteg egyáltalán nem észlel panaszokat. 
Családi halmozódás előfordulhat. 

Pathogenezis 
Rendszerint veleszületett elváltozások, melyek akkor okozhatnak problémát, ha megmozdulnak, 
vagyis viszketnek, hirtelen növekedésnek indulnak, kifekélyesednek. Ugyancsak problémát okozhat 
ha megsérülnek. Ezen esetekben a malignus elfajulás valószínűsége nagyobb, így kimetszésük 
ilyenkor feltétlenül indokolt. 

Fizikális vizsgálat, laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 
Fizikális vizsgálattal spatula és lámpa segítségével megtekinthető, a bőrön vagy a szájnyálkahártyán 
fordul elő. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
Makroszkópos és szövettani lelet alapján állítható fel a diagnózis. Differenciál-diagnosztikai 
szempontból lentigo maligna, melanoma malignum  a legfontosabbak. A diagnózishoz szövettani 
vizsgálat szükséges. 

Kezelés, gondozás 
A legfontosabb a lézió épben történő kimetszése, mely történhet szikével, lézerrel, elektrokauterrel. 
Az épben történő kimetszés kívánatos mértéke 3-4 mm. A rendszeres ellenőrzés évente feltétlenül 
indokolt különösen ha halmozott előfordulást tapasztalunk. 

A földet érő fokozatosan növekvő sugárzás hatására az ártatlan festékes elváltozások melanomává 
alakulása az utóbbi évtizedben jelentősen növekedett. Így a festékes elváltozások rendszeres 
évenkénti szűrése kiemelten fontos. Különös tekintettel a melanomák rendkívül rossz prognózisára, 
valamint a naevusok eltávolításának általában véve egyszerű voltára. 

Xeroderma pigmentosum 
L5980 A bőr és bőralatti szövet egyéb meghat. károsodása sugárzástól 

 

Epidemiológia 
A bőr recesszíven öröklődő elváltozása, mely a túlzott fényérzékenység miatt idült gyulladást, 
fekélyeket és hegeket eredményez. Malignus elfajulása miatt folyamatos kontrollja és szükség esetén 
kimetszés végzése indokolt. Igen ritka bőrbetegség., amikor a rendkívüli fényérzékenység miatt a bőr 
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idő előtti öregedése játszódik le és jelentősen megnő a bőrrákra való hajlam. Ezt az okozza, hogy 
celluláris túlérzékenység áll fenn az ultraibolya (UV) sugárzással szemben, melynek oka a DNS repair-
rendszerében található. Xeroderma pigmentosum különböző súlyosságú lehet, annak függvényében, 
hogy a szülők mindketten vagy csak egyikűk hordozója a xeroderma pigmentosumot okozó génnek. 

Nem, életkor 
Mindkét nemben előfordul, idősödő korral a malignus elfajulás gyakorisága növekszik. 

Hatáskör/kompetencia 
A klinikai tünetek alapján a kórkép diagnosztizálása a háziorvos 2010-es Hatásköri Listájába szorosan 
nem tartozik, de az egyszerű megtekintés felkeltheti a gyanút. A pontos diagnózis felállítása és a 
kezelés plasztikai sebész szakorvos kompetenciája, elsősorban szövettani vizsgálattal igazolható. 

Klinikum 
Jellemző a túlzott fényérzékenység miatti bőrkárosodás, a bőr korai öregedése. A diagnózishoz 
szövettani vizsgálat szükséges. 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Túlzott fényérzékenység, hegek keletkezése a leégett területek helyén. 

Pathogenezis 
A túlzott fényérzékenység miatt idült gyulladást, fekélyeket és hegeket eredményez a leégés. A sebek 
begyógyulása után erősebben pigmentált és pigmentmentes területek jöhetnek létre. A léziók talaján 
laphámrák, basalioma, melanoma malignum fejlődhet ki. 

Fizikális vizsgálat, laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 
Fizikális vizsgálattal megtekinthető, dermatoszkópos vizsgálat, szövettani vizsgálat szükséges. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
Makroszkópos és szövettani lelet alapján állítható fel a diagnózis. Differenciál-diagnosztikai 
szempontból  spinalioma, basalioma, carcinoma a legfontosabb. 

Kezelés, gondozás 
Nincs bevált, hatékony gyógymód xeroderma pigmentosum kezelésére. A kezelés célja a tüneti 
ellátás, fényvédő szerek alkalmazása, retinoidok alkalmazása. Bőrdaganatok műtéti úton történő 
eltávolítása. A prognózis nem jó. Az érintett családok genetikai tanácsadása fontos szerepet játszik a 
betegségek megelőzése szempontjából. Rendszeres kontroll, folyamatos gondozás szükséges. 

Szájnyálkahártya rákmegelőző fekélyek 

Ulcus mucosae oris chronica 
K1320 Leukoplakia és egyéb epithelialis rendell. a szájüregben és a nyelven 
K1370 Egyéb és k.m.n. szájnyálkahártya elváltozások 

 

Epidemiológia 
A szájüregben gyakran előfordulnak olyan sérülések vagy krónikusan fennálló hámhiánnyal járó 
betegségek, fekélyek, melyek később rosszindulatú daganatok forrásává válhatnak. A kóros ingerek 
között előfordulnak a rossz szokások. Ezek között a pszichés ok, amikor az ajak bucca harapdálása 
folyamatosan újabb és újabb fekélyek kialakulásához vezet. A krónikusan jelentkező mechanikus 
ingerek között szerepelnek a fúvós hangszeren játszók fából vagy fémből készült szájdarabjának 
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irritációja. Foglalkozási ártalomnak tekinthető az üvegfúvók szájsérülése, a bucca fokozott 
kifeszítettsége. Krónikus irritációt tarthat fenn elhasználódott régi vagy rosszul konstruált protézis 
széle, mely túlér és decubitust okoz. Fekélyt okoznak az éles fogszélek vagy a fogpótlások, tömések, 
koronák, éles szélei. A mechanikus irritáción kívül fekélyek kialakulásában szerepet játszhatnak az 
égés, a kémiai anyagok okozta sérülések (savak, lúgok stb.). 

A krónikus mechanikus irritáció krónikus gyulladást, fekélyt (ulcus decubitans) hozhat létre. Más 
esetekben fibrotikus hyperplaziát (granuloma fissuratum) és hegeket hozhatnak létre, amelyek a 
fekélyekhez hasonlóan rosszindulatú elfajulást mutathatnak. 

A krónikusan fennálló fekély, hámhiány, nem gyógyuló seb esetére akkor is gondolni kell, ha a 
sebgyógyulás 10 napon belül nem következik be. Akár fogeltávolítást követően a 10 napon belül be 
nem gyógyuló seb esetén daganat lehetőségére kell gondolni. 

A kezelés tekintetében a legfontosabb a kiváltó tényezők megszüntetése, a rossz szokások eltiltása, 
kiküszöbölése, régi protézis cseréje, fogpótlások cseréje. Amennyiben ezt követően a sebgyógyulás 
nem következik be, a lézió kimetszése feltétlenül indokolt. 

Nem, életkor 
Mindkét nemben egyaránt előfordulhat inkább az idős kor betegsége. 

Hatáskör/kompetencia 
A klinikai tünetek alapján a kórkép diagnosztizálása a háziorvos 2010-es Hatásköri Listájába szorosan 
nem tartozik, de a szájüregbe történő egyszerű betekintés felkeltheti a gyanút. A pontos diagnózis 
felállítása és a kezelés szájsebész szakorvos kompetenciája. 

Klinikum 
A fekélyek hámhiány következtében a környező békés nyálkahártya színétől eltérően általában 
vöröses színűek, puhák. Hosszú fennállás esetén a krónikus gyulladás nyomán a lézió fehér színűvé 
válhat a szélein, megkeményedik, tapintata alapján környezetétől jól elkülöníthető. Egyesek 
„szalonnaszerű” tapintási lelet esetén nagyban valószínűsítik malignus jelenségek megjelenését és 
radikális kimetszést javasolnak. 
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6. ábra. Krónikus fekély a nyelvszélen. Kemény tapintatú beszűrt környezettel. A 73 éves férfi nyelvén 
2 hónappal a jobb alsó éles szélű letört 6-os fog eltávolítása után is megmaradt fehér színű tömött 
tapintatú elváltozás észlelhető. Fogorvosa küldi szájsebészetre a hetek óta nem gyógyuló fekély 
miatt. Klinikai vizsgálat során 2x3 cm-es méretű, 2 mm-es fehér udvarral körülvett fájdalmatlan, 
szalonnaszerű tapintató hámfosztott terület látható a nyelv jobb szélén. Klinikai diagnózis: ulcus 
chronica linguae. Terápia: CO2 lézerrel végzett kimetszés. Szövettani lelet: ulcus chronica, malignitás 
nélkül. 

Anamnézis (egyéni, családi) 
A kórelőzményben hetek, hónapok óta fennálló fekély, nem gyógyuló seb szerepel. Ez a legtöbb 
esetben fájdalmatlan, máskor a reaktív gyulladás miatt fájdalmas lehet. Abban az esetben, ha a 
szájüreg jól látható helyein lép fel (ajkak, nyelv, pofa nyálkahártyája stb.) a gondos beteg számára 
könnyen felismerhető, ha rejtettebb területen alakul ki (szájfenék, nyelvgyök, szájpad stb.) akkor 
nehezen észlelhető még a felületesen vizsgáló orvos számára is, sokáig rejtve maradhat. 

Pathogenezis 
Gyakran egyszerű formában kezdődő folyamat, melyben kifejezett hámhiány alakul ki. Ebben és 
környezetében később gyulladásos jelenségek, majd később mélyre hatoló fekély jelenhet meg. Ez 
utóbbi forma esetén jelentősebb a rosszindulatú elfajulás transzformáció veszélye. Szövettani képén 
kóros hámhiány mutatkozik. Malignus transzformáció első jele a környező hám dysplasia, a 
hámrétegen belüli azaz intraepitelialis carcinoma alakul ki. Ebből a mélybe hatoló invazív carcinoma 
alakulhat ki. 

Fizikális vizsgálat, laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 
Fizikális vizsgálattal spatula és lámpa segítségével általában könnyen megtekinthető, elsősorban a 
szájfenéken és a nyelven, szájpadon nehezebb a megtekintése, észlelése. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
Makroszkópos és szövettani lelet alapján állítható fel a diagnózis. Differenciál-diagnosztikai 
szempontból leukoplakia, lichen oris, candidiasis,erythroplakia, morsicatio buccarum, Fordyce-
jelenség, leukooedema exfoliativum mucosae oris, carcinoma, pemphigus, erythroplakia, 
leukokeratosis nicotina palati,  a legfontosabbak. 

Kezelés, gondozás 
Az első feladat az oki tényezők felszámolása. Így mechanikai ártalom fogorvosi kiiktatása, az 
elhanyagolt fogazat szanálása, a dohányzás, italozás sürgős megszüntetése. Szájsebész szakorvos 
(dentoalveolaris sebész vagy maxillofacialis sebész) szövettani mintavétele. Enyhébb esetekben az oki 
tényezők kiiktatása és A vitamin olajjal történő pakolás hasznos lehet egyes enyhe esetekben 
visszafejlődés lehetséges. Ha 2-3 hét alatt nem látható visszafejlődés, kötelező a sebészi eltávolítás 
(lézerrel, szikével, kauterrel). 

A szájfekélyes betegeket gondozni kell, fogazatukat és szájhigiéniájukat rendben tartani, negyed,- 
majd félévente ellenőrzésre kell visszarendelni. 

Syphilis 
A5120 Elsődleges syphilis, egyéb lokalizációban 
A5130 A bőr és a nyálkahártya másodlagos syphilise 

 

A syphilises fertőzés kapujában (primer affectio) először sötétvörös erythema, majd barnásvörös 
papula jelentkezik. Ezt követően indurált szélű erozió, fájdalmatlan sötétvörös színű krónikus fekély 
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alakul ki. A szájnyálkahártyán megjelent primer affektio fehér álhártyával fedett. A kialakult fekély 
általában 4-6 hét elteltével heg hátrahagyásával gyógyul. A folyamat a regionális nyirokcsomók 
fájdalmatlan duzzanatával, keménnyé válásával jár együtt. 

A felületről nyert ingersavóból a sötétlátóteres mikroszkóp alatt a Treponema kimutatható. A 
Treponema pallidum indukálta antitestek 6 hét után mutathatók ki. 

A szekunder szakban a szájnyálkahártyán elszórtan sötétvörös roseolák jelennek meg elsősorban a 
lágy szájpadon, nyelven, buccan, gingiván. Később kerek vagy ovális lapos papulák jelentkeznek. 
Későbbiekben szürkésfehér plakkok piros udvarral körülvéve (condyloma latum). A fehéres hám 
levonható, mely alatt vérző erózió helyezkedik el. Az eróziókból fájdalmatlan fekélyek alakulnak ki a 
nyelven, ajakzugban. A szájnyálkahártya elváltozások rendkívül sok kórokozót tartalmaznak, nagyon 
erősen fertőzők. 

A syphilis tercier szakában klasszikus manifesztáció a nyelven jelentkező leukoplakia. 
Megjelenésében gummatosus, ulcerativ, sclerotizáló glossitis következtében a nyelv sima, sápadt 
szinű, fénylő, tükröző.  A gummák a nyelvizomzatban jelennek meg és a lueses elváltozások az 
erekben elzáródást (endarteritis obliterans) okoznak. A nyelv tapintata kemény és fájdalmas. 
Hajlamos carcinomás elfajulásra. 

Lupus erythematodes 
L9300 Discoid lupus erythematosus 
M3210 Szisztémás lupus erythematosus szerv és szervrendszer érintettségével 
M3280 Szisztémás lupus erythematosus egyéb formái 
M3290 Szisztémás lupus erythematosus, k.m.n. 

A szisztémás lupus erythematodes autoimmun betegség, mely a bőrön és a szájnyálkahártyán 
jelentkező elváltozásokkal jár. A discoid típus esetén jellemzőek a hyperkeratotikus, erythemás bőr- 
és nyálkahártya léziók. 

A szájüregben főleg a buccan és az ajkakon jelentkeznek fekélyes, elszarusodó, fehér szegéllyel 
határolt plakkok. A plakkok széli része gyulladásos, fekélyes, keratinizált, sugár irányú hálózat 
szegélyezi. A hám atrófiás, hegek hátrahagyásával gyógyul. Az arcon jelentkező pillangószárny alakú 
lézió mellett hámló hiperpigmentált foltok, vitiligo, valamint alopecia társulhat. Az elváltozás talaján 
1-2%ban carcinoma alakul ki. Leginkább az alsó ajak léziójából keletkezik rák. 

A systemás típus jellemzője az arcon pillangószerűen jelentkező erythemás folt, mely urticariaszerű, 
oedemás. Az SLE-s betegek 30-50%-ában vannak szájtünetek is. Ezek elsősorban a teleangiectasias, 
oedemas, vérző és fájdalmas fekélyek. Rendszerint candidiasis és szájszárazság kíséri. 

Laboratóriumi vizsgálattal DNS ellenanyagok mutathatóak ki RIA és ELISA módszerekkel. 

Cheilitis chronica actinica 
K1300 Az ajkak betegségei 
K1310 Arc- és ajakcsípés 

 

Epidemiológia 
A krónikus ajakgyulladás elsősorban az alsó ajkat érinti, főként az erős tartós napsugárzásnak kitett 
embereken fordul elő. Így a mezőgazdasági munkásokon, tengerészeken jellemző betegség. 
Túlsúlyban férfiakat érint. A dohányzás és kémiai szerek behatása állapotrontó tényezők. Az alsó ajak 
hámja elvékonyodik, berepedezik, fehéres szürkés színűvé válik. 
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Nem, életkor 
Férfiakon mintegy 70-80%-ban észlelhető, 20-30%-ban nőkön, többnyire 40-50 éves kor után 
jelentkezik, ritkán ez alatt. Fiatal korban történő észlelésekor több egyéb hajlamosító tényező 
együttes megléte jellemző. 

Hatáskör/kompetencia 
A klinikai tünetek alapján a kórkép diagnosztizálása a háziorvos 2010-es Hatásköri Listájába szorosan 
nem tartozik, de egyszerű megtekintés felkeltheti a gyanút. A pontos diagnózis felállítása és a kezelés 
szájsebész szakorvos kompetenciája. 

 

7. ábra. Cheilitis chronica actinica az alsó ajkon. Berepedések az ajakpíron. A 62 éves férfibeteg, 
mezőgazdasági dolgozó alsó ajkán évek óta fennálló időnként pörkkel fedett, máskor hámfosztott 
területek láthatók. Háziorvosa utalta szájsebészetre. Klinikai vizsgálat során az ajak nyálkahártya és az 
ajakbőr határvonal élességét elvesztette. Az ajakfelszínen pörkök, rhagadok, berepedések. Klinikai 
diagnózis: cheilitis chronica actinica. Terápia: CO2 lézeres vaporisatio, biopszia, majd fényvédelem. 
Szövettani lelet: cheilitis chronica actinica. 
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8. ábra. Cheilitis chronica actinica az alsó ajkon. Pörkökkel fedett ajakpír. Ötvenhét éves férfibeteg, 
kerti munkát végez, nem dohányzik. Évek óta fennálló ajakgyulladása miatt a jobb ajakzugban sebészi 
kimetszés történt, az ajak középső 2/3-ában kriokezelés több alkalommal. Klinikai vizsgálatra és lézer 
műtétre fogorvosa küldte. Az alsó ajkon pörkösödés látható, az ajak állománya duzzadt. Klinikai 
diagnózis: cheilitis chronica actinica. Terápia: CO2 lézer vaporisatio. 

Klinikum 
A krónikussá vált cheilitis esetén az ajak mérsékelten duzzadt kezdetben hámló, majd elszarusodott 
szürkésfehér lemezek leválása után helyükön fekélyek, berepedések maradnak vissza. Az ajak 
mozgatásakor, evéskor a berepedések vérezhetnek, fájdalmasak. Az ajkak összeragadhatnak, egyre 
nagyobb terület válhat hámfosztottá. Hosszú ideig történő fennállás esetén kötőszövet szaporodik 
fel, ezért az ajak megnagyobbodik machrocheilia alakulhat ki. Ilyenkor az ajak tömött tapintatúvá 
válik. Az ajakgyulladás nyáron kifejezettebbé válik, télen javuló állapotot mutat. Malignus elfajulás 
több évi fennállás után fordul elő. A fekélyek fájdalmassá válva orvoshoz viszik a beteget, de igen 
gyakran már csak invazív carcinoma esetén kerül először észlelésre. 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Mióta észleli az ajak eltérést, szabadban végzett tartós tevékenység jellemző-e? Dolgozik-e vegyi 
anyagokkal (permetezés a kertben?), van-e eltérés az ajak állapotában télen és nyáron? 

Pathogenezis 
Gyakran egyszerű ajakszárazsággal kezdődik a folyamat az alsó ajkon, majd berepedéssel, 
pörkösödéssel, hámhiánnyal, fekéllyel járó állapot alakul ki. A fekélyes, berepedt területek 
vérezhetnek, az ajkak összeragadásához vezet. A pörkök fellazulhatnak, leválásuk alkalmával újabb 
hámhiányos területek keletkeznek. Az ajak tömötté válik, machrocheilia alakul ki. Nyáron mindig 
kifejezettebb az állapot romlása, évek alatt malignus elfajulás miatt ajakrák alakulhat ki. A malignus 
transzformáció első jele a hám dysplasia, a hámrétegen belüli azaz intraepitelialis carcinoma alakul ki. 
Ebből a mélybe hatoló invazív carcinoma alakulhat ki. 

Fizikális vizsgálat, laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 
Fizikális vizsgálattal egyszerű megtekintéssel a cheilitis chronica actinica gyanúja felismerhető. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
Makroszkópos és szövettani lelet alapján állítható fel a diagnózis. Differenciál-diagnosztikai 
szempontból leukoplakia, lichen oris, candidiasis, Fordyce-jelenség, leukooedema exfoliativum 
mucosae oris, carcinoma, pemphigus, erythroplakia  a legfontosabb. 

Kezelés, gondozás 
Az első feladat az oki tényezők felszámolása. Így az alsó ajak fényvédelme. Ennek eszközei között a 
karimás kalap viselése, a szabadban folyamatos fényvédő krém használata feltétlenül indokolt. 
Fontos az esetlegesen meglevő mechanikai ártalom fogorvosi kiiktatása, az elhanyagolt fogazat 
szanálása, a dohányzás, italozás sürgős megszüntetése. Szájsebész szakorvos (dentoalveolaris sebész 
vagy maxillofacialis sebész) szövettani mintavétele. Enyhébb esetekben az oki tényezők kiiktatása és 
A-vitamin olajjal történő pakolás hasznos lehet egyes enyhe esetekben visszafejlődés lehetséges. Ha 
2-3 hónap alatt nem látható visszafejlődés, valamint a tartósan fekélyes eseteiben kötelező a sebészi 
eltávolítás (lézerrel, szikével, kauterrel). 

A cheilitises betegeket gondozni kell, fogazatukat és szájhigiéniájukat rendben tartani, negyed- majd 
félévente ellenőrzésre kell visszarendelni. 
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Rákmegelőző lágy szövetszaporulatok, duzzanatok 

Parodontoma gigantocellulare 
K0680 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb meghatározott betegségei 

 

Epidemiológia 
A parodontoma, más néven epulis a gingiva tumorszerű elváltozása, mely bármely életkorban 
előfordulhat, nőkön gyakoribb. Az epulisok között viszonylag ritkán előforduló forma, elsősorban a 
frontfogak és az első molarisok területén alakul ki. Lehet nyeles vagy széles alapon ülő növedék. A fog 
gyökérhártyájából vagy a periosteumból ered. Általában borsónyi, babnyi nagyságot ér el, puha 
sérülékeny, olykor vérzik. 

Nem, életkor 
Férfiakon és nőkön egyaránt előfordul, de nőkön gyakoribb. 30 éves kor felett jellemző. 

Hatáskör/kompetencia 
A klinikai tünetek alapján a kórkép diagnosztizálása a háziorvos 2010-es Hatásköri Listájába szorosan 
nem tartozik, de egyszerű megtekintés felkeltheti a gyanút. A pontos diagnózis felállítása és a kezelés 
szájsebész szakorvos kompetenciája. 

Klinikum 
Nyeles vagy széles alapon ülő növedék mely a fog gyökérhártyájából vagy a periosteumból ered. 
Általában borsónyi, babnyi nagyságot ér el, puha sérülékeny, olykor vérzik. A felszínén fekélyek 
keletkezhetnek, ilyenkor gyakoribb a vérzések jelentkezése. 

Diagnózisát a szövettani lelet erősiti meg. Kötőszöveti stromában mesenchymalis sejtek burjánzása 
figyelhető meg, osteoclastocra emlékeztető óriássejtek fordulnak elő. Rendkívül sűrű 
kapillárishálózat, gócos vérzések, hemosiderin pigment és kereksejtes infiltráció jellemző. 

Röntgenfelvételen az alveoluscsont felszívódása esetenként megfigyelhető. 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Mióta észleli az eltérést, szokott-e vérezni? Növekedése milyen ütemű lényeges lehet. 

Pathogenezis 
Ínygyulladás jellegű duzzanat képében kezdődik, majd folyamatosan növekszik. A puha vérzékeny, 
sérülékeny képlet mind a fogak orca felőli, mind a szájüreg felöli részén növekedhet. Kifekélyesedés 
esetén erős vérzés léphet fel. 

Fizikális vizsgálat, laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 
Fizikális vizsgálattal egyszerű megtekintéssel az epulis gigantocellulare gyanúja felismerhető. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
Makroszkópos és szövettani lelet alapján állítható fel a diagnózis. Differenciál-diagnosztikai 
szempontból a fibroma, más tipusu epulisok, haemangioma, malignus ínytumorok a legfontosabbak. 

Kezelés, gondozás 
Eltávolításához szájsebészeti felkészültség szükséges, a jelentős vérzés lehetősége miatt lézeres 
eltávolítása előnyös. Recidívára hajlamos, ritkán malignus elfajulása előfordulhat, emiatt rendszeres 
kontrollvizsgálata indokolt. 
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Cheilits glandularis 
K1300 Az ajkak betegségei 
K1370 Egyéb és k.m.n. szájnyálkahártya elváltozások 

 

Epidemiológia 
Az ajak nyálmirigyeinek idült gyulladása, mely elsősorban 20-40 éves korúakon jelentkezik az alsó 
ajakban. Kórokként a tartós napfény, kémiai ártalom, dohányzás és genetikai ok szerepel. 

Nem, életkor 
Férfiakon és nőkön egyaránt előfordul, gyakoribb 50 éves kor felett. 

Hatáskör/kompetencia 
A klinikai tünetek alapján a kórkép diagnosztizálása a háziorvos 2010-es Hatásköri Listájába szorosan 
nem tartozik, de egyszerű megtekintés felkeltheti a gyanút. A pontos diagnózis felállítása és a kezelés 
szájsebész szakorvos kompetenciája. 

Klinikum 
Az ajakban a kisnyálmirigyek megduzzadnak, kemény csomók formájában tapinthatóak. A kivezető 
csövek piros pontként láthatóvá válnak az ajak felszínén, megnyomva víztiszta váladék ürül. A 
krónikus gyulladás a mélybe terjedve tályogokat okoz, a felszínen fekélyek jelentkeznek. 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Mióta észleli az eltérést? 

Pathogenezis 
Az apró csomók az ajak állományában fokozatosan jelennek meg és növekednek. 

Fizikális vizsgálat, laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 
Fizikális vizsgálattal, egyszerű megtapintással a gyanúja felismerhető. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
Makroszkópos és szövettani lelet alapján állítható fel a diagnózis. Differenciál-diagnosztikai 
szempontból a mucocele, haemangioma a legfontosabb. 

Kezelés, gondozás 
Eltávolításához szájsebészeti felkészültség szükséges. Hosszabb fennállás esetén mintegy 30%-ban 
laphámrák alakul ki. Kezelése sebészi kimetszéssel lehetséges. Recidívára hajlamos, emiatt 
rendszeres kontrollvizsgálata indokolt. 

Cornu cutaneum 
L9180 Egyéb túltengéses bőrrendellenességek 
L9181 Jelentős fokú túltengéses bőrrendellenesség 
L9190 Túltengéses bőrrendellenesség, k.m.n. 

 
Elsősorban ruhától fedetlen bőrön kialakuló elváltozás. Gyakoribb mezőgazdasági munkásokon, 
szabadban dolgozókon. Néhány millimétertől pár centiméter méretig előfordulhat. Eltávolítása 
sebészi. 
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Epidemiológia 
Bőrszarv, mely főként az alsó ajkon fordul elő, ritkán akár centiméteres méretet is elérhet. 
Elsősorban szabadban dolgozókon, napfénynek kitett bőrfelületén alakul ki. 

Nem, életkor 
Férfiakon inkább előfordul, gyakoribb 50 éves kor felett. 

Hatáskör/kompetencia 
A klinikai tünetek alapján a kórkép diagnosztizálása a háziorvos 2010-es Hatásköri Listájába szorosan 
nem tartozik, de egyszerű megtekintés felkeltheti a gyanút. A pontos diagnózis felállítása és a kezelés 
szájsebész szakorvos kompetenciája. 

Klinikum 
Főleg az alsó ajak bőrén kialakult barnás színű kemény szaruképződmény. Alapjához szilárdan rögzül. 
A felszínből szarvszerűen előre emelkedik. 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Mióta észleli az eltérést? 

Pathogenezis 
Színe szürkés, barnás, elszarusodott anyagból áll. Erősen kiemelkedik a bőr felszínéből, szarvszerű 
képlet. Szívósan tapad az alapjához, leemelése után malignitásra gyanús sebalap marad vissza. 
Szövettani képén atrófiás hám, carcinoma in situ vagy invaziv carcinoma lehet. 

Fizikális vizsgálat, laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 
Fizikális vizsgálattal egyszerű megtapintással a gyanúja felismerhető. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
Makroszkópos és szövettani lelet alapján állítható fel a diagnózis. Differenciál-diagnosztikai 
szempontból az exophitikus tumorok jönnek szóba. 

Kezelés, gondozás 
Eltávolításához szájsebészeti felkészültség szükséges. Hosszabb fennállás esetén laphámrák alakul ki. 
Kezelése sebészi kimetszéssel lehetséges. Recidívára hajlamos, emiatt rendszeres kontrollvizsgálata 
indokolt. 

Rosszindulatú elváltozások 
A szájüreg, arc területén előforduló daganatokra általában jellemző a gyors roncsoló jellegű 
növekedés, miközben sokáig fájdalmatlanul maradnak. Ha idegtörzset infiltrálnak vagy kifekélyesedés 
miatt másodlagos gyulladás keletkezik, akkor fájdalmassá válnak. Legtöbbször a tumorok 
előrehaladott állapotban nem vagy nehezen operálható stádiumban kerülnek észlelésre, ezzel is 
magyarázható a szájüregi rákok okozta halálozás magyarországi esetszámának nemzetközi tragikus 
értéke. A betegek döntő része nem szűrés vagy általános jellegű szájvizsgálat során kerül korai 
stádiumban észlelésre, hanem amikor már a késői stádiumban fájdalomtünetek jelentkeznek. A 
tumorok általában hajlamosak a környezet roncsolása révén a szétterjedésre regionális és távoli 
áttétek képzésére elsősorban limfogén, másodsorban hematogén úton. Két nagy csoportba 
oszthatók, úgy mint rosszindulatú hámtumorok és rosszindulatú mesenchimális tumorok, illetve 
külön csoportba tartozik az áttétet az arc- szájüregi régióba adó tumorok csoportja. 
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Rosszindulatú hámtumorok 

Carcinoma planocellulare 
A laphámrákok a szájüregi rosszindulatú daganatok több mint 90%-át teszik ki. A szervezet összes 
malignus tumorai között 7-8% gyakoriságot jelentenek. Körülbelül 90%-uk férfiakon, 10%-uk nőkön 
fordul elő. Leggyakrabban 40 év felett jelentkeznek. Biológiai viselkedésük rendkívül kedvezőtlen, 
amit növekedési sajátosságaik okoznak mert helyileg infiltratívan növekednek kezdetben limfogén, 
később hematogén uton áttétet adnak, recidívára hajlamosak. 

Makroszkópos megjelenésük lehet kráteres felhányt szélű fekély, körülírt megvastagodás vagy 
szemölcsös képlet. A laphámtumor metszéslapja általában fehéres színű és fészkes szerkezetű. A 
tumorfészkek centrumaiban degenerációs jelenségek, nekrózisok előfordulhatnak. Szövettanilag 
fontos alapvonás a sejtek éretlensége és az infiltratív növekedés. 

 

9. ábra. Alsó ajak carcinoma a bal ajakzugban. Fekély felhányt széllel. Az 55 éves férfibeteg dohányos, 
alkoholt rendszeresen fogyasztó háziorvosát kereste fel az alsó ajak bal oldalán észlelt 3 hónapja nem 
gyógyuló seb miatt. A lézió felhányt szélű, hámfosztott 2x2 cm-es elváltozás, mely fájdalmatlan, 
tapintata a környezeténél keményebb. Nyaki nyirokcsomó nem tapintható. Klinikai diagnózis: 
carcinoma labii inferioris. Terápia: kvadrat exscisió (A kimetszett tumort az ajak egy négyszög alakú 
részének 5 mm ép szövetben történő kimetszésével távolítjuk el és a hiányt az alsó ajak maradék 
részének megnyújtásával – helyi lebeny - pótoljuk.) A beteg a dohányzást és az alkoholfogyasztást 
abbahagyta. Szövettani lelet: carcinoma planocellulare. A műtét után 3-6-12 hónappal, majd 
félévente kontrollvizsgálat. 12 éve tünetmentes. 

Ajakrák 
C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
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C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 

Epidemiológia 
A szájüregi carcinomák 24-30%-a az ajkakon fordul elő. Ezekből 90% az alsó ajkon fordul elő, 10% a 
felsőn. 

Nem, életkor 
A férfiakon 10-15-ször gyakoribb mint nőkön. Leggyakrabban az 50-70 év között kezdődik. 

Hatáskör/kompetencia 
A klinikai tünetek alapján a kórkép diagnosztizálása a háziorvos 2010-es Hatásköri Listájába szorosan 
nem tartozik, de egyszerű megtekintés felkeltheti a gyanút. A pontos diagnózis felállítása és a kezelés 
szájsebész szakorvos kompetenciája. 

Klinikum 
Rendszerint a szájnyálkahártya és az ajak bőr határán keletkezik. Legtöbbször az ajak középső és 
oldalsó egyharmadának határán jelentkezik. Klinikailag exofitikus, ulcerosus és verrucosus típusa 
ismert. A leggyakoribb az exofitikus típus, amelyre jellemző a felszín felé való növekedés. Ez alatt az 
ajak kiterjedten beszűrődött, merev és tömött tapintatú. Az ulcerosus típusnál már kezdetben a 
fekély uralja. A fekély kráterszerűen kemény, felhányt szélű, körülötte gyulladásos tünetek alig 
vannak. A verrucosus vagy szemölcsös típus, amely későn fekélyesedik ki, viszonylag gyorsan nő. 

Kezdetben az ajakrák panaszt nem okoz. A betegek kórelőzményében mint „régóta nem gyógyuló 
seb” szerepel. A klinikai kórismét a szövettani vizsgálat tisztázza. Elsősorban helyileg terjed, majd a 
nyirokrendszeren keresztül a submentalis nyirokcsomókba ad áttétet. 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Mióta észleli az eltérést? Szerepel-e az anamnézisben dohányzás, tömény szeszes ital? 

Pathogenezis 
Keletkezési okként első helyen a dohányzás szerepel, a tömény szeszes italok, forró és fűszeres 
ételek, kémiai ártalom. Megjelenésüket rákmegelőző állapotok előzhetik meg (leukoplakia, cornu 
cutaneum, cheilitis stb.). Ugyancsak laphámrák keletkezését idézhetik elő a krónikus irritációt okozó 
éles, hegyes, letöredezett fogak, rosszul illeszkedő fogpótlások. 

Az alsó ajak carcinoma kórjóslata viszonylag jó, mert korán könnyen felismerhető és helyzete és 
viszonylag kedvezőbb. Az alsó ajakrákos betegek 90%-a túléli az 5 évet. Metastasisokat csak 
előrehaladott állapotban és ritkán ad. A felső ajakrák kórjóslata jóval rosszabb, mint az alsóé. 
Gyakrabban és korábban ad áttétet, mint az alsó. Az 5 éven túli túlélés 41%. 
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10. ábra. Laphám carcinoma a jobb ajakzughoz közeli alsó ajkon. Az 51 éves férfibeteg dohányos, 
alkoholt nem fogyaszt. Fogorvosa irányítja szájsebészetre az alsó ajak jobb oldalán az ajakzugban 
észlelt a beteg szerint egy hónapja nem gyógyuló fekély miatt. Az alsó ajak jobb oldalán az ajakzug 
közelében az ajakpír és az ajak bőr határán keletkezett felhányt szélű 1x1 cm-es fekély látható. 
Fájdalmatlan, tapintási lelete tömöttebb a környezeténél. Nyaki nyirokcsomó nem tapintható. 
Klinikai diagnózis: carcinoma labii inferioris. Terápia: kvadrat excisio. Szövettani diagnózis: carcinoma 
planocellulare. A beteg a dohányzást abbahagyta. A műtét után 3-6-12 hónappal, majd félévente 
kontrolvizsgálat. Nyolc éve tünetmentes. 

Fizikális vizsgálat, laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 
Fizikális vizsgálattal egyszerű megtapintással a gyanúja felismerhető. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
Makroszkópos és szövettani lelet alapján állítható fel a diagnózis. Differenciál-diagnosztikai 
szempontból leukoplakia, lichen oris, candidiasis, morsicatio buccarum, Fordyce-jelenség, 
leukooedema exfoliativum mucosae oris, pemphigus, erythroplakia  a legfontosabb. 

Kezelés, gondozás 
Eltávolításához szájsebészeti felkészültség szükséges. Kezelése sebészi kimetszés. Recidívára 
megfelelő kimetszés esetén nem hajlamos, rendszeres kontrollvizsgálata indokolt. A gyógyulási arány 
90-95%-os. 

Nyelvrák 
C01* A nyelvgyök rosszindulatú daganata 
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata 
C02 A nyelv egyéb és nem meghat. részének rosszindulatú daganata 
C020* A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata 
C021* A nyelv szélének rosszindulatú daganata 
C022* A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata 
C023* A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
C024* Nyelvmandula rosszindulatú daganata 
C028* A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
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C029* Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
*Az alcsoportokat terjedelmi okból nem részletezzük 

Epidemiológia 
A nyelvrák sokkal rosszabb indulatú, mint az ajakrák. Gyakoriság szempontjából a második helyen áll. 
Az összes szájüregi carcinoma 25-40%-a. Lokalizáció szempontjából legtöbbször a nyelvszél középső 
harmadában, ritkábban az alsó felszínen majd a nyelvgyökön és a nyelvcsúcson jelenik meg. A 
nyelvrákot általában jellemző módon viszonylag későn ismerik fel. Csak előrehaladott stádiumban 
okoz fájdalmat, eleinte tünetmentes. 

Nem, életkor 
Főleg férfiakon fordul elő, rendszerint 40-50 év felett. 

 

11. ábra. Nyelvrák a nyelvgyök közelében. A 66 éves férfibeteg fogorvost keresett fel fogfájás és 
pótlás elkészítése céljából. A nyelvén fájdalmatlanul növekvő csomót fogorvosa észlelte, aki azonnal 
szájsebészetre irányította. A klinikai vizsgálat során a nyelv szélén a bal oldalon 2x3 cm-es a 
környezetéből szemölcsszerűen kiemelkedő tömött tapintatú képlet látható. Nyaki nyirokcsomó nem 
tapintható. A beteg sem fájdalmat, sem nyelési nehézséget nem észlelt a képlet észrevétlen maradt 
számára. Napi 2 doboz cigarettát szív évtizedek óta, rendszeres tömény alkohol- és sörfogyasztó. 
Fogorvosnál 10 éve nem járt, háziorvosát 3-4 havonta keresi fel rendszeresen vérnyomás 
gyógyszereinek rendelése, receptek felírása céljából, de szájpanaszt nem említett, szájvizsgálatra 
elmondása szerint nem került sor. Klinikai diagnózis: carcinoma linguae. Terápia: sebészi kimetszés (1 
cm-es épben történt), suprahyoid blokk disszekció. A műtét után 3-6-12 hónappal, majd félévente 
rendszeres kontrollvizsgálat. A dohányzást és italfogyasztást abbahagyta. Tizenöt éve tünetmentes. 

Hatáskör/kompetencia 
A klinikai tünetek alapján a kórkép diagnosztizálása a háziorvos 2010-es Hatásköri Listájába szorosan 
nem tartozik, de lámpa és spatula segítségével egyszerű megtekintés felkeltheti a gyanút. A pontos 
diagnózis felállítása és a kezelés szájsebész szakorvos kompetenciája. 

Klinikum 
A fekélyes forma eleinte felületesen helyezkedik el, de gyorsan progrediál, átszövi a nyelv izomzatát 
és a felülfertőződés miatt válhat fájdalmassá. Jellemző tünet, hogy a nyelv mozgása korlátozott, a 
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táplálkozás egyre nehezebb. A nagyobb erek kimaródásából erősebb vérzés támadhat. A daganatos 
fekély felszíne pirosszürke, alakja kráteres tömött tapintatú és felhányt széle van. 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Mióta észleli az eltérést? Dohányzás, tömény szeszes ital szerepel-e az anamnézisben? Dohányzás és 
tömény alkohol együttese esetén a nyelvrák kialakulásának valószínűsége 500-szorosra is nőhet. 

Pathogenezis 
Keletkezési okként első helyen a dohányzás szerepel, a tömény szeszes italok, forró és fűszeres 
ételek. Megjelenésüket rákmegelőző állapotok előzhetik meg (leukoplakia, lichen, krónikus fekély 
stb.). Ugyancsak laphámrák keletkezését idézhetik elő a krónikus irritációt okozó éles, hegyes, 
letöredezett fogak, rosszul illeszkedő fogpótlás. 

Fizikális vizsgálat, laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 
Fizikális vizsgálattal, lapoc és lámpa segítségével, egyszerű megtapintással a gyanúja felismerhető. A 
betegek vizsgálatakor meg kell vizsgálni mindkét oldalon a submandibularis és submentalis 
nyirokcsomókat, mert igen gyakori a mindkét oldali nyirokcsomóáttét. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
Makroszkópos és szövettani lelet alapján állítható fel a diagnózis. Differenciál-diagnosztikai 
szempontból leukoplakia, lichen oris, candidiasis,  leukooedema exfoliativum mucosae oris, 
pemphigus, erythroplakia  a legfontosabb. 

Kezelés, gondozás 
Eltávolításához szájsebészeti felkészültség szükséges. Kezelése sebészi kimetszés, nyaki blokk 
disszekció, besugárzás és kemoterápia. Recidívára megfelelő kimetszés esetén is hajlamos. 
Rendszeres kontrollvizsgálata indokolt. A gyógyulási arány rendkívül alacsony. Többéves túlélés 
minden korszerű eszköz alkalmazása esetén is legfeljebb a betegek 25-50%-ánál érhető el. A 
nyelvgyöki lokalizáció esetén a prognózis még ennél is rosszabb. 

Szájfenékrák 
C040* A szájfenék első részének rosszindulatú daganata 
C041* A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata 
C048* A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C049* Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. 

*Az alcsoportokat terjedelmi okból nem részletezzük 

Epidemiológia 
Harmadik helyen áll gyakoriság szempontjából az ajakrák és a nyelvrák mögött. A nyelvrák után a 
második leggyakoribb intraorális carcinoma. Az összes esetek 20-25%-a. A szájfenéki rákot a 
nyelvráknál általában jellemző módon viszonylag hamarabb ismerik fel. Csak előrehaladott 
stádiumban okoz fájdalmat, eleinte tünetmentes. 

Nem, életkor 
Többnyire férfiakon fordul elő 50-60 éves kor között  

Hatáskör/kompetencia 
A klinikai tünetek alapján a kórkép diagnosztizálása a háziorvos 2010-es Hatásköri Listájába szorosan 
nem tartozik, de lámpa és spatula segítségével egyszerű megtekintés felkeltheti a gyanút. A pontos 
diagnózis felállítása és a kezelés szájsebész szakorvos kompetenciája. 
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Klinikum 
A fekélyes forma eleinte felületesen helyezkedik el, de gyorsan progrediál, átszövi a szájfenék 
izomzatát és a felülfertőződés miatt válhat fájdalmassá. A nagyobb erek kimaródásából erősebb 
vérzés támadhat. A daganatos fekély felszíne pirosszürke, alakja kráteres tömött tapintatú és 
felhányt széle van. 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Mióta észleli az eltérést? Dohányzás, tömény szeszes ital szerepel-e az anamnézisben? Dohányzás és 
tömény alkohol együttese esetén a szájfenékrák valószínűsége hatványozott. 

Pathogenezis 
Keletkezési okként első helyen a dohányzás szerepel, a tömény szeszes italok, forró és fűszeres 
ételek. Megjelenésüket rákmegelőző állapotok előzhetik meg (leukoplakia stb.). Ugyancsak 
laphámrák keletkezését idézhetik elő a krónikus irritációt okozó éles, hegyes, letöredezett fogak, 
rosszul illeszkedő fogpótlás. A szájfenékrák helyi terjedése révén gyorsan ráterjed a mandibulára, 
eléri a periosteumot. Gyakran a nyelv mozgáskorlátozottságát okozza. Először a submandibularis 
nyirokcsomókba ad áttétet. 

Fizikális vizsgálat, laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 
Fizikális vizsgálattal, lapoc és lámpa segítségével egyszerű megtapintással a gyanúja felismerhető. A 
betegek vizsgálatakor meg kell vizsgálni mindkét oldalon a submandibularis és submentalis 
nyirokcsomókat mert igen gyakori a mindkét oldali nyirokcsomó áttét. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
Makroszkópos és szövettani lelet alapján állítható fel a diagnózis. Differenciál-diagnosztikai 
szempontból leukoplakia, lichen oris, candidiasis, morsicatio buccarum, Fordyce-jelenség, 
leukooedema exfoliativum mucosae oris, pemphigus, erythroplakia a legfontosabb. 

Kezelés, gondozás 
Eltávolításához szájsebészeti felkészültség szükséges. Kezelése sebészi kimetszés, nyaki blokk-
disszekcióval, besugárzással és kemoterápiával lehetséges. Recidívára megfelelő kimetszés esetén is 
hajlamos, rendszeres kontrollvizsgálata indokolt. A gyógyulási arány alacsony. Többéves túlélés 
minden korszerű eszköz alkalmazása esetén is csak a betegek 25-50%-ánál érhető el. A nyelvgyöki 
lokalizáció esetén a prognózis még ennél is rosszabb. 

Egyéb szájüregi lokalizációjú laphámrákok 

Pofarák 
C060* A pofanyálkahártya rosszindulatú daganata 
C061* A szájtornác rosszindulatú daganata 
C062* Az őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
C068* A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
C069* A száj rosszindulatú daganata, k.m.n. 

*Az alcsoportokat terjedelmi okból nem részletezzük 
Az összes szájüregi rákok 10%-át teszi ki, kialakulásában elsősorban a dohányzásnak, régebben a 
bagórágásnak volt elsőrendű szerepe. Az 50 év feletti férfiak betegsége Leggyakrabban a nagyörlők 
területén jelentkezik a fogsorok záródási vonalában, illetve az ajakzug közelében is előfordul. 
Klinikailag mind az ulcerosus, mind a verrucosus, mind az exofitikus formája előfordul. Hátrafelé 
terjedve elérheti a garatívet, előre pedig az ajakzugot. A garat felőli régióban levő tumorok 
prognózisa rosszabb, hamar szájzárat okoznak. Az esetek felében metastázisokat ad. Áttéteit a 
submandibularis, illetve a nyaki nyirokcsomókba adja. Több eljárás kombinálásával kezelhető, 
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sebészi, radio- és kemoterápia alkalmazható. Öt éves túlélése a szájzug közelében 40%, a középső 
harmadban 17%, a garati harmadban 10%. 

 

12. ábra. Laphámrák a jobb buccaban. A 78 éves nőbeteget családtagjai alsó és felső nem régen 
készült kivehető fogsorának instabilitása és a pofa beharapása miatt fogorvoshoz vitték, hogy 
számára stabil fogsorok készüljenek, a beharapdálás megszűnjön. Több intézetben a meglevő fél éve 
készült fogsorokon korrekciókat, alábélelést végeztek. A bucca lézióval nem foglalkoztak. Mivel a 
korrekció nem voltak eredményes, a családtagok saját kedvező tapasztalataik alapján fogbeültetés 
lehetőségére is gondoltak, minden költséget vállaltak. A minimális vastagságú állcsontok miatt a 
fogorvos a fogbeültetést nem látta kivitelezhetőnek. Ezután a fogorvosi rendelőben új alsó és felső 
kivehető teljes fogsor készült, de ez sem sikerült elég stabilra, az alsó fogsorral enni, beszélni 
továbbra sem tud kielégítően és ráadásul a pofa nyálkahártyát rendszeresen továbbra is beharapja 
vele. A fogorvosi rendelőben később ecsetelést alkalmaztak a pofa nyálkahártyasebére és 
gyulladáscsökkentő öblögetést javasoltak számára. Mivel a fogsor stabilitása és a beharapás nem 
oldódott meg, a családtagok egy általuk ismert magánklinikát szájsebész implantológust kerestek fel 
az idős nehezen mozgó beteg labor leletét, belgyógyászati orvosi leleteit, pár hete készült kórházi 
kivizsgálási anyagát és az esetleges implantációhoz a csont mennyiség megítélése céljából fogorvosi 
panoráma röntgenképét elvitték konzultációra. A bemutatott leletek és röntgenkép alapján az 
implantátumok beültetését elvileg lehetségesnek ítélték, implantátumokon gömbfejes rögzítéssel 
stabilizált fogsorok elkészítését tervezték. Az általános orvosi szempontból kivizsgált beteget a 
tervezett implantációs beavatkozás elvégzése céljából vitték a családtagok a magánklinikára, amikor 
a műtét előtt klinikai vizsgálatra került sor. Ekkor a szájüregbe betekintve a jobb pofa nyálkahártyáján 
a beharapdálásnak megfelelő helyen 2x2 cm-es felhányt szélű fekélyt észlelt a vizsgáló orvos, mely 
fájdalmatlannak, környezetétől elhatárolhatónak mutatkozott. A szájnyálkahártya egyéb területein 
több helyen letörölhető fehér foltok voltak láthatók, melyek candidiasisnak felelnek meg. Nyaki 
nyirokcsomó nem volt tapintható. Az elváltozást klinikai vizsgálat alapján pofaráknak véleményezték 
és 1 cm-es épben történő CO2 lézeres kimetszését javasolták. Klinikai diagnózis: carcinoma buccae. 
Műtét: 1 cm-es épben végzett excisio. Szövettani lelet: carcinoma planocellulare. A műtét után a 
szövettani lelet ismeretében a beteg stomatoonkológiai konzultációra került beutalásra. Itt 
besugárzást vagy kemoterápiát, nyaki disszekciót nem láttak indokoltnak a műtét kiegészítésére. A 
beteg 1-3-6 hónap múlva, majd félévente kontrollvizsgálatra került. Három évvel a műtét után 
tünetmentes. 
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Ínyrák 
C030* Felső fogíny rosszindulatú daganata 
C031* Alsó fogíny rosszindulatú daganata 
C039* Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. 

*Az alcsoportokat terjedelmi okból nem részletezzük 

A 60 év feletti férfiak betegsége, nőkön ötször ritkább. Főleg fogatlan állcsontgerincből indul ki, a 
csonttal gyorsan összekapaszkodik, elpusztítja, a környezetben levő fogakat meglazítja. Könnyen 
összetéveszthető fog eredetű gyulladásokkal. A submandibularis és submentalis nyirokcsomókba 
metasztatizál. Kezelésében a lágyrészek és az érintett csont reszekciója, radio és kemoterápia is 
szóba jön. Kórjóslata valamivel jobb a nyelvrákénál, de az 5 éves túlélés 40% alatt marad. 

Szájpadrák 
C050* Kemény szájpad rosszindulatú daganata 
C051* Lágy szájpad rosszindulatú daganata 
C052* Nyelvcsap rosszindulatú daganata 
C058* A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C059* Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. 

*Az alcsoportokat terjedelmi okból nem részletezzük 

A szájüregi carcinomák 11%-át teszi ki az 55 év felettieken jelenik meg. Tömött képlet, mely 
kezdetben fájdalmatlan, de később kifekélyesedik, majd fájdalmassá válik. Fekélye felhányt szélű, 
kráterszerű, kemény. Szövettanilag lehet laphámrák főleg a lágyszájpadon vagy adenocarcinoma 
mely főleg a kemény szájpadon gyakoribb. Növekedése során roncsolja a szájpadcsontot, átterjedhet 
az arcüregre és az orrüregre. Kezelésében a lágyrészek és az érintett csont reszekciója, radio- és 
kemoterápia is szóba jön. Prognózisa rossz. 

Carcinoma basocellulare 
C440* Az ajak bőrének rosszindulatú daganata 
C441* A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot 
C442* A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata 
C443* Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata 
C444* A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata 
C448* A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C449* A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 

*Az alcsoportokat terjedelmi okból nem részletezzük 
A bőr és a nyálkahártyák bazális sejtjeiből a napsütésnek kitett helyekről indul ki. Főként az esetek 
85%-ban az arc és a fej, nyak bőrén 60 év felettieken fordul elő, vitatott a szájnyálkahártyán való 
előfordulása. Jellemző módon lassan növekszik és csak hosszú idő után fekélyesedik ki. Apró 
gyöngyházfényű papulaként indul a folyamat. A fekély a bőr alatt kúszik és kezelés hiányában mélyen 
infiltrálhatja és roncsolhatja a szomszédos izom,- porc- és csontszövetet. A leggyakrabban az arcon 
fekély formájában a felső ajkon, a szemzugban és a halánték táján lép fel. Sebészi kimetszéssel és 
sugárkezeléssel kezelhető. A laphámráknál sokkal jobb indulatú lefolyású. Korai stádiumban 
sikeresen kezelhető, de rendszeres ellenőrzés és fényvédelem feltétlenül szükséges, mert recidívára 
hajlamos. Áttétképződése igen ritka és a laphámrákkal szemben sugárérzékeny. 

Melanoma malignum 
C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája 
C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve 
C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája 
C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája 



 2450 

C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája 
C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája 
C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n. 

*Az alcsoportokat terjedelmi okból nem részletezzük 

Melanint tartalmazó rendkívül rosszindulatú daganat, amely a szájüregben többnyire pigmentált vagy 
nem festenyzett naevusból indul ki. Rendszerint a bőrön fordul elő. Leginkább szőke fehér bőrűeken 
fordul elő. Primer melanoma a szájüregben igen ritka, a malignus szájüregi daganatok 1%-a. 
Leginkább a kemény és lágyszájpadon, a gingiván vagy a felső ajkon és az orcán is előfordul. A 
betegek 50 év felettiek, többségében férfiak. 

A szájban feketén vagy barnán elszíneződött dudoros proliferációként jelenik meg. Az orális naevusok 
malignizációjára növekedésük hívja fel a figyelmet, később vérzik és kifekélyesedik. Messze az épben 
(3 cm) való sebészi kimetszés, regionális nyirokcsomók eltávolítása indokolt. Kemoterápiával, 
immunterápiával, besugárzással kombinálható. Prognózisa rendkívül rossz, korán és távoli áttéteket 
ad, a betegek 5%-a éri meg az 5 évet. 

Mesenchymalis tumorok 
C00* Az ajak rosszindulatú daganata 
C01* A nyelvgyök rosszindulatú daganata 
C02* A nyelv egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 
C03* A fogíny rosszindulatú daganata 
C04* A szájfenék rosszindulatú daganata 
C05* A szájpad rosszindulatú daganata 
C06* A száj egyéb és k.m.n. részének rosszindulatú daganata 
C07* A parotis rosszindulatú daganata 
C08* Egyéb nagyobb nyálmirigyek rosszindulatú daganata 
C09* A mandula rosszindulatú daganata 
C10* A szájgarat rosszindulatú daganata 
C11* Az orrgarat rosszindulatú daganata 
C12* A sinus pyriformis rosszindulatú daganata 
C13* A hypopharynx rosszindulatú daganata 
C14* Az ajak, a szájüreg és a garat egyéb rosszindulatú daganata 
C81* Hodgkin kór 
C82* Follicularis non-Hodgkin lymphoma 
C83* Diffúz non-Hodgkin lymphoma 
C84* Perifériás és cutan T-sejtes lymphomák 
C85* A non-Hodgkinn lympnoma egyéb és k.m.n. típusai 

*Az alcsoportokat terjedelmi okból nem részletezzük 

A mesenchymalis szövetekből kiinduló tumorok a sarcomák, melyek a hámeredetű carcinomákkal 
szemben fiatalabb életkorban, sőt gyermekkorban jelentkeznek. Előfordulásuk a szájüregi régióban a 
hámeredetű daganatoknál sokkal ritkább. Különböző érettségű formái vannak. A rákkal szemben 
gyorsabban növekednek, rendszerint az erekbe növekedve generalizált áttéteket képeznek. 
Kórjóslatuk nagyon kedvezőtlen, a betegek korai halálozási aránya igen nagy. 

A fibrosarcoma a bőrből a subcutan szövetekből, az izmokból, az inakból és a csonthártyából indulhat 
ki. Invazivan terjed, de metastázisokat ritkán képez. Radikális sebészi kimetszéssel kezelhető, 
besugárzásra nem érzékeny. Kórjóslata általában kedvezőbb. A liposarcoma 40 év feletti férfiakon 
jelentkezik, lassan növekszik. Sebészi kimetszéssel gyógyítható, prognózisa kedvezőbb. 
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A haemangioendothelioma malignum a szájüregben ritkán fordul elő. Bármely életkorban 
előfordulhat, a haemangiomához hasonlit klinikai megjelenésében. Sebészi kimetszés és radioterápia 
alkalmazása ellenére a halálozási arány meglehetősen magas. 

A Kaposi sarcoma véredényekből kiinduló rendszerint multiplex tumor. Idős férfiakon jelentkezik 
elsősorban, de egy altípusa az AIDS-hez társulóan a szájüregben jelentkezhet. Az AIDS-es betegek 
mintegy 30%-ban jelentkezik elsősorban a palatumon. Klinikai képében barnásvörös maculák 
mutatkoznak a nyálkahártyán, későbbiekben csomók alakulnak ki belőlük. Kisebb léziók kimetszéssel, 
multifocalis tumorok kemoterápiával és besugárzással kezelhetők. 

A leiomyosarcoma bármely életkorban előfordulhat a szájüregben. Főleg a bucca és a szájfenék 
területén fájdalmas duzzanat képében jelentkezik. Széles sebészi kimetszéssel gyógyítható, gyakori a 
recidíva, áttéteket képez. 

A rhabdomyosarcoma a harántcsíkolt izomzatból kiinduló rendkívül rosszindulatú daganat. A nyelv és 
lágyszájpad területén gyakoribb, infiltratívan gyorsan növekszik. Sebészi, kemoterápiás és 
radioterápiás kezelés ellenére prognózisa meglehetősen rossz. Az alveolaris lágyrészsarcoma 
gyermekkori formája a szájüregben jelentkezhet, főként a nyelvben. Radikális kimetszés után is ritka 
a túlélés. A neurogen sarcoma a perifériás idegekből fiatal felnőttkorban rendszerint az ajkon, 
gingiván, szájpadon, buccán jelentkező ép nyálkahártyával fedett növekmény. Sebészi eltávolítást 
igényel, gyakori a recidíva és az áttét. 

A malignus lymphoma a nyiroksejtek rosszindulatú daganata a szájüregi daganatok 5%-át teszi ki. A 
szövetburjánzás lokalizálódhat a nyirokcsomókra és megjelenhet a tokkal nem határolt 
nyirokszövetben. A szájüregben a garatgyűrű környékén a leggyakoribb. Két nagy csoportba 
sorolhatóak a kórképek, az egyik a Hodgkin tumor, a másik a non Hodgkin lymphomák. 

Hodgkin lymphoma fiatal felnőttkorban fájdalmatlan nyirokcsomó képében jelentkezik fogyással és 
éjszakai izzadással. Elsősorban a nyaki nyirokcsomókban észlelhető. Sugárterápiával és 
kemoterápiával sikeresen kezelhető az esetek nagy része. 

A non-Hodgkin lymphoma csoportba különféle érettségű formájú sejtekből álló tumorok tartoznak. 
Bármely életkorban előfordulnak, de középkorúakon gyakoribb. Láz, fáradékonyság, fogyás a kezdeti 
tünetek, majd több tájékon nyirokcsomó duzzanat keletkezik. Extranodularis formában testszerte 
jelennek meg tumoros infiltrátumok. A szájüregben nyelvgyök, palatum és tonsilla tájékon jelenhet 
meg csomó formájában mely idővel kifekélyesedhet. Kezelésében a kemoterápia és a besugárzás 
lehet eredményes. 

Áttéti malignomák a szájüregben és környékén 
D37 A szájüreg és az emésztőrendszer bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D3700 Ajak, szájüreg, garat bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

 
Az orofaciális régióban ritkán fordulnak elő áttétként jelentkező malignomák. Elsősorban a jó 
vérellátású gingivában jelenhetnek meg áttéti tumorok, valamint a mandibulában a moláris régióban 
és az angulus területén. Korai szakban tünetmentes lágyrész duzzanat mely később kifekélyesedik. A 
centrális csontmetastasis első tünete a fogfájás és foglazulás lehet. A metastasisok döntő része 
csontfelritkulást okoz (vese, pajzsmirigy, vastagbél carcinomák), egyes carcinomák viszont (prostata, 
emlő, tüdő) adhat csontképző áttétet. Tisztázásában szcintigráfiás vizsgálat segíthet. A solitaer 
metastais kimetszéssel és kiegészítő radio- és kemoterápiával kezelhető. 
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Útmutató a szájüregi precancerosus léziók és rosszindulatú daganatok 
gyanújának felismeréséhez 
Az orofacialis régióban a különböző léziók időben történő észlelése, a rákmegelőző állapotok vagy 
rosszindulatú daganatok gyanújának korai felismerése a beteg szempontjából az esetek igen nagy 
részében életben maradása szempontjából meghatározó lehet (1. táblázat). Így ismerve a 
magyarországi szájüregi rákhalálozási statisztikák nemzetközi összehasonlításban kirívóan tragikus 
adatait különös felelőssége van a léziók gyanújának felismerésében háziorvosnak, körzeti orvosnak, 
üzemorvosnak, belgyógyász és más általános orvosnak és fogorvosnak egyaránt (13. ábra). 

Nehézséget jelent ugyan hogy a rákgyanús elváltozások csak minden ezredik betegnél észlelhetők, a 
léziók nagyon sokféle lokalizációt és megjelenést mutathatnak, valamint, hogy az esetek döntő 
többségében fájdalom- és szinte tünetmentesen vannak jelen – a beteg számára észrevétlenül 
maradva - hosszabb időn keresztül. 

Nem célja jelen útmutatónak rávezetni a rutinból a szájüregbe is betekintő orvost az elváltozások 
azonnali helyszíni pontos diagnosztizálására, de támpontokat kíván adni a gyanús jelek 
felismeréséhez, ezen esetek kiemeléséhez és megfelelő szakorvoshoz irányításához. Több évtizedes 
tapasztalat szerint az elkésett és már inoperábilis szájüregi tumorral, fájdalom tünetek és étkezési 
nehézségek miatt először emiatt orvosnál jelentkező betegek háromnegyed része az előző egy évben 
más egészségi problémák miatt járt orvosnál, ahol pár jól irányzott kérdés, egy egyszerű rutinszerű 
szájüregbe tekintés felfedhette volna az akkor még nagy valószínűséggel eredményesen operálható 
szájüregi tumorának gyanúját. Így a beteg élete sok esetben megmenthető lett volna. 

1. táblázat. Teendők figyelmeztető jel vagy gyanút keltő tünet észlelése esetén 

1. A kockázati tényezők felmérése kérdésekkel 

 dohányzás, tömény vagy nagymennyiségű alkohol fogyasztása 

 fogazat és szájhigiénia állapota 

 életkor, foglalkozás 
2. Figyelmeztető jelek feltárása kérdésekkel 

 étkezési és nyelési nehézség 

 fájdalom a szájban, torokban, fülben 

 nyálfolyás vagy szájszárazság 

 nyelvégés, zsibbadásérzés valahol a szájban 

 rossz szájíz vagy szájszag 

 egyes területek duzzanata 

 spontán vérzés 

 fűszeres, sós, forró ételek okozta kellemetlenség 

 fekély, fehér vagy vörös folt jelenléte 

3. Betekintés és egyszerű klinikai vizsgálat 

 alsó és felső ajak, arc és nyak kívülről 

 íny, nyelvhát, jobb és bal nyelvszél, szájfenék 

 pofanyálkahártya, mandulák, garat, kemény és lágyszájpad 

4. Gyanút keltő tünetek keresése 

 folt, papula, hólyag, daganat 

 hiperkeratinizáció, erózió, repedés 

 fekély, pörk, heg, atrófia 

 tapintható nyirokcsomó (submentalis, submandibularis, sternocleidomastoideus mentén) 
 



 2453 

Figyelmeztető jel vagy gyanút keltő tünet észlelése esetén haladéktalanul szájsebészeti konzílium 
igénybe vétele szükséges. Az időben elvégzett vizsgálatnak rendkívüli a jelentősége, a korai 
felismerés esetén a betegek 90%-a gyógyítható. 

 

13. ábra. A szájüregi rákban meghaltak számának összehasonlítása néhány európai országban 
(Szájüregi rákhalálozás 100000 lakosra számítva évenként a WHO adatai alapján készített diagram) 

Területi elven működő háziorvosi szájüregi rákszűrés lehetősége 
rizikócsoportokban 
Sok évtizedes tapasztalat mutatja, hogy Magyarországon a szájüregi rákszűrések próbálkozásai 
minden igyekezet ellenére eddig nem hozták meg az elvárt eredményt. A szájüregi rákhalálozási 
statisztikák adatai rámutatnak arra, hogy Magyarország mind nők mind férfiak tekintetében a 
legrosszabb helyet foglalja el. Ugyanakkor jól ismertek a kockázati tényezők és jól körülhatárolható az 
elsődleges rizikócsoport is, akiket a szájüregi rák döntő mértékben veszélyeztet, vagyis akiknek a 
szűrése indokolt, igen jól körülhatárolt csoport. Ezek a 40-65 éves erős dohányos (több mint egy 
doboz cigaretta/nap), rendszeres alkoholfogyasztó, elsősorban férfiak. Ebben a csoportban 
jellemzően rossz a szájegészségi állapot is egyben. 

A területi elven működő szűrés, szervezési egysége a háziorvosi körzet, amelynek adatbázisán alapul 
a behívási rendszer: az összes, a körzetben nyilvántartott 40-65 éves, erősen dohányzó és/vagy 
rendszeres alkoholfogyasztó embert, elsősorban férfiakat évente egyszer meg kell vizsgálni. A szűrést 
a háziorvos szervezi, száj- és garatdaganatok diagnosztikájában jártas szakember (fogorvos, 
szájsebész, fül-orr-gégész) bevonásával. Helye a háziorvosi rendelő, illetve ha egy épületben található 
a területi fogászati, szájsebészeti vagy fül-orr-gégészeti szakrendelő. A szűrővizsgálatot 
egészségnevelést szolgáló szórólap egészítse ki, amely a rizikófaktorokat, a figyelmeztető jeleket 
közérthető formában ismerteti. 
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A munkahelyi szűrések is kapcsolódhatnak, vizsgálat olyan munkakörökben, amelyek epidemiológiai 
adatok alapján potenciális veszélyforrást jelenthetnek szájüregi rák kialakulására, vagy ahol a 
dolgozók jelentős része életvitele alapján a veszélyeztetett csoportba tartozik. Itt a foglalkozás-
egészségügyi orvos szervezi a háziorvoshoz hasonlóan a rizikócsoportba tartozók rendszeres 
évenkénti szűrését. 

Tudjuk, hogy mind az évenkénti vizsgálaton való megjelenésnek, mind az egészségnevelő anyag 
elfogadásának korlátja a leginkább veszélyeztetett csoport ellenállása mindenféle orvosi 
tevékenységgel szemben. Vagyis be kell látnunk, hogy ennek a beteganyagnak „utána kell menni”, ha 
javulást akarunk elérni a szájüregi rákok túlélési eredményeiben. Egyelőre nélkülözhetetlennek 
látszik a háziorvosi körzetben veszélyeztetettként ismert családok, egyének rendszeres nővéri 
látogatása, egészségnevelése, személyes felszólítás a vizsgálaton történő részvételre illetve fogorvosi 
ellenőrzésre, és figyelemfelhívása korai tünetekre: seb vagy folt a szájban, nyelési fájdalom, 
rekedtség, nyaki csomó megjelenése. 
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Tesztkérdések 
1.Mi jellemző a szájüregi rákmegelőző fehér léziói megjelenésére? 
A. Fehér folt a szájnyálkahártyán mely nem letörölhető 
B. Vörös folt a szájnyálkahártyán 
C. Tartósan nem gyógyuló fekély a szájnyálkahártyán 
D. Nyaki tapintható nyirokcsomó észlelhető 
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2. Mi a feltételezhető klinikai diagnózis a következő esetben? A 65 éves férfi kórelőzményében 
dohányzás és alkoholfogyasztás szerepel. A szájnyálkahártyán a buccán le nem törölhető, vékony 
füstszerű fájdalmatlan homogén fehér foltként jelentkezik fehér plakkok formájában. 
A. Lichen oris 
B. Erythroplakia 
C. Leukoplakia simplex 
D. Submucosus fibrosis 
 
3. Mi a feltételezhető klinikai diagnózis a következő esetben? A 61 éves férfibeteg nyelvén 
fájdalmatlanul növekvő csomót látni. A nyelv szélén a bal oldalon 2x3 cm-es a környezetéből 
szemölcsszerűen kiemelkedő tömött tapintatú képlet látható. Nyaki nyirokcsomó nem tapintható. 
Napi 2 doboz cigarettát szív évtizedek óta, rendszeres tömény alkohol és sör fogyasztó. 
A. Ulcus mucosae oris chronica 
B. Nyelvrák 
C. Leukoplakia simplex 
D. Lichen oris 
 
4. Mi a feltételezhető klinikai diagnózis a következő esetben? A 73 éves nőbeteg alsó és felső teljes 
fogsort visel, szájszárazsága van. A szájzugban fehér színű folt látható, mely égő, fájdalmas és 
letörölhető. Letörlés után a folt alapján vérzés támad. 
A. Lichen oris 
B. Erythroplakia 
C. Leukoplakia simplex 
D. Candidiasis oris 
 
5. Mi a feltételezhető klinikai diagnózis a következő esetben? Negyvenkilenc éves férfibeteg, pipázik, 
tömény alkoholt nem fogyaszt. A szájpadon egyenetlen felszínű, le nem törölhető szemölcsök 
láthatók, fehéres színű göbös felületet létrehozva. Az egész szájpadot érinti, a szemölcsszerű képletek 
közepén piros színű behúzódott piros pont látható. 
A. Leucokeratosis nicotina palati 
B. Erythroplakia 
C. Leukoplakia simplex 
D. Candidiasis oris 
 
6. Mi a feltételezhető klinikai diagnózis a következő esetben? Egy 58 éves nőbeteg, a nyelv közepén 
sima, fénylő, vöröses rombusz alakú folt látható, mely fájdalmatlan, panaszokat nem okoz. Helyét 
nem változtatja. A folt éles határú, 3 cm hosszú és 1 cm széles. 
A. Leucokeratosis nicotina palati 
B. Glossitis mediana rhombica 
C. Leukoplakia simplex 
D. Candidiasis oris 
 
7. Mi a feltételezhető klinikai diagnózis a következő esetben? Egy 68 éves nőbeteg a nyelv szélén 2x1 
cm-es fekély. A lézió fehér színű, a szélein megkeményedett, tapintata szalonnaszerű, környezetétől 
jól elkülöníthető. 
A. Ulcus mucosae oris chronica 
B. Glossitis mediana rhombica 
C. Leukoplakia simplex 
D. Candidiasis oris 
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8. Mi a feltételezhető klinikai diagnózis a következő esetben? A 67 éves férfibeteg, mezőgazdasági 
dolgozó alsó ajkán évek óta fennálló időnként pörkkel fedett, máskor hámfosztott területek láthatók. 
Az ajak nyálkahártya és az ajakbőr határvonal élességét elvesztette. Az ajakfelszínen pörkök, 
rhagadok, berepedések láthatók. 
A. Ulcus mucosae oris chronica 
B. Cheilitis chronica actinica 
C. Leukoplakia simplex 
D. Candidiasis oris 
 
9. Mi a feltételezhető klinikai diagnózis a következő esetben? A 60 éves férfibeteg dohányos, alkoholt 
rendszeresen fogyasztó, az alsó ajak bal oldalán észlelt 3 hónapja nem gyógyuló seb. A lézió felhányt 
szélű, hámfosztott 2x2 cm-es elváltozás, mely fájdalmatlan, tapintata a környezeténél keményebb. 
Nyaki nyirokcsomó nem tapintható. 
A. Ulcus mucosae oris chronica 
B. Cheilitis chronica actinica 
C. Leukoplakia simplex 
D. Ajak carcinoma 
 
10. Mi a feltételezhető klinikai diagnózis a következő esetben? A 44 éves nőbeteg anamnézisében két 
hónapja férje halála szerepel. A bucca nyálkahártyáján a felszínből alig kiemelkedő fehér-
gyöngyházfényű hálózatos rajzolat, mely szarvasagancsszerű elágazásokat tartalmaz. Fájdalmatlan, 
forró és fűszeres ételek hatására égő érzést okoz. Helyenként a rajzolat gyűrű alakú (anularis) 
megjelenésű. 
A. Lichen oris 
B. Erythroplakia 
C. Leukoplakia simplex 
D. Submucosus fibrosis 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: C, 3: B, 4: D, 5: A, 6: B, 7: A, 8: B, 9: D, 10: A. 
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25. A VÁZ- IZOMRENDSZER BETEGSÉGEI A PRAXISBAN 

A mozgásszervek betegségeink diagnosztikája és tünettana 
dr. Pánczél Pál 

A mozgásszervi panaszokkal jelentkező beteg kórelőzményének felvétele 

A belgyógyász elé kerülő mozgásszervi betegségek két nagy csoportot képeznek: a degeneratív 
jellegűek (arthrosis) és a gyulladásos eredetűek (arthritis). Mindkét alapvető csoporton belül 
megkülönböztethetjük az inkább a perifériás ízületeket (polyarthrosis - polyarthritis) és az inkább a 
gerincet érintőket (discopathia, spondylarthrosis - spondylitis, spondylarthritis). 

A mozgásszervi betegségek diagnosztikájában különös jelentőségű a tünet-kialakulás időbeli lefolyása 
és a mozgásszervekben megjelenő tünetek mintázata (krónikus, szimmetrikusan megjelenő 
polyarthritis rheumatoid arthritisben - hevenyen kialakuló mono-, vagy oligoarthritis köszvényben). 

A mozgásszerveket érintő panaszok és tünetek kialakulhatnak magában az ízületben (arthritis, 
arthrosis), de keletkezhetnek az ízületen kívül is: a szalagok és csontok csatlakozási helyén (enthesis - 
enthesopathia), a csontokban (osteomyelitis, osteoporosis), az izmokban (myositis), a környező 
lágyrészekben (bursa - bursitis; ín, ínhüvely - tendinitis, ínhüvelygyulladás, tenosynovitis) és lehetnek 
idegi, kompressziós eredetűek (radiculopathia porckorongsérv következtében) is. 

A mozgásszervi betegségeket illető anamnézis-felvételnek és fizikális vizsgálatnak a fentiekre célzott 
figyelmet fordítónak kell lenni. 

Az első kérdés ez lehet: „van-e önnek fájdalma valamelyik ízületében és fáj-e a nyaka, háta, vagy 
dereka?”. Igenlő válasz esetén tisztázni kell, hogy pontosan hol van a fájdalom. Többes lokalizációjú 
fájdalom („mindenem fáj”) esetén pedig, érdemes megkérdezni, hogy hol, melyik testtájékon, melyik 
ízületben kezdődött a fájdalom, illetve, onnan hová, melyik ízületre, régióra terjedt tovább. Célszerű 
annak tisztázása, hogy a beteg melyik területen levő fájdalmát tartja mindennapi életét legjobban 
zavarónak, korlátozónak („tessék sorrendet felállítani, hol a legrosszabb a fájdalom és hol a kevésbé 
zavaró!”). Ha átterjedt a fájdalom más ízületre, területre, vissza kell kérdezni, hogy hogyan alakult az 
előző helyen a fájdalom. Nagyon fontos tisztázni, hogy kétoldali fájdalom esetén szimmetrikus-e a 
fájdalom elrendeződése (pl. mindkét oldalon a kéz proximális interphalangealis ízületében). 

Érdemes a beteg véleményét megkérdezni, hogy egy adott végtagi fájdalmat kisugárzónak érez-e, a 
végtag felszínére, vagy mélyére lokalizálja-e. Érdeklődni kell, hogy a kisugárzó fájdalom mellett 
zsibbadás, érzéketlenség, hangyamászásérzés is van-e. Utóbbiaknak milyen a kiterjedése, hová 
lokalizálja azokat? Mindenképpen, de e-tekintetben különösen fontos, hogy sántít-e a beteg (gyöki 
kompressziót okozó discus hernia), illetve van-e széklet-vizelet ürítési panasza? 

Tisztázni kell, hogy a fájdalom kialakulását megelőzte-e kisebb-nagyobb trauma, fizikai túlterhelés. 

Ezután tisztázni kell a fájdalom kialakulásának - enyhülésének időbeliségét, természetes alakulását: 
hirtelen, órák alatt fejlődött ki és érte el csúcspontját (heveny köszvényes roham); fokozatosan 
progrediált és 1-2 nap alatt lett maximális (szeptikus arthritis); alattomosan, fokozatosan progrediált 
(rheumatoid arthritis, spondylarthritis ankylopoetica, arthrosis); hevenyen zajolva egyik ízületben 
megszűnt és egy másik ízületben jelent meg (febris rheumatica); spontán enyhülések és 
súlyosbodások jellemzik, azaz hullámzó lefolyású (rheumatoid arthritis, arthrosis). Reggel, felkeléskor 
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a legrosszabb, legfájdalmasabb, majd percek alatt „bejáródik” az ízület (arthrosis), vagy akár órák 
kellenek, hogy nekiinduljon a beteg a mindennapi teendőknek (rheumatoid arthritis). Van-e 
nyugalmi, éjszakai fájdalom (gyulladás, daganatos csont-ízületi betegség); hajnalban felébreszti-e a 
beteget a gerincfájdalom (spondylarthritis ankylopoetica); csökkenti-e a fájdalmat az enyhe fizikai 
aktivitás (spondylarthritis ankylopoetica)? Mi a fájdalom napközbeni lefolyása: reggel, nehezebb 
fölkelés után gyorsan enyhül, majd délután újrajelentkezik (arthrosis); hosszabb reggeli ízületi 
merevség után napközben sem szűnik meg (rheumatoid arthritis). 

Érdemes megkérdezni a beteget, hogy melyik mindennapos tevékenységét gátolja a fájdalom: tud-e 
fésülködni, a székelés utáni tisztálkodást elvégezni, ajtókilincset lenyomni, zárat kulccsal működtetni, 
stb. 

Érdemes rákérdezni a beteg által tett megfigyelésekre: „tapasztalata szerint, mi enyhíti, és mi 
súlyosbítja a fájdalmát (pihenés-fizikai aktivitás, hideg-meleg, milyen gyógyszert, kezelést próbált ki, 
milyen eredménnyel)?” 

Ezt követően kell tisztázni, hogy a gyulladásos tünetek közül melyiket figyelte meg a beteg: a 
fájdalmas ízület, illetve terület duzzanata, vörössége, melegsége és merevsége, 
mozgáskorlátozottsága, nyomásérzékenysége egyidejűleg észlelhető-e. Negatív válasz esetén az 
ízületi fájdalmat arthralgiának az izomfájdalmat myalgiának nevezzük. A gyulladás súlyosságát 
jellemezheti a beteg reggeli ízületi merevségének a tartóssága. Legalább 30 percig tartó ízületi 
merevség jellemző a rheumatoid arthritisre: azaz ennyi idő kell, hogy bejáródjanak az ízületek, és a 
beteg képes legyen az ágyból kikelni és a reggeli tisztálkodást, stb. megkezdeni. Kerüljük az „ízületi” 
jelző nélküli „reggeli merevség” kifejezés - főleg férfiak esetén félreérthető - használatát. 

Ezután az általános tünetek iránt érdeklődhetünk: láz, hidegrázás, étvágytalanság, fogyás, általános 
gyengeség. 

Nem szabad elmulasztani a mozgásszerveken kívüli testrészekre feltett kérdéseket: van-e a bőrén 
kiütés, vagy bármilyen rendellenesség (pillangószárny-szerű elrendeződésben erythema az arcon -
SLE-t kísérő polyarthralgia, nem deformáló arthritis; pikkelysömör-arthropathia psoriatica; a péniszen 
erózió, felrakódás-szexuálisan acquirált reaktív arthritis, SARA)? Volt-e, van-e szempanasza, szemén 
gyulladása (Reiter szindróma)? Volt-e, vagy van-e húgycsőfolyása (gonorrhoeás arthritis, Reiter 
szindróma)? Fájt-e, vagy fáj-e a torka (reumás láz, gonorrhoeás arthritis)? Megelőzte, vagy kísérte 
mozgásszervi panaszait hasmenés, hasi fájdalom gyulladásos és fertőzéses bélbetegséget kísérő 
reaktív arthritis)? 

A mozgásszervi anamnézisnek ki kell terjedni a beteg által szedett gyógyszerek felderítésére: 
antikoaguláns kezelés ízületi bevérzés által okozhat általában monarticularis duzzanatot és fájdalmat; 
retroperitonealis vérzés által pedig általában lumbalis gyöki tünet-együttest. Az ugyancsak gyakori 
diuretikus kezelés (thiazid típusú vízhajtó) és arra hajlamosakon a kisdózisú aspirin kezelés a húgysav 
kiürülését gátolva okozhat akut köszvényes rohamot. 

A mozgásszervek fizikális vizsgálata a családorvosi rendelőben 

A következő 3 egyszerű kérdésre keressük elsősorban a választ: l. honnan, a mozgásszervek mely 
alkotórészéből indulnak ki a panaszok; 2. elsődlegesen a perifériás ízületek, vagy a gerinc 
betegségéről van-e szó; 3. gyulladásos, vagy degeneratív jellegű mozgásszervi betegség áll-e fenn. 

Az első kérdés megválaszolásához ismerni kell az ízületek alapvető alkotórészeit (1. ábra). 
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1. ábra. Az ízület és környékének anatómiája 

A szabadon mozgó ízületekben az ízületet alkotó csontok felszínét üvegporc borítja. Az üvegporc és 
csont találkozásának szélén tapad az ízületi tok. Az ízületi tokot kívül erős, rostos kötőszövet alkotja, 
melyet belül a synovialis hártya borít. Az ízületet alkotó két csont porcfelszíne szorosan érintkezik 
egymással, közöttük néhány csepp súrlódáscsökkentő synovialis folyadék van. A szokásos rtg. képen 
látható ízületi rés a porc vastagságának felel meg (nem valóságos üreg), ugyanis a porc nem ad rtg. 
árnyékot. A térdízületben a tibia és a femur ízfelszíne között ütközést csillapító rostos porclemez 
(meniscus) helyezkedik el. Az ízületek közelében tapadnak az ízület mozgatására szolgáló izmok ínjai. 
Az ízületi tok és az ínak csonthoz való tapadása alkotja az enthesist. Az izmok-ínak harmónikus 
lefutását az ízületi mozgások során nyáktömlők (bursa) és ínhüvelyek biztosítják. 

Két csigolyatest között az előbbieknél lényegesen kisebb terjedelmű mozgást biztosító összeköttetést 
a rostos porc által alkotott intervertebralis discus, centrumában a zselészerű anyagból álló nucleus 
pulposussal képezi. Hasonlóan kisterjedelmű mozgást tesznek lehetővé az ugyancsak rostos porccal 
borított intervertebralis kisízületek. A nem-mozgó sacroiliacalis ízület a gyulladásos gerincbetegségek 
diagnosztikájában nélkülözhetetlen. A gerinc-szegmentumok stabilitását erős szalagok biztosítják. A 
gerinc az enthesisek bonyolult rendszerének fogható fel. 

A fizikális vizsgálatot célzottan kell végezni. A célzott vizsgálathoz ismerni kell a fő mozgásszervi 
betegségeket és azt, hogy azok hátterében mely anatómiai képlet patológiás folyamata áll (1. 
táblázat). 

1. táblázat. A mozgásszervi betegségek kategóriái 

Betegségcsoport A patológiai elváltozás lényege Az ízületi elváltozás jellemző 
eloszlása 

Rheumatoid arthritis Autoimmun synovitis  Poliartikuláris, szimmetrikus 
Szeronegatív spondylarthritis Enthesitis Oligoartikuláris, nem-

szimmetrikus, a gerinc is érintett 
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Arthrosis Ízületi porc degeneráció Perifériás ízületekben: 
oligoartikuláris, nem-
szimmetrikus, teherviselő 
ízületek (térd-, csípőarthrosis) 
Gerincen: discus degeneráció, 
kisízületi arthrosis (együttesen: 
spondylarthrosis), gyöki tünet 
lehet 

Köszvény Kristály indukálta synovitis Mono-, oligoartikuláris, nem 
szimmetrikus 

Szeptikus arthritis Baktérium indukálta synovitis Mono-, oligoartikuláris, nem 
szimmetrikus 

Polymyositis, 
Dermatomyositis 

Autoimmun izomgyulladás Az izom és nem az ízület érintett 

Teniszkönyök, golfkönyök Lokális túlterhelés által indukált 
periostitis, tenosynovitis,  

A fizikális lelet a periartikuláris 
képletek érintettségét találja, 
maga az ízület ép Ínhüvelygyulladás, 

periarthritis 
humeroscapularis 

Rotator-köpeny sérülés 

 

A synovium gyulladása áll az arthritis hátterében: ez lehet autoimmun eredetű (rheumatoid arthritis), 
kristály indukálta (köszvény), direkt bakteriális eredetű (szeptikus arthritis) és kórokozóból származó 
antigén + az ez ellen képződött antitest komplexus lerakódása által okozott (reaktív arthritis). Az 
enthesis ismeretlen etiológiájú gyulladása (enthesitis) a központi történése a szeronegativ 
spondylarthritisek közé tartozó betegségeknek (prototípusuk a Bechterew-kór). Az izomrendszer 
autoimmun gyulladása (polymyositis-dermatomyositis) mozgásszervi betegség képében jelentkezhet. 
Lokalizált állapotként értékelhető valamely bursa, vagy jellegzetes íntapadási hely túlterhelés miatt 
létrejövő fájdalmas „gyulladása” (prepatellaris bursitis, epicondylitis lateralis humeri-teniszkönyök). 
Ide tartozik a részben túlterhelés által okozott izom-ín-bursa-ízületi-tok gyulladás, amely a 
periarthritis humeroscapularis, vagy periarthritis coxae hátterében áll. Az üvegporc gyengülése, 
feltöredezése elvékonyodása, azaz degenerációja okozza az arthrosist, melyet másodlagosan 
kísérhetnek átmeneti steril gyulladásos tünetek („begyulladt arthrosis”). A gerincízületek degeneratív 
eredetű betegsége a discopathia és a radicularis tüneteket okozó discus hernia, valamint a 
discopathiával és kisízületi arthrosissal jellemezhető spondylarthrosis. Elsősorban psychogen eredetű 
a fibromyalgia szindróma, a jellegzetes, fájdalmas, myogelotikus csomókkal, főleg a m. trapesius és a 
hátizmok területén. 

Az előbbiekben vázolt anatómiai és kórtani alapok, illetve az adott beteg kórelőzményének 
ismeretében nekivághatunk a mozgásszervek fizikális vizsgálatának. Az alábbiak a szerző által 
követett eljárást írják le. Az olvasó saját gyakorlata alapján kialakíthat egyéb módszert is. 

A vizsgálat során különös figyelmet kell fordítani 1. a mozgásterjedelemre, rögzíteni kell a 
mozgáskorlátozottság mértékét és az esetleges túlmozgathatóságot (ízületi instabilitás); 2. a 
gyulladás tüneteire. Pontosan rögzíteni kell az észlelt elváltozásokat; 3. az ízület mozgatása során 
tapintott és hallott crepitatióra (ropogás, csikorgás, dörzsölés) az ízületben és/vagy az ízület 
környékén, pl. ínhüvelyben; 4. az ízületi deformitásokra; 5. az elváltozások szimmetricitására; 6. az 
ízület környékén, illetve attól távolabb levő elváltozásokra (izomatrophia, bőralatti csomók, egyéb 
bőrlaesiók); 7. a nem-ízületi porc felett észlelt eltérésekre (pl. fülporc); 8. a komplex mozgások 
kivihetőségére (vetkőzés, járás, leülés-lefekvés-felállás). 
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A vizsgálat kezdetén a beteg az orvosnak háttal áll. Megfigyeljük magát az álló helyzetet, mely 
jellegzetes lehet (lásd Bechterew-kórban). Megfigyeljük a gerinc görbületeit: a nyaktartást, a 
sagittalis síkban a háti kyphosist és lumbalis lordosist; a frontalis síkban az esetleg meglévő 
thoracolumbalis scoliosist. A nyaki és a lumbalis szakasz discopathiája jellegzetes merev, ún. antalgiás 
tartást okozhat. 

Mozgassuk a beteg fejét előre-hátra (a nyaki gerinc ante- és retroflexiója, normális anteflexióban a 
beteg állcsúcsa eléri a sternumot); döntsük a fejet oldalra (a nyaki gerinc lateralflexiója, normális 
esetben a fül eléri a vállat); végül rotáljuk a fejet (a nyaki gerinc rotációja, normális esetben az 
állcsúcs eléri a vállcsúcsot). A hüvelykujjal gyakoroljunk compressiót a processus spinosusokra, a 
paracervicalis és a felső háti (interscapularis) paravertebralis izmokra és figyeljünk a nyomásérzékeny 
területekre; valamint tapintsuk át az előbbi izmokat és a musculus trapesiust, figyeljünk a fájdalmas 
izomspasmusok jelenlétére. 

Ezt követően kérjük meg a beteget, hogy hajoljon előre és hátra, illetve balra és jobbra. Hívjuk föl a 
figyelmét, hogy nem erőltesse a hajlást. Az előre- és oldalhajlást számszerűsíthetjük a föld-ujjhegy 
távolság megmérésével. Elvégezhetjük a lumbalis gerinc előrehajlásának a mérését a Schoeber teszt 
segítségével: kitapintjuk a lumbosacralis átmenetet, és vízszintes vonallal megjelöljük. Mérőszalaggal 
innen 10 cm-t mérünk felfelé és ide is jelzést teszünk. Megkérjük a beteget, hogy hajoljon előre: 
maximális előrehajlásban is megmérjük a két pont távolságát. A távolság általában 4-7 cm-rel, 14-17 
cm-re növekszik. Bechterew-kórban a növekedés kevesebb, vagy akár 0 cm. Megjegyzendő, hogy 
discopathia, discus hernia, spondylarthrosis esetén is alacsony értéket kapunk, de ilyenkor a 
lateralflexió kivihető, míg Bechterew-kórra az oldalhajlás hasonló mértékű beszűkülése is észlelhető. 
Ezután mérjük meg a beteg mellkasának légzési kitérését is: Bechterew-kórra jellemző, ha az érték 
2,5 cm, vagy kevesebb. 

A még mindig háttal álló betegnek ezután a vállmozgásait vizsgáljuk: kezünket a vállízület fölé téve és 
azt tapintva megkérjük a beteget, hogy a karját emelje a fej mellé függőlegesre (abductio és 
elevatio), majd tegye a kezét tarkóra (kirotatio), majd a háta mögé (berotatio). Figyeljünk az ízület 
fölött tapintható crepitatióra, az adott mozgás által okozott fájdalomra: a vállfájdalom leggyakoribb 
oka a rotator köpeny (mm. supraspinatus, infraspinatus, teres minor és subscapularis) tendinitis 
(periarthritis humeroscapularis). Ilyenkor észlelhető a fájdalmas ív: az abductió kezdetén még nincs 
fájdalom, továbbfolytatva a fájdalom megjelenik, majd ezen túljutva, az elevatio vége ismét 
fájdalommentes. Az aktív elevatiót lehetetlenné teheti maga a fájdalom, de a supraspinatus ín 
rupturája is. Meg kell tapintani a vállízületet, intraarticularis folyadékot (arthritis) keresve. Kétoldali 
arthritis rheumatoid arthritisre gyanús. Érdemes a biceps ín tapintását elvégezni: vállfájdalom és a 
biceps ín nyomásérzékenysége, crepitatiója biceps tendinitist jelez. 

A könyökízületben flexió-extensio (utóbbi 180 fokig) végezhető. A mozgásterjedelem megítélése után 
vizsgáljuk meg a humerus lateralis és medialis epicondylusának nyomásérzékenységét (tenisz- és 
golfkönyök), az olecranon két oldalán ballotáló mozdulattal intraarticularis folyadékot kereshetünk 
(arthritis), míg a könyökcsúcson észlelt duzzanat olecranon bursitis lehet. Rheumás csomó gyakran 
található RA-ben a könyöktájon, az alkar feszítő oldalán. 

A csuklóízületben hajlítás-feszítés, valamint ulnaris és radialis hajlás vihető ki. Figyelni kell a 
csuklóízület duzzanatára, nyomásérzékenységére, egyéb gyulladásos tüneteire. Kétoldali csuklóízületi 
gyulladás RA részjelensége lehet. 

A kézfejen a dorsalis oldalon meg kell figyelni az interosseus izmok állapotát, a palmaris oldalon a 
tenyéri aponeurosist és a hajlító ínakat kell áttapintani, közben a beteget megkérni, hogy flektálja és 
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extendálja az ujjait, külön: észlelhetjük a tenyéri fascia hegesedését (Dupuytren contractura) és ún. 
pattanó ujj jelenlétét. Figyeljük meg, hogy a beteg ökölképzése kivihető-e? 

Ezután vizsgáljuk meg a metacarpophalangealis ízületi sort. Keressünk duzzanatot, 
nyomásérzékenységet. Figyeljünk arra, hogy RA korai stádiumában a II-III. MCP ízület kétoldali, 
szimmetrikus gyulladását találhatjuk. Ízületi folyadékgyülemet (arthritis) az ízületet felülről, két ujjal, 
a feszítő ín két oldalán, ballotáló mozdulattal kereshetünk. Az MCP ízületi sor és a csuklóízület 
duzzanata kiemelheti az interosseus kéz izmok atrophiáját. Az MCP ízületben az ujjak ulnaris 
deviációja RA későbbi tünete. 

Rheumatoid arthritis gyanúja esetén alaposan vizsgáljuk meg a PIP ízületi sor. Kezdődő RA-ben a 
mutató és középső ujj PIP ízületének kétoldali gyulladása jellegzetes tünet: PIP ízületi 
folyadékgyülemet (arthritist) az ízületet két oldalról tapintva, ballotáló mozdulattal kereshetünk. 

A DIP ízületi sort átvizsgálva arthrosisra utaló tünetként deformitást és csomókat (Heberden csomó) 
kereshetünk. A DIP ízületek gyulladása, destrukciója psoriasisos arthropathiára jellemző. A kéz 
végperceinek kiszélesedésére és a körmök domborúvá válására különös figyelmet kell fordítani: 
dobverőujj kialakulása hátterében tüdőbetegség, például tüdőrák, krónikus obstruktív légzési 
betegség állhat. 

Ezt követően elvégezzük a felsővégtagi ínreflexek vizsgálatát: a kétoldalt összehasonlítva kiváltjuk a 
radius, a bicpes és a triceps reflexet (ebben a sorrendben). Majd tájékozódó vizsgálatot végzünk a 
C.V., C.VI. és C.VII. dermatómákban hyp-, illetve hyperaesthesia irányában (kar lateralis része és 
hüvelykujj; kar medialis része és kisujj), mindig összehasonlítva a két oldalt (3. táblázat). Valamely 
reflex gyengesége, kiesése, a megfelelő dermatómában érzészavar, fájdalom jelenléte nyaki gerinc 
discus protrusióra, herniára utal, részletes képalkotó diagnosztikát indikálva. 

Az álló helyzetben végzett vizsgálatot a beteg járásának, esetleges sántításának megfigyelésével 
fejezzük be. A sántítást okozhatja valamely ízület kímélete (ilyenkor a beteg az érintett végtagot 
rövidebb ideig terheli), a gluteus medius izom lefutásának megváltozása, gyengesége csípőízületi 
luxatióban, coxa valgában, súlyos coxarthrosisban (ilyenkor az érintett oldalra lépve az ellenoldali 
medence lesüllyed, azaz a Trendelenburg tünet pozitív), discus protrusio és hernia által okozott gyöki 
kompresszióban (quadriceps izom paresis, n. peroneus paresis). A beteg a térdet hyperextendálva 
próbálja a quadriceps izom gyengeséget kompenzálni, míg peroneus paresis esetén a térdet 
magasabbra emelve és a lábfejet „dobva” jár. 

Ezután a beteget a vizsgálóágyra lefektetjük. Hátonfekve folytatjuk a fizikális vizsgálatot. Elsőként 
elvégezzük a nyújtott térdel való lábemelést (Laségue-tünet). Normális esetben a láb 90 fokig 
emelhető, fájdalom nélkül. Ha már hamarabb jelez a beteg elsősorban a deréktájon fájdalmat, 
feltételezzük, hogy a n. ischiadicus a gyök közelében discus protrusio, vagy hernia által rögzített, s az 
ideg vongálása okozza a fájdalmat. Becsüljük meg azt a szöget, amelynél a beteg fájdalmat kezd 
jelezni. Ugyanezt vizsgáljuk a Bechterew-jel segítségével: a beteget nyújtott térd mellett felültetjük: a 
törzs 90 fokos helyzetéig normális esetben nem lép fel fájdalom és a beteg a térdét nem hajlítja be. 
Ha Laségue és a Bechterew-tünet ellentmond egymásnak (általában a Laségue a pozitív, mert az a 
betegek számára ismertebb), felmerül, hogy aggravációról van szó. 

Ekkor végezzük az alsóvégtagi ínreflexek vizsgálatát: a patella reflex féloldali renyhesége, kiesése a 
femoralis jel pozitivitása és a comb elülső részén, térdig észlelt hyper-, vagy hypaesthesia, esetleg 
quadriceps izomatrophia az L.IV. gyököt nyomó folyamatra (leggyakrabba discus protrusio és hernia, 
de lehet haematoma, vagy kismedencei tumor, stb. is); az Achilles reflex gyengesége vagy kiesése, 
ugyanezen oldali Laségue pozitivitás, a lábujjhegyre állás gyengesége, a lábfej lateralis részén észlelt 
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hyp-, vagy hyperaesthesia S.I. gyök érintettségére utal. Az L.V. gyöki kompressziót ínreflex-eltérés 
nem jelzi, de Laségue pozitivitás, nagylábujjba sugárzó fájdalom, a lábfej medialis részének hyp-, vagy 
hyperaesthesiája, a lábfej dorsalflexiójának gyengesége kialakulhat (2. táblázat). 

2. táblázat. Az ideggyöki károsodások fizikális vizsgálattal észlelhető tünetei 

Cervicalis V. gyöki tünetek Fájdalom és érzészavar a vállcsúcson, a felkar lateralis oldalán, a 
biceps reflex gyengül vagy kiesik 

Cervicalis VI. gyöki tünetek Fájdalom és érzészavar a kar lateralis oldalán és az I-II. kézujjban, 
a radius reflex gyengül vagy kiesik 

Cervicalis VII. gyöki tünetek Fájdalom és érzészavar a kar medialis oldalán és az III-IV. 
kézujjban, a triceps reflex gyengül vagy kiesik 

Lumbalis IV. gyöki tünetek Fájdalom és érzészavar a comb elülső a patella reflex gyengül vagy 
kiesik, a térd extensio gyengül, a femoralis jel pozitív 

Lumbalis V. gyöki tünetek Fájdalom és érzészavar a comb és lábszár lateralis oldalán, az V. 
lábujjban, a lábfej és az öregujj dorsalflexioja (sarokra állás) 
gyengül 

Sacralis I. gyöki tünetek Fájdalom és érzészavar a comb és lábszár hátsó felszínén és az I. 
lábujjban, az Achilles reflex gyengül vagy kiesik, a lábfej 
plantarflexiója (lábujjhegyre állás) gyengül, Laségue-tünet pozitív 

 

Ezután a beteg térdét behajlítjuk és hajlított térd mellett vizsgáljuk a csípőízület mozgásait: flexio 
(normális esetben a beteg a hasához tudja húzni a combját), extensio ( normálisan a térd a lumbalis 
lordosis fokozódása nélkül hozzásimul az asztalhoz), abductio (normálisan a beteg térde 90 fokos 
flexió mellett eléri az asztalt), adductio, ki- és berotatio (a csípőízület 90 fokos flexiós, a térdízület 
ugyancsak 90 fokos flexiós tartásában vizsgálható: a vízszintes síkban a lábszárat mediál felé helyezve 
a kirotatio, ellenkező irányban a berotatio ítélhető meg. A csípőízületet érintő arthrosisban elsőként 
az abdukció szokott beszűkülni. Bechterew-kórban a csípőízületi flexiós contractura (azaz az extensio 
beszűkülése) lehet észlelhető. A csípőízület kívülről nem tapintható. Tapintással a trochanter maior 
fölött észlelt nyomásérzékenység periarthritis coxae jele lehet. Intraarticularis folyadékgyülem 
ultrahangos vizsgálattal mutatható ki. 

A háton fekvő betegen a térdízülettel folytatjuk a vizsgálatot. Az egészséges térdízületben 15 foknyi 
hyperextensio és 130 foknyi flexio vihető ki. Tapintással keresni kell térdízületi folyadékgyülemet (az 
egyik kéz terpesztett hüvelyk és mutatóujjával a femur alsó harmadán, a térdízület proximális 
részétől distal felé nyomást gyakorolva a másik kezünkkel a patella alatt kétoldalon ballotálva kevés 
folyadékgyülem is kimutatható. Természetesen figyelni kell a gyulladás egyéb tüneteire. A térdízület 
mozgatásakor tapintással lehet észlelni az ízület ropogását. A finomabb crepitatio súlyosabb 
porcelváltozást jelez. A térdízület mozgatásakor észlelhető egyedi kattanások nem kórjelzőek. A 
patella distalis részén kétoldalt a meniscusok tapadásának nyomásérzékenysége vizsgálható. 
Elakadási tünet (a beteg a térdízületben járás közben hirtelen nagy fájdalmat érez, megáll, kicsit 
igazítva a térdén fájdalom nélkül továbbmegy) és a meniscus táj nyomásérzékenysége a meniscus 
leszakadására utal. Az „asztalfiók-tünet” pozitivitása (a térd 90 fokos flexiós helyzetében a femurral 
párhuzamosan e lábszárat előre húzva kitérést észlelünk) a keresztszalagok; a nyújtott térd mellett a 
lábszárat oldalt mozgatva észlelhető kitérés valamely oldalszalag sérülésére utal. Gyakran észlelhető 
nyomásérzékenység az adductor izmok tapadási pontján a tuberositas tibiae-nek megfelelően akár 
coxarthrosisban akár térdarthrosisban, illetve valgus deformitású térd esetén. A térdet hasonfekvő 
helyzetben is majd vizsgálni kell: Baker-cystát találhatunk. 



 2465 

A bokaízületben (tibiotalaris ízület) plantarflexio (45 fok) és dorsalflexio (20 fok); a talocalcanealis és 
a transversalis tarsalis ízületben eversio és inversio (20-30 fok) végezhető. A tibiotalaris ízület 
egyoldali gyulladása szeronegatív spondylarthritisben gyakran észlelhető, ilyen esetekben Achilles 
tendinitis, az Achilles ín tapadási pontjának enthesitise is gyakran együtt jár, melyet az Achilles ín 
tapadási pontjának nyomásérzékenysége, duzzanata, melegsége jelez. 

Az I. MTP ízület hyperakut gyulladása a köszvényes roham típusos megjelenési formája (podagra). 
Ilyen esetben az ízület duzzadt, forró, rendkívül nyomásérzékeny, a legkisebb mozgatás is fokozza a 
fájdalmat. 

A lábon az MTP és PIP és DIP ízületi sort kell végigtapintani, megfigyelni és rögzíteni a deformitások 
jelenlétét: a hosszanti- és harántboltozat lesüllyedése, hallux valgus („bütyök”), kalapácsujj. A talpi 
részen, az ujjak dorsalis felszínén és a „bütyöknek” megfelelően észlelt bőrkeményedések jelzik, hogy 
a deformitások miatt a cipő nyomja az adott területet, sok szenvedést okozva a betegnek. 
Cukorbetegen a diabeteses neuropathia miatt a beteg nem érzi a cipő általi kompressziót, ezért 
súlyos bőrelhalás, ennek befertőződése után osteomyelitis, sepsis alakulhat ki („diabeteses láb”). 

Ez után a beteget megkérjük, hogy forduljon hasra. Hasonfekvő helyzetben a térdet flektálva 
vizsgáljuk a femoralis jelet: pozitivitása (azaz a beteg a térdízület flektálása közben kialakuló fájdalom 
miatt a csípőízületét flektálja) arra utal, hogy a n. femoralis a gyökök táján discus protrusio, vagy -
hernia miatt rögzített és vongálása váltja ki a fájdalmat. 

Ebben a helyzetben még egyszer végigvizsgáljuk a processus spinosusokat, nyomásérzékenységet és 
a paravertebralis izmokat, nyomásérzékenységet és izomspasmust keresve. Valamely csigolya 
processus spinosusának nyomásérzékenysége célzott rtg. vizsgálatot indikál, mivel felmerül a 
csigolyafolyamat gyanúja: osteoporosis, csigolyacompressio, tumormetastasis, myeloma multiplex 
manifesztáció, szeptikus csontfolyamat. A paravertebralis izomzatban körülírt spasmus és 
nyomásérzékenység jelezheti a porckorong sérvet, vagy protrusiót. 

A mozgásszervi anamnesis és a fizikális status gondos írásbeli rögzítése után megállapítjuk az 
iránydiagnózist, annak alapján további vizsgálatokat indikálunk, amelyek között különös jelentősége 
van a képalkotó eljárásoknak. 

A derékfájás. A megelőzés, a kezelés és a rehabilitáció lehetőségei  
Dani Vilmos dr. 

Definíció, BNO tartomány 

A derékfájás az egyik leggyakoribb mozgásszervi panasz. A családorvosi rendeléseken a betegek 12-
15%-a jelentkezik ezzel a tünettel, mely gyakran okoz munkaképtelenséget, jelentősen növelve a 
betegállományban töltött napok számát. A szakrendeléseken (rheumatológia, ortopédia, 
rehabilitációs szakambulancia) a betegek 40-45%-át derékfájós betegek teszik ki. A felnőtt lakosság 
80-85%-a életében legalább egyszer szenvedett már több napig tartó, életvitelét is befolyásoló 
derékfájástól. 

M5450 Derékfájás 
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Pathomechanizmus 

A gerinc egy működési egységet képez a nyakunktól a lumbalis-sacrális szakaszig. A gerinc 
mozgásainak legkisebb építőkövei nem a csigolyák, hanem az ún. mozgásszelvények (segmentum 
mobile). Egy-egy ilyen mozgási (funkcionális) egységet két csigolya és az azokat összekötő 
porckorong, az intervertebralis kisízületek, valamint az egészet rögzítő szalagok és izmok alkotják. Ha 
ezek közül bármely anatómiai képlet kórosan megváltozik, ez maga után vonja a többi elváltozását is, 
ez megváltoztathatja a segmentum stabilitását, ami a fájdalom kialakulásának alapja. 

Anamnézis 

A fájdalom kezdete, kialakulásának körülményei, helye, erőssége, provokálhatósága, kisugárzása; 
mind fontos kérdések. Jelentkezik-e zsibbadás, érzészavar, izom-gyengeség? Köhögés, tüsszentés 
fokozzák-e a fájdalmat? Van-e vizelési, székelési zavar? Van-e hangulati és alvászavar, szorongás, 
kimerültség, családi vagy munkahelyi konfliktus szituáció? 

A fájdalom nagyon gyakran hirtelen, pl. egy rossz mozdulatot követően, igen hevesen kezdődik. 
Máskor néhány nap alatt fokozatosan alakul ki és eredményez jelentős mozgáskorlátozottságot. Az 
intenzív fájdalom ellenére mindkét típus javulhat, gyógyulhat (olykor spontán, minden beavatkozás 
nélkül is) viszonylag rövid idő alatt, de gyakran találkozunk elhúzódó, a kezelésekre rosszul reagáló 
esetekkel is. Sok betegnél tapasztaljuk az akut fájdalom jelentkezésének gyakori visszatérését, 
kiújulását. 

Fizikális vizsgálat 

A levetkőztetett beteget először állva, nyújtott térdekkel, zárt lábakkal vizsgáljuk. Így érzékelhetjük az 
antalgiás tartást, a lumbális lordózis változásait, az esetleges scoliózist, a medence szintjét és a 
paravertebrális izomzat állapotát.  Ha az oldalhajlás szimmetrikusan szűkül be spondylosis, 
osteoporosis, Bechterew-kór lehet az ok. Gyakoribb a lateralflexió egyoldali fájdalommal járó 
aszimmetrikus beszűkülése, ilyenkor discopathia, discus protrusió, kisízületi distorsio, ill. az ezek által 
okozott radiculopathia lehet az háttérben. Állva vizsgáljuk a gerinc, a sacroiliacalis ízület, valamint a 
derék izomzatának nyomásérzékenységét, fájdalmát is. 

A beteget hátára fektetve vizsgáljuk tovább. A csípőízületek, a térdek, a bokák és a lábujjak erő 
ellenében történő mozgatása, a reflexek és az érzészavarok vizsgálata segíti véleményünk 
pontosítását. Leggyakoribb vizsgálataink közé tartozik a Laségue-tünet ellenőrzése. Helyesen úgy 
végezzük, ha egyik kezünket a beteg térdére helyezzük, hogy azt teljesen nyújtva tartsuk, a másik 
kezünkkel a sarok alá nyúlva lassan emelni kezdjük a végtagot. Fennálló elváltozás esetén a beteg egy 
magasság elérésekor éles, a vizsgált végtagba lesugárzó fájdalmat jelez, mely a végtag 
továbbemelését lehetetlenné teszi. 

A vizsgálat olyannyira közismert, hogy gyakran észleljük a tünetek „túl-játszását”. Aggraváció gyanúja 
esetén a Bechterew-tünettel objektivizálhatjuk a fájdalom valódiságát. Az egyik kezünket a nyújtott 
térddel hátán fekvő beteg térdeire tesszük (megakadályozva ezek hajlítását), majd a másik kezünkkel 
ülő helyzetbe segítjük. Ha nyújtott térddel fel tud ülni anélkül, hogy fájdalom jelentkezne, a beteg 
szimulálja a Laségue-tünetet. 
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Laboratóriumi vizsgálatok 

A már említett urológiai eltérés észlelésén túl gyulladásos, fertőzéses, daganatos és anyagcsere-
megbetegedések felismerésében nyújthatnak segítséget. A tartósan magas We érték és a derékfájás 
hátterében malignus betegség (szolid tumor áttéte, myeloma) húzódhat meg! 

Képalkotó eljárások 

A röntgen, a CT, a mágneses rezonancia (MR) és a szcintigraphia igénybevétele általában a 
szakkonziliáriusok javaslata alapján történik. Indokoltak, ha a kezelés ellenére a fájdalom fokozódik, 
elhúzódóvá válik, vagy gyakran ismétlődik, ill. ha idősebb (50 év feletti) betegnél daganat, vagy 
osteoporosis lehetősége áll fenn. Fontos tudnunk, hogy az ezekkel a vizsgálatokkal jelzett kórosnak 
ítélhető eltérés nem jelent minden esetben valós betegséget. Óvnunk kell arra hajlamos betegeinket 
attól, hogy egy pozitív rtg. vagy MR lelet alapján egész életükre betegnek, sőt mitöbb, rokkantnak 
képzeljék magukat. 

Diagnózis 

A legfontosabb teendőnk minden esetben a fájdalom eredetének tisztázása. 

Differenciál-diagnózis 

A mozgásszervi eredetű derékfájás jellemző tünetei alapján kizárhatjuk az egyéb kórokokat. A típusos 
tünetek a következők: A fájdalom mozgásra, terhelésre jelentkezik, ill. a testhelyzet befolyásolja 
annak erősödését, csökkenését. 

A vese-, ill. húgyúti fájdalom, mely a derékba is sugárzik, a mozgástól függetlenül, nyugalomban is 
jelentkezik. A pancreas-tumor fájdalomkerülő flexiós kényszertartása is jellemző, ezt észlelve 
gondolnunk kell erre a lehetőségre. Keresztcsonti, farkcsonti állandó fájdalmat végbél körüli 
elváltozás okozhat. 

A csigolyák, az intervertebrális rések, a paravertebrális izomzat, ill. a sacro-iliacalis izület nyomásra, 
ütögetésre érzékenyek. A gerinc mozgásai beszűkülnek, antalgiás - fájdalomkerülő – kényszertartás 
alakul ki. Egy, vagy kétoldali paravertebrális izomspazmust észlelhetünk, körülírt, vagy diffúz 
nyomásérzékenységgel. A hasi folyamatoktól eltérően, ahol a fájdalmak irradiációja a lapocka felé, az 
alsó háti, deréktáji régióra, vagy inguinális irányba történik, mozgásszervi eredet esetén a fájdalom 
kisugárzása főleg a fartájra, a csípő felé, ill. az alsó végtagba irányul. Ezeken a területeken zsibbadás is 
jelentkezhet. 

A nem mozgásszervi eredet tisztázására akut fájdalom esetén a vizelet vizsgálata gyors differenciál-
diagnosztikai segítséget jelenthet. Elhúzódó fájdalmak jelentkezésekor nők esetében a gynecologiai 
okot mindig ki kell zárni. Az anamnesztikus adatok értékelése alapján a hasi ultrahang és/vagy 
röntgen vizsgálat, a széklet ismételt ellenőrzése, valamint proktológiai konzílium is indokolt lehet. 

Mivel a depresszió, az anxietas, valamint a tartós stresszhelyzet az elhúzódó derékfájás gyakori oka. A 
meglévő panaszokat ezek a pszichogén tényezők jelentősen rontani képesek. 



 2468 

Terápia 

Konzervatív kezelés 

A terápia elsődleges célja a fájdalom csökkentése, megszüntetése, a funkciók helyreállítása és, ha 
lehetséges, a kiváltó ok megszüntetése. Akut fájdalom esetén a megfelelő gerincszakasz nyugalomba 
helyezése már eredményes lehet. Kemény alapú fekhelyen történő fekvés, szükség esetén párnák 
segítségével történő kitámasztás nyugtató, fájdalomcsökkentő hatású. Arra tanítsuk meg 
betegeinket, hogy csak addig legyenek ágyhoz kötöttek, amíg a fájdalom lehetetlenné teszi 
mozgásukat. Javasoljuk, hogy óvatosan bár, de legyenek annyira aktívak, amennyire csak lehet. 
Fokozatosan próbálják folytatni napi tevékenységüket. Ebben segítségükre lehet, ha gerincfűzőt 
rendelünk számukra, melyet főleg az akut szakban és közvetlenül a nagy fájdalom enyhülésekor 
indokolt viselni. 

Ha nem jelentkeznek radikuláris tünetek lokális hyperaemizáló kenőcsök, pakolások (pl. Ritex) 
alkalmazása, a derék melegen tartása indokolt. A betegek gyakran ismétlődő kérdésére a válasz: a 
meleg fürdő ilyenkor ellenjavallt! Gyógyszeresen egyszerű fájdalomcsillapítók, nem-szteroid 
gyulladáscsökkentők és izomrelaxánsok adása javasolt. Injekciók adására az esetek kisebb részében 
van szükség. 

Ha radikuláris tüneteket is észlelünk (a fájdalom lesugárzik az alsó végtagba, a Laségue-tünet pozitív, 
zsibbadás, érzészavar, reflexeltérés jelentkezik, izomműködési zavarok lépnek fel) a fenti kezeléseken 
túl, megfelelő képzettség esetén, lokális injekciók adása is szóba jön. A paravertebralis izomzatba 
megfelelően adott Lidocain a kóros izomgörcsöt oldhatja, megszüntetve ezzel a fájdalom circulus 
vitiosusát. Kifejezett, makacs radikuláris tünetek esetén a periradiculáris Lidocain-szteroid 
kombinácíó csökkenti a gyök körüli oedemát és a fájdalmat. Csak gyakorlattal és kellő óvatossággal 
alkalmazzuk! A fájdalom a nem-szteroid gyulladáscsökkentők és az izomrelaxánsok mellett olykor 
ópiátok adását is szükségessé teszi. Intézeti körülmények között gyakran adják a panaszok 
enyhítésére a fenti gyógyszereket kombináltan tartalmazó ún. ischiász-infúziót. Az óvatos, fokozatos 
mobilizálás mellett fájdalomcsillapító, funkciójavító fiziotherápiás eljárásokat is javasolhatunk. 

Minden esetben fontos feladatunk a beteg kellő pszichés vezetése, a betegségtudat kialakulásának 
csökkentése. 

A későbbi panaszok kivédése érdekében feltétlenül meg kell tanítani minden derékfájós betegünket 
arra, hogy megfelelő (megtanult) rendszeres tornával, úszással, ha az indokolt, fogyással jelentősen 
csökkenthető a fájdalmak kiújulási esélye. Ki kell használnunk a rendszeres testmozgás szomatikus és 
pszichés pozitív hatásait: a panaszos izomzata megerősödik, törzse stabilizálódik, mozgása, 
munkavégzése könnyebbé válik, megszabadul szorongásaitól, betegségtudata mérséklődik, majd 
megszűnik. 

Krónikus derékfájdalmat leggyakrabban a gerinc degeneratív betegségei és statikai rendellenességei 
okoznak. Igazolt azonban, hogy az idült derékfájásban szenvedők között szignifikánsabban magasabb 
a depresszió előfordulása. Az ő esetükben - a polypragmázia veszélyét elkerülve - a 
fájdalomcsillapítók, a mellékhatások figyelembevételével intermittálva adagolt nem-szteroid 
gyulladáscsökkentők és izomlazítók adása mellett, (a szakkonzíliárius tanácsát kikérve) 
antidepresszánsok adása is indokolt. Ebbe az ördögi körbe (ti. mi volt előbb: a derékfájás, vagy a 
depresszió?) különösen sikeresesen tudunk belépni, ha elérjük, hogy a beteg - akár segítséggel is, de - 
rendszeresen tornázzon, éljen a balneotherápia lehetőségével, járjon uszodába. A legjobb eredményt 
egy olyan komplex kezeléstől várhatjuk, amely magába foglalja a helyes életmódra (élet és 
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munkastílusra) történő nevelést, a folyamatos, pozitív életérzést sugalló pszichotherápiát, a 
rendszeres tornát és úszást, valamint szükség esetén a megfelelő gyógyszeres beavatkozást. 

Műtéti kezelés 

A gerincműtétek abszolút javallatát jelenti a cauda-szindróma kialakulása (kétoldali lumboischialgia, 
vizelési, székelési zavarok jelentkezése, perianalis anaesztézia fennállása), ill. a frissen kialakult, 
súlyos alsó végtagi parezis. Relatív indikáció esetén (mint pl. a nem befolyásolható, vagy alig 
csökkenő fájdalom, vagy a hosszan tartó enyhébb fájdalom, mely mögött igazolt discus hernia van) a 
műtéttel érdemes várni, mert a türelmes komplex kezelés gyakrabban jár kielégítő eredménnyel, 
mint az operáció. 

Az idült derékfájós beteg rehabilitációja 

A rehabilitáció természetesen mindig magában foglalja a szükség szerinti fájdalomcsillapítást, az 
izomspazmusok oldását megfelelő gyógyszerekkel, a fizioterápiát (ultrahang, iontoforézis, meleg 
pakolások), a helyi relaxaciót célzó masszázst, az általános relaxáció érdekében végzett pszichés 
vezetést és a mozgásterápiát. Ez utóbbi során az izomegyensúly korrigálása, az izmok funkciójának, 
erejének és állóképességének a helyreállítása a cél. Az egyensúlyt szimmetrikus gyakorlatok 
végeztetésével, az erőt ellenállás alkalmazásával, az állóképességet az egyes gyakorlatok 
ismétlésével, egyre hosszabb ideig való gyakorlásával fokozhatjuk. Minden esetben gyakorlott, jól 
felkészül gyógytornászok irányításával tanulják meg a betegek a végzendő gyakorlatokat. Fontos 
alapelv, hogy a beteg minden új gyakorlatot lassan, az egyes izomcsoportra, az új mozgásra 
koncentrálva végezzen. A tanulási folyamat során az irányítás mellett biztonságot szerezve már 
otthonában is folytathatja rendszeres tornáját. 

A rehabilitácó része, hogy a betegek irányítás mellet gyakorolják és tanulják meg a mindennapi 
élettevékenységükhöz szükséges helyes mozgásmintákat is (emelés, leülés/felállás, ágyból felkelés, 
hajlás, fordulás, stb.). Ennek a komplex programnak az eredményeként remélhető a panaszok teljes 
megszűnése, a beteg életminőségének hosszú távú javulása. 

Primer prevenció 

A gerinc anatómiájának és működésének ismeretében már óvodás kortól kezdve, de különösen 
kisiskolás és serdülő korban, amikor a csont- és izomrendszer kifejlődik, fokozottan kell figyelnünk a 
felnövekvő nemzedék egészséges testi fejlődésére. A derékfájdalom primer prevenciója során fel kell 
hívjuk a szülők, az érdekeltek figyelmét arra, hogy a mozgásszegény életmód, a televízió, a videó és 
számítógépek előtt töltött aránytalanul sok idő, a gyermekkorban emelkedő tendenciát mutató 
elhízás, mind hajlamosít a gerinc tartási rendellenességeinek kialakulására. Orvosi feladat a statikai 
(pl. lúdtalp), vagy anatómiai rendellenességek (scoliosis, Scheuermann-kór) időben történő kiszűrése 
és megfelelő kezelése. 

A legfontosabb feladat a derék izomzatának fejlesztése, a szervezet hajlékonyságának, 
rugalmasságának, állóképességének, terhelhetőségének a fokozása. Ezt pedig csak rendszeres és 
irányított testedzéssel, sportolással lehet elérni. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak 
érdekében, hogy az érdekeltek (szülők, testnevelők, iskolaigazgatók, edzők, sportvezetők, 
önkormányzati felelősök, stb.) teremtsék meg annak a feltételeit, hogy a 6-18 éves generáció minden 
tagjával ismertessük meg a rendszeres testmozgás örömét. Legyen az számukra életforma. Tudjuk, 
hogy ez nem csak a derékfájás elsődleges megelőzésében kulcsfontosságú kérdés, de a későbbi szív- 
és koszorúér megbetegedések, a cukorbetegség, a magas vérnyomás, az elhízás, az egyéb 
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mozgásszervi megbetegedések, a pszichés és addiktológiai kórképek kialakulásának 
megakadályozásában. 

A rendszeresen sportoló fiatalok közül fokozottan kell figyeljünk azokra, akik aszimmetrikus 
terheléssel járó sportágat űznek (pl. a dobó atléták, teniszezők, vívók, kenuzók). Ha edzéseiket nem 
kellő szakértelemmel vezetik, a törzs, a végtagok féloldalas terhelése izomzatuk aszimmetrikus 
fejlődéséhez vezethet, ami későbbi gerincpanaszok alapja lehet. A mindenki számára ajánlható 
rendszeres úszás és a szimmetrikus törzserősítés nekik is kellő védelmet biztosít. 
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Tesztkérdések 

1. A családorvosi rendeléseken az akut panasszal érkező betegek hozzávetőleg mekkora hányada 
jelentkezik derékfájásos panaszokkal? 
A. 1-2% 
B. 2-3% 
C. 3-5% 
D. 5-6% 
E. 12-15% 
 
2. A derékfájás primer prevenciója szempontjából - ideális esetben - mely életkorban fontos 
elkezdeni a rendszeres testmozgást? 
A. A rendszeres testmozgásnak nincs kedvező hatása a fejlődő szervezetre 
B. A rendszeres testmozgást csak 16 éves kor után szabad engedni 
C. 35 éves kor után 
D. Nyugdíjba vonulást követően 
E. Akár már óvodáskortól kezdve, de különösen kisiskolás és serdülőkorban kiemelten fontos  
 
3. A rendszeresen sportoló fiatalok közül - a későbbi gerincpanaszok megelőzésének szempontjából - 
fokozottan szükséges figyelnünk azokra, akik: 
A. Aszimmetrikus terheléssel járó sportágat űznek (pl. teniszezők, vívók, stb.) 
B. Szimmetrikus terheléssel járó sportágat űznek (pl.: úszók) 
 
4. A mozgásszervi eredetű derékfájás jellemző tünetei, kivéve: 
A. A fájdalom mozgásra, terhelésre jelentkezik 
B. A testhelyzet befolyásolja a fájdalom intenzitását 
C. A csigolyák, az intervertebrális rések, a sacroiliacalis ízület nyomásra, ütögetésre érzékeny 
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D. A gerinc mozgásai beszűkültek, antalgiás tartás alakul ki 
E. A mozgásszervi eredetű fájdalom főleg a lapocka felé és inguinalis irányba sugárzik ki 
 
5. Mozgásszervi eredetűnek gondolt derékfájdalommal jelentkező beteg fizikális vizsgálata során 
elvégzendők, kivéve: 
A. A gerinc, sacroiliacali ízület, derék izomzat nyomásérzékenységének vizsgálata 
B. Laseque-tünet ellenőrzése 
C. Bechterew-tünet ellenőrzése 
D. Pupillavizsgálat 
 
Helyes válaszok: 1: E, 2: E, 3: A, 4: E, 5: D 

Mozgásszervi sérülések, ártalmak 
dr. Dani Vilmos 

Bevezetés 

Mindannyian ismerjük a rendszeres testmozgás kedvező hatásait, ezekről mégis keveset beszélünk 
betegeinknek. A lakosság szemléletének pozitív változtatását pedig csak úgy tudjuk elérni, ha mind 
szélesebb körben tudatosítjuk, hogy a jól adagolt, legalább heti háromszor végzett sportszerű 
testmozgás: 

 Erősíti az izomzatot, beleértve a szív izomzatát is. 

 Javítja a mozgáskészséget, a csont és ízületi rendszer stabilitását. 

 Javítja a vérkeringést. 

 Növeli az izomzat és az agy vér- és oxigénellátását. 

 Fokozza az állóképességet, a szervezet terhelhetőségét. 

 Javítja a koncentrálóképességet. 

 Kedvezően hat az emésztésre és a bélműködésre. 

 Bizonyos endorfinok felszabadítása által az optimista életszemlélet egyik forrása. 

 Nők és férfiak esetében egyaránt kedvezően hat a szexuális funkciókra. 

 Megelőzi, vagy késlelteti számos betegség kialakulását. 

 Megakadályozza a túlsúly kialakulását, ill. segít attól megszabadulni. 

 Minden életkorban csökkenti a sérülések, balesetek előfordulását. 

Feladataink a népegészségügy javításában 

A hazai népegészségügyi mutatók drámai alakulása, a lakosság számának folyamatos és jelentős 
csökkenése egy olyan népegészségügyi program létrehozását indukálná, amely széleskörű és 
hosszabbtávú célkitűzéseivel változtatna ezeken a negatív tendenciákon. Egy ilyen programon belül 
fontos feladat lenne a lakosság szemléletének gyökeres megváltoztatása, ezen belül a rendszeres 
testmozgás népszerűsítése, a sportban rejlő pozitív élettani, pszichológiai és pedagógiai lehetőségek 
maximális kihasználása. A rendszeres testmozgás alapvetően meghatározná egy ilyen program 
sikerét. A szívinfarktus, az agyér-betegségek okozta halálozás visszaszorításában, a magas vérnyomás, 
az obesitas, az anyagcsere betegségek (diabetes mellitus, hyperlipidaemia, metabolikus szindróma), a 
mentális kórképek, a mozgásszervi megbetegedések megelőzésében, gyógyításában és 
rehabilitációjában megkérdőjelezhetetlen szerepe van a rendszeres fizikai aktivitásnak. A jól 
szervezett mozgás- és sportprogramok nélkül elképzelhetetlen az egészséges gyermekkor biztosítása, 
de a szeszesital- és drogfogyasztás, valamint a dohányzás visszaszorítása sem valósítható meg ép 
lelkületű fiatalok hiányában („Mens sana in corpore sano”). Egy ilyen programban személyes 
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példamutatással, folyamatos, széleskörű és meggyőző agitatív munkával részt kell vállalni minden 
orvosnak. 

Mozgásformák különböző életkorban és edzettségi szinten 

Gyermek és fiatal korban a rendszeres testmozgás megszerettetése lehet a fő cél. Ebben óriási a 
pedagógusok, a testnevelő tanárok felelőssége, szerepe. Nekünk elméleti tudásunk, tekintélyünk 
latba vetésével, a családokra hatva és az óvodákat, iskolákat működtető elöljárókat meggyőzve kell 
segíteni ezt a munkát. 

Amikor a középkorú és idősebb lakosság körében a folyamatos fizikai aktivitásról beszélünk, akkor 
legtöbben - helytelenül - valamilyen sportág rendszeres űzésére asszociálnak. Egyben meg is 
állapítják, hogy nem tudnak ilyet vállalni. Tudnunk és tudatosítanunk kell, hogy nem erről van szó. 
Sétálni, gyalogolni, majd - fokozatosan és ellenőrzötten emelve a távot és a tempót, sietni - mindenki 
tud. Erről az alapról kiindulva az egészségeseket erőállapotukhoz, a betegeket terhelhetőségi 
szintjükhöz képest kell kissé intenzívebb, rendszeres mozgásra rávenni. A fejlett nyugati országokban 
a fizikailag aktív életmódot folytatók aránya 70-80% között mozog. Sajnálatos az a tény, hogy a 
felnőtt magyar lakosság körében ez az arány nem éri el a 30%-ot sem. Ez az egyik oka annak, hogy ott 
tovább élnek úgy, hogy közben viszonylag kevesebb gyógyszert fogyasztanak. 

Azoknak, akik képesek rá, természetesen hasznos, ha kirándulnak, tornásznak, kertet művelnek, 
kocognak, futnak, kerékpároznak (a szobakerékpár is bevethető!), úsznak, vagy sportolnak. A 
hangsúly a rendszerességen van. Láthatjuk, hogy a fentiek közül minden életkorban és állapotban 
ajánlhatunk megfelelő mozgásformát. Jól ismert, hogy már a közepes intenzitású (>6000 lépés/nap) 
gyaloglásnak is kedvező élettani hatása van. Nyilvánvaló, hogy az intenzívebb, dinamikus, nagy 
izomcsoportokat megmozgató tevékenység (legalább 135/min munkapulzussal, heti 3 alkalommal 
minimum 30 percig végezve) még jelentősebb pozitív változásokat eredményez a szervezetben. 
Tudnunk kell azonban, hogy ezek a pozitív változások csak hosszú távú (legalább 12 hetes) 
mozgásprogram esetén alakulnak ki teljesen. Akkor végezzük igazán jól a munkánkat, ha a ránk bízott 
lakossági körből mind több olyan ember kezdi el a rendszeres testmozgást, akinek korábban ez 
eszébe se jutott. 

Esetismertetések 

1. eset 

A 46 éves túlsúlyos nőbeteg villamosról lelépve megbotlott, lendületét nem tudta visszafogni, jobb 
bokája a járdasziget szélén megcsúszott, kifordult, majd a beteg elesett. Segítséggel jutott a 2 
megállónyira lévő rendelőbe. A tenyerén és mindkét térdén észlelhető horzsolásos sérülések mellett 
a jobb boka duzzanatát, fájdalmasságát és kékes elszíneződését lehetett észlelni. 

2. eset 

Az 52 éves férfi 3 napos munkahelyi csapatépítő programon vett részt. Ennek keretén belül az 
elméleti órákon túl gyakorlati foglalkozásaik is voltak. Többek között éjszakai erdei tájékozódó 
ügyességi versenyt is szerveztek számukra. Itt történt a sérülése: egy nedves falevelekkel borított 
emelkedőn megcsúszott, bal vádlijában késszúrás szerű, éles, nagy fájdalmat érzett, nem volt képes 
tovább menni. A túrát a baleseti ügyeleten végezte: részleges izomszakadás miatt 16 nap múlva tudta 
óvatosan elkezdeni újra a munkáját. 
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3. eset 

A 32 éves titkárnő, akinek napi tevékenységét főleg levelek, jelentések megírása jelentette, egyre 
nehezebben birkózott meg feladatával: jobb könyök fájdalma elviselhetetlenségig fokozódott ujjai 
mozgatásánál. Ajtót is alig tudott nyitni, fésülködése is nehézségbe ütközött, még a toalett papírt is 
ügyetlenebb kezével használta. Bár soha nem sportolt, a vizsgálatok igazolták: teniszkönyöke volt. 

A példákból láthatjuk, hogy sérülések nem csak a sportolás közben érhetik az embert. A rendszeres 
sportolás egyetlen kockázatát az olykor előforduló sérülések jelentik. Napjainkban, amikor egy 
felelősen gondolkodó orvos mind több embert igyekszik megnyerni a rendszeres testmozgás 
egészségmegőrző programjának, egyúttal fel kell készítenünk mindenkit a sérülések megelőzésére is. 
Ezen a téren is a megelőzés a legfontosabb. Természetesen nem lehet kivédeni, megakadályozni 
minden sérülést, de jelentősen csökkenthetjük annak kockázatát. Mik a prevenciós program 
legfontosabb láncszemei? 

A legfontosabb, hogy rendszeresen végzett testmozgással el kell érni egy, az életkornak megfelelő, 
kielégítő erőnléti állapotot, fittséget. Célszerű, hogy ha rendszeresen végeztetünk megtervezett, a 
sérülések megelőzését célzó gyakorlatokat is. (A későbbiekben gyakorlati tanácsokat is láthatunk.) 
Ebben a vonatkozásban a megelőzés és a rehabilitáció gyakorlatai hasonlóak. A különbség az, hogy 
míg egy sérülés, vagy műtét után ezeket a gyakorlatokat óvatosan és fokozatosan végeztetjük a 
rehabilitálandóval, addig a megelőzés érdekében intenzíven történik mindez, és a legfontosabb 
kulcsszó a rendszeresség. 

A mozgásszervi sérülésekről 

A mozgásszervi sérülésekkel a betegek legtöbbször a sebészeti szakrendeléseket keresik fel. Mégis 
gyakran fordul elő az, hogy a családorvos találkozik először a sérülttel. Még gyakoribb az, hogy a 
sebészeti ellátás után jelentkezik a beteg családorvosánál, akár további tanácsokért, akár a 
betegállománya miatt. 

A háziorvos feladata a sérülések esetén 

Friss sérülés észlelésekor a legfontosabb feladat mindig a sérült testrész rögzítése, nyugalomba 
helyezése, polcolása és hűtése. A szakszerű vizsgálat és ellátás érdekében az ortopéd-sebészi, ill. a 
röntgen/ultrahang vizsgálat megszervezése elengedhetetlenül fontos. Mindig sebészi megítélés 
kérdése, hogy indokolt-e operálni a sérültet, vagy a konzervatív kezelés a célravezető. A pontos 
diagnózis és a teendő ismeretében legtöbbször a háziorvosra hárul a szakszerű rehabilitáció 
megszervezése, ellenőrzése. 

Meg kell tanítanunk a betegeket, hogy a mozgás alapvetően fontos része a rehabilitációnak, s azt 
gyakorlatilag közvetlenül a baleset után el kell kezdeni: óvatosan, de mégis fokozatosan és 
rendszeresen végzett gyakorlatokkal (lásd később). Ez a hármas vezérelv minden mozgással végzett 
rehabilitáció aranyszabálya (műtétek, szívinfarktus, tüdőgyulladás stb. után is). 

A sérülések megelőzése 

A rendszeres sportolás egyetlen kockázatát az olykor előforduló sérülések jelentik. Napjainkban, 
amikor mind több embert igyekszünk megnyerni a rendszeres testmozgás egészségmegőrző 
programjának, egyúttal fel kell készítenünk mindenkit a sérülések megelőzésére is. Természetesen 
nem lehet kivédeni, megakadályozni minden sportsérülést, de jelentősen csökkenteni tudjuk ezek 
kialakulásának a kockázatát. 
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Folyamatosan figyelembe kell venni az intenzív fizikai aktivitás általános alapelveit, melyek a 
következők: Minél jobb valakinek az általános erőállapota, annál kisebb a sérülések kockázata. 
Bármely sportágat űzzük rendszeresen, vagy időszakosan, a megtervezett erőnléti edzés, a 
kondicionális állapot javítása, a szervezet fitten tartása alapvető fontosságú. Folyamatosan javítsuk 
edzettségi állapotunkat rendszeres futással, kerékpározással, vagy úszással. Ügyeljünk arra, hogy 
testsúlyunk legyen közel az ideálishoz, ha fölöslegünk van, feltétlenül szabaduljunk meg attól. 

Az aktív mozgás előtti gondos bemelegítés kiemelten fontos jelentőségű. Lényeges, hogy felkészítsük 
a szervezetünket az intenzív fizikai terhelésre. A legalább 15-20 percig tartó bemelegítést mindig 
könnyű futással kezdjük. Ezzel a keringési és légzőrendszerünket, valamint az izomzatunkat készítjük 
fel az aktívabb munkára. A 2. lépcsőben végzett általános gyakorlatok során átmozgatjuk minden 
testrészünket: megtornáztatjuk karjainkat, lábainkat, törzsünket, nyakunkat. E gyakorlatokat lazán, 
lendületesen, lépcsőzetesen végezzük, fokozatosan emelve a terhelést. A bemelegítés 3. fázisában 
már az adott sportágra jellemző mozgásokat, pl. labdás gyakorlatokat végezzünk. Csak akkor 
kezdődjék a játék, ha ezeken a lépcsőkön túljutottunk. A bemelegítés kedvező hatásait fokozhatjuk a 
legkülönbözőbb bemelegítő krémek, kenőcsök használatával. Ezeket különösen a kora-tavaszi, késő-
őszi hűvös, szeles időben, ill. télen ajánljuk. Fontos hangsúlyozni, hogy e szerek kiegészítik, és nem 
helyettesítik magát a tényleges bemelegítést. 

A sporttevékenység után elvégzett nyújtó gyakorlatok (stretching) pozitív szerepe a sérülések 
megelőzésében megkérdőjelezhetetlen. A nyújtás egy olyan beavatkozás, melynek segítségével a 
terhelés hatására törvényszerűen rövidült lágyrészeket (izmokat, inakat, ízületi szalagokat) külső 
erővel nyújtjuk. A gyakorlatok célja, hogy visszaállítsuk, az izmok, az inak és ízületi tokszalagok 
maximális nyújthatóságát, próbáljuk fokozni az ízületek mozgásterjedelmét, az egész szervezet 
flexibilitását. 

Egy kiadós mozgás után alkalmazott masszázs sokat segít a szervezet regenerálódásában. Az egész 
testünkre kiterjedő gyúrás segíti az izomzat ellazulását, fokozza a szövetek vérátáramlását, ezáltal 
javul a regeneráció, csökken az izomgörcs, a sérülés veszélye. Ha mód van rá, feltétlenül éljünk ezzel 
a lehetőséggel is. 

A leggyakoribb sérülések megelőzése, kezelése és rehabilitációja 

A statisztikai adatok szerint az amatőr sportolók körében a könyök, a boka, az Achilles-ín és a lábszár 
izomzatának a sérülése a leggyakoribb. Tudjuk azonban és a példákból láttuk azt is, hogy ugyanilyen 
sérülések a soha nem sportolt lakossági körben is előfordulnak. Az ő ellátásuk, rehabilitációjuk 
ugyanúgy történik, mint a sportolóké, csak a tanulási folyamatra, a javulásukhoz elengedhetetlen 
gyakorlatok intenzitására kell jobban odafigyelni. 

Sportolók esetében fontos megjegyezni, hogy a fenti általános alapelvek betartásán túl, célszerű, 
hogyha sportágra jellemző edzések mellett, vagy pl. a bemelegítés során rendszeresen végezik az 
alább részletezett, a sérülések megelőzését célzó gyakorlatokat is. Ezekre minden mozgásra rávehető 
betegünk is megtanítható. E vonatkozásban a megelőzés és a rehabilitáció gyakorlata hasonló. A 
különbség az, hogy míg egy sérülés, vagy műtét után ezeket a gyakorlatokat óvatosan és fokozatosan 
végeztetjük a rehabilitálandóval, addig a megelőzés érdekében intenzíven történik mindez és a 
legfontosabb kulcsszó a rendszeresség. 

Teniszkönyök (Epicondylitis lateralis humeri) 

S5640 A kéz egyéb ujjai feszítő izmai-inai sérülése az alkar szintjében 
S5650 Az alkar egyéb feszítő izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében 
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A legismertebb, leggyakoribb s talán legfájdalmasabb könyöksérülés. A kéz feszítő izmainak 
túlfáradásos sérülése. A fájdalom a könyök külső oldalán, a feszítő izmok tapadási helyén jelentkezik. 
(A „golfkönyök”, az epicondylitis medialis humeri, mely a könyök belső oldalán, a kéz hajlító izmainak 
tapadási helyén okoz fájdalmat, lényegesen ritkább.) A fájdalom kisugárzik a karba, a csukló és az 
ujjak irányába. A sérült kar, a kéz minden mozdulatánál (emeléskor, kézfogásnál, fésülködésnél, 
ajtónyitásnál, mosogatásnál, stb.) fájdalom jelentkezik. Vizsgáltat közben a panaszos kifejezett 
fájdalmat jelez a könyök külső oldalának tapintásakor, nyomásakor. 

Terápia 

A végtag átmeneti pihentetése elkerülhetetlen. Az érzékeny területet rendszeresen kenjük be non-
szteroid gyulladáscsökkentő kenőccsel és felpolcolva hűtsük-jegeljük naponta többször 15-20 percig. 
Az irányított, rendszeres nyújtó és erősítő program fokozza az alkar izomzatának erejét és javítja a 
kéz, a csukló, a könyök és a váll mozgékonyságát. A fizioterápia (a legérzékenyebb eredési pontokra 
irányuló lézer és az alkar izmaira alkalmazott ultrahangkezelés) jól egészíti ki a fentieket. Ritkán van 
szükség a korábban gyakran alkalmazott lokális kortikoszteroid injekcióra. Műtét csak akkor jön 
szóba, ha a fenti rendszeres és lelkiismeretes kezelés ellenére a panaszok hosszú időre állandósulnak. 
A sportolás újrakezdésénél hasznos segédeszköz az alkar izomzatát rögzítő leszorító (brace) 
használata. 

Megelőzés 

Fogjunk mindkét kezünkbe szivacslabdát, vagy puha teniszlabdát. Nyomjuk össze azokat ujjaink, 
tenyerünk szorításával 8-szor - 10-szer, 3-as, 4-es, majd 5-ös sorozatokban. 

Az alkar hajlító izmainak erősítése: leülve hajoljunk kissé előre, alkarunkat teljes hosszában 
támasszuk meg a combunkon úgy, hogy a kézfej érjen túl a térdünkön. Felfelé néző tenyerünkbe 
vegyünk egy 1 kg-os súlyt és azt csuklónk le-fel mozgatásával süllyesszük-emeljük. Három sorozatban 
fokozatosan emeljük az ismétlés-számot 10-től 20-ig. 

Az alkar feszítő izmainak erősítése: alkarunk elhelyezése teljesen megegyezik az előzőekben leírttal. A 
különbség annyi, hogy most lefelé néz a tenyerünk, így vesszük kézbe és mozgatjuk le-fel az 1 kg-os 
súlyt. Az ellentétes kézzel könnyedén fixájuk az alkart a combunkon. A sorozat és ismétlésszám 
hasonló, mint fent. 

Nyújtsuk naponta a kéz feszítő izmait. Álljunk egyenesen, karunkat nyújtott könyökkel emeljük fel 
előre úgy, hogy tenyerünk lefelé nézzen, ujjain lefelé lógjanak. Másik kezünkkel fogjuk meg a padló 
felé mutató ujjainkat és fokozatosan hajlítsuk a csuklót lefelé addig, amíg nem érezzük a feszülést az 
alkar felső-külső oldalán. 10-15 másodperc nyújtás után lazítsunk, majd váltott karral ismételjünk 2-
3-szor. 

Az Achilles-ín sérülése (Tendinopathia Achillei) 

M6700 Achilles-ín rövidülés (szerzett) 
M7660 Achilles tendinitis 
S8600 Az Achilles-ín sérülése 
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Az Achilles-ín sérülése leggyakrabban az ín degeneratív elváltozásának a következménye és csak 
ritkán gyulladásos folyamat eredménye. Ezért helyesebb a tendinitis helyett a tendinopathia 
megjelölés. A panasz alapja legtöbbször egy ismétlődő túlterhelés, amely pl. kemény alzaton történő 
futás, vagy ugrálás eredményeként alakulhat ki. A fájdalom 5-10 cm-rel a sarok felett jelentkezik, 
kezdetben csak reggel, induláskor, de később akár állandósulhat is. Az állapot romlását jelzi, ha már 
terheléstől függetlenül, a végtag pihentetésekor is kínzó a panasz. Vizsgálat közben az ín 
környezetének duzzanata látható, tapintható, ill. kifejezett fájdalom jelentkezik az ín tapintására, 
nyomására. 

Terápia 

A fizikai aktivitás csökkentésével, valamint mindkét cipőben alkalmazott rugalmas sarokemelővel 
mérsékeljük az ín terhelését, feszülését. Olykor az ín rögzítésére is szükség van. A helyileg alkalmazott 
non-szteroid kenőcsök, tapaszok, a jegelés, kiegészítve fiziotherápiával (a lézerkezelés itt is jó hatású) 
és balneotherápiával szinte mindig eredményes. Erre a területre kerülendő a szteroid injekció adása, 
hiszen az gyengíti az inat s ez később annak szakadásához vezethet. 

A lábszár izomzatának sérülése (Distorsio seu ruptura musculi triceps 
surae) 

S8620 Az elülső izomcsoport izmainak sérülése a lábszár szintjében 
S8630 A peroneus izomcsoport izmainak-inainak sérülése a lábszár szintjében 
S8670 Több izom és ín sérülése a lábszár szintjében 
S8680 Egyéb izmok és inak sérülése a lábszár szintjében 

 

A panasz alapját a lábszár izomzatának húzódása, vagy részleges szakadása okozza. Az Achilles-ín 
sérüléséhez hasonlóan a 35-50 éves korosztály tipikus sérülése. Az ok: az ifjonti lelkesedés, a szándék 
még a régi egy-egy mozdulat teljesítésekor, de az edzettségi állapot (lásd általános alapelvek!) már 
nem az. Legtöbbször több kilós súlyfelesleg is fennáll (lásd testsúlyszabályozás). Ez így együttesen 
okozza az ín, az izom túlterhelését, sérülését. A tünetek: hirtelen fellépő éles, késszúrás szerű, égő 
fájdalom a lábszár izomzatában. A kínzó fájdalom miatt a játékos legtöbbször képtelen folytatni a 
játékot. A sérülés súlyosságától függően a felépülés néhány naptól 6-8 hétig is elhúzódhat. 
Vizsgálatkor a sérült terület duzzanata látható, érzékenysége tapintható. Az 1-2 nap múlva jelentkező 
boka körüli bőr alatti haematóma az izomszakadás, a szövetek közti bevérzés következménye. 

Terápia 

Különösen fontos a végtag azonnali pihentetése. A keringést javító, a szövetek közti bevérzés 
felszívódását elősegítő kenőcsök használata mellett fontos a végtag felpolcolása és hűtése (10-15 
percig, naponta többször ismételve). A mozgás óvatos, fokozatos újrakezdésekor rugalmas pólya 
használata javasolt. 

Megelőzés a fenti két esetben 

Mindkét cipőben elhelyezett rugalmas sarokemelő csökkenti a sérült szövetek feszülését, terhelését. 

Napi 20-30 perces úszás, vagy kerékpározás javítja az általános erőállapotot, fokozza az alsó végtag 
keringését, izomerejét, ezzel javul a sérült szövetek regenerációja. 
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Általános szabály: sérülés után óvatosan és fokozatosan emeljük a gyakorlatok számát, a terhelés 
intenzitását és időtartamát. 

Preventív céllal rendszeresen erősítsük a lábszár izomzatát: álljunk páros lábbal egy lépcső szélére 
úgy, hogy miközben enyhén kapaszkodunk a korlátba, bokában hajlítsuk a lábfejet úgy, hogy a 
sarkunk emelkedjen a lépcső szintje fölé, majd süllyedjen alá. A gyakorlatot óvatosan, váltva, egy 
lábbal is megpróbálhatjuk. 

Végezzünk rendszeresen ugró-szökdelő gyakorlatokat. Az ugrókötél használata legyen rendszeres. 
Nem drága eszköz, kis helyen és könnyen használható, a terhelés jól adagolható. 
Testsúlycsökkentésre is kiválóan alkalmas. 

A boka rándulása, ficama (Distorsio seu luxatio mallei) 

S9300 A boka ficama 
S9340 A boka rándulása és húzódása 

 

A sportolók körében és az átlag populációban egyaránt gyakori sérülés. A legtöbb esetben mozgás 
közben a talp letapad, vagy a lábfej megakad és a lábszár, a test tovább mozogva megfeszíti/túlfeszíti 
a külső bokaízületi szalagokat. A tünetek: erős fájdalom kíséretében a boka rendszerint megduzzad, 
később - a szöveti szakadás, a bevérzés jeleként, - kékesen elszíneződik. Vizsgálatkor ezt az 
elszíneződést és a bokatáj duzzanatát észleljük. Az ízület aktív és passzív mozgatása egyaránt 
fájdalmas. 

Terápia 

Rögzítsük a sérült bokát minél hamarabb rugalmas pólyával. Ez a gyorsan alkalmazott kompresszió 
(lehetőség szerint a pólyán keresztül is alkalmazható hűtéssel együtt) megakadályozza a további 
bevérzést, csökkenti a boka körüli duzzanatot. Később a sérült végtagot nyugalomba helyezve 
polcoljuk fel, használjunk fájdalomcsillapító, keringést javító kenőcsöket, és óránként 10-15 percre 
jegeljük a sérült területet. A jégkockákkal telt zacskó, vagy a jégzselé soha ne érje közvetlenül a bőrt, 
helyezzük azokat egy kendőbe. A mozgás újrakezdésekor segít a rehabilitációban a bokarögzítők 
használata. 

Megelőzés 

Ágyban fekve, széken ülve lábunkat felemelve tornáztassuk a lábfejet terhelés nélkül. 

Sétáljunk lábujjhegyen, a sarkokon, a lábfej külső, majd a belső oldalán. 

Álljunk lábujjhegyen, egy lábon, széttárt karokkal egyensúlyozva. Természetesen mindkét lábunkkal 
próbálkozzunk. 

A boka körüli szalagok erősítésének egyik leghatékonyabb módszere a szökdelés. Végezzük kis 
terpeszben állva oldal irányba, majd előre-hátra úgy, hogy váltsuk az elöl lévő lábunkat. Végül lépjünk 
keresztbe és így átlós irányba (majd váltott lábbal) is szökdelhetünk. 

A fentiekben leírt összes gyakorlat az ízületek védelmében elsődlegesen szerepet játszó proprioceptív 
rendszer fejlesztésére irányulnak. Propriocepciónak nevezzük azt a tudatos és tudat alatti 
képességet, amely segítségével érzékelni tudjuk a különböző testrészek térben elfoglalt helyzetét. A 
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kinesztézia az a képesség, amellyel az ízületi elmozdulások irányát és nagyságát érzékeljük. 
Kiegészítve a tapintási, látási és egyensúlyi információkkal a propriocepció és kinesztézia összessége 
alkotja a proprioceptív rendszert. Ezen elméletből következő gyakorlati tanács: bármely végtag 
sérülése, panasza esetén a gyakorlatokat mindig szimmetrikusan végezzük, az ép oldal párhuzamos 
mozgatása ugyanis mindig segíti a panaszos oldal gyógyulását. 

Összefoglalás 

Minél jobb valakinek az általános erőállapota, annál kisebb a sérülés veszélye. Sportolás előtt a kellő 
figyelemmel és alapossággal elvégzett bemelegítés jelentős kockázatcsökkentő. Győzzük meg a 
hozzánk fordulókat arról, hogy terhelés fokozatos emelésével készítsék fel a szervezetüket a 
sporttevékenységre. Végezzenek rendszeresen speciális, a sérülések megelőzését célzó 
gyakorlatokat. Fordítsanak fokozott figyelmet a nyújtó gyakorlatok elvégzésére, és ha tehetik, éljenek 
a masszázs lehetőségével. 
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Tesztkérdések 

1. Miben játszik pozitív szerepet a heti rendszerességgel végzett sportszerű mozgás? 
A. Javítja szív- és érrendszeri megbetegedések morbiditási és mortalitási mutatóit 
B. Segít a magas vérnyomás, a cukor- és zsíranyagcsere zavarok kezelésében 
C. Segít az ideális testsúly megtartásában, ill. a túlsúly csökkentésében 
D. A mozgásszervi megbetegedések megelőzésében, kezelésében és rehabilitációjában 
E. A fiatalok körében segít a dohányzás, az alkohol- és kábítószerfogyasztás visszaszorításában 
F. Minden fenti pontban pozitív hatása van 
G. Egyik említett pontban sincs jelentősége 
 
2. Az északi és nyugat-európai országok lakosságának hány százaléka folytat fizikailag aktív 
életmódot? 
A. Több mint 70% 
B. 60% 
C. 50% 
D. 40% 
E. Kevesebb, mint 30% 
 
3. A magyar lakosság hány százaléka folytat fizikailag aktív életmódot? 
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A. Több mint 70% 
B. 60% 
C. 50% 
D. 40% 
E. Kevesebb, mint 30% 
 
4. Hogyan tudjuk rábírni a ránk bízott lakossági kört fizikai aktivitásának fokozására? 
A. Az egyéni meggyőzés módszerével 
B. Egészség-klubok szervezésével, a lakosság folyamatos oktatásával 
C. A körzetünkben lévő iskolák, pedagógusok, testnevelők bevonásával 
D. A számunkra elérhető önkormányzati vezetők, politikusok meggyőzésével 
E. Minden elérhető írott és elektromos média megnyerésével 
F. Személyes példamutatással 
G. Minden fenti pont bevetésével 
 
5. Mi a legfontosabb a sportsérülések megelőzése szempontjából? 
A. Megfelelő sportruházat viselése 
B. A hideg és a túl meleg idő kerülése 
C. A jó általános erőállapot elérése és a mozgás előtti gondos bemelegítés 
D. Nem tudunk mit tenni a sérülések kivédésére 
 
6. A sérülések, a műtétek, a súlyosabb megbetegedések után a következő elvek alapján végeztetjük 
betegeinkkel a rehabilitációs gyakorlatokat: 
A. Minden másnap 
B. Hétvégén soha 
C. Óvatosan, fokozatosan, rendszeresen 
D. Az időjárástól függően 
 
Helyes válaszok: 1: F, 2: A, 3: E, 4: G, 5: C, 6: C 

A köszvény felismerése és gondozása 
dr. Pánczél Pál 

Bevezetés 

A köszvényes rohamban szenvedő betegen sokat segíthet, ha az első ellátó orvos, többnyire a 
családorvos azonnal felismeri a kórképet és megfelelő kezelésben részesíti. 

Definíció, BNO tartomány 

A köszvény a mononátriumurát lerakódásával járó szisztémás betegség. A köszvényes roham a 
heveny mono-, oligoarthritisek közé tartozik, amelyet láz, időnként hidegrázás is kísérhet. 

M10 Köszvény 
M1000 Idiopathiás köszvény 
M1010 Ólom-kiváltotta köszvény 
M1020 Gyógyszer-kiváltotta köszvény 
M1030 Vesefunkció-károsodás okozta köszvény 
M1040 Egyéb másodlagos köszvény 
M1090 Köszvény, k.m.n. 
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Nem, életkor 

Férfiakban gyakoribb, de a menopausa bekövetkezésének idejére a nemi különbség kiegyenlítődik. 

Pathofiziológia 

A köszvény nem csak az ízületek betegsége, a vesét kettősen is érintheti: egyrészt az interstitiumban 
kicsapódó urát kristály interstitialis nephritist, másrészt a húgyutakban kicsapódó urát kristály 
nephrolithiasist okoz. 

A köszvény a nukleinsav-anyagcsere betegsége. Az endogén purin katabolizmusból származik a 
húgysav 80%-a, az exogén bevitelből a 20%-a. A szervezett összes húgysav tartalma kb. 1500 mg. A 
húgysav a szervezet antioxidáns rendszerének a része. A vesén át ürül a húgysav 70%-a, a 
gastrointestinalis rendszeren keresztül a 30%-a. A glomeruluson keresztül a húgysav 100%-a 
filtrálódik, majd a proximális tubulusban 95-100%-a reabsorbeálódik. A proximális tubulus pars 
rectajában 50%-a ismét aktívan szekretálódik, majd disztálisabban a Henle-kacsban 40-45%-a 
reabsorbeálódik. Végül 6-12% ürül a vizelettel. A vesében a húgysav kezelését a humán szerves 
anion-transzporter, illetve a humán urátanion-transzporter 1. és 2. végzi. 

Etiológia, diagnózis 

Etiológiáját és diagnosztikáját az 1. táblázatban foglaltuk össze. 

1. táblázat. A köszvény etiológiája és diagnosztikája 

Hevenyen kialakuló, súlyos, lázzal kísért monarthritis jellemzi, de oligoarthritis is lehet. 
Jellegzetes lehet az anamnézis (nagyobb étel-italfogyasztás), de hazai viszonyok között, a 
belgyógyászati gyakorlatban leggyakrabban a diuretikus kezelés szövődményeként látjuk, de 
jelentkezhet a kisdózisú aszpirin kezelés komplikációjaként is. Utóbbi kettő a vesékben a 
húgysavkiürülést gátolja. 
Az arthritis oka: intraarticularis húgysavkristály kicsapódás. A tű alakú urát kristályt a makrofág 
fagocitálja, a kristály pedig destruálja a makrofág membránját, a kiszabaduló gyulladásos 
mediátorok hiperakut gyulladást váltanak ki. 
A húgysav-kicsapódásra hajlamosít: magas szérum húgysav szint, alacsonyabb pH, alacsonyabb 
hőmérséklet (utóbbi két tényező a perifériás ízületekben jellegzetesen fennállhat). 
Diagnózisában az ízületi punktátumban a jellegzetes, kettősen fénytörő, tű-alakú kristályok 
kimutatása a döntő. Úgynevezett „száraz punkció" is megkísérelhető az l-es MTP 
(metatarsophalangealis) ízületből. A punktátum üledéke, vagy maga a punktátum (ha csak néhány 
cseppet nyertünk) tárgylemezre kikenve polarizált fényű mikroszkópban vizsgálandó. Ha ilyen nem 
áll rendelkezésre, normálfényű mikroszkóp használata is szóba jön, megfelelő gyakorlattal nagy 
biztonsággal lehet a jellegzetes, tű alakú kristályt azonosítani. 

 

Differenciál-diagnózis 

A köszvény differenciál-diagnózisában a szeptikus arthritis is szóba jön. 
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A 70 éves nőbeteg anamnézisében 1987-óta hypertonia és 2-es típusú diabetes mellitus, 1987-ben 
TIA, majd myocardialis infarctus, obliterálő alsó végtagi érsclerosis, 1989-ben aortobifemoralis 
áthidalás szerepel. Sebészeti szakrendelés utalta klinikára, a bal oldali „bütyöktáj" gennyesnek vélt 
gyulladása miatt. A beteg lábára párakötést helyeztek, hogy a beolvadást gyorsítsák, s annak 
levételét megtiltották a betegnek és nekünk is. Az anamnézisből még kiderült, hogy a beteg minden 
nap 2 tabl. Furosemidet vesz be, a lábfájdalma egyik óráról a másikra alakult ki, piros-meleg volt, 
lüktető fájdalmat okozott, lázas volt (38 °C fokig terjedt). Vizsgálatakor a bal I. MTP ízület vörös, 
meleg, duzzadt, nyomásérzékeny, benne minimális szabad folyadék volt. Punkció: egy csepp 
arteficiálisan véressé váló synoviát nyertünk. Natív kenetet készítettünk: fénymikroszkóp alatt 
megtaláltuk a jellegzetes urát kristályokat. Szérum húgysav: 535 µmol/l. Therapia: 2x550 mg 
Apranax, melyre a fájdalom azonnal szűnt, a pír pedig néhány nap alatt múlt el. Megelőzés: mivel 
diuretikumra tartósan szorult, megelőzésül 2x100 mg Miluritot kezdtünk. 

Példa még a következő eset: az 50 éves férfi kórelőzményében 2 évtizede manifesztálódott 1-es 
típusú diabetes, utóbbi években súlyosbodó májkárosodást okozó alkoholizmus szerepel. Bokaízületi 
fájdalom, duzzanat egy héttel jelentkezése előtt kezdődött, különösebb előzmény nélkül. Lázat nem 
mért. Vizsgálatkor az ízület feletti bőr meleg tapintatú volt, az ízületben kevés szabad folyadékot 
lehetett tapintani. Klinikailag nem volt eldönthető, hogy a heveny monarthritis hátterében mi állhat, 
ezért ízületi punkciót végeztünk: a punctatum megtört volt, gennyesnek imponált. A kenetet 
húgysavkristályra azonnal megvizsgáltuk, benne kristályt nem találtunk. A feltételezett purulens 
arthritis miatt clindamycin kezelést kezdtünk. A később megérkező tenyésztés eredménye 
Staphylococcus aureus (clindamycin érzékeny) volt. A beteg 1 hét alatt gyógyult (1. ábra). 

 

1. ábra. Purulens arthritis esete (dr. Pánczél Pál felvétele) 

Kezelés 

A köszvény kezelésében élesen el kell választani az akut roham kezelését, valamint krónikus terápiát. 



 2482 

A köszvényes roham kezelése: nagy dózisú nem-szteroid gyulladáscsökkentő (pl. 550 mg naproxen, 
150 mg diclofenac, 100 mg indomethacinum stb.), vagy colchicin (óránként 0,5 mg, a tünetek 
visszafejlődéséig, illetve toxikus tünetek (főleg hányás-hasmenés) megjelenéséig. 

A krónikus kezelésben a húgysav szintézis gátlása (allopurinol, Milurit), a húgysav kiürülés fokozáas 
(probenecid, sulfinpyrazon, benzbromaron) jön szóba. Utóbbi gyógyszercsoport jelenleg a hazai 
patikákban nem beszerezhető. Uricosuriás szer adagolásakor feltétlenül, de egyébként is szükséges a 
vizelet alkalizálása, az urátkő-képződés megelőzésére (Blemaren-N). Uricosuriás hatása van az 
angiotenzin receptor gátló losartan-nak és a triglyceridszint csökkentő fenofibrátnak is. 

A köszvény krónikus szakát mutatja a 2., 3., 4., és az 5. ábra. 

 

2. ábra. Arthritis urica, krónikus szak. (dr. Pánczél Pál felvétele) 
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3. ábra. Arthritis urica, krónikus szak. A könyök feszítő oldalán és a fülkagylón tophusok. (dr. Pánczél 
Pál felvétele) 

 

 

4. ábra. Köszvényes kéz. Tophusok a lágyrészekben és a csontokban. (dr. Pánczél Pál felvétele) 
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5. ábra. Köszvényes láb. Tophusok a lágyrészekben és a csontokban. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

A jellegzetes tű alakú urátkristályok ízületi punktátum üledékéből, vagy a tophusból származó 
krétaszerű anyagból készült natív kenetben normál fényű mikroszkóppal vizsgálva is kimutathatók (6. 
ábra). Mivel kettősen fénytörő kristályokról van szó, polarizált fényben még kényelmesebben 
vizsgálhatók. 

 

6. ábra. jellegzetes tű alakú urátkristályok. Natív kenet. (dr. Pánczél Pál felvétele) 
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Időnként nem gyógyuló fekélyről derül ki, hogy kifekélyesedett tophusról van szó (7., 8., 9., 10., és 11. 
ábra). 

 

7. ábra. Nem gyógyuló fekély hátterében idős férfin kifekélyesedett tophust igazoltunk. Ezirányú 
kezelésre gyógyult. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

 

 

8. ábra. Nem gyógyuló fekély hátterében idős férfin kifekélyesedett tophust igazoltunk. A tophus a 
lágyrészben a rtg. felvételen jól látszik. (dr. Pánczél Pál felvétele) 
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9. ábra. idős hölgy jobb kéz 3. ujj DIP ízülete fölött kifekélyesedett tophus. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

 

 

10. ábra. Az előző képen látható ujj rtg. felvétele. Destruálódott ízület és csont. (dr. Pánczél Pál 
felvétele) 
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11. ábra. A tophus felszínéről nyert kenet. Mikroszkóp alatt urát kristályok tömege látható. (dr. 
Pánczél Pál felvétele) 

A krónikus köszvény akut exacerbációi, az ezzel járó lázas állapotok, fogyás, gyulladásos 
laboratóriumi leletek tévútra vihetik az iránydiagnózist. Ezt a 12-14. ábrán látható esetismertetés 
mutatja: az ismert köszvényes beteget daganat, autoimmun betegség, haematológiai betegség, 
glomerulonephritis irányában vizsgálták, pedig „csak” köszvényes volt. 

A konzílium során felvettük a beteg anamnézisét: 1975-ben egyik napról a másikra hirtelen a bal láb I. 
MT ízületben nagy fájdalom, pír, duzzanat, melegség lépett fel. Akkor a Központi Állami Kórházba 
ment, ahol köszvényt állapítottak meg, s Rheosolont (2 mg Prednisolon + 100 mg Phenylbutason) 
kapott, panaszai gyorsan szűntek. Az idő óta évente 1-3 alkalommal ízületi gyulladása kiújult: az I. 
MTP ízület mellett a térd-, boka-, könyök-, csuklóízületben. Egyszerre mindig csak 1-3 ízület volt 
érintve, soha nem szimmetrikus elrendeződésben. 

Tehát akut, aszimmetrikus oligoarthritisei voltak. 

A küldő kórházba való felvételét 1 hónappal megelőzően a jobb-, majd a bal könyök feszítő oldalán 
csomó keletkezett, amely nem fájt, lassan nőtt. 

Az adott kórházi felvétele előtt egy héttel hasonló ízületi gyulladás kezdődött a bal I. MTP ízületben, 
majd a folyamat a jobb boka-, bal térdízületben is kialakult, lázas (38,5 C°) lett, mozgásképtelenné 
vált. 

A fizikális vizsgálattal az említett ízületek gyulladását, mindkét könyök feszítő oldalán bőr alatti, 
szilványi, szabálytalan alakú, dudoros, kemény tapintatú terimét találtunk: tehát akut aszimmetrikus 
olgoarthritist és tophust találtunk, amely kombináció csak köszvény lehet. 
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12. ábra 

 

 

13. ábra 
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14. ábra 

 

 

15. ábra 
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16. ábra. Tophus a könyök feszítő oldalán. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

 

 

17. ábra. 

A hisztológus a szövettani diagnózist köszvényes eredetű interstitialis nephritisre revideálta. A 
megfelelő kezelésre a beteg jelentősen javult. Megjegyzendő, hogy tophosus köszvényben 
uricosuriás szer adása és a vizelet alkalizálása különösen fontos. 

A mozgásszervi betegségek fizikális megjelenésének ismerete rendkívül fontos. Mindig szem előtt kell 
tartani, hogy bármely daganat megnyilvánulhat mozgásszervi panaszok, tünetek formájában. Erre 
mutat példát a következő eset. 
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57 éves nőbeteg anamnézisében 20 éves kora óta minimum 20 cigaretta naponta. Panasz: 
jelentkezése előtt kb. egy hónappal mindkét keze, főleg a DIP ízületek fájdalmassá, duzzadttá váltak, 
jobb bokaízülete is kissé megduzzadt, fájt, ezért kérték reumatológiai vizsgálatát. Fizikálisan: 
hypertrophiás osteoarthropathia (dobverő ujj, 18. és 19. ábra), struma nodosa. Mellkas rtg. 
(átvilágítás és felvétel): bal oldalon, a hílus alsó részének vetületében; egészen hátul kb. 2,5 cm-es 
kerekded, kissé nyúlványosnak tűnő árnyék látható. 

Mellkas CT: ugyanezt látja (a bal alsó lebenyben, a 6. segmentumban, paravertebralisan kb. 3 cm 
átmérőjű spiculált, lágyrészdenzitású terime, mely 2 cm-es szakaszon nem különíthető el a pleurától. 
Csúcsokban régi tbc maradványai (20. ábra). 

Műtét: bo. 6. segmentectomia, a daganat a pleurát nem érte el. A megfelelő nyirokcsomó 
intraoperatív szövettana negatív, a tumor adenocarcinoma. A végleges szövettan ugyanaz. A pleura 
tumormentes volt. Kontrollnál: a dobverőujj teljesen megszűnt. A beteg 10 éven túl tumormentes 
(21. és 22. ábra). 

 

18. ábra. Dobverőujj. Műtét előtt 1. (dr. Pánczél Pál felvétele) 
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19. ábra. Dobverőujj. Műtét előtt 2. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

 

 

20. ábra. A tumor CT képe. (dr. Pánczél Pál felvétele) 
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21. ábra. A dobverőujj a műtét után megszűnt 1. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

 

 

22. ábra. A dobverőujj a műtét után megszűnt 2. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

Tesztkérdések 

1. MI jellemző a köszvényre? 
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A. Akut, aszimmetrikus oligoarthritis 
B. Akut, szimmetrikus polyarthritis 
C. Krónikus, szimmetrikus polyarthritis 
 
2. Az akut köszvényes roham kezelésére használható: 
A. Óránként 0,5 mg colhicin 
B. Nagy adag, gyulladáscsökkentő aktivitású nem-szteroid gyulladáscsökkentő 
C. Szteroid 
D. Mindegyik 
 
3. A köszvény krónikus kezelésére használható: 
A. Allopurinol a húgysavszintézis csökkentésére 
B. Losartan a húgysavkiürülés fokozására 
C. Nem-szteroid gyulladáscsökkentő az ízületi tünetek mérséklésére 
D. Mindegyik 
 
4. A húgysav kristályosodása függ: 
A. A hőmérséklettől (alacsonyabb hőmérsékleten fokozódik a kristályosodás esélye) 
B. A pH-tól (alacsonyabb pH-n, azaz savasabb közegben fokozódik a kristályosodás esélye) 
C. A közeg húgysav-koncentrációjától (magasabb húgysav szint növeli a kicsapódás esélyét) 
D. Mindegyiktől 
 
5. Köszvényes kialakulására hajlamosít: 
A. Veseelégtelenség 
B. Aszpirinkezelés 
C. Vízhajtókezelés 
D. Mindegyik 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: D, 3: D, 4: D, 5: D 

Rheumatoid arthritis 
dr. Pánczél Pál, dr. Kalabay László 

Bevezetés 

Jelen fejezetben a háziorvosi gyakorlat szempontjából fontos elemeket emeljük ki, különös 
tekintettel a társuló betegségek és a kezelési szövődmények felismerésére. 

Definíció, BNO tartomány 

A rheumatod arthritis krónikus, gyulladásos, autoimmun eredetű, több szervrendszert érintő 
megbetegedés. A betegség polyarticularis, az ízületi érintettség eloszlása szimmetrikus. A betegség 
azonban nemcsak az ízületeket érinti, hanem extraartikuláris manifesztációk is kialakulhatnak. 

J9900 Rheumatoid tüdőbetegség (M05.1+) 
M05 Gyulladásos arthropathiák 
M05 Seropositiv rheumatoid arthritis 
M0500 Felty-syndroma 
M0510 Rheumatoid tüdőbetegség (J99.0*) 
M0520 Rheumatoid érgyulladás 
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M0530 Rheumatoid arthritis más szervek és szervrendszerek érintettségével 
M0580 Egyéb seropositiv rheumatoid arthritis 
M0590 Seropositiv rheumatoid arthritis, k.m.n. 
M06 Egyéb rheumatoid arthritis 
M0600 Seronegativ rheumatoid arthritis 
M0610 Felnőttkori kezdetű Still-betegség 
M0620 Rheumatoid bursitis 
M0630 Rheumatoid csomó 
M0640 Gyulladásos polyarthropathia 
M0680 Egyéb, meghatározott rheumatoid arthritis 
M0690 Rheumatoid arthritis, k.m.n. 

 

Epidemiológia 

Az incidencia és a súlyosság a földrajzi szélességgel változik: északon gyakoribb, az Egyenlítő 
környékén igen ritka. A betegség prevalenciája 0,3-2,1% között mozog, Magyarországon 0,5% körül 
van. Egyes közlések szerint a rheumatoid arthritis előfordulási gyakorisága csökken. 

Mortalitás/morbiditás 

A leggyakoribb halálok a fertőzés, a tartós kortikoszteroid kezelés ártalmai, valamint a malignus 
betegségek kialakulása (A B-sejtes lymphoma 2,7-szer gyakoribb a rheumatoid arthritises betegek 
között) 

Nem, életkor 

Férfi/nő arány 1:3 körül van. Az esetek négyötöde 35-50 éves kor között alakul ki. 

Társadalmi háttér 

A betegség kialakulása szempontjából nem releváns, de a kórlefolyás és a prognózis a rossz szociális 
körülmények között élőkben kimutathatóan súlyosabb. 

Pathophysiológia 

A szerteágazó történéseket leegyszerűsítve az 1. és a 2. táblázat foglalja össze. 

1 táblázat. A rheumatoid arthritis legfontosabb pathophysiológiai történései 

Kezdeti fázis: aspecifikus 
gyulladás 

A gyulladásos folyamat 
felgyorsulása: T-sejt aktiváció 

Késő, krónikus gyulladás: 
szövetkárosodás 

A synovialis sejtsor 
többrétegűvé válása, 
macrophagok és 
mononuclearis sejtek 
felszaporodása a synovium 
alatt 
TNFα, IL-1β, IL-6 
termelődés 

CD4+ T-memória sejtek 
indukciója az antigén-
prezentáló sejtek (macrophag, 
B-sejt, dendritikus sejt, aktivált 
synovium-sejt) helyi 
aktiválódásához vezet 

CD4+T-memória sejtek CD40L/CD154 
által történő B-sejt aktivációja: 
autoantitest (RF) termelés 
komplement aktiváció 
Macrogphagok, synoviocyták, 
chondrocyták cytokin (főleg TNFα, IL-
1β, IL-6) termelődés és proteáz-
termelése 
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csontdestrukció az osteoclastok 
acidfoszfatáz, acid hidroláz termelése 
útján 

 

2. táblázat. A cytokinek szerepe a rheumatoid arthritis kialakulásába 

Manifesztáció Érintett cytokin 

1. Porchártya-gyulladás 
Fokozott adherencia postcapillaris venulákhoz 
T-sejt aktiváció és proliferáció 
B-sejt differenciálódás és antitest termelés 
Fokozott HLA antigén expresszió 
Macrophag aktiváció 

IL-1, TNF-α, IFN-γ 
IL-1, TNF-α, IL-6, IL-2 
IL-1, TNF-α, IL-6, IL-2, IFN-γ 
IFN-γ, TNF-α 
IFN-γ, GM-CSF, M-CSF, IL-2 

2. Gyulladás a synovialis folyadékban 
Fokozott adherencia postcapillaris venulákhoz 
PMN-chemotaxis 
PMN-aktiváció 

IL-1, TNF-α, IFN-γ 
TNF-α 
TNF-α, GM-CSF  

3. Synovum proliferáció 
Fibroblast növekedés 
Érújdonképződés 

PDGF, IL-1, IGF, FGF, TGF-β, EGF 
TNF-α, FGF, TGF-β 

4. Porc- és csontkárosodás 
Chondrocyta, fibroblast, osteoblast-osteoclast 
aktiváció 

IL-1, TNF-α 

5. Szisztémás manifesztációk 
Láz, általános tünetek 
Akut fázis reakció 

IL-1, TNF-α 
IL-1, TNF-α, IL-6 

Anti-inflammatorikus cytokinek sTNF-R, TGF-β, IL-10, IL-1ra 
(Forrás: Harrison’s Principles of Internal Medicine (2008) nyomán) 

Hatáskör/kompetencia 

Az alapbetegség kezelése a szakellátás irányításával történik, de a társbetegségek, valamint a terápia 
mellékhatásainak kezelése háziorvosi feladat. 

Pathogenezis 

A rheumatoid arthritis kialakulása több tényezőre visszavezethető, máig sem teljesen feltárt 
folyamat. Kialakulásában genetikai tényezők biztosan szerepet játszanak. (HLA DR4 
hisztokompatibilitási antigénnel való társulás (3. táblázat). Megfigyelhető a családi halmozódás. A 
betegek 10%-ának van RA-s elsőfokú rokona, az egypetéjű ikrekben több mint négyszer gyakoribb, 
mint a kétpetéjű ikrekben. A hajlamosító genetikai háttér mellett egyes fertőzések (Parvovírus B19, 
rubeola, EBV, M. tuberculosis, E.coli, staphylococcus, streptococcus) kiváltó szerepét is 
valószínűsítették, de nem bizonyították. Az autoimmunitás szerepe kétségtelen (immunglobulin-
ellenes autoantitestek = rheumatoid faktor, illetve ciklikus citrullinált peptid elleni antitestek = anti-
CCP). Az anti-CCP antitestet a RA-es betegek szérumában talált anti-keratin antitest elemzése során 
találták meg (1. ábra). Szövettanilag a synovialis hártya gyulladása, a gyulladásos sarjszövet (pannus) 
porcra kúszása, a porc pusztulása, végstádiumban csontos ankylosis kialakulása jellemzi. 

3. táblázat. A rheumatoid arthritis kialakulására hajlamosító és nem hajlamosító hisztokompatibilitási 
gének 
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Hajlamosít RA kialakulására Nem hajlamosít RA kialakulására 

DR*40401 
DR*0404 
DR*0405 
DR*0101 
DR*1402 
DR*1001 

DR*0402 
DR*0403 
DR*1501 
DR*0301 
DR*1101 
DR*0701 

 

 

1. ábra. Antikeratin antitest pozitivitás RA-s beteg savójában. (dr. Pánczél Pál és dr. Illyés György 
felvétele) 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Legtöbbször lappangva kezdődik, de az esetek 10%-ában akut polyarthritis képét látjuk. Szisztémás 
tünetek: rossz közérezet, étvágytalanság, hőemelkedés, fogyás szintén előfordulnak. Korai panasz a 
kézfogáskor érzett fájdalom, valamint a fél-egy órán át is eltartó reggeli ízületi merevség. 

Fizikális vizsgálat 

A rheumatoid arthritis elsősorban a kéz és láb kisízületei közül az MCP és PIP ízületeket érinti, a DIP 
ízületeket általában kihagyja (2-5. ábra). A csukló szinte mindig érintett, Idős korban a vállízületekben 
is kezdődhet. A csuklóízületek és az MCP ízületek jellegzetes duzzanata miatt szembetűnő az 
interosseus atrophia (3. ábra). 
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2. ábra. Rheumatoid arthritis viszonylag korai stádiuma: szimmetrikus MCP ízületi érintettség, bal 
kézen az ujjak kezdődő ulnáris deviációja. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

 

 

3. ábra. Interosseus atrophia, MCP ízületi érintettség, ulnáris deviáció korai rheumatoid arthritisben. 
(dr. Pánczél Pál felvétele) 
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4. ábra. Az MCP érintettség és ulnáris deviáció a bal kézen súlyosabb, az érintettség szimmetrikus. 
(dr. Pánczél Pál felvétele) 

 

 

5. ábra. Jellegzetes hattyúnyak-deformitás rheumatoid arthritisben: a PIP ízület hyperextensioja 
miatt a DIP ízület flexiója alakul ki. (dr. Pánczél Pál felvétele) 
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Nyirokcsomó-megnagyobbodás, splenomegalia szintén előfordul. Az extraarticularis tüneteket 40%-
ban fordulnak elő, ezeket az 4. táblázatban soroltuk fel. 

4. táblázat. A rheumatoid arthritis extraarticularis tünetei 

Bőr 

Rheumatoid csomók 
Izom-atrophia 
Vasculitis, mononeuritis multipelx, bőrfekélyek és ulcerációk, gangréna 

Pulmonalis 
Pleuritis 
Interstitialis fibrosis 
Rheumatoid csomók a tüdőben 
Caplan szindróma: pneumoconiosissal társuló diffúz nodularis fibrosis 

Szív 
Pericarditis, pericardialis tamponád 
Myoepicarditis, rheumatoid csomók a szívizomban 
Krónikus constrictiv pericarditis 
Szívelégtelenség 

Neurológiai 
Cervicalis instabilitás, az antlantooccipitalis ízület subluxatioja 
Alagút szindrómák (Carpalis, tarsalis) 
Perifériás neuropathia 
Mononeuritis multiplex 

Szem 

Episcleritis 
Scleritis, scleromalacia 

Felty szindróma 
Neutropenia, thrombopenia, splenomegalia 
Csontok 
Osteoporosis 

 

Laboratóriumi vizsgálatok 

A rheumatoid arthritisnek nincs perdöntő diagnosztikus laboratóriumi lelete. A We, CRP érték 
emelkedett, gyakran látunk thrombocytosist. Jellemző a normochrom, normocytaer anaemia, 
krónikus gyulladásra jellemző szérum vas konstellációval (alacsony vas és vaskötő kapacitás). Az 
anaemia lehet hypochrom microcytaer (vashiány) de hyperchrom, macrocytaer (társuló anaemia 
perniciosa, MTX kezelés okozta folsavhiány) is. A RF az esetek kétharmadában pozitív (szeropozitív 
RA), de egyharmadában negatív (szeronegatív RA). 

A synovialis folyadék: turbid, csökkent viszkozitású, fokozott fehérjetartalmú, a glukóz koncentrációja 
enyhén csökkent, fvs: 5-20 G/l, közülük >75% granulocyta, a komplement szint (CH50, C3, C4) 
alacsony. 

Képalkotó vizsgálatok 

A rtg. képen az érintett kéz kisízületekben a széli eróziókat kell keresni, de ez sem abszolút specifikus 
tünet. Az extraarticularis manifesztációk vizsgálatára szükség lehet mellkas rtg, hasi UH vizsgálatra. 
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Egyéb vizsgálatok 

Az ntinukleáris antitest 30-40%-ban pozitív, de ennek nincs diagnosztikus jelentősége. Ugyanakkor az 
anti-CCP antitest szenzitivitása 66%, specificitása 90%, RF-pozitivitással együtt 81%, ill. 91%. Az 
extraarticularis manifesztációk vizsgálatára szükség lehet szemészeti, bőrgyógyászati vizsgálatra. 

Diagnózis 

A klinikai kép, a laboratóriumi és rtg. vizsgálatok alapján állítható fel. A diagnosztikus nehézségek 
miatt a reumatológiai társaságok diagnosztikus kritériumrendszert fogadtak el. A rheumatoid arthritis 
korábbi diagnosztikus kritériumai láthatók az 5. táblázatban. A kritériumrendszer szenzitivitása 91-
94%, specificitása 89%. 

5. táblázat. A rheumatoid arthrits 1997-es ARA (American Rheumatism Association) kritériumai 

Reggeli ízületi merevség az ízületben és környezetében, legalább egy óra, a maximális javulás 
eléréséig. 
Három, vagy több ízületi régió gyulladása lágyrészduzzanat, vagy folyadékszaporulat, amelyet az 
orvos is észlel, a lehetséges 14 ízületi területen (7 a jobb és 7 a bal oldalon): PIP, MCP, csukló, 
könyök, térd, boka, MTP ízületek. A csont önmagában megjelenő túlburjánzása nem számít! 
A kéz ízületeinek gyulladása: legalább egy gyulladt ízületi régió a csukló, MCP, vagy PIP ízületek 
közül. 
Szimmetrikus arthritis: a 2. pontban leírt régiók kritériumoknak megfelelő egyidejű érintettsége 
mindkét testfélen (PIP, MCP, MTP érintettségének nem kell abszolút szimmetrikusnak lenni). 
Rheumatoid csomók 
Rheumatoid faktor pozitivitás 
Radiológiai elváltozások: A csukló és kéz posteroanterior rtg. felvételén erózió, egyértelmű 
periarticularis dekalcifikáció. 
Értékelés: 
Akkor mondható ki a RA diagnózisa, ha a beteg legalább négy kritériumnak megfelel. 
Az 1-4. kritériumnak legalább 6 héten keresztül fenn kell állnia. 
A 2 kritériummal rendelkező betegek nem zárhatók ki. 

Megjegyzendő, hogy a diagnosztikus kritériumok elsősorban tudományos célból használatosak. A RA 
legfrissebb, 2010-ben megjelent diagnosztikus kritériumait a 6. táblázatban foglaltuk össze. 

6. táblázat. A rheumatoid arthritis 2010-es diagnosztikus kritériumai 

 Pont 

A. Ízületi érintettség 

 1 nagyízület 

 2-10 nagyízület 

 1-3 kisízület 

 4-10 kisízület 

 >10 ízület (legalább 1 kisízület) 

 
0 
1 
2 
3 
5 

B. Szerológia 

 negatív RF és anti-CCP 

 alacsony pozitív RF vagy anti-CCP 

 magas pozitív anti-CCP 

 
0 
2 
3 

C. Akut fázis reakciók 

 normális CRP és We 

 
0 
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 magas CRP és We 1 

D. A tünetek fennállásának tartama 

 <6 hét 

 >6 hét 

 
0 
1 

Értékelés: ha az össz-pontszám legalább 6, RA diagnosztizálható 

 

Differenciál-diagnózis 

Rheumatológiai, belgyógyászati szakorvosi feladat. A szóba jövő betegségeket a 7. táblázat, a 
synoviális folyadék elkülönítő diagnosztikáját a 8. táblázat sorolja fel. 

7. táblázat. A rheumatoid arthritis tüneteivel jelentkező betegségek 

Akut vírus arthritis, bacterialis endocarditis 
Akut rheumás láz, szérumbetegség 
Sarcoidosis 

SNSA csoport (Reiter szindróma, psoriaticus arthritis, IBD, Whipple-kór) 

Poliszisztémás autoimmun: SLE, Sjögren szindróma, PSS, PM/DM 

Vasculitisek, polymyalgia rheumatica 
Köszvény, kristály-indukálta arthritisek 
Amyloidosis 
Paraneoplasticus szindrómák 
Arthrosis 
 

8. táblázat. A synovilis folyadék elkülönítő diagnosztikája 

Jellegzetességek RA Köszvény, 
kristály-ind. 

Reiter, 
Psoriasis 

Szeptikus Arthrosis, 
trauma 

Szín sárga sárga-fehér sárga fehér tiszta, megtört, 
sárga, véres 

Átlátszóság felhős felhős-zavaros felhős zavaros átlátszó 
Viszkozitás magas magas magas magas alacsony 
Fvs (G/l) 3-50 3-50 v. több 3-50 v. több 50-300 <3 
% Szegment >70% >70% >70% >90% <25% 
Glukóz norm. v.  norm. v.  norm. v.   norm. 

Összfehérje >3,0 g/l > 3,0 g/l > 3,0 g/l > 3,0 g/l 1,8-3,0 g/l 
Komplement  norm.   norm. 
Mikroszkóp jellegtelen MNU/KPFD jellegtelen kórokozó jellegtelen 
Tenyésztés negatív negatív negatív pozitív negatív 
IF,EM, PCR negatív negatív pozitív pozitív negatív 
 

Kezelés 

A kezelés célja a fájdalomcsillapítás, a gyulladás csökkentése, az ízület szerkezetének megóvása, a 
funkció fenntartása és a szisztémás manifesztációk kezelése. 
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A rheumatoid arthritis kezelését hagyományosan bázisterápiára (a betegség lefolyását módosító 
kezelésre) és tüneti terápiára osztjuk. A megkülönböztetés nem abszolút, hiszen a szteroid a 
betegséglefolyást is enyhíti és tüneti szerként is szerepel. 

A bázisterápia leggyakrabban alkalmazott formája a heti 10-20 mg adagban adott metothrexat 
önmagában, vagy az úgynevezett biológiai terápiával való kombinációban). Ide tartozik még a 
sulfasalazin, ritkábban adjuk a chloroquint és a d-penicillamint. A bázisterápiában a szteroid 
kezelésnek is helye van. 

Tüneti kezelésként szteroid- és nem szteroid gyulladáscsökkentő (NSAID) jön szóba. Utóbbi csoport 
inkább fájdalomcsillapító (pl. Algopyrin) és fájdalomcsillapító+gyulladáscsökkentő (indometacinum, 
naproxen, diclofenac, stb.) osztható. A gyomor-duodenum mellékhatásokat illetően az ún. szelektív 
COX2 gátlók nem váltották be a reményeket, cardiovascularis mellékhatásaik miatt. Jelenleg gyomor-
bél- és cardiovascularis mellékhatások szempontjából egyaránt a naproxen és származékai tűnnek a 
legjobbnak. 

Gondozás 

Ez a sokirányú feladat a szakellátással együttműködésben valósul meg. A családorvos részéről az 
beteg és családjának felvilágosítása (következmények, kórlefolyás, szövődmények, életmódi 
tanácsadás, a kímélet és fizikai aktivitás közötti egyensúly, szükség esetén a pályaválasztás), a heveny 
exacerbáció kezelésének, a szakorvosi kontrollvizsgálatok megszervezésének van különös fontossága. 

Terápiás elégtelenség, primer prevenció 

Ilyenkor rheumatológiai szakkonzílium szükséges. A hagyományos báziskezelésre nem reagáló vagy 
súlyos extraarticularis manifesztációt mutató betegek immunszuppresszív kezelést (azathioprin, 
leflumnamid, cyclosporin A, cyclophosphamid), valamint arthritis-centrumokban ún. biológiai 
therápiát kaphatnak (pl. TNFα-ellenes imfliximab, ethanercept). A primer prevenció nem releváns. 

Irodalom 

Harrison’s Principles of Internal Medicine, 17th Edition, McGraw-Hill pp. 2083. (2008) 
Lee DM, Schur PH. Clinical utility of the anti-CCP assay in patients with rheumatic diseases. Ann. 
Rheum. Dis. 62:870. (2003) 

Esetismertetés 

1. eset. 68 é. nő 

1992. februárban kezdődött váll-, könyök-, térd-, bokaízületi, kéz kiszületi, szimmetrikus fájdalma, 
duzzanata, nyomásérzékenyége. A kéz kisízületek közül a MCP, PIP volt érintett, bár a DIP-ek is 
régebb óta deformáltak (arthrosis). 1992. áprilisban We 30 mm/ó, RF (gamma latex) ++++, ANF 
negatív. A kórisme rheumatoid arthritis. Arany bázisterápiát kezdtünk, lokális és szisztémás szteroid, 
valamint nem-szteroid gyulladáscsökkentő kezelés mellett. 1993. szeptemberben We 85 mm/ó, 
fogyott, ízületi gyulladásos aktivitás fokozódott. Szteroid lökéskezelés jó hatású. Malignus betegség 
irányában kivizsgáltuk, negatív eredménnyel. Az arany bázisterápiát folytattuk. 1994. júniusban 
gyulladásos ízületi betegsége aktiválódott, fogyott. Mellkas rtg-en 0,5-2,0 cm-es kerekded gócok, 
főleg subpleuralisan. Mellkas CT azonos leletet adott. Ismét részletes kivizsgálás malignoma irályában 
negatív eredménnyel. Vélemény: RA, rheumatoid csomók a tüdőben. Az elvégzett tüdő vékonytű 
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biopszia nem volt sikeres. 1994. december láz, ízületi gyulladás fokozód ma, szemfájdalom miatt 
vizsgáltuk, a szemészeti konzílium scleromalacia perforans oculi sinistri-t talált. Sclera fedésre a 
Szemészeti Klinikára helyeztük. We: 100 mm/ó. 1995. júniusban bal alsó végtani mélyvénás 
thrombosis miatt ápoltuk. A tüdőbeli rheumás csomók száma és mérete nem változott. Ezt követően 
levélben érintkeztünk, ízületi panaszai mérsékeltek, jó állapotban van, emiatt az ismételten 
felajánlott hospitalizációt nem vette igénybe. 

Az extraartikuláris tünetek közül a sclera perforációját okozó reumás csomó, valamint az 
intrapulmonalis rheumatoid nodulosis jelentett terápiás, illetve diagnosztikus problémát. 
Megjegyezzük, hogy a korábbi klasszikus aranykezelést ma már nem alkalmazzuk. A 6. ábrán a sclerán 
elhelyezkedő rheumatoid csomó látható. 

 

6. ábra. Rheumatoid csomó a sclerán. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

2. eset. 48 é. férfi 

Előző betegségek: 1976-ban struma nodosa, hyperthyreosis miatt gyógyszeres kezelés. 

1990. februárban kezdődött, migráló, majd szimmetrikussá váló térd-, boka-, csukló-, kéz kisízületi 
fájdalom, duzzanat, nyomásérzékenység. We 53 mm/óra, RF (gamma-latex): ++++. Dg. rheumatoid 
arthritis. Therapia: arany bázistherapia (1992. áprilisig 1600 mg), szteroid és nem-szteroid 
gyulladáscsökkentő. Bal térd synoviectomia. 

1992. áprilisban az aranykezelés hatástalansága miatt Metothrexat (heti 2 napon, összesen 10 mg) 
elkezdése, a szteroid és nem-szteroid gyulladáscsökkentő mellett. 1993 júniusban Baker cysta (jo.) 
localis szteroid kezelése. Gyulladásos ízületi betegségének aktivitása mérsékelt, We 26 mm/óra. 
Térdtok, orthopaed cipő. 1994 januárban herpes zooster, emiatt a szteroid és Metothrexat 
elhagyása, következményesen az ízületi gyulladás fellángolása. Localis szteroid. Kivizsgálás malignus 
betegség irányában, negatív eredménnyel. 1995. áprilisban jo. subtalaris arthrodesis, az ízület 
destrukciója által okozott nagyfokú járásnehezítettség miatt. Ekkor a már fél éve észlelt leukocytosis 
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(15-18 G/l) és enyhe lymphopenia miatt csontvelő vizsgálat is történt, mely enyhe dysplasiás jelek 
mellett kórosat nem talált, utóbbi a Metothrexat kezelés következménye lehet. A mellkas rtg-n látott, 
korábbiakhoz képest progrediált fibrosis miatt a Metothrexatot elhagytuk. Imuranra (100-150 
mg/nap) tértünk át. 1995. augusztusban mk. alkar feszítő oldalán rheumás csomók jelentek meg, a 
gyulladásos aktivitás fokozódott. 1996. februárban mk. szemen rheumás csomó jelent meg. Intenzív 
gyulladásos aktivitás észlelhető, már nem tudtuk mobilizálni, részben a térdízületek nagyfokú valgus 
deformitása, a szalagok elégtelensége (a szabad-ízületes térdtok mellett sem), részben a quadriceps 
izmok atrophiája miatt. Csontvelő vizsgálat a leukocytosis miatt: a betegséget kísérő csontvelő 
eltérések. Infekciót ismételten kizártunk. Imuran, szteroid, nem szteroid gyulladásgátló. 1996. 
szeptemberében otthonában lázas állapotban meghalt. 

Kiemelendő a más autoimmun betegséggel való társulás (Basedow-kór). Megemlítjük, hogy a beteg 
fia 1-es típusú, autoimmun eredetű diabetesben szenved. A két betegségre hajlamosító közös 
genetikai tényező a HLA DR4 hordozás. 

3. eset. 40 é. nő 

A rheumatoid arthritist Addison kór kísérte, mint társuló autoimmun betegség. Prezentációs tünetei 
a gyengeség, alacsony vérnyomás, fölálláskor vérnyomásesés volt (7-9. ábra). 

 

7. ábra. Korai stádiumú RA arthritis. Megfigyelhető a csukló, az MCP és a PIP ízületi sor duzzanata, a 
DIP ízületek érintetlensége. (dr. Pánczél Pál felvétele) 
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8. ábra. Korai stádiumú RA. Megfigyelhető az interosseus atrophia. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

 

 

9. ábra. A 7-8. ábrán szereplő beteg tenyéri régiója. Megfigyelhető a redők barnás elszíneződése. A 
kivizsgálás igazolta az Addison kórt. (dr. Pánczél Pál felvétele) 
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4. eset. 70 é. nő 

A 10-16. ábrán késői stádiumú RA-es beteg típusos elváltozásai láthatók. 

 

10. ábra. Mindkét kéz súlyos deformitását okozó. „kiégett” RA. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

 

 

11. ábra. Az előző ábrán látható beteg destruált, deformált térdízülete. (dr. Pánczél Pál felvétele) 
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12. ábra. Rheumatoid csomó az előző beteg könyökének feszítő oldalán. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

 

 

13. ábra. A 10. ábrán szereplő beteg destruálódott kéz kisízületei. (dr. Pánczél Pál felvétele) 
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14. ábra. A 10. ábrán szereplő beteg destruálódott kéz kisízületei. Megfigyelhető a csuklóízületet 
alkotó csontok destrukciója. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

 

 

15. ábra. A 10. ábrán szereplő beteg destruálódott kéz kisízületei. Megfigyelhető a csuklóízületet 
alkotó csontok destrukciója. (dr. Pánczél Pál felvétele) 
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16. ábra. A 11. ábrán létható térd anterioposteror rtg. felvétele. Megfigyelhető a porc pusztulása 
(ízületi rés szűkület), az ízület destrukciója. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

5. eset. 70 é. nő 

1989-ben más intézetben állapították meg rheumatoid arthritisét, szimmetrikus kéz kisízületi, 
csuklóízületi, térdízület duzzanat, fájdalom, nyomásérzékenység, térdízületi folyadékgyülem, reggeli 
ízületi merevség, gamma-latex pozitivitás alapján. Akkor hypochlorhydriát is találtak, vashiányos 
anaemia mellett. 1990-ben az ORFI-ban ápolták a rheumatoid arthritis miatt. Nem-szteroid 
gyulladáscsökkentőt kapott, időnként szisztémás és lokális szteroidot. 1995-ben fogyás miatt 
belklinikai kivizsgálás malignoma irányában, negatív eredménnyel. Nem volt anaemiás. 1997. 
októberben gyengeség miatt utalták be. Vérképe: vvt: 1,48 T/l, htc: 0,16, hgb: 41 g/l, MCV 111 fl, fvs 
3,5 G/l, thrombocyta 68 G/l, retikulocita: 0,00%, Csontvelő: anaemia perniciosának megfelel. B12 
vitamin injekcióra retikulocita krízis. Gyomorbiopszia: krónikus gastritis, atrophiával. Gömbsejtes 
beszűrődés, parietalis sejt nem került látótérbe. A betegben az anaemia oka a társuló, ugyancsak 
autoimmun eredetű anaemia perniciosa volt (17. ábra). 
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17. ábra. Rheumatoid arthritishez társuló anaemia perniciosás beteg keze. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

6. eset. 63 é. nő 

A betegben a RA-hez autoimmun haemolytikus anaemia társult. Rheumatoid arthritisét szimmetrikus 
kéz kisízületi, térdízületi fájdalom, duzzanat, nyomásérzékenység, reggeli ízületi merevség, gamma-
latex pozitivitás alapján az ORFI-ban kórismézték és kezelték: arany, majd imuran, majd metothrexat 
basistherapiában, szteroid és nem-szteroid gyulladáscsökkentő kezelésben részesült. A 
bázisterápiákat anaemia, ill. hepatomegalia miatt hagyták el. 1996. nyara óta anaemia miatt 
vizsgálták, a gastroscopia antralis ulcust talált, az anaemia a csontvelővizsgálat alapján vashiányosnak 
tűnt. 1997. januárban progrediáló anaemia miatt helyezték a klinikánkra: vvt: 1,5 T/l, htk: 0,12, hgb: 
50 g/l, MCV 79 fl, reticulocyta 3,7%, se vas: 10,9 µmol/l, TVK 42 µmol/l, Sat: 25%, thrombocyta 976 
G/l, Bi: 24,7 (ID: 21,0 D: 3,7) µmol/l, haptoglobin: alacsony, Coombs: direct pozitív, a beteg savója 
hideg típusú, kiszélesedett hőamplitúdójú autoantitestet tartalmaz, mely vércsoport specificitást 
nem mutat. We 100 mm/ó, gamma-latex és Waaler-Rose pozitív, ANF negatív, anti-DNS negatív, anti-
RNP, SM, SSA,SSB negatív. 

A rheumatoid arthritishez társuló autoimmun haemolyticus anaemia miatt nagy adag szteroid (150, 
majd 100 mg Prednisolon) kezelést kezdtünk. Mivel a haemolysis kompenzálásához nem tudtunk 
napi 50 mg Prednisolon alá menni, s ez az ismert mellékhatások kialakulásával járt, először 
eredménytelenül Imuran, majd cyclophosphamid kezelést is próbáltunk. Utóbbi a haemolysist nem 
mérsékelte, de csontvelő-depressziót okozott, mely az anaemia fokozódásával járt. Végül cyclosporin 
(Sandimmun Neoral) kezelést alkalmaztunk a szteroid mellé (150 mg/nap) adagban, mely a 
haemolysist jelentősen mérsékelte. Napi 50 mg cyclosporin, napi 10 mg Prednisolon mellett vvt: 3,5 
T/l, htc: 0,33, se kreatinin 130 µmol/l körül stabilizálódott (maximális értéke 200 µmol/l volt). Ízületi 
gyulladásos aktivitása mérsékelt volt (18. ábra). 2006 szeptemberben felvétel: anaemia, indirekt 
bilirubinaemia fokozódott, szérum kreatinin emelkedett. Nehéz megtalálni a cyclosporin/szteroid 
optimális arányát: 120 mg Medrolt és 150 mg Sandimun Neoralt kapott. Ízületek: rendben. 2008-ban 
uralhatatlan haemolysis, anaemia, láz tüneteivel meghalt. 
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18. ábra. Rheumatoid arthritishez társuló rheumatoid arthritises beteg keze: MCP és PIP ízületei 
duzzanat, az ujjvégek „kihegyezettnek” tűnnek. Interosseus atrophia. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

 

 

19. ábra. Rheumatoid arthritishez társuló rheumatoid arthritises beteg keze: MCP és PIP ízületei 
duzzanat, az ujjvégek „kihegyezettnek” tűnnek. Interosseus atrophia. Bal szélen összehasonlításként 
a vizsgáló orvos keze. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

7. eset. 53 é. nő 

A betegben a RA szövődményeként a szteroid adag növelésére gyógyuló, vasculitis által okozott 
bőrnecrosis alakult ki. 
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20. ábra. Rheumatoid arthritishez társuló vasculitis okozta bőrnecrosisok. A szteroid adagjának 
növelésére gyógyult. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a családorvosi gondozás szempontjából a rheumás csomók által 
okozott extraarticularis tünetekre (pl. a sclera perforációja, intrapulmonalisan elhelyezkedő csomók, 
subcutan csomók), az infekciókra, a részben a kezelés szövődményeként kialakuló, részben a krónikus 
gyulladásos betegség által kiváltott, részben autoimmun társbetegségként jelentkező anaemiára kell 
figyelni. 

Nehéz lehet a láz kérdése: az alapbetegség, vagy a szövődményként kialakuló infekció áll-e a 
háttérben. Irányt mutathat, hogy a szteroid adag növelése elsősorban az alapbetegség által okozott 
lázat mérsékli, a szeptikus eredetűt nem. A 20. ábrán látható betegen magas láz kísérte a 
bőrnecrosist, amely szteroidra mérséklődött, de természetesen infekció irányában szoros 
megfigyelésre szorult. Figyelni kell az elektrolitzavarokra (szteroid-indukálta hypokalaemia). 

Tesztkérdések 

1. Mi jellemző a rheumatoid arthritisre? 

A. Szimmetrikus polyarthritis 
B. Rheumatoid faktor pozitivitás 
C. Ciklikus citrullinált peptid elleni antitest pozitivitás 
D. Mindegyik 
 
2. A rheumatoid arthritis korai tünete lehet: 
A. Az MCP és/vagy PIP ízületek fájdalma, duzzanat, nyomásérzékenysége 
B. A kéz kisízületek reggeli merevsége 
C. Enyhe általános tünetek (pl. hőemelkedés) 
D. Mindegyik 
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3. A rheumatoid arthritis társulhat az alábbi autoimmun eredetű betegségekkel 
A. 1-es típusú cukorbetegség 
B. Addison kór 
C. Anaemia perniciosa 
D. Mindegyikkel 
 
4. A rheumatoid arthritis kórlefolyása során anaemia oka lehet: 
A, Maga a krónikus gyulladásos betegség 
B. Vashiány a kezelés szövődményeként kialakuló gyomornyálkahártya károsodásból eredő vérzés 
C A kezelés következtében kialakuló csontvelődepresszió 
D. Mindegyik 
 
5. A rheumatoid arthritis szövődménye lehet: 
A. Sclera perforáció a sclerán kialakuló rheumatoid csomó következtében 
B. Felty syndroma 
C. Osteoporosis 
D. Mindegyik 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: D, 3: D, 4:D, 5: D 

A szeronegatív spondylarthritis csoport felismerése és gondozása 
dr. Pánczél Pál 

A szeronegatív spondylarthritis csoportba tartozó betegségek a gerincet, a nagyízületeket (főleg 
térdízület) érintik, a perifériás ízületi érintettség aszimmetrikus és általában 4 ízületnél több nincs 
bevonva a folyamatba (oligoarthritis). A folyamatban részt vevő elsődleges ízületi alkotórész az 
enthesis (enthesitis). A csoport elnevezésében szereplő szeronegativitás a rheumatoid faktor (és anti-
CCP) negativitást jelenti. Genetikai szempontból a csoport közös jellemzője a HLA B27 
hisztokompatibilitási antigénnel való társulás. A szeronegatív spondylarthritis csoportba tartozó 
betegségeket az 1. táblázatban foglaltuk össze. 

1. táblázat. A szeronegatív spondylarthritis csoportba tartozó betegségek 

Spondylarthritis ankylopoetica (Bechterew-kór) 
Reaktív arthritisek (Reiter szindróma) 
Enteropathiás arthritis (colitis ulcerosahoz és Crohn betegséghez társuló arthritis) 
Arthropathia psoriatica 
 

L4050 Arthropathiás psoriasis (M07.0-M07.3*, M09.0*) 
M0700 Distalis interphalangealis ízületet érintő arthropathia psoriatica 
M0710 Arthritis mutilans (L40.5+) 
M0720 Spondylitis psoriatica (L40.5+) 
M0730 Egyéb psoriasisos arthropathiák (L40.5+) 
M0740 Arthropathia Crohn-betegségben [enteritis regionalis] (K50.-+) 
M0750 Arthropathia colitis ulcerosában (K51.-+) 
M0760 Egyéb enteropathiás arthropathiák 

 

A rtg. tünetek felsorolása a 2. táblázatban és egy-egy példán való bemutatása és az 1-5. ábrán 
látható. 
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2. táblázat. A szeronegatív spondylarthritis fő rtg. tünetei 

Sacroileitis: a csípő- és keresztcsont közötti ízület szélének elmosódottsága, eróziók kialakulása, a 
rés egyenetlen szűkületeinek-tágulatainak kifejlődése, széli sclerosis 
Spondylodiscitis: a discus intervertebralis és a szomszédos csigolyatest destrukciója 
„Kockacsigolya” kialakulása: a csigolyaperem gyulladásos eróziója 
Enthesitis (syndesmophyta képződés): a discus intervertebralis külső rétegének gyulladása, 
mészlerakódás a gyulladás folyamán 

 

 

1. ábra. Ép, illetve gyulladásos sacroiliacalis ízület képe (dr. Pánczél Pál felvétele) 

 

 

2. ábra. Spondylodiscitis lezajlásának folyamata 
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3. ábra. Kockacsigolya Bechterew-kóros betegen. A csigolya felső és alsó pereme erodálódott. (dr. 
Pánczél Pál felvétele) 

 

 

4. ábra. Syndesmophyta képződés Bechterew-kórban 1. (dr. Pánczél Pál felvétele) 
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5. ábra. Syndesmophyta képződés Bechterew-kórban 2. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

 

 

6. ábra. Az elülső szalag durva meszesedése, spondylophyta képződés a degeneratív eredetű 
spondylosisban 1. (dr. Pánczél Pál felvétele) 
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7. ábra. Az elülső szalag durva meszesedése, spondylophyta képződés a degeneratív eredetű 
spondylosisban 2. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

Bechterew-kór 

Mikor érdemes Bechterew-kórra gondolni? Akkor, ha a fiatal férfi terhelésre, testmozgásra inkább 
mérséklődő, pihenésre, éjszaka/hajnalban fokozódó, alattomosan, fokozatosan progrediáló deréktáji 
fájdalomra panaszkodik. Fizikális vizsgálat során a lumbalis gerinc mozgásának minden irányú 
beszűkülését találjuk (8-10. ábra). 
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8. ábra. Normális lumbalis gerincmozgás 

 

 

9. ábra. A lumbalis gerinc anteflexiójának hiánya Bechterew-kórban. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

 

 

10. ábra. A lumbalis gerinc lateralflexiója sem vihető ki Bechterew-kórban. (dr. Pánczél Pál felvétele) 
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Ekkor érdemes sacroiliacalis ízületi rtg. felvételt és oldalirányú háti és lumbalis gerincfelvételt 
készíteni: sacroileitist, kockacsigolyát, syndesmophytát keresni. 

A Bechterew kór kezelésében még ma is a gyógytorna a legfontosabb. A metothrexat, esetleg 
kombinálva biológiai kezeléssel csak perifériás ízületi érintettség esetén jön szóba. 

Reaktív arthritisek 

A reaktív arthritisekben élő kórokozó nincs az ízületben, de antigén-antitest komplexus rakódik le a 
synovialis hártyában, gyulladást indukálva. A komplexus antigén részét az adott kórokozók fehérjéi 
képezik. A leggyakoribb enteralis és urogenitalis pathogéneket a 3. táblázatban soroltuk fel. 

3. táblázat. A reaktív arthritist okozó leggyakoribb enteralis és urogenitalis pathogének 

Enteralis pathogének 

 Shigella flexneri 

 Salmonella typhimurium 

 Salmonella enteritidis 

 Salmonella paratyphi 

 Salmonella heidelberg 

 Yersinia enterocolitica (0:3, 0:8, 0:9 szerotípus) 

 Yersinia pseudotuberculosis 

 Campylobacter jejuni 

 Campylobacter fetus 
Urogenitalis pathogének 

 Chlamydia trachomatis 

 Chlamydia psyttaci 

 Ureaplasma urealyticum 

 Neisseria gonorrhoeae (reaktív és szeptikus arthritist egyaránt okozhat) 

 

A reaktív arthritis kialakulása az infekciózus betegséget 2-3 héttel követi. Leggyakoribb a térd-, 
bokaízületek gyulladása, aszimmetrikus oligoarthritis formájában. Sacroileitis, Achilles tendinitis 
lehet. Az alábbiakban egy Yersinia enterocolitica fertőzéshez társuló reaktív arthritis esetet 
ismertetünk. 

A beteg anamnesisében 1990. december 17-én disznóölés szerepel, a rákövetkező napokban is sok 
húst, belsőséget fogyasztott. 1990. december 24-én hidegrázás, láz (38,6 °C), epigastrialis és jobb 
bordaiv alatti fájdalom jelentkezett, majd a lázas állapot 4. napján jobb MTP ízületi, jobb bokaízületi 
és bal térdízületi fájdalom, duzzanat, pír lépett fel, paralumbalis izomfájdalom kíséretében. Szinte 
járásképtelenné vált. 

1991. január 20-án vették fel más intézet belgyógyászati osztályára, ahol a leletei a következők: We: 
120 mm/ó, fvs: 10,8 G/l, balra tolt, gamma-latex: ++, Waaler-Rose: negatív, szérum húgysav: 
normális, SGOT: 50-74 U/l, SGPT 143-232 U/l, széklet tenyésztés negatív, hasi UH, irrigoscopia, 
gyomor vizsgálat negatív, csontfolyamat nincs. 

Ezt követően kérték klinikánkról a reumatológiai konzíliumot: 1991 január 29-én statusa: jobb 
bokaízület, jobb Achilles ín tapadási pontja, bal térd és jobb I. MTP ízület gyulladása volt észlelhető, a 
térdben szabad folyadékkal. Differenciál-diagnózis 



 2521 

 Asymmetricus oligoarthritis, enthesitissel. 

 Arthritis urica ? (anamnesis miatt, de térdpunctatumban kristály negatív). 

 Purulens ??? (csak kizárásképpen, de térdpunctatum sejtszám 5400/µl, sejtkép Se 92% Ly 8%, 
és a tenyésztés kizárta). 

 Reaktív (Yersinia enterocolitica 03 ellenanyag 1:320 titerben pozitív). 

Kezelés: 2x2 tabl. Sumetrolim és a szerológiai lelet megérkezésekor boka-és térdízületbe 
intraarticularisan Diprophos. NSAID. 

Kórlefolyás: Két hét alatt gyógyult, de az intraarticularisan adott szteroid másnapján már könnyen 
járt. 

Megjegyzés: A Y. enterocolitica +4 °C fokon is szaporodik, ezért őszi-téli csúcsa van. Fertőző forrás: a 
sertés. Lázas gastroenteritist, pseudoappendicitist (lymphadenitis mesenterialist) 
okozhat.Előfordulhat arthralgia, Achilles-tendinitis, myalgia, arthritis, urethritis, keratoconjunctivitis 
(Reiter szindróma), hepatitis, glomerulonephritis, erythema nodosum, myocarditis, sepsis, 
meningitis. 

 

11. ábra. Az előző beteg kissé megtört térdízületi synoviális folyadékja (dr. Pánczél Pál felvétele) 

Arthritis psoriatica 

Az összes psoriasis eset 5-7%-ában alakul ki arthropathia, amely néha a RA-től nehezen 
megkülönböztethető lehet: jellegzetes azonban a DIP ízületek érintettsége. Gerincérintettség 
sacoileitissel, parasyndesmophyta képződéssel főleg HLA B27 hordozókban alakul ki. Jellegzetes az 
ujjak „kolbászszerű” deformitása (synovitis+tendinitis+enthesitis). Az 12-20. ábrán arthropathia 
psoriatica látható. 
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12. ábra. Arthropathia psoriatica (dr. Pánczél Pál felvétele) 

 

 

13. ábra. Arthropathia psoriatica. Az MCP ízület is érintett. (dr. Pánczél Pál felvétele) 
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14. ábra. Arthropathia psoriatica. A PIP ízületek sem érintetlenek. Típusos körömelváltozás (dr. 
Pánczél Pál felvétele) 

 

 

15. ábra. Típusos bőrelváltozás (dr. Pánczél Pál felvétele) 
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16. ábra. Pencil in cup deformitás psoriasisban. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

 

 

17. ábra. Bal oldalon csontos ankylosis, jobb oldalon gyulladás a sacroiliacalis ízületben psoriasisban. 
(dr. Pánczél Pál felvétele) 

 



 2525 

 

18. ábra. Parasyndesmophyta psoriasisban. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

 

 

19. ábra. „Kolbászujj” pikkelysömörben 1. (dr. Pánczél Pál felvétele) 
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20. ábra. „Kolbászujj” pikkelysömörben 2. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

Crohn betegséghez társuló szeronegatív spondylarthritis 

41 é. férfi. 

Előző betegségek: Gyermekkorban reumás láz, myocarditissel. 

1980-ban fogyás, hasi görcsök, obstipatio miatt vizsgálták, tapintható jobb alhasi resistentiája volt, a 
felső passage vizsgálat több vékonybélszakaszra terjedő ileitis regionalist igazolt. Akkor meg is 
operálták (ileotransversostomia), s szövettanilag is igazolták a Crohn betegséget. VDRL pozitív volt 
(aspec.). 1984-ben kórismézték alsó deréktáji fájdalmak hátterében kétoldali sacroileitisét. 1980-óta 
ismételt műtétek, végül jo. hemicolectomia. Súlyos malabsorptiós syndroma alakult ki. 1994-ben láz, 
állapotromlás hátterében a jobb csúcsban üregképződéssel járó tbc-t találtunk, illetve hasi görcsök 
hátterében krónikus pancreatitist, pseudocysta képződéssel és cholelithiasist. INH+ Tubocin kezelést, 
Salofalk -ot, Humana MCT-t, parenteralisan vitaminokat, illetve Kreont kapott. Állapotjavulás után 
cholecystectomia, pancreato-cysto-Wirsungo-gastrostomia történt. Ezt követően periproctalis 
abscessusa fennállt, időnként dereka fájt, kb. 10 kg-ot hízott. Salazopyrin EN, Humana MCT, Kreon 
25000, inj. Vitamin B12, Fólsav, vas kezelést kapott. 2000-ben CML alakult ki, amely kezdetben 
kemoterápiára jól reagált. 4 évvel később blasztos krízisben meghalt. 

 



 2527 

 

21. ábra. Sacroileitis Crohn-betegségben 1. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

 

 

22. ábra. Sacroileitis Crohn-betegségben 2. (dr. Pánczél Pál felvétele) 

A monarthritisek differenciáldiagnózisában szóba jöhető, az utóbbi években gyakoribbá váló 
anticoagulans kezelés szövődményeként kialakuló haemarthros jelentőségét példázza a következő 
eset: 
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A 80 éves nőbeteg anamnesisében ISZB, pacemaker implantatio, pitvarfibrillatio, emiatt 
anticoagulans kezelés szerepel. 

Panaszai: felvétele napján délután, enyhe fizikai terhelést követően hirtelen intenzív jobb térdízületi 
fájdalmas duzzanat alakult ki, járásképtelenné vált. Status: jobb térdízület feszülően telve szabad 
folyadékkal, pír, melegség nincs, nyomásra, minimális mozgatásra intenzív fájdalom. Egyébként 
polyarticularis arthrosis jelei látszottak. Vélemény: haemarthros (prothrombin: 14%, INR: 4,28). 
Therapiás és diagnosztikus punkció: 35 ml vért bocsátunk le. 

Ezt követően még 3 alkalommal kellett a haemarthros feszülése miatt a vért lebocsátani, végül utolsó 
punkció 3 héttel később már tiszta synoviát adott, ekkor 0,5 ml Diprophost kapott intraarticularisan, 
mely panaszmentessé tette. A rtg. felvételen az egészében tágabb jobb térízületi rés látszott (23. 
ábra). 

 

 

23. ábra. A jelzett ízületi rés kitágult a haemarthros miatt. (dr. Pánczél Pál felvétele 

Tesztkérdések 

1. Mi jellenző a szeronegatív spondylarthritisekre? 
A. Aszimmetrikus oligoarthritis 
B. Sacroileitis 
C. HLA B27 hisztokompatibilitási antigénnel való társulás 
D. Mindegyik 
 
2. A Bechterew-kór korai tünete lehet: 
A. Hajnalra fokozódó derékfájás 
B. Magas láz 
C. Reuma faktor pozitivitás 
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D. Magas húgysav szint 
 
3. A Bechterew-kór hagyományos rtg. tünete lehet: 
A Syndesmophyta képződés 
B. Sacroileitis 
C. Enthesitis jelei az os pubis –on 
D. Mindegyik 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: A, 3: D 
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Az osteoarthrosis kezelése a családorvosi gyakorlatban 
dr. Dani Vilmos 

Bevezetés 

Az osteoarthrosis (OA, arthrosis, az angolszász irodalomban következetesen osteoarthritis) a 
leggyakoribb ízületi megbetegedés. Vezető tünete - a kialakult idült ízületi fájdalom - a hosszantartó 
keresőképtelenség és a rokkantság egyik leggyakoribb oka hazánkban. Fennállása minden életkorban 
jelentősen rontja az életminőséget. Az OA az életkor növekedésével mind gyakrabban fordul elő, 50 
év felett az évek múlásával a megbetegedettek száma exponenciálisan nő. Hatvanöt éves korban a 
népesség 85%-ban mutathatók ki arthrosisos röntgen elváltozások. (Természetesen a pozitív 
röntgentünetek nem jelentenek minden esetben panaszokkal járó megbetegedést.) Az arthrosis 
hatalmas társadalmi és gazdasági teher is egyben. Annak ellenére, hogy idősebb korban gyakoribb, 
nagy számban betegít meg munkaképes korú embereket is. Hazánkban egy évben (2008) több mint 
25000 beteg került betegállományba arthrosis miatt, átlagosan 35,6 napra. Ha ehhez hozzáadjuk a 
konzervatív kórházi kezelések és az arthrosis miatt elvégzett műtétek költségeit, az ízületi 
megbetegedés miatt kifizetett rokkantnyugdíjak összegét, akkor érzékelhetjük, milyen nagy terhet 
jelent az OA a társadalomnak. Le kell azonban szögezni, hogy az OA nem egyszerűen az ízületi porc 
öregedése, kopása. A szövettani vizsgálatok ezt egyértelműen igazolták. 
 

M1240 Intermittáló hydrarthrosis 

M15* Polyarthrosis 

M16* Coxarthrosis 

M17* Gonarthrosis 

M18* Az I. carpometacarpalis ízület arthrosisa 

M19 Egyéb arthrosis 

M4300 Spondylosis 

M47* Spondylosis 

M48* Egyéb gerincbetegségek 

M50* Nyaki porckorong rendellenességek 

M51* Egyéb intervertebralis discus rendellenességek 

M54* Hátfájdalom 

* az alcsoportokat terjedelmi okokból nem részleteztük 

Pathogenesis 

Az ép ízületi porc szerkezete 

Az ízületi porc 5%-ban chondrocytákból áll. A porcállomány fennmaradó 95%-át az extracelluláris 
mátrix képezi. Ezt a tömeges sejtközötti állományt a chondrocyták termelik, s egyúttal folyamatosan 
fenntartják annak állandóságát is. „Cserébe” a matrix biztosítja a chondrocyták védelmét a jelentős 
mechanikai behatásokkal szemben. Mivel a porc érmentes szövet, a chondrocyták ellátása, 
anyagcseréje is a sejtközötti állományon, a mátrixon keresztül bonyolódik le diffúzió útján. Mivel a 
mátrix molekuláris szerkezete meghatározza a diffúzió sebességét, mennyiségét és minőségét, 
érthető, hogy az ép sejtközötti állomány mind az ízület mechanikai működésében, mind pedig a porc 
anyagcseréjében jelentős szerepet játszik. A mátrix 70%-át víz alkotja. A további 30% szerkezeti 
alapállománynak a fő komponensei a glükózaminoglikánok (korábbi elnevezésük: mucopolyszachari-
dák). E molekulák - melyek prekurzora, előanyaga a glükózamin szulfát - ismétlődő diszacharid 
egységekből felépülő, hosszú, nem elágazó szénhidrátláncok (pl. hialuronsav, kondroitinszulfát, 
keratánszulfát stb). Számos glükózaminoglikán lánc - egyenként - kovalens kötéssel egy 
fehérjemolekulához kapcsolódik az üvegmosó kefe szálaihoz hasonlóan. Így a fehérje egy nagy 
makromolekuláris komplex tengelyébe kerül (tengely-fehérje). Az így létrejött fehérje-
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glükózaminoglikán komplexet proteoglikánnak nevezzük. A glükózaminoglikán láncok negatív 
töltésűek. Ezáltal egyrészt kölcsönösen taszítják egymást, - így alakulhat ki az „üvegmosó kefe” 
szerkezet - , másrészt hidrofilek, azaz jelentős mennyiségű vizmolekulát képesek megkötni. Az így 
kialakult szerkezet biztosítja a proteoglikán komplex ellenállását jelentős mechanikai behatásokkal 
szemben is. Számos proteoglikán komplex tengely-fehérjéje egy kapcsoló fehérje segítségével egy 
hialuronsav lánchoz kapcsolódik. A hialuronsavra felfűzött proteoglikán komplexek madártollszerű 
szerkezetet képeznek, melyet proteoglikán aggregátumnak nevezünk. 
A porc alapállományának alkotóelemei a kollagén rostok is. Az ízületi porcra a II-es típusú, vékony 
fibrillumokat alkotó kollagén a jellemző. A proteoglikán aggregátumok a kollagén rostokhoz 
kapcsolódva olyan, megkötött vízzel telt, háromdimenziós hálózatot képeznek, amely biztosítja az 
ízületi porc tömörségét, rugalmasságát és a mechanikai behatásokkal szembeni ellenállóképességét. 
A hialuronsav, a glükózamin, a kondroitinszulfát és a kollagén az ízületi porc saját anyagai, a szervezet 
endogén molekulái. 
Az osteoarthrosis pathomechanizmusa 

Az idős korban kialakuló elsődleges OA okát az esetek döntő többségében nem ismerjük. A 
másodlagos OA (kb. 8-12%) oka legtöbbször egy korábbi ízületi sérülés vagy fejlődési rendellenesség 
következtében kialakult statikai elváltozás. Többször tapasztaljuk, hogy huzamosan elszenvedett, 
ismétlődő mikrotrauma, ill. vibráció is képezheti a betegség alapját. Ritkábban endokrin, 
metabolikus, neurogén, vagy gyulladásos ok is lehet provokáló tényező. 
Valószínű, hogy a chondrocyták szerepe alapvető az OA kialakulásában. Olyan károsító enzimek 
termelése, prosztaglandinszármazékok felszabadulása indul meg a porcsejtekben, melyek hatására 
kórosan változik a mátrix szerkezete: a porc fellazul, megszűnik a tömörsége, csökken a 
rugalmassága, csökken az erőbehatásokkal szembeni ellenállóképessége. Mérséklődik a 
chondrocytákat védő mechanikus hatás, de romlik a mátrix diffúziós áteresztő képessége is. 
Mindennek eredményeképpen a porcsejtekben csökken a normális mátrix szintézise. Kialakul egy 
circulus vitiosus, amelynek végeredménye az ízületi porc degenerációja. Másodlagosan 
természetesen az ízület egyéb alkotóelemei is részt vesznek a folyamatban. Károsodik a porccal 
funkcionális egységet képező subchondrális csont, az ízületi hártya, az ízületi tok és a szalagok is. 
Csaknem mindig kimutatható a synoviális hártya és az ízületi tok ereinek kóros elváltozása is. 

Kezelés 

A kezelés két fő célja: 
1. Csökkentsük a betegség tüneteit, javítva ezzel a beteg életminőségét. 
2. Mérsékeljük a betegség progresszióját. 

A fenti célokat a beteg szokásainak, életmódjának megváltoztatásával, a beteg felvilágosításával, 
oktatásával, gyógyszeres kezeléssel és sebészi beavatkozással érhetjük el. 
Életmódváltoztatás 

Az életmód változtatás elsősorban a diétát, az esetleges (de gyakori) túlsúly-csökkentést és a 
rendszeres testmozgást jelenti. A táplálkozási szokások elemzésekor a mennyiségi (kalorikus) és a 
minőségi diéta beállítása egyaránt fontos. A károsító fizikai terhelés csökkentése mellett az 
ellenőrzött, irányított, a speciális izomerősítést célzó mozgásterápia a legolcsóbb, mindenütt 
elvégezhető hatásos kezelési mód. Az ugyancsak hatásos balneoterápia drágulása a gyógyfürdők 
országában egyre több rászorulót rekeszt ki e kezelésből. Mindannyian tudjuk, hogy tanácsot adni a 
testsúly csökkentésére, a fizikai aktivitás fokozására mindig sokkal könnyebb, mint megvalósítani a 
kitűzött célokat, de az esetleges terápiás kudarcaink ellenére ezt újra és újra meg kell próbáljuk. 
Sebészi beavatkozások 

A sebészi beavatkozások (pl. arthroplastica, endoprothesis, osteotomia), mint végső megoldás jönnek 
szóba. Általában enyhítik a kialakult tüneteket, javítva ezzel a beteg állapotát, de az ízületi porc 
biokémiáját, így a megbetegedés progresszióját természetesen nem befolyásolják. 
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Gyógyszeres kezelés 

A gyógyszeres kezelés korábban szinte csak a fájdalomcsillapításra irányult. Ha már gyulladásos 
komponensek is jelentkeznek, nem-szteroid gyulladáscsökkentő szerek adása, ritkábban szteroidok 
lokális, vagy szisztémás alkalmazása jön szóba. E szereket azonban az ismert mellékhatásaik, 
ellenjavallataik miatt sok OA-ban szenvedő beteg eleve csak korlátozottan használhatja. Tudjuk, hogy 
a nem-szteroid gyulladáscsökkentő szereket szedő arthrosisos betegek körében 3-4%-ban lép fel 
jelentős, 1,5%-ban súlyos gasztrointesztinális szövődmény. Mivel a valószínűsíthető mellékhatások az 
idősebb korban nagyobb veszélyt jelentenek, minden esetben csak indokoltan, megfontoltan, a 
betegség tüneteit figyelembe véve intermittálva javasoljuk alkalmazásukat. Kevésbé ismert, de 
fontos tudni, hogy néhány e szerek közül kedvezőtlenül hat a porc anyagcseréjére. Az anamnesztikus 
adatokat figyelembe véve (fekély, gyomor-bélrendszeri vérzés az előzményekben, 60 év feletti 
életkor, kortikoszteroid, vagy ASA szedése) feltétlenül figyelnünk kell a megfelelő gyomorvédelemre. 
Az utóbbi időben az OA gyógyszeres kezelésének új, hatásos formája, a kondroprotektív szerek 
alkalmazása került előtérbe. E porcvédő szerek új lehetőséget nyitottak az OA kezelésében. A 
hyaluronsav a porcszövetben a proteoglikán aggregátumok vázát képezi. Ízületeinkben a synoviális 
folyadék kenőanyaga és lökésgátlója egyben. Mivel a bélrendszerből rosszul szívódik fel, csak 
intraartikuláris injekció formájában alkalmazható, így viszont nagyon hatásos. Gyors kezdeti hatás, jó 
tolerábilitás jellemzi. Hozzájárul a synovia síkosságához, szabályozza a permeábilitást, közvetlen 
gyulladáscsökkentő hatása is van. A hetente 1 lokálisan adott injekció 5 héten keresztül csaknem 
minden esetben jelentős javulást eredményez. A kúra félévenként ismételhető. Alkalmazásának 
általános elterjedését az intraartikuláris adagolhatóságán túl az injekció extrém drága volta is 
akadályozza. 
A glükózamin a szervezet endogén molekulája, mely a glükózaminoglikánok diszacharid egységeinek 
prekurzora, s mint ilyen, az ízületi porc mátrixának alapanyaga. A szervezetbe juttatott glükózamin-
szulfát exogén pótlást biztosít a mátrix képzéséhez. Azon kívül, hogy terápiás dózisban fokozza a 
porcsejtekben a proteoglikánok és a kollagén szintézisét, gyulladás- és fájdalomcsökkentő hatása is 
van. Csökkenti az OA-ra jellemző strukturális változások előrehaladását. Felszívódása a 
bélrendszerből nagyon jó, így szájon keresztül adagolható. A napi dózis 1500 mg (1 tasak por, vagy 
3x2 kapszula), ezt 6-8 héten keresztül folyamatosan szedje a beteg. A kúra szükség esetén 2 hónapos 
szünet közbeiktatásával megismételhető. Évi 2-3 kúra folyamatos panaszmentességet biztosíthat. A 
szer jól tolerálható, adagolása kényelmes, biztonságos. Nincs toxicitása, sem megemlíthető 
mellékhatása. Igazoltan hatásos az OA kezelésében. Nem csak a betegség tüneteit enyhíti, hanem 
kedvezően befolyásolja annak progresszióját is. 
A kondroitinszulfát az ízületi porc legnagyobb mennyiségű glükózaminoglikánja. A szervezet egyéb 
szöveteiben is megtalálható. A terápiásan szervezetbe juttatott kondroitinszulfát egyrészt fontos 
szerkezeti szerepet tölt be, mint exogén hiánypótló. Másrészt, és ez a terápiás hatást tekintve 
legalább ilyen fontos: igen jelentős metabolikus hatásokkal is bír. Javítja a chondrocytákban a mátrix 
újraképződését, gátolja több porclebontó enzim aktivitását, gyulladáscsökkentő hatása is van, 
valamint megakadályozza a fibrin képződését a synoviális és subchondralis erekben. A 
kondroitinszulfát jól szívódik fel a gyomor-bél rendszerből, szájon keresztül alkalmazható. A 
szervezetbe juttatott szer koncentrálódik az ízületi porcban és a synoviában. Mint endogén molekula 
nem toxikus, biztonságos, gyakorlatilag nincs mellékhatása, ezért alkalmas hosszú távú kezelésre is. 
Hatása enyhén késleltetett, a fájdalomcsillapítás 2-3 héttel a kezelés megkezdése után jelentkezik. 
Ajánlatos évente 2 alkalommal 3 hónapon át szedni, 3 hónapos szünetekkel. Kezdő dózisa 1600 
mg/nap (2x2 kapszula, vagy granulátum) 2 héten keresztül. A fenntartó adag további 10 héten át napi 
800 mg (1x2 kapszula, vagy tasak). Nagy fájdalmak esetén a kezelés kezdetén célszerű egyéb 
fájdalomcsillapítóval kiegészíteni a terápiát. Ezek adagját 2-3 hét elteltével csökkenthetjük, majd el is 
hagyhatjuk. 
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az OA kezelése során feltétlenül ismernünk kell a 
fájdalomcsökkentők, a NSAID-ok és a chondroprotektív szerek hatásait. Több, nagy betegszámú, 
randomizált, placebo-kontrolált, kettősvak próbával végzett vizsgálat igazolta, hogy e szerek kellő 
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körültekintéssel alkalmazva eredményesen és biztonságosan használhatók az OA kezelésében. 
Hatásukra csökken a krónikus fájdalom, javul az ízület mozgathatósága, lassul a betegség 
progressziója; ezáltal hosszú távon javul a betegek életminősége. 
Az ellenőrzött, irányított, a speciális izomerősítést célzó mozgástherápia megszervezésével, türelmes 
betegoktatással tovább segíthetjük betegeinket. 
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Tesztkérdések 

1. A népesség hány százalékában mutathatók ki 65 éves korban rtg. eltérések? 
A. 80% 
B: 65% 
C: 20% 
D: 5% 
 
2. Mi az arthrosis kezelésének célja? 
A. A betegség tüneteinek csökkentése 
B. A beteg életminőségének javítása 
C. A betegség progressziójának csökkentése 
D. Mindegyik 
 
3. Az alábbi szerek közül melynek nincs kondroprotektív hatása? 
A. Hyaluronsav 
B. Glukózamin-szulfát 
C. Kondroitinszulfát 
D. Indomethacin 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: D, 3: D 
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26. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS A PRAXISBAN 

Az eszméletlen beteg 
dr. Sirák András 

Az eszméletlen beteg ellátása a sürgősségi diagnosztika és terápia egyik legnehezebb része. Az 
eszméletlen beteg potenciálisan életveszélyben van, hiszen egyrészt nem tudjuk, hová fejlődik 
betegsége, másrészt azt sem tudhatjuk az ellátás kezdetén, hogy mitől vált eszméletlenné. 

Definíció, BNO tartomány 

Eszméleten az agy folyamatos aktív működése által fenntartott éber állapotot értjük, amely 
alkalmassá teszi az agykérget a külvilág ingereinek felfogására, értelmi és érzelmi feldolgozására, és a 
szükségleteknek megfelelő válaszreakciók megszervezésére és végrehajtására. 

Eszméletlen az a beteg, akinek keringése és légzése, tehát vitális paraméterei stabilak, de verbális 
vagy szemkontaktus nem létesíthető a beteggel. A definícióban minden szónak jelentősége van. A 
beteg úgy tűnik, mintha aludna. Végül is az alvás természetes eszméletlen állapot. Az 
eszméletlenségnek is vannak fokozatai. Van, aki könnyen ébreszthető néhány hangosabb szóval, 
felrázással, van, akit fájdalomingerekkel lehet ébreszteni, sajnos van, akit így sem. 

Eszméletlen beteg közelében az első legyen, amire gondolunk a saját biztonságunk és védelmünk. 
Elég gyakran előfordul, hogy szénmonoxid-mérgezés (CO) a kiváltó ok. Fontos azt értenünk, hogy a 
CO valóban teljesen színtelen, szagtalan gáz. Nem igaz, a „nekem jó az orrom, megérzem” kezdetű, 
gyakran hallható okoskodás. A tiszta szénmonoxidnak semmiféle rossz szaga nincs, nem lehet 
megérezni. Ha légzőkészülék nélkül lépünk be egy zárt térbe, lakás, garázs, vagy bármilyen más 
helyiség, mi is be fogjuk szívni a szénmonoxid gázt, tehát rövid úton mérgeződünk. 

S0670 Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel 
T96H0 Kábítószerek, gyógyszerek, biológiai anyagok okozta mérgezés következményei 
T97 Elsősorban nem gyógyszer-anyagok okozta mérgezés következményei 
T97H0 Elsősorban nem gyógyszer-anyagok okozta mérgezés következményei 
V01-
X85* 

A morbiditás és mortalitás külső okai 

*Az alcsoportokat terjedelmi okokból nem részleteztük 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Anamnézis a környezetében tartózkodóktól és magából a környezetből nyerhető. Eszméletvesztést 
igen sok betegség okozhat. A családorvos munkájában azonban célszerű sorrendet felállítani és a 
gyakoribb betegségeket összefoglalni. 

 Életkor, nem 

 Mi történt, hogyan találták meg? 

 Egyedül vált eszméletlenné, esetleg másokkal együtt? 

 Hol történt az esemény: lakás, munkahely, garázs? 

 Mikortól eszméletlen - percek óta, órák óta, nem deríthető ki? 

 Mit csinált közvetlenül azelőtt, hogy eszméletlenné vált - mire panaszkodott stb.? 

 Milyen alapbetegsége van - diabetes - hypertonia - szívritmuszavar, morbus sacer stb.? 

 Milyen gyógyszert szed, hord magánál általában, most? 

 Máskor volt-e már eszméletlen - egyszer - többször? 

 Görcsölt-e az eszméletlenség alatt? 

 Milyen sérülés érte most, közvetlenül ezelőtt, vagy néhány napja? 
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 Arcszíne változott - cyanosis, sápadtság, kipirulás? 

 Izzadt-e? 

 Volt-e öngyilkossági kísérlete - tett-e ilyen irányú kijelentést, nonverbális utalást? 

Ezek a legfontosabb anamnesztikus kérdések, melyeket próbáljunk megválaszoltatni a környezetében 
lévőkkel. Soha ne legyünk restek alaposan megnézni a beteg közvetlen környezetét. Keressünk 
gyógyszer,- vegyszermaradékot, búcsúlevelet. 

Fizikális vizsgálat 

 Szívműködés megfelelő: carotis vagy femorális pulzus tapintható? Ritmusos - aritmiás, 
elnyomható, filiformis. Feltűnően szapora (110/min felett) vagy lassú (40/min alatt) 

 Vérnyomás a mérését az ellátás során célszerű 10-15 percenként ismételni. 

 Légzés jellege: szabályos, Kussmaul, Cheyne- Stokes típusú légzés 

 Oxigén szaruráció 95% alatt kóros 

 Bőr színe, verejtékezettség, icterus, cyanosis, láz, testhőmérséklet (CO mérgezett arcszíne 
élénkpiros, mint a lázas kisgyerek arca) 

 Légzés: status asthmaticus végstádiuma eszméletlenséggel járhat. A tüdő hallgatása mellett 
ne felejtsük el meghallgatni a gége felett a légzést, a gége- stridor egyszerűen és biztosan 
megállapítható így 

 Lehelet: alkohol, aceton, vegyszer, gyógyszer, kábítószer szagú lehelet. Szagok a feltalálási 
helyen 

 Szájüreg: idegen test, nyelv, szájnyálkahártya színe, állapota, szaga, esetleg fagyási nyomok a 
szájüregben (öngyújtó hajtógáz mérgezés, sajnos nem ritka), nyelvharapás nyomai 

 Vércukor: hipoglikémiás kóma 

 Neurológiai tünetek: tarkó kötöttsége, végtagreflexek, meningeális izgalmi jelek, féloldali 
bénulás jelei stb. 

 Szemtünetek: pupillák állása, mozgása, anisocoria, úszó bulbusok 

 Has tapintása: máj nagysága, érzékenység, rezisztencia a hasban 

 Külsérelmi nyomok: sebek, nyakon fojtogatási nyomok, akasztási barázda, pápaszem-
haematoma stb. 

 Spontán ürített-e vizeletet, székletet, nőknél: vérzett-e? 

Egyszerű, lényegében eszköz nélküli módszer az eszméletlenség fokának megítélésére a Glasgow 
kóma-skála (1. táblázat). 

1. táblázat. A Glasgow-skála 

Reakció Eredmény Minősítés 

Szemnyitás 

 Spontán 

 Felszólításra 

 Fájdalomra 

 Nincs 

 
4 
3 
2 
1 

 
jó 
nem megfelelő 
nem megfelelő 
nem megfelelő 
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Motoros válasz 

 Engedelmes 

 Lokalizál 

 Flexiós reakció 

 Abnormális flexió 

 Extensió 

 Nincs 

 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

 
jó 
nem megfelelő 
nem megfelelő 
nem megfelelő 
nem megfelelő 
nem megfelelő 

Verbális válasz 

 Orientált 

 Zavart 

 Összefüggéstelen szavak 

 Érthetetlen hangok 

 Nincs 

 
5 
4 
3 
2 
1 

 
jó 
nem megfelelő 
nem megfelelő 
nem megfelelő 
nem megfelelő 

Értelemszerűen optimális a 4-6-5 =15 eredmény. 

Kezelés 

Általános elvek 

A családorvos dolga eszméletlen beteg esetén az ok lehetőség szerinti kiderítése, és a beteg vitális 
funkcióinak stabilizálása a kórházi felvételig. Ugyanakkor nem feladata az eszméletlenség 
mindenáron történő megszüntetése. Az viszont vitathatatlan tény, hogy a helyszínen tevékenykedő 
háziorvosnak olyan környezeti információk juthatnak a birtokába, amiket csak ő lát a helyszínen, 
kórházi kollegája, akinek a beteget átadja, nem. 

Az eszméletlen beteg nem hagyható magára. A folyamatos megfigyelés alapszabálya szerint az első 
észlelő orvos csak akkor hagyhatja magára, ha az obszervációt másik orvosnak, mentőtisztnek átadta, 
vagy a beteg az eszméletét visszanyerte, bizonyos ismert betegségei esetén (epilepsia, hipoglikémia 
stb.). 

Ha klinikai halál állapotában lévő beteget találunk, vagy vizsgálatunk közben kerül abba a beteg, 
azonnal, minden egyéb diagnosztikus ténykedést félretéve kezdjünk újraélesztéséhez. Az eszméletlen 
beteg légzése és vérkeringése szoros felügyeletre szorul. Nem elég egyszer megmérni a vérnyomást 
és pulzust, azt az ellátás során 10-15 percenként ismételni kell a zajlásdinamika értékeléséhez. 

A légzés aránylag gyakran hiányzik vagy elégtelen. Ilyenkor lélegeztetjük a beteget. Ambu-ballonnal, 
maszkkal a legegyszerűbb lélegeztetni. Érdemes a háziorvosnak beszereznie alternatív légút-
biztosítási eszközöket, így laryngeális tubust, laryngeális maszkot vagy I-gélt. Ezeknek a behelyezése 
egyszerű, nem szükséges hozzá különösebb szaktudás Ha mód van rá, mindenképpen használjunk 
oxigéndúsítást. A különböző légzőközpont ingerlő gyógyszereknek, mint Spiractin, Lobelin 
használatának mai tudásunk szerint nincs létjogosultsága. Mérgezések gyanúja esetén ne 
lélegeztessünk szájból orrba, vagy szájból szájba. Használjunk Ambu-ballont. Ezzel tudjuk biztosítani, 
hogy mi nem mérgeződünk. 

A keringés asszisztálása ritkábban szükséges. Különös figyelmet igényelnek az extrasystolék, vezetési 
zavarok. EKG készítése tehát eszméletlen betegről fontos. Előfordulhat pacemaker helyszíni 
alkalmazásának szükségessége is. Minden esetben kössünk be Ringer-infúziót a kezelés elején, Branül 
segítségével. 
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Érdekességként bemutatok egy 26 éves fiatalemberről készített EKG felvételt (1. ábra). A betegnek 
kokainmérgezése volt. Ha e nélkül az anamnesztikus adat nélkül látjuk az EKG-t, könnyen akut 
coronaria szindrómára gondolhatunk. 

 

1. ábra. Kokain-mérgezett beteg EKG-ja 

Hányás esetén gondoljunk aspiráció lehetőségére. Ezt endotracheális intubáció kivédi. Ha erre nincs 
lehetőségünk, helyezzük a beteget stabil oldalfekvésbe. 

Amíg nem tudjuk - legalább csoportdiagnózis szintjén - eldönteni az eszméletlenség okát, ne adjunk 
gyógyszert. Ez alól az újraélesztésnél alkalmazott gyógyszerek jelentenek kivételt. Ha iránydiagnózis 
szintjén tisztáztuk az okot, alkalmazzuk a megfelelő gyógyszeres kezelést. Azért sose maradjon el 
gyógyszer beadása, mert a tüneteket esetleg elfedi. A tünetek eszméletlen beteg esetén gyakran és 
gyorsan változnak. A beteg állapota viszont nem mindig teszi lehetővé, hogy a kórházi felvétel 
időpontjáig várjunk gyógyszeres kezelésével. Eszméletlen emberen gyomrot mosni csak intubációs 
védelemben lehet az aspiráció veszélye miatt. Az alábbi gyakoribb kórképek okoznak 
eszméletlenséget: 

Gyógyszermérgezés 

Szerencsére leggyakoribbak a különböző altatók és szedatívumok által okozott mérgezések. 
Búcsúlevél, gyógyszeres dobozok keresése a környezetben fontos. Az eszméletlenség foka az enyhe 
aluszékonyságtól a mély kómáig tarthat. A vérnyomás normális vagy alacsony, pulzus normális, de 
magas és alacsony egyaránt lehet a gyógyszertől függően. Légzés normális, vagy felületes, 
végstádiumban Cheyne-Stokes típusú. Megfelelő kezeléssel a halálos adag többszörösének bevétele 
után is meggyógyulhat a beteg. Terápia: 

 Légzésbénulás veszélye: légút-biztosítás és lélegeztetés lehetőség szerint oxigéndúsítással 
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 Ringer infúzió (1000 ml) + Furosemid (40-80 mg iv). A forszírozott diurézis célja a méreg 
„kimosása” a szervezetből 

 Gyomormosás (intubáció után) 

 Speciális antidotumok: Narcanti a morphin típusú, Anexate a diazepam típusú (Seduxen, 
Medazepam, Elenium, Rivotril stb.) mérgezések esetén. Adagok mindig a klinikai képtől 
függőek, általában Narcanti 0,4-2 mg (1-5 ml) Anexate 0,5-1,0 mg (5-10 ml) 

A kábítószer túladagolás eszméletlen állapot mellett légzésbénulást okoz. Terápia: Lélegeztetés, 
oxigén adása orrszondán át. Narcanti iv 0,4-2 mg a hatástól függően, Ringer + Furosemid 40 mg iv. 

A CO, CO2, butángáz (öngyújtó hajtógáz), alkohol, benzodiazepin, kábítószer okozta mérgezés 
gyakori. Ezeket a „Mérgezések” c. fejezetben tárgyaljuk. 

Lehűlés 

A lehűlés életveszélyes állapot. A lehűlt beteg jellegzetes részegségre emlékeztető zavartságot mutat. 
Lehűlni nem csak mínusz fokokban lehet. Már +5-6 °C külső hőmérsékleten is lehűlhet különösen az, 
aki nincs megfelelően öltözve. Veszélyeztető tényező a gyermekkor és az ittasság. Diagnosztikája 
nem túl bonyolult. A bőr megtapintása általában a nyakon némi gyakorlattal elárulja a zavartság okát. 
A lehűlt beteg zavart. Állapota a közepes fokú ittasságtól a mély kómáig tarthat attól függően, hogy 
mennyi ideje van hidegben és így mennyire hűlt le. Sok külső tényezőt is figyelembe kell venni. 
Például vizes ruhában lévő beteg sokkal hamarabb hűl le, mint aki száraz ruhában van. Figyelem: a 
lehűlés során a beteg pulzusszáma folyamatosan csökken. Súlyos lehűlésben akár 20-30/min körüli 
pulzust is találunk. Érdekesség, hogy amennyiben pacemakert alkalmazunk, a lehűlt szívet pacemaker 
segítségével sem lehet 40/min pulzusnál szaporábbra állítani. 

Terápia: A lehűlt beteget melegíteni kell. Ez így nagyon egyszerűnek látszó megoldás. Valójában a 
lehűlt beteg felmelegítése során igen gyakran kamrafibrilláció lép fel, ami defibrillátorral is csak 
nagyon nehezen kezelhető, gyakran visszatér. Kétféle felmelegítési taktika létezik: a gyors és a lassú 
felmelegítés. Előbbinél 2-3 óra alatt, míg utóbbinál 24-48 óra alatt érjük el a 35 °C feletti 
maghőmérsékletet. Gyors felmelegítésnél talán valamennyivel nagyobb a kamrafibrilláció 
kialakulásának veszélye, de mindkét esetben gyakori. A lehűlt beteget közvetlenül hőtartó fóliába kell 
csomagolni. Ez minden mentőautóban rendelkezésre áll, majd meleg, száraz takarókkal kell 
betakarni. Lehetőleg testmeleg infúziót kössünk be, adjunk a belégzéshez oxigéndúsítást. A beteget 
intenzív osztályon kell elhelyezni. Speciális gyógyszere a lehűlésnek nincs. Figyelem: a 
diagnosztikában a megszokott bőrhőmérséklet mérő lázmérők nem használhatók. Maghőmérsékletet 
kell mérni szájban vagy rectálisan. a fülhőmérő helyesen alkalmazva, amikor pontosan a dobhártya 
hőmérsékletét méri alkalmas maghőmérséklet mérésére. 

A hajléktalan betegek esetén előfordul, hogy azok a betegek, akik sokszor hónapokon át szabad ég 
alatt alszanak, és ezt remekül bírják, egyszer - minden kimutatható ok nélkül - azzal jelentkeznek, 
hogy „fáznak”. Ebben nem az a furcsa, hogy most fáznak, hanem az, hogy eddig nem fáztak. Az ilyen 
beteg jelentkezését mindig komolyan vegyük, ha ilyenkor nem szállíttatjuk meleg helyre, szinte 
biztosan megfagy. Ennek pontos élettani okát nem ismerjük, de a tapasztalati tényre érdemes 
odafigyelni. 

Hipoglikémiás eredetű eszméletvesztés 

Anamnézisben diabetes megerősíti, annak hiánya nem zárja ki lehetőségét. Izzadás. Gyakran 
átmeneti neur. góctünetek. A hipoglikémia eredet kóma szinte minden neurológiai tünetet tud 
átmenetileg utánozni, így féloldali bénulást is. Általában a vércukor 2,5 mmol/l alatt van. Figyelem: 
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akinek hosszabb ideig folyamatosan magas volt a vércukra, viszonylag normális vércukor érték 
mellett is elvesztheti az eszméletét. Itt is - mint annyi más helyén a medicinának - első a klinikai kép. 
Terápia: Glucosum 40% iv. a tünetek javulásáig. H az iv. cukor valamiért nem alkalmazható (pl. nem 
találunk megszúrható vénát), adjunk 1 amp (1 mg) Glucagen injekciót im. 

Stroke 

A vérnyomás normális vagy magas, pulzus aritmiás lehet (embólia). A nNeurológiai góctünetek 
valamelyike észlelhető. Féloldali bénulás, sensoros vagy motoros aphasia stb. A légzés normális vagy 
Cheyne-Stokes típusú. 

Terápia: Intubáció, lélegeztetés, igen óvatos vérnyomáscsökkentés (csak ha kritikusan magas). Fotos 
az agyoedema elleni védelem: Mannisol-infúzió, Furosemid 20-40 mg, 2-4 ml iv., O2-inhaláció. 
Convulsio esetén görcsgátló: Seduxen 10-20 mg (2-4 ml) iv. 

Szívinfarktus 

Néha találkozunk szívinfarktusnak olyan megjelenési formájával, ahol a vezető tünet a percekig tartó, 
ismétlődő ájulás, eszméletlenség. Főleg idősebb korban előfordul, hogy jellegzetes mellkasi fájdalom 
nem társul hozzá. Legfontosabb, hogy ismétlődő ájulás, eszméletzavar esetén gondoljunk rá és 
készítsünk EKG-t akkor is, ha a betegnek nincs mellkasi fájdalma. 

Adams-Stokes szindróma 

Rendszerint convulsio és eszméletvesztés, ami percekig tart, majd a beteg panaszmentesen felébred, 
amnéziás, de nagyon jellegzetes, hogy a saceres roham utáni zavartság nem található. Az EKG-n 
megnyúlt PQ szakasz, esetleg 3. fokú block, sick sinus szindróma, bradycardia- tachykardia szindróma 
látható. A rosszullét ismétlődhet. A mellkasi fájdalom hiánya nem kizáró ok. 

Terápia: Atropin 0,5-1,0 mg iv., Ringer infúzió Helyszíni pacemaker alkalmazása szükséges, ha a 3. 
fokú AV-block tartós és Atropinra nem reagál. Mentők megfelelő riasztása fontos. Felvétel 
kardiológiai őrzőbe szükséges. 

Carotis sinus hyperaesthesia 

Jellegzetes a bizonyos fej- és nyakmozgás után kialakuló, általában pillanatokig tartó eszméletlenség, 
mely legtöbbször spontán rendeződik, a beteg amnéziás. Vizsgálat: fekvő betegen EKG kontroll 
mellett óvatosan megnyomjuk az egyik, majd a másik oldali artéria carotist, soha nem együtt a 
kettőt. Ha erre jelentős bradykardia, esetleg asystoliás periódus jelentkezik, biztosak lehetünk a 
diagnózisban (idős korban nem ritka betegség). Vigyázat: carotis-compressio előtt hallgassuk meg az 
eret, mert a stenosist komplettálva súlyos agyi keringészavart okozhatunk! 

Terápia: Mielőbb végleges pacemaker beültetés az oki kezelés. A beteg carotis sinus hyperaesthesia 
diagnózissal intenzív osztályra szállítandó. Általában helyszíni pacemaker nem szükséges. 
Gyógyszeresen - ha tartósan bradycardiás - Atropin adható 0,5-1 mg mennyiségben (0,5-1 ml). 

Commotio cerebri 

Igen gyakori. Az eszméletvesztés 1-10 perc közötti időtartamra gyakori, ennél hosszabb ritka. Utána 
amnézia. Hányás gyakori. A kórelőzményben közvetlenül az eszméletvesztés előtt mindig van sérülés, 
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elesés. Nem biztos, hogy a fej közvetlenül sérül, bármilyen elesés után gondolhatunk agyrázkódásra. 
Figyelem: külsérelmi nyom hiánya nem kizáró ok! 

Terápia: Kórházi megfigyelés. Helyszíni ellátás nem szükséges, ha eszméletét visszanyerte. Tartós 
eszméletlenség esetén a légzés és keringés szoros kontrollja mellett szállítjuk traumatológiai vagy 
idegsebészeti osztályra, lehetőleg intubáció után, ha szükséges, lélegeztetve. Véna fenntartásra 
Ringer-infúziót alkalmazunk. 

Koponyatrauma, contusio cerebri 

Ritkább, mint a commotio, de előfordul. Lényegében a helyszínen commotiotól nem mindig tudjuk 
fizikális vizsgálattal elkülöníteni. Tartós eszméletlenség, sokszor convulsio. Külsérelmi nyom hiánya 
nem kizáró ok. A vérnyomás legtöbbször normális, de magas és alacsony egyaránt lehet. 

A kórelőzményben néhány napon belül elszenvedett fejsérülés szerepel. Jellegzetes lehet a lucidum 
intervallum, vagyis hogy a sérülés után néhány órán-néhány napon át a beteg tünet- és 
panaszmentes, csak ezután jelentkeznek a tünetek. Terápia: Mannisol 100-200 ml, Furosemid 40 mg 
iv., dehidrálás, Ringer infúzió 20-30 cseppszámmal véna fenntartásra. Görcs esetén: Seduxen iv. 10-
20 mg, oxigén-inhaláció. Hospitalizálás: koponya CT, majd idegsebészet. 

Subarachnoidális vérzés - SAV 

Hirtelen kialakuló eszméletlenség, amit koponyatrauma nem előz meg. Az oka rendszerint az agyalapi 
erek valamelyikén lévő aneurysma rupturája. Felismerése sokszor nehéz. Főleg fiatal felnőttkorban 
gondoljunk rá. Tünetei: A neurológiai góctünetek valamelyike, leggyakrabban a nem középre fixált 
bulbusok, convulsio, eszméletlenség, hányás. Gyakori tünet a megelőző, szokatlan erősségű fejfájás. 
RR enyhén emelkedett lehet, legtöbbször azonban normális. Terápia: Mannisol 100-200 ml, 
Furosemid 40 mg. dehidrálás, Ringer infúzió 20-30 cseppszámmal véna fenntartásra. Görcs esetén: 
Seduxen iv 10-20 mg, oxigén-inhaláció. Hospitalizálás: koponya CT, majd idegsebészet. 

Convulsiv idegrendszeri betegségek 

Görcsölő beteg. A morbus sacer minden formája előfordulhat. Első convulsio esetén nincs jellegzetes 
anamnézis. Utána tenebrózus állapot, nyelvharapás. RR általában normális vagy enyhén emelkedett. 
Terápia: Seduxen 10-20 mg (2-4 ml) iv. Néha 1-2 perces légzésleállás előfordul az iv. Seduxen után, 
ezért lélegeztetésre fel kell készülni. Ismert saceres beteg feltisztulás után kísérővel elengedhető. 
Első vagy kivizsgálatlan convulsio neurológiai osztályra szállítandó. Figyelem: a convulsio nem 
betegség, hanem tünet, ezért az okát kell mindig keresni: pl. agydaganat, hipoxia, subarachnoidális 
vérzés, symptomás sacer stb. A szimptómás sacer legjellegzetesebb formája az alkohol abúzus után 
24-36 órával jelentkező GM típusú convulsio. Lényegében hasonló képet ad az akut alkohol elvonási 
szindróma. 

Terhességi eclampsia 

Jellemzői: terhesség alatt fellépő proteinuria, hypertonia, oedema. A beteg láztalan, görcsöl. Terápia: 
Seduxen 10-20 mg iv.. Lélegeztetés szükséges lehet. A vérnyomás csökkentésére Ebrantil 15-25 mg 
(3-5 ml) iv. Mannisol infúzió 200 ml, Furosemid 40 mg, Ringer 500 ml. Intenzív osztályra utaljuk, 
folyamatos obszerváció mellett. 
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Csecsemőkori eclampsia 

Láz, convulsiók, neurológiai góctünetek nem azonosak a felnőttével. Sokszor csak „egy pontra néz”. 
Terápia: Seduxen 10 mg/70 kg szerinti arányos adagja iv. vagy im. Nagyon megbízhatóan és könnyen 
alkalmazható a Stesolid vagy Diazepam Desitin, rectális diazepam oldat (5-10 mg). Figyelem: ha a 
beadandó mennyiség nem a teljes adag (5 vagy 10 mg), először nyomjuk ki a be nem adandó 
mennyiséget, majd a maradékot adjuk be rectálisan. Algopyrin 1.0 g/70 kg szerinti arányos adagja iv. 
vagy im. Láz esetén hűtőfürdő is. Szállítás intenzív gyermekosztályra. Figyelem: eclampsiás 
gyermeknek orálisan semmit ne adjunk a félrenyelés veszélye miatt. 

Status asthmaticus 

Végstádiumban fordul elő eszméletvesztés, aránylag ritkán. Tüdő felett sípolás, megnyúlt kilégzés. 
Ismert asthmás betegnél gondoljunk rá. Mint tudjuk, satus asthmaticus végstádiumában észlelhető a 
„néma tüdő” jelensége. Ilyenkor a beteg él, de a tüdő felett hallgatva nem hallunk légzési hangot. 
Terápia: Theospirex 200-400 mg (10-20 ml) iv. vagy Diaphyllin 0.24-0.48 g (5-10 ml) iv., nagy adag 
szteroid. Lélegeztetés oxigén-inhaláció intubáció után. Szállítás intenzív osztályra. 

Irodalom 

Sirák A. Sürgősségi betegellátás. 4. bővített és átdolgozott kiadás. Mátrix Kiadó (2008) 

Tesztkérdések 

1. Előfordulhat, hogy lehűlés az eszméletlenség oka? 
A. Igen 
B. Nem 
C. Nem vizsgálták 
D. Csak zavartságot csinál 
 
2. Melyik az eszméletlenség egyik leggyakoribb oka? 
A. Klórgázmérgezés 
B. Diazepam-mérgezés 
C. Ciánmérgezés 
D. Hepatargiás kóma 
 
3. Melyek a hipoglikémia okozta eszméletvesztés jellemzői? 
A. Tág, fénymerev pupilla, Kussmaul légzés 
B. Izzadás, eszméletlen állapot, esetleg neurológiai góctünetek 
C. Magas láz, convulsio 
D. Hányás, hasmenés, magas láz 
 
4. Melyek a carotis sinus hyperaesthesia (CSH) főbb tünetei? 
A. Magas láz, convulsio 
B. Magas láz, kötött tarkó 
C. Convulsio, utána hosszú tenebrosus állapot  
D. Pillanatokig tartó eszméletlen állapot, esetleg convulsio, majd a beteg teljesen jól van 
 
5. Lázgörcsös gyermekhez hívják. A gyermek valóban görcsöl, mit ad elsőnek? 
A. Iv Seduxen 
B. Hűtőfürdő 
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C. Hűtőborogatás 
D. Diazepam Desitin 5-10 mg rectálisan 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: B, 3: B, 4: D, 5: D 

Hirtelen szívhalál 
dr. Sirák András 

Definíció, BNO tartomány 

Magyarország - sajnos - vezet az Európai Unióban a hirtelen szívhalál tekintetében. Naponta 
átlagosan 14 ember hal meg az országban ilyen körülmények között. A hirtelen szívhalálban 
meghaltak legtöbbje a 45-65 éves, háromnegyede férfi. Ez a hatalmas szám népegészségügyi 
szempontból is figyelmet érdemel. Lényegében a kamrafibrilláció kiváltotta hirtelen szívhalál okozza 
a férfi lakosság átlagos életkorának alacsony voltát. 

Az okok közül leggyakoribb a szívinfarktushoz társuló kamrafibrilláció. Ez az ok az, amit megfelelő 
beavatkozással kezelni lehet. Más okok is előfordulnak, így a szív aneurizmájának rupturája, az aorta 
szív-közeli szakaszának disszekciója. Ezek egyrészt lényegében az élettel összeegyeztethetetlen 
másrészt orvosi eszközökkel nem vagy alig kezelhető elváltozások. Ezeknek azonban gyakorisága 
messze elmarad a kamrafibrilláció gyakoriságától. 

A kamrafibrillációt gyakorlatilag mindig akut coronaria szindróma váltja ki. Az ép és a beteg szívizom 
határán keletkező elektromos instabilitásból induló kamrafibrilláció okozza leggyakrabban a hirtelen 
halált. Háziorvosi szempontból rendkívüli fontosságú, hogy minden erőnkkel törekedjünk a 
szívinfarktushoz vezető kóros állapotok megelőzésével, felderítésével és kezelésével az infarktus 
kialakulásának megelőzésére. Két alapvető betegség tartozik ide: a hypertonia és a 
hypercholesterinaemia. Ezeknek felmérése, szűrése, kezelése, követése alapvető feladata minden 
háziorvosnak pontosan azért, hogy saját praxisunkban csökkenjen azon betegek száma, akik 
szívinfarktusra, tehát hirtelen szívhalálra esélyesek. 

A szívinfarktus korai invazív kezelése szerencsére egyre több helyen elérhető az országban. Már most 
látható, hogy a szívinfarktusban megbetegedettek korrekt korai kezelése, a percutan coronaria 
intervenció (PCI) országos elterjedése máris kedvezően befolyásolja az infarktus korai halálozását. 

I21* Heveny szívizomelhalás 
I4420 Teljes pitvar-kamrai block 
I4560 Pre-excitatiós syndroma 
I4600 Szívmegállás sikeres újraélesztéssel 
I4610 Hirtelen szívhalál, így meghatározva 
I4690 Szívmegállás, k.m.n. 
I4700 Re-entry kamrai arrhythmia 
I4720 Kamrai tachycardia 
I4900 Kamra fibrillatio és flutter 

*Az alcsoportokat terjedelmi okokból nem részletezzük 

Patophysiológia 

A szívizmot végartériák látják el. Az artériákban található érelmeszesedéses plakkok évekig, 
évtizedekig tünet és panasz nélkül alakulnak ki. A plakkok kifekélyesedése a coronariákon belüli 
áramlást jelentősen megzavarja, a szívizomhoz nem jut annyi oxigén az artériás véráramlás zavara 
miatt, amennyire szükség volna a szív normális működéséhez. A beszűkült / elzáródott coronaria 
szakaszok mögötti szívizomzat ischémiásan károsodik, ha a folyamat hosszabb ideig fennáll, elhal. Az 
így keletkező betegség a szívinfarktus. Ha az elzáródott coronária szakaszban releváns időn belül 
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helyre tudjuk állítani a keringést (4-8 óra), akkor a folyamat reverzibilis, ha nem, akkor a szívizomzat 
véglegesen elhal, helyét hosszú gyógyulási folyamat után összehúzódásra nem képes hegszövet veszi 
át. 

Az akut coronaria szindróma tehát súlyos, akutan kezdődő betegség, mely a hirtelen szívhalál okozója 
az esetek 85%-ban. Kellő időben (4 percen belül) megkezdett szakszerű újraélesztéssel és elektromos 
defibrillálással azonban a folyamat megfordítható és akár teljes gyógyulás is elérhető. Második 
helyen szerepel a kiváltó okok között a tüdőembólia. A halált itt is leggyakrabban kamrafibrilláció 
váltja ki. Értelem szerűen a sikeres reanimáció esélye is adott. 

Fontos azt érteni, hogy kamrafibrillációt kis terület elzáródása éppúgy okozhat, mint esetleges 
nagyobb coronaria szakasz elzáródása, sőt instabil angina, tehát reverzibilis coronária görcs is képes 
kamrafibrillációt kiváltani. A korai halálozást tehát nem befolyásolja, hogy kis vagy nagy terület 
záródott el, természetesen a kései halálozást és a szövődmények kialakulását jelentősen befolyásolja, 
hogy mekkora szívizom terület károsodott. 

Akut coronaria szindróma halálozása legnagyobb a keletkezés pillanatában, majd az idő múlásával 
négyzetes arányban csökken kamrafibrilláció kialakulásának valószínűsége. Sajnos évek óta 
görgetünk magunk előtt egy komoly statisztikai hibát. Ma szívinfarktusosnak azt a beteget tartjuk, aki 
ezzel a diagnózissal élve beért a kórházba. A közterületen, otthon, tehát a kórházi kezelés előtt 
meghaltak jelentős számánál nem történik kórbonctani vizsgálat a halál okának kiderítésére. Ha 
történik, akkor pedig sokszor nem eléggé informatív a halál okára vonatkozólag. Akik a szívinfarktus 
után egészen rövid időn belül meghalnak, azoknál nem alakul ki a kórbonctanilag jellegzetes és 
látható elváltozás. A kamrafibrillációnak - mai tudásunk szerint - nincs egyértelmű patológiai jele. 

Reanimáció 

Reanimáció során a megszűnt életműködéseket, a keringést és a légzést igyekszünk pótolni külső 
beavatkozással. Néhány alapfogalmat tisztázni kell: 

 CPR Cardio-pulmonalis resuscitáció/reanimáció 

 BLS (Basic Life Support) alapvetően a keringés és a légzés pótlására szolgáló eszköz nélküli 
beavatkozás. Laikusok által is végzendő tevékenység. 

 ALS (Advanced Life Support) kiterjesztett újraélesztés a reanimáció teljes orvosi 
eszköztárának bevetésével. Orvos, mentőtiszt által vezetett tevékenység, melyben segítőként 
laikusok is részt vehetnek. 

 AED (Automatic External Defibrillátor) a kamrafibrilláció megszüntetését szolgáló elektromos 
ütés adására szolgáló készülék, mely a kaotikus elektromos működést ismét szabályossá 
teszi, ezzel a természetes szívműködést helyreálltja. Laikusok által (is) végezhető 
tevékenység. 

Az időablak 

a keringés és/vagy a légzés megszűnte után maximum 4 perc áll rendelkezésünkre, hogy újra 
próbáljuk indítani a szívműködést. Ez idő eltelte után az agy, majd a többi életfontosságú szerv is 
véglegesen károsodik. Ez alól kivételt jelentenek a jeges vízbe esett sérültek. Az irodalomban több 
esetet is leírtak, ahol 20-30 perccel a jeges vízbe merülés után teljes gyógyulást sikerült elérni. Ennek 
oka minden bizonnyal a szervezet hirtelen lehűlése, ez az oxigén-igényt jelentősen csökkenti. Ennek a 
megfigyelésnek köszönhető a reanimáció ALS szakaszában a szervezet hirtelen hűtése, mint egy 
viszonylag új kezelési módszer. Eredményei bíztatók. Természetesen a 4 percen belül nagyon nem 
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mindegy, mikor kezdjük az újraélesztést, minél előbb, annál komolyabb az esély a keringés 
helyreállítására és az agyi károsodások megelőzésére. 

A reanimáció lépései 

Összeesett embert találunk szokatlan körülmények között. Hanyatt fektetve vizsgáljuk meg 
keringését és légzését. Ehhez a beteg arca fölé hajoljunk 10-20 cm magasságba. Szemünkkel nézzük a 
mellkast, figyelve annak emelkedését-süllyedését. A légzés vizsgálatához tartozik még, hogy a 
kilégzett levegőt érezzük arcunkon, továbbá halljuk is a kilégzést. Hangsúlyozom, hogy ehhez a 
vizsgálathoz semmiféle eszközt, hallgatót, vérnyomásmérőt stb. nem használunk. 

A keringést a carotis pulzus tapintásával vizsgáljuk a légzés vizsgálatával egyidejűleg. Egyszerre 
mindig csak az egyik oldalon, és több ujjunkkal vizsgáljuk a keringést a carotis pulzus tapintásával. A 
légzést háromféle módon tudjuk érzékelni így: látjuk a mellkas emelkedését belégzéskor, halljuk a 
kilégzést és arcbőrünkön érezzük a kilégzett levegőt. A fenti légzés-keringés vizsgálatára 10 
másodperc fordítható. Ha az egyik paramétert nem érezzük, az értelem szerűen magával vonja a 
másik megszűnését is. 

Fontos megemlíteni a terminális légzést (gaspolás). Ez a légzésfajta a végállapotú betegek mintegy 
20%-nál észlelhető. Nagy, látványos, legtöbbször fej- és nyakmozgással járó belégzés, melyet nem 
vagy alig követ kilégzés. Ez gyakorlatilag a légzés hiányával megegyező állapot. Érdemi oxigenizációt 
nem jelent. 

 

1. ábra. A légzés és keringés vizsgálata 
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Ha a keringés és a légzés hiányát állapítjuk meg, és reális esély van arra, hogy a keringés és/vagy a 
légzés 4 percen belül szűnt meg, haladéktalanul kezdjünk eszköz nélküli újraélesztést (BLS). 

Az újraélesztés megkezdése előtt két fontos kell tennünk: a beteget kemény alapra fektetjük. 
Legegyszerűbben a földre húzzuk. Ágyban, párnák közt, heverőn, fotelban stb. nem lehet érdemben 
újraéleszteni. Ahhoz, hogy tevékenységünk hatásos legyen, egyrészt a beteget kemény alapra kell 
fektetni, másrészt meg kell kérni a környezetünkben álló emberekből valakit, hogy a Mentőket 
értesítse a „megkezdett újraélesztés”-ről. 

Ezután végezzünk 30 mellkaskompressziót. Alul lévő kezünk ujjait a sternum alsó felére helyezzük, 
másik kezünk ujjaival kulcsoljuk össze az ábrán látható módon. Elfogadható az is, hogy alsó kezünket 
helyezzük a sternumra, ujjaink a beteg nyaka felé mutassanak, majd felső kezünket arra 
merőlegesen. A kompresszió mélysége 6-8 cm legyen. Frekvenciája percenként 100. 

 

2. ábra. A helyes kéztartás, mellkaskompresszió 
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3. ábra. Befúvás 

A 30 mellkaskompressziót, majd a 2 befúvást ismételjük folyamatosan. Két percenként végezzük el 
ismételten a légzés és keringés vizsgálatát az előbb leírt módon. A befúváshoz a beteg fejét 
hátraszegjük, ezzel megakadályozva a nyelv hátraesését, majd vagy a beteg száját zárjuk állának 
felemelésével és az orrába fújjuk a levegőt, vagy a szájba fújunk, ilyenkor az orrlyukat kell kézzel 
zárni. 

Hangsúlyozom, hogy reanimációs körülmények között bármilyen műszeres vizsgálat: 
vérnyomásmérés, fonendoszkóp, EKG stb. használata végzetes időveszteséghez vezet. Ha mód van 
rá, egy személy végezze a reanimációt és 2 percenként cseréljenek, ha ketten vagy többen vannak. 

Az újraélesztést minden esetben BLS-sel kezdjük, majd amikor a megfelelő felszerelés és a 
szakképzett segítség a helyszínre ért folytatjuk ALS-sel. 

A defibrillátor használata 

A félautomata defibrillátor lényegében az egyetlen lehetőség a hirtelen szívhalál okaként az esetek 
85%-ban fennálló kamrafibrilláció kezelésére. Semmi más gyógyszeres, mechanikus vagy egyéb 
kezelési módszerrel nem helyettesíthető. A háziorvosi és a laikus gyakorlatban a félautomata 
defibrillátor használata ajánlott. 

A defibrillátortól nem kell félni. Akkor és csak akkor lehet vele ütni, ha kamrafibrillációt észlel. Ha 
nem észlel fibrillációt, nem lehet vele ütni. A lépések: 
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A reanimáció (BLS) végzése mellett a helyszínre hozott defibrillátor elektródáit felragasztjuk a beteg 
mellkasára. Minden defibrillátor két öntapadós elektródával rendelkezik. Rajtuk ábra jelzi, hova kell 
ragasztani azokat. Az egyiket a jobb oldali mellkasfélre ragasztjuk a kulcscsont alá, a másikat a 
mellkas bal oldalára a középső hónaljvonal magasságába. Ezután az elektródákat csatlakoztatjuk a 
készülékhez, majd bekapcsoljuk a készüléket. 

Figyelem: minden defibrillátor táskájába tegyünk egy-két darab egyszerű, eldobható borotvát. Ha a 
beteg mellkasa szőrös - ez nem ritka - néhány mozdulattal a borotvával szírtelenítsünk és azután 
ragasszuk fel a lapátokat. A szőrzet egyrészt jelentősen rontja az áramvezetést, másrészt a szőrös 
mellkasra ütve égési sérüléseket okozunk, ezt kerüljük el. 

A készülék először az elektródákon át elektromos jeleket vezet el a mellkasról. A kérdés, amire 
lényegében választ kapunk, hogy kamrafibrilláció van vagy nincs. Ha a készülék kamrafibrillációt 
észlel, elkezdi feltölteni a defibrillátort, majd egy narancs- vagy piros színű gomb villogása jelzi, hogy 
a készülék kész az ütésre. Ekkor a reanimációt vezető személy hangosan szól, hogy mindenki engedje 
el a beteget. Az esetleg ott lévő oxigénpalackot elzárjuk és legalább 1-2 méterre elvisszük a betegtől, 
mindenki elengedi a beteget, az esetleg bekötött infúziót lezárjuk és a beteg mellé tesszük, majd a 
vezető a narancs/piros színű gomb lenyomásával elvégzi a defibrilláló ütést. 

Az ütés után azonnal BLS-t kezdünk és végezzük 2 percig. A keringést és a légzést csak 2 perc múlva 
vizsgáljuk. Ennek magyarázata, hogy a keringés a defibrilláló ütés után elektromos értelemben ugyan 
azonnal helyreáll és a szív sinus ritmusban kezd verni, azonban a szív pumpafunkciója csak kb. 2 perc 
alatt áll helyre. A pumpafunkció pótlására szolgál a 2 perces BLS. 

Figyelem: a gyakorlatban általában a keringés viszonylag hamar helyreáll, a carotis pulzus 2 perc 
múlva gyakorta tapintható, a légzés azonban csak később áll helyre. Értelemszerűen ilyenkor csak a 
nem működő funkciót, leggyakrabban a légzést kell pótolni. 

ALS kiterjesztett, eszközös újraélesztés 

Elméletben a BLS és ALS teendők élesen szétválnak, a gyakorlatban azonban mindig összemosódnak 
és egy folyamat a BLS - ALS átmenet. ALS-t mindig orvos vagy mentőtiszt vezeti, míg BLS-t végezhet 
teljesen laikus, erre kiképzett személy is. Minden újraélesztés mindig BLS -ként kezdődik, ha ALS -ben 
jártas szakember kezdi is el, és akkor válik ALS-sé, amikor a megfelelő technika és a kellő számú 
szakember a helyszínre ér. Itt is a legfontosabb, mint az egész reanimációs tevékenység során a 
keringés nélkül töltött idő minimumra csökkentése. Ez növeli legjobban a túlélés esélyét. 

Az ALS igazi célja, hogy a saját keringést (és a légzést) mielőbb el tudjuk indítani, tehát a szívet 
mielőbb működésbe hozzuk. A nagyon profi módon, teljesen szabályosan és hatékonyan végzett 
resuscitáció a keringésnek csak mintegy 25-30%-át pótolja. Ezért érthető, hogy a szívműködés 
mielőbbi helyreállítása a legfontosabb cél. 

Előfeltétele a hatásos ALS végzésének, hogy a beteg légútjai biztosítva legyenek. Erre optimális 
megoldás az endotracheális intubáció, ha azonban az ellátónak ebben nincs kellő gyakorlata, akkor 
valamilyen más légútbiztosítási eszközt használjon (laryngeális maszk, laryngeális tubus stb.) és ne 
vesztegessen fölöslegesen sok időt az intubálásra. ALS során törekedjünk a ballonos lélegeztetésre. 
Ugyancsak előfeltétel a nyitott fix véna, Ebbe - lehetőleg vastagabb - branülön keresztül Ringer 
infúziót kötünk be. Ha oxigénpalack van a közelünkben, csatlakoztassuk a lélegeztető ballonhoz és 
nyissuk meg. Reanimációban legjobb a 100%-os oxigén belélegeztetése. 
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Az ALS első lépéseiként a defibrillátort csatlakoztatjuk a beteghez és követjük annak utasításait. A 
bekapcsolt defibrillátor az analízis 10 másodperce alatt eldönti, hogy kamrafibrilláció van vagy nincs, 
további teendőinket ez alapvetően befolyásolja. A defibrillátor azon kívül, hogy elektromos ütést 
alkalmaz, a bekapcsolás pillanatától méri az időt, és figyeli a keringést, tehát monitorként is szolgál. 
Minden 2 perces periódus végén 10 másodpercig analizálja a betegről elvezetett EKG jeleket és 
eldönti, hogy újabb ütés szükséges-e vagy sem. 

Fontos, hogy a mechanikus újraélesztést a defibrillátor elektródok felszerelése közben, majd a 
készülék bekapcsolása alatt is folyamatosan fenn kell tartani, csak arra a - legfeljebb 10 másodpercre 
- szakadhat meg, amikor a készülék ritmus analízist végez. Az EKG alapján a szív működési zavarait két 
csoportba osztjuk (1. táblázat). 

1. táblázat. A szív működési zavarai a reanimáció szempontjából 

1. Sokkolható ritmuszavarok 
a) Kamrafibrilláció (VF) 
b) Pulzus nélküli kamrai tachykardia (VT) 

2. Nem sokkolható ritmuszavarok 
c) Asystolia (ASY) 
d) Pulzus nélküli elektromos aktivitás (PEA) 

3. A keringés helyreállása (ROSC Return of Spontaneous Circulation) 
 
A különbség a két betegcsoport között jelentős, ez teendőinket is meghatározza. A sokkolható 
ritmuszavarok gyógyulási hajlama lényegesen jobb. Az ROSC a leginkább kedvező kimenetel. 

A sokkolható ritmuszavarok kezelése 

Amilyen hamar lehet a defibrillátor ritmus analízise után elvégezzük az első sokk leadását. Ha a 
készülék áramerőssége változtatható, az első sokk energiája 200 Joule, a további összes ütést 360 
Joule energiával végezzük. A gyakorlatban elterjedt egyszerű defibrillátorok ütési energiája nem 
szabályozható, ilyen készülék használatakor az áramerősséggel nem kell foglalkozni. Minden 2 perces 
ciklus után a készülék ismét ritmus analízist végez, ha szükséges, újabb sokk adható le. Ezt ismételjük 
folyamatosan, míg a keringés biztos jeleit nem tapasztaljuk. Arra vonatkozólag nincs írott szabály, 
hogy hányszor lehet/kell ütni. Sokszor előfordul, hogy 8-10 ütést is leadunk 2 perces ciklusok során. 
Ha a beteg a reanimáció közben egyértelmű életjelenségeket mutat: mozgás, pislogás stb. hagyjuk 
abba a mellkaskompressziókat és vizsgáljuk a carotis pulzust. 

Reverzibilis okok 

A keringésmegállás hátterében állhatnak reverzibilis okok, ezeket végig kell gondolni és szükség 
esetén tenni kell ellenük. Didaktikai okokból ezeket 4H-4T jelekkel adjuk meg (2. táblázat). 

2. táblázat. A keringésmegállás reverzibilis okai 

Hipoxia 
Hipovolaemia 
Hipo- hiperkalaemia és acidózis 
Hipotermia 
Trombus (coronaria v. pulmonális embolia) 
Tenziós PTX 
Tamponád (pericardiális) 
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Toxinok 
 

Gyógyszerek alkalmazása 

Elöljáróban leszögezzük, hogy gyógyszerbevitelnek kizárólag intravénás formában van 
létjogosultsága. Ha ez semmiképp nem valósítható meg, elfogadható az intraosszeális 
gyógyszerbevitel. Az intramusculáris, subcután adás értelmetlen, tehát tilos. A régebben preferált 
intratrachális gyógyszerbevitel bizonytalan, ezért kerüljük. A gyógyszereket alapvetően a bekötött 
infúziós szerelék segítségével juttatjuk a szervezetbe. 

Adrenalin (Tonogen). A világ legjobb pozitív inotróp szere. Nagyon hamar bomlik. Adagja reanimáció 
során 3-4 percenként 1 mg (1 amp) iv. Sokkolandó ritmuszavarok esetén a Tonogen a 3. sokk leadása 
után szükséges, majd minden második kettő perces periódus után. 

Amiodaron (Cordarone). Visszatérő kamrafibrilláció és kamrai tachykardia esetén javítja a keringés 
helyreállításának esélyét. Adagja 300 mg iv bolusban 2 amp iv), majd ez még kiegészíthető 150 mg 
további Adásával. Ezután célszerű Cordaron-os infúziót bekötni. A napi adag 900 mg/24 óra. Ebből 
direkt beadtunk 450 mg-t összesen, tehát további 450 mg-ot kell egy 24 órás infúzióba tenni. A 
protokoll szerint a 3. leadott sokk után szükséges alkalmazni. 

Magnesium. Hypokalaemia illetve torsade de pointes esetén lehet indokolt. Adagja 1-2 gramm iv. 

Atropin. A 2005-2010 közti protokollban egyszer 3 mg adása volt a javaslat. Az új protokollban 
rutinszerű alkalmazása nem javasolt. 

Nem sokkolható ritmuszavarok 

A defibrillátor elektródákat felragasztva a ritmusanalízis után a készülék jelzi, hogy nem érez 
kamrafibrillációt. Ilyenkor ütést nem enged a defibrillátor. ALS során mielőbb légútbiztosítást 
végzünk endotracheális intubációval vagy egyéb - egyszerűbb - módon laringeális maszk, laringeális 
tubus használatával. Ballonnal lélegeztetünk, lehetőleg oxigéndúsítás mellett. Folyamatosan 
végezzük a mellkaskompressziót és már az első alkalommal, ahogy a defibrillátor jelez (hogy nem 
érzékel fibrillációt), adjunk 1 mg Tonogen-t. Ezt ismételjük minden második 2 perces ciklus során, 
tehát 4 percenként. 

Mikor hagyhatjuk abba az újraélesztést? 

1. Természetesen, ha a spontán keringés jeleit látjuk, vagyis a carotis pulzus tapintható, esetleg 
a beteg mozog, légzik pislog stb. (ROSC Return of Spontaneous Circulation). Figyelem: a 
gyakorlatban a keringés gyakran visszatér, a légzés viszont nem. Ilyen esetben a beteget 
lélegeztetni kell, lehetőleg intubálva és oxigéndúsítás mellett. 

2. Ha egyedül BLS-t kezdünk és segítséget hívunk, a segítség megérkezéséig ne hagyjuk abba az 
újraélesztést. 

3. Abba kell hagyni az újraélesztést, ha az egy személy, aki végzi, végképp kimerül. 
4. Bár sok reanimációban járatos szakembernek vannak csodával határos, akár 1-2 órás 

reanimáció utáni sikeres esetei, a gyakorlatban a szabályosan végzett reanimációt 40-50 
percnyi sikertelenség után abba lehet hagyni. 

A sikeres reanimáció után a beteget intenzív osztályon kell elhelyezni. A postreszuszcitációs kezelés 
intézeti feladat, itt nem részletezzük. Helyben megkezdendő a beteg fizikális hűtése és a vitális 
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paraméterek követése. Ha a reanimáció sikertelen, a vezető ezt mielőbb közölje a hozzátartozókkal. 
Előtte alakuljon ki konszenzus az ellátók között a sikertelenséget illetően. 

Gyermekek reanimációja 

Előfordul, hogy gyermeket kell újraéleszteni. Bár létezik külön csecsemő- és gyermekkori újraélesztési 
protokoll, az alapelv, hogy ezt az ismertetett felnőtt protokollt lehet gyermekek számára is 
alkalmazni. A kompresszió és a befúvás mértéke alkalmazkodjon a gyermek méreteihez. A 
defibrillátorok közül az összes használható 8 éves kor vagy 40 kg testsúly felett. Vannak olyan 
defibrillátorok, melyekhez külön gyermek elektródát is lehet vásárolni. A gyermek elektróda 
bekötése esetén a készülék automatikusan megfelezi az áramerősséget, így gyakorlatilag minden 
korosztályban használható. 

Irodalom 

Magyar Reanimációs Társaság honlapja: www.reanimatio.com BLS, ALS protokoll 
Sirák A. Sürgősségi betegellátás. 4. bővített és átdolgozott kiadás. Mátrix Kiadó (2008) 

Tesztkérdések 

1. Naponta átlagosan hány ember hal meg hazánkban hirtelen szívhalál következtében? 
A. 1-2 
B. 10-14 
C. 20-25 
D. Nincs adat 
 
2. Felnőtt betegeken a hirtelen halál oka 85%-ban kamrafibrilláció. 
A. Igaz 
B. Csak 50% 
C. Csak 15% 
D. 100% 
 
3. Mi a mellkaskompresszió - lélegeztetés aránya felnőtt reanimáció során? 
A. 5:1 
B. 15:2 
C. 15:1 
D. 30:2 
 
4. Mi a mellkaskompresszió - lélegeztetés aránya gyermek-reanimáció során? 
A. 5:1 
B. 15:2 
C. 15:1 
D. 30:2 
 
5.) Defibrilláló ütés után végezzünk 2 percig BLS-t. 
A. Fölösleges, a keringés helyreáll e nélkül is 
B. Helyes 
C. Nem vizsgálták 
D. Nem szabad, hagyjuk a keringést magától helyreállni 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: A, 3: D, 4: B, 5: B 
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Traumatológia. A családorvos diagnosztikus és terápiás lehetőségei 
dr. Sirák András 

Bevezetés 

Traumatológiai esetekkel a családorvos leggyakrabban nem rendelőjében, hanem a sérülés 
helyszínén találkozik. Néhány alapelvet jó betartani a beteg és a magunk érdekében. 

Alapelvek 

Mindig szisztematikusan vizsgáljuk végig a beteg teljes testét, akkor is, ha semmi panaszt nem jelez, 
ne csak a fájlalt testrészeket. Ehhez célszerű magunkban valamilyen vizsgálati sorrendet betartani (pl. 
a fejtől a nyakon, törzsön át a végtagok felé haladni). 

Ne higgyünk a kezdetben banálisnak tűnő panaszoknak. Egy komolyabb közlekedési vagy egyéb 
baleset során az ijedtség gyakran órákig elfedi a tüneteket. Amíg egy fájdalomról nem tudjuk 
egyértelműen kizárni törés vagy egyéb komolyabb sérülés lehetőségét, addig annak kell tartanunk. 
Egyszerű példa: motoros elesik, árokba fordul, gerincét egy ponton fájlalja, de fel tudott kelni, mire 
odaérünk. A fájdalmat mindaddig gerinctörésnek kell tartanunk, míg azt rtg., CT vizsgálat 
egyértelműen ki nem zárja. A sérült beteget fölöslegesen ne mozgassuk. Ha muszáj, csak annyit és 
kellő óvatossággal, amennyit mindenképpen szükséges. 

Nyílt törések esetén ne végezzünk repozíciót a helyszínen, mert ezzel esetleg a seb körüli 
szennyeződéseket besodorjuk a mélybe. Zárt törések esetén a nagyobb diszlokáció megszüntetését 
megpróbálhatjuk, kellő szisztémás fájdalomcsillapítás után. Ez különösen akkor fontos, ha a 
kiemelkedő törött csontcsőr feszíti a bőrt, mert esetleg átszúrhatja azt, ezáltal az eddigi zárt törés 
nyílttá válik. 

Egy sérült ellátását végezve soha ne feledkezzünk meg arról, hogy még más sérült is lehet a 
helyszínen. Erről mindjárt az elején célszerű tájékozódni. A kárhelyet gondosan át kell nézni. Sajnos 
előfordult már ennek elhagyásából végzetes mulasztás. 

A sérültek, különösen a halottak azonosítására mindig törekedni kell már a helyszínen. Valamilyen 
egyértelmű jelzéssel kell utalni arra, hogy egy-egy sérültnél mit találtunk, mit adtunk stb.. Erre 
kiválóan megfelel a sérült ruhájára, karjára ragtapasszal erősített írás vagy a nyakába akasztott 
úgynevezett triage-lap. Különösen akkor nagy jelentőségű ez, ha több sérültet látunk el egy 
helyszínen. 

A helyszíni ellátás során nem utolsósorban ügyeljünk arra, hogy mi magunk lehetőleg ne sérüljünk 
meg. Egy közúti baleset során ez nem mindig egyszerű, de van néhány olyan gondolat, ami segít 
ebben: nagy forgalmú út, autópálya úttestén csak addig tartózkodjunk, amíg ez feltétlenül fontos. 
Amint az ellátás lehetővé teszi, a sérültet vigyük le az úttestről. Gépkocsinkkal úgy kell megállni a fő 
forgalmi irányhoz képest, hogy fedezzen bennünket az autó. Nem jó az úttesten forgalmi akadályt 
képező gépkocsink, de sokkal jobb, mint ha egy figyelmetlen autós az ellátást végző személyek közé 
hajt. Nagyon fontos a külső ruházatunkra felvett fényvisszaverő mellény. Az elakadásjelzőt feltétlenül 
kapcsoljuk be. Este, éjszaka a családorvos felszereléséből nem hiányozhat a jól működő elemlámpa 
vagy homloklámpa. 

Tömeges baleset helyszínére érve (3 vagy több sérült) első feladatunk a sérültek számának, 
súlyossági fokának felmérése, majd erről a Mentők értesítése. Ez a konkrét betegellátást feltétlenül 
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megelőzi! Általában okosabb személyesen értesítenünk a Mentőket, de a szituációtól függően ezt a 
feladatot másnak is átadhatjuk. Ha átadjuk, soha ne úgy, hogy „valaki szóljon a Mentőknek”, hanem 
mindig konkrét személyre bízzuk az értesítést, és követeljük meg, hogy az értesítés után szóljon 
vissza a helyszínen tevékenykedő orvosnak. Általában az egyenruhát viselő személyek (katona, 
rendőr, MÁV-dolgozó stb.) alkalmasak ennek elvégzésére. Az értesítés során jelezzük a Mentőknek a 
sérültek számát, súlyossági fokát, az esetleg szükséges különleges mentési feladatokat (gépkocsiba 
szorult sérült, kiömlött benzin, szennyező anyag, kidőlt villanyoszlop stb.), valamint az esetleges 
forgalomtechnikai akadályokat (árvíz, hóakadály stb.). 

A beteg külső helyszínen történő ellátásánál ne feledkezzünk meg a baleset mellett az egyéb 
körülményekről: télen mínusz 4-5 C hidegben a fekvő sérültet azonnal takaróval, kabátokkal stb. 
védeni kell a lehűlés ellen, melegebb időben ez fölösleges. Előfordulhat, hogy baleset során mérgező 
vagy gyúlékony anyag is szabaddá válik, erre legyünk figyelemmel mind a beteg, mind magunk 
tekintetében (karambolos kocsi mellett senki ne gyújtson rá). 

A baleset helyszínén megjelenő laikusok általában nem fektetik le a sérültet, ha magától lefekszik, 
sokszor felültetik, felállítják. Mielőtt a sérült vizsgálatához kezdenénk, fektessük le. Ha egy betegen 
több szerv is sérül, mindig az élethez legfontosabb szerv megmentése határozza meg terápiás 
taktikánkat. Ez így kicsit bonyolultnak tűnik, de egy példával könnyen érthetővé válik. Motoros - 
karambol során - sérül a fején. Eszméletlen, füléből liquor és vér csurog, szemében üveg okozta 
áthatoló sérülés és darabos maxillatörés a helyszíni diagnózis. Nyilvánvaló, hogy itt a bázisfraktúra a 
legfontosabb diagnózis, ezután a szemsérülés, majd a maxillatörés. Ugyanez a szituáció bázisfraktúra 
nélkül: a teendők lényege az áthatoló szemsérülés ellátása, ha izolált darabos maxillatörést találunk 
szem- és koponyasérülés nélkül, ennek ellátása a cél. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a többi 
sérüléssel nem kell törődni, de ellátási stratégiánk központjában mindig a legfontosabb szerv 
sérülésének ellátásának kell állnia. 

Gondoljunk arra is, hogy a sérültnek a traumán kívül lehet egyéb belgyógyászati betegsége is. Erre 
tanulságos saját történetem. Motoros az árokba hajtott. bukósisakot viselt, az árok 50-60 cm mély 
volt, a sérülés nem tűnt túl komolynak, a beteg mégis masszívan eszméletlen volt. Hosszas vizsgálat 
után, ami legalább 10 percig tartott, a velem lévő nővér megtalálta a beteg zsebében az inzulin Pen-t. 
Ezután megmértük a vércukrát, 1,5 mmol/l volt. Nem ismertük, nem tudtuk, hogy diabeteses. 
Izzadása a forró nyáron nem tűnt fel. Ez az információ meggyorsította az ellátás menetét. 
Vénabiztosítás után kapott iv. 100 ml 40% Glucosum infúziót, mire feltisztult és elmondta, hogy 
reggel sietett a munkahelyére, nem volt ideje reggelizni, de az inzulint beadta magának otthon, majd 
elindult motorral a kb. 7-8 km-re lévő munkahelyére, útközben eszméletét vesztette. 

A sebek fajtái 

Az egyes sebfajták jellegzetességei és várható komplikációk miatt röviden összefoglaljuk a sebzések 
fajtáit. 

Metszett seb (vulnus scissum). Üveg, szike vagy más, igen éles tárgy okozza. Lényegében metszett 
sebek a sebészi műtétek sebzései. A sebszélek élesek, épek, szövettörmelék nincs, az összefekvő 
sebszéleket könnyű egyesíteni, a gyógyhajlama az összes seb között a legjobb. A friss seb élénken 
vérzik. 

Vágott seb (vulnus caesum). A sebzés viszonylag éles, de nem annyira, mint a metszett sebnél. A 
sebszélek közel olyan élesek, de kevés szövettörmelék kerül a sebszélek közé. Gyógyhajlama jó. 
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Zúzott seb (vulnus contusum). A zúzott sebet tompa tárgy ütése okozza, alakja szabálytalan. A 
sebszélek nem élesek, köztük jelentős mennyiségű szövettörmelék helyezkedik el, ami a gyógyulást 
jelentősen lassítja. Ellátásához a kimetszés általában szükséges, tehát a sebszélek átalakítása 
lényegében metszett sebbé. A seb gyógyhajlama sokkal rosszabb, mint a metszett sebeké. 

Szúrt seb (vulnus punctum). A szúrt sebekre jellemző a kis, sokszor csak 1-2 cm-es bemeneti nyílás és 
az ahhoz képest néha előforduló igen jelentős seb mélység. Attól, hogy kicsi a bemeneti nyílás, még 
életfontosságú szerv is sérülhet. Figyelem: a szúrt sebet otthon, helyszínen nem szabad szondával 
vizsgálni, mert életveszélyes vérzés indulhat belőle. Hasi szúrás vitális indikációval azonnal 
laparotomiát igénylő, mellkasi szúrás vitális indikációval azonnal thoracotomiát igénylő sérülés. A 
sérültet tehát olyan osztályra kell szállítani, ahol ezek a beavatkozások haladéktalanul elvégezhetők. 
Maga a seb anaerob fertőzésekre hajlamos. 

Szakított seb (vulnus lacerum). Lényegében ide tartozik a kör- vagy láncfűrész okozta fűrészelt seb 
(vulnus serratum) is. Jelentős anyaghiány és erősen roncsolódott sebszélek a fő jellemzői. A 
vérveszteséget általában szerencsésen csökkenti a roncsolódott seb. A végtag vagy végtag-rész 
leszakítása, anyaghiányos volta, valamint az erősen roncsolódott sebszélek nehézzé teszik a seb 
végleges ellátását. Kimetszés, bőrpótlás, per secundam gyógyulás, sebfertőződés sajnos 
mindennaposak ezeknél a sérüléseknél. 

Harapott seb (vulnus morsum). Legtöbbször kutya, de macska, róka vagy bármely más állat, néha 
ember harapása okozza. A seb jellegzetes alakja követi a harapás fogívének vonalát, általában nem 
különösebben nehéz felismerni. Mindig fertőzött sebnek tekintendő. Előfordul anyaghiányos formája 
is, ez leginkább a boxer-fajtájú kutyák harapása során keletkezik. Az ellátás során a sebellátás mellett 
figyelni kell a veszettség elleni védelemre is. Bőséges hydrogénperoxidos seböblítés általában véd az 
ilyenkor gyakori anaerob fertőzések ellen. 

Lőtt seb (vulnus sclopetatum). Mindig lőfegyver okozza. Két alapvető típusa a golyós és a sörétes 
fegyver okozta sérülés. A lényeg, hogy valamilyen fegyverből kilőtt golyó belép valahol az emberi 
szervezetbe, itt találjuk a sokszor jelentéktelenül kicsi bemeneti nyílást, majd a szervezeten 
végighaladva valahol kilép. Kilépéskor sokkal nagyobb szövetdarabot szakít ki, mint belépéskor 
(kimeneti nyílás). A be- és kimeneti nyílás között az út legtöbbször egyenes, de ezt azért a szervezet 
érintett szövetei befolyásolni tudják. A legfontosabb, hogy gondoljunk rá. A sörétes puska sok kis, 
apró lyukat üt, ezek közül egynek-egynek nem olyan nagy a kártétele, mint a golyós fegyverének, de 
összeadódnak a kisebb sérülések és akár végzetes bajt is okozhatnak (ilyen a legtöbb halálos 
vadászbaleset). Sörétes puska esetén nem mindig találunk kimeneti nyílást, a sörétek jó része bent 
marad a szervezetben. Mindig súlyosan fertőzött sebnek kell tekinteni. Különösen anaerob 
fertőzésekre hajlamos. 

A beteg vizsgálata 

Pulzus - vérnyomás - szaturáció 

Célszerű mindjárt az elején megmérni, ugyanis a további teendőket befolyásolja. Magas pulzusszám, 
alacsony vérnyomás a shock legbiztosabb klinikai jele. Traumás szituációban szinte mindig vérzéses 
shockot találunk. A saturáció egyszerű, ujjra húzható pulzoxyméterrel mérhető. Megfelelő a 95-99% 
közötti érték, ez alatt kóros. 
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Tudati állapot 

Egyszerűen, néhány szóval tájékozódunk arról, hogy a beteg magánál van-e. Ha nincs, 
eszméletlenségének fokát a Glasgow-skála szerint határozzuk meg egyszerűen (1. táblázat). 

1. táblázat. A Glasgow-skála 

Reakció Eredmény Minősítés 

Szemnyitás 

Spontán 
Felszólításra 
Fájdalomra 
Nincs 

4 
3 
2 
1 

jó 
nem megfelelő 
nem megfelelő 
nem megfelelő 

Motoros válasz 

Engedelmes 
Lokalizál 
Flexiós reakció 
Abnormális flexió 
Extensió 
Nincs 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

jó 
nem megfelelő 
nem megfelelő 
nem megfelelő 
nem megfelelő 
nem megfelelő 

Verbális válasz 

Orientált 
Zavart 
Összefüggéstelen szavak 
Érthetetlen hangok 
Nincs 

5 
4 
3 
2 
1 

jó 
nem megfelelő 
nem megfelelő 
nem megfelelő 
nem megfelelő 

Értelemszerűen optimális a 4+6+5 =15 eredmény. 

Először meg kell győződni arról, hogy a vitális funkciók normálisan működnek-e. Vagyis légzik-e, 
tapintható-e a carotis vagy femorális pulzus, nincs-e valamilyen légúti akadály, ami fulladást okozhat. 
A felsoroltak közül a leggyakoribb a szájban, garatban található légúti akadályt képező idegen test: 
hányadék, orrból, szájból jövő vérzés, elfordult protézis stb. Előfordult olyan baleset, ahol a 
commotio miatt eszméletlen sérült útszéli pocsolyába belefulladt néhány centiméter vízbe, miközben 
többen bámészkodtak mellette. 

Agyrázkódás – Commotio cerebri 

S0600 Agyrázkódás 
 

Nagyon gyakori sérülés. Nem csak a fej beütése során keletkezhet. A gerinc sérüléseinél, fáról leesés, 
gépkocsi- és motorbalesetek során gyakran találkozunk vele. Jellegzetes tünetei: eszméletlenség 
néhány percig, majd ez spontán rendeződik. Gyermekkorban ezt a szülők sokszor úgy fogalmazzák, 
hogy a kicsi pár percre elaludt. Figyelem! Arról, hogy volt-e eszméletvesztése, - ami commotióban 
igen gyakori, - maga a beteg nem mindig tud pontos felvilágosítást adni, erről a környezetét kell 
megkérdeznünk. 
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A tudati állapot jellegzetes zavara commotióban a visszakérdezés jelensége. A beteg többször 
visszakérdez arra, mi is történt vele, látszólag elfogadja a mondottakat, azután néhány perc múlva 
újra fölteszi ugyanazokat a kérdéseket. Legyünk türelmesek, nem arról van szó, hogy a beteg 
kontrollálni akar bennünket, hanem az agyrázkódás miatt időről időre elfelejti a történteket. További 
jellegzetes panasz a sokszor napokig tartó fejfájás, szédülés, hányás, hányinger. Előfordul, hogy a 
commotiós beteg vagy hozzátartozói le akarják beszélni az orvost a kórházi felvételről. Ennek soha ne 
engedjünk! Legtöbbször jó segítség, ha elmagyarázzuk a kórházi megfigyelés fontosságát. Ennek az a 
lényege, hogy a commotio mellett más agyi sérülés is meghúzódhat- a háttérben. 

Fej–nyaki sérülések 

S00* A fej felületes sérülése 
S01* A fej nyílt sebe 
S02* A koponya és arc csontjainak törései 
S03* A fej ízületeinek és szalagjainak ficama, distorsioja és disolcatioja 
S04* Agyidegek sérülése 
S05* A szem és szemgödör sérülései 
S06* Koponyaűri sérülések 
S07* A fej zúzódásos sérülése 
S08* A fej egyéb részleges traumás amputatioja 
S09* A fej egyéb és k.m.n. sérülés 
S10* Felületes nyaki sérülés 
S11* A nyak nyílt sebe 
S12* A nyak törése 
S13* Ficam, dislocatio és distorsio a nyak szintjében 
S14* Ideg- és gerincvelő-sérülés a nyak szintjében 
S15* Érsérülés a nyak szintjében 
S16* Izom- és ínsérülés a nyak szintjében 
S17* A nyak összenyomatása 
S18* Traumás amputatio a nyak szintjében 
S19* A nyak egyéb sérülése 

*Az alcsoportokat terjedelmi okok miatt nem részletezzük. 

Külsérelmi nyomok után kutatva tapintsuk végig a koponyát és a nyaki gerincet. Különösen gépkocsi-
baleseteknél gyakran sérül a nyak. Nyaki sérüléseknél sokszor a rátapintásra jelzett fájdalom az 
egyetlen kóros tünet. Fontos jel a fülből jövő vérzés, bázisfraktúra áll mögötte. Hasonlóképpen erre 
utal a pápaszem haematoma is. Fejen gyakori a tompa sérülés okozta haematoma, suffusio. 

A családorvos itt is sokat segíthet a prevencióban. A fejtámasz akkor áll jól és védi a gépkocsi utasait, 
ha az utas feje tetejéig ér. Az ennél alacsonyabbra beállított fejtámasz hátulról jövő ütközés esetén 
többet árt, mintha nem lenne, mert a felső nyaki csigolyák ficamát inkább elősegíti. Ha megnézzük 
találomra egy parkolóban az ott álló gépkocsikat, legalább minden másodikban rosszul beállított 
fejtámaszt találunk. 

Az agy sérülései általában rövidebb-hosszabb ideig tartó eszméletlenséggel járnak. Ezenkívül 
jellegzetes neurológiai tüneteket kell keresnünk, ilyen az anisocoria, a pupillák különböző tágassága, 
de bármilyen perifériás idegi tünet erre utal. Figyelem: az agysérülések jellegzetes kórlefolyása, hogy 
a beteg néhány órán át, tehát a helyszínen is rendezett idegrendszeri állapotban van (lucidum 
intervallum), majd a koponyán belül fejlődő haematoma (epidurális, subdurális vérzés) 
következtében a tünetek néhány óra alatt fejlődnek ki! Ezért nem lehet útjára engedni a legtöbb 
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sérültet a helyszínről. Fontos tudni, hogy ezeket az agyi sérüléseket a natív rtg. nem mutatja ki. CT 
vagy MR vizsgálat szükséges igazolásukhoz. 

A bőrsérülések mellett mindig keressük a fejen és nyakon nem ritka mély sérülések lehetőségét: a. 
carotis, v. jugularis, nyelőcső, légcső stb.. A sérülésekből nem szükséges a helyszínen eltávolítani a 
szennyeződést, idegen testeket, ez szakellátási feladat. 

Az állkapocs törését tapintással nagy biztonsággal meg lehet határozni. Maxillatörés diagnosztikáját a 
helyszínen a felső fogsor fölfelé történő nyomásával lehet tisztázni. Ha erre a beteg fájdalmat jelez, 
vagy elmozdulást találunk az arcon, nagy a valószínűsége a maxilla törésének. Természetesen 
műfogsor esetén, ezt eltávolítva végezzük a vizsgálatot. 

A szem sérülései 

S05* A szem és szemgödör sérülései 
*Az alcsoportokat terjedelmi okok miatt nem részletezzük. A pontos behatárolás csak részletes 
szakorvosi vizsgálat után lehetséges. 

Nem ritkák. Áthatoló szemsérülés a legveszélyesebb. Általában hegyes, éles anyagok okozzák: 
üvegdarab, szög stb. Ellátásához helyi érzéstelenítést alkalmazunk: 2%-os Lidocaint szívunk fel 0.5 ml 
mennyiségben 2 ml-es fecskendőbe és Aqua dest. injekciót 1,5 ml mennyiségben. Az így készített 
0,5%-os Lidocain oldatból tű nélkül (!) néhány cseppet a sérült szembe csepegtetünk, vagy Humacain 
oldatot használunk. Mindkét szemet steril lappal fedjük. A párhuzamos szemmozgások miatt az 
egészséges szem mozgása mellett a másik is elmozdul, a benne lévő idegen test pedig további 
sérüléseket okoz. Figyelem: a Humacain oldat hűtve tárolandó, orvosi táskában hordani nem lehet. 

Nem áthatoló szemsérüléseket általában a különböző idegentestek okoznak a szemhéjak belső 
felszínén, és a corneán. Érzéstelenítésük a fent leírt módon történik. Idegentest eltávolítását 
rendelőben megkísérelhetjük, helyszínen nem ajánlom. Eltávolításra alkalmas hurkapálca végére 
csavart steril vatta megnedvesítve. Ha ezzel nem sikerül az eltávolítás, - ez különösen a köszörülésből 
származó fémdaraboknál fordul elő, - a beteget érzéstelenítés után szemészetre utaljuk. Szemhéj 
kifordításra a rendelőben a Desmarres-kanál használatos. 

Conjunctivitis fotoelectrica. Ívhegesztés során vagy légfertőtlenítő lámpába nézéskor (Germicid 
lámpa), vagy szemvédő nélkül használt szolárium után keletkező, nagy fájdalommal, könnyezéssel 
járó steril kötőhártyagyulladás. Mindkét szemen egyszerre jelentkezik. A szem kötőhártyája igen 
erősen erezett, az anamnézis jellegzetes, meglehetősen gyakran fordul elő. Kezelése egyszerű: 
Tonogen ampullából 0,5 ml-t, Lidocain 2 ml 2% ampullából 2 ml-t 10 ml-es fecskendőbe szívunk, 
felhígítjuk 10 ml-re inj. Aqua dest. oldattal és ebből (tű nélkül!) a szembe cseppentünk néhány 
cseppet. A panaszok és a tünetek prompt javulni kezdenek, azonban néhány perc múlva - a Tonogen 
bomlása miatt - újra erősödnek, ezért ezt néhány percenként ismételni kell. Ha rendelkezésünkre áll, 
kiválóan megfelel az ellátáshoz a Tonogent már magában tartalmazó fogászati Lidocain inj. a fenti 
hígításban (inj. Lidocain 2% - Adrenalin 0,001%). Otthoni kezelésre az Oculogutta zinci cum ephedrino 
FoNo készítmény alkalmas. Adagja mindkét szembe 4-5x1-1 csepp. Szemészeti szakellátás ritkán 
szükséges. Ha ez nem szerezhető be, a fenti hígított Lidocain + Tonogen oldatot adjuk oda a betegnek 
azzal, hogy óránként cseppentsen a szemébe. 

Mellkasi sérülések 

S20* A mellkas felületes sérülése 
S21* A mellkas nyílt sebe 
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S22* A bordák, szegycsont és háti gerinc törése 
S23* A mellkas ízületeinek és szalagjainak ficama, dislocatioja és distorsioja 
S24* Ideg- és gerincvelő-sérülés a mellkas szintjében 
S25* Mellkasi erek sérülése 
S26* A szív sérülései 
S28* Mellkasi összenyomatás, mellkasi traumás csonkolás 
S29* Egyéb és k.m.n. mellkasi sérülések 

*Az alcsoportokat terjedelmi okok miatt nem részletezzük. 

Két irányból tenyerünkkel óvatosan megnyomjuk a mellkast (két oldalról befelé és antero-posterior 
irányban). A fájdalommal jelzett helyen nagy valószínűséggel törött bordát találunk. Mindkét oldalon 
hallgassuk meg a légzést. Ha nem egyforma erősségű, ptx (pneumothorax) állhat a háttérben. 
Ilyenkor a kopogtatás segít a diagnózis kialakításában. A háti gerinc aránylag ritkán sérül a gerinc 
lumbális és nyaki szakaszához képest. Hosszanti irányban, felülről lefelé húzzuk végig ujjunkat 
határozott mozdulattal a gerincen. A fájdalommal jelzett terület törésre gyanús. Kopogtatással 
tompulatot találunk gyengült légzés mellett hydro- vagy haemothorax esetén. 

A bordatörés gyakori sérülés. Általában jóindulatú, fájdalomcsillapításon kívül egyéb ellátást nem 
igénylő kórkép. Életveszélyes szövődményei vannak azonban, ezek azonnal intenzív osztályos 
elhelyezést igényelnek. Az ablakos bordatörés (Fract. costarum fenestrata) során egy, vagy egymás 
mellett több borda törik el egyenként két-két helyen. Paradox mellkas-mozgást, ptx-et, légzési 
elégtelenséget okoz. Kezelése: masszív fájdalomcsillapítás, lehetőleg Dolargan (25-50 mg) vagy 
Fentanyl inj. (0,1-0,2 mg, 1-2 ml), ha koponyasérülés, vagy egyéb kontraindikáció nem áll fenn, 
szükség esetén lélegeztetés. Ha a beteg spontán légzik, jó, ha a levegőt oxigénnel dúsítjuk. A sorozat-
bordatörés során egy vonalban egymás alatt lévő bordák egy-egy helyen törnek egymás alatt. A 
veszélyei ugyanazok, a kezelés is hasonló. 

Feszülő pneumothorax felismerése nem nehéz diagnózis. A beteg láthatóan dyspnoes, légzése 
akadozó. Minden légvétel fájdalmas. Nagyobb ptx esetén kopogtatással dobozos kopogtatási hangot 
hallunk a beteg oldalon. Az oxigén saturáció csökken. Természetesen mindkét oldalt meg kell 
kopogtatni. A feszülő ptx helyszíni beavatkozást igényel, az enyhébb esetekben ez nem szükséges. 
Feszülő ptx esetén az V-VI. bordaközben kell megszúrni a mellkast az oldalsó vagy a hátsó 
hónaljvonalban, az alsó borda felső szélénél. A tűt aránylag éles szögben fölfelé tartsuk, ne a 
mellkasfalra merőlegesen. Lehetőleg branült vezessünk be a mellkasba. Végére fecskendőt illesszünk. 
Szerencsésebb, ha infúziós szerelék egy kb. 10 cm-es darabját szereljük a branül végére a fém vezető 
kihúzása után és annak a végére a fecskendőt. Figyelem: előfordul súlyos ptx külsérelmi nyom nélkül 
is, gondoljunk rá! 

A szív sérülései a helyszínen nem látatók el korrekt módon, de itt is akad tennivalója a 
családorvosnak. A szívsérültekre gyakran jellemző, hogy a beteg is, környezete is hamis kórelőzményt 
ad elő. Figyelem: az egészen kis mellkasi szúrt seb is lehet életveszélyes szívsérülésre árulkodó jel. A 
szívsérült általában haemopericardium feszülése következtében hal meg. Nagyon fontos a beteg 
meztelen mellkasának gondos megtekintése. 

Hasi sérülések 

S30* A has, az ágyék és a medence felületes sérülései 
S31* A has, az ágyék és a medence nyílt sebe 
S32* A has, az ágyék és a medence törése 
S33* Ágyéki gerinc, medence ízületeinek és szalagjainak ficama, dislocatioja 
S34* Idegek és gerincvelő sérülése a has, az ágyék és a medence szintjében 
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S35* Érsérülések a has, az ágyék és a medence szintjében 
S36* A hasüreg szerveinek sérülése 
S37* Medencei szerv sérülése 
S38* A has, az ágyék és a medence összenyomatásos sérülésre, részleges amputatioja 
S39* A has, az ágyék és a medence egyéb sérülése 

*Az alcsoportokat terjedelmi okok miatt nem részletezzük. 

Részben a hasi zsigerek, részben a hasüreget körülvevő csontok sérüléseit vizsgáljuk. Tapintással 
fájdalmat, izomvédekezést, rezisztenciát vizsgálunk, továbbá szabadon elmozduló folyadékot, ami a 
traumás esetek nagy részében hasűri vérzésből származik. A tapintás szabályai megegyeznek az 
általános belgyógyászati betegvizsgálatnál használt eljárással. 

Szabad hasűri folyadékot két helyzetben kell kopogtatni: először hanyatt fekvő helyzetben, majd a 
beteget oldalra fordítva. Ha a tompultként kopogtatható folyadék elmozdul, nagy valószínűséggel 
hasűri vérzésről van szó. Ilyenkor hamar megjelennek a vérzéses shock klinikai jelei is. Oka 
leggyakrabban a lép repedése, ami gyakran két szakaszban zajlik. Először tompa hasi fájdalmat jelez a 
beteg a bal bordaív alatt, majd a lép tokja néhány perc vagy óra után hirtelen megreped, akkor 
következik be a hasűri vérzés. Belső vérzést okozhat még a máj és a vese rupturája, valamint a 
hasban retroperitoneálisan elhelyezkedő nagy erek sérülése. Figyelem: előfordul, hogy a 
kétszakaszos lépruptura második szakasza akár 1-2 héttel az eredeti sérülés után következik be! 

A csontok vizsgálatánál legyünk különösen óvatosak. A lumbális gerinc törései gyakoriak. Az éles 
fájdalom a gerinc táján erre utal. Ilyenkor a legcsekélyebb rossz mozgatással is végleges harántlaesiót 
okozhatunk, ezért kerüljük. A gerinctörés kellő rögzítés mellett meggyógyul, ha azonban a gerincvelőt 
átvágja a törött gerinc, végleges paraplegia a következmény. A beteg felemelésére használjunk 
lapáthordágyat, ha ez nem áll rendelkezésünkre, a tálca-fogást: ebben 3-4 személy egymás mellé 
térdelve mindkét kezét a beteg alá helyezi. Egyikük vezényszavára egyszerre emelik fel a sérültet, 
mintha tálcán feküdne. A gerinctörések helyszíni vizsgálatához hozzátartozik a lábak 
mozgásképességének vizsgálata. Szólítsuk fel a beteget, hogy húzza fel térdben egyik, majd másik 
lábát. 

A medence csontjai aránylag gyakran törnek. Két tenyerünket a medencelapát két oldalára téve 
összenyomjuk a medencét. A fájdalom jelzi a törés helyét. 

Akut gerincvelő sérülés 

S14* Ideg- és gerincvelő-sérülés a nyak szintjében 
S24* Ideg- és gerincvelő-sérülés a mellkas szintjében 
S34* Idegek és gerincvelő sérülése a has, az ágyék és a medence szintjében 

*Az alcsoportokat terjedelmi okok miatt nem részletezzük. 

Főleg közlekedési balesetek és magasból esés során fordul elő a gerincvelő sérülése. Jellegzetes 
tünete a sérülés magasságától függő paraplegia (a két alsó végtag szimmetrikus bénulása, esetleg 
tetraplegia (mind a négy végtag bénulása). Szerencsére előfordulnak reverzibilis esetek is, ahol 
kórtani értelemben nem szakad meg a gerincvelő folytonossága, hanem a sérülés miatt kialakult 
oedema okozza a tüneteket. 

A felső végtag sérülései 

S40* A váll és felkar felületes sérülései 
S41* A váll és felkar nyílt sebe 
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S42* A váll és felkar törése 
S43* A vállöv ízületeinek és szalagjainak ficama, dislocatioja, distorsioja 
S44* Idegek sérülése a váll és felkar szintjében 
S45* A váll és felkar ereinek sérülése 
S46* A váll és felkar izmainak és inainak sérülése 
S47* A váll és felkar összenyomatása 
S48* A váll és felkar traumás amputatioja 
S49* A váll és felkar egyéb sérülései 
S50* Az alkar felületes sérülései 
S51* Az alkar nyílt sebe 
S52* Az alkar törése 
S53* A könyökízület és szalagjainak ficama, dislocatioja, distorsioja 
S54* Idegek sérülése az alkar szintjében 
S55* Az alkar ereinek sérülése 
S56* Izmok és inak sérülése az alkar szintjében 
S57* Az alkar zúzódása 
S58* A könyök és alkar traumás amputatioja 
S59* Az alkar egyéb sérülései 
S60* A csukló és kéz felületes sérülései 
S61* A csukló és kéz nyílt sebe 
S62* Törés a csukló és kéz szintjében 
S63* Ficam, dislocatio, distorsio a csukló és kéz szintjében 
S64* Idegek sérülése az csukló és kéz szintjében 
S65* Erek sérülése az csukló és kéz szintjében 
S66* Izmok és inak sérülése az csukló és kéz szintjében 
S67* A csukló és kéz zúzódása 
S68* A könyök és csukló és kéz traumás csonkolása 
S69* A csukló és kéz egyéb sérülései 

*Az alcsoportokat terjedelmi okok miatt nem részletezzük. 

A végtagok töréseire, ficamaira legtöbbször a jól látható deformitás, rendellenes tartás, kóros 
mozgathatóság jól utal. Ezen kívül a fájdalom az a vezető tünet, amit keresnünk kell. 

A kulcscsont a leggyakrabban eltörő csontunk. Vizsgálata egyszerű tapintással történik, a törés igen 
nagy valószínűséggel megállapítható. 

A felkarcsont törését mozgatással vizsgáljuk. Finoman abdukálni próbáljuk a felkart, ha a beteg 
fájdalmat jelez, vagy kóros mozgathatóságot találunk a csonton, a vizsgálatot befejezzük és a törést 
Desault-kötéssel rögzítjük. 

A váll ficama nem ritka sérülés. Ilyenkor a vállízületet üresnek tapintjuk, a beteg nagy fájdalom 
mellett másik karjával próbálja rögzíteni kificamodott vállát, mozgatni nem tudja felszólításra sem. 
Helyretétel szakintézetben. A helyszínen csak a habituális vállficamot reponáljuk, ha a vállízület elég 
laza. Ha a felkar óvatos abdukciójára ez nem sikerül, fájdalomcsillapítás után rögzítve kórházba 
utaljuk. Rögzítésre általában a háromszögletűre hajtott kendő vagy megfelelő méretű, a törzsre 
húzható Ramofix kötszer is megfelel, de legalkalmasabb a Desault-kötés. 

A végtagcsontok törésére szinte mindig felhívja a figyelmet a végtag törött részének az anatómiai 
viszonyoktól eltérő állása. Ha ezt látjuk, biztos a törés vagy ficam, esetleg mindkettő diagnózisa. Az 
ízületek óvatos mozgatásával próbáljuk meg tisztázni ép voltukat. Ha erre a beteg fájdalmat jelez, ne 
erőltessük. 
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Az ízületeket mindig elemi mozgásaira bontva próbáljuk meg mozgatni. Vállízület: ab- addukció, ante- 
retroflexió, rotáció. Könyökízület: flexió- extensió, pronatio, supinatio. Csukló: palmar flexió, dorsal 
extensió, körmozgás. A kéz elemi mozgásai: az ujjak flexiója, extensioja, oppositio és a mély flexorok 
vizsgálata: ehhez az ujjakat a vizsgáló megfogja a középperc magasságában és a beteget flexióra 
szólítja fel. Ilyenkor csak a distalis ujjpercek hajlanak be. Ha bármelyik működés kiesett, törés, 
ínsérülés, ritkábban idegsérülés áll a háttérben. A kéztőcsontok sérülései bonyolult felszínük miatt 
aránylag nehezen diagnosztizálhatóak. 

Az alsó végtag sérülései 

S70* A csípő és comb felületes sérülései 
S71* A csípő és comb nyílt sebe 
S72* A combcsont törései 
S73* A csípőízület és szalagjainak ficama, dislocatioja, distorsioja 
S74* Idegek sérülése a csípő és comb szintjében 
S75* Erek sérülése a csípő és comb szintjében 
S76* Izom- és ínsérülés a csípő és comb szintjében 
S77* A csípő és comb zózódása 
S78* A csípő és comb traumás csonkolása 
S79* A csípő és comb egyéb sérülései 
S80* A lábszár felületes sérülései 
S81* A lábszár nyílt sebe 
S82* A lábszár törése 
S83* A térd ficama, dislocatioja, distorsioja 
S84* Idegek sérülése a lábszár szintjében 
S85* Erek sérülése a lábszár szintjében 
S86* Izmok és inak sérülése a lábszár szintjében 
S87* A lábszár zúzódása 
S88* A lábszár traumás amputatioja 
S89* A lábszár egyéb sérülései 
S90* A láb és boka felületes sérülése 
S91* A boka és lábfej kéz nyílt sebe 
S92* Lábtörés 
S93* A lábfej ízületeinek ficama, dislocatioa, distorsioja 
S94* Idegek sérülése a boka és láb szintjében 
S95* Erek sérülése a boka és láb szintjében 
S96* Izmok-inak sérülése a boka és láb szintjében 
S97* A boka és lábfej zúzódása 
S98* A boka és lábfej traumás csonkolása 
S99* A boka és láb egyéb sérülése 

*Az alcsoportokat terjedelmi okok miatt nem részletezzük. 

A combnyak törése minden életkorban előforduló gyakori sérülés. Minél idősebb egy beteg, annál 
nagyobb eséllyel történik már kisebb sérüléstől, eleséstől is. Biztos jele, ha a beteg fekvő helyzetben 
egyik lábát aktívan nem tudja mozgatni, a láb megrövidül és a lábfej kifelé fordul. Ha e hármas kép 
összeáll, a combnyaktörés diagnózisa biztos. Két tünet esetén nagyon valószínű. Figyelem: az 
úgynevezett beékelt combnyaktörés nem ritka sérülés, ilyenkor a törött csontvégek a környező 
izomzat feszítő hatására úgy összenyomódnak, hogy a beteg akár járni is tud rajta, bár ez nagyon 
fájdalmas. A beékelt combnyaktörés sérültje 1-3 nap múlva válik járásképtelenné. Ezért (is) fontos, 
hogy csípőtáji sérültről minden körülmények között készüljön mielőbb rtg. felvétel. 
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Combtest törése általában látható a deformáltság miatt, amit mindig az ellenoldali állapottal 
összehasonlítva vizsgálunk. 

A patella törése nem túl gyakori. A térdben viszont igen gyakoriak a különböző meniscus és 
keresztszalag sérülések. Egyértelmű megítélésük fizikális vizsgálattal a helyszínen ritkán sikerül, 
inkább a gyanút lehet fölvetni. 

Az alsó végtag csontjai törésének vizsgálatához, ha minden más klinikai tünet negatív, remek segítség 
a talp határozott megütése a sarokcsont táján. Szinte soha nem fordul elő, hogy ne jelezne erre a 
beteg fájdalmat a törött területen. A tibia törése ritkán okoz diagnosztikus nehézséget deformitása 
miatt. A fibula nem teherviselő csont, így törésének kisebb a jelentősége. 

A boka duzzanata sérülésre utal. A helyszíni ellátás szempontjából mindegy, hogy törés, rándulás, 
esetleg szalagszakadás a duzzanat oka: rögzítés, fájdalomcsillapítás a teendő, a többi szakintézeti 
feladat. Sokan - sajnos néha orvosok is - lebecsülik a szalagszakadást, pedig sokszor nehezebben 
gyógyuló elváltozás, mint a törés. 

A láb csontjai közül az V. metatarsus sérül leggyakrabban. Fájdalom, duzzanat, járásképtelenség a 
jellemző tünetcsoport. Rögzítés után szakellátásra küldjük. A sarokcsont ritkábban törik, de törése a 
viszonylag rossz vérellátás miatt nehezen gyógyul. 

Bár nem a szorosan vett sürgősségi ellátáshoz tartozik, hasznos tudni róla, hogy egyes csontok 
töréseit a rtg. felvétel nem biztosan mutatja ki azonnal. Jellegzetesen ilyenek a bordák és a 
kéztőcsontok. Ha tehát egy beteg bordája vagy csuklója sérülés után fájdalmas és a rtg. negatív, 
higgyünk a betegnek, és a felvételt kb. 10 nap elteltével ismételtessük meg. Ekkorra az eddig nem 
látszó hajszálvékony törésvonalat lényegében kirajzolja a kezdődő callusképződés, ami rtg. felvételen 
láthatóvá válik. 

Kezelés 

Terápiás alapelvek 

A traumatológiai betegellátás két helyszíni alapelve a fájdalomcsillapítás és a rögzítés. A kórház 
esetleges közelsége soha ne tántorítson el ezek gondos elvégzésétől. Ha a helyszínre orvos, 
mentőtiszt nélküli mentő érkezik, követeljük meg a rögzítést a mentőktől, a fájdalomcsillapítást pedig 
végezzük el. 

Rögzítés 

Rögzítésre a gerinc, koponya, mellkas, medence, combnyak és combtest töréseinél a vákuum-matrac 
szolgál. Óvatosan belefektetve a sérültet leszívjuk belőle a levegőt. Ekkor a benne lévő rizsszem 
nagyságú műanyag szemcsék egymáshoz tapadnak és biztosan rögzítik a sérült részeket. Nyaki 
gerincsérülést legjobban a Stiftneck rögzíti, ami minden mentőautóban megtalálható. 

Egyéb perifériás csontok rögzítésére pneumatikus és vákuum sínek használhatóak, ezeket ma 
Magyarországon kapni lehet. Valamennyi mentőgépkocsiban rendelkezésünkre állnak. A 
pneumatikus sínek nagy hátránya, hogy anatómiai viszonyokra tervezték, tehát ficamok, dislocalt 
törések rögzítésére nem alkalmasak. 

Ha ezek nem állnak rendelkezésünkre, az egyszerű, hagyományos Kramer-sín a megoldás. Nem 
tökéletes, de sokkal jobb a semminél. 
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Fájdalomcsillapítás 

Alapelv, hogy úgy és annyi fájdalomcsillapítót adjunk, amennyi feltétlenül szükséges. A szisztémásan 
adható szereket a 2. táblázatban foglaljuk össze. 

1. táblázat. Szisztémásan adható fájdalomcsillapítók 

Név Adag, adagolás Sérülés 

Algopyrin 1-2 g, 2-4 ml iv. Csukló, alkar, boka, kulcscsont, fedett has, égés, 
koponyasérülés 

Contramal vagy 
Tramadol 

100-200 mg, 2-4 ml 
iv. 

Felkar, koponya, mellkas, fedetett has, égés 

Dolargan 25-50 mg, 0,5-1,0 
ml iv., hígítva, 
frakcionáltan 

Femur és combnyak, tibia, térd, medence, felkar, 
kiterjedt lágyrészsérülés, égés. Nem adjuk: koponya, 
fedett hasi sérültnek 

Fentanyl 0,1 mg/2 
ml 

0,1-0,2 mg, 2-4 ml Femur és combnyak, tibia, térd, medence, felkar, 
kiterjedt lágyrész sérülés, égés 
Nem adjuk: koponya, fedett hasi sérültnek 

 
 
A háziorvos táskájában tartott Morphin injekciót általában traumatológiai eseményeknél nem 
használjuk a többi szerhez képest viszonylag lassú kiürülése miatt. Ha mégis szükséges használata (pl. 
balesetbe belefutunk és nincs velünk egyéb szer), azt mindig hígítva és frakcionáltan tegyük, vagyis az 
1 ml - 20 mg hatóanyagú Morphint 10 ml-es fecskendőben hígítsuk fel 10 ml-re Ringer oldattal, amit 
az infúzióból szívunk ki, vagy Aqua dest, vagy 0,9% NaCl oldattal és 1-2 ml-ként adagoljuk a fájdalom 
enyhüléséig. Figyelem: a kábító fájdalomcsillapítók felszívódása, hatásának kialakulása iv. adás esetén 
is 3-4 perc múlva várható. Fontos, hogy az egyes gyógyszerek felülről lefelé haladva adhatók egymás 
után, - ha szükséges, - anélkül, hogy egymás hatását zavarnák. Fordítva adásuk értelmetlen. 

Alkalmazhatunk helyi fájdalomcsillapítást Lidocain infiltrációval. Erre az 1%-os Lidocain alkalmas. 
Legyünk óvatosak a sterilitást illetően, a beszúrás előtt 2 ízben töröljük át fertőtlenítő oldattal a bőrt 
(pl. Sol. Betadine). A helyszínen erre nem igazán nyílik lehetőségünk, a rendelőben inkább. A fertőzés 
veszélye miatt súlyos szövődményt is okozhatunk vele. 

A traumás shock viszonylag gyakran előforduló kórkép. Jelei az általános shock tünetek, tehát 
tachycardia, alacsony vérnyomás mellett a jellegzetes traumás kórelőzmény. Kiváltó oka a külső vagy 
belső vérvesztés és a fájdalom, amit a sérülések okoznak. Így világos, hogy kellő fájdalomcsillapítás és 
a volumenpótlás a shock helyszíni ellátásának folyamata. A rögzítés lényegében fájdalom 
keletkezését védi ki, így nagyon fontos része a helyszíni ellátásnak. 

Replantáció 

Ma már nem tartozik a ritkaságok közé, hogy amputált végtagokat sikeresen visszaültetnek. 
Bármilyen hihetetlen, ennek a műtétnek is a kulcsa sokszor a családorvos kezében van. Fel kell 
ismerni, hogy az amputált végtag, végtagrész replantációra alkalmas. Ennek jele, ha az amputáció 
aránylag éles módon történt és a sebszél nem túlzottan roncsolt. Ha a felismerésen túl vagyunk, két 
alapvető dolgot kell csinálnunk: az amputált részt megfelelően le kell hűtenünk, és megfelelő 
nedvesítéssel a kiszáradástól kell óvnunk a seb felszínét. Ennek módja, hogy az amputátumot normál 
hűtő hőmérsékletű (+5-6 C-nál nem hidegebb) jégakkuk, tejeszacskók stb. közé helyezzük, továbbá 
steril lappal fedjük, amit belocsolunk steril fiziológiás sóoldattal, Ringer oldattal stb.. Ilyen oldathoz 
legegyszerűbben infúziós palack felbontásával juthatunk. Figyelem: káros az is, ha túlzottan lehűtjük 
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az amputátumot, ezért ne alkalmazzunk 0 C alatti hőmérsékletű hűtő eszközöket. Ne feledkezzünk 
meg itt sem a megfelelő fájdalomcsillapításról, valamint a fogadó osztály értesítéséről. 

Milyen sebeket láthat el a háziorvos? 

A válasz egyszerű is meg bonyolult is: azokat a sebeket, melyeknek ellátása nem haladja meg 
kompetenciáját, továbbá azokat, melyeknek ellátásában kellő terápiás biztonsággal bír és követni 
tudja a sebgyógyulás folyamatát. 

Elláthat egyszerű bőrsebeket, lágyrészsérüléseket, de nem láthat el ízületi tok vagy testüreg 
megnyílásával járó sebeket akkor sem, ha azok kis méretűek. Így pl. kéz ujjain a PIP ízületek tokja 
egészen felszínesen, közvetlenül a bőr alatt helyezkedik el, nagyon könnyen megnyílnak. Nem láthat 
el olyan sebeket, ahol ín-, ér- és idegsérülés is történt. Itt ugyanis ezeket a sérüléseket kell 
elsődlegesen ellátni, csak ezután végezhető bőrvarrat. A sebgyógyulás szempontjából ideális a 
metszett seb. A többi sebet a metszetthez hasonlóvá kell alakítani, belőlük a roncsolódott 
lágyrészeket el kell távolítani kimetszéssel, megfelelő érzéstelenítés után. 

Sebellátás 

A keletkezett sebet megtekintjük, megtisztítjuk és fertőtlenítjük. A megtisztítás alatt sokszor 
belekerült idegentestek eltávolítását vagy egyéb szennyeződés eltávolítását is érteni kell. Seb 
tisztítására legegyszerűbb és a legjobb megoldás a 3% H2O2 oldattal történő öblítés (Hydrogenum 
peroxydatum dilutum 3%). Minden sebnek a legnagyobb veszélye az anaerob fertőződés. Erre 
egyrészt a mély, levegőtől elzárt sebek hajlamosak, mint a szúrt, lőtt sebek, másrészt a sebbe kerülő 
hydrogénperoxid oldatból felszabaduló oxigén csökkenti az anaerob fertőződés esélyét. Ezután a 
sebet fertőtlenítsük legegyszerűbben Betadine oldattal, de megfelel a gyógyszertári Merbromin oldat 
is. Ha a sebszéleket egyesíteni kell, ez általában az 1,5 cm-nél hosszabb sebeknél áll, az egyesítést 
végezzük el Lidocainos infiltráció után (1% Lidocain inj 5-10 ml). A sebegyesítés végezhető varrással 
vagy összefekvő, nem feszülő sebek esetén Steri-Strip ragasztóval is. Ne használjunk kapcsot 
sebegyesítésre. Az egyesített sebet bekötjük, a kötést 2-3 naponta kell cserélni, majd 7-10 nap múlva 
kell a varratot eltávolítani. 

A sebek közül van néhány fajta, ami biztosan fertőzöttnek tekintendő. Ezeknél a sebeknél a 
szokottnál is jobban kell figyelni az esetleges sebfertőződés veszélyére. Ilyenek az állatbontás közben 
elszenvedett sérülések (disznóvágás, halbontás stb.), a víz alatt elszenvedett sérülések (víz alatt 
üvegbe lépés), a harapott és a lőtt sebek. Ilyen sebzések esetén még a fertőződés kialakulása előtt 
célszerű széles spektrumú antibiotikumot adni 

Tetanus- és lyssa profilaxis 

A sérülések nagy veszélye a seben át történő fertőződés. Leginkább két betegség tartozik ide: a 
tetanus és a veszettség. Minden seb ellátásánál ezekre figyelni kell. A két betegség profilaktikus 
filozófiája egymással ellentétes: Kérdéses vagy határesetekben inkább adjunk tetanus elleni oltást, 
tehát ezt minél több beteg kapja meg. A lyssánál pont fordítva kell eljárni, lehetőleg minél kevesebb 
ember kapjon veszettség ellen oltást. A lyssa-oltás magában sem veszélytelen eljárás. A szakirodalom 
100000 oltásra ír le egy halálos oltási szövődményt, de kb. 10000 oltásra jut egy súlyos encephalitis. 

Tetanus 

Kórokozója a Clostridium tetani nevű anaerob, toxintermelő baktérium. A tetanus (merevgörcs) 
mintegy 50%-os halálozással jár. Csak sérülésen keresztül jut be a szervezetbe. Különösen 
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veszélyesek a viszonylag kis méretű szúrt sebek (rózsa tüske stb.). Levegőtől elzárva kezd a baktérium 
szaporodni, toxinja okozza a merevgörcsöt a sebzés után 3-10 napon belül. 

Megelőzésére egyrészt gyermekkortól oltunk mindenkit. A felnőtteket, akik már régebben ugyan, de 
kaptak védőoltást, a sérülés után úgynevezett emlékeztető oltásban kell részesíteni. Ennek hatására 
1-2 nap alatt jelentős immunválasz alakul ki és a szervezet ellenáll a tetanus fertőzésnek. A jelenlegi 
oltási rend szerint a gyermekek 3 hónapos korban kapnak először olyan kombinált védőoltást, 
amiben tetanus toxoid is van, ezt a kisgyermekkor során többször- ismétlik. A jelenlegi oltási rendben 
16 éves korig mindenki védett a tetanus fertőzés ellen. 16 éves kor fölött kell emlékeztető oltást adni 
sérülés esetén. Jelenleg Magyarországon a tetanol-pur oltóanyag a hivatalosan elfogadott. Adagja 
egyszer 1 amp., a sérülés után 24 órán belül im. beadva. Védettsége 5 évre szól. Térítésmentesen 
rendelhető (Eü. kiemelt). A javasló orvosnak a háziorvos saját magát írhatja be. Beadása 
tapasztalatom szerint nem jár semmiféle szisztémás reakcióval. Fontossága miatt kontraindikációja 
lényegében nincs. Hűtve tárolandó a beadásig. Terhesség és szoptatás alatt is adható. Használatuk 
után semmiféle diéta vagy egyéb megszorítás nem szükséges. 

Tetanus ellen a fenti séma szerint alapimmunizáltak azok a személyek, akik 1941.01.01. után 
születtek. A régebben születettek számára két alkalommal már volt egy oltási kampány kb. 20 és 15 
évvel ezelőtt. Az- itt beoltottak is alapimmunizáltnak tekintendők. Aki még soha nem kapott tetanus 
elleni védőoltást, annak a sérülés után 24 órán belül Tetig-500 nevű injekciót kell beadni. Ez 
lényegében tetanus ellen hyperimmunizált személyek véréből készített gamma globulin kivonat, 
passzív immunitást hoz létre. Védő hatása azonnal a beadás után jelentkezik és kb. 10-14 napig tart. 
Ezzel egyidejűleg, de másik fecskendőben és más helyre adva be kell adni az első Tetanol-pur 
injekciót, majd ezt 1 és 6 hónap múlva meg kell ismételni, így kap a beteg teljes, életre szóló aktív 
védettséget. 

Lyssa-profilaxis 

A lyssa vírus által terjesztett veszettség (rabies) biztosan halálos kórkép. Veszett állatok harapásával 
terjed. A vírus a beteg állat nyálában él, így közvetíti a fertőzést a veszett állat harapása. Lappangási 
ideje emberben hosszú, 14-180 nap között van. Ezért lehetőségünk van arra, hogy a betegség ellen 
aktív védőoltásban részesítsük a beteget. Mint a bevezetőben említettem, nem veszélytelen eljárás a 
Lyssa oltás, ezért, ha csak lehet, ne adjuk be. Erre a harapást okozó állat megfigyelésével adódik 
lehetőségünk. A lényeg, hogy a lyssa-fertőzött állat nyálában a betegség kitörése előtt 7 nappal 
megjelenik az élő vírus. Ebből következik, hogy ha az állatot meg tudjuk figyelni és az 7-10 nappal a 
harapás után egészséges, akkor biztosan nem volt veszett a harapáskor. Ezért igen nagy jelentőségű, 
hogy az állatot ne pusztítsuk el, hanem figyeltessük meg a területileg illetékes állatorvossal. Az 
állatorvosnak jelezni kell a harapás tényét, ekkor is, és 7 meg 14 nap múlva is megvizsgálja az állatot. 
Ha egészségesnek tartja, akkor az oltást nem kell beadni az embernek. Ha azonban az állat nem 
figyelhető meg bármi okból, vagy a megfigyelési idő alatt elpusztul, az oltásokat haladéktalanul el kell 
kezdeni és mind a 4 oltást be kell adni. 

Lehetőség van még az elhullott állat vizsgálatára is. Ez esetben az elhullott állatot mielőbb be kell 
szállíttatni az Országos Állategészségügyi Intézetbe 1149 Budapest, Tábornok utca 2. Tel: +36 1 252-
8444. Az itt elvégzett kórbonctani vizsgálattal sok esetben megállapítható az elhullott állat 
agyvelőjében a Negri-testek jelenléte, ez egyértelműen igazolja a veszettség diagnózisát az állaton. 
Nagyobb testű állatnak csak a fejét kell beküldeni. 

Amennyiben az állat nem figyelhető meg, mert kóbor állat volt, vagy elpusztul a megfigyelés alatt, az 
oltást haladéktalanul meg kell kezdeni. Oltóanyag az illetékes fővárosi/megyei ÁNTSZ-től igényelhető 
telefonon. Többféle fantázianéven futó oltóanyag is létezik. Ezzel egyidejűleg írásban (is) be kell 
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jelenteni a betegség gyanúját az ÁNTSZ-nek. A kitöltendő jegyzőkönyvben részletesen le kell írni a 
sérülés körülményeit, az állat megfigyelhetőségét stb. Az oltásokat a sérült jelentkezése után 
haladéktalanul el kell kezdeni. AZ oltást a 0., 3., 7. és 14. napon kell im. beadni. Ellenjavallata 
lényegében nincs, terhességet és szoptatást is beleértve. 

A háziállatok közül a kutyáknak van általában oltási bizonyítványuk. Ez jelentős segítség, ha megvan 
és érvényes, tehát a kutya egy éven belül lyssa elleni védőoltásban részesült, de a fent részletezett 
megfigyelési kötelezettséget nem pótolja. 

Irodalom 

Sirák A. Sürgősségi betegellátás. 4. bővített és átdolgozott kiadás. Mátrix Kiadó (2008) 

Tesztkérdések 

1. Tömeges balesetet észlelve (3-nál több sérült) mi a legelső teendő a Mentők szakszerű értesítése a 
sérültek számáról és állapotáról: 
A. Nem- előbb e könnyű sérülteket lássuk el 
B: Nem előbb a súlyos sérülteket lássuk el 
C. Helyes állítás 
D. Mindegy a sorrend, csak kezdjünk el valami csinálni 
 
2. Melyek a traumás shock tünetei? 
A. Normál vérnyomás, alacsony pulzus 
B. Alacsony vérnyomás, normál pulzus 
C. Alacsony vérnyomás. alacsony pulzus 
D. Alacsony vérnyomás, magas pulzus 
 
3. Mennyi hatóanyag van 1 ml 2% Morphin injekcióban? 
A. 2 mg 
B. 4 mg 
C. 20 mg 
D. 200 mg 
 
4. Melyek a combnyaktörés tünetei? 
A. A láb aktívan nem mozgatható, de nem rövidebb 
B. A láb rövidebb, de aktívan mozog 
C. A láb rövidebb, kifelé rotált és nem mozdítható aktívan 
D. A láb kifelé rotált, de nem rövidebb 
 
5. A nyaki csigolyák védelmében a gépkocsi fejtámaszt hogy kell beállítani? 
A. Minél magasabbra, hogy boruláskor védje a fejtetőt 
B. Minél alacsonyabbra, hogy ne zavarja a fej mozgását 
C. Használata fölösleges, csak kötelező 
D. A fejtető magasságáig érjen, hogy a hátulról jövő ütközés ellen védjen. 
 
Helyes válaszok:1: C, 2, D, 3: C, 4: C, 5: D 
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Fulladás, légúti idegentest, inhalációs ártalmak 
dr. Sirák András 

A fulladás a hirtelen halált okozó betegségek között aránylag gyakran előforduló kórkép. A 
szervezetnek folyamatosan oxigénre van szüksége az élethez. Ha az oxigenizáció bármilyen - alább 
részletezett ok miatt - zavart szenved, fulladás jön létre. Van néhány betegcsoport, mely különösen 
hajlamos rá, így a csecsemők, a kisgyermekek és az idős személyek. Különösen veszélyeztetettek a 
stroke-on átesettek, akiknél sokszor sérül a kisagyban lévő nyelési központ, valamint az erősen ittas 
betegek. 

A légúti idegentest hamar fulladásos halált okoz. A beteg teljes elzáródásnál hamar eszméletét 
veszíti, cyanosis alakul ki. A még eszméleténél lévő beteg legtöbbször egyik kezével a torkát markolja. 
Van egy apró, de megbízható fizikális jele a fulladásnak, a szem kötőhártyájának erős belövelltsége. 
Ez élőben is látható szinte mindig, de halotton is megmaradó jel. Különösen akkor segít, ha nem 
tudjuk, mi az eszméletlen állapot oka. 

Fulladás jön létre, ha: 

 a légutakba szilárd idegentest kerül – aspiráció 

 víz alá merülve a légutakat folyadék árasztja el – vízbe fulladás, 

 a légutakat külső vagy belső összenyomás teszi átjárhatatlanná - akasztás, stranguláció 

 a légutakat hirtelen fellépő betegség szűkíti - gégeoedema, ami legtöbbször darázscsípés, 
néha hirtelen kialakuló croup (laryngitis subglottica) 

 a belégzett levegő összetétele kórosan megváltozik, így a megfelelő oxigenizáció nem jön 
létre - füstmérgezés és egyéb inhalációs ártalmak 

 ritkábban ugyan, de előfordul porszerű anyagba fulladás (liszt, cement stb.) 

 csecsemőknél előforduló kórkép a párnába, műanyag fóliába fulladás. 

Ha valaki étkezés közben hirtelen lesz rosszul, mindig gondoljunk félrenyelésre (is). Kisgyermekek 
esetén viszont az a jellegzetes, hogy mindent a szájukba vesznek, orrukba dugnak, ami belefér, 
legyen az gyöngy, golyó, apró játékdarab (Lego különösen). 

A kórkép felismerése általában nem nehéz. Súlyosabb esetben az aspirált beteg összeesik, arca, ajka, 
nyaka szederjessé válik, súlyos esetben azonnal eszméletét veszti. Fölé hajolva légzést nem 
tapasztalunk, nem hallunk légzési hangot, mellkasa nem emelkedik. Ne nagyon vesztegessük az időt a 
légzés hallgatására, de ha nagyon gyorsan kéznél van fonendoszkóp, tegyük azt a beteg torkára a 
trachea közelébe. Vagy egyáltalán nem hallunk légzési hangot, ez a gyakoribb, vagy magas színezetű 
fúvó hangot lehet észlelni, ha az idegentest mellett van egy kevés hely a levegő áramlására. Fontos, 
hogy lehetőleg jól világító elemlámpával nézzünk be a beteg torkába. Nagyon sokszor jól látható az 
idegentest, ez akár kézzel, akár Magil fogóval megfogható és kivehető, ezzel a kérdés megoldódik. A 
Magil fogó néhány ezer forintért beszerezhető műszer egyetlen orvosi vagy nővér táskából sem 
hiányozhat. 

A legtöbb idegentest a hangszalagok magasságában akad meg befelé haladva, ez ugyanis a légutak 
legszűkebb pontja. A kisgyermeket fektessük a térdünkre hasra és alkalmazzunk ötször háti ütést elég 
nagy erővel. Ez sokszor segít abban, hogy a légúti idegentest elmozdul, azt a kis beteg kiköpi, vagy 
legalábbis a szájába kerül, ahol már nem képez akadályt. Felnőttnél próbáljuk meg a fekvő, 
összeesett embert- felültetni, legalábbis fejét, törzsét kissé megemelni és ugyanígy ötször 
alkalmazzunk erős háti ütést. Ha a beteg elesett állapota vagy nagy súlya ezt nem teszi lehetővé, 
fordítsuk egyik oldalára a hátba veréshez. Ezután, - ha az előző manőver nem segített - alkalmazzunk 
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ötször Heimlich fogást. Ez egy erős határozott hirtelen kifejtett nyomás az epigastrium területére. Ha 
a beteg ül, hátulról fogjuk át a derekát és két kezünket összekulcsolva erősen és hirtelen nyomjuk 
meg az epigastrium területét. Ennek jelentősége, hogy az így kialakuló hirtelen nyomásemelkedés a 
mellkasban sokszor kilöki az idegentestet a gégéből. Ezeket a fogásokat ötször-ötször végezve 
folytassuk az eljárást, míg a beteg torkából az idegentest ki nem jön, vagy míg a beteg eszméletét 
veszti. 

Eszméletlen betegen végezzünk szabályos reanimációt, tehát mellkaskompressziókat és befúvásos 
lélegeztetést. Megjegyzem, hogy a mellkaskompresszió sokszor segít kilökni az idegentestet. A másik 
megjegyzés is fontos, ha teljes a légúti zárás, nem tudunk érdemben befúvást végezni, ilyenkor csak 
mellkaskompressziókat végezzünk folyamatosan 100-120/min sebességgel. 

Sajnos azokkal az idegentestekkel, melyek a hangrésen átjutottak, a helyszínen nem sokat tudunk 
kezdeni. Ha a betegnek valamilyen minimális légcserét biztosít, hogy az idegentest mellett kap egy kis 
levegőt, lehetőleg minél kevesebb aktív mozgatással szállíttassuk ügyeletes gégészeti osztályra. 

Nem jó megoldás, de néha segít, ha végső esetben a tracheát átszúrjuk néhány vastagabb Branule-
lel, majd a fém nyársat kihúzva a műanyag kanülön át sikerül egy minimális oxigenizációt biztosítani. 
Ezt a lehetőséget ultimum refugium-ként végezzük. Törekedjünk rá, hogy a branüül ne sértse a 
tracheaporcot, hanem a köztük lévő kötőszövetet szúrjuk át. Az endotracheális intubáció valamint az 
újabb légútbiztosítási eszközök, mint az I-gel, laryngeális maszk, laryngeális tubus, átjárható légutakra 
lettek kitalálva, ilyen esetben legtöbbször nem segítenek. 

Conicotomia 

Az orvosok nagy része soha életében nem végez ilyen műtétet, életmentő fontossága miatt azonban 
mégis tudni kell róla, és – mivel az élet bonyolult – előfordulhat, hogy ritka esetekben el is kell 
végezni. Szemléltető ábra letölthető az anatomia.uw.hu honlapról. 

A conicotomia értelme a légúti szűkület alatti terület megnyitása. Tehát akkor hasznos, ha valamilyen 
ágens káros hatása miatt a gégében keletkezik olyan szűkület, ami fulladáshoz vezetne. Ez 
legtöbbször akut allergiás reakció vagy idegentest hangrésben történő megszorulása következtében 
kialakult szűkület. 

Conicotomia kivitelezése: A hanyatt fekvő betegen kitapintjuk a pajzsporcot, majd az alatt ujjunkkal 
felkeressük az alatta lévő gyűrűporc és a pajzsporc közti ligamentum conicumot. Bőrfertőtlenítés 
után valamilyen éles késsel, ollóval- átvágjuk a bőrt, majd a közvetlenül a pajzsporc alatt fekvő 
ligamentum conicumot vízszintesen átvágjuk 8-10 mm szélességben. Óvatosan dolgozzunk, hogy se a 
gyűrűporc, se a pajzsporc ne sérüljön. Olyan elesett állapotú betegnél, akinek conicotomiát kell 
végezni, általában jelentős vérzéssel nem kell számolni. Ha megnyílt a trachea, a nyílásba tegyünk egy 
legalább 4-5 mm átmérőjű átjárható kis csövet, ami nem engedi összeesni a metszést. Ennek a 
nyílásba helyezett csőnek a lumenén át tud levegőhöz jutni a beteg. 

A vízbefulladás sajnos nem ritka baleset. A kisgyermek mindent megpróbál, amit elér. Ha külső 
medencét tartunk az udvaron, abból a létrát mindig ki kell venni, ha nincs ott valaki, aki a gyermekre 
vigyáz. Fürdés közben a gyerekekre mindig adjunk felfújt gumigyűrűt, felfújható mellényt vagy egyéb 
olyan biztonsági eszközt, ami a gyerek fejét kint tartja a vízből. Figyelem: sokan nem hiszik, pedig 
igaz, a halálos vízbe fulladások több mint fele olyan mélységű vízben következik be, ahol a gyermek 
feje állva kiérne a vízből. Ennek sokan nem értik az okát, pedig egyszerű. Ha a gyermek lemerül, 
megszűnik a tér-érzéke, nem érzi, merre van lent, merre fent. Ha a víz alatt próbál levegőt venni, 
légútjait kitölti a víz és igen rövid idő alatt megfullad. Sajnos ezt a tényt évek óta hirdetjük, mégis 
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nagyon sok szülő nem veszi figyelembe. Az elmúlt évben a Velencei-tóba fulladt közvetlenül a 
rendelőnk előtt egy 14 éves fiú. Testmagassága 145 centiméter volt, a víz mélysége, ahol 
megtaláltuk, alig 110 cm. Nagyon fontos lenne, hogy ezt minél több szülő ismerje és alkalmazza. 

A vízbe fulladt sérültet előbb ki kell menteni a vízből, majd legtöbbször komplex újraélesztést kell 
végezni. Légútjaiból a vizet nem lehet és nem is kell kiönteni. El kell kezdeni mellkaskompressziókat 
és befúvásos lélegeztetést alkalmazni, ha nem észlelünk életjelenségeket. A tüdőben lévő víz az első 
befúvásos lélegeztetések során felszívódik a tüdőből. 

Már a reanimáció fejezetében írtam róla, de fontossága miatt itt is megemlítem, hogy ha a vízbeesés 
kimondottan hideg vízbe történik (jég beszakad a természetes vízen), a reanimáció esélye még 15-20 
perccel az elmerülés után is viszonylag jó. Az irodalomban sok ilyen esetről lehet olvasni. Ennek oka 
minden bizonnyal a szervezet oxigén igényének hirtelen csökkenése a hideg környezet miatt. 

Fulladást okoz még külső stranguláció, esetleg hirtelen kialakuló gégeoedema. A stranguláció 
származhat önkezű akasztásból, zsinegelésből, ez lehet idegenkezű, de véletlen baleset is. A kettő 
között a különbség az akasztási barázda lefutása. Akasztásnál van egy pont, ahol feljebb van a 
barázda a nyakon, mint az ellentétes oldalon, a zsinegelésnél viszont általában egyenes vonalban fut 
körbe. Az akasztási vagy zsinegelési barázda nagyon fontos árulkodó jel. Túlélőkön órákig, sokszor 
napokig megmarad. Halotton is mindig jól látható. A nyak megtekintése ezért is mindig fontos lépése 
a diagnosztikának. A megelőzésben igen fontos apróság, hogy kisgyermek, csecsemő nyakába soha 
ne akasszunk gyöngyöt, kulcsot, cumit vagy bármi mást se. Ha a gyermek veszi fel, azt le kell venni 
róla. Előfordul, hogy a nyakba akasztott tárgy beakad valamibe és pillanatok alatt megszorítja a 
gyermek nyakát. Ez egyszerű dolognak tűnik, de nagyon oda kell figyelni rá. 

A külső stranguláció oki kezelése természetesen a leszorító ágens megszüntetése. Az akasztás a 
legritkábban túlélhető öngyilkossági forma. Ha mégis valaki időben észreveszi a sérültet és levágja, 
fontos, hogy a nyaki strangulációt is szüntesse meg. Ha a bejelentés telefonon érkezik, erre külön fel 
kell hívni a bejelentő figyelmét. A stranguláció megszűnte után általában reanimációt kell végezni. 

Gégeoedema leggyakrabban darázscsípés következtében alakul ki, de előfordul néha - nem túl 
gyakran - olyan croup forma is, ahol ezzel találkozunk (laryngitis subglottica). Ilyenkor nagyon fontos 
része a diagnosztikának a nyak hallgatása egyszerű fonendoszkóppal. Mindig segít. Persze ehhez 
ismerni kell a normál légzési hangot a gége fölött. Ha ez élesebbé, magasabbá válik, netán sípolás 
hallható, biztosak lehetünk a légúti szűkület diagnózisában. 

Gégeoedemát okozhat allergiás reakció, darázscsípés különösen. A garat, a gége szövetei lazák, kis 
károsító tényezőtől is könnyen jelentős duzzanat alakulhat ki. A rovarcsípésre, darázscsípésre 
kialakuló gégeoedema akkor alakul ki leggyakrabban, ha a beteget a torkán, különösen, ha a toron 
belülről éri a csípés (fagylalt, motorozás). Betegségek közül a kisgyermekeken könnyen kialakuló 
croup (laryngitis subglottica) okozhat akár teljes légúti szűkületet is. 

Ellátáshoz próbálkozzunk antiallergikumok vénás alkalmazásával. Általában, - mint legtöbbször a 
sürgősségi betegellátásban, - most is célszerű bekötni Ringer infúziót, és ebbe adagolni a 
gyógyszereket. iv. Suprastin (chloropyramin) 20-40 mg/1-2 ml vagy Pipolphen (promethazin) 25-50 
mg/1-2 ml. Adjunk iv szteroidot is (Solu-Medrol 20-125 mg). Gyermekeknek testsúl arányosan kell az 
adagot csökkenteni. Ha ez nem segít,- különösen, ha a betegnél anafilaxiás shock alakult ki, adjunk 
10-szeresére hígított Tonogen injekcióból 0,1 mg-os frakciókban többször egymás után 3-4 
percenként (10-szeres hígításban 1 ml). 
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Ha az előbbi gyógyszeres megoldások nem segítenek, conicotomiát kell végezni. ennek sikeressége 
várható, ugyanis a szűkület szinte mindig a gégében van, a készítendő nyílás fölött. 

A levegő összetétele több kóros folyamatban is megváltozhat. Egyrészt csökken benne az oxigén 
mennyisége, másrészt vannak olyan gázok, melyek a légutakat izgatják, glottis- vagy hörgőgörcsöt 
okoznak. Ilyen a klórgáz mérgezés, ami Hypo és sósav együttes használatakor szabadul fel, vagy 
uszodákban kerülhet a levegőbe, ahol a medence fertőtlenítésére használják. A füstmérgezés, ami 
tűz közelében alakul ki, a fulladás elég veszélyes formája. A levegőbe egyrészt izgató gázok kerülnek, 
másrészt az oxigénmennyiség csökken. Izgató száraz köhögés, légszomj a vezető fizikális tünet. 
Társasházban bekövetkező tüzek esetén sokszor a tűz maga egy lakást érint, a füstmérgezés 
lehetősége viszont akár az egész ház összes lakóját is bajba sodorhatja. Nagyon fontos ilyenkor az 
összes lakót kiküldeni, kivinni a füsttel telítődött helyiségekből és vissza csak alapos átszellőztetés 
után engedni vissza. Kezelésében a szabad levegőre kijuttatás a döntő lépés. Súlyosabb esetben 
oxigén belélegeztetést kell alkalmazni, erre minden mentőgépkocsiban adott a lehetőség. 

Mérgező gázok belégzésének ártalmait részletesen a Toxikológia fejezetben tárgyaljuk. Ezek egy 
része a szervezetben légúti izgalmat okoz, ilyen pl. a klórgáz, más része keringési betegséget provokál 
(ammónia - tüdővizenyő). A CO, CO2 belégzés ártalmait is ott tárgyaljuk részletesen. 

Ritka, de előforduló baleset a porba fulladás. Minden nagyobb mennyiségű porba belefullad az abba 
beleeső, vagy azt belélegző személy. Legtöbbször ez gyerekeket érint. Liszt, cement vagy bármilyen 
más anyag veszélyes lehet, ha a gyermek beleesik, orrába, szájába bekerül. Az eltávolítás nagyon 
nehéz. Nincs kialakult egyértelmű javaslat arra, hogy nedvesen vagy szárazon lehet jobban 
eltávolítani. Magam inkább a lehetőség szerinti száraz eltávolítást javaslom. Sajnos a belégezett por 
nagyon könnyen bekerül az alsó légutakba is. 

Főleg csecsemőket veszélyeztet a párnába, műanyag fóliába fulladás. A csecsemő, ha nagyobb 
méretű műanyag fólián fekszik, párna van a közelében, azt könnyen magára húzza, belefordul. Ha az 
arcát, orrát, száját befedi a fólia, párna, könnyen megfulladhat. Ha ilyet észlelünk, a gyermeket 
azonnal fel kell emelni arról, ami elzárta légútjait. Legtöbbször ez magában megoldja a problémát. Ha 
nem, és életjelenségeket nem észlelünk, reanimációt kezdjünk. 

A légúti idegentest helyszíni eltávolítása, és a beteg ellátása után a kórházi felvétel feltétlenül 
szükséges az esetleges további betegségek tisztázására. 

Irodalom 

Sirák A. Sürgősségi betegellátás. 4. bővített és átdolgozott kiadás. Mátrix Kiadó (2008) 

Tesztkérdések 

1. A gégében megakadt idegentest eltávolításának legegyszerűbb módja: 
A. Hátba ütés 5-ször, majd Heimlich fogás 5-ször 
B. A beteg kivitele szabad levegőre 
C. Oxigén belélegeztetése arcmaszkon át 
D. Mielőbb szállítsuk kórházba, csak ott lehet eltávolítani az idegentestet 
 
2. Hol akad meg leggyakrabban a légúti idegentest? 
A. A szájüregben 
B. A garatban 
C. A gégében a hangrés fölött, mert ez a légutak legszűkebb keresztmetszete 
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D. A trachea bifurkációban 
 
3. Vízbe fulladás előfordulhat olyan mélységű vízben is, ahol a sérült feje felállva kiérne a vízből. 
A. Ilyen soha nem fordul elő 
B. Ezt eddig nem vizsgálták 
C. Igen, előfordulhat 
D. Nincs jelentősége 
 
4. Jeges vízbe merült sérült reanimációja a közismert 4 perc után is eredményes lehet akár 15-20 perc 
múlva is. 
A. Hamis 
B. Igaz 
C. Nem vizsgálták 
D. Csak ha a feje kiér a vízből 
 
5. A stranguláció megelőzésére a legfontosabb, hogy a kisgyermek nyakába akasztva semmiféle 
szalag, gyöngy, kulcstartó, cumi stb. nem lehet. 
A. Nincs jelentősége 
B. Nem vizsgálták 
C. Csak zsinór ne legyen, más lehet 
D. Igaz 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: C, 3: C, 4: B, 5: D 

Szándékos sérülések 
dr. Sirák András 

Bevezetés 
A családorvosnak nyitottnak kell lennie arra, hogy észrevegyen esetleges akár szándékos, akár 
véletlen, önkezű, vagy idegenkezű sérüléseket. Nem ritka eset, hogy a beteg, még többször a 
hozzátartozók ilyen esetekben félrevezető anamnézist mondanak el. 

A sérülések lehetnek véletlenek és szándékosak is. Az eset jogi megítélése szempontjából abszolút 
nem mindegy, hogy az esemény véletlenül vagy szándékosan történt. Ez a kiszabásra kerülő büntetés 
súlyosságában nyilvánul meg. Traumatológiai eseményeknél ezért mindig összefüggést kell 
keresnünk az elmondott kórelőzmény és a látható orvosi kép között. Ha az erőszakos cselekményre 
utal, az első ellátó orvosnak jelentési kötelezettsége van a Rendőrség felé. Ez a kötelezettség fennáll, 
ha olyan közlekedési balesetről szerzünk tudomást, ahol személyi sérülés történt, továbbá, ha más 
által elkövetett erőszakos cselekményre derül fény. Van néhány büntetőjogi kategória, amit érdemes 
tisztázni: 

X60-X84* Szándékos önártalom 
X85-Y09* Testi sértés 
Y10* Nem meghatározott szándékú esemény 

*Az alcsoportokat terjedelmi okokból nem tüntettük fel. 

Könnyű testi sértés (KTS) 

Könnyebb, csak lágyrészsérüléssel járó esemény. Maga a sérülés lehet viszonylag súlyos is, pl. 
kerékpáros ütközik, elesik, de a lendülettől csúszik az úttesten, testfelületének 30-40%-át lehorzsolja, 
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de csonttörése nincs. Valószínűleg a kép 3-4 hét alatt fog meggyógyulni, mégis, - jellege szerint, - 
könnyű sérülésnek minősül. Könnyű sérülés tehát a csontsérüléssel nem járó és a testüreg 
megnyílással nem járó sérülés. A látleleten fel kell tüntetni a várható gyógytartamot, sokszor erre a 
Rendőrség is rákérdez. Ezen sérülések gyógytartama 8 napon belüli. Könnyű sérülés az agyrázkódás 
is. Rendőrség csak akkor indít nyomozást az ügyben, ha a sértett vagy hozzátartozója feljelentést 
tesz. 

Súlyos testi sértés (STS) 

Akkor valósul meg, ha a beteget olyan sérülés éri, amely csontsérüléssel jár. Figyelem, az orrcsont 
törése, egy ujjon körömperc törése mindennapos sérülés. Jellege szerint a csonttörés meglehetősen 
gyakori. STS esetén a Rendőrség hivatalból indít eljárást a tettes felkutatására. A sérültnek vagy 
hozzátartozójának feljelentést tenni nem szükséges. Az STS minősített esete az életveszélyt okozó 
súlyos testi sértés. 

Életveszélyes sérülés 

Életveszélyes sérülés valamelyik testüreg megnyílásával járó sérülés (hasüreg, mellüreg, koponya). A 
sérülés életet veszélyeztet, ha a szívre, a nagyerekre vagy más életfontosságú szerv működésének 
megzavarására irányul. Életveszélyesek az agy sérülései, melyek az agyrázkódásnál súlyosabbak - 
contusio cerebri, subduralis, epiduralis haematoma. Figyelem: ezek a sérülések létrejöhetnek 
külsérelmi nyom nélkül is. 

Emberölési kísérlet 

Olyan sérülés okozása, mely alkalmas lehet a sérült életének kioltására. Ezekben az esetekben a 
nyomozó hatóság (Rendőrség, Ügyészség), illetve a kérdést lezáró Bíróság több szempontot is 
figyelembe vesz: így az elkövetés eszközét és módját, a sértő szándékát stb. 

Az ellátó orvosnak csak abban kell állást foglalnia, hogy milyen sérülés történt, esetleg abban, 
lehetett-e önkezű, vagy valószínűen idegenkezű volt az esemény. Tanulságos esetem volt a rendelés 
befejezése után megjelenő fiatalember, szúrt sebbel a háta közepén, ami, - mint a műtétből kiderült, 
- átszúrta a pericardiumot, de a szívet nem sértette - egyre azt bizonygatta, hogy saját magát szúrta 
hátba véletlenül, az asztal szélén hagyott bicskával. Kategóriája szerint a cselekmény emberölési 
kísérletként került nyomozásra. 

A sérülések jogi megítélését nagyban befolyásolja, hogy azokat az elkövető szándékosan vagy 
gondatlanságból követte el. Az elkövetőt mindenképpen felelősségre vonják, de a büntetési 
kategória igen nagy mértékben eltérhet, ha a cselekmény gondatlan volt, kisebb, ha szándékos, 
nagyobb büntetés jár érte. Véleményező orvosként legtöbbször nem nekünk kell eldöntenünk a 
kérdés súlyosságát, de az elkövetés módja és körülményei jó, ha saját leírásunkban, esetleg a 
látleletben rögzítésre kerülnek a későbbi értékelést ez nagyban segíti. 

Shaken baby syndrome 

Sajnos nem ritka sérülés. Megítélése és felismerése nagyon sokszor az első ellátó orvos 
(gyermekorvos ügyeletes háziorvos stb.) feladata. Figyelem: legtöbbször nincs külsérelmi nyom az 
ilyen gyermeken. A patomechanizmus egyszerű: a csecsemőt valaki felveszi és erősen megrázza. A 
megrázott csecsemő agyában subdurális haematoma és retina bevérzés keletkezhet. Mint a 
traumatológia fejezetben már ismertettük, ilyenkor a sérülés után órákig, esetleg néhány napig a kis 
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beteg tünet és panaszmentes (lucidum intervallum), majd a koponyán belüli haematoma növekedése 
miatt később alakulnak ki a tünetek. 

Klinikai tünetek: hányás, aluszékonyság, esetleg anisocoria. Sajnos nem könnyű felismerni a kórképet. 
Különösen nehezíti a felismerést, ha a szülők nem a valós anamnézist mondják el. Ezért, - az 
esetleges későbbi igazságügyi vonatkozások miatt is, - fontos, hogy az ellátó orvos rögzítse az eset 
leírásában, hogy a gyermeket érte-e sérülés. Ha nem, azt is rögzíteni kell: „trauma nem érte”. Igazán 
a kórkép koponya CT vizsgálattal igazolható. Amíg ez nem készül el, a diagnózis a találgatás 
tárgykörébe tartozik. Ha ilyen gyanú felmerül, a gyermeket feltétlenül hospitalizálni kell és a 
beutaláskor fel kell tüntetni a belső sérülés lehetőségét. 

Szexuális bűncselekmények 

Szexuális bűncselekmények történhetnek felnőtt, sőt idős korú betegek sérelmére is, de sajnos 
előfordul, hogy gyermekkorú lányokat erőszakolnak meg. Az ilyen esetek vizsgálatánál különös 
gondossággal és nagy empátiás készséggel kell eljárni. Különösen, ha gyermek a sértett, vigyázni kell 
arra is, sokszor a sértett nem is érti tisztán, hogy mi történt vele. Figyeljünk arra, hogy az ilyen esetek 
vizsgálatakor legyen jelen lehetőleg az anya. Soha nem adjunk szakvéleményt nőgyógyászati 
konzílium nélkül. A sértett személyes vizsgálatán kívül az első ellátó orvosnak kell törődnie a 
nyomozáshoz szükséges ruhák és egyéb, a környezethez tartozó anyagok, tárgyak rögzítéséről, ezek 
fontos nyomozati segítséget jelentenek. Amíg a Rendőrség ki nem száll a helyszínre, nekünk kell 
vigyázni, hogy a nyomok ne tűnjenek el. A nemi erőszak 16 éves kor felett magánvádas 
bűncselekmény, vagyis valakinek - ez legtöbbször maga a sértett, de lehet az ellátó orvos is - 
feljelentést kell tenni a Rendőrségen. A 16 éves kor alatti szexuális erőszak esetén is jelezni kell a 
történeteket a Rendőrségen, de az ügy hivatalból üldözendő, tehát nem kell feljelentést tenni. Saját 
védelmünkben az ilyen eseteknek a körülményeit érdemes nemcsak egy-két szóval, hanem 
részletesen rögzítenünk az esetleírásban, hogy később erre hivatkozni tudjunk.  

A látlelet 

Az orvosi ellátás során észlelt és később valószínűleg bíróság elé kerülő ügyekben lehet kiadni a 
sértett, vagy a Rendőrség kérésére. Térítésköteles szolgáltatás, amit annak kell megfizetnie, akiről 
készül. A látleletben részletesen ki kell térni a kórelőzményre. Ha ismert, ki volt a sérülést ejtő 
személy, akkor is legyünk óvatosak és körülbelül így fogalmazzunk: „a sérült elmondása szerint 
szomszédja faággal fejbe verte.” Ha a sértő ismeretlen, amennyire lehet, írjuk körül: ismeretlen kb. 
30 év körüli 180 cm magasságú férfi a vasútállomáson fellökte, majd tovább haladt. Ha az elkövetőről 
semmi személyes adat nincs, de van az elkövetés körülményéről, azt is érdemes rögzíteni, pl. kék 
színű Opel Astra gépkocsi a zebrán elsodorta, majd megállás nélkül tovább hajtott. Rendszáma 
ismeretlen. 

A látlelet készítése során a sérülésekről akkor lehet nyilatkozni, ha az orvosi vizsgálat lezárult, pl. 
csonttörés gyanúja esetén a rtg. felvétel kiértékelése után. Ezt csak akkor hagyjuk el, ha egyértelmű, 
hogy nem történt csontsérülés (STS-KTS). Szükség lehet egyéb szakorvosi konzíliumra is: így a fej-nyak 
területi sebeknél szájsebész, gégész leletére. A végleges látlelet csak ezek birtokában adható ki. 
Figyelem: ha nem találunk sem külső, sem belső sérülést, és a sértett kifejezetten kéri, akkor a „Sine 
morbo BNO: U9990” jelzéssel is kiadható látlelet. Itt azért fontos megjegyezni, hogy orvosi 
szempontból vannak utólag nem bizonyítható károsodások. Ilyenek pl. a most nagy számban 
forgalmazott könnyű drogok pl. a GABA tartalmú Kati és más úgynevezett parti-drogok. Ezek 
bekerülve a szervezetbe percek alatt komoly tudatmódosulást okoznak, majd 2-3 óra alatt 
lebomlanak és nincs kimutatható maradványuk, vagyis utólag nem bizonyítható a fogyasztásuk. 
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A tanúk 

A később várhatóan jogi procedúrával járó eseményeknél mindig fontos a tanúk meghallgatása. Az 
ellátó orvos szempontjai azonban némileg mások, mint a bíróság, rendőrségi tanúkihallgatási 
folyamata. Mi inkább a sérülés valós vagy valótlan voltát igyekszünk kideríteni. Előfordul, hogy egy 
esemény nem történt meg, vagy messze nem úgy történt, ahogy a sérült azt előadja. Különösen 
vonatkozik ez az eszméletvesztéssel járó kórképekre. Eszméletvesztés hosszát sem, de egyáltalán 
megtörténtét sem tudja a beteg pontosan megítélni, mivel eszméletlen volt. A leíráskor ilyen 
esetekben mindig rögzítsük: „a sérült elmondása szerint” vagy „szemtanúk szerint kb. 5 percig 
eszméletlen volt” mondatokat. Ha egy esemény elmondása és a látható kép között nagy a 
diszkrepancia, azt feltétlenül jelezzük saját esetleírásunkban. Ha a beteg látleletet kér, abban is. 

Irodalom 

www.wikipedia.org.uk „shaken baby syndrome” 
Sirák A. Sürgősségi betegellátás. 4. bővített és átdolgozott kiadás. Mátrix Kiadó (2008) 

Tesztkérdések 

1. Kerékpáros autóval ütközik. Agyrázkódása és kisujj körömperc törése van. Sérülésének jellege? 
A. Könnyű testi sértés (KTS) 
B. Súlyos testi sértés (STS) 
C. Életveszélyt okozó testi sértés 
D. Mindegyik megfelelő 
 
2. Melyik életveszélyes sérülés? 
A. Csak a koponya megnyílása 
B. Csak a hasüreg megnyílása 
C. Csak a mellüreg megnyílása 
D. Mindegyik testüreg megnyílása 
 
3. A „Shaken baby syndrome” létrejöhet külsérelmi nyom nélkül is? 
A. Igen 
B. Nem 
C. Nem vizsgálták 
D. Csak ha a koponya sérült 
 
4. Fiatalembert megvertek. Elmondása szerint 5 percig volt eszméletlen. Elfogadható az állítása? 
A. Igen 
B. Nem 
C. Csak ha nincs külsérelmi nyom 
D. Csak ha nem fogyasztott alkoholt 
 
5. 19 éves fiatal parti-drog fogyasztása után 4 órával kerül vizsgálatra. Kimutatható-e a készítmény 
maradványa? 
A. Igen 
B. Nem 
C. Nem vizsgálták 
D. Csak ha alkoholt is ivott 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: D, 3: A, 4: B, 5: B 
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Égés 
dr. Sirák András 

A családorvos által leggyakrabban látott sérülések közé tartozik asz égés. Sajnos, nem tudni miért, a 
laikus betegek által szinte mindig, de az orvosok részéről is nagyon sokszor az elbagatellizált 
betegségek közé tartozik. 

Az égést két számmal szokás jellemezni, egyik az égés súlyossága: 

I. fokú égés: bárpír, 

II. fokú égés: hólyagok 

III. fokú égés a hám teljes hiánya 

IV. a bőr teljes vastagságú szenesedése 

A másik az égés kiterjedése. Erre a helyszínen jó segítség az úgynevezett 9-es szabály: 

 A törzs elől: 18% 

 A törzs hátul: 18% 

 Az egyik alsó végtag: 18% 

 A másik alsó végtag: 18% 

 Az egyik felső végtag: 9% 

 A másik felső végtag: 9% 

 A fej: 9% 

 A genitáliák égése: 1% 

Az 50%-os másodfokú égés felnőttön életveszélyes állapot, kisgyermeken, csecsemőn már 30-40% 
fölött. Az ettől súlyosabb fokú vagy nagyobb kiterjedésű égések esetén a sérült életveszélyben van, 
ellátása speciális égési osztályon biztosítható csak megfelelően. Szállítás előtt megfelelő szisztémás 
fájdalomcsillapításról, hőcsökkentésről és bő volumenpótlásról kell gondoskodnunk infúzió 
bekötésével. Az égés az a kórkép, ahol egyidejűleg kell alkalmaznunk teljes adagban kábító 
fájdalomcsillapítót (Dolargan 25-50 mg) és Algopyrin injekciót hőcsökkentésre. 

A nagyobb kiterjedésű égések mellett a családorvos igen gyakran találkozik kisebb terjedelmű, 
sokszor helytelenül kezelt égésekkel. Az égés eredete elég biztosan utal annak mélységére, így a 
forrázás, mely a leggyakoribb égésfajta, szerencsére első-másodfokú égést okoz csupán. A fröccsenő 
zsír, olaj magasabb hőmérséklete miatt másod-harmadfokú égést okoz, míg a különböző láng okozta 
sérülések harmad-, negyedfokú égést okoznak. Ilyen a hegesztés közben elszenvedett sérülés, a 
különböző gyúlékony anyagok, leggyakrabban benzin, műanyag és a ruházat kigyulladásakor 
elszenvedett égés. 

Az égés kezelésében döntő, hogy a családorvos mennyi idővel az égés után szerez tudomást a 
balesetről. Ha egy órán belül, akkor minden égésfajtánál a legnagyobb segítség az égett testfelület 
lehűtése hideg víz folyatásával. Ennek időtartama legalább 20-30 perc. A hűtés nagymértékben képes 
csökkenteni az égett testfelület kiterjedését és az égés súlyossági fokát egyaránt. 
Hatásmechanizmusa valószínűleg a sejtekben a hőhatás miatt hirtelen felszabaduló hisztaminszerű 
anyagok felszabadulásának lassítása. Minél kevesebb sejt sérül és minél kisebb fokban, annál 
hamarabb meggyógyul az égett terület. 
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Sokszor előforduló hiba, hogy az égettet először vetkőztetni kezdik, és csak ezután folyatnak hideg 
vizet égett testrészeire. Semmi baj nem történik abból, ha az égett beteget ruhán át kezdjük hűteni. 
A hűtésnek minimum 20-30 percig kell tartania. Figyelem: 0° C-nál hidegebb (fagyasztóból kivett) 
anyagot hűtésre ne használjunk a fagyási sérülés veszélye miatt 

Gondoljunk a belső égések lehetőségére is, különösen akkor, ha zárt térben következik be robbanás 
vagy tűz. Leginkább gázpalackból szivárgó gáz, vagy más anyag zárt térben történő robbanása során 
keletkezhet (garázstűz, lakástűz). Leggyakrabban a tracheát érinti. Nehezen kezelhető, sok súlyos 
anaerob fertőzés forrását jelentő betegség, kezelése feltétlenül speciális égési osztályon történik. 
Előfordul a nyelőcső, a garat és a gége belső égése is. 

Kisebb kiterjedésű égések kezelését a családorvos otthon is végezheti. Az égés kezelésében nagynevű 
iskolák is gyakran vitatkoznak. Itt saját több mint 3 évtizedes gyakorlatomat ismertetem, ami eddig 
bevált. 

Ha az égés I. fokú, lényegében nincs nyílt seb. A kezelést legegyszerűbben nyitva végezhetjük, vagyis 
a sebet átmeneti időre sem kötjük be. A kezelést Irix vagy Naksol aerosol használatával végezzük. A 
két szer hatása között nincs különbség. A lényeg, hogy a spray-vel történő befújást gyakran, az első 2 
napban legalább óránként végezzük. Ezzel párhuzamosan egyszerű fájdalomcsillapítókat adunk: 
felnőttnek Algopyrin vagy Paracetamol tablettát (3x1-2), gyermeknek 3x fél Algopyrin tabl. vagy supp. 
Noraminophenazon 0,2 FoNo, supp. Germicid-C 3x1, Nurofen szirup stb. a testsúlynak megfelelően. 
Gondoskodjunk nagyobb orális folyadék bevitelről. Normolyt por itatása is célszerű, megfelelő 
hígításban. 

A II. fokú égések lényege a bulla keletkezése. A bulla eltávolításával jelentősen gyorsítjuk a gyógyulás 
folyamatát. A bullát hegyes steril ollóval felvágjuk, az elhalt bőrt körbe levágjuk az égett területről. Ez 
az eljárás fájdalmat nem okoz, ezért az előzetes érzéstelenítés fölösleges. A bulla helyét steril lappal 
szárazra töröljük, majd fertőtlenítő krémmel impregnált steril gézlappal borítjuk (pl. Grassolind - 
háziorvos által is rendelhető kötszer). Legalkalmasabb készítmény e célra a Betadine kenőcs. A kötést 
2 naponta cseréljük. Néhány nap múlva a seb beszárad, ilyenkor a kötés tovább fölösleges, a 
környéket és a beszáradt sebfelületet nedvesítő krémmel (pl. ung. Elocom gta 30,0 + ung. Hydrophil 
ad gta 200,0 - MDS. Külsőleg) naponta többször vékonyan bekenetjük. 

A III. fokú égés kezelése nagy türelmet igényel. Kezelésére legalább az első napokban a beteget 
traumatológiára utaljuk, általában a néhány nap után szükséges, sokszor hetekig tartó kötéscserék a 
családorvos feladatkörébe tartoznak. Fontos a Tetanus profilaxis. Feltétlenül törekedjünk valamilyen 
impregnált lap (Grassolind stb.) használatára a seb közvetlen befedésénél, mert ennek eltávolítása 
nem okoz sérülést. Általában a kötéscseréket célszerű másnaponta végezni. 

A IV. fokú égést, amit legtöbbször áramütés következtében látunk, sebészeten történt nekrektomia 
elvégzése után lehet csak otthon kezelni. Ha ez megtörtént, a seb 1-2 naponta cserélt Betadines 
gézlappal vagy kenőcsös impregnált lappal átköthető a családorvos által is. 

Jogos a kérdés, mekkora égést kezeljen otthon a családorvos. A válasz nem egyszerű. Attól függ, hol, 
melyik testrészen történt az égés, mekkora kiterjedésű és milyen fokú. Általában 10%-nál kisebb égés 
otthon is kezelhető. A kezelés az égés fokának megfelelő. A III. és IV. fokú égés esetén preventíve 
célszerű széles spektrumú antibiotikumot alkalmazni, pl. Augmentin 3x625 mg, Dalacin 3x300 mg, 
Sumamed 2x250 mg. Ha menet közben a seb fertőződik, a fertőzött sebek kezelésének irányelvei 
alapján kell eljárni. Ha Betadines kötést alkalmazunk, nagyon ritka a helyi felülfertőződés. 
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Intézetbe célszerű irányítani azt, akinek otthon kezelt égési sebe nem gyógyul megfelelő 
gyorsasággal. Ilyenkor gyakran anaemia, hypoproteinaemia vagy az immunvédekezés zavara áll a 
háttérben. 

Irodalom 

Sirák A. Sürgősségi betegellátás. 4. bővített és átdolgozott kiadás. Mátrix Kiadó (2008) 

Tesztkérdések 

1. Az égés helyszíni ellátásában a legfontosabb: 
A. Betadine helyi alkalmazása 
B. Hűtés legalább 20 percig 
C. Tojásfehérje, étolaj az égésre 
D. Csak szakellátás szükséges égési osztályon, a helyszínen semmi 
 
2. A másodfokú égés jellemzői: 
A. Bullák, bőrpír 
B. Elhalt bőr a teljes felületen 
C. Elszenesedés 
D. Csak bőrpír 
 
3. Belső égésre is gondoljunk: 
A. Nagy kiterjedésű avartűz esetén 
B. Csak füstmérgezés esetén 
C. Ha zárt térben keletkezik tűz (lakás, garázs, műhely) 
D. Minden tűz esetén 
 
4. Égés kezelésében a seb kötésére javasolt anyag: 
A. Impregnált lap (pl. Grassolind) 
B. Steril gézlap 
C. Gézlap, a nem steril is megfelelő 
D. Bármelyik megfelelő 
 
5. Belső égések leggyakoribb szövődménye: 
A. Tonsillitis ac 
B. Pneumonia 
C. Pyelonephritis 
D. Anaerob fertőzések 
 
Helyes válaszok: 1: 2: A, 3: C, 4: A, 5: D 

Mérgezések 
dr. Sirák András 

A mérgezések igen nagy szelete a medicinának. Egyrészt, mert a bekerülő idegen anyagok igen 
sokfélék, másrészt azért, mert igen sok szervben, szervrendszerben kóros folyamatokat okoznak. 
Teljes, részletes tárgyalása meghaladja a könyv kereteit. Néhány oldal terjedelemben csak általános 
diagnosztikai és terápiás alapelveket lehet összefoglalni, ezek a gondolatok azonban reményeim 
szerint adnak egy látásmódot, ahogy a toxikológiai esetek ellátásához hozzá kell állni. Vannak olyan 
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általános diagnosztikus és terápiás alapelvek, amelyek szinte minden mérgezésnél felmerülnek és a 
korrekt ellátáshoz hozzátartoznak. A speciális antidotumokkal csak azoknál a mérgezéseknél 
foglalkozunk, amelyekben a háziorvosnak a helyszínen be kell avatkoznia. A mérgezések fejezet a 
BNO T3600 - T6592 között felsorolt megbetegedésekről szól. 

Mikor gondolunk mérgezésre? 

Akkor, ha valaki minden egyéb, orvosilag nem magyarázható ok nélkül hirtelen rosszul lesz. Növeli a 
mérgezés valószínűségét, ha egyszerre több személy, akik egy helyiségben tartózkodtak, egyformát 
ettek, ittak stb. egyforma tünetekkel betegszenek meg. Ha ilyen helyszínre hívnak mérgezésre (is) kell 
a családorvosnak gondolni. Sokszor a hozzátartozók, néha maga a beteg is tudja, hogy mérgeződött, 
de előfordul, hogy ezt nekünk kell kideríteni. Nem ritka az sem, hogy a beteg szándékosan más 
irányba próbálja terelni szakmai gondolatainkat és jól elrejti a suicidumra utaló jeleket. Különösen a 
suicid célzatú mérgezések esetén a néhány mondatos anamnézis felvétel általában tisztázza a kórkép 
jellegét. Mérgezés történhet véletlenül is, gondatlanságból is, öngyilkossági célból is. Általában ez a 
három leggyakoribb előfordulási forma. Az idegenkezű szándékos mérgezés ritka, de előfordul. 

Ha tudjuk, hogy mérgezés történt, a következő kérdés, mi és mennyi jutott be a szervezetbe. Ennek 
tisztázása sokszor egyszerű, ha ott az üres gyógyszeres doboz, sokszor reménytelenül nehéz (kis, 
kerek, fehér tabletta…). Figyelem: különösen a véletlen mérgezéseknél nagyon sokszor a beteg nem 
tudja, mit vett be, ivott meg, csak azt látja, hogy valami olyan anyagot, amit máskor nem szokott 
használni. Nehezíti a kép megítélését, hogy nem ritkák a több szerrel történt mérgezések (gyógyszer 
+ alkohol). Mérgezés esetén gondoljunk arra is, hogy hány beteg mérgeződött. Ennek kiderítése 
sokszor nem könnyű feladat. Fontos azt is tisztáznunk, hogyan jutott be a szervezetbe az idegen 
anyag: 

 Megette, megitta - a leggyakoribb forma pl. gyógyszerek, vegyszerek 

 Belélegezte - CO, CO2, Cl2, butángáz (öngyújtó) 

 Felszívódott az ép bőrön át - permetezőszereknél előfordul 

 Parenterális mérgezés ritkán fordul elő. Részben orvosok, nővérek munkaköri és suicid 
balesete során, parenterális droghasználók körében, valamint kígyó és egyéb méreggel 
rendelkező állatok marásakor, csípésekor. 

Betegvizsgálat 

A belgyógyászati betegvizsgálat általános szabályai természetesen itt is érvényesek, van azonban 
néhány szempont, ami mérgezések esetén nagyobb hangsúlyt kap. 

Általános állapot és a környezet 

A beteg általános állapota igen fontos szempont. A beteg megtekintése, hogy súlyos beteg 
benyomását kelti-e vagy viszonylag jó általános állapotban van itt különösen nagy jelentőséggel bír. 
Szorosan ide tartozik a beteg közvetlen környezetének vizsgálata, soha ne mulasszuk el. Ne felejtsük 
el, hogy a környezet vizsgálatára egyedül a helyszínen lévő orvosnak van lehetősége, a kórházban 
dolgozó orvosoknak, akinek a beteget átadjuk, nem. Keressünk búcsúlevelet, gyógyszer, vegyszer 
maradékot stb. A keresésnél fontos szempont, hogy ha azonnal nem azonosítható mérget találunk 
(bizonytalan szagú folyadék sörösüvegben - ez a leggyakoribb), azt a beteggel együtt szállíttassuk 
kórházba, ahol kémiai elemzéssel kideríthető a mérgező anyag fajtája. A búcsúlevelet egyre 
gyakrabban felváltja a búcsú SMS, e-mail, gondoljunk ezekre is. 
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Általános betegvizsgálati szempontok 

 Ránézésre súlyos beteg benyomását kelti, vagy jó általános állapotban van? 

 Pupillák állapota: tágabb, szűkebb, fényre reagál, nem reagál, könnyezik-e? 

 Zavart, azon belül tompult vagy agitált? 

 Eszméletlen, esetleg klinikai halálban találjuk? 

 Kontaktusképes, kontaktusképtelen? 

 Bőr színe, szaga, esetleges kiütések, felmaródások a száj körül vagy máshol? 

 A bőr sápadt vagy éppen kipirult. Cianózis, izzadás? 

 Száj, nyelv állapota: felmaródások, szájnyálkahártya színe, szaga, nyelv nedves vagy száraz? 

 Szájában található-e gyógyszer- vegyszer maradék? 

 Hányás, hasmenés volt-e? 

 Bőr hőmérséklete - lehűlés igen gyakran zavartságot okoz, az ittas ember viszont gyakran 
lehűl, lehet, hogy zavartságát a lehűlés és nem mérgezés okozza. 

 Légzés típusa: normál, Kussmaul, Cheyne-Stokes? 

 Légzésszám: normál, magas, alacsony? 

 Pulzus: normál, tachykard, bradycard, ritmusos, aritmiás? 

 Vérnyomás: normál, magas, alacsony, mérhetetlen? 

 Oxigén szaturáció (95% alatt kóros)? 

 Fájdalmat panaszol, hol, hogyan érzi a fájdalmat? 

 Izmok tónusa (CO-mérgezésben jelentősen fokozódik)? 

A tudati állapot megítélésére tudatzavar vagy eszméletlen állapot esetén használjuk a Glasgow coma 
skálát (ld. „Az eszméletlen beteg” c. fejezetben). Figyelem: attól, hogy valaki a vizsgálat pillanatában 
jó általános állapotban van, egyáltalán nem következik az, hogy nincs akár életet is veszélyeztető 
mérgezése. A gyógyszerek közül jellegzetesen ilyenek a β-blokkolók, a Digoxin, a Lidocain. A 
vegyszerek közül pedig a metilalkohol, a fagyálló. Ezt nevezzük rizikóbecslésnek, mely a munkánk 
egyik legnehezebb része. 

A kardiotoxikus gyógyszereknél, mint a digitálisz félék (Isolanid, Digoxin, Digimerck), a β-blokkolók 
(Betaloc, Atenolol, Blokium, Concor, Bisoprolol stb.), az antiaritmiás szerek (Cordarone, Rytmonorm, 
Propafenon, Lidocain) és a tri- és tetraciklikus antidepresszánsok, antipszichotikumok és kokain 
okozta mérgezésben készítsünk a helyszínen EKG felvételt. Ennek a későbbi kezelésben nagy 
jelentősége van. Egyéb esetekben csak akkor szükséges EKG, ha a helyszínen ritmuszavart vagy akut 
dekompenzációs tüneteket észlelünk. 

Vigyázzunk magunkra! 

Nem árt eléggé hangsúlyozni, hogy a betegellátást végző családorvos sokszor kerül veszélybe 
mérgezettek ellátása során. Különösen vonatkozik ez a gázmérgezésekre. Előfordul, hogy nem tudjuk, 
miért fekszik valaki a földön, de a szobába, garázsba belépve mi magunk is azonnal bekerülünk a 
gáztérbe, tehát mérgeződünk néhány légvétel alatt. Nyissunk ablakot, ajtót azonnal. Mérgezettek 
ellátásánál használjunk gumikesztyűt. Lélegeztetésnél kerüljük a közvetlen szájból orrba 
lélegeztetést, mert így mi is könnyen mérgeződünk, használjunk Ambu-ballont. 

A másik, amire fontos vigyáznunk, a zavart betegek által okozott sérülések. Sajnos ebből már több 
halálos eset is ismert (váratlan fegyver- kés használat stb.). Legyünk óvatosak és körültekintőek! 
Különösen gázmérgezések esetén elterjedt szokás, hogy a gáztérbe belépő emberek különböző 
nedves kendőt stb. kötnek az arcuk elé. Itt is nyomatékosan leszögezem, hogy az arcra kötött babos 
kendőnek semmiféle védő, szűrő hatása nincs. Olyan gáztérbe, mint pl. a borospince, a szüret után 2-
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3 hétig kizárólag légzőkészülékkel lehet belépni. Ezzel a tűzoltók rendelkeznek. A katonai gázálarcnak 
sincs védő hatása. 

Terápiás alapelvek 

Az ellátás-filozófia kettős: egyrészt lehetőségeink szerint meg kell akadályozni a méreg további 
hatását, felszívódását, másrészt a méreg által kiváltott kóros folyamatokat kell kezelnünk. 

Nyilván a legfontosabb, hogy ha a beteg klinikai halál állapotában van, mellkaskompresszió és 
lélegeztetés, tehát reanimáció végzésével kell a beavatkozást kezdeni. Ez minden mást megelőz, a 
méreg pontos azonosítását is. Részleteit ld. a „Reanimáció” c. fejezetben. Ha légzése elégtelenül 
működik, lélegeztetnünk kell. Figyelem: gázmérgezett beteget ne szájból orrba, hanem Ambu 
ballonnal lélegeztessünk, mert az ellátó is mérgeződhet a kilégzett gáztól. 

Az ellátott mérgezett beteg feltétlenül további megfigyelésre hospitalizálandó! Ettől a szabálytól a 
beteg érdekében nem szabad eltérni akkor sem, ha pillanatnyilag jól van. A beteg ellenkezése esetén 
szükség lehet rendőri segítségre is a beszállításhoz. 

Dekontamináció (méregtelenítés) 

A szervezetbe került mérgező anyagot mielőbb el kell onnan távolítani. Inhalációs mérgezésnél az 
első a beteg eltávolítása a gáztérből. Minden további ellátás, még a reanimáció is csak ez után 
kezdődhet. A gáztérből a beteget feltétlenül valamilyen közeli, szabad levegőjű helyre kell kivinni. 
Terasz, nyitott folyosó, a ház bejárat előtti része stb. mind megfelel. Ha a kimentés nem valósítható 
meg a szó fizikai értelmében a beteg kiemelésével, akkor az összes ajtót, ablakot azonnal ki kell 
nyitni. Ha esetleg nem nyithatók, ki kell törni. Arra kell törekedni, hogy a lakásban pillanatok alatt 
huzat keletkezzen. Ha tudjuk, hogy gázmérgezés történt, a kimentés a tűzoltók feladata. Ők 
rendelkeznek olyan légzőkészülékkel, amiben nyugodtan beléphetnek a gáztérbe, nem mérgeződnek. 
Határesetben is inkább vegyük igénybe segítségüket. Borospincéből vagy egyéb, mélyen fekvő 
helyiségből reménytelen bárkit is kimenteni légzőkészülék nélkül. Ezt a figyelmeztetést vegyük 
komolyan, különben a segítőből is hamar áldozat lesz. 

Lemosás. A bőrön át felszívódó méreganyagok, pl. a permetezőszerek jelentős része súlyos, akár 
halálos mérgezést okozhat az ép bőrön át felszívódva, anélkül, hogy a beteg egy kortyot is ivott volna 
belőle. Ezeket a mérgeket alapos bő vizes lemosással tudjuk eltávolítani. A lemosószer tiszta víz 
legyen, valamilyen kézmosóval, szappannal, tusfürdővel segíthetjük a bőrre került anyag 
eltávolítását. Ha biztosak akarunk lenni a lemosás eredményességében, azt legalább 4-5-ször meg 
kell ismételni. A lemosáshoz (is) használjunk gumikesztyűt. A szembe került méreganyagok 
eltávolításának is a mosás a legbiztosabb módszere. Steril fiziológiás só, vagy desztillált víz ampullát 
fecskendőbe felszívunk 10 ml-t és tű nélkül (!!) cseppentjük a mediális szemzugba 1-2 ml-ként 
legalább 5-ször. Előtte célszerű a szemet Humacain szemcseppel érzéstelenítsük. 

Hánytatás. Szerencsére a mérgezettek jó része spontán hány, így a bekerült méreg természetes 
módon távozik a gyomorból. Ha ez nem történik meg, próbálkozhatunk hánytatással. Hányás 
kiváltására egyrészt langyos víz itatása használható (3-4 dl), másrészt a garat mechanikus ingerlése. 
Más, régebben elterjedt hánytatószert (CuSO4 stb.) ne alkalmazzunk. Érdemes hánytatással 
próbálkozni, ha a beteg a mérgezés előtt nagyobb mennyiségű ételt fogyasztott, ilyenkor a 
gyomormosás a darabos ételmaradék miatt nehezen kivitelezhető. Az 1 órán túl történt mérgezés 
esetén ritkán tudunk hánytatással érdemi mennyiségű toxint eltávolítani. Hánytatás esetén a beteg 
fogai közé helyezzünk szájterpeszt, használjunk fém ujjvédőt. Ha ezek egyike sem áll 
rendelkezésünkre, tegyünk a beteg fogai közé egy 10 ml-es üres fecskendőt. 
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Tilos hánytatni: 

 Az eszméletlen, zavart tudatú betegeket 

 Sav- és lúg mérgezettet, Ez utóbbi esetben 2-3 dl hideg víz itatásával hígítjuk a maró mérget. 

 Habképző anyagok, szerves oldószerek okozta mérgezésben 

 Tüdőoedema 

 Convulsio 

 Szájzár 

 Előrehaladott terhesség esetén 

Gyomormosás. A gyomor-bélrendszerbe került mérgek eltávolítására alkalmas eljárás a 
gyomormosás. Ilyen a mérgezések kb. 85%-a. Alapvetően egyszerű eljárás, hatása megbízható. A 
legtöbb méreg 1-2 óránál többet nincs a gyomorban, így ennél hosszabb időintervallum után csak a 
gomba- és altatószer mérgezés esetén indokolt a helyszíni gyomormosás. Ez utóbbi esetekben 
viszont a gyomorban marad a méreg sokszor 24 órán át is. A gyomormosás feltétele: eszméleténél 
lévő beteg, aki beleegyezik az ellátásba. Eszméletlen betegnek csak intubációs védelemben lehet 
gyomrot mosni. 

A gyomormosás abszolút javallatai: 

 Szerves foszforsavészter mérgezés (pl. Bi-58) 

 Paraquat mérgezés (pl. Gramoxon) 

 Etilénglikol (fagyálló) 

 Metilalkohol 

 Gombamérgezés 

A gyomormosás ellenjavallatai: 

 Friss vagy vérző gyomorfekély 

 Szájzár 

 Igazolt gyomor tumor, különösen a cardia tájon 

 Oesophagus varix 

 Gége- és/vagy tüdőoedema 

 Nyelőcsövön végzett előzetes műtét relatív ellenjavallatot képez (ismételt sav- lúg mérgezés) 

 Tilos marószer- és lúgmérgezettek gyomormosása. A méreg ugyanis annyiszor okoz 
károsodást, ahányszor érintkezik a nyálkahártyával. Ilyen esetben 2-3 dl víz itatása szükséges 
a maró anyag hígítására. 

 Tilos habképző anyagok okozta mérgezett gyomormosása (tusfürdő, habfürdő, mosó- és 
öblítőszerek). Ezek toxikológiai értelemben gyenge mérgek, a gyomormosással okozott 
habképződés azonban több súlyos szövődményt válthat ki. 

Gyomormosás kivitelezése: 

1. Felszerelés: gyomormosó szonda (vastagabb gyomorszonda), üveg vagy műanyag 
összekötődarab, kb. 1 méteres cső, kb. 1 literes műanyag tölcsér, ½-1 literes edény a víz 
adagolására, 2 db 10 literes tiszta vödör. Egyikbe tesszük a mosáshoz használt vizet, a 
másikba fogjuk fel a gyomormosó folyadékot. 

2. A beteg széken ül, fejét előre hajtja (nem hátra!). Műfogsorát vegye ki gyomormosás előtt. A 
megnedvesített, vagy parafin olajjal síkosított szonda végét vízszintesen tartva egyenesen 
vezetjük a hátsó garatfalig, ott a szonda megtörik, de általában különösebb erőlködés nélkül 
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tovább vezethető. A fogsortól felnőttben kb. 40-45 cm-re van a cardia. Ezen néhány cm-rel 
tovább toljuk a szondát. Ha közben a beteg hányna, távolítsuk el, várjuk meg a hányás végét, 
majd ismét próbálkozzunk a levezetéssel. Közben a beteget szólítsuk fel mély légvételre az 
orrán keresztül, ez a hányingert jelentősen csökkenti. 

3. A levezetett szondához csatlakoztatjuk a műanyag- vagy üveg toldalékot és a kb. 1 méter 
hosszú csövet, valamint az annak végére applikált literes tölcsért. 

4. Ezután a tölcsért kb. a beteg gyomrának magasságában tartva beleöntünk 1 liter 
gyomormosó folyadékot (testmeleg vizet). Ha a víz a tölcsérben van, határozott mozdulattal 
felemeljük a tölcsért a beteg feje fölé. Addig várunk, míg a folyadék szinte teljesen lefolyik a 
tölcsérből. 

5. Amikor már szinte teljesen lefolyt, a tölcsért hirtelen leengedjük a cardia magassága alá, 
megfordítjuk és az odakészített másik edénybe fogjuk fel a gyomormosó folyadékot. 

6. Ezt a műveletet mindaddig ismételjük, amíg víztiszta lesz a kiömlő mosófolyadék. Ez a bevett 
méreg mennyiségétől függően 4-10 alkalom általában. 

7. Utoljára az előre odakészített pulv. Carbo activatus vizes szuszpenzióját öntjük be a tölcsérbe 
és megvárjuk, míg teljesen lefolyik Célszerű a szuszpenziót előre elkészíteni. 50-80 g orvosi 
szenet szuszpendálunk ½ liter vízben (gyakorlatilag 2 púpozott evőkanál ½ liter vízben). Az 
orvosi szén adagja 1 g/kg. 

8. A szén beadása után gyors határozott mozdulattal eltávolítjuk a csövet. 
9. Gombamérgezésben a gyomormosó folyadékból tegyünk mintát egy üvegbe és a beteggel 

együtt küldjük kórházba (100-200 ml) spóra analízis céljából. 

Forszírozott diurézis. Régi, jól bevált módszere a felszívódott mérgek eltávolításának. Kivitelezése 
egyszerű. Vénát biztosítunk Branül segítségével, majd ebbe nagyobb mennyiségű (1000-1500 ml) 
Ringer oldatot kötünk be és ezzel egyidejűleg Furosemidet adunk (2-3 amp) iv. Különösen akkor 
érdemes már a helyszínen megkezdeni, ha a mérgezés időben több órája történt és a kórházi 
felvételig is hosszabb idő fog eltelni. 

Részletes toxikológia 

A részletes részben kizárólag a leggyakrabban előforduló mérgezéseket ismertetjük, közülük is 
kiemelve azokat, ahol a helyszíni ellátás során a családorvosnak nagyobb szerepe van. 

Szénmonoxid-mérgezés (CO) 

T5801 Szénmonoxid által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5802 Szénmonoxid által okozott súlyos mérgezés 
T58H0 A szénmonoxid toxikus hatása 

 

Szénmonoxid mindig akkor keletkezik, ha az égés tökéletlen, vagyis nincs annyi oxigén az égő anyag 
közelében, amennyi a normális, széndioxidos égéshez szükséges volna. Keletkezhet CO a tökéletlen 
gáz-égés során, legyen az városi gáz (metán, CH4) vagy palackos gáz (propán-bután keverék, C3H8 és 
C4H10), de a hagyományos kandallóban, kályhában elégő szén, fa stb. égésekor is. A gáz tökéletlen 
égésekor keletkező CO-nak semmiféle szaga nincs, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. A fa, szén 
tökéletlen égésekor keletkező savanykás szagú füst, záptojás-szag szerencsére felhívja a figyelmünket 
a kóros égési folyamatra. 

Nem ritkán okoz CO mérgezést a lakásban egyszerre működtetett páraelszívó és gázkazán. Ezeket a 
készülékeket úgynevezett reteszelő kapcsolóval kell bekötni, vagyis olyan kapcsoló-párral kell ellátni, 
amelyik közül az egyik működése kizárja a másikét és viszont. Ez Magyarországon is kapható, ára 
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legfeljebb 20000-30000 Ft. Tapasztalatom szerint az újonnan épített lakásoknak is csak elenyészően 
kis részében gondolnak erre az egyszerű, ám igen fontos műszaki megoldásra. A mai gázmérgezések 
több mint fele új építésű házakban következik be. 

A CO és CO2 keveréke a kipufogógáz kóros eleme. Ha zárt térben, pl. garázsban járatjuk az autót, elég 
hamar kialakul a mérgezés. Ritkán ugyan, de előfordul öngyilkossági célból is, hogy az autó kipufogó 
gázát bevezetik az utastérbe. 

Kórtani lényeg: A CO belélegzéssel kerül a szervezetbe és ugyanúgy távozik onnan. A szervezetben a 
hemoglobinhoz kötődik, mégpedig 250-szer erősebben, mint az oxigén. Szöveti hypoxiát okoz, annak 
összes szövődményével együtt. A CO a levegőnél minimálisan könnyebb gáz, tökéletesen keveredik 
vele, szemben a CO2-dal, ami a levegőnél jóval nehezebb, így leginkább a helyiségek alján található. 

Tünetek: A CO mérgezés tünetei nagymértékben függnek a koncentrációtól és a behatási időtől, amit 
a sérült a gáztérben tölt. Tömény CO belégzése néhány percen belül akár halálos mérgezést is 
okozhat. A panaszok általában fejfájással, hányással, hányingerrel kezdődnek, majd eszméletét veszti 
a sérült. Ha egyszerre több személy egy helyiségben fejfájást panaszol, mindig gondoljunk CO 
mérgezés lehetőségére is. Előfordulása logikusan gyakoribb azokban a fürdőszobákban, ahol a 
gázkazánt bent helyezték el. A súlyos mérgezett jellegzetes képet mutat: arca élénkpiros, 
eszméletlen, fogait összeszorítva hyperventillál, izmaiban a tónus jelentősen fokozódik. Más 
kórképpel gyakorlatilag nem keverhető össze. Az ilyen sérültet gyakorlatilag nem lehet intubálni a 
jelentős izomtónus fokozódás miatt. 

Kezelés: A mielőbbi kimentés a legfontosabb teendő a bevezetőben leírtak szerint. A szabad levegőn 
- ha mód van rá oxigénnel dúsított - levegőt lélegeztessünk a beteggel. Amennyiben nem légzik, 
lélegeztetni kell, Ambu-ballonnal tegyük. A kimentés még az esetleg szükséges reanimációt is 
megelőzi. Miután a légzést tiszta levegővel biztosítottuk, kössünk be Ringer infúziót vénafenntartás 
céljából. Szinte mindig jelentős fejfájást panaszolnak a betegek, ezért adjunk Algopyrin injekciót 1-2 
amp. iv. Kórházi felvétel feltétlenül szükséges az ellátott esetekben is, a gyógyulás általában 1-2 nap. 
Az esetleges későbbi agykárosodás a hipoxiától származik. A súlyos mérgezés aránylag könnyen 
megelőzhető a néhány ezer forintért vásárolható szénmonoxid-detektor használatával. Ez a készülék 
előre jelzi az emelkedő CO koncentrációt a lakás levegőjében még mielőtt a mérgezés bekövetkezik. 

A CO mérgezés jelentőségére utaló adat, hogy 2000 – 2005 között Fejér megyében 34 halálos CO 
mérgezés történt. 

Széndioxid-mérgezés (CO2) 

T5970 Széndioxid toxikus hatása 
T5971 Széndioxid által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5972 Széndioxid által okozott súlyos mérgezés 

 

Részben a CO mérgezésnél leírt égési anomáliák során keletkezik, részben a must forrásakor a 
borospincékben szüret után kb. 2-3 héten keresztül. 1 hektoliter must erjedésekor kb. 4 m3 CO2 
keletkezik. A levegőnél lényegesen nehezebb fajsúlyú gáz, így a helyiségek légterének alsó részében 
koncentrálódik. 

Kórtani lényeg: A szervezetbe belégzés útján kerül és úgy is távozik onnan. Affinitása a 
hemoglobinhoz jóval gyengébb, mint a CO-nak. A kóros folyamat lényege, hogy a belégzett levegőből 



 2583 

a CO2 kiszorítja az oxigént, így hypoxia alakul ki. Tömény CO2 belégzése pár légvétel után halálos. 
Tünetei: eszméletvesztés, rövid időn belül légzésbénulás. 

A mielőbbi kimentés a kezelés legfontosabb eleme. Ha a légzés elégtelen, lélegeztetni kell ballonnal, 
lehetőleg oxigénnel dúsított levegővel. Fejfájás gyakori, ezért Ringer infúziót és iv 1-2 amp. Algopyrint 
adjunk. Hospitalizáció szükséges. 

Klórgáz-mérgezés (Cl2) 

T5940 Klórgáz toxikus hatása 
T5941 Klórgáz által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5942 Klórgáz által okozott súlyos mérgezés 

 

Klórgáz a háztartási balesetek között Hypo és sósav együttes használatakor szabadul fel, így 
nagytakarítás során fordul elő. Az ipari mérgezés vegyi üzemekben, uszodákban alakulhat ki műszaki 
hiba folytán. Közlekedési balesetek során a szivárgó tartálykocsi akár tömeges mérgezést is okozhat. 

Kórtani lényeg: A klórgáz belélegezve először erős nyálkahártya izgalmat és glottis görcsöt okoz. 
Töményen belélegezve akár rövid idő alatt is fulladásos halált okozhat. Ha ez elmúlik, néhány óra 
alatt toxikus tüdőoedema alakul ki, ami kezelés nélkül halálos. Súlyos mérgezés. A klórgáz jellegzetes 
szúrós, köhögésre ingerlő szaga általában segít az iránydiagnózis felállításában. 

Kezelés: Legfontosabb a mielőbbi kimentés. Figyelem, magas klórgáz tartalmú helyiségbe ne lépjen 
be az ellátó személyzet légzőkészülék nélkül, mert pillanatok alatt mérgeződik. A sérültet akkor sem 
szabad saját lábon kiengedni a gáztérből, ha viszonylag jól érzi magát, mert ez növeli a tüdővizenyő 
kialakulásának esélyét. Szigorúan hordágyon fekve kell szállítani. A szabad levegőn a tünetek 
általában spontán is gyorsan javulnak. Legtöbbször kínzó fullasztó köhögést találunk. Erre valamilyen 
légzésdeprimáló szer adható, akár tört adag Morphin (2-4 mg iv.) is. Ringer infúziót kötünk be, majd 
adjunk iv. Calcimusc injekciót lassan 10-20 ml mennyiségben, ez csökkenti a tüdővizenyő 
kialakulásának esélyét. Hasonlóan jó hatású közepes adag szteroid is (Solu-Medrol 80-125 mg iv.). 
Ezután Furosemid adása szükséges 2-3 amp mennyiségben iv. Ha tüdőoedema kialakul, úgy azt annak 
szabályai szerint kell kezelni. Bátran használjunk PEEP szelepet a lélegeztetéskor, vagy akár spontán 
légzés során is a beteg arcához szorítva az Ambu-ballon maszkját és szelepét , de levéve róla a 
ballont. 

Butángáz-mérgezés (öngyújtó hajtógáz C4H10) 

T5360 Alifás szénhidrogének egyéb halogén származékai toxikus hatása 
T5370 Aromás szénhidrogének egyéb halogén származékai toxikus hatása 
T5390 Alifás-aromás szénhidrogének, k.m.n. halogénszármazékok toxikus hatása 

 

Újabban elterjedőben levő kábítószer az öngyújtó hajtógázának belélegzése. Történhet az 
öngyújtóból kiengedve is, meg az utántöltő palack használatával is. Jellegzetes kábulatot okoz, így 
hatástanilag a kábító hatású szerek közé sorolhatnánk. 

Tünetek: A jellegzetes kábulat mellett a szájban fagyási sérüléseket látni a nyálkahártyán. Ez nagyon 
jellegzetes a butángázmérgezésre. Az általa okozott bódulat órákig is eltarthat, de orvosi 
szempontból a nagy veszélyt a használata során jelentkező, igen nehezen kezelhető 
szívritmuszavarok okozzák. Sajnos több fiatal halt meg az utóbbi években butángáz kiváltotta 
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ritmuszavar következtében. Nagyon nehezen kezelhető, kifejezetten rosszindulatú kamrai 
ritmuszavart, kamrafibrillációt okoz. 

Kezelés: Itt általában kimentésről nem beszélhetünk, a sérültet célszerű tiszta oxigénnel, vagy 
oxigénnel dúsított levegővel lélegeztetni Ambu-ballonnal. Eszméletlenség esetén intubáljuk és úgy 
lélegeztessük. Ezután Ringer infúziót kötünk be, fejfájás esetén - ami gyakori - adjunk Algopyrin 
injekciót iv 2-4 ml-t. Hospitalizáció feltétlenül szükséges a várható ritmuszavarok miatt. 

Alkoholmérgezés 

T5100 Ethanol toxikus hatása 
T5101 Ethanol által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5102 Ethanol által okozott súlyos mérgezés 

 

A leggyakoribb mérgezés a világon. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek és a rendszeresen nem 
ivó felnőttek. Az enyhe mérgezés tünetei közismertek. Súlyos alkoholmérgezésben viszont meg lehet 
halni. A halál oka félrenyelés, baleset, kihűlés vagy légzésbénulás. 

Légzés: normális vagy Cheyne-Stokes. hőmérséklet: normális, de könnyen lehűl. A hányás gyakori, az 
aspiráció veszélye nagy. A vérnyomás normális vagy alacsony. A lehelet jellegzetesen alkoholos, 
savanyú szagú. Terápia: 

 Légzésbénulás vagy elégtelen légzés esetén lélegeztetés ballonnal. Kössünk be Ringer 
infúziót, ebbe adagoljunk 100 ml 40% Glucosum infúziót. Figyelem: a Glucosumot ne 
használjuk töményen, csak Ringer infúzióval keverten, mert a beadás helyétől proximálisan 
fekvő vénákban gyakran okoz trombophlebitist. Igen jó hatású az iv. adott B-6 vitamin (2 
amp). 

 Súlyosabb esetben hospitalizálás, de otthon csak felelős közvetlen hozzátartozó felügyelete 
mellett maradhat. Ha a körülmények nem megnyugtatóak, inkább hospitalizáljuk. 

 Gyermekeket 18 év alatt a Fővárosban a Heim Pál Kórház Toxikológiai Osztálya veszi fel. 
Telefon: +36 1 333 50 79. Felnőtteket általában a Péterffy Sándor u Kórházhoz tartozó 
Erzsébet Kórház Toxikológiai Osztálya Budapest, VII. Alsóerdősor u 7. Tel: +36 1 321 52 15 

Metilalkohol mérgezés (CH3OH) 

T5110 Methanol toxikus hatása 
T5111 Methanol által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5112 Methanol által okozott súlyos mérgezés 

 

Igen veszélyes méreg. Halálos adagja 30-50 ml. Szaga az alkoholhoz hasonlít, de nem teljesen azonos 
azzal. Leggyakrabban házilag pancsolt italok készítése során kerül a szervezetbe. Kései mérgező 
hatása irreverzibilis látóideg károsodást, végleges látáscsökkenést, vakságot okoz. Akut tünetei az 
ittasságra emlékeztetnek. 

Az akut helyszíni ellátásában a legjobb ellenszer az etilalkohol. Vagyis a mérgezettel ott a helyszínen, 
a gyomormosás után itassunk 2-3 dl pálinkát, konyakot vagy egyéb tömény alkoholt. Ez kiszorítja a 
metilalkoholt a kötésekből. A beteg ugyan ittas lesz, de a metilalkoholmérgezés tünetei nem 
alakulnak ki. A gyomormosás elvégzése metilalkohol mérgezésben kötelező. Hosszabb szállítás előtt-
alatt ismételten itassunk alkoholt 1-2 óránként. 



 2585 

Fagyálló-mérgezés (etilénglikol) 

T5180 Egyéb alkoholok toxikus hatása 
T5190 K.m.n. alkoholok toxikus hatása 

 

Igen veszélyes és nagyon könnyen hozzáférhető méreg. Már 30-50 ml megivása is mérgezést okoz. 
Akut veseelégtelenséget vált ki, ami csak nagyon alapos intenzív terápiával, szinte mindig művese 
kezeléssel gyógyítható. A helyszíni ellátásban itt is célszerű a gyomormosás után 2-3 dl, legalább 40%-
os töménységű alkoholos italt adni a betegnek (konyak, pálinka). A tömény alkohol akadályozza a 
fagyálló metabolizmusát, mert itt a keletkező metabolitok (oxálsav, hangyasav) okozzák a mérgezést. 
A bekerült méreganyagot gyomormosással távolítsuk el, kössünk be Ringer infúziót és adjunk iv 2-4 
amp Furosemidet a helyszíni ellátás során. 

Növényvédőszer-mérgezések 

T6000 Szervesphosphat és carbamat insecticidek toxikus hatása 
T6001 Szerves phosphat és carb. insect. által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6002 Szerves phosphat és carb. insect. okozta súlyos mérgezés 
T6010 Halogenizált insecticidek toxikus hatása 
T6020 Egyéb insecticidek toxikus hatása 
T6030 Herbicidek és fungicidek toxikus hatása 
T6031 Herbicidek és fungicidek által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6032 Herbicidek és fungicidek okozta súlyos mérgezés 
T6040 Rágcsálóirtó szerek toxikus hatása 
T6080 Egyéb pesticidek toxikus hatása 
T6090 K.m.n. pesticidek toxikus hatása 

 

Legismertebb képviselőik: Basudin, Bi-58, Buvatox, Cineb, Decis, Dithane, Karate, Nevifos, Sumi-alfa, 
Unifosz. Ma a kolineszteráz-bénító alkilfoszfát mérgezés okozza a legtöbb halálos esetet. Hasonlóan 
súlyos mérgezést tud okozni a paraquat tartalmú Gramoxon, de ez utóbbi már évek óta nincs 
forgalomban, persze az elfekvő készleteket a sérültek sokszor évekig megőrzik. Figyelem: a vegyszer 
oldott formában az ép bőrről is fel tud szívódni, ezért különösen fontos már a helyszínen a bőr 
ismételt lemosása, a vegyszeres ruha gondos levétele a sérültről gumikesztyűben. A tünetek 
jellegzetesek: igen szűk pupilla, bradycardia, hányás, hasi görcsök, nyálfolyás, súlyosabb esetben 
eszméletlen állapot. Kezelés: ha a szer orálisan került a szervezetbe, a gyomormosás feltétlenül 
indokolt a helyszínen, életmentő beavatkozás. Ezután Ringer infúziót kötünk be és Atropin injekciót 
adunk iv. bólusban. Ennek mennyisége pontosan nem határozható meg, de legtöbbször 5-10 mg (5-
10 amp.!) Az adagolásnak jó indikátora, hogy kitágul a pupilla, megszűnik a tüdőoedema, csökken a 
nyálfolyás, hasmenés, majd a beteget tovább figyelve ezt az adagot ismételjük akár 5-10 percenként 
is. Figyelem: az Atropin adagja itt sokszorosa a különben terápiásan alkalmazott 1-2 mg-nak, ne 
féljünk adott esetben 10-30 mg alkalmazásától sem. A beteg életben maradására a helyszíni ellátás 
során ez az egyetlen esély. Hospitalizáció feltétlenül szükséges a helyszíni ellátás után. 

Gyógyszermérgezések 

Benzodiazepin mérgezés 

T4240 Benzodiazepinek által okozott mérgezés 
T4241 Enyhe és kp. súlyos benzodiazepin mérgezés 
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T4242 Súlyos benzodiazepin mérgezés 
 

A legelterjedtebb nyugtató-altató hatású készítmények. Toxikológiai szempontból szerencsére nem 
erős mérgek, a terápiás adag sokszorosa sem szokott halálos mérgezést okozni. A betegek nagy része 
azt hiszi, hogy néhány tablettától meg fog halni. Általában a terápiás adag 10-szeres túllépése sem 
életveszélyes. A tünetek az ébreszthető alvástól a mély kómáig, általában a központi idegrendszerre 
gyakorolt hatás formájában jelentkeznek. A legismertebb benzodiazepin szerek: Seduxen, Elenium 
Rivotril, Xanax, Frontin, Frisium, Eunoctin, Medazepam-Q. Kezelése gyakorlatilag tüneti. Légzési 
elégtelenség esetén lélegeztessük a beteget. Speciális antidotum az Anexate injekció. Adagja 1-2 
amp. lassan iv. 

Digitálisz-mérgezés 

T4600 A szívműködést fokozó glycosidok és gyógyszerek okozta mérgezés 
 

Szerencsére ma már nem gyakran használt szer. Terápiás szélessége nagyon kicsi, a terápiás adag 
kétszerese már mérgezést okozhat. Tünetek: szikralátás, szín- és fényérzékelési zavar, bradycardia, 
hányinger, hányás, étvágytalanság. Életveszélyes ritmuszavarokat és vezetési zavarokat okoz. 
Helyszíni ellátásában a gyomormosás nagy jelentőségű. A már bekerült digitális kardiotoxikus hatását 
kálium és magnézium adásával tudjuk ellensúlyozni. Háziorvosi körülmények között azt Ringer 
infúzióba tett Panangin adásával tudjuk megvalósítani (2 amp 500 ml Ringerbe). 

Néhány növény tartalmaz ún. kardiális glikozidokat, melyek által okozott mérgezés tünetei és ellátása 
a fentieknek megfelelő (gyöngyvirág, tiszafa, oleander, babérmeggy). EKG-n digitálisz-mérgezés 
esetén igen jellemző sajka szerű ST depressziót látunk, melynek megléte csak akut vagy krónikus 
digitáliszmérgezésre jellemző. A digitáliszmérgezések kb. 50%-ában találkozunk ezzel az EKG 
eltéréssel. 

Béta-blokkolók okozta mérgezés 

T4620 Egyéb szívritmus-regulátorok, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4650 Egyéb vérnyomáscsökkentő szerek, m.n.o. által okozott mérgezés 

 

A β-blokkoló gyógyszerek nagyobb adagban életveszélyes ritmus- és vezetési zavarokat okoznak, 
ezért fontos, hogy időben felismerjük azokat. Gyógyszerek: Atenolol, Blokium, Betaloc, Concor, 
Coviogal, Bisogamma, Bisoprolol, Talliton, Carvedilol, stb. Mérgezés esetén a tünetek bradycardia, 
alacsony vérnyomás, szédülés. EKG helyszíni készítése fontos. Komolyabb vezetési zavarban szükség 
lehet átmeneti pacemaker kezelésre a mérgező hatás elmúltáig. Súlyos bradycardiában adjunk 
Atropint 1-2 mg adagban iv, majd a beteget Ringer infúzióval hospitalizáljuk. Ebben az esetben 
mérlegelendő a viszonylag hosszú idő múlva végzett gyomormosás. 

Antidiabetikum-mérgezés 

T3830 Inzulin és orális antidiabetikumok által okozott mérgezés 
T3831 Enyhe és kp. súlyos inzulin és orális antidiabetikumok által okozott mérgezés 
T3832 Súlyos inzulin és orális antidiabetikumok által okozott mérgezés 
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Elhúzódó, illetve többször visszatérő hipoglikémiás kómát, esetenként acidózist okoz. A kép 
lényegében egyforma akkor is, ha inzulint ad be magának a beteg nagy adagban, akkor is, ha orális 
szert vesz be. A méreg eltávolításán kívül, amit orális szernél gyomormosással tudunk megoldani 
fontos a megfelelő tüneti kezelés. A parenterálisan beadott nagy adag inzulint nem tudjuk 
közömbösíteni, csak hatását, a visszatérő hipoglikémiás kómát próbáljuk meg uralni. Előfordul, hogy 
100 ml 40% Glucosum után a beteg magához tér, majd az inzulin további hatása miatt ismétlődik a 
hipoglikémiás kóma, akár többször is. Veszélyes méreg, speciális antidotuma nincs, a hipoglikémia 
kezelése a lényeg. 

Kábítószer-mérgezések 

T4000 Ópium által okozott mérgezés 
T4001 Enyhe és kp. súlyos ópium mérgezés 
T4002 Súlyos ópium mérgezés 
T4010 Heroin által okozott mérgezés 
T4011 Enyhe és kp. súlyos heroin mérgezés 
T4012 Súlyos heroin mérgezés 
T4020 Egyéb opioidok által okozott mérgezés 
T4021 Enyhe és kp. súlyos egyéb opioid mérgezés 
T4022 Súlyos egyéb opioid mérgezés 
T4030 Methadon által okozott mérgezés 
T4031 Enyhe és kp. súlyos methadon mérgezés 
T4032 Súlyos methadon mérgezés 
T4040 Egyéb syntheticus narcoticumok által okozott mérgezés 
T4050 Cocain által okozott mérgezés 
T4051 Enyhe és kp. súlyos cocain mérgezés 
T4052 Súlyos cocain mérgezés 
T4060 Egyéb és k.m.n. narcoticumok által okozott mérgezés 
T4070 Cannabis (származékok) által okozott mérgezés 
T4080 Lysergid [LSD] által okozott mérgezés 
T4090 Egyéb és k.m.n. psychodyslepticumok [hallucinogének] okozta mérgezés 
T5200 A kőolajtermékek toxikus hatása 
T5210 Benzol toxikus hatása 
T5220 Benzol és homológjai toxikus hatása 
T5230 Glycolok toxikus hatása 
T5231 Glycolok által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5232 Glycolok okozta súlyos mérgezés 
T5240 Ketonok toxikus hatása 
T5280 Egyéb szerves oldószerek toxikus hatása 
T5281 Egyéb szerves oldószer által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5282 Egyéb szerves oldószer által okozott súlyos mérgezés 
T5290 K.m.n. szerves oldószerek toxikus hatása 

 

Sajnos ma már nem tartoznak a ritkaságok közé. Alapvetően itt is elmondhatjuk, hogy a kábítószert 
nem rendszeresen használó sokkal gyakrabban mérgeződik, mint a rendszeres fogyasztó. Rendszeres 
használót pedig a nem tiszta „anyag” használata vagy éppen a túlzottan tiszta „anyag” sodorhat 
bajba. Tudjuk, hogy a kábítószereket semleges porral (tejcukor, stb.) keverik eladás előtt. Ha a hígítás 
töményebbre sikerül, könnyen mérgezést okoz. Alapvetően négy hatástani csoport ismert: 
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1. Opiát hatású szerek: Morphin, Dolargan, Fentanyl, codein, heroin. Tünetek: bódult állapot, akár 
mély kóma, légzési elégtelenség, szűk pupillák (tűhegy pupillák). Terápia tüneti, ezek a betegek 
légzésbénulásban halnak meg általában. Naloxon jó hatású antidotum, 2-4 amp iv. A heroin nagyobb 
adagban tüdővizenyőt okoz, ebben az esetben a hagyományos balszívfél elégtelenségben használt 
terápia nem sok sikerhez vezet, csak a lélegeztetés lehet eredményes Ambu-ballon és PEEP szelep 
használatával. 

2. Stimulánsok: Kokain, amphetamin és származékai (Extasy, Speed), ephedrin, koffein, nikotin. 
Tünetek: hypertonia, láz (magas is lehet), izgatottság, tágabb pupillák, hasi görcsök, exsiccosis, 
súlyosabb esetekben convulsiók. A helyszíni kezelésben a felismerés a legfontosabb. A komolyabban 
mérgezett általában megmondja, mit használt. Kezelés: görcsök esetén Dormicum (2-6 ml iv.) vagy 
Seduxen (2-4 ml iv.). A láz miatt Algopyrin iv, igen fontos a fizikális hűtés, légzési elégtelenségben a 
lélegeztetés. A kokain vazokonstrikciós hatása ischemiás stroke-ot vagy akut coronaria szindrómát 
válthat ki. Ez utóbbi kezelésében fontos, hogy a β-blokkolók adása kontraindikált. 

3. Hallucinogének (LSD, hasis). Tünetek: tág pupillák, hallucinációk, izgatottság magasabb 
hőmérséklet, hypertonia, euphoria, súlyos mérgezésben convulsiók. Kezelés: lázcsillapítás (hűtés is), 
diazepam szerkezetű nyugtatók: (Seduxen inj.), Algopyrin 2-4 ml iv. A betegeket rövid időre sem 
szabad elengedni, mert könnyen sérülnek (jellegzetes, hogy azt hiszi, tud repülni, ha ezt meg is 
próbálja az emeleti ablakból…). 

4. Szerves oldószerek. Tudatzavar, eszméletlenség. A jellegzetes oldószer-szag miatt a diagnózis nem 
okoz gondot. A kezelés tüneti, légzésbénulás esetén lélegeztetésre aránylag gyakran van szükség 
(Ambu ballonnal). Gyakori halálok a fulladás, mivel az elbóduló beteg magán hagyja a zacskót, amiből 
beszívta a szert vagy hányadékát aspirálta. Rendszeres használata korai elbutuláshoz vezet. 

Gombamérgezés 

T6200 Gombák toxikus hatása 
T6201 Gombák által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6202 Gombák által okozott súlyos mérgezés 

 

Phalloid típusú gombamérgezés. Halálos mérgezést leggyakrabban a gyilkos galóca, Ammanita 
phalloides fogyasztása okoz. Sajnos nem ritka, elég sokszor egész családok betegednek meg általa. 
Fontos tudni, hogy kizárólag a gomba elfogyasztása okoz mérgezést, megfogása biztosan nem. A 
gyilkos galóca könnyen felismerhető gomba: Színe szürkésfehér, zöldesfehér vagy tiszta fehér. 
Lemezei mindig fehér színűek. Az egyetlen gomba, aminek gallérja és bocskora is van. 

Elfogyasztva a tünetek viszonylag hosszú idő múlva (8-24 óra) jelentkeznek. Hányás, hasmenés, (ún. 
cholera szerű hasmenés), hasi görcsök az első tünetek. Ezután a mérgezett beteg viszonylag jól érzi 
magát 2-4 napig, majd a mérgezés második fázisában jelentkezik a halált is okozó máj- és 
veseelégtelenség. Kezelése a toxikológián belül is speciális szakfeladat akár felnőtt, akár gyermek 
betegekről van szó. Halálozása 15-30%. A helyszíni ellátásban kulcsfontosságú a helyszíni 
gyomormosás. A mosófolyadékból a mintavétel itt kötelező. Ezt akkor is el kell végeznünk, ha a 
méreg bevétele és vizsgálat között hosszabb idő telt el (24 órán belül). Ha a helyszínen még található 
nyers gomba vagy étel, ezt is el kell juttatni a beteggel a kórházba. 

Muscarin típusú gombamérgezés. A susulyka fajok fogyasztása okozza. Súlyos, de szinte soha nem 
halálos mérgezést okoz. A tünetek hamar, a fogyasztás után 1-2 óra múlva jelentkeznek. Nyálfolyás, 
szűk pupillák, izzadás, hányás, hasi görcsök, hasmenés, bradykardia a vezető tünetek. Kezelés: 
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gyomormosás a fogyasztást követő 24 órán belül, orvosi szén szuszpenzió, Ringer infúzió, Atropin 2-4 
mg iv. a tünetek enyhüléséig. 

Muscaridin típusú mérgezés. A párducgalóca okozza (Ammanita pantherina). A tünetek hamar, 1-2 
órán belül jelentkeznek. Tünetek: száraz bőr, kipirult arc, izgatottság, zavartság, hallucinációk, tág, 
fénymerev pupilla. Gyomor-bélrendszeri tünetek nincsenek. Kezelés: gyomormosás 24 órán belül, 
orvosi szén szuszpenzió, Ringer infúziók, nyugtatók, hospitalizálás. A közismert légyölő galóca 
(Ammanita muscaria), a mesekönyvekből ismert piros kalapú, fehér pöttyös gomba általában 
muscarin típusú mérgezést okoz, de az időjárási viszonyoktól függően néha a muscaridin szaporodik 
fel benne. A mérgezés jellegéről a látott klinikai kép alapján döntünk. 

Gombamérgezés esetén feltétlenül küldjük el a beteggel együtt az elfogyasztott étel maradékát, a 
tisztításkor ott hagyott gomba-maradékot a gomba későbbi azonosításához. 

Irodalom 

Sirák A. Sürgősségi betegellátás. 4. bővített és átdolgozott kiadás. Mátrix Kiadó (2008) 

Tesztkérdések 

1. Mérgezés gyanús beteg vizsgálata során: 
A. Csak a belgyógyászat szabályai szerint járjunk el 
B. Csak a traumatológiai beteg vizsgálata szerint járjunk el 
C. Gondosan keressük a mérgezésre utaló külső jeleket a beteg környezetében is 
D. Mindegyik séma megfelelő 
 
2. Szénmonoxid-mérgezés gyanúja esetén szabad-e szájból orrba lélegeztetni, vagy kizárólag 
ballonnal? 
A. Mindegy mivel lélegeztetünk, a fő az, hogy csináljuk 
B. Nem szabad, mert mi is mérgeződünk 
C. Igen, szabad 
D. Ezt még senki nem vizsgálta 
 
3. Melyek a szénmonoxid-mérgezés tünetei? 
A. Fejfájás, tág pupilla 
B. Fulladásérzés, légszomj 
C. Nyugalmi tachycardia, magas láz 
D. Eszméletlen állapot, élénkpiros arc, jelentős izomtónus fokozódás, hyperventilláció 
 
4. Altatószer-mérgezés esetén a beteg meggyógyulhat a terápiás adag tízszeresének bevétele után is. 
A. Igaz 
B. Hamis 
C. Ezt még nem vizsgálták 
D. Csak diazepam típusú mérgezések esetén 
 
5. Mi a fagyálló-mérgezés antidotuma? 
A. Nincs antidotuma 
B. Orvosi szén 
C. Oxigén 
D. Tömény alkohol itatása, 2-3 dl konyak, pálinka 
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Helyes válaszok: 1: C, 2: B, 3: D, 4: A, 5: D 

Elektromosság okozta sérülések 
dr. Sirák András 

Az elektromos áram súlyos, gyakran halálos balesetek forrása. Itt is, mint az oxiológia annyi más 
területén a megelőzés az igazán fontos. A családorvosnak számos lehetősége van a megelőzésre, 
hiszen sokszor nyugodt körülmények között találkozik betegeivel, lehetősége van a veszélyforrásokra 
felhívni a betegek figyelmét. 

Nem nagyszabású kampányra gondolok elsősorban, hanem olyan apróságokra, hogy a gyermekágy 
mellett a falon konnektor van olyan magasságban, hogy azt a kisgyermek könnyen eléri. Ennek 
megoldása, vakdugó az összes olyan konnektorba, amit egy kisgyermek elérhet. Az az áramütés egyik 
gyakori forrása a fürdőszobában bedugva maradt hajszárító. Ha ez leesik a polcról bele a fürdővízbe, 
súlyos áramütést okozhat akkor is, ha nincs bekapcsolva. 

A megelőzésnek fontos része, hogy lehetőleg mindenháztartásba kerüljön felszerelésre 
érintésvédelmi relé (Úgynevezett Fi-relé). Beszerelését kizárólag szakember végezheti. Ez lényegében 
egy olyan különleges biztosíték, amely rövidzárlat során (tehát áramütéskor is) olyan gyorsan leold, 
hogy hamarabb megszakítja az áramkört, mint az áram végigérne az emberi testen. Természetesen 
abszolút biztos védelem nincs, de ez a készülék is sokat segít, ára 20000-30000 Ft között van. Erre 
nagyon érdemes rábeszélni a betegeinket. 

Az áramütés legtöbbször véletlenül, néha öngyilkossági célból és nagyon ritkán szándékos 
idegenkezű sérülésként éri a beteget. Magát az áramütést a sérült általában világosan megérzi. Az 
halált szinte mindig kamrafibrilláció váltja ki. Ennek klinikai tünetei és kezelése teljesen megegyezik a 
szívinfarktus okozta kamrafibrilláció tüneteivel és kezelésével. 

A legfontosabb különbség a kardiális okú reanimáció és az áramütés ellátása között, hogy 
áramütésnél az első, hogy az áramkört meg kell szakítani, csak ezután nyúljunk a beteghez, különben 
mi is áramütést kapunk. Biológiailag a szervezetet érő áram hatására a harántcsíkolt izomzat 
összerándul, ezért a sérült sokszor érzi, hogy rázza az áram, de fizikailag az izomgörcs miatt nem 
tudja elengedni a kezében lévő áramforrást. Az áramkör megszakítására a legalkalmasabb az épület 
összes biztosítékát lecsapni. Persze akkor számolni kell azzal is, hogy sötét lesz. Biztosítékok általában 
a lakóházakon kívül vagy belül a bejárati ajtó mellett találhatók. Ha nem egyértelmű a biztosíték, vagy 
nem találjuk, a betegtől kell elhúzni valamilyen szigetelt szerszámmal az áram alatt lévő vezetéket. 
Erre száraz, fanyelű gereblye, lapát, ásó vagy más hasonló szerszám megfelelő. Lehetőleg ehhez a 
művelethez használjunk száraz textil kesztyűt. 

A beteg hirtelen másodpercekkel, legfeljebb néhány perccel az áramütés után eszméletét veszti, 
összeesik, keringése összeomlik, carotis pulzusa nem tapintható. Életjelenségei megszűnnek. EKG-n 
nézve kamrafibrillációt látunk, de persze, ha áramütött beteghez megyünk, ne vesztegessünk értékes 
perceket EKG készítésével. 

A beteg kezelése is az újraélesztés alapvető szabályai szerint zajlik. Először BLS-t végzünk, majd 
amikor a megfelelő szakemberek és technika a helyszínre ér, ALS-ként folytatjuk tovább a 
reanimációt. Az újraélesztés esélye itt általában jobb, mint szívinfarktusban, ugyanis a beteg szíve 
teljesen egészséges. 
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Reanimáció 

Először végezzünk 30 mellkaskompressziót, majd 2 befúvásos lélegeztetést. Ezt ismételjük, míg a 
defibrillátort oda nem hozzák. Amint megérkezett a defibrillátor, az egyik segítő végezze tovább a 
mellkaskompressziót folyamatosan, míg a másik felragasztja a defibrillátor-elektródokat a beteg 
mellkasára. Egyiket a jobb kulcscsont alá a mellkas jobb oldalára, a másikat a bal oldalsó 
hónaljvonalba. Figyelem: az újabb defibrillátorok bifázisos árammal működnek, itt nem mindegy, 
melyik elektródát hová ragasztjuk. Minden egyes elektródára rá van rajzolva, hova kell ragasztani. 

Amint felkerültek az elektródák a beteg mellkasára, csatlakoztatjuk a készülékhez és bekapcsoljuk. A 
bekapcsolás után kövessük a készülék utasításait. A készülék először ritmusanalízist végez, ehhez el 
kell engedni a beteget, abbahagyva a reanimációt. Tíz másodperc után a készülék dönt: érzékel 
kamrafibrillációt vagy nem. Akkor, és csak akkor lehet vele ütni, ha kamrafibrillációt észlel. Ekkor 
feltölti a készüléket elektromosan, majd villogni kezd egy vörös/narancs színű gomb. Ennek 
lenyomásával adjuk le a shockot. Az egyszerűbb készülékek áramerőssége állandó, a komolyabb 
készülékeken állítani lehet az áramerősséget. A shock leadása előtt az újraélesztést vezető körülnéz 
és hangosan szól: mindenki engedje el a beteget, shock következik. A shock leadása után azonnal 
végezzünk 2 percig BLS-t 30:2 arányban, majd ezután vizsgáljuk a carotis pulzust. Általában a 
szívműködés tér vissza hamarább, ez a carotis, esetleg a femorális pulzus tapintásával érzékelhető, 
majd a beteget még egy ideig lélegeztetni kell. 

Az ALS további folyamatában gyorsan kössünk be Ringer infúziót perifériás vénába Branül 
segítségével. Ezzel nyitott fix vénát teremtünk a további gyógyszerek beadásához. Ilyen esetben csak 
az iv. gyógyszeradagolás jön szóba, egyéb gyógyszerbeviteli forma értelmetlen, tehát tilos. 

Ha a reanimáció során a defibrillátor asystoliát jelez, végezzünk tovább 30:2 arányban 
mellkaskompressziót és lélegeztetést, majd adjunk egyszeri alkalommal 3 mg Atropint iv. 2x2 perc 
reanimáció után adjunk iv 1 mg Tonogen injekciót iv, majd ezt 4 percenként ismételjük, miközben 
szabályszerűen végezzük a mechanikus újraélesztést. 

Az áramütött beteg a legnagyobb életveszélyben az áramütés pillanatában van, a halál általában pár 
percen belül bekövetkezik. 24-48 órán belül elvileg még előfordulhatnak kamrai ritmuszavarok, ezért 
a túlélő áramütött beteget kardiológia őrzőben kell observálni az első 24-48 órában. A gyógyulás 
ezután már biztos. 

Az elektromos áram hatása a szervezetre alapvetően három dologtól függ: 

1. Az áram feszültségétől és fajtájától, nevezetesen, hogy egyen- vagy váltóáram, mekkora 
feszültség és mekkora áramerősség halad át a szervezeten. 

2. Az áram irányától a szervezeten belül. Ez természetesen függ az áram be- és kilépési helyétől 
a szervezetből, de korántsem a köztük lévő legrövidebb egyenes vonal. Növeli a halálos 
áramütés esélyét, ha az áram tengelye a szíven halad át. 

3. A szervezetbe lépett árammal szemben tanúsított ellenállástól. Ennek jelentős része a bőr 
ellenállása, de befolyásolja a szervezet általános állapota, ion-egyensúlya, a bőr izzadt volta 
stb. 

Jellegzetes sérülés áramütés esetén az áramjegy. Apró, néhány mm átmérőjű barnásfekete színű, 
lényegében égett seb, mely az áram belépési pontján, néha a kilépési ponton is megtalálható. Az 
áramjegy gyakori, de nem obligát jele az áramütésnek. Ha például a sérült vízben áll, amikor az áram 
megüti (fürdőkád), nem keletkezik áramjegy. 
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Érdekes tapasztalati megfigyelés, hogy a 230 V áramütésnél gyakrabban keletkezik kamrafibrilláció, 
míg a nagyobb feszültségű áramütés, 23000-25000 V-nál a sérültek ritkábban halnak meg, viszont 
nagy kiterjedésű, igen súlyos III-IV fokú égést szenvednek. 

Lépésfeszültség 

Az elektromos áram hatásával kapcsolatosan ismerni kell néhány alapfogalmat azért, hogy 
bennünket ne érjen áramütés a betegellátás során. Ezek egyike a lépésfeszültség. A dolog lényege, 
hogy a magasfeszültségű áram okozta ütés nem csak a közvetlen villanydrót megérintéssel történhet, 
hanem a vezetéket közeledve áramütés érhet, még mielőtt hozzáérünk a vezetékhez. Ezt a fogalmat 
nevezzük lépésfeszültségnek. Keletkezhet úgy is, hogy a vezeték közelébe lépünk - innen az 
elnevezés. 

A 23000 V-os (úgynevezett középfeszültség) száraz időben kb. 25-50 cm-ről okozhat áramütést. 
Nedves, párás időben jóval nagyobb a lépésfeszültség távolsága, 1 méteren belül fennáll a 
lépésfeszültség okozta áramütés veszélye. Általánosságban villanyvezetéket ne közelítsünk meg 1 
méteren belül! 

A fentieken kívül van még néhány olyan jó tanács, amit érdemes megfontolni, ha áramütés veszélye 
áll fenn. 

Közlekedési balesetek során nem ritka, hogy utcai villanyvezeték sérül meg. A lelógó vezeték súlyos 
áramütést okozhat. Az oszlopon lévő vezetékek általában néhány oszloponként földeléssel 
rendelkeznek, így az oszlop kidőlésekor rövidzárlat miatt a vezetékben megszűnik az elektromos 
áram. Csak szakember tudja megmondani, áram alatt van-e vagy nem. Természetesen áram alattinak 
kell tekinteni, míg ennek az ellenkezője ki nem derül. 

Ha egy gépkocsira rádől a villanyoszlop és hozzáér a vezeték, fennáll az áramütés veszélye, de a 
gépkocsiban bent ülők védettek az áramütés ellen, amíg nem szállnak ki. A kiszállás pillanatában éri 
őket az áramütés, amikor egyik lábuk még a kocsiban van, a másik a földön. 

Háztartási készülékek közül a televízióban több tízezer voltos feszültség van. Sose vegyük le úgy a 
készülék hátlapját, hogy nem húzzuk ki a hálózatból előtte! 

Irodalom 

Sirák A. Sürgősségi betegellátás. 4. bővített és átdolgozott kiadás. Mátrix Kiadó (2008) 

Tesztkérdések 

1. Áramütés esetén az első teendő: 
A. Reanimáció minden más előtt 
B. Csak defibrillátort kell használni 
C. Csak az áramkört kell megszüntetni, további teendő nincs 
D. Az áramkör megszüntetése, majd reanimáció, defibrillálás 
 
2. Az áramütött beteg halálát legtöbbször kamrafibrilláció okozza: 
A. Igaz, mindig így történik 
B. Nem vizsgálták 
C. Ritkán előfordulhat 
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D. Soha nincs kamrafibrilláció 
 
3. A lépésfeszültség lényege és előfordulása: 
A. Csak hozzáérve okoz áramütést a villanyvezeték 
B. Minden feszültség mellett előfordul 
C. Csak nedves időben fordul elő 
D. Közép- és nagyfeszültségnél fordul elő 23000 volt, 1 méteren belül 
 
4. Áramütés után ritmuszavar még 24-48 órán belül előfordulhat. 
A. Igaz 
B. Hamis 
C. Nem vizsgálták 
D. Csak magasfeszültség esetén fordul elő 
 
5. A Biztonsági relé (Fi-relé) előbb leoldja az áramkört, mint ahogy az áram végig ér a szervezeten. 
Ezért beszerelése minden lakásban javasolt. 
A. Fölösleges kiadás 
B. Hamis 
C. Igaz 
D. Csak ipari fogyasztóknál javasolt 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: A, 3: D, 4: A, 5: C 
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27. DERMATOLÓGIA A PRAXISBAN 

Hajhullás 
dr. Torzsa Péter, dr. Gál Mónika 

Bevezetés 

A hajas fejbőrön átlagosan 100000 szőrtüsző van. A hajhullás gyakorisága az utóbbi években 
növekszik. Ebben szerepe lehet a felgyorsult életmódnak, stressznek, helytelen táplálkozásnak, 
divatos fogyókúráknak, a gyógyszerszedés kiszélesedésének, oralis fogamzásgátlók terjedésének. A 
haj funkciójaja csekély, kóros állapota, részleges vagy teljes hiánya mégis nagy problémát jelenthet a 
betegnek és környezetének egyaránt. A haj minőségének megváltozása, a hajciklus zavara számos 
anyagcsere- és endocrin betegségre, nyomelemek hiányára hívhatja fel a kezelőorvos figyelmét. 

Definíció, BNO tartomány 

Az alopecia (kopaszság) a haj részleges vagy teljes hiányát jelenti, melyet a hajhullás (effluvium) előz 
meg. Az alopeciához vezető korai stádiumot effluviumnak, hajhullásnak nevezzük. Kóros hajhullásról 
beszélünk, ha naponta több mint 60-100 hajszál hullik ki. A hajszálak közel negyedének ki kell 
kihullania, hogy jelentős, észrevehető alopecia alakuljon ki. 

L6300 Alopecia (capitis) totalis 
L6310 Alopecia universalis 
L6380 Alopecia areata, egyéb 
L6390 Alopecia areata, k.m.n. 
L6400 Gyógyszer okozta androgén alopecia 
L6480 Egyéb androgén alopecia 
L6490 Androgén alopecia, k.m.n. 
L6500 Telogen effluvium 
L6520 Alopecia mucinosa 
L6680 Egyéb heges alopecia 
L6690 Heges alopecia, k.m.n. 
Q8400 Veleszületett alopecia 
F6330 Trichotillománia 

 

Epidemiológia 

A hajhullás prevalenciája definíciótól függően 40 és 98% közötti a különböző vizsgálatokban. Az 
androgén típusú hajhullás a férfiaknál 20 és 25 éves kor körül kezdődik, és az életkor előrehaladtával 
nő a prevalencia, valamint az alopecia súlyossága. Általánosságban elmondható, hogy 30 éves korig a 
férfiak 30%-nál jelenik meg, 50 éves korig 50%-ban, 70 éves korra 80%-ban. Nőknél a hajhullás 40 
éves kor előtt kezdődik és premenopausa előtt a nők 13%-át érinti. Menopausa után az incidencia 
elkezd növekedni és 65 év felett a nők 70%-ánál jelentkezik hajhullás. 

Nem 

Férfiakon genetikailag meghatározott az androgének hatására bekövetkező alopecia. Nőknél 
ritkábban, de szintén jelentkezhet hajhullás, ill. a haj elvékonyodása, ami esztétikai zavart okozhat. Ez 
a kép azonban kórosnak tekinthető, mivel a megszaporodott androgén hormonoknak egyéb 
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rendellenes endocrin hatása is lehet, s ezért a páciens kivizsgálása indokolt. A telogen effluvium és az 
egyéb visszafordítható hajhullás mindkét nemben azonos gyakorisággal fordul elő. 

Életkor 

A legtöbb diffúz, visszafordítható hajhullás nem függ az életkortól, de a gyermekkori előfordulás nem 
jellemző. Az alopecia areata megjelenése általában gyermekkorra és a fiatal felnőttkorra tehető. 

Az androgén alopecia esetében bőven állnak rendelkezésre nemzetközi adatok. Férfiaknál 
rendszerint a harmadik-negyedik évtizedben kezdődik a hajhullás a frontoparietalis tájon a hajzat 
megritkul, a haj minősége megváltozik, elvékonyodik, míg végül teljes alopecia alakulhat ki. Nőknél a 
40 éves kor előtt kezdődik és menopausa után kezd emelkedni az alopecia előfordulása. 

Társadalmi háttér 

Sok férfi az androgén típusú hajhullást az öregedés első jeleként éli meg, s ez akár psychogén 
potentiazavart is okozhat. Ilyenkor az időben történő kezelés megállíthatja, lassíthatja a hajhullást, a 
páciens psychés vezetése segíthet a hajhullás physiologiás folyamat elfogadtatásában, főként, ha 
tudatosítjuk, hogy a hajvesztés éppen az androgén hormonok hatásának megnyilvánulása lehet. A 
telogen effluvium hátterében igen gyakori a pszichés stressz hatása, emiatt a túlhajszolt életmód 
kedvez az előfordulásának. 

Pathophysiológia 

A haj növekedése ciklikus, szinkronizált. Az aktív hajnövekedés fázisa az anagén fázis. Ekkor a 
proteinszintézis és a keratinizáció folyamatos. Ez a szakasz 5-7 évig tart, a hajszál az 1 m-es 
hosszúságot is elérheti. Ennél még hosszabb anagén fázist is dokumentáltak már. Az aktív és nyugvó 
fázis közötti átmenetet a katagén fázis képezi, mely mindössze 2-3 hétig tart. A nyugvó fázis más 
néven telogén szak átlagosan 3 hónapig tart, ennek legvégén a szőrszál kihullik. Majd a ciklus 
újraindul. Egészséges egyéneknél a hajszálak 80-90%-a az aktív anagén, 4-5%-a a katagén és 10-18%-
a a nyugvó, telogén fázisban van. A hajfolliculusok anyagcsere aktivitása az anagén fázisban igen 
kifejezett. 

Anagén effluvium az anagén folliculusok oszlásban lévő sejtjeit érő súlyos toxikus károsodás 
következtében alakul ki. A károsodott hajszálak egyszerre kihullanak. Telogén effluvium során 
hajmátrix enyhe károsodása következtében lerövidül az anagén fázis, bunkós haj keletkezik. 
Szinkronban nagyobb mennyiségű haj hullik ki, mint normálisan. 

Az androgénetikus alopecia (AGA) formák esetében a folliculusok miniatürizációja következik be. Az 
érintett hajhagymák genetikusan meghatározott módon fokozott érzékenységet mutatnak a 
tesztoszteron aktív formájával szemben (dihidro-epiandroszteron), ennek hatására először csak 
elvékonyodika a hajszál, majd végül képtelenné válik a haj képzésére. 

A hegesedő alopeciák esetében pedig a heges bőrfelületen minden bőrfüggelék, így a folliculusok is 
elpusztulnak, végleges alopeciát eredményezve. 

Hatáskör/kompetencia 

A családorvost hajhullás miatt legtöbbször maga a páciens keresi fel, de egyéb okból történő 
konzultáció esetén is figyeljünk fel a páciensnél jelentkező hajhullásra. A fizikális vizsgálat terjedjen ki 
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a hajzat és a testszőrzet vizsgálatára is. Pajzsmirigy alulműködés esetén se feledkezzünk el rákérdezni 
a hajhullásra. Fontos feladata a családorvosnak az anamnézis felvétel, a fizikális vizsgálat és a 
diagnózis felállítása, melyhez szakorvosi segítséget is kérhet. A páciens kezelése történhet az 
alapellátásban, bonyolult esetek (pl. hegesedő alopecia) kezelése bőrgyógyászati szakellátó helyen 
történjen. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A következő anamnesztikus adatokra kell rákérdezni a konzultáció során: 

 A hajhullás kezdete: congenitalis vagy szerzett 

 Családi anamnézis 

 Ismert chronikus betegség (pl.: gastrointestinalis betegségek) 

 Endocrinológiai eltérések 

 Emotionalis stressz 

 Menstruációs/nőgyógyászati anamnézis 

 Lázzal járó betegség 

 Újabb keletű műtét 

 Gyors fogyókúra 

 Gyógyszerszedés 

Fizikális vizsgálat 

Fizikális vizsgálat során a következő adatokat kell rögzíteni: 

 Diffúz vagy foltos a hajhullás? 

 Jellemző-e a szimmetricitás? 

 Lokalizáció, kiterjedés mértéke? 

 Van-e gyulladásra utaló jel? 

 Látható-e hámlás, pikkelyesedés? 

 Látunk-e atrophiat, hegesedést? 

 Laboratóriumi vizsgálatok 

 We, vérkép, vese-és májfunkciós vizsgálatok, pajzsmirigyhormonok, vas, transzferrin, 
transzferrin-szaturáció, cink, immunszerológia, VDRL. Mycológiai és bakterológiai vizsgálat. 

Az alopeciák felosztása 

Öröklött tényezők, öregedés, helyi vagy általános betegség okozhatják az alopeciát, mely lehet diffúz 
vagy foltos, hegesedő vagy nem hegesedő. A nem hegesedő alopecia hegesedés és nagyobb 
atrophiás elváltozások nélkül jelentkezik. A heges alopecia a gyulladás, vagy szövetsérülés okozta 
hegesedés következménye. Az alopeciák típusait az 1. táblázat sorolja fel. 

1. táblázat. Az alopeciák típusai 

1. Reverzibilis, diffúz alopeciák 

 Anagén effluvium (dystrophiás korai hajhullás) 

 Telogen effluvium 

 Krónikus telogen effluvium 
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2. Reverzibilis, körülírt alopeciák 

 Laza anagén haj szindróma 

 Tractiós alopecia 

 Trichotillomania 

 Trichotemnomania 

 Körülírt gyulladásos alopecia (pl. psoriasis, lichen simplex, atópiás dermatitis) 

 Körülírt postinfectiós alopecia (pl. tinea, furunculus, stb. után) 

 Alopecia areata 
3. Progresszív, nem hegesedő alopeciák 

 Férfiak androgenetikus alopeciája 

 Nők androgenetikus alopeciája (AGA) 

 Mechanikai alopeciák egy része 

 Chronikus nyomás okozta alopeciák 

 Involúciós alopecia 
4. Hegesedő alopeciák 

 Folliculitis decalvans csoport 

 Átvezető kórképek 

 Pseudopelade of Brocq csoport 
 

1. Reverzibilis, diffúz alopeciák 

A reverzibilis diffúz alopeciák esetében a hajzat diffúz módon ritkul meg az anagén folliculusok 
károsodása miatt. 

a. Anagen effluvium (dystrophiás korai hajhullás) 

Az anagen folliculusok oszlásban lévő sejtjeit ért súlyos toxicus károsodás következtében alakul ki. 
Többnyire átmeneti alopecia, a súlyos, lázzal járó betegséget 3-4 hónappal követően alakul ki. 
Különböző baktériumok, vírusos betegségek toxinjai (például typhus, influenza, syphilis) okozhatják. 
Jelentkezhet azonban diabetes, hypo- vagy hyperthyreosis, hypopituitarismus, AIDS korai tüneteként, 
egyes gyógyszerek szedésekor, mérgezéskor (higany, tallium, ólom, arzén stb.). A chemotherapia 
minden esetben reversibilis, anagen effluviumot okoz. Rövid idő alatt a haj a normális anagén fázisból 
dystrophiás anagén fázisba kerül, elvékonyodik, letörik és teljesen kihullik (1. ábra). 

 

1. ábra. Anagen effluvium (dr. Gál Mónika felfétele) 
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b. Telogen effluvium 

A hajmátrix enyhe károsodása következtében lerövidül az anagén fázis, bunkós haj keletkezik és 
átmegy telogen fázisba, melynek fő oka valószínűleg a vashiány. A haj csak a fázis végén (kb. 2-4 
hónap múlva) hullik ki, ezért késői típusú effluviumnak is nevezik. 

Telogen effluviumot idézhet elő a drasztikus fogyókúra, magas láz, műtét vagy shock okozta stressz, 
vegyszerek (pl.: heparin, thyroid inhibitorok, carbamazepin), súlyos betegség, malnutritio: 
nyomelemhiány (Fe, Zn, Cu); vitaminhiány (folsav, B12-vitamin). 

Itt kell megemlíteni a szülés után kb. 8 héttel jelentkező diffúz hajhullást, mely hónapok múlva 
normalizálódik. A terhesség alatt ugyanis sok hajfolliculus hosszabb ideig van anagén fázisban, 
melyek a szülés után szinkron telogén fázisba kerülnek. Hasonló hajhullás figyelhető meg 
fogamzásgátlók szedésének abbahagyása után. 

 

2. ábra. Telogen effluvium (dr. Gál Mónika felfétele) 

c. Krónikus telogen effluvium 

Hosszan elhúzódó telogén effluvium (akár évekig tartó), melynek etiológiája ismeretlen. Főként nők 
érintettek és bitemporalisan a legkifejezettebb. 

2. Reverzibilis, körülírt alopeciák 

a. Laza anagen haj syndroma. 

A hajszálak könnyű kihúzhatósága jellemzi. A betegek haja rövid, szőke. Általában gyermekkorban 
fordul elő, de leírtak felnőttkori esetet is. A trichogram képben 95%-ban dysplasiás anagén látható, 
telogen emelkedettség nincs. Genetikai betegségekhez társulhat, de kialakulhat minden ok nélkül. 

b. Tractiós alopecia 

Csecsemőkön a tarkón a párna dörzsölése, izzadás átmeneti, felnőtteken a haj ismételt feszülése 
(lófarok frizura, egyes afro-karib és ázsiai hajviseletek), szoros sapka, a behatás időtartamától 
függően átmeneti vagy maradandó alopeciát okoz. 
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3. ábra. Tractiós alopecia (dr. Gál Mónika felfétele) 

c. Trichotillomania (Hajtépés) 

Psychés motiváció alapján gyermekeknél fordul elő gyakrabban. A beteg a saját hajszálait tépi ki, a 
kopasz foltok nem szabályosak, és mindig láthatóak növekedő hajszálak. A foltok gyakran csak 
unilateralisan, a beteg domináns kezével azonos oldalon láthatók. Előfordul, hogy a beteg nincs is 
tudatában szokásának. 
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4. ábra. Trichotillomania (dr. Gál Mónika felfétele) 

d. Trichotemnomania 

Igen ritka betegség. Ez esetben a beteg lerágja a saját haját. 

e. Körülírt gyulladásos alopecia (pl. psoriasis, lichen simplex, atopiás dermatitis) 

Gyorsan növő, körülírt foltokkal kezdődik. A kiváltó ok megfelelő kezelésével megszűntethető a 
hajhullás. 

f. Körülírt postinfectiós alopecia (pl. tinea, furunculus stb. után) 

A fertőzésekre gennyhólyag vagy mély csomó, pörkök, pikkelyek, hámlás a jellemzők. Alopecia 
specifica syphilitica II esetén főleg a tarkótájon, fejtetőn, kisgócú, reverzibilis hajhiány (mintha „moly 
rágta volna”). 

g. Alopecia areata 

A hajas fejbőr területén bárhol megjelenő kerek, reakciómentes, típusos esetben lazac-színű, 
tökéletesen sima folt, máskor 2-3 mm hosszú, ún. „felkiáltójel-hajszál” található. A megbetegedés az 
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egész hajas fejbőrre (alopecia totalis) és a testre (alopecia universalis) kiterjedhet. A haj rendszerint 
hetek-hónapok alatt visszanő, de újabb epizódok előfordulhatnak. 

Ismeretlen eredetű. Az esetek akár 20%-ában is előfordul alopecia areata a családi anamnesisben és 
atópia vagy más autoimmun rendellenesség is szerepelhet a kórelőzményben. Az esetek legnagyobb 
részében gyulladásos góc található a szervezetben (fog, orrmelléküreg, prostata, epehólyag stb.), 
ezért góckutatás javasolt alopecia areata gyanúja esetén. Társulhat hozzá Hashimoto-thyreoiditis, 
anaemia perniciosa, Addison-kór, vitiligo. 

A szakálltáji (alopecia areata barbae) és a szemöldökre, szempillára is kiterjedő alopecia nehezen 
befolyásolható és rossz prognosztikai jel. 

 

5. ábra. Alopecia areata (dr. Gál Mónika felfétele) 

3. Progresszív, nem hegesedő alopeciák 

a. Férfiak androgenetikus alopeciája 

Általában a 30-as, 40-es években kezdődő, az alopecia leggyakoribb genetikailag meghatározott 
formája. Egyes családokon belül halmozottan fordulhat elő. A haj először a homlokon, majd a 
fejtetőn ritkul ki, és néhány év múlva már csak a tarkótájon marad meg. 

Az anagén fázis fokozatosan lerövidül, ezáltal a hajváltás felgyorsul. A legtöbb esetben nincs 
kimutatható szérum hormon eltérés, hanem a dehidro-epiandroszteronnal szembeni fokozott lokális 
érzékenységük miatt a folliculusok egyre vékonyabb és rövidebb hajszálat képeznek, míg végül a 
hajfolliculus elpusztul. 
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Bizonyos esetekben nagyon korán (18-25 év között) is elkezdődhet a folyamat, amelyet ilyenkor 
alopecia praematuranak nevezünk. A hajhullás ilyenkor seborrhoeával, zsíros, korpás hámlással 
társul. 

 

6. ábra. Férfiak androgenetikus alopeciája (dr. Gál Mónika felfétele) 

b. Nők androgenetikus alopeciája (AGA) 

A női androgénikus alopeciának két alapvető formája létezik. A nőies forma esetében genetikai 
variánsról van szó és normál a szérum androgén hormonok szintje, míg a férfias formában 
kimutatható hormoneltérések vannak. A nőknél a haj több mint 50%-a kihullhat, mielőtt az AGA 
klinikailag nyilvánvalóvá válik. 

Férfias típusú nőknél az alopecia teljesen megegyezhet a férfiaknál leírtakkal, de mellette mindig 
megfigyelhetők a hirsutismus és a virilismus jelei is. Az alopecia hátterében hyperandrogénizmus áll, 
melyet általában excesszív hormontermelő tumor vagy PCOS (polycystas ovarium szindróma) okoz. 

Nőies típusú nőknél a folyamat a 30-as évek körül inkább a hajszálak megvékonyodásával kezdődik, 
leginkább a fejtetőn, melyet gyakran seborrhoea kísér. A feminin típus esetében nincs lényeges 
hormonális eltérés, a klinikai képre jellemző, hogy a frontalis hajvonal mindvégig megtartott. A 
trichogram telogen alopeciát mutat. 

A praemenopausában levő nők hajritkulása esetén javasolt vizsgálatok: Teljes vérkép, vas, vaskötő 
kapacitás, pajzsmirigyfunkció, szérum tesztoszteron, DHEAS. 
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7. ábra. Nők androgenetikus alopeciája (dr. Gál Mónika felfétele) 

4. Hegesedés okozta alopecia 

Különböző okokra vezethető vissza, a hajfolliculusok károsodásával, hegesedésével járó irreversibilis 
állapot. A hajas fejbőr sorvadt, elvékonyodott, fénylő, rajta tágult erek tűnnek át. 

A haj gombás fertőzése (tinea capitis) is foltos hajhiányt okoz. A haj általában újranő, de a kiterjedt 
gyulladás (kerion vagy favus) maradandó hegeket okozhat. 

A klinikumban és a hisztopathológiában is jelentősek az átfedések. Egyesek oka ismert másoké 
tisztázatlan. Egy új szemlélet szerint a cicatrizáló alopeciák egy folyamatos spektrumot képeznek, 
valójában egymást átfedő, egymásba átmenő formák. Két végpontja, ezáltal két fő csoportja a 
folliculitis decalvans, ill. a pseudopelade of Brock csoport, a kettő között pedig átfedő kórképek 
vannak. 

A folliculitis decalvans csoportba tartozik maga a de novo kialakuló f. decalvans, az infekciós eredetű 
bakteriális, a disszekáló folliculitis, a tufted folliculitis valamint az acne necrotica. Ezek lényegében 
olyan folliculitissel járó klinikai entitások, melyek progresszív hegesedést okoznak. Hisztológiailag a 
folliculusok körüli microabscessus képződés, főleg neutrophil sejtes infiltráció, chr. Granulációs 
szövet-képződés, végül fibrosis jellemző. 

A perifolliculáris capitis abscedensnél sipolyok, tályogképződés uralják a klinikai képet. Ritka. Acne 
necrotica esetében infundibularis necrosis jön létre. 

Átvezető kórkép az acne keloidalis nuchae. Ilyenkor a tarkón, a nyakon, esetleg a skalpon alakulnak ki 
papulopustulák, nodusok. A lichen planopilaris ismeretlen eredetű. Főleg középkorú nők érintettek. 
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A psudopelade csoportba tartozik a de novo pseudopelade, az alopecia parvimaculata (syphilis), 
discoud lupus erythematosus (DLE) és a follicularis mucinosis okozta heges kopaszodás. 

 

8. ábra. Hegesedés okozta alopecia (dr. Gál Mónika felfétele) 

Differenciál-diagnózis 

A postpartum és a betegséget követő alopeciákat a telogén hajszálak nagyobb aránya jellemzi, míg a 
tallium, vagy a cytostaticumok által okozott alopeciákban normális a telogén hajszálak százalékos 
aránya. Az utóbbi állapotokban a hajszál vékonysága miatt az anagén hajszálak könnyen letörnek. Az 
alopecia areatára a felkiáltójelszerű hajszálak jellemzőek. 

Képalkotó vizsgálatok 

Az alopecia betegség diagnosztikájában képalkotó vizsgálatokat ritkán alkalmazunk. A hasi ultrahang 
vizsgálat része a góckutatásnak. 

Egyéb vizsgálatok 

Trichológia segítségével meg kell határozni az anagén/telogén arányt, amely a kitépett hajszálak 
mikroszkópos vizsgálatát jelenti. Általában a hajszálak 80-90%-a van növekvő (anagén) fázisban, a 
többi a nyugalmi (telogén) fázisban. 

A hajas fejbőr biopsziája segíthet elkülöníteni az alopecia egyes formáit, de a mintát az aktív 
szegélyből kell venni, nem a centrális hegesedett területről. 

A szövettani vagy immunfluorescens vizsgálattal diagnosztizálható a LE, a hajas fejbőr lichen ruber 
planusa és a scleroderma. Szövettani vizsgálat céljából kis, kb. 4 mm nagyságú biopsziát szükséges 
végezni, de egyszerre két különböző területről. A tumor metasztázisok, amelyek szintén okozhatnak 
körülírt heges alopeciát, ugyancsak szövettani vizsgálattal diagnosztizálhatók. 
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Kezelés 

Diffúz telogen effluvium esetén a kiváltó okot kell megszüntetni, nyomelem-, ill. vitaminpótlással. 
Cinkhiány esetén nagy dózisú cinkszulfát vagy cink-glukonát javasolt 5 mg/kg/nap, később 1-2 
mg/kg/nap dózisban. Lokálisan hyperaemisáló hajszeszekkel való bedörzsölés ajánlott (pl. tinctura 
capsici tartalmú), esetleg helyi szteroidok alkalmazása alkoholos vagy vizes oldatban. 

Az idiopathiás androgén alopeciának nincs megfelelő kezelése, a legjobb eredmények akkor érhetők 
el, ha a kopaszodás nem több, mint 5 éve kezdődött, és kisebb kiterjedésű. Jó hatású lehet az 
antiseborrhoeás kezelés (Nizoral sampon, kénes samponok pl.: Detergens sulfuratum FoNo, v. 
Sulfokoll), valamint a localisan hyperaemisáló hajszeszek és samponok használata, amelyek 
hátráltatják a teljes hajvesztést. A 2%-os minoxidiles hajszesz (Regain, Neocapil stb.) leállíthatja az 
alopecia progresszióját. A finasteride (napi 1x1 mg p.os), férfiaknál csökkentve a dihidrotesztoszteron 
szintet, a szövetekben megállítja a hajhullást, és gyakran a haj újranövését is előidézi, de hazánkban 
nincs törzskönyvezve alopeciára. A koffein tartalmú samponok és hajszeszek néhány éve kerültek a 
piacra, ezek alkalmazása is lassíthatja a hormonális eredetű kopaszodást. A Forcapil kapszula 
hatóanyagai belül táplálják hajhagymáinkat, míg az oldat azonnal ott hat, ahol arra a legnagyobb 
szükség van. A Forcapil vagy a Revalid kapszula a haj és a körmök növekedéséhez szükséges 
vitaminok és aminósavak és nyomelemek optimális kombinációját tartalmazza: L-cisztin, methinoin, 
B5, B6, B8, B9, cink, biotin. A vitaminok mellett különböző ásványi anyagok és nyomelemek is 
szükségesek a hajhagymák megfelelő működéséhez. Legfontosabb a réz, a vas, a cink. A hajszálak 
alapját adó keratin szintéziséhez pedig elengedhetetlen a megfelelő kén jelenléte. 

A hajátültetés a kopasz területre szintén viszonylag jó eredménnyel járhat. 

A nők androgén alopeciájának kezelése bőrgyógyász és nőgyógyász szakorvos segítségével történhet, 
antiandrogének adása speciális fogamzásgátlókkal (Diane 35, Androcur), az életkortól és a folyamat 
súlyosságától függően. Külsőleg oestrogen tartalmú hajpakolás, minoxidil oldat (Regaine), koffein 
tartalmú ecsetelők és samponok (pl. Plantur 95), seborrhoea ellenes oldatok és samponok 
alkalmazhatók. Hajtranszplantáció szintén szóbajön. Próbálkozások vannak helyi azelainsav, buserelin 
acetát (szintetikus GnRH ekvivalens), diazoxid (insulin release gátló) és helyi tretinoin (minoxidillel 
kombinálva) kezeléssel. 

Postmenopausában: hormonpótlás, minoxidil oldat, haj transplantatiója lehetséges therápia. 

Alopecia areata esetén a góc szanálása mellett belsőleg célzottan antibiotikum, helyileg szteroid 
tartalmú kenőcsök és folyadékok, hyperaemisáló hajszeszek adhatók. Lokális mikrokristályos szteroid 
infiltráció csak nagyon óvatosan adható, számolva az esetleges szövődményekkel (pl. a. centralis 
retinae thrombosis veszélye). Súlyos esetben próbálkozni lehet szisztémás kezeléssel (Prednisolon 
tabl. 1-1,5 mg/kg/nap dózisban), bár a kúra befejezése után gyakori a recidíva. További lehetőség a 
kontakt szenzibilizáció diphencypronnal, quadratsav dibutyl észterrel, phototherapia, ill. 
photochemotherapia. Változó eredményeket értek el minoxidil oldattal, belsőleg ható 
immunmodulans az Isoprinosine, ill. megkísérelhető nagy dózisúcinkszulfát alkalmazása. 

Toxicus alopecia esetén az alapbetegség kezelése és a kiváltó gyógyszer szedésének leállítása 
javasolt. Chemotherapia előtt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy műszálas paróka írható fel, és ezt 
még a kezelés elején váltsa ki a beteg. A chemotherapia után erős hajnövekedés indul meg, amely 
serkenthető masszírozással, phototherapiával. Szellős kendő viselése javasolt, mivel az állandó 
paróka viselet esetén a haj bepállik, nehezebben nő ki. 
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Trichotillomania esetén fiúknál segíthet a haj rövidre vágása, lányoknál a haj szorosan a fejbőrhöz 
csatolása. Psychotherapiás kezelés és a szülők felvilágosítása javasolt ennél a betegségnél. A három 
hatékony kognitív viselkedés terápia: self-monitoring, szokás-megfordító tréning és a stimulus 
kontroll technika. Ritkán szükséges farmakotherápia szelektív szerotonin reuptake inhibitorral. 

A heges alopeciában a kezelés a kiváltó okra kell, hogy irányuljon. Nagyon fontos, hogy a hegesedés 
kialakulása előtt lokálisan idejében alkalmazott antibiotikummal csökkentsük a gyulladást. 

Primer prevenció 

A hajhullás megelőzésekor érdemes odafigyelni a helyes táplálkozásra, a megfelelő vitamin és 
ásványi anyag bevitelre, a megfelelő kalóriatartalmú, illetve rostokban dús étkezésre, lehetőleg 
kerülni a durva stresszt, a betegségeket, a drasztikus fogyókúrát, a szénhidrát- vagy fehérjeszegény 
étkezési szokásokat. 

Rendelkezésre állnak olyan készítmények, melyek a hajhagymák regenerálódásához elengedhetetlen 
A-, E-, B-vitaminokat, a biotint nyomelemeket az ideális kombinációban tartalmazzák és kúraszerű 
alkalmazásuk elősegíti a hajszálak képződését, növekedését. 

A vitaminok mellett különböző ásványi anyagok és nyomelemek is szükségesek a hajhagymák 
megfelelő működéséhez. Legfontosabb a réz, a vas, a cink. A hajszálak alapját adó keratin 
szintéziséhez pedig elengedhetetlen a megfelelő kén jelenléte. 

Segíthetjük a fejbőr keringését akár mindennapos masszírozással, vérbőséget fokozó szerek 
bedörzsölésével! Ápoljuk az esetlegesen gyulladt, korpázó fejbőrt! Emellett kerüljük a haj 
roncsolódásához vezető durva fodrászati beavatkozásokat. 

Irodalom 

Alkhalifah A et al. Alopecia areata update: part II. Treatment. J. Am. Acad. Dermatol. 62:191. quiz 
203. (2010) 
Birch MP et al. Female pattern hair loss. Clin. Exp. Dermatol. 27:383. (2002) 
Gan DC, Sinclair RD. Prevalence of male and female pattern hair loss in Maryborough. J. Invest. 
Dermatol. Symp. Proc. 10:184. (2005) 
Norwood OT. Male pattern baldness: classification and incidence. South Med. J. 68:1359. (1975) 
Rhodes T et al. Prevalence of male pattern hair loss in 18-49 year old men. Dermatol. Surg. 24:1330. 
(1998) 
Stough D et al. Psychological effect, pathophysiology, and management of androgénetic alopecia in 
men. Mayo Clin. Proc. 80:1316. (2005) 
Torzsa P. Hajhullás. Családorvoslás a gyakorlatban. (Szerk. Arnold Cs.) Melánia pp. 237. (2002) 

Esettanulmány 

Előző betegségek 

Az 50 éves férfi anamnéziséből kiemelendő 8 éve ismert és kezelt diabetes mellitus, az 5 évvel 
ezelőtti csukló és bokatörés, 2 éve a bal I, jobb II., IV. lábujj amputációja történt a diabetes 
szövődményeként kialakuló gangraena miatt. Gyógyszerei: Meforal 2x1000 mg, Gliprex 1x3mg. 
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Jelen panaszok 

Tarkótáji kopaszság, jelentős viszketés, folyamatos subfebrilitás miatt kereste fel kezelőorvosát. A 
hátán és a tarkóján látható bőrtünetei évek alatt folyamatosan alakultak ki. 

Fizikális vizsgálat 

A törzs felső részén és a felkarokon atrófiás hegek, a tarkótájon sávszerű hajhiány. Az alkarokon 
néhány pustula, testszerte számos hypopigmentált macula (9. ábra). 

 

9. ábra. Az 50 éves férfibeteg (dr. Gál Mónika felfétele) 

Laboratóriumi eredmények 

Szövettan: Immunfluoreszcencia: negatív. Enyhén hyperplasiás hám, folliculáris hyperkeratosis. 
Minimális sávszerű lobsejtes infiltráció a kötőszövetben, számos fibroblast. 

Éhomi vércukor: 7,5 mmol/l. Pajzsmirigyműködésére utaló TSH normál tartományban volt, HbA1c: 
6,8%. 
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Diagnózis 

Krónikus gyulladás és vakarás talaján alakult ki a heges alopecia. 

Differenciál-diagnózis 

SCLE, DLE, Pemphigus seborrhoicus, Langerhans-sejtes histiocytosis, scabies norvegica, prurigo 

Kezelési terv 

A kezelés a kiváltó okra kell, hogy irányuljon. Nagyon fontos, hogy a hegesedés kialakulása előtt 
lokálisan idejében alkalmazott antibiotikummal csökkentsük a gyulladást. 

Betegtájékoztató 

A hajhullás természetes folyamat. Hajhagymáink működése egy körfolyamaton alapul. A hosszabb 
növekedési fázis után egy rövid nyugalmi szakaszba kerül, majd kihullik a hajszál. Ezt követően a 
ciklus újra indul, a hajhagyma újabb hajszálat növeszt. 

A haj növekedésének üteme, illetve a maximálisan elérhető hajhosszúság egyénileg változó, 
genetikailag meghatározott. Ezen kívül szezonálisan, az életkorral és egyes betegségek, stressz 
hatására is változik üteme, kialakulhat kóros mértékű hullás illetve erőteljes töredezés, 
elhasználódás, amely gyakran a hajhullásnak mutatkozik. 

Kóros hajhullásról akkor beszélünk, ha naponta 100-nál hajszálunk hullik ki vagy foltokban jelentkezik 
a hajvesztés. A hajhullások és a hatásukra jelentkező kopaszodási formák alapvetően két csoportra 
oszthatóak. Az egyik csoportba azokat soroljuk, ahol a folyamat átmeneti és visszafordítható, a 
másikba pedig a végleges hajvesztéssel járó formákat. 

A visszafordíthatatlan hajhullások leggyakoribb formája az ún. androgén típusú hajhullás. Ezt a 
hajhagymák férfi hormonokkal szembeni örökletesen fokozott érzékenysége okozza. Gyakrabban 
látjuk férfiaknál, de nőknél is előfordul. Végleges hajhulláshoz vezethetnek a fejbőr gyulladásával, 
hegesedéssel járó kórképei is. 

Az átmeneti visszafordítható hajhullások esetében a leggyakoribb ok, hogy valami tágabb értelemben 
vett stressz éri a szervezetet. Egy nagyobb gyulladás, baleset vagy műtét, egyes gyógyszerek szedése, 
esetleg pszichés megrázkódtatást követően jellemzően 3-5 hónap múlva nagyfokú, diffúzan 
jelentkező hajhullás indulhat meg. Az ok elmúltával ez a forma spontán is rendeződik. Ha valamilyen 
idült gyulladásos góc (pl. gyulladt foggyökér, krónikus mandulagyulladás) indítja be a folyamatot, 
annak szanálásáig folyamatosan fennáll a kóros mértékű hajhullás. A visszanöveszthető hajhullások 
közé tartozik emellett a foltos hajhullás, a haj letépkedése következtében kialakuló kopaszság 
(trichotillomania), de a kemoterápia következtében vagy a terhesség után kialakuló hajvesztés is. 

Átmeneti hajhullás következik be akkor is, ha valamely, a hajnövekedés számára fontos aminosav, 
nyomelem vagy vitamin hiányállapota alakul ki nem megfelelő táplálkozás, fogyókúra, felszívódási 
zavar, súlyos betegség következtében. 

A különböző hajhullások, hajbetegségek miatt történő hajvizsgálat bőrgyógyász szakértelmét igényli, 
mivel sok esetben egy komplex kivizsgálást jelent. 
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Az első lépés a hajzat és a hajas fejbőr szemrevételezése. Szabad szemmel megállapítható, hogy a 
hajhullás diffúz vagy foltos-e, a foltos hajhullás kiterjedésének mértéke, a foltok elhelyezkedése. Az 
orvos információt kap arról, hogy van-e a fejbőrön gyulladás, hámlás, pikkelyesedés, esetleg 
felrakódás, látható-e sorvadás vagy hegesedés. Még pontosabb képet nyújt a dermatoszkópos 
vizsgálat vagy a haj kamerás vizsgálata. Ezek tízszeres nagyításban mutatják a vizsgált területet. 

Sok esetben szükség van a hajszálak mikroszkópos vizsgálatára. Ezzel kimutathatóak a különböző 
hajszálbetegségek, melyek a hajszál csomósodását, megcsavarodását, végül a hajszál letörését 
okozzák. Nagyszámú hajszál tövénél való letörése nagyfokú hajhullásként mutatkozik meg. 

Speciális vizsgálatok a különböző hajhúzásos vizsgálatokhoz kapcsolódó mikroszkópos elemzések. Ide 
tartozik a „könnyű húzásos” teszt vagy a trichogram. Utóbbi során egyszerre 100 hajszálat húznak ki, 
majd ezen hajszálak mindegyikét megvizsgálják mikroszkóp alatt. Nagyon fontos, hogy bármelyik 
vizsgálat előtt is állunk, ne menjünk frissen mosott hajjal az orvoshoz, ugyanis ezen hajhúzásos 
tesztek mindegyike csak akkor informatív, ha kb. 4-5 nappal a legutolsó hajmosás után történnek. 

Rutin vizsgálatok közé tartoznak a fertőzések gyanúja esetén a különböző mikrobiológiai vizsgálatok. 
Gombás fertőzés gyanúja esetén kaparékot vesznek valamint egy-két hajszálat is kihúznak az adott 
területről mikroszkópos analízisre és tenyésztéses vizsgálatra. Bakteriális fertőzés vizsgálatakor 
hasonló módon mintavétel történik. 

A hajhullások hátterében gyakran szisztémás ok húzódik meg, azaz valamilyen belső szervi eredet. 
Ennek igazolására vagy kizárására laboratóriumi vizsgálatokra is fel kell készülni az ilyen panaszokkal 
orvoshoz fordulóknak. 

Ismeretlen eredetű gyulladásos vagy hegesedő hajvesztéskor sor kerülhet - nem rutin vizsgálatként - 
bőrminta vételére és annak szövettani vizsgálatra. 

A kezelés folyamán a hajhullás okának a megszüntetése az elsődleges cél, ami orvosi feladat a 
legtöbb esetben. Hormonális, androgén eredetű hajhullásban ugyan az elhullott hajszálakat 
visszanöveszteni nem lehet, de a még meglévőek erősíthetőek koffeintartalmú samponokkal, 
hajszeszekkel vagy minoxidiles ecsetelő rendszeres használatával. Egyes esetekben finasterid 
tartalmú szer szájon áttörténő alkalmazását is javasolják férfiaknak, hölgyeknek pedig helyi 
ösztogéntartalmú oldatokat is rendelhet kezelőorvosa. 

Az okok kezelése mellett a visszafordítható hajhullásokban is sokszor folyamodnak szteroid tartalmú 
ecsetelőkhöz. Ezeket azonban néhány hétnél tovább nem szabad használni folyamatosan. 

Érdemes figyelni emellett a helyes táplálkozásra, a megfelelő vitamin és ásványi anyag bevitelre, a 
megfelelő kalóriatartalmú illetve rostokban dús étkezésre, lehetőleg kerülni a durva stresszt, a 
betegségeket, a drasztikus fogyókúrát, a szénhidrát- vagy fehérjeszegény étkezési szokásokat. 

Rendelkezésre állnak olyan készítmények, melyek a hajhagymák regenerálódásához elengedhetetlen 
A-, E-, B-vitaminokat, a biotint nyomelemeket az ideális kombinációban tartalmazzák és kúraszerű 
alkalmazásuk elősegíti a hajszálak képződését, növekedését. 

A vitaminok mellett különböző ásványi anyagok és nyomelemek is szükségesek a hajhagymák 
megfelelő működéséhez. Legfontosabb a réz, a vas, a cink. A hajszálak alapját adó keratin 
szintéziséhez pedig elengedhetetlen a megfelelő kén jelenléte. 



 2610 

Segíthetjük a fejbőr keringését akár mindennapos masszírozással, vérbőséget fokozó szerek 
bedörzsölésével! Ápoljuk az esetlegesen gyulladt, korpázó fejbőrt! Emellett kerüljük a haj 
roncsolódásához vezető durva fodrászati beavatkozásokat. 

Tesztkérdések 

1. Milyen anamnesztikus adatokra kell rákérdezni hajhullás esetén? 
A. A hajhullás kezdete: congenitalis vagy szerzett 
B. Családi anamnézis 
C. Ismert chronikus betegség (pl.: gastrointestinalis betegségek, pajzsmirigy betegség) 
D. Endocrinologiai eltérések 
E. Mindegyik 
 
2. Milyen laboratóriumi vizsgálatokat nem kell elvégezni hajhullás esetén? 
A. We, vérkép 
B. Vese-és májfunkciós vizsgálatok 
C. Pajzsmirigyhormonok 
D. INR 
E. Vas, transzferrin, transzferrin-szaturáció 
 
3. Melyik nem reverzibilis, körülírt alopecia? 
A. Laza anagén haj szindróma 
B. Tractiós alopecia 
C. Trichotillomania 
D. Férfiak androgenetikus alopeciája 
E. Trichotemnomania 
 
4. Milyen kezelést alkalmazhatunk a férfiak idiopathiás androgén alopeciája esetén? 
A. Antiseborrhoeás kezelés 
B. Localisan hyperaemisáló 
C. 2%-os minoxidiles hajszesz 
D. Finasteride (napi 1x1 mg p.os) 
E. Mindegyik 
 
5. Mi nem idézhet elő telogen effluviumot? 
A. Magas láz 
B. Elhízás 
C. Műtét vagy shock okozta stressz 
D. Vegyszerek (pl.: heparin, thyroid inhibitorok, carbamazepin), 
E. Súlyos betegség 
 
Helyes válasz: 1: E, 2: D, 3: D, 4: E, 5: B 

Körömbetegségek 
dr. Eőry Ajándék 

Bevezetés 

A köröm betegségei megjelenhetnek, mint magának a körömnek (a köröm apparátusának) 
megbetegedései. Ugyanakkor jelezhetnek bőrgyógyászati, vagy szisztémás betegséget is. 
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A köröm az élet során folyamatosan növekszik, és minden a szervezetből vagy a környezetből érkező 
változásra érzékenyen reagál. Bármi, ami a köröm fiziológiás növekedését vagy fejlődését 
akadályozza, vagy szerkezeti alkotóelemeit károsítja, változást idéz elő a köröm megjelenésében és 
funkciójában. A körömelváltozások néha olyan súlyos, szisztémás betegségek előhírnökei lehetnek, 
melyek egyébként még tünetmentesek. A legtöbb körömelváltozás azonban alapvetően jóindulatú és 
sokszor kozmetikai eredetű. 

A köröm szerkezeti felépítése 

Bár a köröm legnagyobb és legjobban látható része a körömlemez, egynegyede a proximális 
körömredő alatt helyezkedik el. A proximális körömredő stratum corneum részéből alakult ki a 
körömlemez proximális szélét borító és védő kutikula. A proximális körömredő fedi a matrix 
proximális részét is, mely a köröm képződéséért felelős, és distalisan a lunula végéig nyúlik. A lunula 
fehéres színét az éretlen keratin sejtmaggal rendelkező epidermális sejtjei adják. A lunula végénél 
kezdődik az érett köröm. A körömágy erősen vascularizált, disztálisan a hyponychiumig tart, ahol a 
keratinocyták elemelik a körömlemezt a körömágytól, létrehozva a köröm szabad szélét (1. ábra). 

 

1. ábra. A köröm részei 

A köröm naponta 0,1 mm-t nő, a kézen hat hónap alatt cserélődik ki teljesen, míg a lábkörmök 
esetén ez 12-18 hónapig is eltarthat (az életkor előrehaladtával a növekedés lassul). Mivel a matrix 
fele a proximális körömredő alatt helyezkedik el, a körömelváltozások 6-12-hetes késéssel válnak 
láthatóvá. Így a szisztémás (vagy bőr-) betegségek körömtünetei később jelentkeznek, mint az egyéb 
tünetek, míg a gyógyulás is hosszabb időt vesz igénybe. 

L6000 Benőtt köröm 
L6010 Onycholysis 
L6020 Onychogryphosis 
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L6030 Köröm dystrophia 
L6040 Beau-féle vonalak 
L6050 Sárga köröm syndroma 
L6080 Egyéb körömrendellenességek 
L6090 Körömrendellenesség, k.m.n. 
L6200 Pachydermoperiostosisos bütykös köröm (M89.4+) 
L6280 Köröm rendellenességek máshova osztályozott betegségekben 

 

Epidemiológia 

A köröm megbetegedései a bőrgyógyászati kórképek mintegy 10%-át teszik ki. Gyakrabban fordulnak 
elő idős korban. Prevalenciájukat számos tényező befolyásolja. Legjelentősebbek a párhuzamosan 
jelentkező krónikus betegségek (pl. diabetes mellitus), a tumoros betegségek, keringészavarok, a láb 
biomechanikájának változásai és az immunrendszer gyengesége. 

Morbiditás és mortalitás 

A körömbetegségek jelentősen ronthatják a beteg életminőségét. A fájdalom, nehezített járás és 
cipőviselés, a fertőzés terjesztésétől való félelem és a szégyenkezés egyaránt gyakori problémák. 

Hatáskör/kompetencia 

A háziorvostani hatásköri lista alapján a köröm elváltozásai a háziorvos önálló betegellátási 
tevékenységei közé tartoznak. 

Klinikum 

Az egyes körömelváltozások képanyagát a felsorolás melletti linkként találják, mely az eredeti 
internetes fényképgalériába navigálja az olvasót. 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Az kóros körmök hátterében mindig gondoljunk traumás károsodásra (körömrágás, túlzásba vitt 
manikűr, vagy tisztítás). Acrocyanosis esetén fontos differenciáldiagnosztikai szempont az állandó 
elszíneződés, szemben a Raynaud-kór átmeneti elváltozásával. Gyógyszerek (főként kemoterápiás 
szerek, tetraciklinek és antiretrovirális szerek) elszínezhetik a körmöket. Újonnan kialakuló, növekvő 
vagy változó köröm hiperpigmentáció esetén mindig zárjuk ki a melanoma malignumot (ezzel 
szemben sötét bőrű egyedeken a longitudinalis melanonychia gyakori, ártalmatlan elváltozás). 

Fizikális vizsgálat 

A leukonychia striata, mely fehér pontokként, vagy vonalakként jelentkezik a körömlemezen, 
legtöbbször traumás eredetű. A szisztémás betegségek egyformán érintik mind a négy végtag 
körmeit. A primer bőrgyógyászati betegségek és a gombás fertőzés egy vagy több körmöt is érinthet, 
de ritkán érinti az összeset egy adott időben. 

Óraüvegköröm esetén segíti a diagnózist, ha a jobb és a bal kéz hüvelykujj körmeit egymáshoz 
illesztjük. A normál esetben az ujjvégek és az interphalangealis ízületek között látható rombusz alakú 
rés (Schamroth jel) eltűnik. Ha a longitudinális melanonychia barna bőrelváltozása ráterjed a köröm 
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körüli bőrterületre, azt Hutchinson-jelnek nevezzük, és potenciálisan melanoma malignumot jelez. A 
psoriasisos körömelváltozások ritkák bőrtünetek nélkül. 

Onychomycosis (Körömgomba) 

Ld. A bőr gombás betegségei című fejezetben. 

A körmök megvastagodásával járó kórképek 

Onychogryphosis (Karomszerű köröm) 

A körömlemez megnőtt és megvastagodott. Leggyakoribb ok a ritka körömvágás, mely a csökkent 
artériás vérellátás vagy visszatérő trauma miatt a körömlemez megvastagodásához, fényének 
elvesztéséhez vezet. A köröm distalis részén levő keratin behajlik és befordul a köröm alá, 
szövődményként subungualis hematomát okozva, melynek legnagyobb a veszélye diabetes mellitus 
vagy perifériás érbetegség esetén. 

Megvastagodott körömlemez 

A megvastagodott körmök hátterében genetikai rendellenesség, trauma, rossz keringés, gombás 
fertőzés, vagy gyulladásos bőrbetegségek pl. psoriasis áll. A psoriasis során kialakuló megvastagodott 
körmökért az abnormisan felhalmozódó kemény keratin felelős. Egyéb jellemzők a pontszerű 
behúzódások, distalis onycholysis (megvastagodott és szétvált distalis körömlemez), és a teljes köröm 
tineához hasonló dystrophiája. A psoriasisos köröm proximális részén a körömágy szabályos, 
kötegezett sárgás-barnás elszíneződése figyelhető meg („oil on water” sign) 
http://dermnetnz.org/scaly/nail-psoriasis.html. A megvastagodott körömlemez distalis szétváláshoz, 
másodlagos gombás fertőzéshez és subungualis hemorrhagiához vezet, ezért rendszeres podiátriai 
gondozás javasolt. 

Benőtt köröm 

Ld. http://hardinmd.lib.uiowa.edu/dermnet/nails7.html. Leggyakrabban az öregujj körmén figyelhető 
meg, ahol a körömlemez lateralis szélei sértik a lateralis körömredőt. A körömlemez meghajlik, és 
fokozatosan belenő a körömredőbe, fájdalmat okozva 
(http://hardinmd.lib.uiowa.edu/dermnet/nails2.html). Hajlamosító tényezők a rosszul illeszkedő, a 
körmöt nyomó cipő és a nem megfelelő körömvágás. 

A köröm felszínének elváltozásai 

Pontszerű körömbehúzódások 

Jellemzői: Pontszerű bemélyedések, melyek általában nem haladják meg az 1 mm-t. Elhelyezkedés 
(megoszlás): Akár egy körmöt érintő egy bemélyedés is lehet, de minden körmöt kiterjedten is 
érinthet. Klinikai jelek: Psoriasis és ekcéma esetén gyakran fordulnak elő. A harántirányba 
elrendeződő szabályosan elhelyezkedő pontszerű bemélyedések alopecia areata jelei lehetnek, a 
linearis mintázat leggyakrabban ekcéma esetén figyelhető meg. Hajlamosító tényezők: Trauma 
okozhatja 
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Harántirányú barázdálódás 

A körömlemez felszíni elváltozásainak gyökere a matrixban zajló keratinizáció rendellenességeiben 
keresendő. A körömlemez hosszanti irányú barázdálódása viszonylag gyakran fordul elő és a 
matrixsejtjeinek megváltozott turnovere tehető érte felelőssé 
(http://hardinmd.lib.uiowa.edu/dermnet/nails3.html). A Beau-vonalak harántirányú körömlemez-
bemélyedések http://hardinmd.lib.uiowa.edu/dermnet/nails9.html , melyeket a keratinizáció 
ideiglenes leállása okoz. Ennek oka lehet súlyos betegség, trauma, sebészeti beavatkozás vagy 
Raynaud kórban rendszeres hideg-expozíció. A Beau-vonalak majdnem mindig minden körmöt 
érintenek. Többszörösen jelentkező vonalak hátterében számos tényező lehet: minor trauma, 
körömrágás, krónikus ekcéma, gyulladás vagy paronychia. 

Koilonychia (kanál alakú köröm) 

Ld. http://hardinmd.lib.uiowa.edu/dermnet/nails12.html. Jellemzői: Ellaposodott, konkáv körmök. 
Elhelyezkedés (megoszlás): Általában mind a 20 körmöt érinti. Klinikai jelek: a körmök vékonyak, 
lágyak. Hajlamosító tényezők: vashiány jele lehet, de előfordulhat hemochromatosisban, 
hypothyreosisban, lichen planus esetén is. Családi halmozódást mutathat. 

Acrocyanosis 

Jellemzői:Hideg, gyakran nyirkos, piszkosvörösen-lilásan elszíneződött kezek és/vagy lábak. A 
Raynaud kórral ellentétben nincs progresszív színváltozás. Gyakori újszülöttekben, csecsemőknél és 
tinédzser lányoknál. Elhelyezkedés (megoszlás): Szimmetrikusan érinti a kezeket és a lábakat, gyakran 
az ajkak, orr, fülek is érintettek. Klinikai jelek: Ritkán ödéma. Hajlamosító tényezők: hideg-agglutinin. 

Longitudinalis melanonychia (pigmentált csíkok) 

Jellemzői: barnás-feketés, hosszanti irányú pigmentáció. Elhelyezkedés (megoszlás): lehet soliter, 
vagy többszörös (ez utóbbi leggyakrabban fiziológiás jelenség sötétbőrűeknél). Klinikai jelek: Soliter 
csík esetén minden esetben kizárandó a melanoma malignum, ha a csík színe változik, a szélei 
elmosódottá válnak, vagy a családi anamnesis melanonára nézve pozitív. Hajlamosító tényezők: 
Okozhatja bakteriális vagy gombás fertőzés, vagy melanin (nevus vagy pigmentáció). Többszörös 
pigmentált csíkok jelentkezhetnek Addison kórban, Cushing szindrómában, Peutz-Jegherz 
szindrómában vagy anaemia perniciosában 

Trachyonychia (köröm dystrophia) 

Jellemzői: Vastag körmök, dörzspapírszerű opálos küllemmel, hosszanti rovátkák. Sok pontszerű 
behúzódás miatt a köröm fényesnek tűnhet. Elhelyezkedés (megoszlás): 1-20 körmöt érinthet. 
Klinikai jelek: Hajlamosító tényezők: klinikai jele lehet az alopecia areatának (leggyakrabban), 
ekcémának, lichen planusnak, psoriasisnak. 

Óraüveg-köröm 

Jellemzői: A proximális körömlemez szivacsossá válik és megvastagodik, a distalis ujjperc megduzzad. 
A kifejlődése lassú és fájdalmatlan. Schamroth jel jelentkezik. Elhelyezkedés (megoszlás): Általában 
minden köröm érintett, de kifejezettebb lehet a hüvelyk, a mutató és a középső ujjon. Klinikai jelek: 
Lehetséges acrocyanosis, hypoxia, szívzörej. Hajlamosító tényezők: számos szisztémás betegség 
kísérője, cyanosissal járó kongenitális szívbetegség, cisztás fibrosis, vagy gyulladásos bélbetegség 
(http://hardinmd.lib.uiowa.edu/nailspictures.html). 
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Körömelváltozás, mint szisztémás betegség megnyilvánulása 

A köröm alakjának és/vagy növekedésének változása 

Körömelváltozás Betegség 

Óraüvegköröm Gyulladásos bélbetegség, a tüdő tumoros megbetegedése, azbesztózis, krónikus 
bronchitis, COPD, májcirrózis, kongenitális szívbetegség, endocarditis, 
atrioventricularis malformációk, fisztulák 

Koilonychia 
(kanálköröm) 

Vashiányos anaemia, hemochromatosis, Raynaud szindróma, SLE, trauma, köröm-
patella szindróma (hereditary osteo-onychodysplasia) 

Onycholysis Psoriasis, infekció, hyperthyreosis, sarcoidosis, trauma, amyloidosis, kötőszöveti 
betegségek 

Pontszerű 
köröm 
behúzódások 

Psoriasis, Reiter szindróma, inkontinencia pigmenti (Bloch-Sulzberger szindróma), 
alopecia areata 

Beau vonalak Bármely súlyos szisztémás betegség, mely a köröm növekedését akadályozza, 
Raynaud szindróma, pemphigus, trauma 

Sárga köröm Lymphoedema, pleuralis folyadékgyülem, immunhiány, bronchiectasia, sinusitis, 
rheumatoid arthritis, nephrosis szindróma, thyroiditis, tuberculosis, Raynaud 
szindróma 

 

A köröm színének elváltozása 

Körömelváltozás Betegség 

Fehér köröm Májelégtelenség, cirrosis, diabetes mellitus, krónikus szívelégtelenség, 
hyperthyreosis, malnutríció 

Azúr lunula Wilson kór, ezüstmérgezés, quinacrine terápia 
Half-and-half nails Proximálisan fehér, distalisan barna körmök típusosak veseelégtelenségre. 
Muehrcke vonalak Jellegzetes hipoalbuminaemiában 
Mee vonalak Arzénmérgezés, Hodgkin kór, krónikus szívelégtelenség, lepra, malária, 

kemoterápia, szénmonoxid mérgezés, egyéb szisztémás károsodás. 
Sötét longitudinális 
csíkok 

Melanoma, benignus naevus, vegyszerfolt, sötéten pigmentált emberekben 
normál variáns 

Longitudinális 
csíkozottság 

Alopecia areata, vitiligo, atopiás dermatitis, psoriasis 

Körömágyi 
bevérzés  

Szubakut bakteriális endokarditis, SLE, RA, antifoszfolipid szindróma, 
gyomorfekély, malignus betegségek, oralis kontraceptívumok, terhesség, 
psoriasis, trauma 

teleangiectasia RA, SLE, dermatomyositis, scleroderma 
 

Irodalom 

Visual Diagnosis and Treatment in Pediatrics. (2nd Edition) (Ed: Chung EK et al.) Wolters 
Kluwer/Lippincott Williams&Wilkins Philadelphia, PA, (2010) 
Berker DAR et al. Nail biology and nail science. Int. J. Cosmetic Sci. 29:241. (2007) 
Alavi A et al. Common nail disorders and fungal infections. Advanves in Skin and Wound Care 20:346. 
(2007) 
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Tesztkérdések 

1. Melyik betegség vezet kanálköröm kialakulásához? 
A. Psoriasis 
B. Raynaud-kór 
C. COPD 
D. Hemochromatosis 
 
2. Mik a Beau-vonalak? 
A. Hosszanti irányban megjelenő csíkozottság a körömlemezen, melyek az életkor előrehaladtával 
gyakoribbá válnak 
B. Keresztirányú körömlemez-bemélyedések, melyek bármely életkorban előfordulhatnak 
 
3. A karomszerűen megnőtt és a köröm alá beforduló körömlemez subugualis haematoma 
kialakulásához vezet, melynek veszélye nagyobb diabetes mellitus vagy perifériás érbetegség esetén. 
A. Igaz 
B. Hamis 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: B, 3: A 

Bőrviszketés 
dr. Margittay Erzsébet 

Bevezetés 
A bőrviszketés gyakori panasz és tünet, melynek számos oka lehet. A tartós, makacs pruritus a 
végletekig megkeseríti a beteg életét. Kivizsgálása (vagy legalábbis az alapvizsgálatok elvégzése és a 
szakkonzílium szervezése) sokszor a tüneti kezelés a családorvos feladata, minthogy a beteg ezzel a 
panasszal először a családorvoshoz jön, ha a viszketés elviselését már lehetetlennek érzi. 

Definíció, BNO tartomány 
A bőrrel kapcsolatos szubjektív érzést nevezzük viszketésnek, mely csiklandó érzés, bizsergés, 
hangyamászás, húzódás, feszülés, hideg-meleg érzés, esetleg enyhe fájdalomérzés vagy éppen furcsa 
érzéketlenség jellegű. Lehet lokális vagy generalizált. Ha lokális, a viszketés helyén keressük okát 
(csípés, ütés, hangyamászás), ha viszont az egész testre vagy a test nagyobb területére terjed ki, a 
beteg gondolkodóba esik, és megbeszéli családorvosával: vajon nem valamilyen betegség tünete-e. 

L29 Pruritus 
L2900 Pruritus ani 
L2910 Pruritus scroti 
L2920 Pruritus vulvae 
L2930 Anogenitalis pruritus, k.m.n. 
L2980 Egyéb pruritus 
L2990 Pruritus, k.m.n. 
R2080 A bőrérzés egyéb és k.m.n. zavarai 

 

Epidemiológia 
Élettartam-prevalenciája gyakorlatilag 100%, azaz minden embert érint, előbb-utóbb kisebb-nagyobb 
mértékben megjelenik minden ember életében. Az más kérdés, hogy ezzel orvoshoz fordul-e, hiszen 
vannak múló jellegű, „önmaguktól” megszűnő viszketések. Általában a viszketés önmagában nem 
halálos, de a háttérben meghúzódó betegségek lehetnek súlyosak. 
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Pathomechanizmus 
Okként a myelin hüvely nélküli C-idegrostok szabad végződésének stimulációját jelölik, a 
viszketésként megélt érzés továbbfut a lassú vezetésű érző neuronokon a gerincvelői idegekben, 
majd a thalamusba és a sensoros agykéregbe. A C-rostok receptorai az irhában, a hám bázis 
rétegének közelében vannak, valamint ezekben is futnak collateralisok. Ez a paravascularis rendszer 
végigkíséri az egész szervezet ereit a mindenütt elhelyezkedő szabad idegvégződésekig. Szerepe van 
még a hisztaminnak is. 

Így lehet tályog, tumoros betegség, rosszindulatú csípés jele is, mely elhanyagolva elhatalmasodik, és 
idővel kiderül, hogy nem is olyan „ártatlan” viszketés. Jellemző a viszketésre az egyén érzékenysége, 
reakciója a külső behatásokra. Így például a rossz szociális körülmények között a nem megfelelő 
higiénés körülmények, parazitás eredet sokkal gyakrabban vezet leginkább lokális viszketéshez. 

Hatáskör, kompetencia 
Sürgősségi állapotot képes az anaphylaxiás shock, a heveny urticaria/angiooedema és a generalizált 
urticaria. Ezek helyszíni ellátása gyakran a háziorvosi feladat. A családorvos feladata, hogy az egész 
testre kiterjedő viszketést ne „bagatellizálja el”, hanem gondolja végig először a leggyakoribb 
betegségeket. Fontos a jelentéktelennek látszó tünetek okát keresve a rendszerben való 
gondolkodás. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 
Volt-e külső behatás, élőlény, növény, allergiát okozó tényező, mely a viszketéshez vezet. Fontos 
megkülönböztetni a „banális”, józan ésszel kikövetkeztethető viszketés okát és kezelését, mely 
gyakran vizes borogatás, csillapító kenőcs. Megkérdezendő, hogy a családban, környezetben másnak 
is volt-e viszketési panasza - ez már befolyásolhatja a teendőket. Lett-e a viszketés helyén piros folt, 
esetleg kifekélyesedés? 

Fizikális vizsgálat 
Fizikális vizsgálattal győződünk meg erről, mert a beteg panasza nem mindig áll arányban a 
történtekkel. Kullancscsípésnél az állat, majd a jellemző piros foltok megjelenése igazít útba. Tudni 
kell, hogy oltással ezek a néha súlyos betegségekhez vezető esetek (meningitis stb.) megelőzhetők. 
Amennyiben a viszketés tartósan fennálló, nagyobb, esetleg az egész testre kiterjed, krónikus 
betegség után kutatunk. Elsősorban megnézzük a bőrt, laboratóriumi vizsgálatnak vetjük alá a 
nyálkahártyát: tartalmaz-e kórokozót vagy jellemző-e valamely krónikus betegségre (diabetes, 
nyirokbetegségek jelenléte derülhet ki már az első rutin laboratóriumi vizsgálatból). 

Laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 
A feltételezett betegség által meghatározottak. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
A bőrviszketést egyszerű kórismézni, okát felfedni sokszor annál nehezebb (1. táblázat). 

1. táblázat. A bőrviszketés okai 

Helyi viszketés okozhat Általános viszketést okozhat 
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 Atopiás, dermatitis, allergiás kontakt 
dermatitis, urticaria/angiooedema 

 Fertőzések: mycosis, parazitózis, herpes 
genitalis 

 Xerosis „megöregedett” bőr 

 Irritatív anyagok: kozmetikumok 

 Vasculitis 

 Diabetes mellitus, hyper- és 
hypothyreosis 

 Lymphoid leukaemia, 
lymphogranulomatosis 

 Szolid tumorok 

 Parazitosisok: pediculosis, scabies 

 Vírusfertőzések: HSV1, HSV2, herpes 
zooster, HIV, EBV, CMV, influenza, 
kiütéses typhus, chlamydia 

 Szepszis 

 Vasculitis 

 Kozmetikai idegen anyag 

 Elsődlegesen bőrgyógyászati kórképek: 
Allergiás contact dermatitis, ekzema, 
atopiás dermatitis, bullosus pemphigoid, 
T-sejtes lymphoma, dermatitis 
herpetifomis, folliculitis, lichen planus, 
psoriasis, fotoszenzitivitás 

Forrás: Moses S. (2003) 

Generalizált viszketések, melyek súlyos betegség bevezető tünetei lehetnek 
 Krónikus veseelégtelenség: laborvizsgálat a következő lépés, melyek elindítják a helyes 

diagnózis felállítását. 

 Máj- és epeúti betegségek, májcirrhosis, primer biliaris cirrhosis, acut hepatitis, obstrukciós 
icterus, chloestasis. Mindezeknél a betegségeknél gondos fizikális vizsgálat, bőrszín, 
hepatomegalia, májfunkciós próbák és a klinikum pontos regisztrálása az irányadó. 

 Terhesség, daganatos betegségek, elsősorban malignus lymphoma, polycythaemia vera 
okozhat viszketést. 

 Pajzsmirigybetegségeknél (hyper- és hypothyreosis) felléphet viszketés, ezeket a betegeket 
általában endokrinológushoz küldjük további ellátásra. 

A családorvosi gyakorlatban gyakran viszketéssel előforduló betegségek 
Lokálisan viszket, majd fájdalmas a decubitusok és az alszárfekélyek környéke. A decubitus hosszas 
betegség, fekvés előzi meg, általában a háton, csípőtájékon, viszkető piros foltként látjuk, mely 
mozgatás vagy forgatás nélkül sebbé alakul, fájdalmas. Kezdetben a beteg viszketésként jelzi. 
Ugyanilyen gyakran praxisunkban jelentkező beteg az alszárfekélyes. Ez sem egyik napról a másikra 
keletkezik általában sérülés vagy vérkeringési zavar előzi meg, a viszketést a beteg vakarással, 
dörzsöléssel igyekszik elviselhetőbbé tenni, melynek eredményeként hámhiány, seb, elfertőződés 
keletkezhet. Mélyvénás betegségeknél gyakran panaszkodik viszketésről a beteg. Minden ischaemiás 
terület tud viszketni, vagy legalábbis a beteg a viszketés panaszát jelzi. 

Az egész testre kiterjedő viszketés számos betegség tünete lehet. Bizonyos ételek fogyasztásakor - 
főleg gyermekeknél tojás, eper, banán stb. - urticaria, csalánkiütés jelenik meg, melyet a gyermek 
véresre vakarhat. Herpes zoosterben a viszketés és a fájdalom az idegek mentén előbb jelentkezik, 
mint ahogy azt a bőrön észleljük. Több vírusfertőzésnél csak kórházban igazolták, hogy indokolt volt a 
beteg panasza. 

Külön csoport a rendelőben megjelent, foglalkozási eredetű, egész testre kiterjedő viszketés, 
légszennyezési hatás, sugárkárosodás. Mindennapos kardiovaszkuláris betegek „viszketése”, 
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valójában gyakran a száraz bőr, hypovolaemia eredménye, melyet házilag, folyadékpótlással, finom 
kenőcsökkel kezelhetünk. Autoimmun betegségeknél a bőrben jelentkező vasculitis klinikai jelei 
között is jelentkezhet viszketés, melyet purpura és egyéb tünetek követnek. 

Összefoglalva, mindezek alapján elmondhatjuk, hogy jelentéktelennek látszó panaszok esetén is 
sokszor indokolt a beteg teljes kivizsgálása, szem előtt tartva a rutin belgyógyászati kivizsgálás 
menetét. Csak mindezek negativitása esetén mondhatjuk, hogy funkcionális, „pszichoszomatikus” 
panaszról volt szó. 

Irodalom 
Molnár L. Bőrgyógyászat. Springer Hungarica (1997) 
Moses S. Pruritus. Am. Fam. Phys. 68:1135. (2003) 
Podányi B. Pruritus. Háziorvos Továbbképző Szemle 1:371. (1996) 
Kohánka G. Kontakt dermatitiszek. Családorvosi Fórum 2011/8-9:23. (2011) 

Esetismertetés 

1. eset 
Negyvenéves, elhízott nőbetegem fizikális státusában a szív, tüdő a korának megfelelő. 
Elődomborodó hasában kétujjnyi máj tapintható, a lép nem, alszáron enyhe varicositas. RR: 140/80 
Hgmm. A 110 kg-os beteg altesti viszketésről panaszkodik, a túlsúly és a mozgáshiány alapján 
elsősorban diabetes gyanúja vetődik fel. Alaposabb családi anamnesis felvétele után a 16 mmol/l-es 
vércukor és 9,2 HbA1C diabetest igazolt, melyet hosszas diétás megbeszélések után Merckforminnal 
egyensúlyba lehetett hozni, viszketéses panaszai enyhültek. 

2. eset 
Tizenhat éves lánybetegem általános viszketése hátterében első látásra igen profán fizikális leletet 
találtam: meztelenül napozott, és rózsaszínre égett bőrét betegségként élte meg. Dramatikus 
panaszai miatt, az első véleményemet bizonyítandó, alaposabb általános kivizsgálást is végeztem, s 
meglepetésemre a nyakon, hónaljban, inguinálisan 1-1 mogyorónyi, puha, össze nem kapaszkodó 
nyirokcsomót találtam. Továbbiakban kiderült, hogy két-három napja lázas is, a laboratóriumi 
vizsgálat mononucleosist igazolt, szerológiai pozitivitással. Kiszáradás miatt kórházba küldtem, ahol a 
további vizsgálatok után a beteget mononucleosis infectiosa diganózissal bocsátották el tüneteinek 
rendeződése és a betegség akut fázisának lezajlása után, két hét múlva kaptam vissza további 
gondozásra a beteget. 

3. eset 
Negyvenöt éves férfi dereka „viszketett”. Elmondta, hogy annyira fájt éjszaka és hátába „szíve felé” 
sugárzott, hogy az ügyeletet akarta kihívni. A levetkőztetett betegnél egyenletes szívhangok, negatív 
tüdőlelet mellett a bőrön végigsimítva a C6 csigolyából kifutó idegrostnak megfelelően jelzett 
érzékenységet. Másnapra jöttek ki a herpes zoosternek megfelelő, jól ismert hólyagok, melyek a 
megfelelő terápiára három hét alatt elviselhetővé váltak, majd 6 hét alatt nyommentesen gyógyultak, 
a beteg panaszmentessé vált. 

Tesztkérdések 
1. Ha a beteg háti szegmentális fájdalomra, viszketésre panaszkodik, milyen betegség irányában 
vizsgáljuk? 
A. Pneumonia 
B. Kardiális elváltozás 
C. Munkahelyi allergia 
D. Herpes zooster 
 
2. Milyen betegségre kell először gondolni, ha elhízott betegnél altesti viszketés a fő panasz? 
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A. Nőgyógyászati gyulladás 
B. Vesebetegség 
C. STD 
D. Hipertónia 
E. Diabetes mellitus 
 
3. Hosszan tartó viszketésnél mi a leggyakoribb helyi betegség? 
A. Herpes zooster 
B. Tüdőgyulladás 
C. Migrén 
D. Otitis media 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: E, 3: A 

Ekcéma 
dr. Daróczy Judit 

Definíció, BNO tartomány 

Az ekcéma elnevezés alatt azokat a betegségeket értjük, melyekben a hám és az alatta lévő 
kötőszövet gyulladása jellemzi a klinikai tüneteket. Az epidermo-dermitisz tehát egy gyűjtő fogalom 
és a pontos diagnózishoz meg kell határozni a kiváltó okot. Az ekcéma jellemzője, hogy az akut, 
szubakut és a krónikus stádiumok egy időben vannak jelen. A klinikai kép ennek megfelelően 
polymorph. 

L2092 Atopiás dermatitisz, mérsékelt 
L2300 Fémek okozta allergiás kontakt dermatitisz 
L2320 Kozmetikumok okozta allergiás kontakt dermatitisz 
L2340 Allergiás kontakt dermatitisz festékektől 
L2390  Nem meghatározott okú allergiás kontakt dermatitisz 
L2480 Egyéb ágens okozta irritatív kontakt dermatitisz 
L2490 Nem megnevezett okú irritatív kontakt dermatitisz 
L2580 Egyéb ágensek okozta nem specifikus kontakt dermatitisz 
L2590 Ismeretlen okú nem specifikus kontakt dermatitisz 
L3010 Dyshydrosis (pompholyx) 

 

1. Kontakt dermatitis 

Epidemiológia 

A bőrrel érintkező anyagok hatására kialakult ekcéma gyakori. A legfontosabb a részletes anamnézis 
és a klinikai kép összevetése. A kivizsgálás szakorvos feladata. 

Társadalmi háttér 

A kontakt ekcéma okának kiderítése kivizsgálást igényel. Allergológiai szakrendelőben kell 
konfrontálni a feltételezett kiváltó okokat a tünetekkel. Az allergén bizonyítása (króm, nikkel 
festékek, illatosító anyagok, tartósító szerek, stb.) olyan következménnyel járhat, hogy az illető nem 
végezheti tovább a munkáját, aminek társadalmi, szocio-ökonómiai vonatkozásai is vannak. 
Allergológusok, munkaegészségügyi szakemberek illetékesek a kezelési terv megállapításában, a 
beteg rehabilitálásában. 
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Pathofiziológia 

A dermális kiserek tágultak, az erek körül gyulladásos sejtek láthatók és a környező dermális rostok 
között ödéma van. A gyulladásos sejtek az epidermisbe vándorolnak, ahol a hámsejtek között ezáltal 
ödéma jön létre. A hámba vándorolt lymphocyták, leucocyták ún. mikrovezikulákat hoznak létre. A 
mikrovezikulák felett a hám elvékonyodik, és könnyen leválik, így a hám felszínén nedvedzés, majd 
pörkképződés észlelhető. A gyulladás következtében a keratinocyták száma megszaporodik, és a hám 
megvastagszik (akanthosis). A proliferáció következtében fokozódik a szaruképzés, a hám felszínét 
szarupikkelyek borítják, a hám berepedezik, fissurák keletkeznek. A klinikai képet úgy lehet 
jellemezni, hogy polymorph. A sérült hámrétegen keresztül a baktériumok bejutnak a dermiszbe, 
ezért a másodlagos fertőzések gyakoriak. Az ekcéma általában viszket, és a vakarás következtében 
tovább károsodott hám fokozza a fertőzés veszélyét. 

Klinikum 

A tünetek éles határúak, jelezve a kontakt ártalom helyét (ecsetelők, kenőcsök ható-, vagy 
konzerváló anyaga, vegyi anyagok) (1. ábra). Gyakran az ecsetelők éles határú csurgás nyomai is 
felismerhetők (2. ábra). A bőr gyulladt, élénkvörös, meleg tapintatú, seropapulák, majd azok sérülése 
után erosiók, nedvezés jellemző. A krónikus formában fissurák és hámlás tarkítják a polymorph 
képet. 

 

 

1. ábra. Kontakt dermatitis (dr. Daróczy Judit felvétele) 



 2622 

 

2. ábra. Kontakt ekcéma (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Hatáskör, kompetencia 

A tünetek észlelése esetén a háziorvos feladata a beteg allergológushoz való irányítása. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

A gyanúba vett anyagok vizsgálata epicutan próbával eldönti, hogy a klinikai tüneteket okozó anyag 
allergénként szerepel-e. 

Differenciál-diagnózis 

Gombás fertőzés, psoriasis palmo-plantaris, psoriasis pustulosa, degeneratív ekcéma. 

Kezelés, gondozás 

Legfontosabb a bizonyítottan kórokozó antigén kiiktatása. A kezelési terv felállítása, a beteg 
rehabilitálása szakorvos feladata. A betegek ellenőrzést, gondozást igényelnek. 
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Terápiás elégtelenség 

Terápiás elégtelenség gyakran abból adódik, hogy a beteg nem kerüli el a bizonyítottan szerepet 
játszó antigént. Előfordul, hogy a beteg gyógyulást keresve egyik orvostól a másikig megy, ellentétes 
utasításokat kap. A beteg tájékoztatása a betegségéről alapvetően fontos. 

2. Atopiás dermatitis 

Atópiás alkatról lehet beszélni, mert a bőrbetegség családban halmozottan fordul elő és a 
családtagok között allergiás rinitisz, krónikus csalánkiütés, asztma, szénanátha gyakran fordul elő. Az 
atopiás alkatú egyének IgE által mediált, korai típusú túlérzékenységi reakcióval reagálnak a 
környezetben előforduló allergénekre. A tünetek különböző típusát az határozza meg, hogy a reakció 
melyik szervet érinti. A bőrtüneteket a viszketés, a bőr kivörösödése és a vakarás következtében a 
bőr megvastagodása (lichenifikáció) jellemzi. Gyermekkorban kezdődik. 

Definíció 

Az atópiás dermatitisz gyakori, viszketéssel kísért gyulladásos betegség, ami gyermekkorban 
jelentkezik, de a felnőtt életkorban is folytatódhat. 

Epidemiológia 

Gyakori megbetegedés, irodalmi adatok a gyermekek 1%-ban említik a tüneteket.  

Nem, életkor 

Gyermekkorban jelentkezik. Az atópiás alkat azt jelenti, hogy a beteg változatos környezeti ingerekre 
(étel, kémiai anyag, pollen, stbl) korai típusú (IgE által közvetített) túlérzékenységi reakcióval válaszol. 
A jellemző klinikai tünetek: szénanátha, asztma, ételallergia, csalánkiütés, seborrhoeas dermatitisz a 
felnőtt korban is kísérheti a beteget. 

Társadalmi háttér 

A megbetegedett gyermekeknél igen gyakori az egyes családtagoknál az asztma, rinitisz és az atópiás 
alkatra utaló kórtörténet. 

Pathophysiológia 

A mai tudásunk szerin az atopiás dermatitis olyan immunológiai megbetegedés, melyben antigén-
specifikus T lymphocyták irányítják a kórfolyamatot. A hisztamin felszabadulás, az IgE-mediált 
reakciók interferálnak a sejt mediálta immunitással, a H2 receptorral bíró lymphocyták gátlása által. 

Hatáskör, kompetencia 

Az atópiás gyermek családtagjainál az asztma, az allergiás rhinitisz , csalánkiütés gyakori, ezen 
tünetekkel családorvoshoz fordulnak. Ezért fontos, hogy a családi anamnézis ismeretében 
gyermekbőrgyógyászatra irányítsa a gyermeket. 
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Pathogenezis 

A gyulladásos folyamat résztvevői az eosinophil leukocyták, hízósejtek, T-lymphocyták. A tünetek 
kialakulásáért a csontvelőben aktiválódott TH2 lymphocyták felelősek. Az utóbbi években kimutatták, 
hogy a korai tünetek időszakában a Th2 citokinek vannak túlsúlyban, míg a késői és a krónikus 
gyulladás tüneteinek a fenntartásában a Th1 citokinek játszhatják a főszerepet. 

Klinikum 

Anamnézis, fizikális vizsgálat 

Jellemző az ún. érzékeny, száraz bőr és a gyermek nyugalmát is befolyásoló tűrhetetlen viszketés. A 
száraz, hámló bőr a csecsemő és kis gyermek arcán, a végtagok hajlataiban a legjellemzőbb. A 
könyök- és térdhajlatban a bőr megvastagodott, felületes vonalas hámhiányok tarkítják. A gyermek 
gátlástalanul, a vizsgálat alatt is vakarja a bőrét. Nem ritka, hogy az ún. befolyásolhatatlan pelenka-
dermatitisz miatt keresi fel a szülő az orvost. 

Diagnózis 

A jellegzetes egyéni és családi anamnézis valamint a klinikai tünetek biztosítják a diagnózist. 

Kezelés 

A nyugtalan, vakaródzó gyermeket bőrgyógyászati szakrendelésre kell irányítani. Átmeneti 
segítségként hidratáló krémek adhatók. 

3. Discoid (nummularis) ekcéma 

A discoid ekcéma morfológiai meghatározás, ami a tünetek körülírt, pénzérméhez hasonló (nummus) 
alakjára vonatkozik. Leggyakrabban a végtagokon alakul ki. 

Epidemiológia, nem, életkor 

Gyakori. Fiatal és idősebb korban is előfordul, mindkét nemet egyformán érinti. Fiatal korban 
gyakoribb az atópiás alkatú gyermekeknél, ahol a kézen jelentkezik. Idősebbeknél jellemző, hogy 
télen a fokozódó bőrszárazság és a helytelen bőrápolás miatt gyakoribb, és az alsó végtagon 
jelentkezik. Az ekcémás tünetek másodlagos fertőződése staphylococcussal igen gyakori, és a felszín 
impetiginizációja miatt a bőrgennyedéssel járó, pyogén betegségek csoportjába sorolják. Jellemző az 
erős viszketés. 

Hatáskör, kompetencia 

A családorvosnál gyakran jelentkeznek a betegek, a hirtelen kezdet, erős viszketés miatt. Ezért fontos 
a differenciál-diagnózis ismerete. 

Klinikum 

A tünetek jellegzetesek: kerek, körülírt, éles határú plakkok (3. ábra). Az akut tünetek esetén 
erythema, szeropapulák, a másodlagos fertőzés miatt nedvedző, sárgás-barna pörkképződés van. A 
krónikus folyamat felszíne száraz, hámló. 
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3. ábra. Discoid, nummularis ekcéma (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Diagnózis 

A klinikai kép alapján a diagnózis egyszerű. 

Differenciál-diagnózis 

El kell különíteni a gombás fertőzéstől, psoriasistól. 

Kezelés 

A kiváltó ok nem egyértelműen tisztázott. Egyes vélemények szerint az atopiás alkat felnőttkori 
megnyilvánulása. A tüneti kezelésben szóba jön antihisztaminok adása a viszketés és az akut 
gyulladás csökkentésére, és az exkoriációk megelőzésére. A vakarás következtében kialakult 
hámsérülések vezetnek a másodlagos infekciókhoz. A lokális kezelés az elsődleges: a pörkök 
borogatása, leválasztása, lokálisan kortikoszteroid kenőcs néhány napig, majd hidratáló és zsírozó 
krémek és kenőcsök alkalmazása, amelyek a bőr kiszáradását megelőzik. Amennyiben a 
baktériumfertőzés van előtérben, akkor povidone jód (Betadiane) kenőcs javasolt. 

4. Dyshirotikus ekcéma (pompholyx) 

A tenyéren és talpon, az ujjakon kialakuló ekcéma, ami hólyagcsák megjelenésével, majd a hólyagok 
beszáradásával, száraz hámlás, fisszurák kialakulásával jellemezhető. 

Epidemiológia, nem, életkor 

Gyakori, mindkét nemet érinti. Fiataloknál, és korai felnőttkorban gyakrabban fordul elő. 
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Pathophysiológia 

Az etiólógia nem ismert. A dyshidrotikus ekcéma elnevezés onnan származik, hogy régebben a túlzott 
tenyéri-talpi verejtékezéssel hozták összefüggésbe. Vannak esetek, ahol a gyógyszerek, illatosító 
anyagok, allergiás vizsgálatokkal pozitívnak bizonyultak, és ezeknek kiiktatásával az állapot gyógyul. A 
pontos patogenetikai faktor bizonyítása nélkül elfogadott a vélemény, hogy a betegeknél a stressz és 
a pszichológiai faktorok szerepet játszanak. 

Klinikum 

Fizikális vizsgálat 

A tenyéren és a talpon és az ujjakon kicsiny hólyagok jelennek meg, melyek megrepednek, nedvedző 
területet hagynak hátra. A felszínt a későbbiekben száraz hámlás, mély, fájdalmas berepedezések 
tarkítják. A tünetek szimmetrikusak. 

Diagnózis 

A klinikai kép alapján a diagnózis megállapítható. 

Differenciál-diagnózis 

Gombás fertőzés, kontakt dermatitis és tenyéri psoriasis. 

Kezelés, hatáskör, kompetencia 

A betegek gyakran jelentkeznek a családorvosnál, mert a fájdalmas berepedezések és az esetleges 
másodlagos fertőzések miatt munkájukat nem tudják ellátni. Javasolt ilyen esetekben orális 
antihisztaminok adása, ami a szubjektív panaszokat csökkenti. A beteget bőrgyógyászati 
szakrendelésre kell utalni, a tünetek enyhítésére zsírozó krém adható. 

5.Stasis dermatitis 

Definíció, BNO tartomány 

Az alsó végtagokon szimmetrikusan alakulnak ki a gyulladt, erythemás plakkok, melyeknek felszínén 
hámlás, felületes hámfosztott területek keletkeznek. A folyamat hátterében az alsó végtag vénás 
vagy nyirokkeringési elégtelensége áll. 

I8000 Az alsó végtagok felületes vénáinak gyulladása és thrombophlebitise 
I8010 A vena femoralis gyulladása és thrombophlebitise 
I8030 Az alsó végtagok mélyvénáinak gyulladása és thrombophlebitise 
I8280 Egyéb meghatározott vénák emboliája és thrombosisa 
I8310 Az alsó végtagok visszér tágulatai gyulladással 
I8390 Az alsó végtagok visszér tágulatai fekély és gyulladás nélkül 
I8680 Egyéb lokalizációjú varicositas 
I8700 Visszérgyulladás utáni tünet együttes 
I8720 Vénás elégtelenség 
I8780 Egyéb meghatározott visszérbetegségek  
I8790 Egyéb visszérbetegség, k.m.n 
I8903 Lymphoedema chronica 
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Epidemiológia 

Gyakori, mert a krónikus vénás- lymphás elégtelenség a lakosság 30-40%-át érinti. A betegség a vénás 
elégtelenséghez társulhat. 

Nem, életkor 

Mindkét nemben előfordul, nőknél gyakoribb. A késői felnőttkorban gyakoribb a vénás keringési 
elégtelenség (visszeresség, thrombozis, érgyulladás), ezért 40-50 éves kor után jelentkeznek a 
tünetek. 

Társadalmi háttér 

Nagyon gyakori. A vénás elégtelenség miatti betegállomány és rokkantosítás a vezető kórokok között 
van. 

Hatáskör, kompetencia 

A betegek kezdetben a családorvosnál jelentkeznek, ezért a kórkép ismerete fontos. A helytelen 
diagnózis és a nem megfelelő kezelés szövődményekhez vezet. 

Pathogenezis 

A tünetek kialakulásának az oka a vénás elégtelenség, ami azt jelenti, hogy a végtagban vénás pangás 
alakul ki, mert a vénás elfolyás akadályozott. Általában billentyűelégtelenség áll a háttérben, ami a 
vénás vér visszaáramlását, ún. refluxot eredményez. Az érfal körül fibringyűrű alakul ki, gyulladás 
keletkezik, a szövetekben ödémafolyadék halmozódik fel, gyulladásos citokinek szabadulnak fel, a 
hám gyulladása, hámlás a következmény. 

Klinikum 

Fizikális vizsgálat 

Az alsó végtagok általában megvastagodottak, visszeresség gyakori. A bőr élénkvörös, nedvezik, 
hámló (4. ábra). Kisebb sebek is láthatók. Viszketés, nehéz láb érzés, fájdalom, izomgörcsök kísérik. A 
tünetek a vénás keringési elégtelenségre vezethetők vissza. Egy lábon is előfordulhat, de gyakoribb a 
szimmetrikus megjelenés a vénás betegségnek megfelelően. 
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4. ábra. Stasis dermatitis (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Doppler vizsgálat jelzi a vénás refluxot 

Diagnózis 

A klinikai kép, az anamnézis alapján megállapítható a vénás-lymphás elégtelenség diagnózisa 

Differenciál-diagnózis 

A gyulladás miatt gyakori a téves diagnózis: erysipelas, cellulitis, kontakt ekcéma. 

Kezelés, gondozás 

A vénás-lymphás elégtelenség megszüntetése. Kompressziós pólya és torna alkalmazása. A bőr 
kezelése gyulladáscsökkentő krémekkel, hidratálás és zsírozás. A diagnózis megállapítása után a 
betegek gondozása szükséges 
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Terápiás elégtelenség 

A terápiás elégtelenség a téves diagnózisból és az ezt követő téves kezelési eljárásokból adódik. 
Antibiotikum adása rontja a tüneteket és baktérium rezisztencia kialakulását segíti elő. A lokális 
szteroid kenőcsök ugyancsak fokozzák a gyulladást, mert a bőr mikroflóráját (nem kórokozó és 
kórokozó baktériumok aránya) megváltoztatják. 

Primer prevenció 

A vénás elégtelenség népbetegség. Szerepet játszik a túlsúly, mozgáshiány, dohányzás a korai 
tünetek kezelésének elhanyagolása, tájékozatlanság. Az érintett családok tagjainak tájékoztatása, 
életviteli tanácsok a családorvos fontos feladatai közé tartoznak. 

Esetismertetés 

Hetvennégy éves nő, évek óta ismert krónikus vénás elégtelenség, varicositás és fokozatosan 
kialakuló nyiroködéma. Nem járt orvoshoz, nem jelent meg a kontrollokon, nem alkalmazta a 
kompressziós pólyát. Az alsó végtagokon kialakult viszkető bőrgyulladás és felületes sebek kialakulása 
miatt kereste fel a rendelőt. 

Fizikális vizsgálat 

Mindkét alsó végtag megvastagodott. Ujjbenyomatot tartó nyiroködéma is megfigyelhető. Az alsó 
végtagokon, szimmetrikusan igen kiterjedt bőrgyulladás van: élénkvörös, beszűrt plakkok, a bal alsó 
végtagon felületes, nedvező hámhiány látható (5. ábra). A bőrtünetek ekcémának felelnek meg: 
gyulladás, vaskos beszűrődés, plakkok kialakulása, helyenként szeropapulák, a kicsiny hólyagcsák 
felszakadása után pörkképződés (6. ábra). A tünetek viszketnek. 

 

5. ábra. Stasis dermatitis (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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6. ábra. Stasis dermatitis (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Diagnózis 

Megvastagodott alsó végtagok, az anamnézisben vénás elégtelenség, nyiroködéma, stasis dermatitis. 

Differenciál-diagnózis 

Erysipelas, cellulitis, kontakt ekcéma. 

Kezelési terv 

A vénás-, lymphás elégtelenség kezelése. Ödémamentesítés, melynek fő elemei: rövid megnyúlású 
kompressziós pólya, torna, a bőr hidratálása, zsírozása (pl. Cremor Refrigerans FoNo készítmény vagy 
5% karbamidos kenőcs). A beteg és/vagy hozzátartozó megtanítása a kompressziós pólya szakszerű 
alkalmazására. 

Gondozás, követés 

Hat havonta kontroll új kompressziós pólyák felírására, a bőrápolás ellenőrzésére. 

A stasis dermatitis gyakori, mert a népbetegségnek számító vénás-lymphás elégtelenséghez 
társulhat. A betegség felismerése a családorvos számára is fontos, mert a panaszokkal gyakran 
fordulnak hozzá a betegei. Gyakran helytelenül diagnosztizálják erysipelasnak és szisztémás 
antibiotikumot adnak. Ez nem segíti elő a tünetek javulását, a baktériumok rezisztenciájának a 
fokozódását okozza. A lokális szteroid kezelés átmeneti javulás (gyulladáscsökkentés) után 
állapotromláshoz vezet a lokális baktériumflóra megváltoztatása és felületes bőrgyulladás további 
fokozása miatt. A betegnek a szakszerű fizioterapiás kezelést kell megtanítani: a vénás-lymphás 
elégtelenség csökkentésére a kompressziós pólya alkalmazását. 
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Tesztkérdések 

1. Atopiás gyermek családjában milyen betegségek fordulnak elő halmozottan? 
A. Asztma, rhinitis. szénanátha 
B. Csak krónikus csalánkiütés 
C. Psoriasis vulgaris 
D. Ismeretlen etiológiájú conjunctivitis 
E. Asztma, allergiás rhinitis, szénanátha, csalánkiütés 
 
2. Melyek az ekcéma jellegzetes klinikai tünetei? 
A. Nedvedzés 
B. Bőrpír 
C. Hámlás 
D. Szeropapula, erózió, hámlás, berepedezés 
E. Sebek 
 
3. Melyek a kontakt ekcéma leggyakoribb kiváltó okai? 
A. Fémek 
B. Mosószerek 
C. Illatanyagok 
D. Konzerválószerek 
E. Festékek 
F. Valamennyi felsorolt ok 
 
4. Melyik tünet nem jellemző dyshidrotikus ekcémára? 
A. Hólyagcsák 
B. Pörkképződés 
C. Fájdalmas fissurák 
D. Fejfájás 
E. Lymphadenopathia 
 
5. Mikor alakul ki stasis dermatitis? 
A. Erysipelast követően 
B. Kontakt ekcémához társulva 
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C. Cellulitis szövődményeként 
D. Krónikus vénás elégtelenségben 
E. Idős korban 
 
Helyes válaszok: 1: E, 2: D, 3: F, 4: D, 5: D 

Psoriasis 
dr. Daróczy Judit 

Bevezetés 

A psoriasis gyakori krónikus betegség, melyet klinikailag hámló plakkok jellemeznek, amit a hám 
felgyorsult proliferációja okoz. Az europai lakosság 1-2%-a érintett. Valamennyi életkorban előfordul 
és egyformán érinti a női és férfi lakosságot. A bőrtünetek elhelyezkedése jellegzetes: a végtagok 
feszítő felszínén a térden és a könyök területén, a sacralis regioban vannak a praedilekciós helyek, de 
megjelenik a végtagokon, tenyéren, talpon és a hajas fejbőrön is. A tünetek érintik az ízületeket és a 
körmöket is. 

Definíció 

A psoriasis poligénes öröklésmenetet mutató krónikus gyulladásos betegség. 

L4000 Psoriasis vulgaris 
L4001 Psoriasis vulgaris, enyhe (PASI-SCOR 0-3) 
L4002 Psoriasis vulgaris, mérsékelt (PASI-SCOR 3-10) 
L4003 Psoriasis vulgaris, kp. súlyos 11-18) 
L4004 Psoriasis vulgaris, súlyos (PASI-SCOR 19-30) 
L4005 Psoriasis vulgaris, nagyon súlyos (PASI-SCOR 31-44) 
L4040 Psoriasis guttata 
L4050 Arthropathiás psoriasis 
L4010 Generalizált pustulosus psoriasis 

 

Etiológia 

Több hajlamosító gént azonosítottak, a legfontosabb a 6p21 kromoszómán található PSORS1. Sok 
esetben válnak ismertté kiváltó tényezők, melyek elősegítik a bőrtünetek kialakulását pl. stressz, β-
blokkoló gyógyszerek, Streptococcus fertőzés. A bőrt ért mechanikus sérülés vagy vegyi irritáció is 
kiválthatja a plakkok megjelenését. Azt a jelenséget, hogy nem specifikus tényezők psoriasisos 
bőrtünetek kialakulását eredményezik Koebner-jelenségnek hívják. A Streptococcus fertőzés által 
feltételezetten provokált kórképet az apró elemű, nagyszámú plakkok megjelenése miatt psoriasis 
guttatanak nevezik. Az öröklődő psoriasis valószínűleg autoszomális, domináns öröklés menettel 
jellemezhető. A betegek közel egy harmadának pozitív a családi anamnézise. Csecsemőknél, és idős 
korban is megjelenhet. 

Pathogenesis 

A psoriasisos bőrtünetek kialakulása olyan összetett immunreakció eredménye, melyet a hámsejtek 
kóros proliferációja és differenciálódása jellemez. Az immunsejtek bejutnak a hámsejtek közé, ott 
osztódnak és ebben a mechanizmusban résztvevő kemotaktikus faktorok hatása igen sokrétű. 
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Cytokinek, mint az interferon- gamma (IFN-γ), tumor nekrozis faktor, interleukin-8 (IL-8) 
kimutathatók a psoriasisos plakkokban. A psoriatikus betegeknél megnövekedett a C4+ (helper) T 
lymphocyták száma, a gyógyulóban lévő jelenségekben CD8+ (szuppresszor) T lymphocyták vannak 
túlsúlyban. A gyulladásos cytokinek kimutathatók a psoriatikus plakkokban. A psoriasis a T helper 
(Th)1/Th17 sejtek által indukált krónikus gyulladásos betegség. Az immunológiai kutatások igen 
kiterjedtek, aminek kézenfekvő magyarázata a betegség gyakorisága, valamint az a tény, hogy olyan 
immunszuppresszív és antiproliferatív gyógyszerek kifejlesztése áll a középpontban, melyekkel a 
betegség hatékonyan kezelhető. 

A hám megvastagodását az okozza, hogy a sejtosztódás felgyorsult. A 21-28 napos érési idő helyett 4-
5 nap alatt jutnak el a hámsejtek a bazális rétegből a felszínre. Az elszarusodási zavar eredménye, a 
hám felszínén megjelenő magokat is tartalmazó vaskos szaruréteg (parakerastosis), a dermisben tág 
kapillárisok és kereksejtes beszűrődés van. A parakeratotikus hámlás szürkés-fehér színű a 
szarúrétegek közötti levegő miatt. A klinikai megjelenés gyertyacseppre emlékeztet, ami 
diagnosztikus jel. 

Psoriasis vulgaris 

Epidemiológia, nem, életkor, hatáskör, kompetencia 

A plakkos formának is nevezett klinikai megjelenés a leggyakoribb, valamennyi psoriasis 
megbetegedés 70-80% tartozik ide. Mindkét nemben közel egyformán fordul elő. Gyakori betegség, 
Európában a lakosság 1-2 %-át érinti. Gyermekkorban is előfordul, de leggyakrabban a 25-35 életév 
között alakul ki, mindkét nemben közel azonos gyakorisággal. Gyakori betegség. Időszakos 
állapotromlás váltakozik tünetmentes periodusokkal. Fontos, hogy a családorvos tudjon a családban 
előforduló psoriasisos egyedről, kövesse a szakrendelőben folytatott kezelések menetét és az 
állapotváltozásokat. 

Klinikum 

A vöröses színű 1-2 cm nagyságú papulák több cm nagyságú, a felszínből kiemelkedő plakokká 
olvadhatnak össze. A felszínt ezüstös színű pikkelyek borítják (1. ábra), sokszor jellegzetes a plakkok 
megjelenése, szimmetrikusan a könyök és térd feszítő felszínén, a szakrális régióban. A plakkok 
azonban megjelenhetnek bárhol, talpon (2. ábra), tenyéren, törzsön és a genitáliákon is. 
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1. ábra. Parakeratosis, ezüst színű pikkelyes plakk a könyökön (dr. Daróczy Judit felvétele) 

 

 

2. ábra. Psoriasisos plakkok a talpon (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Diagnózis 

A klinikai tünetek alapján az esetek legnagyobb része diagnosztizálható. A jellegzetes klinikai kép és a 
ún. predilekciós helyek (térd, könyök) a körmök érintettsége (2.ábra) általában lehetővé teszi a 
diagnózist. Jellegzetes a hajas fejbőrön (3. ábra), a homlok-hajas fejbőr határán való kialakulás. 
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Kétséges diagnózis esetén a szövettani vizsgálat segíthet. A betegség súlyosságának megítélésében a 
psorásisos plakkok testfelszínt elfoglaló %-os aránya, a parakeratosis és a gyulladás mértéke 
meghatározó (PASI index). 

 

3. ábra. Körömpsoriasis (dr. Daróczy Judit felvétele) 

 

 

4. ábra. Hajas fejbőr psoriasis (dr.Daróczy Judit felvétele) 

Differenciál-diagnózis 

Szükségessé válhat elkülönítése: gombás folyamattól, ekcémától, Non-Hodgkin bőr-lymphomától. 
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Kezelés 

A kezelés lehet szisztémás és helyi. A kettő kombinálása javítja a hatásosságot. 

A szisztémás kezelés célja az immunszuppresszív hatás, a felgyorsult hámsejt osztódás 
visszaszorítására. Az immunszuppresszív szerek mellett a retionidok alkalmazása is elterjedt, a 
retinoidok antiproliferatív hatása és immunmoduláló tulajdonságai is előnyösek. 

Az utóbbi években olyan, ún. biológiai kezelések váltak lehetővé, melyek a sejtfelszíni receptorok 
befolyásolása révén szabályozzák a biológiai válaszokat. A szisztémás kezelések előtt a kezelési 
protokollok kivizsgálást javasolnak, és a beteg ellenőrzése is szükséges. A gyógyszerek mellékhatásait 
figyelembe kell venni. 

Fényterápia: alkalmazásának az a magyarázata, hogy a fény gyulladáscsökkentő és 
immunszuppresszív hatású folyamatokat hoz létre. 

Lokális kezelés: A helyi kezelések közül a dithranol kezelés igen hatásos. A D3 vitamin és szintetikus 
származékai jó hatásfokkal alkalmazhatók. A kortikoszteroid kezelés a közép-súlyos psoriasisos 
esetekben igen hatékony, azonban a szakszerűtlen elhúzódó kezelés következménye súlyos szteroid 
ártalom. 

A lokális kezelések szakszerű, a klinikai képhez alkalmazkodó variálása igen hatékony lehet. A 
psoriasis kezelése bőrgyógyász szakorvosi feladat. A családorvos faladata a psoriasis feltételezése 
esetén, a beteg szakorvosi rendelőbe irányítása. 

Gondozás, terápiás elégtelenség 

A betegség gondozást igényel, melynek folyamán az állapotváltozásnak megfelelően kell változtatni a 
kezelést. A nem következetesen végrehajtott kezelés nem hatásos. Alkoholistáknál súlyosabb a 
betegség. 

Psoriasis guttata 

Fiatal felnőtteknél gyakori. A törzsön jelennek meg a kicsiny10-15 mm nagyságú félgömb alakú 
papulák. 

Etiológia 

A tünetek kialakulása összefüggésbe hozható lázzal járó streptococcus okozta felsőlégúti és 
pulmonalis fertőzéssel. Az akut tünetek után 3-5 héttel jelennek meg a jellegzetes bőrtünetek. 

Klinikum 

Az elnevezésnek megfelelőn „pontszerű”, kicsiny élékvörös, félgömbszerű papulák láthatók 
elsősorban a törzsön. A papulák felszínén esetenként ezüstös hámlás is megfigyelhető. Arcon vagy 
tenyéren, talpon nem jelennek meg a tünetek. 

Diagnózis 

Az anamnézisben a tüneteket megelőző felső légúti infekció segít a diagnózis felállításában. 
Antibiotikum adása nem akadályozza meg a bőrtünetek kialakulását. 
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5. ábra. Psoriasis guttata (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Differenciál-diagnózis 

Lázzal járó vírus- vagy baktériumfertőzések után megjelenő pityriasis rosea klinikai képét lapos 
sárgás-rózsaszín, hámló papulák jellemzik. 

Kezelés 

A tünetek néhány hét alatt visszafejlődnek. Bőrgyógyászati szakrendelőben fény-kezelés javasolt. 

Pustulosus psoriasis 

A pustulosus forma etiológiája kérdéses. Van tenyérre, talpra és kifejezetten az akrákra lokalizálódó 
formája, de a generalizált, az egész testre kiterjedő pustulosus variáns is ismert. A klinikai képet 
sárgás-fehér, nagy számú pustula megjelenése jellemzi, melyeknek környéke gyulladt. A pustulosus 
psoriasis kezelése szakorvosi ellátást és az általános tünetek miatt gyakran kórházi ellátást is igényel. 

Psoriaticus arthropathia 

A psoriasisos betegek 15%-ban jelentkeznek a bőrtünetekkel egyidőben ízületi elváltozások is. 
Határozott kapcsolat mutatható ki a HLA-B27 antigén és a sacroiliacalis ízületet érintő arthritis 
között, valamint erythroderma és pustulosus psoriasis megjelenése között. 

A betegek közel egyharmadának pozitív a családi anamnézise. A családorvosnak tudnia kell a 
családban előforduló psoriasis betegről. A betegség kezelésében igen sok lehetőség van. Lokális 
kátránykezelés, ditranol (anthralin), retinoidok, Vitamin D-analógok, fény-kezelés, methotrexat, 
photokemoterápia (PUVA), immunsuppresszív kezelések (ciclosporin, tacrolimus). A szakorvosi 
kezelés ütemezését a családorvosnak is ismernie kell, az esetleges mellékhatásokat ugyancsak. 

Irodalom 
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Lucka TC et al. Efficacy of systemic therapies for moderate-to-severe psoriasis: a systematic review 
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Esetismertetés 

Az 54 éves férfi 12 éve tud psoriasis vulgaris fennállásáról. Rendszeresen jár bőrgyógyászatra és helyi 
kezeléseket kap: lokális kortikoszteroid és ditranol hosszabb-rövidebb tünetmentes időszakokat 
biztosított. A jellegzetes parakeratotikus plakkokat a könyökén, a törzsön észlelte eddig. Az utóbbi 2 
évben tünetmentes volt. Egy éve keletkezett a bal alsó végtagon mélyvénás thrombózis, fél évig 
alvadásgátló gyógyszereket kapott. Négy-öt hónapja észleli, hogy a bal lábszáron a bőr vöröses-
barnán elszíneződött, a bőr tömött tapintatúvá vált. A könyökön különböző nagyságú, 
parakeratotikus hámlást mutató psoriatikus plakkok jelentek meg ismét (6. ábra). A bőrgyógyászati 
szakrendelőben jelentkezett és ditranol 1%-os oldatot kapott. 7-8 nap után vette észre, hogy a bal 
alsó végtagon a boka környékén hámlás jelentkezett. 

Fizikális vizsgálat 

A bal alsó végtagon posztthrombotikus szindróma tünetei észlelhetők: a bal lábszár 2 cm-el 
vastagabb, mint a jobb, a bőr barnásan pigmentált, mérsékelt ujjbenyomatot tartó ödéma van. A térd 
feszítő felszínén beszűrt, tömött tapintatú, vöröses-barna plakk képződött, melynek felszínén 
ezüstös, lemezes hámlás látható. Az elváltozás viszket (6. ábra). 

A posztthrombotikus terület krónikus vénás elégtelenséget jelent, ami megváltoztatja a lábszár 
bőrének mikrocirkulációját. Lokálisan fokozódik a gyulladás és ún. stasis dermatitis keletkezett. A 
gyulladás Koebner-fenoménként psoriasisos plakk kialakulását eredményezte az érintett területen. A 
psoriasisos plakk csak a bal térden alakult ki, nem szimmetrikusan, jelezve a lokális gyulladás 
provokáló hatását. 
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6. ábra. Psoriasis vulgaris a könyök területén (dr. Daróczy Judit felvétele) 

 

 

7. ábra. Stasis ekcéma, psoriasis Koebner jeleség (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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Diagnózis 

Psoriasis vulgaris. Koebner fenoménként keletkezett a bal lábszáron psoriasisos plakk. A betegnek 
krónikus vénás elégtelensége van és a kialakult thrombosis után a lábszáron stasis ekcéma 
keletkezett. 

Differenciál-diagnózis 

Superficiális mycosis, ekcéma. 

Kezelési terv 

Javasolt a krónikus vénás elégtelenség oki kezelése: kompressziós pólya alkalmazása és gyógytorna. A 
bőrgyógyászati kezelésként kezdetben lokális kortikoszteroid kenőcs 5-8 napig, majd ditranolos 
felszívató kezelés ajánlott. 

Gondozás, követés 

A gondozás a bőrgyógyászati szakrendelőben javasolt. A psoriasisos tünetek megszűnte után a vénás 
elégtelenség karbantartására orvosi gyógyharisnya viselése ajánlott. 

A Koebner-fenomén azt jelenti, hogy nem specifikus faktorok által kiváltott gyulladás a 
pikkelysömörben szenvedő betegben jellegzetes psoriasisos tüneteket provokál. A jelenséget a 
családorvosnak is ismernie kell, mert a beteg gyakran hozzá fordul olyan tünetekkel (felületes égés, 
irritáció, sérülés), melyeket nem hoz összefüggésbe bőrbetegségével és ezekre kér kezelést. A 
bemutatott esetben a thrombosis utáni állapot bizonyult provokáló faktornak. A Koebner-jelenség a 
psoriasis aktiválódását jelzi, ezért ebben az esetben javasolt a bőrgyógyász felkeresése a korai 
szakszerű kezelés biztosítására. 

Tesztkérdések 

1. Milyen gyakori a psoriasis előfordulása az európai lakosságban? 
A. Nem gyakori 
B. 1-2% 
C. 8-10% 
D. 15% 
E. 15-20% 
 
2. Melyek a psoriasis etiológiai faktorai? 
A. Poligénes öröklésmenet 
B. Összetett immunreakció 
C. Pozitív családi anamnézis 
D. Immunreakció következtében a hámsejtek kóros proliferációja 
E. Valamennyi felsorolt faktor 
 
3. Mit nevezünk psoriasisban Koebner-jelenségnek? 
A. A bőrtüneteket nem specifikus tényezők provokálják 
B. Béta-blokkló gyógyszerek provokálják a bőrtüneteket 
C. Stressz kiválthatja a tünetek súlyosbodását 
D. Streptococcus fertőzés provokálja a bőrtüneteket 
E. Valamennyi faktor kiválthatja a Koebner-jelenséget 
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4. Melyik állítás nem helyes? 
A. A psoriasisos plakkok jellegzetes megjelenési helye a könyök. 
B. A psoriasisos plakkok jellegzetes megjelenési helye a térd. 
C. Gyakori a hajas fejbőr érintettsége. 
D. Jellegzetes körömtünetek. 
E. Gyakori a szájnyálkahártya-tünet. 
 
5. Mi a psoriasis szisztémás és lokális kezelésének célja? 
A. Gyulladáscsökkentés 
B. A fertőzés megakadályozása 
C. A gyulladásos sejtek aktivitásának szabályozása, immunszuppresszió 
D. Hámlasztás 
E. Faggyútermelés csökkentése 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: E, 3: E, 4: E, 5: C 

Vastag láb (lipödéma)  
dr. Daróczy Judit 

Bevezetés 

A lipödéma gyakori állapot, irodalmi adatok szerint a nők 70-80%-a érintett. Ezért fontos, hogy a 
széles körben nem ismert betegséget a családorvos felismerje, korai stádiumban diagnosztizálja és a 
beteg kivizsgálása és gondozásba vétele megtörténjen. Az utóbbi évek kutatási eredményeinek 
alapján várható besorolása a metabolikus szindrómák közé. A zsírszövet funkciói: energiaraktár, 
reprodukciós funkció, endokrin funkció (adipokinek), inzulin érzékenység ellenőrzés, gyulladásos 
folyamatok (pl. IL-6, TNF-α), mikrocirkuláció. A „vastag lábat” gyakran nyiroködémának vagy 
egyszerűen elhízásnak nyilvánítják. 

Definíció, BNO tartomány 

A kórképet 1940-ben Allen és Hines írta le mint a végtagok zsírszövetének kóros, szimmetrikus és 
torzító felszaporodását. A lipödéma gyakran társul nyiroködémával, vénás elégtelenséggel. A 
betegség progrediál. 

E6540 Helyi zsírlerakódás 
E6680 Egyéb elhízás 
E6620 Elhízás k.m.n. 
M1990 Arthrosis, k.m.n. 
M1960  Coxarthrosis. k.m.n. 
M1710  Egyéb elsődleges térdízületi arthrosis 
M1580 Egyéb polyarthrosis 
M1590 Polyarthrosis k.m.n. 
M1790 Térdízületi arthrosis, k.m.n. 
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Epidemiológia, nem 

A családi halmozódás gyakori, nőkben sokkal gyakoribb, mint férfiakban. Nagy összefoglaló 
felmérések alapján a nők 50-60%-a érintett. 

Társadalmi háttér 

A lipödéma az egész életet végigkísérő, gyakran progresszív shubokkal kísért állapot, ami az 
életminőséget jelentősen befolyásolja. Nagyon gyakori, gyakran vezet rokkantsághoz. 

Patofiziologia 

A lipödéma kialakulásának okai jelenleg még nem ismertek. Csaknem kizárólag nőket érintő 
elváltozás, ezért hormonális hatás nem zárható ki. Gyakran pubertás korban, terhesség után vagy 
menopausában kezdődik. Nem tisztázott még az autonóm idegrendszeri károsodás és a 
mikrocirkuláció zavarainak kóroki szerepe sem. Ugyancsak kutatás tárgyát képezi, hogy a 
zsírsejtekből kiszabaduló adipokinek lipödémában milyen szerephez jutnak. A lipödéma gyakran 
szövődik túlsúllyal, egyes felmérések szerint ez akár 50% is lehet. 

Lipödémában a bőr és a szubkutis rugalmassága csökken, ez az izompumpa, mint ödémavédő 
mechanizmus, alulműködését eredményezi és a vénás visszaáramlás relatív elégtelenségéhez vezet. 
A nyirokerek működése is károsodik másodlagosan nyiroködéma is társul a lipödémához. A 
lipödémában észlelt fájdalom oka a szimpatikus tónus tartós növekedése, ami fokozott neuropeptid 
szekréciót kiváltva ödémát indukál. A térdízület károsodása (arthrosis, genu valgum) 
mozgáskorlátozottságot eredményezhet. 

Hatáskör/kompetencia 

A lipödéma nagyon gyakori, ezért a családorvosnak időben fel kell ismernie a tüneteket, hogy a 
folyamat progresszióját le lehessen lassítani.  

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A lipödéma, elsősorban női ágon családi halmozódást mutat. 

Fizikális vizsgálat 

Klinikai és a fizikális vizsgálat alapján felállítható a diagnózis. A kóros mennyiségű és szerkezetű 
zsírszövet leggyakrabban az alsó végtagokon, a csípőtájon, a gluteuson és a karokon jelenik meg. 

A betegek kövérnek és alaktalannak érzik magukat, amelynek fő oka a testarányok megváltozása, 
később torzulása. A szövetek puha tapintatúak, az ujjbenyomatot nem tartják. Kezdetben a térd alatt 
jelenik meg a puha tapintatú zsírszövet (1. ábra) vagy a combok felső harmadának kiszélesedése az 
ún. lovaglónadrág alak (2. ábra) a folyamat I. stádiumát képviseli. Későbbiekben a III.stádiumot kis 
csomós zsírszövet lerakódás jellemzi (3. ábra). A IV. stádiumban nagy csomós zsírszövet látható, és 
tartóssá válik a végtag torzító megvastagodása (4. és 5. ábra). A lábfej tünetmentes. 
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Jellegzetes klinikai tünet a livedo reticularis, a bőr barnás-vöröses hálózatos rajzolata, ami a 
mikrocirkuláció zavarára utal (6. ábra) Kardinális tünet még a szövetek nyomásérzékenysége. 
Minimális trauma hatására bőrvérzések képződnek (7. ábra). A vénás elégtelenséggel társulva a 
lipödéma tüneteit a vénás ödéma is súlyosbítja (8. ábra). Primer nyiroködéma és lipödéma társulása 
a súlyos ízületi érintettség és a térfogat szaporulat miatt mozgáskorlátozottsággal jár (9. ábra). 

 

1. ábra. Lipödéma. Térd alatti zsír lerakódás. I. stádium (dr. Daróczy Judit felvétele) 

 

 

2. ábra. Lipödéma, „lovaglónadrág” I. stádium (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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3. ábra. Lipödéma, II-III.stádium (dr. Daróczy Judit felvétele) 

 

 

4. ábra. Lipödéma. IV. stádium (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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5. ábra. Lipödéma. IV. stádium (dr. Daróczy Judit felvétele) 

 

 

6. ábra. Livedo reticularis (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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7. ábra. Suffusio (dr. Daróczy Judit felvétele) 

 

 

8. ábra. Lipo-phlebödéma (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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9. ábra. Lipo-lymphoedema (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Endokrinologiai kivizsgálás, diabetes mellitus, inzulin rezisztencia irányában javasoltak vizsgálatok. 

Képalkotó vizsgálatok 

A subcutis megvastagodása UH, CT és MRI vizsgálatokkal kimutatható. Lipo-lymphödéma esetén 
jöhet szóba lymphoszcintigráfia elvégzése, ha a primer nyiroködéma súlyossági fokát kell 
megállapítani. 

Egyéb vizsgálatok 

Lipödémás nőknél nem ritka a meddőség. Ilyen irányú vizsgálatok szükségesek lehetnek. 

Diagnózis 

A lipödéma diagnózisa az anamnézis, a klinikai tünetek és a tapintási lelet alapján megállapítható. 

Differenciál-diagnózis 

A vastag láb leggyakoribb oka a lipödéma. Fontos elkülöníteni az obezitás és a lipohipertrófia mellett 
a nyiroködémától. Lipohipertrófia esetén a klinikai kép hasonló, de hiányzik a jellegzetes 
ödémakészség és a nyomási fájdalom. A lipödéma társulása nyiroködémával nem ritka, ez a lipo-
lymphoedema. Gyakran fordul elő varicositással és krónikus vénás elégtelenséggel. El kell különíteni 
a lipomatózisokat, mint a Dercum-betegség (lipomatosis dolorosa) vagy a benignus, szimmetrikus 
lipomatózis (Madelung-betegség). Az elkülönítés, illetve a kevert formák (lympho-lipödéma, phlebo-
lipödéma, phlebo-lympho-lipödéma + obesitás) diagnózisa nem mindig könnyű. 
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Kezelés 

A kezelés célja a zsírszövetben felszaporodott nyirokfolyadék visszajuttatása a centrális keringésbe. 
Ennek elemei a rövid megnyúlású kompressziós pólya, gyógytorna, orvosi gyógyharisnya. 

A kezelés kiegészülhet zsírleszívással és szövetcsökkentő műtétekkel. Az optimális testsúlyra törekvés 
és elhízás esetén alapvető az ésszerű testsúlycsökkentés. Mindezek hatására az ödéma, az 
érzékenység, a fájdalom csökken, de a zsír mennyisége nem vagy alig változik. 

A betegek pszichés gondozása és életmódvezetése is hozzátartozik a kezeléshez. A túlzásba vitt diéta 
akár anorexiához is vezethet: kóros soványság a felső testfélen, de a lábak lipödémája nem váltzozik. 
Az ízületi panaszok kezelése rtheumatologián kiemelten fontos. 

Gondozás 

A beteg változatos panaszai gondozást igényelnek. Félévente javasolt az ellenőrzés. 

Terápiás elégtelenség 

A konzervatív kezelés ellenére a betegség fennmarad, gyakran progrediál. Mégis a konzervatív 
kezelés nélkülözhetetlen, hiszen a progressziót és a szövődmények kialakulását késlelteti. 

Primer prevenció 

Mivel a családi előfordulás gyakori, ajánlott a női családtagok szűrése. 

Esetismertetés 

Anamnézis 

A 24 éves nő hideg téli hónapban jelentkezett azzal a panasszal, hogy mindkét combján viszkető, égő 
érzéssel járó bőrpír keletkezett. Orvosa antihisztamin kezelést javasolt. A panaszok nem javultak, az 
égő, fájó érzés fokozódott, a combok megdagadtak. 

Fizikális vizsgálat, klinikai kép 

Lipödémás alkatú fiatal nő, az utóbbi években jelentős súlygyarapodást észlelt. Combjai vaskosak, 
tésztatapintatúak, az ödéma az ujjbenyomatot nem tartja. A bőrön kifejezett reticularis livedo 
rajzolat, számos gyöngyházfényű striae distensae. A vetkőzéskor látható, hogy szoros farmer 
nadrágot visel, amit nehezen húz le, a varratok a bőrben benyomatot hagynak. Szimmetrikusan a 
combok feszítő felszínén kékes-vörös, a szivárvány egyéb színeit, így sárgás-piros elszíneződést is 
mutató hámreakció nélküli, minimális beszűrődéssel járó csomók figyelhetők meg (10., 11. ábra). A 
csomók a gluteuson is megfigyelhetőek. A területek nyomásra fájdalmasak, hűvös tapintatúak. 
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10. ábra. Lipödéma, fagyás (dr. Daróczy Judit felvétele) 

 

 

11. ábra. Lipödéma, fagyás (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Diagnózis 

Pernio (fagydaganat). Lipödéma. 
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Kezelési terv 

Ichtyolos bedörzsölés, Lioton bedörzsölés, kompressziós harisnya viselése, fájdalomcsillapítás, 
gyulladáscsökkentés. Javasolt non-szteroid gyulladácsökkentő az akut állapotban. Későbbiekben 
gyógytorna, szoros ruha kerülése. Betegsége természetéről fel kell világosítani. 

Gondozás 

Betegsége természetéről fel kell világosítani. Gyógyharisnya rendszeresen viselendő. 

A lipödémás fiatal nőbetegen a striák kialakulásának oka a kórképet jellemző súlygyarapodást kísérő 
kötőszöveti rostok károsodása. A lipödémát jellemzi a felületes bőrerek beidegzésének a zavara 
(fordított axonreflex). A mikrocirkulációs zavar miatt a beteg hidegre fokozottan érzékeny, nem jól 
működik a veno-artériás reflex, a bőrkapillárisokban lassul a vérkeringés, mikroembolizációk jön létre 
a hideg hatására. A szoros ruházat viselése és hideg, nedves helyen való tartózkodás kerülendő. A 
társuló ödéma megelőzésére ajánlott II. kompressziós osztályba sorolt harisnyanadrág rendszeres 
viselése, a súlygyarapodás megelőzése, rendszeres sportolás. A gondozás és az életmódbeli 
tanácsadás is a kezelés részét képezi. 

Irodalom 

Wenczl E, Daróczy J. A lipoedema, egy alig ismert kórkép: diagnózis, társbetegségek, kezelés. Orv. 
Hetil. 149: 2121. (2008) 
Golant A et al. Cold exposure injuries to the extremities. J. Am. Acad. Orthop. Surg. 16:704. (2008) 
Calabro P, Yeh ET. Obesity, inflammation, and vascular disease: the role of the adipose tissue as an 
endocrine organ. Subcell. Biochem. 42:63. (2007) 

Tesztkérdések 

1. Mit értünk a „vastag láb” fogalma alatt? 
A. Elhízás 
B. Phlebödéma 
C. Kóros zsírszaporulat (lipödéma) 
D. Nyiroködéma 
E. Ízületi deformitás 
 
2. Melyik állítás nem igaz? 
A. A lipödéma szövődik phlebödémával. 
B. A lipödéma szövődik varicositással. 
C. A lipödéma nem szövődik nyiroködémával. 
D. A lipödéma gyakran szövődik nyiroködémával. 
E. A lipödéma gyakori. 
 
3. Mi a lipödéma leggyakoribb kísérő tünete? 
A. Térd és csípőízületi arthrosis 
B. Csípőficam 
C. Rheumatoid arthritis 
D. Neuropathia 
E. Gigantizmus 
 
4. Melyik tünet nem tartozik a diagnosztikus értékű klinikai tünetekhez? 
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A. A combok „lovaglónadrág”-ra emlékeztető felső harmada 
B. A bőr livedo reticularis rajzolata 
C. Ödémás lábfej 
D. Enyhe traumára kialakuló bőrvérzések 
E. Tömött tapintatú zsírszövet 
 
5. Kezelhető-e a lipödéma? 
A. Nem kezelhető 
B. Testsúlycsökkentéssel kezelhető 
C. Gyógyszeres kezelés javasolt 
D. Komplex kezelés javasolt: mikrocirkuláció javítása fizioterápiával. 
E. Csak orvosi gyógyharisnya javasolt 
 
6. Javasolt-e endokrinológiai kivizsgálás? 
A. Depresszió irányában 
B. Diabetes mellitus irányában 
C. Meddőség okának kiderítésére 
D. Fokozott inzulinrezisztencia esetén 
E. Valamennyi felsorolt esetben javasolt a kivizsgálás 
 
7. A kezelésben szóba jön-e zsírleszívás? 
A. Nem 
B. Minden esetben 
C. Csak akkor, ha nincs vérzékenység 
D. Csak abban az esetben, ha ödémamentesítő kezeléssel társul 
E. Csak akkor, ha nincs diabetes mellitus 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: C, 3: A, 4: C, 5: D, 6: E, 7: D 

A cukorbeteg láb 
dr. Daróczy Judit 

Bevezetés 

A diabeteszes láb szindróma legsúlyosabb szövődménye a seb kialakulása, ami a cukorbetegek 15%-
nál jelentkezik. A seb gyógyulása után a betegek 40-100%-ánál a seb 1 éven belül kiújul. A diabeteses 
lábseb miatt gyakori az amputáció. Hazánkban évente kb. 3-4000 amputáció történik 
cukorbetegeken. A kezelési és a rehabilitációs költségek igen magasak. A háziorvosnak meghatározó 
szerepe van a megelőzésben, ezért fontos, hogy a háziorvos ismerje a cukorbeteg láb tüneteit és a 
korszerű kezelés lehetőségeit.  

Definíció, BNO tartomány 

A diabeteses láb szindróma összefoglaló neve a cukorbetegek lábán kialakuló összetett 
patomechanizmusú tünetegyüttesnek, aminek alapja a kóros szénhidrát anyagcsere. Azokban a 
családokban, ahol cukorbetegség előfordul, különösen fontos a betegek tájékoztatása a 
szövődményekről. A szövődmények kivédésében alapvető a szűrővizsgálatok rendszeres végzése, a 
vércukor szint normál értéken tartása, a vérzsírok csökkentése. A sebek korai felismerése, szakszerű 
ellátása jelentősen csökkentené a nem gyógyuló sebek és a szeptikus szövődmények számát és a 
kezelési költségeket. A cukorbeteg lábon kialakuló legsúlyosabb szövődmény a sebképződés, aminek 
oka a motoros és szenzoros neuropátia. Az arterio-venosus shuntök és az izmok sorvadása miatt 
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bekövetkezik a láb csontos szerkezetének deformálódása, ami ugyancsak elősegíti a sebképződéshez 
vezető kóros nyomáspontok kialakulását. Angiopathia esetén igen rossz a sebek gyógyhajlama. A 
humorális és celluláris immundeficiencia miatt a lágyrészfertőzések kockázata igen magas. 

E1020 Inzulin-dependens cukorbetegség szövődménnyel 
E1040 Inzulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel 

E1050 Inzulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődménnyel 

E1060 Inzulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövődménnyel 

E1170 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel 

E1190 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség szövődmények nélkül 

E1320 Egyéb megjelölt cukorbaj veseszövődménnyel 
E1350 Egyéb megjelölt cukorbaj perifériás keringési szövődménnyel 

E1360 Egyéb megjelölt cukorbaj egyéb megnevezett szövődménnyel 
E1370 Egyéb megjelölt cukorbaj többszörös szövődményekkel 
E1380 Egyéb megjelölt cukorbaj, k.m.n. szövődményekkel 
E1440 Cukorbetegség k.m.n. idegrendszeri szövődményekkel 

E1450 Cukorbetegség k.m.n. perifériás keringési szövődményekkel 
E1460 Cukorbetegség k.m.n. egyéb megnevezett szövődményekkel 

E1470 Cukorbetegség k.m.n. többszörös szövődményekkel 
E1490 Cukorbetegség k.m.n. szövődmények nélkül 
G6320 Diabetes polyneuropathia 

 

Epidemiológia 

A cukorbetegség prevalenciája, különösen a 2-típusú diabetes eseteké növekszik. 2007-ben 
világszerte 246 millió beteget érintett (a regisztrált esetek) az anyagcserezavar. Ebből Európában 53 
millió diabeteses egyén volt. A diabeteses láb szövődményei a diabetes legsúlyosabb és 
legköltségesebb komplikációi között vannak. 1998-ban a St. Vincenti deklaráció célul tűzte ki a 
krónikus diabeteses szövődmények jelentős csökkentését, köztük az alsó végtagi amputációk 50%-os 
mérséklését 5 év alatt. A szervezett megelőző tevékenység, a betegek és a szakszemélyzet rendszeres 
oktatása, a sebek multidiszciplináris szemléletű kezelése és a betegek rendszeres gondozása az 
amputációk 49-85%-os csökkentését eredményezheti. 

Mortalitás/morbiditás 

Gyakoriak a cukorbeteg láb szövődményei, melyek közül a súlyos infekciók szepszishez és halálhoz is 
vezethetnek. 

Társadalmi háttér 

A cukorbetegek tájékozottsága betegségüket és a szövődmények megelőzését tekintve, nem 
megfelelő. A szövődmények következménye gyakran munkaképtelenség, rokkantság így a magas 
költségeket is figyelembe véve, a betegség súlyos szocioökonómiai problémát jelent. 

Hatáskör/kompetencia 

A diabeteses lábsebek kezelése idő és költségigényes, egy estleges amputáció a beteg további 
életminőségét jelentősen rontja, a rehabilitáció további költségeket és ellátási feladatokat igényel. 
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Ezért a sebek kialakulásának a megelőzése alapvető eleme a diabeteses láb szindróma ellátásának. A 
megelőzésben meghatározó szerepet kellene vállalnia a családorvosnak. 

A diabeteses lábsebek az életminőséget, a mozgás- és munkavállalási képességet rontják és nagyon 
költséges az ellátásuk. A háziorvosok a szűrővizsgálatok elvégzésével, a betegek oktatásával és a 
szövődmények felismerésekor a megfelelő betegirányítással kulcsszereplői az amputációval járó 
tragikus következmény elkerülésének. 

Klinikum 

Motoros neuropátia 

A láb boltozatát tartó izmok kóros beidegzése miatt az izmok atrofiája alakul ki, ami a (bütyök) hallux 
valgus (1. ábra), kalapácsujj kifejlődéséhez vezet. A megroggyant lábboltozat következtében 
egyenetlenné válik a talpra és az ujjakra nehezedő nyomás. Az egyenetlen nyomáselosztás miatt ún. 
kóros nyomáspontok keletkeznek, amiken kezdetben vaskos szarumassza látható (2. ábra), ami alatt 
a kóros nyomás következtében a dermis vérellátása romlik. Idővel a kóros nyomáspontok területén 
fekélyek (malum perforans pedis) keletkeznek a talpon (3. ábra) és a kalapácsujj talpi felszínén (4. 
ábra). 

 

1. ábra. Hallux valgus (bütyök) kialakulása (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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2. ábra. Kóros nyomáspontok (dr. Daróczy Judit felvétele) 

 

 

3. ábra. Malum perforans pedis (dr. Daróczy Judit felvétele) 
 



 2655 

 

4. ábra. Malum perforans pedis a kalapácsujjon (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Szenzoros neuropátia 

A bőr érzőidegeinek károsodása miatt a beteg nem érez fájdalmat, bevérzések keletkezhetnek a 
kóros nyomás miatt (5. ábra), de a bőr sérülései és a sebek hosszú ideig észrevétlenül maradhatnak 
az érzéskiesés miatt. A betegek sokszor már mély, kiterjedt sebbel és szisztémás tüneteket okozó 
fertőzéssel jelentkeznek a szakorvosnál. Az érzéskiesés miatt a beteg bizonytalanul jár, gyakran 
eleshet. 

 

5. ábra. Neuropátia, vérzés (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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Autonóm neuropátia 

A szimpatikus idegrostok károsodása több tünetet okoz:  

 A verejték- és a faggyútermelés csökken, a bőr szárazzá válik, felszíne hámlik, berepedezik, 
viszket. 

 A bőr kis ereiben shuntök nyílhatnak meg, fokozódik a perifériás véráramlás, felgyorsul a 
csontok anyagának felszívódása (osteoporosis, osteolysis). 

A csontok károsodása miatt az ízületek „összerogynak” és a láb deformálódik, létrejön a Charcot láb 
(6. ábra). A tarso-metatarsalis boltozat összeroppanása következtében a hosszanti boltozat 
konvexszé válik, kialakul az ún. „hintaló”-láb (7. ábra). A következmény újabb kóros nyomáspontok és 
sebek (malum perforans pedis) kialakulása a talpon (8. ábra) 

 

6. ábra. Charcot láb (dr.Daróczy Judit felvétele) 
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7. ábra. „Hintaló” láb (dr. Daróczy Judit felvétele) 

 

 

8. ábra. Charcot láb, malum perforans pedis (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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Sebképződés 

A motoros neuropátia miatt az ízületi mobilitás csökken. A merev láb nem tud alkalmazkodni a járás 
közben kialakuló nyíróerőkhöz, a bőrkeményedések (callus) alatt bevérzések keletkeznek. Elsősorban 
a talpi felszínen, az I. III.V. ujj metatarsus fejecse alatt, a hallux valgus területén, az ujjak nyomásnak 
kitett talpi vagy feszítő felszínén alakulnak ki a sebek (9. ábra). A Charcot-lábon a konvex talpon és a 
feszítő felszínen is keletkeznek sebek. A szenzoros neuropátia miatt a láb érzéketlen, a sebeket a 
beteg csak későn veszi észre, ezért a komplikációk súlyosabbak. Amennyiben diabeteszes angiopátia 
is érinti a disztális érszakaszokat, akkor a sebek gyakran a lábujjak, lábhát, lábél területén jelennek 
meg. A neuro-ischaemiás lábelváltozások esetén a prognózis kedvezőtlen, ez súlyos kockázat, ami 
gyakran vezet amputációhoz. 

 

9. ábra. Neuropátia (dr.Daróczy Judit felvétele) 

Infekciók 

A diabeteses anyagcserezavar miatt csökkent a fehérvérsejtek fagocita-funkciója, ezért a sebek 
felszínén megszaporodnak a baktériumok és amennyiben számuk kritikussá növekszik, infekció alakul 
ki. A baktériumtenyésztéshez és az antibiotikum érzékenység meghatározásához mintát kell venni a 
sebváladékból. Nemcsak a mikroorganizmusok száma meghatározó, hanem a baktériumok együttes 
előfordulása és egymás tevékenységét befolyásoló szinergista hatásuk is. A sebeken általában 
polimikrobás fertőzés van (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Gram-negatív 
baktériumok) vesznek részt. A baktériumok közösségének megjelenéséhez a lehetőséget a 
sebgyógyulás kezdeti fázisában kialakult fertőzésre adott elégtelen immunválasz eredményezi. 

A sebfertőzés szövődménye lehet erysipelas, cellulitis, tályog, amikor gyakran kórházi kezelésre és 
szisztémásan adott antibiotikumra van szükség. A fasciitis necrotisans az életet is veszélyeztető 
lágyrészfertőzés. 
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Anamnézis 

A diabeteses láb veszélyben van, ha a tünetek közül bármelyik észlelhető (1. táblázat). 

1. táblázat. A diabeteses láb veszélyeztetettségére utaló tünetek 

Neuropátia: hangvillát nem érzi igen/nem 
Lábdeformitás/csontkiemelkedés igen/nem 
Kóros nyomáspont: bőrkeményedés igen/nem 
Beszűkült ízületi mozgás igen/nem 
Bőr: sérülés/fekély igen/nem 
Perifériás pulzus: ATP nem tapintható igen/nem 
ADP. nem tapintható igen/nem 
A láb lógatásakor a bőr elszíneződik igen/nem 
Egyéb: korábban seb igen/nem 
Aamputáció igen/nem 
Nem megfelelő lábbeli igen/nem 

 

Pathogenezis 

A diabeteses betegek 70%-ánál mutatható ki perifériás neuropátia és 50%-ánál alsó végtagi 
érszűkület, 15%-ánál nem gyógyuló sebek. A sebek gyógyulását és a végtag sorsát meghatározza, 
hogy érszűkület társul-e a neuropátiához. A kóros cukoranyagcsere az oka az idegrostok degeneratív 
károsodásának, és a funkciózavarok kialakulásának. Az autonóm, motoros, és szenzoros neuropátia 
közvetetten károsítja a hámot és a dermis kötőszövetét, az ereket, a láb csontozatát. A nem gyógyuló 
sebek fertőződése további súlyos szövődményeket jelent. 

Fizikális vizsgálat 

A seb klasszifikációja szabja meg a kezelés fő irányvonalait. Ehhez meg kell határozni a seb nagyságát, 
mélységét, sebváladék minőségét és mennyiségét, a sebkörnyék és a sebszél állapotát. Ezek alapján 
meghatározható a seb stádiuma és az esetleges kísérő fertőzés súlyossága. Minden betegnél 
szükséges a neuropátia-szűrés és Doppler index meghatározása. 

A vizsgálati eredmények alapján meghatározható a diabeteses lábseb súlyossága. A láb prognózisa 
függ az érintett szövetek mélységétől és nagyságától, az érszűkület és infekció súlyosságától.  

Laboratóriumi vizsgálatok 

Rendszeres vércukor, vesefunkciós vizsgálatok, gyulladás esetén a CRP, vérkép ellenőrizendő. 

Képalkotó vizsgálatok 

Az osteoarthrolysis röntgen képe mutatja a csontok porotikus elváltozásait és az ízületi 
deformitásokat (10. ábra). Ha a seb alapján a csontos alap érezhető, valószínű a csontérintettség, 
ezért kétirányú röntgenfelvétel javasolt (negatív eredmény esetén, ha a klinikailag a csontérintettség 
valószínű a röntgen a későbbiekben megismétlendő). 
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10. ábra. Osteoarthrolysis (Szent István Kórház Röntgen Osztály) 

Egyéb vizsgálatok 

Neuropátia vizsgálat 

A neuropátia szűrése a 128 Hz-en rezgő kalibrált hangvilla (0-8 beosztás) vizsgálattal történik (11. 
ábra). Az 6,0 vagy az alatti éték a neuropátia biztos jele és a beteg jogosult gyógycipő viselésére. A 
bőrérzés érzés elvesztését kimutató monofilamentum vizsgálat jelezheti a fekély kialakulásának 
rizikóját. A rögzített sarok mellet vizsgálható a hallux hátrahajlításával az izületek mobilitása. A 
csontok nyomásérzékenysége osteoporozisra utal, az osteoarthropátia a lábboltozat deformitása 
következtében a Charcot láb megjelenésével mutatkozik. 

Angiopathia (érszűkület) vizsgálata 

A perifériás erek szűkülete kb. 10-szer gyakoribb. A perifériás erek tapintása és a Doppler-index 
meghatározása szükséges. Az erek meszesedése miatt (Mönckeberg sclerosis) nem állapítható meg a 
pontos nyomásérték. Amennyiben a Doppler index (boka-kar nyomás index) 0,9 alatt vagy 1,2 felett 
van, angiológiai konzílium szükséges. Érszűkület esetén angiográfia végzendő, az érszűkület 
elhelyezkedésének, súlyosságának a megállapítására, és a szükséges érműtét tervezésére. 
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11. ábra. Hangvilla vizsgálat (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Diagnózis 

A diabeteses lábon lévő seb osztályozása súlyosság szerint a Wagner féle beosztás alapján (2. 
táblázat). 

2. táblázat. A diabeteses lábon lévő seb súlyossági beosztása Wagner szerint 

Stádium Tünetek 

0. stádium Veszélyeztetett láb, seb nélkül 
1. stádium Felületes fekély: bőr alatti szövetek nem érintettek 
2. stádium Mély fekély: ín, ízületi tok, fascia érintettség (csontérintettség és tályog nélkül) 
3. stádium Mély fekély: cellulitisszel/tályoggal, gyakran csontérintettséggel 
4. stádium Lokalizált gangréna 
5. stádium Az egész lábat érintő gangréna 
 

A 3. táblázat a diabeteses lábon kialakult fertőzés osztályozását mutatja súlyosság szerint. 

1. Nincs gyulladás Nincs gyulladásra utaló tünet 
2. Enyhe fertőzés, szisztémás tünetek 
nincsenek 

Csak a bőr rétegei érintettek, és legalább 2 gyulladásra 
utaló tünet észlelhető (0,5-2 cm-es környéki erythema, 
helyi duzzanat, tömött tapintat, lokális fájdalom, feszülés, 
melegség, gennyes / véres váladékozás) 
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3. Súlyos (végtagot veszélyeztető) 
fertőzés - SIRS tünetei kizárhatók 

A subcutan szövetek érintettek és legalább 2cm-es 
környéki erythema plusz legalább egy gyulladásos tünet 
Bármely ínt, ízületet, fasciát, csontot érintő seb mellett 
kialakult fertőzés 

4. Életet veszélyeztető fertőzés Bármely fertőzés mely mellett súlyos szisztémás 
gyulladásos tünetek (SIRS) közül legalább 2 észlehető: 
testhőmérséklet 36 °C alatt vagy 38 °C felett, pulzus 
90/min felett, légzés 20/min felett, PaCO2 32 Hgmm 
felett, fehérvérsejtszám 4 G/l alatt vagy 12 G/l felett, 
legalább 10% éretlen alak 

 

Differenciál-diagnózis 

Az elvégzett vizsgálatok alapján az angiopátia a neuropátia és a lábdagadást okozó krónikus 
nyiroködéma egymástól elkülöníthető (4. táblázat). 

4. táblázat. Az angiopathia, neuropathia és a nyiroködéma differenciál-diagnosztikája 

Tünet Angiopátia Neuropátia Nyiroködéma 

Panaszok Terhelésre Nyugalomban Nyugalomban 
A bőr tapintata Hideg Meleg Normális 
Narancshéj tünet Nincs Nincs Van 
Csecsemőráncok Nincs Nincs Van 
Stemmer-jel Negatív Negatív Pozitív 
Perifériás pulzus Nem tapintható Tapintható Tapintható 
Ínreflexek Normális Kóros Normális 
Érzéskiesés Nincs Van Nincs 
CW Doppler Kóros Normális Kóros 
Lymphoscintigraphia Normális Normális Nincs telődés 
Podogram Normális Kóros Kóros 
Hangvilla vizsgálat Normális Kóros Normális 
 

Kezelés 

A komplex eredményes kezelés több szakmacsoport együttműködését feltételezi: családorvos, 
belgyógyász-diabetológus, angiológus, sebész, radiológus, bőrgyógyász, infektológus. diabeteses 
szaknővér, dietetikus, sebkezelő szaknővér, lábápolásban jártas gyógypedikűrös, orthopédiai 
eszközök gyártója. 

Cukoranyagcsere normalizálása: normoglikémia biztosítása céljából gyakran szükséges a betegek 
átmeneti (infekció, műtét), vagy végleges inzulinkezelése. A neuropatia és az angiopatia vizsgálata 
minden esetben szükséges. 

Tehermentesítés: a megelőzésben és a már kialakult sebek gyógyhajlamának az elősegítésében 
elsődleges szerepet játszik, hogy a beteg lábát pl. orthezissel tehermentesítik (12. ábra), majd 
speciális ún. diabeteses védőcipőt készítenek (13. ábra). A cipőt úgy alakítják ki, hogy a kóros 
nyomáspont vagy a már kialakult seb mentesüljön a nyomástól. A hangvilla vizsgálat eredményét 
dokumentáló vizsgálat alapján (6,0 érték) a neuropátiás beteg diabeteses védőcipő viselésére 
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jogosult, melyet ortopéd szakorvos ír fel számára. Akut fertőzés esetén ágynyugalom, majd szakszerű 
rehabilitációs mobilizálás javasolt. 

Artériás keringés biztosítása: a végtag megmentésében, azaz az amputáció elkerülésében a végtag 
revaszkularizációjának az elősegítése meghatározó. Amennyiben műtéttel az ér rekonstrukció nem 
lehetséges, angiológiai kezelés (hemodilúció, parenterális prostacyclin infúzió) javasolt. 

Infekciókontroll: fertőzés a seb teljes gyógyulása alatt bármikor kialakulhat. Vércukor emelkedés, 
rossz közérzet esetén mindig gondolni kell rá. Preventív antibiotikum kezelés és lokális antibiotikum 
alkalmazása nem javasolt. A helyi kezelésben antimikróbás ecsetelők (povidone jód, polyhexanide) 
hatékonyak. Az antibiotikus kezelés a fertőzés súlyosságától és a kórokozótól függ. Azok a betegek, 
akiknél a naponkénti kötéscsere, a tehermentesítés és a szoros kontroll biztosítható, ambulánsan 
kezelhetők. Akiknél a súlyos fertőzés miatt intravénás antibiotikus kezelés, sebészi feltárás, 
revaszkularizáció szükséges vagy kritikus az általános állapot, esetleg szociális hátterük nem 
megfelelő, azonnali hospitalizáció szükséges. Az empirikus antibiotikus kezelést a mikrobiológiai 
mintavételt követően, a fertőzés klinikai megállapításakor haladéktalanul meg kell kezdeni a 
feltételezett kórokozó alapján. A tenyésztés eredménye szerint a későbbiekben a kezelést szükség 
szerint módosítani kell. A háziorvosi gyakorlatban enyhe fertőzés esetén amoxicillin/clavulansav 
(3x625 mg, vagy 2x1g), penicillinérzékenység esetén clindamycin (4x300-600 mg) adandó. 
Amennyiben a beteg a közelmúltban már szedett antibiotikumot, ampicillin/sulbactam (2x375-750 
mg), vagy clindamycin (4x300-600 mg) + ciprofloxacin (2x500 mg) vagy moxifloxacin (1x400 mg) 
válaszható. Az antibiotikus kezelést 10-14 napig célszerű folytatni. Amennyiben közben állapotromlás 
lép fel szakorvosi konzílium/hospitalizáció szükséges. Csontelváltozás esetén ortopéd sebészeti 
konzílium dönt a további tennivalókról. 

 

12. ábra. Orthezis (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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13. ábra. Diabeteszes védőcipő (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Gondozás 

A diabeteszes láb bármely tünetét mutató, vagy a gyógyult sebes betegeket, a magas rizikójú betegek 
prevenciójában leírtak szerint, gyakran kell kontrollálni. 

Betegoktatás: A betegeknek meg kell tanítani az önkontrolt, a lábak rendszeres vizsgálatának 
végrehajtását tükör segítségével (14. ábra). Meg kell tanítani a beteget és hozzátartozóját a láb 
naponkénti vizsgálatára és a helyes lábápolásra, és arra, hogy ha bármilyen elváltozást észlel, 
haladéktalanul jelentkezzen a családorvosnál vagy a gondozó szakrendelőben. 
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14. ábra. Önvizsgálat (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Primer prevenció 

A seb kialakulásának a megelőzés: a kórós nyomáspontokon kialakult hyperkeratózisok szikével 
történő eltávolítása. Ezt csak szakember (szakápoló, gyógypedikűrös) végezze! A beteg naponta 
karbamidos hidratálóval, diabeteses lábkrémmel ápolja lábát és csak habkővel kezelheti a 
megvastagodásokat. A gyógyszertárakban kapható szaliciltartalmú tapaszok tiltottak a neuropátiás 
betegeknek, mert észrevétlen felmaródást okozhatnak, így a kisebesedés veszélye nő. 

Irodalom 

Daróczy J. Diabeteses láb. Hippocrates 4:209. (2005) 
Daróczy J, Rédling M. Diabeteszes lábon neuropátia következtében kialakult sebek kezelése. 
Metabolizmus 9:85. (2011) 
Rédling M, Daróczy J. A diabeteszes láb szindróma komplex ellátása. Háziorvosi Továbbképző Szemle 
10:68. (2011) 

Esetismertetés 

Egyéni és családi anamnézis 

A 63 éves férfi 10 éve ismert 2-es típusú cukorbetegségben szenved. Édesanyja cukorbeteg volt. 
Hatvanegy éves korában szívinfarktus zajlott, bypass műtét történt. Vizsgálatra azért jelentkezett, 
mert járáskor fájdalmai kezdődtek és a cipője dörzsöli a lábát, a bőrgyulladás alakult ki. Cukorbeteg 
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cipőt nem javasoltak orvosai. Az antidiabetikumokat háziorvosa írja fel és végezteti a szükséges 
időszakos laboratoriumi vizsgálatokat is. 

Fizikális vizsgálat 

Az alsó végtagok vizsgálatakor észlelhető a bal boka deformálódása, a lábboltozat “bedőlése” (15. 16. 
ábra). A csontdeformítás miatt megváltoztak a statikai viszonyok, a bokaízület mozgása kóros, az 
ízület merevvé vált. A beteg járása emiatt bizonytalan, csoszogó. A deformálódott lábtőcsontok felett 
a cipő nyomása következtében “tyúkszemszerű” bőrkeményedés, kóros nyomáspont keletkezett. A 
keratotikus terület hámlik, felületes hámhiány látható (17. ábra). A kalibrált hangvilla vizsgálat súlyos 
sensoros neuropathiát mutat, az 5,5 kalibrációnál a beteg érzéskiesést jelez. 

 

15. ábra. A bal boka ízülete duzzadt, deformált (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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16. ábra. Charcot láb (dr. Daróczy Judit felvétele) 

 

 

17. ábra. Kóros nyomáspont (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Diagnózis 

Diabeteszes láb. Neuropathia. Osteoarthropathia. Charcot láb. Kóros nyomáspont a bal lábon a 
belboka felett. 

Kezelési terv 

Szükséges speciális diabeteszes gyógycipő készíttetése. 
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Gondozás, követés 

A beteget tájékoztatni kell a tünetek kialakulásának okáról és a gyógycipő viselésének fontosságáról. 
A gyógycipő viselését a családorvos is ellenőrizze. 

A Charcot láb kialakulása egyes esetekben igen gyorsan zajló folyamat. A korai tünetek felismerésével 
megelőzhető a kóros nyomáspont területén a további állapotromlás és nem gyógyuló bőrseb 
kialakulása. Amennyiben a 128 Hz-en kalibrált hangvilla jelzése alapján az 5,5 értéknél a beteg 
érzéskiesést jelez, akkor jogosult diabeteszes gyógycipő viselésére, aminek készítésére a családorvos 
kezdeményezése alapján az ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és 
rehabilitációs orvoslás szakorvosa adhat javaslatot. A beteg cukorbetegségének ismeretében a helyes 
intézkedésekkel a családorvosnak fontos szerepe van abban, hogy a végzetes szövődményeket 
megelőzze. 

A cukorbeteg láb szövődményeinek a megelőzése a leghatékonyabb kezelés. A sebek kialakulása 
esetén a gyógyulás általában csak átmeneti és a kiújulás után néhány évvel elkerülhetetlen az 
amputáció. A kóros nyomáspontok kialakulása felgyorsul az osteoarthrolysis kialakulásakor, ezért a 
tünetek korai felismerése meghatározza a beteg sorsát. 

Tesztkérdések 

1. Mit jelent a diabeteses láb szindróma elnevezés? 
A. Diabeteses angiopathia 
B. Szövődményes erysipelas 
C. Diabeteses neuropathia 
D. Valamennyi tünet, ami a cukorbeteg lábán kialakul 
E. Charcot láb 
 
2. Milyen a bőrtünetek gyakorisága a cukorbetegeken? 
A. 10% 
B. 20% 
C. 50% 
D. 70% 
E. 85% 
 
3. Melyik a motoros neuropátia legjellegzetesebb bőrtünete? 
A. Kóros nyomáspontok hyperkeratózissal 
B. Súlyos köröm gombásodás 
C. Viszketés 
D. Izomgörcsök 
E. Charcot láb 
 
4. Melyik a szenzoros neuropátia kórjelző bőrtünete? 
A. Nehéz láb érzés 
B. Imbolygó járás 
C. Paresztézia 
D. Köröm alatti és bőrön látható bevérzések 
E. Érzéskiesés 
 
5. Melyik a malum perforans pedis legjellegzetesebb bőrgyógyászati tünete? 
A. Száraz bőr 
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B. Erosio interdigitalis 
C. Vaskos szarumasszával körülvett seb 
D. Lepedékes sebfelszín 
E. Gyakori vérzés 
 
6. Mi a leghatékonyabb módszer a neuropathia szűrésére? 
A. Hideg-meleg érzés vizsgálata 
B. Röntgen vizsgálat 
C. Kalibrált hangvilla 
D. MRI 
E. Doppler-index 
 
7. Mikor szükséges speciális diabeteses cipő készíttetése? 
A. Ha seb van a lábon 
B. Ha fertőzés alakult ki a seben  
C. Ha a hangvilla 0,6 értékénél érzéskiesés van  
D. Ha a beteg mozgáskorlátozott 
E. Pes planus esetén 
 
8. Seb esetén mikor van veszélyben a végtag? 
A. A lábszáron a hám nagy területen hiányzik 
B. Az ínszövetet érinti a seb 
C. A seb odorózus 
D. A seb fájdalmas 
E. A seb hónapok óta fennáll  
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: C, 3: A, 4: D, 5: C, 6: C, 7: C, 8: B 

A krónikus perifériás nyiroködéma 
dr.Daróczy Judit 

Bevezetés 

A nyirokrendszer leggyakoribb betegsége a nyiroködéma. Kialakulásában a nyirokerek és a 
nyirokcsomók kóros elváltozásai, hiányuk, vagy elégtelen kifejlődésük játszik szerepet. Kialakulhat a 
belső szervekben és a periférián is. A nyiroködéma gyakori tünet. A kezeletlen „tünet” súlyos 
betegséggé válhat. A kezelendő nyiroködéma-betegség a lakosság 4-6 %-át érinti. A nyiroködéma az 
orvostudomány elhanyagolt területe. A nyiroködémáról, mint betegségről nem tudomást venni, és 
ezáltal a kezeléstől megfosztani a beteget felelőtlen és elfogadhatatlan hozzáállás az orvosláshoz. Az 
elhanyagolt nyiroködéma súlyos másodlagos betegségekhez vezet (elephantiasis, bőrsebek, lágyrész-
infekciók) és az életet veszélyeztető szövődmények is kialakulhatnak (fasciitis necrotisans, szepszis). A 
kezeletlen nyiroködéma rokkantsághoz vezet (WHO). A nyiroködéma felismerése minden orvos 
feladata. A szakszerű kezelés biztosítása a - szakambulanciákon és a kezelésre specializálódott 
osztályokon - a szakmák közötti, interdiszciplináris, együttműködést igényeli. 

Definíció 

Nyiroködéma akkor alakul ki, ha a nyirokrendszer (nyirokerek és/vagy nyirokcsomók) elégtelenné 
válik a nyirokköteles anyag- és folyadékmennyiség eltávolítására. Az extravaszkuláris térből a 
nyirokereknek a rezorbeálandó anyagok 20%-át kell visszaszállítaniuk a centrális keringésbe. 
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I8900 Lymphoedema 
I8903 Lymphoedema chronica 
I8901 Lymphoedema m.n.o. 
Q8200 Örökletes lymphoedema 
R6090 Oedema, k.m.n. 

 

Epidemiológia 

A nyiroködéma mint tünet, azért nagyon gyakori, mert csatlakozik más betegségekhez (vénás 
elégtelenség, lipödéma, trauma, túlsúly, immobilizáció, ízületi betegség stb.). Ez abból adódik, hogy a 
nyirokerek és nyirokcsomók sérülése különböző mikrocirkulációs funkciózavart okozó szöveti 
károsodásokban és betegségekben is előfordulhat, amikor nem hozzák összefüggésbe a tüneteket a 
nyirokerek sérülésével. Ez az oka, hogy a kezelendő tünet gyakorisága a 10-12%-ot is elérheti. A 
veleszületett, elsődleges nyiroködéma előfordulása 0,5-1,0%. Gyermekkorban jelentkezik, a nemek 
aránya egyforma. A másodlagos nyiroködéma igen különböző okokból keletkezhet a nyirokerek és 
nyirokcsomók károsodása miatt (műtét, daganat, besugárzás, stb.), ami életkorhoz nem köthető. 
Gyakorisága 3-5%. A másodlagos nyiroködéma nőkben gyakoribb. 

Társadalmi háttér 

A kezeletlen nyiroködéma rokkantsághoz vezet. Ez nemcsak az egyén életminőségét befolyásolja, 
hanem a társadalom számára is súlyos szocioökonómiai problémát jelent. A szövődmények kezelése 
indokolatlanul emeli az egészségügyi ellátás kiadásait, hiszen a megelőzés mentesítené az egyént és a 
társadalmat is. A betegek tájékozatlanok, hogy hol találnak fogadókészséget a betegség kezelésére. A 
családorvosi és a szakellátásban is azt a tájékoztatást kapják, hogy a nyiroködémával „együtt kell élni, 
az nem kezelhető”. Újabban, felismerve a nyiroködéma tünet gyakoriságát, az ipar és az 
ellátórendszerhez kapcsolódó szolgáltatások (gépi pneumatikus kezelés, gyógymasszázs, 
nyirokmasszázs stb.) kínálnak kezelést, de nem a szakszerű komplex ödémamentesítő kezelést 
alkalmazzák. Ez a gyakorlat súlyosan károsíthatja a betegeket (embolia, cellulitis) illetve a kezelés 
eredménytelensége miatt megerősítik azt a társadalmi tudatot, hogy a nyiroködéma „nem 
kezelhető”. A szövődmények kezelése (nem gyógyuló sebek, fertőzések) vagy a nem megfelelő 
kezelésekre fordított költségek a teljes egészségügyi kiadások 2%-át is kitehetik. 

Patofiziológia 

A nyirokrendszer nyirokerekből és nyirokcsomókból áll. A nyirokerek feladata a resorbeálandó 
szövetközti folyadék 20%-nak a visszaszállítása a szívbe a centrális vénarendszeren keresztül. 
Elsősorban a fehérjék, nagymolekulasúlyú anyagok, sejtek és folyadék transzport, valamint az 
intesztinális nyirokereken keresztül a zsírok transzportja a véráramba. Ez az a szöveti folyadék, ami az 
artériás száron ultrafiltrálódva a szövetekből nem a vénás száron kerül vissza a szívbe Ezt a folyadék 
és anyagmennyiséget nevezik „nyirokköteles” anyagnak. 

A nyirokerek fontos szerepet játszanak az immunológiai funkciókban is. A keringő lymphocyták, 
phagocyták szállítása a szövetekből a keringésbe és vissza a szövetekbe azt a célt szolgálja, hogy a 
keringő immunsejtek ellenőrizzék a szervezet védekező funkcióit. Az immunsejtek szállítják az 
antigéneket, az információkat a környezetből és ezáltal biztosítják a védekezés megindulását, az 
ellenanyagok képzését, valamint a sejtes immunvédekezés aktiválódását, a sejtek elszállítását az 
antigén helyére. Ez az „immunsurveillance” fontos szerepet játszik a humorális és sejtes immunitás 
fenntartásában és ennek közvetítői a nyirokerek és nyirokcsomók. Az immunsurveillance elmaradása 
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esetén a szervezet immunvédekezése sérül, immundeficiencia alakul ki. A „nyirokköteles” feladatok 
elmaradása, azaz a nyirokrendszer funkciójának a károsodása vezet a nyiroködéma kialakulásához. 

Hatáskör, kompetencia 

A családorvos igen fontos a feladata a nyiroködéma korai tüneteinek a felismerésében: 1. Felismeri a 
nyiroködéma klinikai tüneteit és a korai diagnózis birtokában a beteget szakrendelőbe irányítja 2. A 
rizikócsoportba tartozó beteg (pozitív családi anamnézis, malignus tumor radikális műtéte, vénás 
keringési zavar stb.) figyelmét felhívja az ödéma kialakulásának lehetőségére, követi a beteg 
kezelését, szövődmény esetén azonnal szakrendelőbe vagy kórházba irányítja (pl. erysipelas). 3. A 
másodlagos nyiroködéma kialakulásának számos oka lehet. Nagy roncsolással járó trauma, műtét, 
daganat kezeléskor végzett nyirokcsomó blokkdisszekció, besugárzás után várható a másodlagos 
nyiroködéma kialakulása. Az esetek ismeretében az mondható, hogy a nyiroködémás betegek 60-
70%-a azért nem kerül időben szakszerű kezelésre, mert kezelőorvosa nem ismerte fel a tünetekből a 
betegséget. Ezekben az esetekben nem ritka, hogy a beteg azt a véleményt kapja, hogy a 
„nyiroködémával együtt kell élni, az nem kezelhető”. Gyakori helytelen eljárás, hogy a nyilvánvaló 
nyiroködéma kezelésére erőltetett vízhajtást javasolnak és nagy dózisú vízhajtókat írnak elő. 

Klinikum 

A fehérje gazdag folyadék felszaporodásának következtében jellegzetes kórjelző tünetek keletkeznek. 

Kórjelző klinikai tünetek: korai stádiumban a nyiroködéma tartja az ujjbenyomatot, a bőr fénylő, 
feszes. Késői stádiumban azonban a fehérjedús szövetközti folyadék egy része szervül, és nem tartja 
az ujjbenyomatot. A bőr tapintata tömött, szinte porckemény a kötőszöveti rostok között 
folyamatosan gyülemlő folyadék miatt, melyet a nyirokerek nem tudnak elszállítani. Az ujjak 
kolbászszerűen megvastagodnak, az ujjak tövében mély ráncok ún. „csecsemőráncok” láthatók (1. 
ábra). 

A Stemmer-féle jel pozitív, ami azt jelenti, hogy az ödémás ujj bőrét, nehezen vagy nem lehet ráncba 
emelni. A felemelt bőrredő alapját bejelölve, ezért a két jelzés között nagyobb a távolság a 
nyiroködémás lábujjon, mint az egészséges ujjon (2. ábra). 

A nyiroködémás bőrön a behúzódott szőrtüszők között elődomborodó ödémás kötőszövet 
következtében alakul ki a „narancsbőr tünet” (3. ábra). 

Az elsődleges nyiroködémában nagy gyakorisággal figyelhető meg a 2.3. lábujjak közötti syndactylia. 
A körömlemezek vékonyak, kagyló alakban meghajlottak (4. ábra). Az ujjak kolbászszerűen 
megvastagodottak, az ujjak tövében mély ráncok keletkeznek, a fehérjedús folyadékgyülem 
következtében, amit a csecsemő lábához való hasonlóság miatt „csecsemőráncoknak” neveznek (5. 
ábra). 
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1. ábra. Nyiroködéma (dr. Daróczy Judit felvétele) 

 

 

2. ábra. Stemmer-féle jel (dr. Daróczy Judit felvétele) 

 



 2673 

 

3. ábra. Narancsbőr (dr. Daróczy Judit felvétele) 

 

 

4. ábra. Kagylókörmök (dr.Daróczy Judit felvétele) 
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5. ábra. Csecsemőráncok (dr.Daróczy Judit felvétele) 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Az anamnézis gondos, részletes felvétele esetén ismertté válnak azok a tények, melyek felvetik a 
nyiroködéma diagnózisát. 

Osztályozás 

Elsődleges nyiroködéma 

Elsődleges nyiroködéma akkor alakul ki, ha a nyirokrendszer (nyirokerek, nyirokcsomók) kialakulása 
az embrionális életben kóros vagy elégtelen. A klinikai tünetek abban nyilvánulnak meg, hogy az 
elégtelen nyirokkeringés következtében a nyirokfolyadék az érintett területen marad. Ez az érintett 
testrész duzzanatával és a végtag megvastagodásával jár. 

Örökletes elsődleges nyiroködéma. Az erek fejlődési rendellenességei az újszülöttek 1-2%-át érintik. 
Ezen belül a nyirokerek fejlődési rendellenességei az angiodiszpláziák 8%-át képviselik. A betegségek 
általában kötőszöveti, csontrendszeri és idegrendszeri károsodással is járnak. A családorvos feladata, 
hogy tudomást szerezzen a családban előforduló ilyen betegségről és a családot genetikai 
tanácsadásra utalja (5. ábra). Több kórkép esetében a genetikai öröklésmenet már meghatározható. 
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6. ábra. Örökletes nyiroködéma (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Nem örökletes elsődleges nyiroködéma. A nyirokrendszer elemei (nyirokerek, nyirokcsomók) kórosan 
vagy elégtelenül fejlődnek. A nyiroködéma klinikai tüneteinek megjelenése attól függ, hogy milyen 
mértékű a nyirokrendszer strukturális elégtelensége. 

Másodlagos nyiroködéma 

Másodlagosan akkor keletkezik nyiroködéma, ha a nyirokrendszer (nyirokerek, nyirokcsomók) 
valamelyik eleme megsérül. Az okok rendkívül változatosak lehetnek. A leggyakoribb okok, amelyek 
nyiroködéma kialakulásához vezetnek: daganat műtét és nyirokcsomó kiirtás, ún. post-mastectomiás 
ödéma (7. ábra), érműtét után (8. ábra), ízületi műtét után, ún. postsurgical ödéma (9. ábra), baleset, 
bokatörés után (10. ábra). Az ödémás végtag észlelésekor fontos a gondos anamnézisfelvétel, hogy 
kiderüljön milyen ok vezetett a nyirokrendszer sérüléséhez. 
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7. ábra. Post-mastectomiás nyiroködéma (dr. Daróczy Judit felvétele) 

 

 

8. ábra. Érműtét utáni nyiroködéma (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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9. ábra. Ízületi műtét utáni nyiroködéma (dr. Daróczy Judit felvétele) 

 

 

10. ábra. Baleset, bokatörés utáni nyiroködéma (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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Stádiumbeosztás 

Az állapot súlyossága alapján 4 stádium különíthető el, minden stádiumban szükséges a kezelés, és 
várható az állapot javulása (1. táblázat). 

1. táblázat. A lymphödéma stádiumbeosztása 

I. stádium Pihenésre megszűnik a nyiroködéma, terhelésre ismét megjelenik 
II. stádium Spontán irreverzibilis, kezelés szükséges 
III. stádium Szövődmények gyakoriak, irreverzibilis, az állat javulása várható 
IV. stádium Elephantiasis, az elefánt lábához hasonlít a megvastagodott végtag és a durva 

bőrrajzolat számos szövődmény jelentkezhet, irreverzibilis (11. ábra) 
 

 

11. ábra. Elephantiasis (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Fizikális vizsgálat 

A beteg megtekintése tájékoztat a tünetekről és lehetővé teszi a nyiroködéma megállapítását. Az 
elsődleges vagy másodlagos eredet eldöntésére szükséges lehet képalkotó vizsgálat is. 

Képalkotó vizsgálatok 

Lymphangioscintigraphia: izotóppal jelzett folyadék lábfejbe juttatása után gamma kamera képes 
követni a tracer útját a nyirokereken keresztül a paraaortikus nyirokcsomókba. Elégtelen 
nyirokműködés esetén az izotóppal jelzett anyag a lábban marad. 

MRI: Nyiroködémában a subcután szövetekben lépesméz rajzolat látható, és krónikus esetben a 
szövetszaporulattal járó, fibrosis is felismerhető. 
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Diagnózis 

A klinikai vizsgálat alapján a nyiroködéma diagnózisa megállapítható. Amennyiben szükséges 
eldönteni azt, hogy elsődleges vagy másodlagos a nyiroködéma, műszeres vizsgálatok válhatnak 
szükségessé. 

Differenciál-diagnózis 

Mélyvénás thrombosis, lipödéma, kardiális dekompenzáció (anasarca), hypalbuminaemia 
(veseelégtelenség). 

Szövődmények 

A fehérjében és zsírban gazdag, gyulladásos sejteket tartalmazó nyirokfolyadékban felszaporodnak a 
mediátorok, az immunsejtek által termelt gyulladásos faktorok, citokinek, növekedési faktorok. Ezek 
az anyagok folyamatos gyulladásos állapotot okoznak és a bőr különböző elemeiknek a 
proliferációjához vezetnek. A legjellegzetesebb tünet a papillomatózis (12. ábra). Az ödémafolyadék 
feszülése miatt gyakori a nyirokcsorgás és sebek is kialakulhatnak (13. ábra). 

 

12. ábra. Hámsejt proliferáció, papillomatózis (dr.Daróczy Judit felvétele) 
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13. ábra. Nyirokcsorgás, sebképződés (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Kezelés 

A kezelés célja az intervaszkularis szövetekben felhalmozódott nyirokfolyadék visszajuttatása a 
centrális keringésbe. Ez a komplex ödémamentesítő fizioterápia. A kezelés a nemzetközi irányelvek 
alapján 5 fő elemből áll: 

1. Kézi nyirok drenázs (manual lymphdrainage). Speciális technika. Kézzel végzett ún. „fogások”, 
melyek a nyirokerek lefutása mentén a centrum felé mozgatják el a szöveti nyirokfolyadékot. 
Gyógytornász végzi, aki a technika elsajátítását vizsgával igazolja. 

2. Kompressziós pólya használata. Rövid megnyúlású rugalmas pólya szakszerű felhelyezésével 
lehet fokozni az izompumpát, ami a szövetekből az erekbe pumpálja a nyirokfolyadékot. Egy 
végtagra 5 db pólyát kell felhelyezni. Gyógytornász és nővér megtanítja a szakszerű 
alkalmazást a betegnek és/vagy hozzátartozónak. 

3. Gyógytorna. Gyógytornász megtanítja és gyakorolja a tornát a betegekkel, amelyet 
otthonában is kell végeznie a kompressziós pólyában 

4. Mechanikus gépi kompresszió. A gép által keltett nyomáshullámok utánozzák az egészséges 
nyirokerek pumpáló mozgását. Ödémás lábra nem alkalmazható! A gépi kezelés csak akkor 
használható, ha az előkezeléssel a nyirokelfolyás már lehetővé vált. Szakszerűtlen alkalmazás 
rontja a nyiroködémát, thrombozis és embolia alakulhat ki! 

5. Az ödémamentesített végtagon gyógyharisnya viselhető. 

A kezelésnek számos kontraindikációja van. A kezelésre szakosodott szakrendelőben vagy kórházi 
osztályon kell a kezelést végezni, orvosi indikáció alapján. 

Gondozás 

Félévente kontroll a szakrendelőben, ekkor kerül sor új kompressziós pólya és harisnya felírására. 
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Terápiás elégtelenség 

A nem szakszerűen végzett, és nem az irányelveknek megfelelően végrehajtott kezelés 
eredménytelen. A terápiás elégtelenség rontja a beteg compliance-t és erősíti azt a tévhitet, hogy a 
krónikus nyiroködéma nem kezelhető sikeresen. 

Irodalom 

Daróczy J. Krónikus periféris nyiroködéma és kezelése. Bőrgyógyászati Útmutató Medition (2011) 
Mortimer P. Differential diagnosis of chronic swelling of the limb. In: Diseases of the lymphatics. (Eds. 
Browse N et al.) Arnold, London pp. 157. (2003) 
Földi M. Remarks colncerning the consensus document (CD) of the International Society of 
Lymphology. Lymphology 37:168. (2004) 
Daróczy J. Perifériás nyirokkeringés. A nyirokerek betegségei. Nyiroködéma. In: Vascularis Medicina. 
(Szerk. Meskó É.) Therapia pp. 325. (2004) 
Daróczy J. Pathology of lymphedema. Clinics in Dermatology. 13:433. (1995) 
Daróczy J. Nyirokoedema. A nyirokrendszer leggyakoribb betegsége. A nyiroködémás betegek 
ellátása. K.u.K. Kiadó (2009) 

Esetismertetés 

A 68 éves nőbeteg évek óta ismert 2-es típusú cukorbeteg. Diétát nem tartja, gyakoriak a vércukor 
ingadozások, 8,0-12,0 mmol/l értékek. Nem tudott krónikus nyiroködémájáról. Magas vérnyomását 
kezelték. Az alsó végtagok dagadását kardiális eredetűnek tartották, vízhajtókat szedett. Több 
alkalommal volt erysipelas a bal alsó végtagon, akkor antibiotikumot kapott. 

Anamnézis 

Jelentéktelennek itélt trauma (beütötte a lábát) után a bal alsó végtagon a lábszár külső, alsó 
harmadában seb keletkezett. Nem tudta, hogy a cukorbetegségben a sebeket különös gondossággal 
kell kezelni. A sebet hintőporral kezelte. A seb nem gyógyult, új seb is kialakult, láz jelentkezett. A 
végtagon erysipelas alakult ki, a családorvos 2x375 mg Augmentint adott. A folyamat progrediált, 
akkor került kórházi beutalásra. 

Klinikum 

A bal alsó végtagon felismerhetőek a krónikus nyiroködéma tünetei (vastag ujjak, csecsemőráncok, a 
lábfej és a boka cipószerű duzzanata). A terület fájdalmas, a hám fénylő, feszes, a bőrön 
lángnyelvszerű gyulladás van (14.ábra). Néhány napos megfigyelés és kezelés után a láz nem 
csökkent és a lábszár külső, középső harmadában fájdalmas, fluktuáló terület vált tapinthatóvá, 
melyet meg kellett nyitni. A sebüreget naponta kell fertőtlenítő oldattal átöblíteni és povidone jód 
(Betadine) oldattal átitatott gézcsíkkal drenálni. 
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14. ábra. Erysipelas (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Diagnózis 

Krónikus III. stádiumú nyiroködéma. Szövődményes erysipelas. Abscesszus. Nem inzulin dependens 
diabetes mellitus. 

Kezelés 

A kialakult abscesszust sebészeten fel kell tárni (15. ábra). Az abscesszus üregét povidone jód 
(Betadine) higított oldatával át kell fecskendezni (16. ábra), majd povidone jódos csíkkal drenálni (17. 
ábra). A kezelést addig szükséges végezni, amíg a sebből a gennyürítés megszűnik. A szisztémás 
kezelés nélkülözhetetlen: lázcsillapítás, iv. antibiotikum, ha már szedett antibiotikumot, akkor 
ampicillin/sulbactam (2x375-750 mg), vagy clindamycin (4x300-600 mg) + ciprofloxacin (2x500 mg). 
Anticoagulálás LMWH-el a kapilláris thrombotizálásának a megelőzésére szükséges. Javasolt 
átmenetileg áttérni inzulinkezelésre. 
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15. ábra. Abszcesszus kezelés (dr. Daróczy Judit felvétele) 

 

 

16. ábra. Abszcesszus kezelés (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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17. ábra. Abszcesszus kezelés (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Gondozás 

Az akut tünetek megszünte és a seb begyógyulása után szükséges a komplex ödémamentesítő 
fizioterápia megkezdése. 

A fel nem ismert, kezeletlen nyiroködéma súlyos kockázatot jelent a bőr-, és lágyrészfertőzések 
kialakulására. Az erysipelas kialakulása esetén általában szövődmények keletkeznek, mert a lokális 
immundeficiencia miatt a nyiroködémás területen nincsenek olyan immunológiailag kompetens 
fehérvérsejtek, melyek a baktériumokat elpusztítják. Az abszcesszus gyakori szövődmény 
erysipelasban. Életet veszélyeztető fasciitis is kialakulhat. A diabetes mellitus is rizikót jelent a 
fertőzéses szövődményben. A kezelés elhúzódó, rendkívül költséges. A nyiroködéma korai diagnózisa 
más kórfolyamatok (diabetes mellitus, magas vérnyomás) fennállása esetén, amikor fel kell mérnie a 
beteg általános állapotát is - a családorvos feladata. A betegnél a recidiváló erysipelasok erre 
hangsúlyozottan felhívják a figyelmet. 

Tesztkérdések 

1. Mekkora a lakosság körében a nyiroködéma tünettel kezelendő betegek százalékos aránya? 
A. 0,5-1% 
B. 4-6% 
C. 12% 
D. 25% 
E. 45% 
 
2. Melyek a nyirokrendszer (nyirokerek, nyirokcsomók) funkciói? 
A. A fehérje természetű anyagok szállítása 
B. Nagy molekulasúlyú anyagok szállítása 
C. Fehérvérsejtek szállítása 
D. Fehérje, zsír, immunsejtek szállítása 
E. Baktériumok szállítása 
 
3. Melyik tünet nem jellemző az alsó végtag nyiroködémájára? 
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A. Csecsemőráncok az ujjtövekben 
B. Narancsbőr 
C. Térdfájdalom 
D. Ujjbenyomatot tartó ödéma 
E. Cipószerű lábfej 
 
4. Milyen módszerrel különíthető el egymástól az elsődleges és a másodlagos nyiroködéma? 
A. MRI 
B. Lágyrész röntgen 
C. Lymphangioscintigráfia 
D. Doppler vizsgálat 
E. Nyirokcsomó ultrahang 
 
5. Kezelhető-e a nyiroködéma? 
A. Igen, de csak I-II. stádiumban 
B. Nem, csak I-es stádiumban 
C. Igen, valamennyi stádiumban 
D. Csak primer nyiroködéma esetén 
E. Csak másodlagos nyiroködéma esetén 
 
6. A kezelés melyik elemét kell megtanítani a nyiroködémás betegnek, vagy hozzátartozójának? 
A. Kompressziós pólya alkalmazása 
B. Kézi masszírozás technikája 
C. Pneumatikus gépi kezelés 
D. Kézi masszírozás és a gépi kezelés kombinációja 
E. Gépi kezelés és gyógytorna 
 
7. Szükséges-e vízhajtó gyógyszer adása a nyiroködémás betegnek? 
A. Igen 
B. Nem 
C. Csak akkor, ha kardiális dekompenzáció is kezelendő 
D. Igen, ha a beteg évek óta szed vízhajtót 
E. Igen, ha az ion háztartása normális 
 
8. Melyik a nyiroködéma legsúlyosabb szövődménye? 
A. A láb megvastagodása 
B. Papillomatosis 
C. Nyirokfolyás 
D. Sebképződés 
E. Bőr- és lágyrészfertőzések 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: D, 3: C, 4: C, 5: C, 6: A, 7: C, 8: A 

Urticaria 
dr. Cseplák György 

Bevezetés 

Az urticaria (szinoníma: csalánfoltos betegség, 104 éves irodalmi adat szerint csalánhimlő) változatos 
klinikai képpel jelentkező, nagyon sok tényező által kiváltható betegség. Fő tünete a körülírt 
területen kialakuló oedema, az erőteljes viszketés. A diagnózis felállítása a klinikai kép alapján nem 
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nehéz. Súlyos esetben fel kell készülni a beteg sürgősségi ellátására is. A kiváltó ok kiderítése, az oki 
tényezőket is figyelembe vevő folyamatos kezelés beállítása megkívánja a betegség alaposabb 
ismeretét. 

Definíció, BNO tartomány 

A csalánkiütés viszkető, a bőr felszínéből kiemelkedő, erythematosus, körülírt, kerek, vagy kígyószerű 
exanthema, melyet általában erythema vesz körül. Közepe nyomásra elhalványodik. Bármely bőr- 
vagy nyálkahártya felszínen megjelenik, általában a törzsön, végtagokon, megkímélve a tenyereket és 
a talpakat. Subcutan vagy intradermalis folyadékkiáramlás okozza. Az angioedema az ujjbenyomatot 
nem megtartó kifejezett oedema, nem éles határú, mely a bőr- és nyálkahártya felszínét érinti: ajak, 
nyelv, szemhéj, genitáliák, kézhát. Mélyebb bőrrétegekbe (dermalis, subdermalis) történő 
folyadékszivárgás okozza. 

Mindkettő múló jelenség. Urticaria + angioedema: 50%-ban, az urticaria egyedül: 40%-ban, az 
angioedema egyedül: 10%-ban fordul elő. Az akut urticaria, angioedema: 6 héten belül megszűnik. 
Krónikus urticariáról/angiooedemáról akkor beszélünk, ha a csalánkiütések 6 héten keresztül, 
naponta, de hetente legalább kétszer jelentkeznek. 

D6900 Urticaria vasculitis 
K5220 Allergiás és nutritionalis gastroenteritis és colitis (orális allergia szindróma) 
L5000 Allergiás urticaria 
L5010 Urticaria idiopathica 
L5020 Hideg-meleg urticaria 
L5030 Dermatographiás urticaria 
L5040 Vibratiós urticaria 
L5050 Cholinergiás urticaria 
L5060 Kontakt urticaria 
L5080 Egyéb urticaria 
L5081 Egyéb urticaria (18% felett) 
M3590 A kötőszövet szisztémás érintettsége, k.m.n. (autoiummun urticaria) 
T7820 Anaphylaxiás reakció 
T7830 Quincke oedema (angiooedema) 

 

Epidemiológia 

A több okból megjelenő betegség az allergiás történések egyik, gyakori formája. gyakoriságát illetően 
becslések szerint az akut urticariával az emberiség egyötödének-egyharmadának az élete folyamán 
nagy valószínűséggel, legalább egyszer számolni kell. 

Morbiditás, mortalitás 

Bár kellemetlen, mindaddig, amíg csak a bőrt érinti az allergiás folyamat, nem veszélyes. Az 
angiooedemával társuló az akut generalizált urticaria életveszélyes állapot, hasonlóképpen ahhoz, ha 
az urticaria anaphylaxiával társul. Az ennél enyhébb formák nem halálos betegségek, de jócskán 
megkeserítik a betegek életét. 

Az akut generalizált urticaria potenciálisan életveszélyes kórkép, mely sürgős kórházi ellátást igényel. 
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Nem, életkor, társadalmi háttér 

Nőkben gyakrabban fordul elő. Fiatalabbakban gyakrabban fordul elő. Az idősebb korban fellépő 
urticaria hátterében elsősorban a nem allergiás okokra kell gondolni. A társadalmi háttér nem 
releváns. 

Pathophysiológia 

Az urticaria a bőr középső rétegének, az irhának (cutisnak) körülírt vizenyősödése (oedemája), ami 
azért jöhet létre, mert az érfalak átjárhatósága (permeabilitása) megnövekedett, az erekből plazma 
áramlik ki. Ha az érfalak átjárhatóságát kiváltó folyamat befejeződik, a kilépett folyadék a nyirok 
utakon át felszívódik. A viszketést az urtica területén lévő idegvégződések izgalma váltja ki. 

A csalánszőr alsó, vastagabb részében termelődnek a gyulladást keltő anyagok: hisztamin, acetilkolin, 
hangyasav. Amikor a hegyes szúró rész injekciós fecskendőként a bőrbe hatol, a váladék a tűn 
keresztül a bőrbe fecskendeződik. Ha a hegyes rész letörik, mint tű, szúrós érzést vált ki. Ezzel 
tetéződik a gyulladást keltő anyagok hatása. A szúró érzés az urtica felszívódása után akár napokig 
érezhető. 

A krónikus urticariát a CD4+ T sejtek felszaporodása, eosinophilia, kevés monocyta-macrophag 
jelenléte jellemzi. A leukocytoclasticus vasculitis okozta urticariában komplement-reakódás, 
granulocytás infiltráció látható. 

Az esetek többségét I. típusú immunreakció okozza (Ennek pathomechanizmusát ld. részletesen az 
anaphylaxiánál). A reakciót a P-anyag felszabadulása, komplement-aktiváció (C3a, C4a, C5a), a 
Hageman-faktor aktiválódása, következményes bradikinin-felszabadulás kíséri. A késő mediátorok 
közül a prosztaglandin D2, leukotrién C és D, thrombocyta-aktiváló faktor (PAF) termelődése a 
legfontosabb. 

Az IgE molekula vagy annak receptora ellen termelődött autoantitestek kötődése a hízósejtekben és 
basophilekben korai és késői mediátor-kiáramlást eredményez. A korábban idiopathiásnak tartott 
krónikus urticariák jelentős részét az IgE molekula vagy receptora ellen kialakuló autoimmun reakció 
okozza. 

A csalánszőr alsó, vastagabb részében termelődnek a gyulladást keltő anyagok: hisztamin, acetilkolin, 
hangyasav. Amikor a hegyes szúró rész injekciós fecskendőként a bőrbe hatol, a váladék a tűn 
keresztül a bőrbe fecskendeződik. Ha a hegyes rész letörik, mint tű, szúrós érzést vált ki. Ezzel 
tetéződik a gyulladást keltő anyagok hatása. A szúró érzés az urtica felszívódása után akár napokig 
érezhető. 

Hatáskör/kompetencia 

A Háziorvosi Hatásköri Lista alapján az akut generalizált urticaria heveny sürgősségi állapot. A beteg 
elsődleges ellátása, szakintézetbe történő azonnali beutalása, a beteg szállításának megszervezése, a 
szállításig a felügyelet biztosítása a családorvos feladata. 

Tekintettel az igen változatos etiológiára, az urticariás betegek gondozása, lehetséges 
szövődményeinek ellátása a szakellátás irányításával történik. 
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Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A saját és a családi anamnézis nélkülözhetetlen a kiváltó ok felderítésében. A családi anamnézisben 
az atopiás hajlam, esetleg több családtagon egy időben jelentkező tünetek iránymutatók lehetnek. 
Támaszkodni kell a beteg megfigyeléseire. Rá kell kérdezni a beteg foglalkozására, az étrendre 
(étkezési napló nagyon informatív), a fizikai aktivitásra, a rendszeresen és esetlegesen szedett 
gyógyszerekre. Akut urticaria gyakrabban fordul elő azoknál, akiknek valakinek egyéb allergiás 
tüneteik is vannak. Hajlamosító tényezők: 

 Atopia a kórelőzményben, ennek előfordulása a családban. 

 Asthma bronchiale, más allergiás történés. 

 Gastrointestinalis rendszer betegségei. A rosacea, a reflux-betegség az emésztés 
rendellenességeire utal. Vitatják a Helicobacter pylori szerepét, a beteg ez irányú vizsgálata 
ajánlott. 

 Speciális, szervezet számára idegen étrend. 

 Extrém megterhelések az ünnepnapi étkezéseken, családi összejöveteleken stb. 

Pathogenezis, pathomechanizmus 

Urticariák képződésének mechanizmusa sokszínű. Leggyakoribb az IgE-közvetítette reakció, a 
hisztamin, hisztamin-szerű és egyéb vazoaktív anyagok felszabadulása az allergiás történés során, 
ezek értágító hatása. Szerepet játszanak még a felszívódási zavarok, irritatív behatások, és egyéb, 
sokszor ismeretlen okok. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Krónikus urticaria esetében a hosszú idő miatt több időnk van a nagyon fontos kórelőzmény 
tisztázására. Leggyakoribb okok: fizikai okok (30-35%), autoimmun folyamat (24-35%), fertőzések (1-
3%), pseudoallartiás folyamat (1-3%), urticaria vascularis (5%), ismeretlen okú (20-30%). Akut 
intemittáló alaknál a veszélyeket magában hordozó akut tünetek megismétlődése okozhat gondot. 

Fizikális vizsgálat 

Az urtica úgy néz ki és olyan érzéssel jár, mintha a bőrt csalán (urtica urens) érintette volna meg. 
Átlagos intenzitású folyamat esetén váltózó nagyságú, pár mm-től 10 cm-ig, vagy annál nagyobb 
piros, a bőrből laposan kiemelkedő plakkokat (mezőket) látunk, amelyek felett a hámrajzolat a 
vizenyő miatt kisimult. Abban az esetben, ha az erekből kilépő plazma mennyisége nagy, az erek 
összenyomódnak, az urticák fehérek lesznek (uricaria alba, porcellanea). Ha az erek áteresztő-
képessége (permeabilitása) megnő és az erekből alakos elemek (vörösvértestek) is távoznak, az urtica 
piros lesz, urticaria haemorrhagica a neve. 

A csalángöbcsék nagysága változatos lehet (1-5. ábra). Huszonnégy órán túl nem maradnak meg. A 
fizikai urticariák általában csak 1-2 órán át láthatók. Meleg vagy hideg (jégkocka) alkalmazásával 
provokálhatók. A kolinerg uricaria apró elemű (1-3 mm). 
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1. ábra. Urticaria 1. (dr. Szép Zoltán főorvos felvétele) 

 

 

2. ábra. Urticaria 2. (dr. Szép Zoltán főorvos felvétele) 
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3. ábra. Urticaria 3. (dr. Szép Zoltán főorvos felvétele) 

 

 

4. ábra. Urticaria 4. (dr. Szép Zoltán főorvos felvétele) 

 



 2691 

 

5. ábra. Urticaria 5. (dr. Szép Zoltán főorvos felvétele) 

Akut esetekben az erősen oedemás urticák gyors megjelenésén kívül (rövid provokációs intervallum), 
az allergiás történés, az urticaria más tüneteivel (Quincke oedema, anaphylaxia, shock, asthma 
fellángolása, diarrhoea) is számolni kell. Még akkor is fel kell készülnünk ezekre, ha a beteg 
vizsgálatkor ezeket (még) nem észleljük. Érdemes a súlyosabb tünetek megelőzésével foglalkozni. 
Akut urticaria gyakrabban fordul elő azoknál, akiknek egyéb allergiás tüneteik is vannak. 

Kevés betegséget ismerünk, amelynek ilyen sok oka lehet (1. táblázat). 

1. táblázat. Az urticaria kiváltó okai 

Meghatározott anyaggal szembeni túlérzékenység 

 Nutritív allergének: tej, tojás, földimogyoró, pisztácia, szója, rákfélék, „tenger gyümölcsei”, 
ételkiegészítők, adalékok, színezők 

 Inhalatív allergének: macska-, kutyaszőr, pollenek 

 Gyógyszerek: Leggyakrabban antibiotikumok, fájdalomcsillapítók 

 Kontakt allergének, vegyi anyagok 

 Kórokozók, toxinok és anyagcsere-termékek: gombák, rovarméreg, paraziták, baktériumok, 
vírusok 

Feltehetően immunkomplex-indukálta 

 Szisztémás autoimmun betegségek (SLE) 

 Endokrin betegségek (hyper- és hypothyreosis, thyreoiditis) 

 Nekrotizáló vasculitis (urticaria vasculitis) 

 Szérumbetegség 

 Transzfúzió-indukálta 

 Rosszindulatú daganat (tumor antigén-indukálta) 

 Fertőző ágensek (HAV, EBV, Candida, paraziták) 
Fizikai kórokok 

 Nyomási urticaria (dermographismus) 

 Hideg hatás (urticaria e frigore) 

 Meleg hatás (urticaria e calore, chollinerg urticaria, sweat urticaria) 

 Urticaria factitia 

 Késői nyomási urticaria 
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 Fizikai terhelés indukálta 

 Napfény-urticaria (urticaria solaris) 

 Aquagén urticaria 
Urticaria pigmentosa és szisztémás mastocytosis 
Malabsorptio, dysbacteriosis 
Komplement-betegségek 

 Herediter angioedema 

 Szerzett C1 inhibitor hiány 

 Komplement I faktor deficiencia 
Pszichogén urticaria 
Idiopathiás urticaria 

 

Csecsemő- és gyermekkorban macska-, kutyaszőr, tej, tojás, földimogyoró (!), pisztácia (!), egyéb 
ételek okozta csalánkiütés a leggyakoribb. A szója (!) szerepére a figyelmet hangsúlyozottan felhívom. 
Gondoljunk a gyermekkel megetetett „szokatlan” fehérjékre is (pl. rák, „tenger gyümölcsei” 
csoportra (van olyan, aki ezeket „héjas állatoknak” nevezi), étel kiegészítőkre, adalékokra, 
színezőkre). 

Felnőttkorban az aerogén (pollenek által kiváltott) allergia bármely életkorban kialakulhat, a 
keresztreakciókkal együtt. A keresztreakciókra minden egyes urticariás beteg vizsgálatakor gondolni 
kell („Mi van még?”) Az orális szenzibilizáció szintén minden életkorban nehezítheti a beteg életét. A 
pollenek és az élelmiszerek közötti leggyakoribb keresztreakciókat a 2. táblázat foglalja össze. (A 
felkiáltójellel megjelölt élelmiszerek gyakrabban mutatnak keresztérzékenységet.) 

2. táblázat. A pollenek és az élelmiszerek közötti leggyakoribb keresztreakciók 

Pollen Keresztreagáló élelmiszer 

Parlagfű Görögdinnye, sárgadinnye, uborka, paradicsom (!) 
Fekete üröm kömény, csilibors, paprika, paradicsom, sárgarépa (!), petrezselyem (!), 

burgonya, articsóka, kamilla (!), napraforgó mag, dinnyék, uborka, mangó, zöld 
bors, fekete bors, zeller 

Nyírfa mogyoró (!), dió (!), mandula (!), alma, cseresznye, sárgabarack, körte, szilva, 
kiwi, avokádó 

Füvek szója, földimogyoró (!), bab, borsó, tamarind, szentjánoskenyér 
 

A keresztreakciók fel nem ismerése miatt, diagnózis hiányában a betegség akár évekig elhúzódhat. Az 
urticaria gyakori ismétlődése esetén, főleg, ha más allergiás történéssel (dermatitis allergica, asthma, 
rhinitis, conjunctivitis, gyomor-bélrendszeri panaszok) kombinálódik, gondoljunk erre a folyamatra. 
Gyakran ismétlődő gyomor-bélrendszeri panaszok esetén zárjuk ki a Helicobacter pylori kóroktani 
szerepét. 

Ide tartoznak még számos természetes anyagok. Ezek kontakt urticariát, más allergiás bőrbetegséget 
váltanak ki, egyéb allergiás folyamatot indíthatnak meg. Ezek környezetünkben előfordulnak, a 
vegyipar jóvoltából velük élünk. Ilyen a lanolin, kollagén, kamilla, aloe vera (!), teafa olaj, henna 
(mostanában felkapott bőrfesték), szezámmag-olaj, ricinusolaj, avokádó-olaj,α-tocoferol, panthenol, 
növényi illatanyagok. Ez utóbbiakra, európai felmérések szerint, a lakosság 1%-a (!), hazai felmérések 
szerint az allergiás betegek 8,2%-a érzékeny. 
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A gyógyszerérzékenységnél tudnunk kell, hogy nem csak a hatóanyag, hanem a vivőanyag, bevonók, 
színező anyagok is bajt okozhatnak. Amikor a „pirinek” kerülésére hívjuk fel betegeink figyelmét, 
mondjuk el, hogy a Kalmopyrin nem tartozik ebbe a csoportba. 

Csalánkiütést okozhatnak baktériumok, gombák, vírusok, paraziták is. (A régebben fontosnak tartott 
bakteriális gócok szerepét vitatják.) Mivel a szervezetre kifejtett hatásuk bizonyított, gyógyítás 
közben gondoljunk erre a lehetőségre is. 

Fizikai kórokok az esetek 16%-ában fordulnak elő. A meleg urticariát (urticaria e calore, sweat 
urticaria) az acetilcholinra fokozottan érzékeny egyéneken figyelhetjük meg. Meleg víz, fizikai 
megterhelés, izzadás váltja ki. 1-3-5 mm-es piros papulák, amelyek akár egy napon át is helyükön 
maradnak. Az urticaria factitia kifejezett dermographizmusként is felfogható. A karcolások helyén 5-
10 percig urticaria jelenik meg, majd fokozatosan eltűnik. A nagy kiterjedésű nyomási urticaria 
esetében a felszabaduló nagy mennyiségű hisztamin okozhat problémát: hányingert, hányást, 
fejfájást, kipirulást. A mechanikus urticariától szenvedő betegek nagykiterjedésű erőbehatáskor (pl. 
közúti baleset) életveszélyes állapotba kerülhetnek. Az urticaria contactát vegyi anyagokkal érintkező 
bőrön látjuk. Nem dermatitis, hanem urtica jelenik meg. Az urticaria solaris napfény, UV-A, B, C 
sugárzás hatására válik láthatóvá. 

Csalánkiütés alakulhat ki malabsorptiós folyamat, gyomor-bélrendszerei rendellenességek, 
betegségek következtében is. A gyomor aciditási viszonyait, így az emésztés folyamatát hátrányosan 
befolyásoló tej ivásakor a nyers, vagy forralt tej fehérjéje az anorganikus anyagokat leköti, velük fel 
nem szívódó kelátot képez. A kicsapott fehérje (joghurt, kefir, túró) ilyen képességgel nem 
rendelkezik. Urticariát okozhat a hibásan emésztett tápanyagok bélbe jutása, a dysbacteriosis 
kialakulása, a candida törzsek bélrendszeri kolonizációja. A candidiasis „divatját” ne hagyjuk eltúlozni. 
Iparágak alakultak ki a „candida-diéta” előállítására. 

Az urticaria vasculitis (systhemás vasculitis szindróma) az urticaria-szerű elváltozások miatt szerepel 
az urticariák között. Rika betegség, illetve ritkán diagnosztizálják. Ismeretlen okú, vírusfertőzés 
előzheti meg, paraneopláziás jel is lehet. Immunológiai kivizsgálás javasolt. A bőr mélyebb rétegében 
alakulnak ki körülírt oedemás területek, amelyek 3-5 napig is helyükön maradnak. Megjelenésüket 
általános rossz közérzet, fáradékonyság előzi meg. Ízületi panaszok, hepatitis, vérképzési zavarok, 
belek vascularis rendellenességei, bőr csomós betegségei, bőrgyulladások kísérhetik. Az urticák 
spontán gyógyulnak, helyükön barnás elszíneződés, apró bevérzések maradnak. Gyakran recidivál. 

Az idiopathiás csoportba sorolandók a fel nem derített okú urticariák. A krónikus urticariák 60-70%-a 
ide tartozik. A háttérben sokszor autoimmun folyamatot lehet bizonyítani. A betegek jó részének 
szérumában IgG1 és IgG3 alosztályú IgE-ellenes vagy IgE-receptor-antitestek keringenek, melyek a 
basophilek és mastocyták felszínén lévő IgE-hez kötődnek, korai és késői mediátor-kiáramlást 
eredményezve. Immunológiai kivizsgálással lehet kimutatni. 

Az anaphylaxiás reakció életveszélyt jelentő súlyos, IgE közvetítette túlérzékenységi reakció. 
Megjelenhet önállóan, vagy az urticariával együtt, felfogható az urticaria súlyos változataként. 
Kiválthatják: gyógyszerek (34%), rovarméreg (24%), ételek: olajos magvak, pisztácia, mogyoró (19%), 
fizikai megterhelés (9%), latex (9%), egyéb anyagok (7%). Tünetei: angiooedema, kipirulás, urticák, 
viszketés, gyors pulzus, alacsony vérnyomás, kollapszus. Nehézlégzés, zihálás. Hasi görcsök, fájdalom, 
hányás, hasmenés. Halálfélelem. Végzetes kimenetel: ellátatlan, bizonytalan ellátás mellett 0,6 – 2% 
(!). Kezelését ld. részletesen az Anaphylaxia fejezetben. Az életveszélyes állapot gyors, határozott 
döntésünket igényli. 
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Az urticák, körülírt oedemák, allergiás történések különleges formája a Quincke oedema 
(angiooedema). A bőrt és a nyálkahártyákat, ektodermális eredetű szerveket érintő oedemás 
folyamat, amely általában borzongással, lázzal kezdődik. A beteg elesett. Az ajkak, kötőhártyák 
duzzadtak, légzése érdessé válik, tüsszög, orr folyik. Jellemzi a vizsgálatkor felismert, felderített (!) 
expozíciót követő hirtelen kezdet. Az emésztőszervek érintettségének jele a hányinger, hányás, 
hasmenés. Súlyos esetben életveszélyes állapot alakulhat ki. 

Ekkor a sürgősségi ellátás szabályai szerint kell eljárni (részletesen ld. az anaphylaxiás reakció 
kezelésénél) vénásan is adható szteroid injekciót kell im., vagy iv. adni. Tonogén injekciót, ha van 
időnk, a kardiális állapot felmérése után adjunk. Ha lehet, kérdezzük ki a beteget, a családtagokat, a 
beteget ismerő környezetet, a súlyos állapotban lévő betegnél keressünk betegségére utaló iratokat. 
A Tonogénből adhatunk 0,3-0,5 ml-t, maximum 0,5 ml-t szubkután (szükség esetén 1-2 óránként 
ismételhető). Súlyos, életveszélyes állapotban lévő betegnek fiziológiás NaCl oldattal 10-szeresre 
hígítva intravénásan kell/lehet adni. Enyhébb esetben antihisztaminok im. vagy iv., szteroid injekció 
iv. Ne feledkezzünk meg a folyadékpótlásról. Súlyos esetben mentők hívása, intézeti elhelyezés 
szükséges. 

Az orális allergia szindróma a leggyakoribb ételallergia formája, csak nem mindenki fordul vele 
orvoshoz. Leggyakrabban a nyírfapollennel keresztreakciót mutató ételek az ajkakat, nyelvet, 
szájüreget izgatják. Ott viszkető, égő érzést, duzzanatot okoznak. Néha az arc is megduzzad. Nagyon 
ritkán észlelhetők általános tünetek. A panaszok az étel lenyelése, elhagyása után rövidesen 
megszűnnek. Ha a klinikai tüneteket kiváltó fehérjeallergéneket főzéssel denaturálják, a gyulladás 
nem váltódik ki. A kezelés is ebből áll: vagy kerülni kell a beteg által megismert kiváltó ételt, vagy 
főzéssel kell az élelmet fogyasztásra előkészíteni. Már amit lehet: pl. cseresznyét, dinnyét főzni nem 
ajánlatos. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

T. vérképben eosinophilia fordulhat elő. A százalékos érték nem számít, ki kell számolni az abszolút 
eosinophil sejtszámot. Csak az 500/µl feletti érték esetén beszélünk eosinophiliáról. 

Képalkotó vizsgálatok 

Nutritív ágens okozta allergia gyanúja esetén a gyomor-béltraktus rtg. vagy endoscopos vizsgálata jön 
szóba. 

Egyéb vizsgálatok 

Az immunológiai-allergológiai szakellátás kompetenciája (lásd az allergiás betegségek fejezetben is). 

In vivo vizsgálatok: Bőrpróbák végzése (prick, ic., rátevési), tesztanyaggal, gyanúsított gyümölcs 
levével. Per os provokációs próba. Szakorvosnál, felügyelettel. BNO száma nincs, nem finanszírozott 
beavatkozás. Eliminációs próba: a gyanúsított anyag elhagyása. 

In vitro vizsgálatok: nutritív vagy inhalatív RAST. Az össz-IgE mérése értelmetlen. Specifikus Ig-E 
laboratóriumi vizsgálat. A vizsgálatpanelek kérése drága, „diagnosztikus vagdalkozásnak” felel meg. 
Helyesebb lenne csak a gyanúsított anyag vizsgálata. Kívánatos volna az allergológiai vizsgálatot 
speciális gondozóhálózat keretei között elvégezni. 
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Ide tartozik minden egyéb, ritka, nem allergiás ok, így autoimmun betegség, pajzsmirigy-betegség, 
daganat Helicobacter pylori fertőzés) irányában végezhető vizsgálat. 

Diagnózis 

Fontos: a részletes, alapos, döntéseket rögzítő dokumentáció, amely segíti a beteg kézben tartását, 
konzíliumok kérését, az adatok későbbi megtalálását. Egyben önvédelmi eszközünk is. 

Differenciál-diagnózis 

A viszkető urticaria I-es típusú immunreakciót sejtet. Ha nem viszket, egyéb okra kell gondolnunk (ld. 
1. táblázat). A herediter angioneuroticus oedema tünetei órák alatt fejlődnek ki, és nem viszketők. 
Szóba jön még kontakt túlérzékenység, atopiás dermatitis, erythrogen porphyria, fotoallergiás 
reakció. 

Terápia 

Legfontosabb a kiváló allergén eliminációja. Tünetileg antihisztaminok, nifedipin, ketotifen, 
kortikoszteroidok adhatók. Az akut, igen súlyos urticaria/angiooedema terápiája megegyezik az 
anaphylaxia kezelésével (ld. ott). 

Krónikus urticaria esetében: gyomorkímélő étrend, keserűsós hashajtás. Idült eseteknél és az akut 
szak után jelentkező viszketést helyileg zinkrázóval (Susp.zinci aquosa FoNo) csillapíthatjuk, 
szűntethetjük meg. A korral járó, vagy a kezelés miatt kialakult száraz bőrt Cremor refrigerans FoNo 
kenőccsel kezelhetjük. Mint minden kenőcsöt, ezt is megnedvesített bőrre kell kenni. 

Fontos a túlérzékeny betegek auto-injektorral, Tonogénnel történő ellátása. Ha az allergént sikerült 
azonosítani, felmerül hyposzenzibilizálás lehetősége, intézeti körülmények között, orvosi felügyelet 
mellett. A rémült, rettegő beteg megnyugtatására a psychoterápia jó hatású lehet. 

Primer prevenció 

Hivatalosan gondozást nem igényelnek, de ha lehet, tartsuk szemmel az ilyen betegeinket. Javasoljuk, 
hogy bolti ételek, konzervek vásárlásakor alaposan nézzék meg az összetételt, feliratokat. Lássuk el 
betegeinket allergiás állapotukra utaló, igazolványok között tartható lelettel. 

Az anyatejes táplálkozás fontosságára fel kell hívni betegeink, a lakosság figyelmét. Főleg a családban 
előforduló atopiás kórelőzmény ismeretének birtokában várható allergiás folyamat kialakulása. 
atopiás csecsemőknek, gyermekeknek nem szabad korán (atopiás felnőtteknek később sem 
ajánlatos) szokatlan fehérjéket tartalmazó ételekkel „kedveskedni”. 

Ajánljuk betegeinknek, hogy betegségükről, a tennivalókról tájékozódjanak a www.taplalekallergia.hu 
internetes fórumon. 
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Esetismertetés 

A 19 é. nőbeteg gyermekkora óta tud atopiás betegségéről. Elsősorban nagyhajlatai, nyaka és arca 
szorul kezelésre. Bőre száraz, gyakran kezeljü kpyoderma betegségét. Ő maga is tudja, bőre érzékeny. 
Nyírfapollen-érzékenységet mutattak ki nála, de kiwire, olajos magvakra is érzékeny. A keresztreakció 
tényére nem figyeltek fel. Pár éve, napjaink egyendiavatjának hódolva feketére festette szép szőkés 
barnás haját. A festés előtt nem végezték el a nélkülözhetetlen, fül mögött beállítandó érzékenységi 
próbát. A festés után heves, nedvezéssel, arcoedemával járó allergiás gyulladás lépett fel. Akkor 
valakitől azt a felvilágosítást kapta, hogy ez a parafenilen-diamin érzékenység és 3-4 év alatt meg fog 
szűnni (?). Öt évvel a fekete hajfestéssel járó gyulladás után, bízott értesülésében, ismét befestette a 
haját. Természetesen ismét nedvező gyulladás, torzító arcoedema, légzési nehézség, vérnyomásesés 
jelentkezett. Szakrendelésünkön 0,2 ml Tonogén adásával rendeztük általános állapotát. Szteroid 
tartalmú nyugtató krémmel láttuk el, le is kezeltük. Tanácsot adtunk, hogyan kezelje bőrgyulladását, 
milyen étrendet tartson be, különös tekintettel nyírfapollen keresztérzékenységére. 

Az eset tanulsága: a beteg hibás információt kapott az érzékenység lefolyásáról, reményt kapott 
annak kialvására, az atopiás kórelőzmény ismeretében nem tájékoztatták arról, hogy kerülje a 
veszélyes szereket, esetünkben a hajfestést. Pollenérzékenysége ismeretében sem jutott 
keresztreakciókkal kapcsolatos tájékoztatáshoz. 

Tesztkérdések 

1. A bőr mely rétegében zajlik az urticaria? 
A. Hám 
B. Irha 
C. Bőralja 
 
2. A túlérzékenység kialakulhat: 
A. Csecsemő-, gyermekkorban 
B. Serdülés alatt 
C. Felnőttkorban 
D. Minden életkorban 
 
3. Melyik az urticariához tartozó életveszélyes állapot? 
A. Urticaria acuta 
B. Urticaria chronica 
C. Quincke oedema 
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D. Urticaria solaris 
E. Urticaria vasculitis 
 
4. Mely szervet enm érinti az orális allergia szindróma (OAS)? 
A. Ajkakat 
B. A tüdőt és a szemhéjakat 
C. Nyelvet 
D. Szájüreget 
 
5. Tonogén injekció adásakor mérlegelendő veszélyek 
A. Látászavar, hallászavar 
B. Myocardiális infarctus, stroke 
C. Hypotonia, diarrhea 
D. bronchusgörcs, zavartság 
 
6. A keresztreakció miatt a parlagfűre érzékenyeket veszélyeztetheti, kivéve: 
A. Sárgarépa 
B. Görögdinnye 
C. Paradicsom 
D. Mogyoró 
E. Sárgadinnye 
 
7. Psychotherápiás segítségünket elsősorban indokolja: 
A. Az elesettség érzése 
B. A bőrviszketés 
C. A halálfélelem 
D. A félelem a kiújulástól 
E. A felsoroltak mindegyike 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: D, 3: C, 4: B, 5: B, 6: D, 7: E 

A faggyú-, apocrin-, és eccrin verejtékmirigyek betegségei 
dr. Daróczy Judit 

Acne betegség 

Bevezetés 

Az acne a faggyúmirigyek krónikus betegsége. A klinikai tüneteket kiváltó tényezők: folyamatosan 
használt zsíros krémek, hosszú ideig alkalmazott helyi szteroidok, szoros ruházat, műanyag alsónemű, 
ami a faggyúmirigyek kivezető nyílásait eltömeszeli. Néhány gyógyszer is szerepet játszhat, pl. 
szteroidok, fenobarbiturát, a bőr folyamatos olajos szennyezése. 

Definíció, BNO tartomány 

A faggyúmirigyek által termelt váladék túlprodukciója, valamint a mirigy kivezető csövének 
elzáródása okozz a tüneteket. A mikrigyekben termelődő faggyúval keveredő baktériumok hatására 
irritáló zsírsavak keletkeznek. A baktériumok - Propionibacterium acnes - olyan fehérjéket termelnek, 
amelyek a fehérvérsejtek felszíni receptoraival lépnek kapcsolatba, és azok felszaporodását okozzák a 
faggyúmirigy körül. A fehérvérsejtek lizozomális enzimeket termelnek, melyek károsítják a 
szöveteket. Az acne betegség súlyosságát az határozza meg, hogy a baktériumok ellen a szervezet 
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védekezése milyen erős. A mirigyek androgén hormonok kontrollja alatt vannak, amelyek fokozzák az 
ún. comedogén hatást. A comedo átalakult faggyú massza, amely elzárja a mirigy kivezető csövét. Az 
ösztrogén hormonok csökkentik a comedo kialakulást. 

L7000 Acne vulgaris 
L7010 Acne conglobata 
L7070 Acne tetrad 
L7090 Acne k.m.n. 
L7100 Perioralis dermatitisz 
L7190 Rosacea 
L7300 Acne keloid 
L7320 Hydradenitis suppurativa 
 

Epidemiológia 

Gyakori, a pubertás korban jelentkezik. A tinédzser korban fiúknál gyakoribb, mint a lányoknál. Az 
esetek 8%-ban vannak szövődmények, és a tünetek felnőtt korban is jelentkeznek. 

Társadalmi háttér 

Az acne tekintettel arra, hogy az arcot és a látható területeket érinti esztétikailag zavaró és különösen 
a tinédzsereknél ez pszichés problémát is jelent. A súlyosabb formák igénylik az orvos és a beteg 
együttműködését. Az elhúzódó kezelés szocioekonómiai problémákat is felvet. 

Hatáskör, kompetencia 

A családorvos a korai szakorvosi kezelést azzal segítheti elő, hogy tájékozott a családban előforduló 
acnés betegről és bőrgyógyászati rendelésre irányítja. Ugyancsak fontos szerepe van abban, hogy a 
folyamatos kezelés szükségességére és annak betartására utasítja a betege, illetve fiatalkorú 
esetében a szülőt tájékoztatja a kezelés szükségességéről. 

Klinikum 

Az acne különböző klinikai formái ismertek: 

Acne vulgaris. Ismertető jelei a zsíros bőr, comedok és polymorph klinikai kép, amit vöröses színű 
papulák és sárga színű pusztulák jellemeznek Elsősorban az arcon és a törzsön észlelhetők a tünetek. 

Nodulo-cisztás acne. Kisebb-nagyobb gyulladt csomók láthatók a hát, a mellkas (1. ábra) és a gluteus 
bőrén, amelyek a kitágult, cisztózusan átalakult faggyúmirigyek helyén keletkeznek, a bőr mélyebb 
rétegeiben. Férfiaknál gyakoribb. A tünetek fájdalmasak, a ciszták sipolyokon keresztül bő, gennyes, 
bűzös váladékot ürítenek, heggel gyógyulnak. 
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1. ábra. Acne vulgaris (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Kezelés 

Tekintettel a multifaktorialis faktorok jelenlétére az acnés folyamat kialakulásában, a standard 
terápia is a lokális és szisztémás kezelés kombinációjával a leghatékonyabb. A kezelésnek sok 
lehetősége van mind lokálisan mind szisztémás gyógyszerekkel. A különböző patogén faktorok 
hatását megcélozva ezért a monoterápiával szemben hatékonyabb a kezelések kombinációja. A 
kezelés elemei lehetnek az A-vitamin szintetikus változatai (retionoidok), melyek normalizálják a 
folliculusok hámsejtjeinek elszarusodási folyamatait, ami a comedogen hatást ellensúlyozza. A 
retinoidok hatására csökken a gyulladás is. Az antimikróbás hatású benzoilperoxid (Akneroxid gél) és 
az erythromycint tartalmazó oldat/kenőcs (Aknemycin) csökkentik a bőrben a Propionibacterium 
acnes kolonizációját és mérsékelik a baktériumok proinflammatorikus hatását. Hormonterápia, kén-, 
és szalicil tartalmú externák is használhatók. 

Rosacea 

Az arcon megjelenő élénkvörös papulák és sárgás pusztulák jellemzik. Égő érzés és az arc időszakos, 
hirtelen kipirulása kíséri. 

Epidemiológia, nem életkor 

Gyakori, mindkét nemet egyformán érinti. 40 éves kor fölött jelentkezik. Gyakoribb alkoholistáknál és 
dohányosoknál. 
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Társadalmi háttér 

A klinikai kép a feltűnő arcpírral esztétikailag zavaró. A „borvirágos” orr elnevezés megbélyegzi az 
illetőt. Kezelést igényel. 

Patofiziológia 

A faggyúmirigyek hiperpláziája, a dermalis kiserek tágulata jellemzi. Az időszakos kipirulást a 
vasomotoros instabilitás okozza. A tünetek provokálásában szerepe van a helytelen étkezésnek, a 
zavart gasztrointesztinális funkciónak, forró italoknak, alkoholnak és a túlzottan fűszeres étrendnek. 
A hirtelen hőmérsékletváltozás (hidegből meleg helyiségbe kerülve) is negatívan hat, és a helyileg 
alkalmazott lokális szteroidok ugyancsak. 

Hatáskör, kompetencia 

A családorvos gyakran találkozhat a tünetekkel, ezért hasznos tanácsokkal szolgálhat az életmódot 
illetően, és javasolhatja a betegnek a bőrgyógyászati kezelést. 

Klinikum 

A legjellegzetesebb klinikai tünetek: tágult kiserek, amik a maradandó bőrpírt okozzák, 1-2 mm 
nagyságú papulák, sárga színű pusztulák nagy száma (2. ábra), a szem kötőhártyájának gyulladása, az 
ún. borvirágos orr, ill. a rhinophyma, ami az orron kialakult túlburjánzó faggyúmirigyek miatt feltűnő 
torzulást okozhat. 
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2. ábra. Rosacea (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Kezelés 

Bőrgyógyászati szakrendelőbe javasolt irányítani a beteget. A kezelésben szisztémás antibiotikum 
(tetracyclin, erythromycin, metronidazole) hatékony. Lokális A-vitamin származékok és antimikróbás 



 2702 

szerek ugyancsak szóba jönnek. A javulást gyakran szakítják meg a betegség fellángolásával járó 
periódusok. 

Periorális és periorbitális dermatitis 

A száj és a szem körül kialakult papulo-pusztulozus bőrtünet, ami a lokális glukokortikoidok 
szakszerűtlen használatának a következménye. 

Hatáskör, kompetencia 

A gyulladás, az ekcémához való hasonlóság és a beteg tanácstalansága miatt gyakori, hogy lokális 
szteroidokat javasolnak, ami tovább rontja az állapotot. A családorvos megelőzheti az állapotromlást, 
ha gondos anamnézissel kizárja a lokális szteroidot, mint kóroki tényezőt. 

Klinikum 

Élénkvörös kicsiny papulák és sárgás pusztulák láthatók a szemhéjon és a száj körül, amit mérsékelt 
hámlás kísér. A klinikai kép ekcémához hasonlít (3. ábra). 

 

3. ábra. Perioralis dermatitis (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Kezelés 

A beteg bőrgyógyászati szakrendelést keressen fel. A lokáli szteroidok elhagyása és szisztémás 
antiobiotikum (tetracyclin) gyors javuláshoz vezet. 
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Hydraneditis suppurativa 

A súlyos gyulladással és gennyképződéssel járó betegség a szőrtüszők gyulladásával indul, de ráterjed 
az apokrin-, és eccrin verejtékmirigyekre és a faggyúmirigyekre is. Az axilláris és az anogenitális 
régióban alakul ki. 

Patofiziológia 

Az anamnézisben, és a kísérő tünetként az acne súlyos formája jelenik meg az arcon és a hajas 
fejbőrön is, ezt a formát ezért gyakran emlegetik acne triad néven is. A pilonidalis sinus a szőrtüsző 
hámjának invaginálódott üregében megrekedt hajszálköteg, ami a kóros növekedés miatt behatol a 
hámba, mintegy „átszúrva” a hámot. Ez irritálja a hámsejteket, gyulladást hoz létre. A fertőződés 
könnyen bekövetkezik. A betegek 23%-nál alakul ki acne inversa. Az acne inversa a terminális 
szőrtüszők és a faggyúmirigyek gyulladása az axillaris és az inguinalis hajlatokban. A súlyos betegség 
elnevezése acne tetrádként is megjelenik utalva a szőrtüszők részvételére a folyamatban. A pontos 
etiológia ismeretlen. 

Klinikum 

Az axilláris és a genito-femorális hajlatban fájdalmas nagy csomók láthatók, melyek tályoggá 
alakulnak. A tályogok egymással járatokon keresztül közlekednek, a felszínre véres-gennyes 
váladékot ürítenek. A terület spontán is hegesedik, a hegek között kialakult járatok, majd újabb 
tályogok keletkeznek és súlyos esetben a területet labirintusszerűen szövik át tályogokat drenáló 
járatok (4. ábra), melyek tovább súlyosbítják a folyamatot. 

 

4. ábra. Hydradenitis suppurativa (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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Kezelés 

A próbálkozások antibiotikumokkal és retinoid származékokkal nem vezetnek eredményre. A 
családorvos ne kezdjen antibikotikus kezelést, mert ez a kórokozó baktériumok elszaporodásához és 
rezisztencia kialakulásához vezet. Súlyosbítja a folyamatot, ha részleges kimetszések történnek. Az 
egyetlen sikerrel bíztató megoldás a bőrgyógyász, infektológus és plasztikai sebész együttműködése: 
az érintett terület radikális kimetszése és plasztikai fedése (5. ábra). 

 

5. ábra. Hydradenitis suppurativa, plasztikai műtét után (dr. Daróczy Judit felvétele 

Irodalom 

Zeichner JA. Optimizing topical combination therapy for the treatment of acne vulgaris. J. Drugs 
Dermatol. 11:313. (2012) 
Mulder MM et al. Psychosocial impact of acne vulgaris. Evaluation of the relation between a change 
in clinical acne severity and psychosocial state. Dermatology 203:124. (2001) 
Molnár L. Az acne vulgaris pathomechanizmusa és kezelése. Családorvosok kézikönyve 2006. (Szerk. 
Csalay L.) Anonymus pp. 279. (2006) 

Esetismertetés 

A 44 éves férfi elmondja, hogy pubertás korában arcán sok comedo és apró elemű pattanás volt. 
Orvosi kezelést nem kapott. Évek óta észleli a nyak területén kialakult, időnként gennyet ürítő 
csomókat. Kozmetikusnál volt több alkalommal. Az állapot rendkívül zavarja. Hivatali és 
magánéletében is szorong, hogy váratlanul az ing gallérjának dörzsölése következtében a gennyes 



 2705 

váladék ráfolyik az ingére. A beteg rendszeresen jár a családorvoshoz magas vérnyomáskezelés 
szükségessége miatt. A jól látható acnés tünettel kapcsolatban nem kapott tájékoztatást. 

Klinikum 

Az occipitalis régióban heges terület van, melyben gyulladt csomók és néhány pusztula látható. 
Feltűnő, hogy láthatók olyan szőrtüszők, melyekből több szőrszál nő ki (6. ábra). A terület tömött 
tapintatú, fájdalmas. A heges területeken nincs hajnövés. 

 

6. ábra. Acne keloid (dr.Daróczy Judit felvétele) 

Diagnózis 

Acne keloid. Az elnevezés magyarázata a túlburjánzó hegszövet. A hegszövetbe zárt szőrtüszők és 
faggyúmirigyek cisztikus tágulataiban felszaporodott faggyúmassza körül kialakult gyulladás majd 
gennyes beolvadás önfenntartóvá teszi a folyamatot. 

Kezelési terv 

A beteget bőrgyógyászati szakrendelésre kell küldeni. A komplex kezelés a hatásos: antimikróbás 
hatású benzoilperoxid (Akneroxid gél) és az erythromycint tartalmazó oldat/kenőcs (Aknemycin) 
csökkentik a bőrben a Propionibacterium acnes elszaporodását és csökkentik a gyulladást. Szisztémás 
antibiotikum (tetracyclin) és retinoidok adása indokolt. A gyógyszeres kezelés alatt nem javasolt a 
napfényen tartózkodni. 

Az acne csoportba tartozó betegségek gyakoriak. A zavaró esztétikai hatás miatt feltűnők, és 
elvárható, hogy fennállásukról a családorvos is tudomást szerezzen. A betegek gyakran csalódottak a 
kezelés eredménytelenségében, aminek gyakran oka a következetlenség és az elégtelenség. Az 
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elégtelen kezelés oka lehet a szövődmények kialakulásának. A kórkép meglétének a felismerése és a 
tanácsadás fontos támogatást jelent a betegnek. 

Tesztkérdések 

1. Melyik állítás nem igaz? 
A. Az acne kialakulásában az androgén hormonok szerepet játszanak 
B. A faggyúmirigyek túlprodukciója szerepet játszik 
C. Az ösztrogén hormonok csökkentik az acne képződést 
D. Külső fertőzés okozza a tüneteket 
E. Leggyakrabban pubertás korban kezdődik 
 
2. Melyek az acne kezelésének fő irányvonalai? 
A. Az acne kezelésében elsődlegesek a szisztémás antibiotikumok 
B. A kezelésben legfontosabb a hormonterápia 
C. Kizárólag lokális antibiotikum adható 
D. A lokális és szisztémás kezelések kombinációja a leghatékonyabb 
E. A-vitamin származékok nem javasoltak 
 
3. Milyen külső faktorok befolyásolják rosaceaban a vasomotoros instabilitást? 
A. Alkohol 
B. Hideg-meleg hőmérsékletváltozások 
C. Lokális szteroid kenőcsök 
D. Túlzottan fűszeres ételek 
E. Valamennyi felsorolt faktor 
 
4. Mi a perioralis dermatitis leggyakoribb oka? 
A. Rendszeresen használt glikokortikoid krémek 
B. Baktériumfertőzés 
C. Vírusfertőzés 
D. Kontakt ekcéma 
E. Gyógyszerérzékenység 
 
5. Mi a tennivaló a hydradenitis suppurativa klinikai tüneteinek észlelésekor? 
A. Sebészetre utalni a beteget 
B. Megnyitni az abscessusokat 
C. Széles spektrumú antibiotikum adása 
D. Plasztikai sebész-bőrgyógyász-infektológus konzílium 
E. Tetracyclin szisztémás adása 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: D, 3: E, 4: A, 5: D 
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A bőr fertőző betegségei 

Impetigo, folliculitis 
dr. Dunai Klaudia 

Impetigo 

Bevezetés 

Az impetigo (ótvar) gyakori gyermekkori bőrfertőzés, melyet baktériumok okoznak. A klinikai kép 
alapján könnyen felismerhető. A fertőzés következtében apró gennyes hólyagok képződnek a bőrön, 
majd megpattanva helyükön mézsárga pörk fedi a gyulladt alapot. Gyorsan terjed a családban, 
óvodában, iskolában. 

Definíció, BNO tartomány 

Az impetigo a bőr felső rétegének baktérium okozta fertőző betegsége. 

L0100 Ótvar (bármely kórokozótól) 
L0110 Egyéb dermatosisok impetiginisatiója 

 

Epidemiológia 

Gyakori bőrbetegség. Valódi gyakoriságát azonban a fel nem ismert és jelentéktelen formák nagy 
száma miatt nem lehet megbecsülni. 

Mortalitás/morbiditás 

Az impetigo banális bőrfertőzés. Gyermekkorban fordul elő leggyakrabban. Gyermekközösségekben 
kisebb járványok alakulhatnak ki. 

Nem, életkor 

A nemi hovatartozás nem releváns. Az elsődleges fertőzés többnyire a gyermekek betegsége, a 
testen bárhol megjelenhet, de leggyakrabban az arcon (orr, száj és fülnyílások körül), a karokon és a 
lábakon látható. Másodlagos fertőzésként bármely életkorban kialakulhat. 

Pathophysiológia 

A kórokozó a sérült vagy bőrbetegségek miatt károsodott bőrfelszínen jut be a bőrbe és ott 
gyulladást okoz. Gombás fertőzést, napégést, rovarcsípést követhet. 

Leggyakoribb kórokozók a Staphylococcus aureus és a Streptococcus pyogenes. Esetenként 
Pseudomonas, E. Coli társfertőzés is előfordul. A baktériumok a külső környezetből vagy a beteg saját 
légúti váladékával kerülnek a bőrfelszínre. 
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Hatáskör/kompetencia 

A bőr banális infekcióinak ellátása a háziorvosi alaptevékenység szakmai „minimum" 
követelményrendszerébe tartozó tevékenység. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Az impetigo gyakran felszíni bőrsérülésnek megfelelően vagy a bőrfelszín károsodását okozó 
betegségek nyomán alakulhat ki a végtagokon vagy az arcon. Keletkezhet elvakart rovarcsípést 
követően, napégés vagy gombás fertőzés után. Számos esetben megfigyelhető orrfolyással járó 
betegségek esetén, ahol a kórokozók az orrváladékkal kerülnek az arc bőrére. Ép bőrön is 
jelentkezhet, leggyakrabban gyermekek lábán. Az ekzema hajlamosító tényező lehet. Rossz szociális, 
higiénés körülmények, a környezet magas páratartama kedvez a terjedésnek. 

Fizikális vizsgálat 

Az elváltozás szabad szemmel és kézi nagyítóval történő megtekintése legtöbbször önmagában is 
elég a diagnózishoz. 

Hyperaemiás alapon sárga színű beszáradt váladékkal fedett elváltozás, átmérője a néhány mm-től 1-
2 cm-ig terjed. A felületes elváltozások egymással összefolyhatnak. Előfordul a hólyagos megjelenési 
forma is, amikor a vékony falú vesiculák belsejében zavaros-sárgás bennék található. A közeli 
nyirokcsomók duzzadtak lehetnek. 

Diagnózis 

A klinikai kép alapján. 

Differenciál-diagnózis 

A primer herpes simplex fertőzés illetve a Dermatophytosis (Tinea corporis, Mycosis corporis) 
emlékeztethet impetigora. Ha az impetigo a hajas fejbőrön és a nyakon jelentkezik ismételten, 
gondoljunk fejtetűre. 

Laboratóriumi és egyéb vizsgálatok 

Kérdéses esetekben bakteriológiai tenyésztés végezhető. A streptococcus fertőzés 
veseszövődményeket okozhat, ezért gyermekeknél 7-10 nap elteltével vizeletvizsgálat szükséges 
haematuria irányában postinfectiosus glomerulonephritis kizárására. 

Kezelés 

A kezelésben az első és legfontosabb lépés a pörkök eltávolítása vizes, 3% hydrogén-peroxidos, 
Neomagnolos vagy híg kamillás borogatással. A pörk alatti hámfosztott terület Betadine-ecseteléssel 
és 1-2% salycil-vaselinnel (Ung. ad vulnera FoNo) vagy Ung. Antisepticum FoNo készítménnyel 
kezelendő. Súlyosabb helyi gyulladás esetén antibiotikumtartalmú kenőcs (Fucidin - natrium fusidat, 
Baneocin - neomycin-bacitracin, Bactroban-mupirocin) lokális alkalmazása ajánlott. Kiterjedt 
impetigo esetén pedig orális antibiotikum szükséges (penicillin, cephalosporin, erythromycin). 
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Prevenció 

A megfelelő tisztálkodás segít a megelőzésben. Orrfolyás esetén az arc rendszeres mosása, a bőr 
ápolása ajánlott. Javasolt az ágynemű, párnahuzat gyakori cseréje. A bőr apró sérüléseit mindig el kell 
látni. A betegség fertőző, ezért a közös törülköző, borotva és ruházat használata is segíti terjedését. 
Kerülni kell a fertőzött beteggel való közvetlen érintkezést. Ha nem lehetséges, gyakori fertőtlenítő 
kézmosás és a beteg bőrterület fedőkötése segíthet a megelőzésben. 

Folliculitis 

Bevezetés 

A folliculitis a szőrtüsző akut, gennyes gyulladása. Fertőző bőrbetegség, melyet baktérium okoz. 
Főként a végtagokon (lábszár, comb, kar), az arcon (szakáll- és bajusztájék, áll) és a hajas fejbőrön 
jellemző, de a törzsön is bárhol kialakulhat. 

Definíció, BNO tartomány 

A folliculitis a szőrtüsző leggyakrabban bakteriális fertőződés okozta gennyes gyulladása. A 
furunculus vagy kelés a szőrtüszőre lokalizált mélyebb szöveteket is érintő gyulladásos bőrbetegség. 
Furunculosisnak nevezzük, ha a furunculusok folyamatosan és nagyszámban jelennek meg. Ha 
egymás mellett több furunculus képződik, azt carbunculusnak nevezzük. 

L0890 A bőr és a bőralatti szövetek helyi fertőzései, k.m.n. 
L0290 Bőrtályog, kelés, carbunculus, k.m.n. 

 

Epidemiológia 

Gyakori bőrbetegség. Valódi gyakoriságát azonban a fel nem ismert és jelentéktelen formák nagy 
száma miatt nem lehet megbecsülni. 

Mortalitás/morbiditás 

Legtöbbször ártalmatlan, de az arcon keletkező folyamat a vénás és nyirokutakon keresztül 
meningitist okozhat. 

Nem, életkor  

Férfiakon gyakoribb. Bármely életkorban előfordulhat. 

Pathophysiológia 

A kórokozó a szőrtüszőn, apró sérülésen vagy tűszúrásnyi seben jut be a bőrbe, és ott gyulladást 
okoz. Gyakran nincs egyértelmű behatolási pont. Hajlamosító tényezők a fokozott izzadás, a bőr 
felázása, a bőrt dörzsölő ruházat viselése, elhanyagolt bőrhigiéne, zsíros kozmetikai szerek, zsíros 
bőr. A rendszeresen borotvált vagy epilált szőrzet esetén a visszahajló vagy benőtt szőr okoz 
folliculitist. Néha nem megfelelően fertőtlenített forró fürdő vagy pezsgőfürdő után jelennek meg. 
Ezt nevezik "forró fürdő folliculitisnek". 
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A bakteriális folliculitis a leggyakoribb forma. Általában Gram-pozitív baktériumok, főleg 
Staphylococcusok (leggyakrabban Staphylococcus aureus) és Streptococcusok, ritkábban Gram-
negatív (Enterobacter, Klebsiella, Escherichia coli, Proteus, ritkán Pseudomonas aeruginosa - forró 
fürdő folliculitis) kórokozók okozzák. Folliculitist okozhat ritkább esetben vírus (pl. Herpes folliculitis) 
vagy leginkább immunszuprimáltak esetében gomba (Candida albicans, esetenként 
Dermatophytonok) is. 

Hatáskör/kompetencia 

A bőr banális infekcióinak ellátása a háziorvosi alaptevékenység szakmai „minimum" 
követelményrendszerébe tartozó tevékenység. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Gyakran fordul elő elhízás esetén, cukorbetegségben, egyes lokális vagy szisztémás gyógyszerek (pl. 
glukokortikoidok) szedésekor. 

Fizikális vizsgálat 

A klinikai kép alapján könnyű a diagnózis. Az elváltozás szabad szemmel és kézi nagyítóval történő 
megtekintése elég a diagnózishoz 

Tünetek 

A folliculitis a szőrrel vagy hajjal borított területeken kialakuló 1-3 mm átmérőjű apró sárga 
gennyhólyag, melynek közepét szőrszál fúrja át (1. ábra). A gyulladás lehet felületes, ilyenkor alig 
veszi körül vérbővebb udvar. Ha a gyulladás mélyebb, a hyperaemiás udvar nagyobb. 

 

1. ábra. Folliculitis (dr. Dunai Klaudia felvétele) 
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Ha a fertőzés mélyebbre terjed, furunculus alakul ki. Fájdalmas, gyulladt csomók keletkeznek 
leggyakrabban tarkótájon, a fenekeken, arcon, de egyéb szőrrel borított testfelszínen is 
jelentkezhetnek. A csomók átmérője 3-5 cm is lehet. Először a szőrtüszőnyílás körül bőrpír, duzzanat 
jelenik meg, majd kb. két nap múlva a csomó közepén fehéres-sárgás gennycsap alakul ki, mely genny 
kíséretében kiürül. 

Diagnózis 

A klinikai kép alapján. 

Differenciál-diagnózis 

A szőrtüszőgyulladást el kell különíteni a pattanástól (acne) és az egyéb arcon előforduló gyulladástól 
(rosacea, perioralis dermatitis). Gyógyszerek, a szervezetbe jutó halogének (jód, klór, bróm), gombás 
fertőzések is okozhatnak hasonló tüneteket. 

Laboratóriumi és egyéb vizsgálatok 

Célzott antibiotikumos kezeléshez bakteriológiai tenyésztés és antibiotikum érzékenység 
meghatározás végezhető. 

Kezelés 

Felszínes gyulladások esetén elegendő a szőrszál eltávolítása és lokális fertőtlenítő szerek 
(Neomagnol, Betadine), illetve lokális antibakteriális szerek alkalmazása (neomycin, clindamycin, 
Bactroban/mupirocin, Fucidin/natrium-fuzidat). Súlyosabb esetekben, ha nagy kiterjedésű vagy mély 
folyamatokról van szó, mérlegelendő szisztémás antibiotikum (penicillinek, cephalosorinok) adása a 
helyi kezelés mellett. 

Gomba okozta folliculitis esetén antibiotikum adása ronthatja a tüneteket. Ilyenkor gombaellenes 
szert kell alkalmazni helyileg (ekonazol) vagy oralisan (flukonazol). 

A furunkulus és karbunkulus kezelése is fertőtlenítéssel és antibakteriális hatású kenőccsel történik, 
melyet célszerűbb párakötésben alkalmazni az elváltozások beolvadásáig, felpuhulásáig. Szükségessé 
válhat a folyamat sebészi megnyitása és drenálása is. Hőemelkedés vagy láz esetén a helyi kezelést ki 
kell egészíteni szisztémás antibiotikummal, melyet az elváltozásból vett sebváladék tenyésztés és 
antibiotikum érzékenység alapján célszerű megválasztani. 

Irodalom 

Palit A, Inamadar AC. Current concepts in the management of bacterial skin infections in children. 
Indian J. Dermatol. Venereol. Leprol. 76:476. (2010) 
Dobozy A et al. Bőrgyógyászat. Eklektikon (2001) 
Rakel RE. Textbook of Family Practice. 4th Ed. WB Saunders, pp. 473, 1123., 1140. (1990) 
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Betegtájékoztató 

Impetigo 

Az ótvar (impetigo) banális bőrfertőzés. Gyermekkorban fordul elő leggyakrabban, gyorsan terjed a 
családban, óvodában, iskolában. A fertőzést baktériumok okozzák, melyek a külső környezetből vagy 
a beteg saját légúti váladékával kerülnek a bőrfelszínre. Bőrsérüléseken vagy bőrbetegségek miatt 
károsodott bőrfelszínen a kórokozó bejut a bőrbe és ott gyulladást okoz. Gombás fertőzést, napégést, 
rovarcsípést követhet. A fertőzés következtében apró gennyes hólyagok képződnek a bőrön, majd 
megpattanva helyükön mézsárga pörk fedi a gyulladt alapot. 

A pörkök eltávolítása javasolt vizes, 3% hydrogén-peroxidos, Neomagnolos vagy híg kamillás 
borogatással. A pörk alatti hámfosztott terület Betadine-ecseteléssel és 1-2% salycil-vaselinnel (Ung. 
ad vulnera FoNo) vagy Ung. Antisepticum FoNo készítménnyel kezelhető. Súlyosabb helyi gyulladás 
esetén antibiotikum tartalmú kenőcs (Fucidin - natrium fusidat, Baneocin - neomycin-bacitracin, 
Bactroban-mupirocin) helyi alkalmazása ajánlott. Kiterjedt impetigo esetén pedig antibiotikum 
szükséges. 

A megfelelő tisztálkodás segít a megelőzésben. Orrfolyás esetén az arc rendszeres mosása, a bőr 
ápolása ajánlott. Javasolt az ágynemű, párnahuzat gyakori cseréje. A bőr apró sérüléseit mindig el kell 
látni. A betegség fertőző, ezért a közös törülköző, borotva és ruházat használata is segíti terjedését. 
Kerülni kell a fertőzött beteggel való közvetlen érintkezést. Ha nem lehetséges, gyakori fertőtlenítő 
kézmosás és a beteg bőrterület fedőkötése segíthet a megelőzésben. 

Folliculitis 

A folliculitis a szőrtüsző akut, gennyes gyulladása. Fertőző bőrbetegség, melyet baktérium okoz. A 
furunculus vagy kelés a szőrtüszőre lokalizált mélyebb szöveteket is érintő gyulladásos bőrbetegség. 
Furunculosisnak nevezzük, ha a furunculusok folyamatosan és nagyszámban jelennek meg. Ha 
egymás mellett több furunculus képződik, azt carbunculusnak nevezzük. Gyakori bőrbetegség, 
bármely életkorban előfordulhat. Férfiakon gyakrabban fordul elő. 

A kórokozó a szőrtüszőn, apró sérülésen vagy tűszúrásnyi seben jut be a bőrbe, és ott gyulladást 
okoz. A szőrrel vagy hajjal borított területeken 1-3 mm átmérőjű apró sárga gennyhólyag alakul ki, 
melynek közepét szőrszál fúrja át. A gennyhólyagot vérbő udvar veszi körül. 

Ha a fertőzés mélyebbre terjed, furunculus alakul ki. Fájdalmas, gyulladt csomók keletkeznek 
leggyakrabban tarkótájon, a fenekeken, arcon. A csomók átmérője 3-5 cm is lehet. Először a 
szőrtüszőnyílás körül bőrpír, duzzanat jelenik meg, majd kb. két nap múlva a csomó közepén fehéres-
sárgás gennycsap alakul ki, mely genny kíséretében kiürül. 

Hajlamosító tényező a fokozott izzadás, a bőr felázása, a bőrt dörzsölő ruházat viselése, elhanyagolt 
bőrhigiéne, zsíros kozmetikai szerek, zsíros bőr. A rendszeresen borotvált vagy epilált szőrzet esetén 
a visszahajló vagy benőtt szőr okoz folliculitist. Néha nem megfelelően fertőtlenített forró fürdő vagy 
pezsgőfürdő után jelennek meg. Ezt nevezik „forró fürdő folliculitis”-nek. 

Felszínes gyulladások esetén elegendő a szőrszál eltávolítása és lokális fertőtlenítő szerek 
(Neomagnol, Betadine), illetve helyi antibakteriális kenőcsök alkalmazása (Bactroban, Fucidin). 
Súlyosabb esetekben, ha nagy kiterjedésű vagy mély folyamatokról van szó, ajánlott háziorvoshoz 
vagy bőrgyógyászhoz fordulni. Ilyenkor mérlegelendő antibiotikum adása a helyi kezelés mellett. 
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A furunkulus és karbunkulus kezelése is fertőtlenítéssel és antibakteriális hatású kenőccsel történik, 
melyet célszerűbb párakötésben alkalmazni az elváltozások beolvadásáig, felpuhulásáig. Szükségessé 
válhat a folyamat sebészi megnyitása is. Hőemelkedés vagy láz esetén a helyi kezelést ki kell 
egészíteni szájon át adott antibiotikummal. 

Esetismertetés 

Az öt éves fiúgyermeket szülei hozták a kezelőorvosához. Édesanyja elmondása szerint a fiú két napja 
belázasodott, axillárisan 39,2 ºC-t mértek. Nurofen szirupot kapott, melyre a láz mérséklődött. A 
gyerek orrfolyásról, fejfájásról panaszkodott, köhögött, étvágytalan, bágyadtabb volt. Állán sárga 
pörkkel fedett gyulladásos elváltozás jelent meg. 

Egyéni és családi anamnézis: Zavartalan terhességből 39. héten per vias naturales született 
egészségesen. Felső légúti hurutos betegségen kívül egyéb betegsége nem volt, fejlődése jó ütemű, 
egyenletes. A kötelező gyermekkori védőoltásokat és a varicella elleni védőoltást megkapta. A szülők 
krónikus betegségben nem szenvednek. 

Fizikális vizsgálat: Fizikális vizsgálat során a garatképletek belövelltek voltak, a garatfalon 
váladékcsorgás látszódott. Orra váladékos, orrnyálkahártya duzzadt volt. A tüdő felett kóros zörej 
nem volt, a szív felett kissé tachycard, ritmusos szívhangok hallhatók. Az állon hyperaemiás alapon 
sárga pörkkel fedett elváltozások láthatók. 

Diagnózis: A tünetek és a fizikális vizsgálat alapján rhinopharyngitis és impetigo volt a diagnózis. 

Terápia: Hurutos tünetek kezelésére sós orrcseppes orrtisztítás, szükség esetén láz és 
fájdalomcsillapításra Nurofen (7,5 ml) mellett C-vitamin (Cebion csepp) és sok folyadék fogyasztása 
javasolt. Az impetigo kezelésére Neomagnolos állott vizes borogatással a pörkök eltávolítása és a 
sebalap Betadin oldattal való ecsetelése, majd Fucidin kenőcs alkalmazása javasolt. 

Kórlefolyás: 1 hét múlva a gyerek szüleivel kontroll vizsgálatra érkezett. Láztalanul, jó általános 
állapotban jelent meg, panaszai elmúltak. Állán a gyulladásos elváltozások nagyfokú javulása volt 
látható. Mivel a betegség szövődmények nélkül gyógyult, laboratóriumi vizsgálatokra, ill. 
tenyésztéses vizsgálatokra nem volt szükség. 

Összefoglalás: Az impetigo banális bőrfertőzés. Gyermekkorban fordul elő leggyakrabban. Időnként 
megfigyelhető orrfolyással járó betegségek esetén, ahol a kórokozók az orrváladékkal kerülnek az arc 
bőrére. Az esetek nagy részében lokális kezeléssel gyógyul, ritkán orális antibiotikum kezelésre van 
szükség. 

Tesztkérdések 

1. Melyik a felületes bőrfertőzések (impetigo és folliculitis) leggyakoribb kórokozója? 
A. Vírusok 
B. Enterococcus 
C. Proteusok 
D. Streptococcus pyogenes 
E. E. coli 
 
2. Milyen tényezők hajlamosítanak folliculitis kialakulására? 
A. Szőrzet borotválása, epilálása 
B. Diabetes mellitus 
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C. Fokozott izzadás 
D. Elhanyagolt bőrhigiéne 
E. Mindegyik 
 
3. Mi segítheti elő az impetigo kialakulását? 
A. Bőr gombás fertőződése 
B. Orrfolyással járó betegség 
C. Napégés 
D. Ekcéma 
E. Mindegyik 
 
4. Folliculitis terápiája során mit nem alkalmazunk az alábbiak közül? 
A. Lokális fertőtlenítés 
B. Szőrszál eltávolítása csipesszel 
C. Antibiotikum tartalmú kenőcs 
D. NSAID 
E. Oralis antibiotikum 
 
5. Impetigo terápiája során mit nem alkalmazunk az alábbiak közül? 
A. Lokális antibakteriális szerek 
B. Hámosító készítmény 
C. Lokális antivirális szerek 
D. Pörkök eltávolítása borogatással 
E. Antisepticus ecsetelők 
 
6. Mely betegségeknek lehet a Streptococcus a kórokozója az alábbiak közül? 
A. Impetigo 
B. Glomerulonephritis 
C. Folliculitis 
D. A és C válasz 
E. Mindhárom 
 
7. Mit tehetünk a bőrfertőzések megelőzése érdekében? (1 rossz válasz!) 
A. Apró bőrsérülések fertőtlenítése, ellátása 
B. Rendszeres kézmosás 
C. Párnahuzat, ágynemű rendszeres cseréje 
D. Antibiotikum profilaxis 
E. Megfelelő bőrhigiéne 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: E, 3: E, 4: D, 5: C, 6: E, 7: D 

Erysipelas (orbánc) 
dr. Cseplák György 

Bevezetés 

Szinoníma: Szent Antal tüze. Gyakoriságánál, potenciális súlyosságánál fogva az orbánccal minden 
háziorvos találkozik. A heveny, súlyos tünetekkel járó betegség hátterében mindig keresni kell a 
kiváltó és hajlamosító tényezőket (behatolási kapu, mycosis, cukorbetegség). 
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Definíció, BNO tartomány 

Az orbánc a bőr heveny, bakteriális, phlegmonosus gyulladása. Hivatalosan a komplikált bőr és 
lágyrész fertőzések közé sorolják. A súlyos, mélyebb szöveteket érintő, elhalással járó alakjai, 
amelyek toxikus voltuk miatt az egész szervezetet érintik, a bőrgyógyászati kezelésen kívül 
belgyógyászati és sebészeti ellátást is igényelnek. 

A46 Orbánc 
A46H0 Orbánc (erysipelas) 

 

Epidemiológia, mortalitás/morbiditás, nem, életkor 

Gyakori betegség. Az antibiotikumok bevezetése előtt átlagosan 20% körüli halálozással kellett 
számolni. A nemi hovatartozás nem releváns. Elsősorban a középkorúak és az idősek betegsége. 
Cukorbetegekben sokkal gyakrabban fordul elő. 

Társadalmi háttér 

Rossz körülmények között élő, elhanyagolt testi higiénéjű betegekben gyakoribb. 

Pathophysiológia, pathogenezis 

A hám kötőszövettel határos, alsó sejtsora (stratum germinativum) egyrétegű. A sejtek magja ovális, 
a sötét festődés jelzi, hogy állandóan oszlásban vannak. Az újabb sejtek felfelé nyomulnak, áltagban 
két hét alatt érik el a felszínt, közben magjukat vesztik, lapos, elszarusodott sejtté válnak, 
tetőcseréphez hasonlóan fedik be bőrünket. Az elszarusodott hámsejteket a szarusodás közben 
keletkezett lipidek és zsírsavak „ragasztják” a felszínhez, a legfelső szaruréteg sejtjei azonban 
elszabadulnak és folyamatosan peregnek le testünkről. Négyzetcentiméterenként és óránként 
átlagban 1300 sejt hullik le rólunk. Az elszarusodott, lipidektől rugalmas szarusejtek, a szaruréteg 
alatti, lipidekkel átitatott, savanyú vegyhatású sejtek képezik azt a hámgátat (barriert) amely megvédi 
a bőrt a gyenge elektromos ingerektől, vegyi anyagok, folyadékok behatolásától. A bőrfelszín savanyú 
vegyhatású, ez a pH nem kedvez a baktériumok, gombák megtelepedésének. A hám elszarusodott 
sejtjei és a hámsejteken áthatoló tonofiblillum hálózat, mint a hám „vasbetonváza”, mechanikus 
ingerektől is megvéd bennünket. A savanyú vegyhatású hámfelszínen élő sokféle baktériumból álló 
saját baktériumflóra is hozzájárul ahhoz, hogy patogén kórokozók könnyen ne tudjanak a 
bőrfelszínen megtapadni. 

A kórokozó a (1) védelmét vesztett hámon, (2) a beteg vagy (3) sérült bőrön át jut az irhába. A 
kórokozó az esetek 95-96%-ában az A csoportba tartozó Streptococcus pyogenes (β-haemolyticus). 
Más kórokozóra kell gondolni, ha az elsőként beállított penicillin kezelés két nap elteltével 
hatástalan: Staphylococcus aureusra, B,C, és G szerocsoportba sorolt Streptococcusokra, 
Enterococcus faecalisra, Pseudomonas aeruginosara, Klebsiellára, Escheria colira, ritkán más Gram-
pozitív, és Gram-negatív baktériumokra, a kötőszövet mélyét érintő esetekben jó, ha anaerob 
baktériumokra (pl. Clostridiumokra) is számítunk. Az antibiotikumokra 2 nap alatt nem gyógyuló 
orbánc esetén az MRSA lehetőségére is gondolni kell. 

Az elmúlt évszázad utolsó évtizedeitől szaporodott meg a meticillinre rezisztens Staphylococcus 
aureus (MRSA) fertőzések száma. Érdekes módon a kórházakban terjedő HA-MRSA (hospital-acqired 
MRSA) törzsek által létrehozott fertőzések sok szempontból különböznek a területen bőrbe jutott 
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(community-acquired MRSA) CA-MRSA törzsektől kialakult betegségektől. Az MRSA fertőzés réme a 
gyógyítóknak. Nehéz a megfelelő gyógyszer beállítása, a lobgátak miatt nehéz a fertőzött 
területekhez hozzáférni. 

Hatáskör/kompetencia 

Bejelentési kötelezettség nincs. A beteget kórházba kell utalni, ha toxikus tünetei vannak, ha 
nincsenek meg az otthoni ellátás feltételei, és ha szövődményes orbáncról van szó. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Hajlamosító tényezők: cukorbetegség, perifériás érbetegségek, vérellátási zavarok (arteriosclerosis, 
ulcustrophicum, ulcus cruris), beteg, nedvező gyulladásos bőrfelszín, rovarcsípés, rovarszúrás 
szúrcsatornáján át (pl. bögölyszúrás helyén), idős kori „védtelen bőrön” át, immunszupprimált beteg 
védtelenné vált, vagy sérült bőre, tartós szteroid kezelés alatt álló beteg bőre, előző erypispelas 
miatt, vagy más okokból kialakult lymphoedemás, lymphosclerosisos bőrfelszín. 

Fizikális vizsgálat 

A belépési kapu károsodott védekezésű bőr vagy bőrsérülés, (bőrgyulladás, lábujjak közötti gombás 
folyamat). Betegeink alapos (!) vizsgálatakor, a beteg területen, vagy környékén könnyű megtalálni az 
el nem látott sérüléseket. Mivel az erysipelas leggyakrabban az alsó végtagokon alakul ki, soha ne 
feledkezzünk meg a lábujjak közötti bőrterületek vizsgálatáról, keressük az ottani összefekvő 
bőrterületnek számító rések gombás fertőzéssel járó berepedéseit,a felpuhulásokat. A legkisebb 
gyanú esetén (felpuhulás, fehér színű hám, viszkető érzés, érzékenység, fájdalom) is állítsunk be 
gombásodás elleni kezelést. 

Tünetek: A négy főtünet (HKNM): 

 Hirtelen kezdet („egyik percről a másikra”), 

 Körülírt területen, éles, egyenetlen szél („lángnyelv-szerű” kép, 1. ábra), 

 Nagyon gyors terjedés, 

 Magas láz (enélkül kétséges a diagnózis). 
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1. ábra. Erysipelas. Éles, egyenetlen szél, élénkpiros terület (dr. Szép Zoltán főorvos felvétele) 

A folyamat féloldali, egy helyen jelentkezik, de néha a regionális nyirokcsomók felett is piros 
(gyulladásos) lehet a bőr. Az elesettség, betegség érzés kifejezett, a hányinger, hányás nem ritka és 
izomfájdalom is fennállhat. 

Klinikai alakjai: A fertőzés következménye a beteg védekezőképességének állapotától (pl. 
immundeficites állapot, betegségtől legyengült szervezet, anyagcsere-zavar, így diabetes), életkorától 
(időskori hypergia), a kórokozó tulajdonságaitól függenek. A fent leírt klasszikus forma mellett létezik: 

 E. bullosum (a gyulladásos fokozott folyadékkilépés következtében hólyagok (vesiculák, 
bullák) alakulnak ki (2. ábra) 
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2. ábra. Erysipelas vesiculosum (dr. Szép Zoltán főorvos felvétele) 

 E. haemorrhagicum (heves gyulladás, kapilláris, kis ér károsodás után), 

 E. migrans (szomszédos területekre terjedés ritkán, de előfordulhat), 

 E. recidivans. A többszöri kiújulás gyakori. (Találkoztam 43-szoros kiújulással is). (A 
kezeléseknél leírt utókezeléssel megelőzhető). 

 Cellulitis. A kifejezést orvosi értelemben diffúz bőralatti fertőzés megjelölésére használják. 
Mindazonáltal a fogalmat sokat félrevezető értelemben használják. A cellulitis szó alatt 
cellulák (sejtek), esetleg zsírszöveti kis egységek gyulladását érthetnénk. De „sejtgyulladás” 
nem létezik. Ezt a fogalmat a kozmetikai ipar vette birtokba és a bőrgyógyászatilag 
legképtelenebb állapot megjelölésére használják. Ne használjuk kórkép megjelölésre! 

H6010 A külső fül cellulitise 
K1220 Cellulitis és abscessus a szájban 
L03 Cellulitis 
L0300 Az ujj, lábujj cellulitise 
L0310 A végtag egyéb részeinek cellulitise 
L0320 Az arc cellulitise 
L0330 A törzs cellulitise 
L0380 Egyéb lokalizációjú cellulitis 
L0390 Cellulitis, k.m.n. 
L9830 Eosinophiliás cellulitis [Wells] 
N7300 Akut parametritis és medencei cellulitis 
N7310 Krónikus parametritis és medencei cellulitis 
N7320 Parametritis és medencei cellulitis, k.m.n. 
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 E. abscedens esetében a felületes beolvadás az erysipelas területén alakul ki. Fájdalmas, 
feszülés érzéssel jár, felette a bőr tömött, kisimult, vizsgálatakor fluktuálás érezhető. Az ilyen 
tünetekkel rendelkező bőrterületen, kesztyűs kezekkel, a fluktuációt keresni kell! 

 Fascitis necrotisans (E. gangraenosum). Súlyos, (kb. 20%) halálozással járó kórkép. Lényege a 
fasciáig lehatoló, a fasciát, az izmokat, időnként a csontokat is érintő gennyes folyamat. 
Leggyakrabban a test alsó felén, ritkábban az arcon találjuk. Az esetek felében 
coagulopathiás, máj-, vesebeteg egyéneken. Feszülő mély tályogról van szó, amelyet időben 
fel kell ismerni és sebészi feltárással kell a kezelést megkezdeni. Széles spektrumú 
antibiotikumok adása szükséges és fontos a bakteriológiai tenyésztési vizsgálat kérése. 

Szövődmények 

A lymphangitis, lymphadenitis regionalis a betegség velejárója. Kialakulhat az egész szervezetet 
érintő toxikus hatás, sepsis, mélyre terjedő szövetelhalás (hypergiás, anergiás betegeknél, kezeletlen 
esetekben, speciális kórokozó esetén), mélybe terjedés (erysipelas abscedens, fascitis necrotisans, 
osteomyelitis kialakulása). Arcközépi folyamatnál meningitis alakulhat ki. 

Laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 

Emelkedett vörösvérsejt-süllyedés, leukocytosis, balra tolt vérkép, magas CRP. Bakteriális 
tenyésztésre ritkán, elsősorban differenciál-diagnózis vagy szövődmények jelentkezésekor van 
szükség, 

Diagnózis 

A klinikai kép alapján. 

Differenciál-diagnózis 

Erysipeloid (Rosenbach), sertésorbánc (BNO A2600). Hússal foglalkozók, hentesek betegsége. A 
sertésorbánc kórokozója a hús feldolgozása közben kerül a sérült bőrbe. Lappangási idő: 1-7 nap. 
Kórokozó: Erysipeloid rhusiopathiae, (csillós pálca). Tünetek: A behatolás helye körül éles szélű, lilás-
piros gyulladás alakul ki. Láz, általános tünetek csak ritkán alakulnak ki. Lefolyás: Pár hét alatt 
spontán gyógyul. Therápia: Penicillin. Penicillin-túlérzékenység esetén erythromycin, rifampicin, 
ciprofloxacin. 

Kezelés 

I. Belső kezelés 

Szigorú fekvés elrendelése. Általános állapot felmérése. A beteg és környezetének psychés 
támogatása. Ha a kóros terület nedvezik, hólyagos, pustulás, vagy mélyből punkcióval váladékot 
nyerhetünk, kérjünk baktériumtenyésztést és rezisztencia vizsgálatot, hogy célzott antibiotikus 
kezelést végezhessünk, ha beállított kezeléseink nem hozzák meg a kívánt eredményeket. 

1. Szövődménymentes esetekben: Penicillinek, amoxicillin+klavulánsav, 
2. Szövődményes orbánc (beolvadás, mélyre terjedés, fascitis, necrotisans, osteomyelitis) 

esetén: ceftriaxon+metronidazol kombinációja, clindamycin, ciprofloxacin. Vagy: tenyésztési, 
rezisztenciavizsgálatok szerint. 
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Fontos: mivel az életveszélyt jelentő szövődményes esetekben az egész szervezet érintett, a 
szükséges kivizsgálás, laboratóriumi vizsgálatok megkérése, konzíliárius tevékenység megszervezése, 
a belső szervek érintettségének megítélése, a szükséges kezelések beállítása céljából kívánatos, 
szükséges az intézeti ellátás kérése bőrgyógyászati, belgyógyászati osztályokon. Beolvadás, mélyre 
terjedés gyanúja esetén sebészi konzílim, esetleg ellátás kérése szükséges, nem halasztható. 

3. Világszerte egyre növekvő gondot jelent a CA-MRSA és a HA-MRSA esetek kezelése. A 
kezeléseknél használt részben hatásos, részben támogatott, nem támogatott gyógyszereket 
felsorolom: teicoplaninum: 400 mg-os adag 16981 Ft, tigecyclin: 10x50 mg 142898 Ft, 
carbapenem: 500 mg, 10x10 ml 54364 Ft, linezolid tbl., inf., susp., retapamulin hatóanyagú 
kenőcs 5 g 3299 Ft, vankomycin (Sta. aur. törzsek érzékenysége csökken), clindamycin 
(közepesen súlyos esetekre, kombinációban, alacsony rezisztenciáknál), 
rimethropim+sulfamethoxazol, daptomycin 350 mg-os por inf.-hoz. 

II. Külső kezelés 

Ecsetelők: 

 Betadine nagy hígítású oldattal ecsetelés csak jódra nem érzékenyeknek jó. 

 Rivanol oldat. A II. világbáborúban felkapott szer volt. 0,5% vizes oldata javasolt. 

 Fuchsin. 0,5%-osalkoholos (alcoholum dilutum 70%) oldat. Színez, óvatosan használva a 
ruházat nem színeződik. 

 Nem ajánlott: Hármasfesték (színez, az egyik összetevője (methylrosanilin) a fiatal sejteket 
károsítja), Castellani oldat (sok az indokolt ellenjavallata), fuchsin nélküli Castellani oldat 
(pont a hatásos fuchsin hiányzik belőle). 

 Egyéb ecsetelőknél nézzük meg az összetételt. Érzékenység előfordulhat. 

Borogatások: 

Borogatni kizárólag kenőccsel védett bőrfelszínt szabad. A nem védett bőrfelszínt a borogatás 
felpuhítja, a létező barrier tovább károsodik. Krémmel nem lehet a bőrt védeni, mivel a krémet a 
borogató folyadék perceken belül leoldja. A hámgát (barrier) állapota a gyógyítás és megelőzés 
szempontjából döntő fontosságú, azt védenünk kell. A bőrfelszínt védhetjük: 

 Ung. alum. acet. tart. FoNo. savanyú vegyhatású kenőccsel, 

 Ung. emolliens FoNo közömbös kenőccsel, 

 Aqua bóros kenőcs: Rp./sol. acidi borici (2%-os) gta 20,00, cholesterini gta 2,00, vaselini 
albigta 50,00, aquae destill. ad gta 100,00. M.f.ung. D.S. aqua bóros kenőcs. 

Tilos a jeges borogatás, mert a jeges hűtés reaktív vérbőséget vált ki, a gyulladás fokozódik. A gyakori 
érzékenység miatt nem ajánlott a kamillás borogatás. Csupán csapvíz hőmérsékletű vízzel 
borogassunk. 

Fertőtlenítő borogatáshoz: egy liter vízre rendeljünk egy Neomagnol tablettát. Borogatáshoz készített 
oldatot ne készítsék szűk nyakú üvegben, nehogy valaki megkóstolja, és rá kell írni, hogy borogató 
folyadék, külsőleg! 

Hűtő hatású borogatáshoz: Aluminium aceticum tartaricum solutum FoNo, amit a borogatáshoz 10-
20 szorosára fel kell hígítani. 



 2721 

Gondozás 

Beteg környezetének, környezetében lévők kezének fertőtlenítése. Kézfertőtlenítésre, tárgyak 
letörlésére: 1 tbl Neomagnolt egy liter vízben feloldva. Vagy negyed deci olcsó Hypót egy liter vízhez 
önteni. De: ne használjunk illatosított klóros szereket, az illatanyagok érzékenyíthetnek. Gondoljunk a 
használt kötszerek, ruházat kezelésére. Gyógyulás után ellenőrizzük a laboratóriumi értékeket 
(belszervi károsodás?) Ellenőrizzük a szívizomzat állapotát. Erysipelas után ez indokolt. 

Sokszor előfordul, hogy az orbánc hívja fel a figyelmet a háttérben zajló cukorbetegségre, ezért 
szükséges a folyamat lezajlása után diabetes irányában vizsgálatokat végeznünk. 

Terápiás elégtelenség 

Súlyos szisztémás tünetek vagy nem gyógyuló folyamat esetén hospitalizáció feltétlenül indokolt. 

Primer prevenció 

A lábujjak közötti területeket rendszeresen ellenőrizni kell. A beteg ne járjon mezítláb, lehetőleg zárt 
cipőt viseljen. Ugyanakkor kerülni kell a rossz lábbelit. Fontos a gyakori cipő- és zokniváltás. 
Cukorbetegek körében gyakori az orbánc. A diabeteses lábápolással kapcsolatban leírtak betartása 
különösen fontos. 

Sérülés esetén mielőbbi sebfertőtlenítés szükséges, ezért mindig tartson otthonában sebfertőtlenítő 
oldatot (alkoholos jódoldat, klórhexidin-, alumíniumtartalmú oldatok). A bőrgomásodást kezelni kell. 

Az időskori bőr sorvadt, sorvadtak a bőrfelszínt savanyú vegyhatású zsírosodását biztosító faggyú-, és 
verítékmirigyek is. Arra is számítani kell, hogy az időskorúak bőrt, hámot nagyon igénybe vevő 
mosdó, zuhanyozó szereket használják. Rontja a bőrfelszín védekezésképességét a mosott ruhában 
maradó mosószer nyomok, öblítő szer maradványok. Javasoljuk a folyékony mosószerek használatát, 
az öblítőszerek helyett (!!), a mosógépbe, az öblítőszer helyett fél deci konyhai, 10%-os ecetet 
öntsenek. 
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Dobozi A et al. Bőrgyógyászat. Eklektikon (1998) 
Magyar S et al. Komplikált bőr- és lágyrész-fertőzések empirikus antibiotikus terápiája a 
bőrgyógyászati gyakorlatban. Orv. Hetil. 152:252. (2011) 
Morris AD. Cellulitis and erysipelas. Clin. Evid. (Online). 2008 Jan 2; 2008. pii:1708. (2008) 
Shimizu T, TokudaY. Necrotizing fascitis, Intern. Med. 49:1051. (2010) 
Szakai A. Szemléletváltás a bőr- és lágyész-infekciók megítélésében és kezelésében. LAM 19:273. 
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Tesztkérdések 

1. Milyen hosszú az erysipelas kezdete? 
A. Egy nap alatt fejlődik ki 
B. 3 nap alatt fejlődik ki 
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C. Hirtelenül kezdődik 
 
2. A Szükséges-e a kezelés megkezdése előtt baktériumtenyésztés? 
A. Igen 
B. Nem szükséges, csak ha van rá lehetőség 
C. Nincs rá lehetőség 
 
3. Mikor van szükség antibiotikum váltásra? 
A. Ha a gyógyulás jelei nem láthatók fél napon belül 
B. Ha a gyógyulás jelei nem láthatók négy napon belül 
C. Ha a gyógyulás jelei nem láthatók 2 napon belül 
 
4. A recidívát legjobban elősegíti: 
A. Idős kor 
B. Egészségtelen életmód 
C. Nyirokoedema 
 
5. A gyógyulás után ellenőrizni kell: 
A. Az ízületek állapotát 
B. Általános laboratóriumi vizsgálat kérése mellett a szívizom állapotát 
C. Szemészeten a szemfenék állapotát 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: B, 3: C, 4: C, 5: B 

Gombás fertőzések 
dr. Torzsa Péter 

Bevezetés 

Az utóbbi néhány évtizedben rohamosan növekszik a gombás bőrbetegségekben szenvedők száma. A 
háziorvosi praxisban szinte minden második, más diagnózis miatt vizsgált betegen megtalálhatjuk a 
bőrön, körmön a gombás fertőzés tüneteit. 

Definíció, BNO tartomány 

A hazánkban előforduló patogén gombák három csoportba oszthatók: dermatophytonok, 
sarjadzógombák, penészgombák. 

B3680 Egyéb meghatározott felületes gombás bőrbetegségek 
B3690 Gombás felületes bőrbetegség, k.m.n. 
B4870 Opportunista gombás fertőzések 
B4880 Egyéb meghatározott gombás fertőzések 
B3720 A bőr és a köröm candidiasisa 
B3500 Tinea barbae és tinea capitis 
B3510 Tinea unguium 
B3520 Tinea a kézen 
B3530 Tinea a lábon 
B3540 Tinea a testen 
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Prevalencia 

A kórokozó gombák közül leggyakrabban a dermatophytonok (60-70%), ritkábban a sarjadzógombák 
(30-40%) és legritkábban a penészgombák (3-5%) okoznak megbetegedéseket. A családorvosi 
praxisban a dermatomycosisok gyakorisága 3%-ra tehető. 

Nem, életkor 

A gombás fertőzés előfordulási aránya nem különbözik a két nemben. A mycosis capitis superficialis 
et profunda elsősorban gyermekeken, ritkán felnőttek hajas fejbőrén látható. Tinea faciei is főleg 
gyermekkorban fordul elő. Az onychomycosis idős életkorban gyakori, és az alsó végtag romló 
keringési viszonyai okozzák. 

Társadalmi háttér 

A bőr- és körömgombásodás az egyik legismertebb, ugyanakkor a legtitkoltabb bőrbetegségek közé 
sorolható. A társadalmi előítéletek, a nem túl esztétikus tünetek az ápoltság hiányát keltik, amely 
szégyenérzetet vált ki a fertőzöttekből. Az előítéleteknek köszönhetően, illetve a hiányos ismeretek 
miatt a betegek a gyakran már csak kiterjedt fertőzéssel keresik fel a bőrgyógyászati 
szakrendeléseket, vagy fordulnak háziorvosukhoz. A korszerű (nagy hatású, rövid távú kezelést 
igénylő) lokális és orális antimycoticumok lényegesen lerövidítik a kezelés időtartamát. 

Hatáskör/kompetencia 

A mycosisok felismerésében, kezelésükben fontos szerepe van a családorvosnak. Kérjünk 
gombavizsgálatot a gombás körömbetegségek kezelése előtt, tenyéri, talpi allergiás ekzemához 
hasonlító esetekben (ilyenkor célszerű epicutan allergiás vizsgálatot végezni), urethrából, vaginából 
eredő folyás eseteiben, hajas fejbőrre lokalizálódó elváltozások eseteiben. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A gombák ubiquiter elterjedése és azonos expozíció mellett sem kap minden ember gombás 
fertőzést. Létrejöttében az egyéni hajlam döntő jelentőségű. A sarjadzógombák egészséges egyének 
nyálkahártyáin, a béltraktusban is kimutathatók. Patogénné válásukhoz különböző hajlamosító 
tényezők (pl. gyógyszerek, műtétek, intenzív terápiás beavatkozások, immundeficiens állapotok 
(AIDS!) szükségesek. A dermatophytonok okozta bőrelváltozások igen változatosak. Ugyanazon 
gomba különböző egyénen más típusú reakciót vált ki. Különböző dermatophytonok morfológiailag 
azonos klinikai képet idézhetnek elő. 

Fizikális vizsgálat 

A gombás bőrfertőzés klinikai képe jellegzetes: a folyamat többnyire felületes, finom hámreakciókat 
mutat, körkörös, általában aszimmetrikus, centrifugálisan terjed, aktív és már gyógyult részek 
váltakoznak a fertőzésen belül, általában erősen viszket. Jellegzetes tulajdonsága, hogy szteroid 
tartalmú kenőcsök hatására szóródik, és ezért romlik a beteg állapota. 
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Laboratóriumi vizsgálat 

Az orális antimycoticumok alkalmazása során rendszeres vérkép- és májfunkció-vizsgálat elvégzése 
szükséges, valamint fontos a gyógyszerek felírása előtt a gyógyszerismertetőben leírt kölcsönhatások 
figyelembevétele, melyek nem azonosak a különböző készítményeknél. Lokális antimycoticus szerek 
alkalmazásakor laboratóriumi vizsgálat nem szükséges, de a gombás fertőzésre hajlamosító diabetes 
mellitust ki kell zárni. 

Egyéb vizsgálatok 

A gombás megbetegedés diagnózisa néhány percen belül felállítható, ha a gyanús lézió aktív széléről 
kaparékot nyerünk egy tárgylemezre, és azt egy csepp 10%-os kálium-hidroxid oldat hozzáadásával 
melegítjük. Ez a teszt (KOH preparátum) akkor pozitív, ha hyphák (fonálgombás fertőzésben), vagy 
hyphák és spórák (candida-fertőzésben vagy pityriasis versicolor esetén) láthatók. A 
gombatenyésztést úgy végezzük, hogy a bőrkaparékot Sabouraud-glükóz agarra oltjuk. A tenyésztés 
sokkal érzékenyebb és specifikusabb, mint a mikroszkópos KOH vizsgálat, de az eredményre 3-4 hetet 
kell várni. A mikológiai vizsgálatokat mikológiai laboratóriumokban végeztethetjük el. 

Pityriasis versicolor esetén a kaparék KOH preparátuma a hyphák és a spórák típusos elrendeződését 
mutatja („spagetti és húsgombócok"), ami a kórokozó dimorf természetét tükrözi. 

Onychomycosis gyanúja esetén klinikai diagnózis felállításához mikroszkópos és párhuzamosan 
Sabouraud-glükóz agaron és speciális táptalajokon végzett tenyésztéses gombavizsgálat, valamint a 
kitenyésztett gombafaj meghatározása szükséges. Gyakorlati szempontból ugyanis fontos annak 
eldöntése, hogy dermatophyton-, sarjadzó- vagy penészgombák által okozott kórképről van szó, 
amely nagymértékben befolyásolja a megfelelő gyógyszer kiválasztását. A mikroszkópos 
készítményben mind a fonalak, mind a spórák kimutatása gombás eredetre utal, de a kórokozóra 
csak ritkán lehet a KOH preparátumból következtetni. Amennyiben a vizsgálat során penészgomba 
tenyészik ki, a vizsgálat megismétlése javasolt a gomba kóroki szerepének eldöntésére. 

A leggyakoribb dermatomycosisok 

A dermatophyton gombák felületes mycosist okoznak, a bőrt és függelékes szerveket (haj, szőr, 
köröm) betegítik meg. A dermatophytonok közül napjainkban uralkodó gombafajok a Trichophyton 
(T.) rubrum, T. mentagrophytes, valamint az állatról emberre terjedő Microsporum (M.) canis. 

Mycosis capitis superficialis et profunda 

Elsősorban gyermekeken, ritkán felnőttek hajas fejbőrén kerek vagy ovális hajhiányos területek 
láthatók. A hajszálak letöredeznek, mivel az organizmus a hajszálba terjedve annak a hajas fejbőrhöz 
közeli letörését okozza. Mély formában csomó- és tályogképződés figyelhető meg. A kórokozók a 
Microsporum és Trichophyton genusba tartoznak. A Microsporum canis a tinea capitis másik gyakori 
oka, és lázat, fájdalmat, valamint lymphadenopathiát okozhat. 

Klinikai kép 

A mycosis capitis előfordulási gyakorisága az 1970-es évektől folyamatosan emelkedik. Típusos 
esetben a betegek 4–14 év közöttiek és rosszabb szociális-gazdasági helyzetben élő családokból 
származnak (valószínű az összefüggés a túlzsúfoltsággal). A kórokozó rendszerint gyermekről 
gyermekre vagy háziállatról gyermekre terjed. A betegség foltos alopeciát okoz. Az alopeciás 
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területek gyakran finoman hámlanak, és néha a plakk széle enyhén vagy mérsékelten erythemás (1. 
ábra). Néhány gyereknél kerion néven ismert késői típusú gyulladásos hiperszenzitivitási reakció lép 
fel, amely fellazult, kiemelkedő, nedves plakk formájában mutatkozik a hajas fejbőrön. A tinea capitis 
rendszerint nem hagy heget, kivéve ha súlyos szekunder bakteriális fertőzéssel vagy 
kerionképződéssel jár. 

 

1. ábra. Mycosis capitis superficialis 

Differenciál-diagnosztika 

A legfontosabb kizárandó kórképek a seborrhoeás dermatitis, az atopiás dermatitis, a psoriasis, a 
pseudopelade (hegesedő alopecia) és az alopecia areata. 

Kezelés 

A ketoconazol és az itraconazol alkalmazható tinea capitisben. A májfunkciót és a bilirubinszintet 
mindkét szer esetén rendszeresen ellenőrizni kell. Ezek a szerek növelhetik az acenokumarol, a 
cyclosporin, az orális antidiabetikumok és a digoxin hatását. Ezzel szemben a ketoconazol és az 
itraconazol hatását csökkenti a rifampicin, az izonicid, a phenytoin, a H2-blokkolók és az antikolinerg 
szerek. 

Az orális kezelés mellett alkalmazható antimycoticum-tartalmú sampon is, amelynek hatóanyaga pl. 
szelénium-szulfid vagy ketoconazol. A hajas fejbőrről végzett havonkénti gombatenyésztés segíti a 
kezelés alakítását. A családtagok kezelése nagyon fontos, mert a fertőzött gyermekkel együtt élőknek 
akár 50%-a is fertőződhet. 

Mycosis corporis superficialis 

A betegség fertőzött személy, állat, ruházat vagy bútorzat révén terjed, és leggyakrabban 
gyermekeknél fordul elő. A párás környezet elősegíti terjedését; a felnőttek esetében a leggyakoribb 
prediszponáló faktor a fokozott izzadás. 

Klinikai kép 
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A piheszőrös bőrön hyperaemiás, kerek vagy ovális, erythemás, finoman hámló, a széli részen 
vesicula- vagy pustula-koszorút mutató plakkok láthatók, amelyek a törzsre vagy a végtagokra 
lokalizálódnak. A bőrelváltozás erősen viszket. A bőrjelenségek olykor lupus erythematodesre, 
seborrhoeára, granuloma anularére vagy acnéra emlékeztetnek. Leggyakoribb kórokozó a T. rubrum, 
de egyéb Trichophyton- és Microsporum-fajok is okozhatják. Tartósan fennálló, kezelésre nehezen 
reagáló, gyakran recidiváló T. rubrum-fertőzésekben, főleg idősebb korban, anaemia, sideropenia, a 
sejtes immunitás zavara állhat a háttérben. 

 

2. ábra. Mycosis corporis superficialis 

Differenciál-diagnosztika 

Gondolni kell nummularis ekzemára, granuloma annularéra (indurált plakk hámlás nélkül), valamint 
gyógyszerallergiára. 

Terápia 

Az enyhe mycosis corporist lokális antimycoticus szerekkel kezeljük (clotrimazol, econazol, 
ketoconazol, 2%-os miconazol nitrát oxiconazol, 1%-os naftifin hidroklorid, 1%-os terbinafin 
hidroklorid vagy 1%-os ciclopirox olamin. Kiterjedt esetekben ultramikronizált griseofulvin (napi 0,5-1 
g) vagy terbinafin válhat szükségessé. 

Mycosis corporis intertriginosa 

A nagyhajlatok bőrének erős viszketéssel kísért lividvörös, hámló, olykor nedvezéssel járó betegsége. 
Dermatophytonok, sarjadzógombák egyaránt előidézhetik. Gyakori diabetes mellitusban szenvedő 
egyéneken. 

Mycosis pedis és mycosis manus 

A leggyakrabban előforduló dermatomycosis. A fertőzés létrejöhet az ujjak közti redőben, a folyamat 
ráterjedhet a kézhátra/lábhátra, tenyérre. Dermatophytonok és sarjadzógombák egyaránt lehetnek 
kórokozók. Bizonyos foglalkozási ágakban (egészségügyi dolgozók, csecsemő- és gyermekgondozók, 
vendéglátóiparban dolgozók) foglalkozási betegség, amelyet leggyakrabban a C. albicans okoz. 
Interdigitalis és tenyéri folyamatok hámsérülései másodlagos fertőzések forrásai lehetnek. Fő 
kórokozói különböző antropophil Trichophytonfajok. A mycosis pedishez gyakran lymphangitis, 
lymphadenitis, recidiváló erysipelas társul. A lábháti gyulladás króm szenzibilizáció és 
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következményes ekzema kiindulópontja lehet. A T. rubrum, a T. mentagrophytes és az E. floccosum 
leggyakrabban a lábfejeket és a kezeket betegíti meg. 

Klinikai kép 

Az „atlétaláb" néven is ismert mycosis pedis a leggyakoribb gombás fertőzés az átlagos populációban. 
Főleg nedves környezetben alakul ki, különösen a nyári hónapokban. A dermatophyton-fertőzést 
általában fertőzött zuhanyozófülkékben, WC-k padlójáról vagy szőnyegéről kapják el. A szoros lábbeli 
kiváló körülményeket teremt a gomba növekedéséhez. A panasz rendszerint viszketés, a lábujjak 
közötti maceráció és fissuraképződés. A mycosis pedisnek két gyakori megjelenési formája van, és 
mindkettőnek „mokasszin típusú" a terjedése: száraz, hámló, enyhén erythemás plakkok a talpon, 
illetve vesiculobullosus hámló eruptiók. Ha a mycosis pedist lokális szteroidokkal kezelik, 
vesiculobullosus bőrelváltozás alakulhat ki. Gyulladásos, vesiculobullosus eruptiók esetén a T. 
mentagrophytes a leggyakoribb kórokozó. Amikor egyidejűleg onychomycosis is fennáll, a mycosis 
pedis krónikussá válhat a lábujjkörmökről származó állandó reinfekció miatt. Ha a mycosis pedis 
kétoldali, akkor gyakori az egyik kéz érintettsége is. 

 

3. ábra. A lábujjak között szétterjedő mycosis pedis 

Differenciál-diagnosztika 

Ki kell zárni a dyshydrosiform ekzemát, a kontakt dermatitist, az atopiás dermatitist, a Reiter-
szindrómát, a candidiasist, a psoriasist és a palmo-plantaris keratodermát. 

Kezelés 

Kerülni kell a szoros lábbeli használatát. Gyakran kell zoknit váltani, különösen ha az izzadás miatt 
átnedvesedik. Az abszorbens hintőporok és az alumíniumklorid oldatok hasznosak a láb és a kéz 
hyperhydrosisában. Lokális antimycoticumokat (pl. clotrimazolt, econazolt, ketoconazolt, miconazolt, 
oxiconazolt, naftifint, terbinafint) kell alkalmazni, amivel az egész lábat be kell kenni 3-szor 1 héten át 
naponta egyszer vagy kétszer. A mycosis pedist a cellulitis nagyobb kockázata miatt mindig kezelni 
kell perifériás érbetegeknél, krónikus lymphoedema vagy diabetes mellitus esetén. A hólyagos 
mycosis pedis fulmináns eseteiben elengedhetetlen az orális antifungális szerek adása. Az 
onychomycosis miatti másodlagos krónikus mycosis pedis profilaktikus célból intermittáló lokális 
antimycoticus terápiát igényelhet. 
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Candidiasis 

A dermatophytonok mellett a kórokozó gombák másik nagy csoportját a sarjadzógombák alkotják. A 
sarjadzógombák bőr-, nyálkahártya- és belső szervi betegséget egyaránt okozhatnak. Fő képviselőjük 
- a candidiasis leggyakoribb kórokozója - a Candida albicans. 

Klinikai kép 

Az átlagos populáció nagy részében tenyészik valamilyen candida, de betegeknek csak azok 
tekinthetők, akikben tünetek is mutatkoznak. Candidiasisra hajlamosít az antibiotikus kezelés, a 
rosszul illeszkedő protézis, a terhesség, az idős kor, az immundefektusok, a diabetes mellitus, a 
hypoparathyreosis, a hypothyreosis és a vas-, illetve cinkhiányos állapot. 

A candidiasis leggyakoribb bőrjelensége az intertrigo, a folliculitis, a paronychia, az onychomycosis és 
a periorális dermatitis. A bőr candidiasisa a nedves hajlatokban alakul ki (pl. hónalj, lágyékhajlat), és 
jellemző tünete a szatellita papulákkal vagy pustulákkal járó vörös plakk. 

Paronychia chronica 

A candida-paronychia olyan betegeken alakul ki, akiknek tartósan nedves a keze (pl. takarítók, 
húsfeldolgozók). A körömágyak körül kialakul egy vörös, gyulladt elváltozás, ami gennyesen 
beolvadhat, és nyomásra a körömágy különböző területeiről váladék, genny üríthető. Erythemával, 
duzzanattal és fájdalommal jár. Manikűrösök fertőzött eszközökkel emberről emberre vihetik át a 
candida-fertőzést. Különböző candida-speciesek okozzák, olykor Gram-negatív kórokozók, elsősorban 
Pseudomonas is társulhat hozzá. 

 

4. ábra. Mycosis corporis superficialis 



 2729 

Nyálkahártyák sarjadzógombás fertőzései 

A szájüregben leggyakoribb elváltozás az akut pseudomembranosus candidiasis (soor) és az angulus 
infectiosus oris (peréche). Az angulus infectiosusra jellemző az erythema, a fájdalom, a 
fissuraképződés és a szájszöglet macerációja az olyan betegekben, akik gyakorta nyalogatják az 
ajkukat vagy akik protézist viselnek. 

 

5. ábra. Pseudomembranosus candidiasis 

A vulvovaginitis és balanitis candidosa a szexuális úton terjedő betegségek gyakori megjelenési 
formája. 

Differenciál-diagnosztika 

Utánozhatja az orális candidiasist a mucositis, a gyógyszerallergia, a leukoplakia és a herpes simplex, 
míg a tinea vagy a bakteriális fertőzés, az erythrasma, a seborrhoeás dermatitis, az ekzema és a 
psoriasis a bőr Candidiasisához hasonlíthat. 

Kezelés 

Fel kell tárni, és ki kell küszöbölni a hajlamosító tényezőket. A túl gyakori kézmosástól a beteget el 
kell tiltani, azonban a víz teljes elkerülése felesleges. Nem szabad erősen illatosított szappanokat 
használni és inkább pH 5,5-ös, enyhén acidotikus bőrfelszínt biztosító detergensekkel történjen a 
kézmosás. A terápiánál mindig a szárító hatásnak kell dominálnia, lehetőleg felületesen ható 
antimycoticus krémeket használjunk. Normális immunológiai állapot esetén az orális candidiasis jól 
kezelhető clotrimazol vagy nystatin tablettákkal fluconazol oldattal Orális fluconazol szintén 
alkalmazható 200 mg-os kezdő dózisban, majd naponta 4x100 mg-mal folytatjuk a kezelést 5-7 napig. 
A bőr candidiasisa legjobban lokális clotrimazollal, econazollal, ketoconazollal, miconazollal, 
oxiconazollal, nystatinnal vagy ciclopirox olaminnal kezelhető. 

Vulvovaginitis candidosa (VVC) 

Kialakulásában elsősorban a normál vaginális flóra megváltozása a meghatározó szerepű. 
Patomechanizmusa meglehetősen sokrétű. A fogamzóképes korú nők kb. 75%-a legalább egyszer, 
ezek mintegy fele ismételten találkozik VVC tüneteivel. Rekurráló, krónikus VVC az esetek kb. 20%-
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ában lép fel (az irodalmi adatok e tekintetben szélsőséges szórást mutatnak, mind a vizsgált 
populáció, mind a földrajzi régiók tekintetében). A terhesség, az antibiotikum-kezelés, a nagy 
hormontartalmú fogamzásgátlók és egyéb tényezők fokozzák a tünetmentes kolonizáció 
gyakoriságát. Az életkori szélsőségek is jelentős szerepet játszanak: a fertőzések hormonfüggőségét 
mutatja egyrészt a még nem menstruált leányok alacsony candida-fertőzöttsége, másrészt a 
menopauza utáni alacsonyabb prevalencia. 

Leggyakoribb tünete a vulva viszketése, amely azonban nem specifikuma a VVC-nek. A vaginális 
folyás nem minden esetben jelenik meg, jellegét tekintve pedig tág határok között változhat. Ez a 
tünet sem specifikus, hiszen mikrobás és egyéb eredetű is lehet. Vaginális fájdalom, vizelési zavarok 
is felléphetnek. A vulva gyulladása, erythemája megfigyelhető. A klinikai tünetek intenzitása részben 
a kórokozó sejtszámától, részben a menstruációs ciklustól függ - többnyire a menses előtti héten 
fokozódnak, majd a menstruációs vérzéssel csökkennek. 

Kezelés 

Fontos a prediszponáló faktorok kikapcsolása. Helyileg Canesten, Pevaryl, Pimafucin kenőcsök, illetve 
hüvelykúpok. Belsőleg fluconazol vagy itraconazol tabletta is (napi 2×1 egy hétig). A kúra után két 
héttel kontroll tenyésztés, pozitivitás esetén ismételt kezelés. 

Balanitis, balanoposthitis 

A férfi genitáliák anatómiai felépítéséből és fiziológiájából adódóan a tünetes fertőzés sokkal ritkább, 
mint a nőknél. Epidemiológiai adatok szerint azonban a VVC-vel kezelt nőbetegek szexuális 
partnereinél elérheti a 30%-ot is. A pénisz (glans, sulcus coronarius, urethra) sarjadzógombás 
érintettsége lényegében megegyezik a piheszőrös bőrfelületekével. A C. albicans prevalenciája 
meghaladja a VVC-ben találhatót, eléri a 95%-ot is. 

Pityriasis versicolor 

Lipophil karakterű sarjadzógomba, a Malassezia furfur okozza. 

Klinikai kép 

Fiatal felnőttek törzsén, a felső végtagok proximális részén alig hámló, hiperpigmentált foltok 
jelennek meg, rendszerint télen, kora tavasszal. A hypopigmentáció napozás, kvarcolás, 
szoláriumkezelés után alakul ki. Főleg erősen izzadó egyéneken, gyakrabban férfiakon fordul elő a 
törzsön és a végtagok proximális részén, kiújulásra hajlamos. Gyakran a nyak és arc is érintett lehet. A 
hámlás általában nagyon enyhe; spatula éléve1 vagy a kesztyűs kéz körmével megkaparva a bőrt, 
hámlás mutatkozik (köröm-jel). A fertőzés tavasszal és nyáron gyakoribb, mert a pára és a meleg 
hajlamosító tényező. Néha tünetmentes betegek fordulnak segítségért az orvoshoz, mert aggasztja 
őket, hogy az érintett területeken nem képesek lebarnulni; még a sikeres kezelés után is 
előfordulhat, hogy az érintett bőrfelület hipopigmentált marad. A pityriasis versicolor folliculitis 
képében is jelentkezhet. 

Differenciál-diagnosztika 

A seborrhoeás dermatitist, a vitiligót, a pityriasis albát, és a pityriasis roseát kell kizárnunk. 

Kezelés 
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A pityriasis versicolor elsődlegesen választandó kezelése a bőr bekenése 2,5%-os szelenium-szulfid 
oldattal naponta, a nyaktól a térdekig. Az oldatot 5-10 percig kell a bőrön hagyni, majd lemosni. A 
kezelést 2 hétig kell folytatni. A kiújulás gyakori, ezért néhány beteg esetében hasznos lehet, ha 
utókezelésként havi egy-két alkalommal használja az oldatot. Ketoconazol sampon két héten át 
történő, napi 5 perces alkalmazása jó hatású lehet. Használható lokális clotrimazol, econazol, 
ketoconazol. 

Onychomycosis 

A népesség 3-5%-a szenved onychomycosisban. A körömmycosisok 80%-a a lábkörmöket, 20%-a a 
kézkörmöket érinti. A leggyakoribb klinikai formák: 

Distalis onychomycosis kórokozói: T. rubrum, T. mentagrophytes, a penészgombák közül a 
Scopulariopsis brevicaulis, Aspergillus niger, valamint sarjadzógombák. 

Proximalis onychomycosis többnyire candida-paronychiához társul. 

A gombás körömbetegségeket a bőrbetegséghez hasonlóan három gombafaj okozza: 

 Dermatophyták (az esetek 65-70%-ában); 

 Sarjadzógombák (az esetek 25-30%-ában); 

 Penészgombák (az esetek 4-5%-ában). 

Egyéb körömbetegségekben (pl. psoriasis), traumás körömelváltozásokban, keringési és perifériás 
neuropathián alapuló körömdystrophiákban a sarjadzógombák gyakran csak másodlagos kórokozók. 
Kevert (dermatophyton/sarjadzógomba, dermatophyton/penészgomba, sarjadzó/penészgomba) 
fertőzések az esetek 5%-ában fordulnak elő. 

Terápia 

Ezen hátrányok csökkenthetők az új antimycoticumok alkalmazásával. Az onychomycosisok rövid 
távú (terbinafin), intermittáló rövid távú (itraconazol), illetőleg intermittáló rövid vagy hosszú távú 
(fluconazol) kezelésével jelentős gyógyulási arány érhető el. 

Amennyiben csak egy-két köröm betegszik meg és a körmöknek kevesebb, mint 40-50%-a beteg úgy 
Loceryl, vagy Batrafen körömlakkos ecsetelést vagy Sol. Exoderyl ecsetelést végezhetünk 6-8 
hónapon keresztül, (a köröm növekedési sebességétől függően) hetente egy-két alkalommal. 

A hyperkeratotikus körömlemez kémiai oldásával a kezelési idő lerövidíthető. 40%-os carbamid 
kenőcs zárt kötésben naponta alkalmazva keratolysist eredményez, a körömlemez 10-14 nap alatt 
megpuhul és könnyen eltávolítható. A körmök sebészi eltávolítása a mátrix sérülése és az újra növő 
köröm reinfekciója miatt nem ajánlott. 

Ha a körömelváltozásból sarjadzó gomba tenyészett ki, akkor itraconazol lökésterápiát végezhetünk 
kézkörmöknél 2, a lábkörmöknél 3 hónapig (egy ciklus: egy hétig 400 mg/nap itraconazol, utána 3 hét 
szünet). Kézköröm gombásodás esetén 3, lábköröm gomba esetén 4 lökés alkalmazásával érjük el a 
legjobb eredményeket. Végezhetünk fluconazol kezelést is (150 mg-os kapszulából heti egy adandó 
addig, míg a gombás köröm le nem nő). 
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Ha a körömből elvégzett gombatenyésztés dermatophytont igazolt, terbinafin kezelés végezhető 6-
12 hétig 250 mg/nap mennyiségben, attól függően, hogy kéz- vagy lábköröm-megbetegedést kell 
gyógykezelnünk. Alkalmazható fluconazol is a fent leírt módon (heti 1x150mg). 

Penészgombás körömelváltozás esetén itraconazol lökésterápiát végezhetünk. Az utóbbi időben 
terjed az ún. kombinált kezelés, amelyben a szisztémás kezelést kiegészítjük lokális ecseteléssel. 
Javítja a gyógyulás százalékát, csökkenti a visszaesést. 

Az orális antimycoticumok alkalmazása során rendszeres vérkép- és májfunkció-vizsgálat elvégzése 
szükséges, valamint fontos a gyógyszerek felírása előtt a gyógyszerismertetőben leírt kölcsönhatások 
figyelembevétele, melyek nem azonosak a különböző készítményeknél. 

Gondozás 

Nagyon fontos az alapbetegség kezelése, az összefekvő bőrterületek szárazon tartása, gézlappal 
történő izolálása. Mindig csak napi egy alkalommal használjuk a gyógyító krémeket (Canesten, 
Pevaryl, Nizoral, Pimafucin, Loceryl Exoderyl) a maceráció elkerülése céljából. Amennyiben sikerül a 
tünetmentességet elérni, akkor a megelőzés céljából különböző hintőporok használata javasolt, 
Chinofungin, Batrafen, Mycosid stb. 

Vulvovaginitis candidosa (VVC) esetén nagyon fontos a partnerek egyidejű kezelése. 

Onychomycosis esetén a recidíva megelőzése céljából célszerű a ruházat főzéssel, mosással, 
vasalással történő fertőtlenítése, valamint a lábbelikben lévő gombák elpusztítása. Ezek elpusztítását 
gyógyszertári forgalomban lévő formalinnal (20%) végezzük. 

Terápiás elégtelenség 

Sok esetben klinikailag gombásnak tűnő esetekben a körömelváltozás mögött nem gombás fertőzés, 
hanem valamilyen bőrbetegség húzódik meg (pl. psoriasis vulgaris, lichen ruber planus, alopecia 
areata, atópiás dermatitis, krónikus ekcéma, a köröm fejlődési zavara, mechanikus károsodás, 
nyomelemhiány, felszívódási zavar). Ezekben az esetekben természetesen az antimikotikus terápia 
sikertelen lesz. A köröm kékes elszíneződése esetén gondoljunk mindig a körömlemez alatt kifejlődő 
melanomára is, és azonnal irányítsuk a beteget onkodermatológus szakemberhez. 

Primer prevenció 

A gombás bőrbetegségek megelőzése érdekében fontos az összefekvő területek szárazon tartása, 
izolálása. A lábmycosisok megelőzésére alkalmas a hintőporok rendszeres használata. A recidívák 
megakadályozása céljából gondoskodni kell a ruházat, a harisnya és a lábbeli fertőtlenítéséről. A 
műanyag és gumi talpú cipők, valamint műszálas harisnya izzadásra hajlamos egyéneken kerülendők. 
Táplálkozási hiányállapotok, anyagcsere-betegségek (pl.: vitaminhiány, vas-, és cinkhiány, diabetes 
mellitus, alkoholizmus, cachexia) megelőzése, melyek hajlamosíthatnak a gombás fertőzésre. 
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Betegtájékoztató 

A bőrgombásodás napjainkban gyakori jelenség. Egyes gombafélék környezetünk természetes részei, 
amelyek csak akkor okoznak betegséget, ha szaporodásukhoz kedvező feltételeket biztosítunk és 
legyengült szervezetünk nem képes ellene védekezni. 

A betegséget olyan kórokozó, mikroszkopikus méretű gombafajok okozzák, amelyek a bőr felszínét, 
annak életjelenségeket nem mutató részeit (a hám felső szarurétege, a haj, a testszőrzet, a körmök) 
támadják meg. A betegség testi kontaktus, közvetlen érintkezés útján terjed, tárgyak jellemzően nem 
közvetítik a gombás fertőzéseket. 

A különböző fajok jellemzően más-más testrészeket betegítenek meg. Egyes fajok kifejezett 
gyulladásos jelenségeket okoznak, úgymint az érintett bőrterület kipirosodása, fájdalma, duzzanata, 
melegsége, kialakulhatnak fájdalmas hólyagok vagy nedvező felrakódások. Más esetekben a gombás 
megbetegedés szinte nem is ismerhető fel, csak kissé kiemelkedő szélű, időnként hámló foltok 
tapasztalhatók a bőr érintett területein. 

Külön érdemes foglalkozni a Candida albicans nevű gombával, mely napjainkban „divatos” 
betegségnek számít. Ez a gomba mindenütt előfordul, betegséget viszont csak akkor okoz, ha 
számára kedvező környezetben szaporodásnak indulhat. Leggyakrabban bőrtüneteket vált ki, de 
legyengült beteg esetén a szervezetbe bekerülve szisztémás betegséget okozhat, melynek kezelése 
igen nehéz. 

Hajlamos Ön a gombás fertőzésekre? 

Az immunrendszer működésének megváltozása és gyengülése miatt gombás megbetegedésekre 
általánosságban a következők hajlamosít: 

 Nedves, nehezen tisztán tartható bőrfelületek. 

 Nem megfelelő higiénia, nem kellően higiénikus nyilvános helyek (uszoda, gyógyfürdő, 
edzőterem). 

 Szájon át szedett antibiotikumok és szteroidkészítmények, daganatellenes szerek, 

 Elhízás, cukorbetegség, 

 Hormonális betegségek. 

 Leromlott és legyengült állapot, 

 Terhesség 
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Megelőzés 

A megelőzés a kockázati tényezőként említett betegségek kezelését és egyensúlyban tartását jelenti, 
az immunrendszer erősítése mellett (egészséges táplálkozás, vitaminfogyasztás, sok mozgás, káros 
szenvedélyek elhagyása, egészséges életmód). 

Kiemelendő a megfelelő higiénia szerepe: az alapos tisztálkodás, az érintkező területek szárazon 
tartása, nyári időszakban a strandokon a megfelelő lábbeli használata jelentősen csökkenti a 
bőrgombásodás gyakoriságát. 

Hogyan ismerjük fel a gombásodást? 

Az arc gombás fertőzésére jellegzetes rózsaszín, kör alakú, hámló elváltozások utalnak, amelynek 
széle kiemelkedő. Gyakran az alakja spirális formát ölt, mivel a jelenség közepe kezd hamarabb 
gyógyulni, míg a széli részek felé tovább terjed a betegség. 

A fejbőr és a haj gombásodása leginkább gyermekeknél fordul elő, hazánkban ritka. A fertőzés 
macskáról terjed az emberre. Megjelenésében lehet apró, hámló, félig megkopaszodott foltok 
csoportja a hajas fejbőr területén (a hajszálak kettétörnek, így az érintett helyeken rövidebb haj 
figyelhető meg), érinthet kis területeket, míg ritkán az egész fejbőrön jelen lehet. Máskor nagyobb 
fokú gyulladás alakul ki, a fertőzött hajszálak tövestől kihullnak, kopasz foltokat hagyva maguk után. 

Sűrűn előfordul a láb, a lábujjak gombás fertőzése. Legtöbb esetben a 3. és 4. lábujjak között 
kezdődik, majd kezelés hiányában a talp és a körmök felé terjed. Az érintett bőrterület felázott 
küllemű, lehet hólyagos, gyakran hámlik az elváltozás széle. Típusos esetben kínzó viszketés 
tapasztalható, a beteg bőrterület fájdalmas is lehet. 

Jellemzően a köröm megvastagszik, fényvesztetté válik, alatta vastag szaruréteg gyűlik fel, mely a 
körömlemez ún. szabad szélénél jól látható. A körömlemez eltávolodik a körömágytól: súlyos, nem 
kezelt esetekben a körömágy érintettsége miatt a köröm el is pusztulhat. 

Az ún. pityriasis nevű bőrgombásodás elszíneződött, panaszt nem okozó kisebb-nagyobb foltokkal 
jelentkezik, általában a nyak, mellkas, a has bőrén. A foltok színe a fehértől a barnáig bármilyen 
árnyalatú lehet. Fiatal felnőttkorban gyakori jelenség. Jellemző, hogy napsütés hatására a 
megbetegedett bőrterületek nem barnulnak le. 

A Candida igen változatos tüneteket okozhat: a hajlatokban (pl.: hónalj, combhajlat) piros, nedvedző 
foltokat okoz. A nemi szerveken égő érzés, viszketés jelentkezik és több- kevesebb váladékozás, nők 
esetében hüvelyi folyás tapasztalható. A szájpenész kisgyermekek körében gyakori: fehér krémszerű 
foltos felrakódás a nyelven és a száj nyálkahártyán. A Candida fertőzés megjelenhet láb- és 
körömgomba formában is. 

Diagnosztika 

A diagnózis az esetek többségében a jellemző tünetek és panaszok alapján egyéb vizsgálat nélkül 
felállítható, a kezelés megkezdhető. A diagnózishoz hozzásegíthet egy speciális fényforrás 
alkalmazása, mely különböző színben világítja meg a hajas fejbőr eltérő gombás megbetegedéseit. 

Makacs, nehezen gyógyuló esetekben szükség lehet laboratóriumi vagy mikroszkópos vizsgálatra, 
amely segítségével pontosan meghatározható a megbetegedést okozó gombafaj, illetve a szükséges 
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terápiás szer. Kivételes esetekben szövettani vizsgálat (biopszia) is szóba jön. Fontos tudni: Ne hagyja 
abba az előírt gyógyszeres kezelést, akkor sem, ha már nem látja a fertőzés jeleit! 

Hogyan kezelhető a bőrgombásodás? 

Egyszerű esetekben külsőleg fertőtlenítő és gombaölő (antimycotikus) hatású ecsetelők, krémek, 
hintőporok alkalmazandók, melyeket előírásszerűen, az orvosi javaslatot figyelembe véve, naponta 
többször, az előírt ideig kell alkalmazni. Ezek közül néhány készítmény recept nélkül is kapható. 
Rosszul gyógyuló esetekben antimycotikumok szedendők tabletta formájában. 

Nagyon fontos, hogy a gyógyszereket az előírt mennyiségben és az előírt ideig használjuk, mivel 
kisebb dózis esetében nagy a veszélye a rezisztencia kialakulásának, ami azt eredményezi, hogy egy 
újabb fertőzés esetén a már használt gyógyszer nem fog gyógyulást okozni, mivel nem fogja tudni 
elpusztítani a kórokozó gombákat. A gyógyszer ritkán májkárosodást okozhat, ezért kezelőorvosa 
laboratóriumi vizsgálatot fog javasolni Önnek. 

Kisgyermekek szájpenészes felrakódásait el kell távolítani (le kell kaparni, a helyén vérző felszín 
maradhat vissza, mely a kezelésre gyógyul) majd gombaölő szert kell alkalmazni. 

Gombás körömfertőzés 

A gombás körömfertőzés szintén nagyon gyakran fordul elő. Kialakulására hajlamosíthat például 
cukorbetegség, valamint a köröm sérülésével járó állapotok. A kéz vagy a láb körmei is 
megbetegedhetnek. A köröm megvastagszik, sárgásan vagy fehéresen elszíneződik, töredezik, alatta 
törmelékes anyag halmozódik fel. A hatékony kezelés meghatározásához a szóban forgó gombafaj 
azonosítása szükséges, majd a rá ható gyógyszeres kezelés alkalmazása. Ez enyhébb esetekben helyi 
kezelést jelent (pl. ecsetelők), súlyosabb, régebb óta fennálló panaszok esetén pedig szájon át 
szedhető gombaellenes készítményeket. 

Esettanulmány 

A gombás bőrbetegségek előfordulása világszerte megnövekedett az utóbbi évtizedben, szinte 
népbetegségnek tekinthető. Különösen nagy számban kerülnek orvosi ellátásra a gombás 
körömbetegségben szenvedők. Az onychomycosis prevalenciája a világon különböző irodalmi adatok 
alapján a felnőtt lakosság körében 3-18%, de még jelenleg is nő a gombás megbetegedések 
előfordulása. A betegek kb. 50%-a nem keresi fel kezelőorvosát gombás fertőzésével, ezért a 
prevalencia legtöbbször csak becsült érték. 

A köröm gombás elváltozása nem csak kozmetikai probléma, hanem a betegnek komoly életviteli és 
beilleszkedési gondokat is okozhat. Sokszor a beteg eredeti foglalkozásának elhagyására is 
kényszerülhet, vagy erős kisebbségi érzésekkel küszködve a normál életvitele lehetetlenné válik. 

Egyéni és családi anamnézis 

Az 58 éves elvált férfi beteg foglalkozása fröccsöntő. Munkahelyén gumicsizmát visel. A 
körömgombásodását is egy felső légúti infekció során vettem észre, a beteg nem ezzel a panasszal 
keresett meg. Kérdésemre elmondta, hogy nem mer kezet nyújtani a hölgy ismerőseinek, 
ügyfeleinek, mivel zavarja a kézköröm gombásodása és hasonló elváltozást mutat a lábkörmein is. A 
beteg több alkalommal próbálkozott körömgombásodásának megszűntetésével (olajok, krémek, 
melyeket vény nélkül vásárolt a patikában), de korábban orvost nem keresett fel panaszával. 
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Fizikális vizsgálat 

A betegnek 6 kézujját és három lábujját érintő körömgombásodása volt. A körömlemezek 
megvastagodottak, alattuk sárgás szarutömeg halmozódott fel, 3 kézköröm töredezett volt. A 
fertőzés mindig a szabad körömszél felől indult, ezért dermatophyton fertőzés volt valószínűsíthető. 

Diagnózis 

A beteget gombatenyésztésre a Semmelweis Egyetem Bőrgyógyászati Klinikájának mikológiai 
laboratóriumába küldtem és a körömkaparékból Trichophyton rubrum tenyészett ki (Onychomycosis 
manus et pedis l. u.). 

Kezelési terv 

A beteg laboratóriumi vizsgálatában májenzim-eltérést nem találtam. Heti 1x150 mg fluconazol 
kezelést indítottam. Havonta járt vissza kontroll vizsgálatra és a 4 hónapos kezelés hatására a beteg 
kéz- és lábköröm-gombásodása klinikailag és mikológiailag is meggyógyult. A beteg életminőségében 
nagyfokú javulás következett be, szívesebben jár társaságba, új partnerkapcsolatot létesített. 

Megelőzés 

Felhívtam a beteg figyelmét a hintőpor rendszeres használatára és a műanyag vagy gumi talpú cipők 
viselésének kerülésére. A recidívák megakadályozása céljából a lábbelik fertőtlenítését is javasoltam. 

Tesztkérdések 

1. Melyik a leggyakrabban előforduló patogén gombák? 
A. Dermatophytonok 
B. Sarjadzógombák 
C. Penészgombák 
 
2. Melyik életkorban fordul elő leggyakrabban a mycosis capitis superficialis et profunda? 
A. Időseknél 
B. 50-60 éves korban 
C. Tinédzsereknél 
D. Gyermekkorban 
 
3. Melyik foglalkozási ágakban nem lehet foglalkozási betegség a mycosis pedis és a mycosis manus? 
A. Egészségügyi dolgozók 
B. Csecsemő- és gyermekgondozók 
C. Vendéglátóiparban dolgozók 
D. Pedagógusok 
 
4. Mi okozza a Pityriasis versicolort? 
A Malassezia furfur 
B. Trichophyton rubrum 
C. Candida albicans 
D. Microsporum canis 
 
5. Dermatophyton-fertőzés okozta onychomycosis pedis esetén milyen kezelést választana? 
A. Terbinafin 250 mg/nap dózisban 2 hónapig 
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B. Terbinafin 250 mg/nap dózisban 4 hónapig 
C. Fluconazol heti 1x150 mg 2 hónapig 
D. Fluconazol napi 1x150 mg 2 hónapig 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: D, 3: D, 4: A, 5: B 

Pigmentált anyajegyek 
dr. Telkes Márta 

Bevezetés 

Az anyajegyekről napjainkban azért fontos beszélni, mert a malignus átalakulása esetén kialakult 
melanoma malignum incidenciája az utóbbi évtizedekben növekedett. Ismert, hogy az egyik 
legrosszabb indulatú daganat, korai áttétképződés miatt. Fontos tehát, hogy a házorvosok időben 
fedezzék fel és irányítsák pácienseiket bőrgyógyász-onkológushoz. 

A jóindulatú anyajegyek kb. 20%-30%-ból alakul ki melanoma malignum, a többi esetben nóvumként 
jelentkezik. Mikor kell gondolni arra, hogy esetleg malignus átalakulással állunk szemben? Abban az 
esetben, ha az anyajegy aszimmetrikussá válik (A), a szélei szabálytalanok lesznek (B = border = szél), 
színe elváltozik, többszínű lesz, kékes-szürke, barna, fekete (C), fél cm-nél nagyobb az átmérője (D), a 
korábban lapos elváltozás kiemelkedik (E). Ez az úgy nevezett ABCD szabály jó támpont az anyajegyek 
változásának követésére. Az ép bőrön megjelenő, sötét színű anyajegy gyors növekedése viszketése 
is támpont lehet. 

Az időben felfedezett melanoma 90%-ban gyógyítható. 

A melanoma genetikai háttere napjainkban fontos kérdés, ez irányú vizsgálatok folynak, és ennek 
alapján új biológiai kezelési lehetőségek vannak. Tudnunk kell azonban, hogy olyan terápiás kezelés, 
amivel előrehaladott állapotban lényeges eredményt tudunk elérni napjainkban nincs, legfontosabb 
tehát az időben felállított diagnózis. 

Pigmentált anyajegyek 

Definíció, BNO tartomány 

Az anyajegy a bőrön elhelyezkedő, melanocytákból kiinduló jóindulatú daganat. A bőrön kívül, a 
nyálkahártyákon is megjelenhet. 

I7810 Naevus pigmentosus 
 

Epidemiológia 

Egy részük már születéskor észlelhető, de az élet egész folyamán újak jelenhetnek meg. Idős korban 
visszafejlődhetnek. Számuk egyénenként változik, általában 20-40 között van, de egyes estekben 
ennél több is lehet. Az anyajegyek számát meghatározhatják genetikus tényezők, a napozásnak, 
elsősorban az UVB sugárzásnak provokáló hatása van. A szoláriumnak hasonlóan, de kisebb 
mértékben.  
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Hatáskör/kompetencia 

Az anyajegyek szűrése a háziorvos hatásköre, melanoma gyanúja esetén a bőrgyógyász-onkológus 
kompetenciája. 

Klinikum 

Az anyajegyek általában 2-4 mmnagyságúak, de méretük tág határok között mozog. Színűk változó, a 
bőr színtől sötétbarnáig, feketéig terjedhet. Elhelyezkedhetnek a bőr szintjében, vagy abból 
kiemelkedően. A klinikai megjelenés alapján különböző típusai vannak: 

 Naevus pigmentosus: a bőr szintjében elhelyezkedő 2-5 mm nagyságú, éles határú, 
egyformán pigmentált foltok. 

 Naevus pigmentosus papillomatosus: elsősorban a törzsön helyezkedik el, félgömbszerűen 
kiemelkedik a bőrből, sötét barna, vagy fekete színű. 

 Naevus pigmentosus et pilosus: veleszületett, több cm. nagyságú, sötéten pigmentált, szőrrel 
bíró anyajegy. Nem gyakori, de fontos tudni, hogy a nagykiterjedésűek (20 cm) az esetek 5-
6%-ban malignizálódhatnak. 

 Sutton-naevus: elsősorban pubertáskorban figyelhető meg, a törzsön. Jellemző klinikai tünet 
az anyajegy körül elhelyezkedő 4-5 mm. nagyságú  depigmentált folt. Kezelést nem igényel. 
Spontán eltűnik. 

Anamnézis 

Mennyit tartózkodik napon, volt-e családban melanoma, változott-e, viszket-e vagy sérült-e 
valamelyik anyajegye? Égett-e hólyagosra a bőre? 

Kezelés 

A jóindulatú anyajegyek kezelést nem igényelnek. Sokszor kozmetikai okból kérik eltávolításukat. Az 
atípusos, irritációnak kitett, sérült anyajegyek eltávolítása melanoma megelőzése céljából indokolt. 
Anyajegyet lézerrel, vagy kauterizációval nem javasolt eltávolítani, minden esetben kimetszés és 
szövettani vizsgálat elvégzése javasolt. 

Gondozás, primer prevenció 

Nagyszámú és atípusos anyajegyek esetében, fél-egyévente javasolt bőrgyógyászati vizsgálat. 
Szűrővizsgálatok rendszeres szervezése, a beteg felvilágosítása a napozás veszélyeiről. A napozási 
szabályok ismertetése, fényvédelem. 

Melanoma malignum 

Definició, BNO tartomány 

A bőr, nyálkahártyák, agyhártyák, szem melanocytáiból kiinduló rosszindulatú daganat. Korán ad 
áttétet elsősorban lymphogén úton a regionális nyirokcsomókba, de nem ritka a haematogén 
áttétképződés sem, a májba, agyba, csontokba. 

C4390 A bőr rosszindulatú melanomája 
D0390 Melanoma in situ 
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Epidemiológia 

A MM incidenciája az utóbbi évtizedekben növekszik. Leggyakrabban a kaukázusiak között fordul elő. 
Jelenleg a világon Ausztráliában a legnagyobb az incidencia. Az USA-ban az ötödik leggyakoribb 
daganatos megbetegedés. Európában a skandináv országokban a legmagasabb. A magyarországi 
rákregiszter szerint a 12. leggyakoribb daganat. 

Incidenciája a fehérbőrű népességben a világon mindenhol növekszik, amit elsősorban környezeti 
tényezővel magyarázunk, az ózonlyuk növekedésével, az UVB sugárzás káros hatásával.  A növekedés 
jól észlelhető hazánkban is, és az utóbbi években megfigyelhető, hogy a fiatal korosztályban is 
növekszik a melanomában szenvedő betegek száma. 

Morbiditás, mortalitás 

Magyarországon 11-15/100000 lakos. A mortalitás is egyre növekedett az utóbbi évtizedekben, 
csaknem megkétszereződött. 

Nem, életkor 

Enyhe női dominancia. A melanoma elsősorban az ötvenes életkorban alakul ki, de az utóbbi években 
gyakrabban észleljük fiatal felnőtteken is. 

Hatáskör/kompetencia 

Az anyajegyek szűrése a háziorvos hatásköre, melanoma kezelése a bőrgyógyász-onkológus 
kompetenciája. 

Klinikum 

A melanoma klinikai megjelenési formái: 

Lentigo maligna melanoma (in situ melanoma) 

Az Idősebb korosztályban, főleg az arcon jelenik meg. Több cm átmérőjű foltot észlelünk, ami 
különböző színű lehet, néhány sötéten pigmentált beszűrődéssel. 

Szuperficiálisan terjedő melanoma (SSM) 

A melanomák 50% ebbe a csoportba tartozik. Férfiaknál elsősorban a törzsre, nőknél, az alsó 
végtagokra lokalizálódik. Klinikailag jellemző 8-10 mm nagyságú szabálytalan alakú, szabálytalanul 
pigmentált elváltozás, amiben többféle szín figyelhető meg, jellegzetes a szürkés-kékes elszíneződés 
(1. ábra). Bizonyos esetekben a regresszió jeleként fehér foltokat láthatunk. 
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1. ábra. Szuperficiálisan terjedő melanoma (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Nodularis melanoma malignum 

A melanomák 20-30%-ban észlelhető. A tumor a bőr szintjéből előemelkedik, éles szélű, regressziót 
nem mutat, gyorsan növekszik, szürkésfekete színű (2. ábra). 
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2. ábra. Nodularis melanoma malignum (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Acrolentiginosus melanoma 

A melanomák 5%-a sorolható ebbe a csoportba. A talpon (3. ábra), tenyéren, kéz- lábujjakon, köröm 
alatt (4. ábra) jelenhet meg. Mivel a páciensek arra nem gondolnak, hogy ezeken a területeken is 
kialakulhatnak rosszindulatú anyajegyek, mindig fontos a teljes körű vizsgálatuk. Fontos a beteg 
figyelmét felhívni arra, hogy az acrákon elhelyezkedő anyajegyek fokozott megfigyelést igényelnek, 
mert a rendszeres irritáció miatt, előfordulhat malignus transzformációjuk. Amennyiben az 
anyajegyek növekednek, színüket, alakjukat változtatják, kimetszésük javasolt. 
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3. ábra. Melanoma a talpon (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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4. ábra. Melanoma a köröm alatt (dr.Daróczy Judit felvétele) 

Nyálkahártya melanoma 

A nyálkahártyákon észlelt növekvő pigmentált elváltozás, ami nagyon rossz prognózisú, gyorsan ad 
áttét. Különösen gyorsan adnak áttétet az anocertalis melanomák. 

Amelanoticus melanoma 

Nehéz diagnózis a bőrgyógyász számára is. Gyakran talpon jelentkezik, de egyéb testtájékon is 
kialakulhat. Gyorsan növekvő, kifekélyesedő elváltozás formájában észleljük, és az esetek nagy 
többségében csak szövettani vizsgálat során diagnosztizálódik. Nagyon fontos a jó anamnézis 
felvétele, mert ebből már következtethetünk az eredetre. 
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5. ábra. Amelanotikus melanoma (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Prognosztikus tényező a lokalizáció is. Jó prognózisú a végtagokra lokalizált, kevésbé jó a fejen, 
törzsön elhelyezkedőké, amit a nyirokelvezetés irányaival magyarázunk. 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A legfontosabb kérdések. Mikor kezdődött a bőrnövedék. Volt-e a tumor helyén anyajegy, ha volt, 
sérült-e. Napozással kapcsolatos kérdések, korábbi napégés. A családban volt-e malonomás 
megbetegedés? 

Patogenezis 

A pontos patogenezis ismeretlen. A tumor hátterében genetikai eltérést is feltételeznek, melyek 
kutatása napjainkban is intenzíven folyik. Kockázati tényező a fehér bőrtípus, a többszörös hólyagos 
bőrégés gyermekkorban, a nagyszámú atípusos anyajegy és a családi anamnézisben melanoma 
előfordulása. 

Fizikális vizsgálat 

A bőr megtekintése, megtapintása, a környéki nyirokcsomók megtapintása. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Általános laboron kívül LDH, S100 protein 
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Képalkotó vizsgálatok 

Mellkas rtg., hasi, és nyirokcsomó UH. vizsgálat, ezek pozitivitása esetén CT. MRI. PET CT. 

Egyéb vizsgálatok 

Szövettani vizsgálat 

A melanoma malignum prognózisa a tumor vastagságától függ. A tumor vastagságát szövettani 
vizsgálattal határozzuk meg. A Breslow szerinti 0,75 mm nagyságú, vagy az alatti melanomák jó 
prognózisúak, ritkán adnak áttétet. Közepes a metasztatizálódási hajlam 0,75 és 3 mm között. Az 
ennél vastagabb melanomák bizonyosan rövid időn belül áttétet képeznek. Az áttétképződés az első 
három évben a leggyakoribb. Az idő múlásával, ennek mértéke csökken, de ismeretesek olyan esetek 
is, amikor 10 éven túl diagnosztizált melanoma adott áttétet. 

Dermatoscopos vizsgálat 

Napjainkban minden bőrgyógyászati szakrendelés minimum feltétele a dermatoscop megléte. A 
derrmatoscopos vizsgálattal 10-szeres nagyításban vizsgálhatók az anyajegyek. A jellegzetes kép 
alapján jól differenciálhatóak a különböző daganatok, illetve következtethetünk arra is, hogy az 
anyajegy atípusos-e, felállíthatjuk a melanoma diagnózisát is. A videodermatoscopos vizsgálat 
előnye, hogy az atípusus anyajegyek fotózásra kerülnek, és amennyiben a követés folyamán 
változnak, eltávolításuk javasolt. Szeretném azonban megjegyezni, hogy bármilyen vizsgálatot is 
végzünk, az eredmény függ a szakember jártasságától, és a biztos diagnózis csak szövettani 
vizsgálattal állítható fel. Semmilyen korszerű vizsgálat ezt nem pótolja. 

Differenciál-diagnózis 

A melanoma malignum differciál-diagnózisa szempontjából számos jó-és rosszindulatú bőrdaganat 
merül fel, mint pl. a verruca seborrhoica, dermatofibroma, pyogen granuloma, haemangioma, 
pigmentált basalioma, amelanoticus esetben a spinalioma. 

Kezelés 

A kezelést a pontos szövettani lelet és a TNM besorolás alapján tervezzük meg. A TNM besorolást a 
tumor patológiai adatai, a regionális nyirokcsomó státusz és távoli áttét alapján határozzuk meg. AZ 
elsődleges kezelés a sebészi kimetszés. A melanoma eltávolításának biztonsági zónáját a melanoma 
vastagsága határozza meg. In-situ melanoma esetén ez fél cm. Az 1 cm alatti esetben 1 cm, 1-2 cm 
között 2 cm, ennél vastagabb tumor esetén sem javasolt a szélesebb biztonsági zóna. Az 1 mm-nél 
vastagabb tumorok esetén a műtét alatt sentinel nyirokcsomó vizsgálat szükséges, és ennek 
pozitivitása esetén regionális block-dissectió végzendő. Amennyiben egy ülésben ez nem végezhető 
el, akkor két hónapon belül mindenképpen javasolt. Javasolt sentinel nyirokcsomó vizsgálat 
kifekélyesedő, regressziót mutató melanoma esetén is. 

Amennyiben a klinikai kép alapján nem dönthető el a daganat vastagsága, a szövettani lelet 
birtokában egy hónapon belül reoperáció javasolt, a megfelelő biztonsági zónával. A sebészi kezelés 
után, napjainkban a legelfogadottabb kezelés az interferon-α2b, amit 1,5 mm-nél vastagabb 
melanoma esetén alkalmazunk. Vitatott a dozírozás nagysága és az alkalmazás hossza. 
Leggyakrabban a közepes dózisú interferon kezelést alkalmazzuk, heti 3x3 ME, vagy 3x5 ME dózisban, 
egy-másfél évig. Nyirokcsomó áttét esetén magas dózisú interferon kezelés javasolt. Az interferon 
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kezelés alatt, számos mellékhatása miatt, havi kontroll vizsgálat szükséges, elsősorban vérkép, 
májfunkció és TSH meghatározás. 

Nyirokcsomó áttét esetén mindenképpen block-dissectió elvégzése javasolt. Belső szervi 
metasztázisok esetén a kezelést a lokalizáció és az áttétek száma határozza meg. Alkalmazható 
mono-vagy kombinált kemoterápia, szelektív kemoterápia, agyi áttétek esetén, pontbesugárzás, 
teljes agyi besugárzás. Tudnunk kell azonban, hogy előrehaladott melanoma esetén a napjainkban 
alkalmazott kemoterápia, biológiai kezelések ellenére, a betegek nagy részét öt éven belül 
elveszítjük. Fontos, tehát, hogy időben fedezzük fel, és kezeljük a beteget. Ebben minden 
szakterületnek kiemelt felelőssége van. 

Gondozás 

A betegek gondozása fontos az áttétek korai felismerése céljából. Követésre fizikális, laboratóriumi 
vizsgálatok, mellkas rtg., hasi, nyirokcsomó UH. elvégzése javasolt, az első két évben 3 havonta, 2-5 
év között fél évente, öt éven túl évente. Egyéb vizsgálatok elvégzése csak panasz, vagy az 
alapvizsgálatok pozitivitása esetén indokolt. A gondozás magában foglalja a beteg pszichés 
irányítását, a secunder tünetek, mint a nyiroködéma felismerését és kezelését is. 

Primer prevenció 

A betegek felvilágosítása feltétlenül fontos, elsősorban a napozás szabályairól, a szolárium 
ártalmasságáról, a korszerű fényvédelemről. Rendszeres szűrővizsgálatok szervezése. Napjainkban 
segítségünkre van a média és az internet is, amin keresztül a páciensek rendszeresen 
tájékozódhatnak. 

Terápiás elégtelenség 

A sebészi beavatkozás nem a javasolt biztonsági zónával történik. Reoperáció szükséges. 

Irodalom 

Oláh J. Bőrgyógyászati Útmutató. Klinikai Irányelvek Kézikönyve. Medition pp. 150. (2011) 
Telkes M. Festékes bőrdaganatok (melanoma). A bőr ápolása, betegségei, kezelési tanácsok. 
Anonymus pp.194. (2007) 

Tesztkérdések 

1. Mik a hajlamosító tényezők melanomára? 
A. Nagyszámú, atípusos anyajegy 
B. Világos bőrszín 
C. Többszörös bőrégés 
D. Családi halmozódás 
E. Minden válasz igaz 
 
2. Mi az ABCD szabály célja? 
A. A melanoma kezelését határozza meg 
B. Következtethetünk az anyajegy változására 
C. Felállíthatjuk a melanoma diagnózisát 
3. Mi határozza meg a melanoma prognózisát? 
A. A melanoma vastagsága 
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B: A melanoma elhelyezkedése 
C. Mindkettő 
 
Helyes válaszok: 1: E, 2: B, 3: C 

Fényérzékenység 
dr. Wenczl Enikő 

Bevezetés 

Ebben fejezetben áttekintjük a napfény által kiváltott, gyakoribb bőrbetegségek tüneteit és 
terápiáját. Ezek az ún. photodermatózisok, melyeket általában a napfény 280-400 nm hullámhosszú 
ultraibolya spektruma vagy mesterséges ultraibolya fényt emittáló fényforrások (pl. szolárium) 
provokálnak a különböző okból kifolyólag fényérzékennyé vált bőrön. Előfordulásuk az utóbbi 
évtizedekben megnőtt. Ennek okai lehetnek az ózonpajzs károsodása, a fotokémiailag aktív 
vegyületek (pl. gyógyszerek, vegyszerek stb.) és a szoláriumok egyre terjedő használata. 

Természetesen normál fényérzékenységű bőrön is kialakulhat akut vagy krónikus bőrkárosodás nagy 
dózisú vagy rendszeres fényexpozíció hatására. Ide tartozik a napégés illetve a krónikus 
napfénykárosodás különféle formái pl. solaris elastosis, senilis pigmentfoltok vagy akár 
bőrdaganatok. Szoros értelemben ezek nem tartoznak a photodermatózisok közé és nem kerülnek itt 
megtárgyalásra. 

Definíció, BNO tartomány 

Napfény/ultraibolya fény által kiváltott bőrbetegségek kórosan fényérzékeny bőrön. 

L5600 Phototoxicus reakció gyógyszertől 
L5590 Napsugár okozta dermatitis 
L5620 Photokontakt dermatitis (Berloque) 
L5640 Polymorf fény-exanthema 
L5630 Solaris urticaria 
Q8210 Xeroderma pigmentosum 
L5690 Ultraibolya sugárzás okozta akut bőrelváltozások, k.m.n. 
L5680 Ultraibolya sugárzás okozta egyéb akut bőrelváltozások 
L5580 Egyéb napsugár okozta dermatitis 
E8010 Porphyria cutanea tarda 
E8020 Egyéb porphyria 

 

Etiológia 

A photodermatózisokat csoportosítjuk aszerint, hogy mi az oka a bőr kóros fényérzékenységének. Az 
ok lehet exogén fényérzékenyítő anyag, amely a bőrre (pl. növényi nedv) vagy a szervezetbe kerül (pl. 
gyógyszer), lehet metabolikus eredetű, vagyis endogén a fényérzékenyítő anyag (pl. porfirin), lehet 
genetikai hiba a fényérzékenység hátterében (pl. xeroderma pigmentosum), illetve lehet ismeretlen 
az etiológia. Az etiológia alapján tehát négy fő csoportba sorolhatjuk a photodermatózisokat (1. 
táblázat). 

1. táblázat. A photodermatózisok etiológiai felosztása 
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Exogén photodermatózisok 
Metabolikus photodermatózisok 
Genophotodermatózisok 
Idiopathiás photodermatózisok 

 

Hatáskör, kompetencia 

A photodermatózisok felismerésében a háziorvos kollégáknak nagy szerepük van, diagnosztikájuk 
bőrgyógyászati szakellátást igényel, a gondozás pedig részben háziorvosi részben bőrgyógyászati 
feladat. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Photodermatózis akkor merül fel, ha a tünetek szezonális megjelenése jellemző (tavaszi, nyári 
fellángolás, őszi, téli spontán gyógyulás). A gondos anamnézisfelvétel nélkülözhetetlen az exogén 
fényérzékenyítő anyagok kilétének felderítéséhez. Milyen lokális készítményeket használ a beteg? 
Milyen gyógyszereket szed? Használ-e parfümöt, érintkezésbe került-e növénnyel? Előfordult-e már 
hasonló tünet korábban is? Családban másnál hasonló tünet jelentkezett-e? Fényexpozíció után 
mikor jelentkeznek a tünetek? Milyen jellegű fájdalommal járnak a tünetek? Mennyi fény expozíció 
szükséges a tünetek kiváltásához? Fellépnek-e a tünetek akkor is, ha fényvédőt használ, vagy ha 
üvegen át éri a napfény? Ilyen és ehhez hasonló kérdések megválaszolása után kerülhetünk közelebb 
a diagnózishoz. 

Fizikális vizsgálat 

A tünetek lokalizációja a leginkább fénynek kitett területek (arc, fül, orr, végtagok feszítő felszíne). A 
megkímélt területek pedig az arc redői, a fül mögötti bőr, az alsó szemhéjak, az orr alatti bőrterület 
és a hajlatok. Bár ismert, hogy a krónikus fényérzékenység a fénytől védett területekre is kiterjedhet. 
Az elemi jelenség típusát vizsgálva a csalánkiütés soláris urticariára utalhat, a lap szerint kiterjedt 
erythema gyógyszer okozta fényérzékenységre jellemző, a hólyagok ugyan bármely súlyos 
fényérzékenységben megjelenhetnek, de jellemzőek porphyria cutanea tardára vagy 
phytophotodermatózisra. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Laborvizsgálatok is szükségesek lehetnek, pl. a porphyriák diagnosztikája jellemzően a széklet, vizelet, 
vörösvérsejtek porfirin irányú vizsgálatát jelenti. Szerológiai vizsgálatok pedig a kötöszöveti 
betegségek kizárását segítik pl. SLE. 

Képalkotó és egyéb vizsgálatok 

Fototesztekkel a fokozott fényérzékenységet ki lehet mutatni, fotopatchteszttel pedig az exogén 
fotoszenzibilizátort lehet igazolni. A fotopatch test a patchtest és a fototeszt kombinációja, amikor a 
valószínüsített fotoallergéneket két sorban helyezik fel, majd az egyik sort 24 óra múlva ultraibolya 
fénnyel besugarazzák.  
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Exogen photodermatózisok 

Etiológia 

Exogen photoszenzibilizáló vegyületek (helyileg vagy szisztémásan alkalmazva) és a napfénynek 
általában az UVA spektruma (esetleg szolárium használat) együttesen vezetnek a fénynek kitett 
bőrterületeken az ún. phototoxicus (közvetlen szövetkárosodás útján létrejövő) vagy photoallergiás 
dermatitishez (a károsodás immunológiailag közvetített). 

A exogen photodermatózist kiváltó vegyületek igen változatosak. Festékek (eosin, methylénkék, 
riboflavin), kátrány, gyógyszerek (antibiotikumok, pl. tetracyclin, szulfonamid, fluoroquinolon, 
furosemid, bumetanide, non-szteroid gyulladáscsökkentők, szulfanylurea, neuroleptikumok, pl. 
phenothiazid, gomba ellenes szerek, pl. terbinafine, itraconazole, egyéb: aminodaron, enalapril, 
oralis fogamzásgátlók, diltiazem, fényvédők, illatanyagok), furokumarin tartalmú növényi nedvek (pl. 
füge, zeller, petrezselyem, kapor, citrom, levendula (1. ábra), egyes gyomnövények), bergamot olaj, 
mely parfüm összetevője lehet. 

 

1. ábra. Levendula okozta krónikus photodermatózis (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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Klinikai tünetek 

A phototoxicus reakciók bőrtünetei súlyos napégésszerűek és gyorsan alakulnak ki, míg a 
photoallergiás reakciók az allergiás kontakt dermatitishez hasonlóak és inkább később 24-72 óra 
múlva lépnek fel. Erythemás papulák, plakkok vagy lupus-szerű bőrreakciók, esetleg pseudoporphyria 
(porphyria cutanea tardára jellemző klinikai kép normál porfirin szinttel) jelenhetnek meg egyes 
fényérzékenyítő gyógyszerek szedése mellett. A növényi eredetű ún. phytophotodermatitis esetén 
égő erythema, hólyagok alakulnak ki kb. 24 órával a fényexpozíció után, mely hyperpigmentációval és 
hámlással gyógyul. 

Diagnosztika 

A diagnózis az anamnézis alapján állítható föl. Az anamnézisen kívül az exogen fotoszenzibilizátor 
fototeszttel, photopatch teszttel igazolható. 

Terápia 

Helyi-, súlyos esetben belső szteroid kezelés szükséges, non-szteroid gyulladáscsökkentők jöhetnek 
ezen kívül szóba, fényvédők használata (amennyiben nem okoznak fényérzékenységet) javasolt és a 
kiváltó ok kerülése ajánlott. Amennyiben kezelés nélkül marad, a kialakult krónikus fénykárosodás 
korai bőröregedéshez és fokozott bőrrák rizikóhoz vezet. 

Metabolikus photodermatózisok 

Porphyriák 

Etiológia 

A porphyriák kialakulásának oka a hemszintézis egy-egy enzimének veleszületett vagy szerzett 
defektusa miatt felszaporodott porfirinek. A porfirinek keletkezési helye alapján megkülönböztetünk 
erythropoeticus és hepatikus prophyriákat. A kórélettani mechanizmus alapján elkülöníthetők: 

1. porphyriák, melyek akut, életveszélyes kríziseket okoznak és neurológiai tünetekkel járnak 
(akut intermittáló porphyria, pophyria variegata, herediter koproporphyria) 

2. porphyriák, melyek ilyen tüneteket nem okoznak (erythropoetikus porphyriák, porphyria 
cutanea tarda). A pophyriák nagy részénél bőrtünetek észlelhetők, melyet a felszaporodott 
porfirinek, mint endogén photoszenzibilizátorok, és az UVA fény együttesen okoz. 
Magyarországon elsősorban a porphyria cutanea tarda és az erythropoeticus protoporphyria 
fordul elő. 

Prophyria cutanea tarda 

Etiológia 

Hátterében általában alkohol, vírus hepatitis vagy gyógyszer okozta májkárosodás áll. 

Klinikai tünetek 

A bőrtünetek a krónikusan fénynek kitett területeken jelentkeznek: bőrfragilitás, hólyagképződés, 
elastosis, hiperpigmentáció, hypertrichosis, míliumképződés.  
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Diagnosztika 

Vizelet sötét színű, UVA fényben vörösen fluoreszkál. Széklet isokoproporfirinszintje emelkedett. Vér 
májenzim-értékei, vas és ferritin szintek emelkedettek. 

Terápia 

Sorozatos vérvételek, intermittáló, kisdózisú klorokin-difoszfát tartós adagolása, provokáló tényezők 
kerülése, hepatológiai kezelés, gondozás. 

Erythropoeticus protoporphyria 

Etiológia 

Autoszomális domináns öröklődésű betegség, így családi halmozódás látható. 

Klinikai tünetek 

Már az első életévekben jelentkeznek a bőrtünetek: fénynek kitett bőrön napégésszerű tünetek, 
vesiculák, bullák, melyek heggel gyógyulnak, korai bőröregedés, arcon, orron hyalinszerű 
bőrmegvastagodás. Az esetek 5-10%-ban gyorsan kialakuló, májelégtelenséghez vezető májfibrózissal 
jár. 

Diagnosztika 

Kóros porfirinurea nincs, vörösvérsejtek protoporfirin tartalma jelentősen emelkedett. 

Terápia 

Helyi fényvédelem, szisztémásan adott β-karotin tabletta februártól októberig, majd novembertől 
januárig szünet, májelégtelenség esetén májtranszplantáció. 

Erős fényérzékenységgel járó genodermatózisok (genophotodermatózisok) 

Bevezetés 

A genophotodermatosisok kialakulásának oka a bőr természetes fényvédelmének öröklött zavara. 
Ezek a kórképek rendkívül ritkán fordulnak elő. Egyik leginkább ismert képviselőjük a xeroderma 
pigmentosum. 

Xeroderma pigmentosum 

Etiológia 

Ezen betegségben kialakult erős fényérzékenység hátterében az ultraibolya fény okozta DNS 
károsodást kijavító un. nukleotid exciziós reparáció defektusa áll. Prevalenciája 1-3/1000000. Számos 
genetikai variánsa létezik. 



 2752 

Klinikai tünetek 

Az erős fényérzékenység tünetei már gyermekkorban megnyilvánulnak súlyos bőrgyulladások, 
pigmentációs zavarok, korai bőröregedés, teleangiektáziák, hegesedés, aktinikus keratózis, majd 
bőrdaganatok (basalioma, spinalioma, melanoma) formájában. 

Terápia 

Terápiás lehetőség a fényexpozíció tudatos kerülése, a fényvédelem, a rendszeres bőrgyógyászati 
gondozás, a bőrtumorok eltávolítása. Korai exitushoz vezethet. 

Idiopathiás photodermatózisok 

Bevezetés 

Fényérzékeny bőrbetegségek csoportja, melynek pathogenezise ismeretlen. Normál fényexpozícióra 
abnormális bőrreakció alakul ki. Leggyakoribb formái: polymorf fényexanthema, krónikus aktinikus 
dermatitis, aktinikus prurigo, solaris urticaria, hydroe vacciniforme. 

Polymorf fény exanthema 

Klinikai tünetek 

A leggyakoribb photodermatózis. A nők kétszer gyakrabban érintettek, mint a férfiak. A napfényes 
időszak beköszöntével évente visszatérően jelentkező, a fénynek kitett bőrterületeket érintő, 
különféle viszkető tünetek (papula, seropapula, plakk) jellemzik. Kb. 24 órával a napozás után 
jelennek meg a tünetek. Ősszel, télen tünetmentes. Laboreltéréssel nem jár, az ún. minimális 
erythemát kiváltó dózis általában alacsonyabb a normálisnál, fénypróbával provokálható. 

Terápia 

Megelőzésében helyi magas faktorú fényvédő készítmények, napozás kerülése, márciustól októberig 
béta-karotin adása valamint tél végén kezdve fototerápia alkalmazása, az ún. fotokondíicionálás 
jöhet szóban. Kezelésére helyileg zsírozó krémek, szteroid krémek, a viszketés csökkentésére belsőleg 
antihisztamin javasolt, alkalmanként súlyosabb esetben belső szteroid adása mérlegelendő. 

Krónikus aktinikus dermatitis (aktinikus reticuloid) 

Ritka betegség, általában középkorú vagy idős férfiakat érint. Gyakran évekig tartó krónikus kontakt 
dermatitist követően alakul ki. Bőrtünetei lichenifikált plakkok a fénynek kitett bőrön. Kezelése 
fényvédőkkel, helyi szteroid krémmel történik, fény kerülése javasolt. 

Aktinikus prurigo 

Ritka bőrbetegség, gyakran családi halmozódás figyelhető meg. Ritkán fordul elő Európában vagy 
Ázsiában, inkább Dél- és Közép-Amerikában jellemző. Gyermekkorban jelentkezik, a fénynek kitett 
bőrön papulák, excoriációk jellemzik. A bőrön kívül a kötőhártya és az ajkak is érintettek lehetnek. 
Terápiájában fényvédőt, helyi vagy belső szteroid kezelést, PUVA-t esetleg antimaláriás szereket és 
thalidomidet használnak. 
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Urticaria solaris 

Csalánkiütés megjelenése jellemzi röviddel az ultraibolya besugárzás után. Viszketés, égő érzés és 
erythema kíséri. A szájnyálkahártya is érintett lehet, nyelvödéma, ajkak ödémája formájában. A 
bőrtünetek eltűnnek a napfény-expozíció megszűntével. Ritka betegség. Megelőzésében fényvédők, 
napozás kerülése, antihisztamin javasolt. Phototerápia, photochemotherápia is szóba jön. 

Hydroa vacciniforme 

Ritka gyermekkorban jelentkező, visszatérő, papulák, hólyagok, pörkök formájában jelentkező, 
heggel gyógyuló bőrbetegség. Tavasszal jelentkezik, leggyakrabban az arc, kézhát érintett. Pubertás 
korban spontán gyógyul. 

A fény által provokálható dermatózisok 

A fent felsorolt betegségeken kívül léteznek különféle bőrbetegségek, melyek kiváltásában vagy 
súlyosbodásában, egyéb tényezőkön kívül, az ultraibolya fénynek is szerepe lehet. A fényérzékenység 
a dermatózisban szenvedő betegeknek csak egy részére jellemző. A leggyakoribb fény-provokálta 
dermatózisok: lupus erythematodes, dermatomyositis, pemphigus, pemphigoid, rozacea, herpes 
recidiva, erythema exudativum multiforme, lichen ruber, Morbus Darier, aktinikus porokeratosis, 
atopiás dermatitis, allergiás kontakt dermatitis, pellagra, fotoszenzitív psoriasis, vitiligo. Az 
alapbetegség kezelése mellett fényérzékenység fennállásakor rendszeres és tartós fényvédelem 
szükséges. 

Irodalom 

Horkay I. Klinikai photodermatológia. Medicina (2008) 
Wenczl E, Daróczy J. A bőrgyógyász állásfoglalása a szolárium használatáról. Orv. Hetil. 137:799. 
(1996) 

Esetismertetés 

Anamnézis 

A 22 éves nőbeteg sürgősséggel kereste fel ügyeletben ambulanciánkat. Elmondta, hogy 
mezőgazdasági szakközépiskolába jár és jelenleg mezőgazdaságban idénymunkásként dolgozik. 
Bőrkiütései 2 napja kezdődtek. Az általános orvosi ügyeleten tüneteit vírusfertőzésnek tartották és 
bőrosztályunkra utalták. Gyógyszert rendszeresen nem szed, betegségről nem tud. 

Bőrgyógyászati status 

A felkaron, a háton élénkvörös, gyulladt plakkok, helyenként területükön szalmasárga bennékű, 
feszes falú 5-10 mm nagyságú hólyagok (2. és 3. ábra). Égő érzést, viszketést, fájdalmat panaszol. 
Láztalan, általános közérzete jó. 
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2. ábra. Paszternák okozta phytophotodermatitis (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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3. ábra. Paszternák okozta phytophotodermatitis (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Diagnosztika 

Az anamnézis alapján felmerül a phytophotodermatitis. A beteg rákérdezésre elmondja, hogy 
paszternák földön dolgoznak, a zöldséget gazozzák. Több dolgozónak is vannak hasonló hólyagos, 
fájdalmas bőrtünetei. A diagnózis tehát paszternák okozta phytophotodermatitis. Amennyiben nem 
ennyire egyértelmű a diagnózis, photopatch test végezhető a photoallergén identifikálására. 

Terápia 

Helyileg hólyagnyitás, eróziókra povidon jód ecsetelő, környéki ertythemára középerős szteroid 
krém. Ezen kívül javasolt fényvédő krém és kesztyű, hosszúujjú felső, kalap, hosszúnadrág, zárt cipő, 
zokni viselése munka közben. 

Megbeszélés 

A phytophotodermatitis növényi eredetű fotoszenzibilizáló anyag, jelen esetben a paszternákban 
található furokumarin, és az UVA besugárzás együttes hatásának eredménye. A furokumarinok 
fototoxikus hatással rendelkező vegyületek és megtalálhatók pl. a paszternák, sárgarépa, zellerfélék 
nedvében. A növények fototoxicitását számos tényező befolyásolja pl. esős vagy napos területről 
származnak-e (napos területről származó paszternáknak alacsonyabb a furokumarin tartalma), van-e 
mikróbás fertőzöttség (mikróbás fertőzöttség erősen megnöveli a furokumarin tartalmat) stb. 
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A növények által okozott phytophotodermatitis gyakori mezőgazdasági dolgozók, sportolók, 
kertészek, kertészkedők, horgászok és áltatában szabadtéri programokat kedvelők körében. Ezen 
kívül fontos tudni, hogy növényi alkotórészek felhasználásra kerülnek pl. kozmetikumokban 
illatanyagként (kamilla, citrusfélék, leander, borsmenta), bébiételekben (a furokumarin tartalom 
általában szabályozott) és a zöldségfélék fogyasztás útján is bekerülhetnek a szervezetbe. A diagnózis 
felállításánál az anamnézis a legfontosabb. 

Tesztkérdések 

1. Etiológia szerint milyen photodermatózisokat ismer? 
A. Exogén photodermatózisok 
B. Metabolikus photodermatózisok 
C. Genophotodermatózisosk 
D. Idiopathiás photodermatózisok 
E. Mindegyik 
 
2. Photodermatózisra jellemző, kivéve: 
A. Télen jelentkeznek a bőrtünetek, tavasszal megszűnnek 
B. Tavasszal jelentkeznek a bőrtünetek, télen megszűnnek 
C. Fénynek kitett bőrterületek érintettek 
D. Fénytől védett bőrterületek nem érintettek 
 
3. Melyik a leggyakoribb photodermatózis? 
A. Polymorf fény-exanthema 
B. Solaris urticaria 
C. Xeroderma pigmentosum 
D. Phytophotodermatitis 
 
4. Mely gyógyszerek okozhatnak fényérzékenységet? 
A. Furosemid 
B. Tetracyclin 
C. Szulfonamid 
D. Orális fogamzásgátlók 
E. Mindegyik 
 
5. Melyek a leggyakoribb exogén photoszenzibilizátorok? 
A. Gyógyszerek 
B. Növények 
C. Tisztítószerek 
D. Arckrémek 
E. A és B 
 
Helyes válaszok: 1: E, 2: A, 3: A, 4: E, 5: E 

A bőr jóindulatú daganatai 
dr. Telkes Márta 

Bevezetés 

A jóindulatú daganatok elsősorban kozmetikai, néha diagnosztikus problémát jelentenek. Egyes 
esetekben belső szervi malignus folyamatok gyanúja merülhet fel. Malignus átalakulásuk nem 
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jellemző. Fontos a beteg szakszerű felvilágosítása és megnyugtatása. A beteggel mindenképpen 
tudatosítani kell, hogy az elváltozások nyom nélkül nem távolíthatók el, fehér folttal, vagy esetleg 
heggel gyógyulhat. A hegképződés nem attól függ, hogy milyen technikával távolítjuk el a 
növedékeket, hanem attól, hogy milyen mélységben. Az irhát érintő beavatkozás esetén várható 
hegképződés, különösen akkor, ha a páciens erre hajlamos. 

Verruca seborrhoica (hámszemölcs) 

L82H0 Verruca seborrhoica 
 

Epidemiológia 

Leggyakrabban előforduló hám eredetű bőrdaganat.  Elsősorban idős korban látjuk, de kifejezett 
családi hajlam esetén az utóbbi időben egyre gyakrabban kerül 20-30 éves embereknél is észlelésre. 

Nem, életkor 

A nemi megoszlás nem jellemző. Általában 50 éves kor felett látjuk, ritkán ez alatt. 

Hatáskör/kompetencia 

A klinikai tünetek felismerése a háziorvos kompetenciája, diagnosztikus kétség esetén bőrgyógyász, 
vagy bőrgyógyász-onkológusé. 

Klinikum 

Klinikai tüneteire jellemző, hogy bőrön sárgásbarnától feketéig terjedő, lapos ép szélű, gyakran 
morzsalékony felszínű növedékek jelennek meg, nagyságuk néhány mm-től több cm-ig terjedhet. 
Gyakran viszketnek. Az elváltozás területén gyulladásos tüneteket nem láthatunk, és ezek a 
verrucosus felszínű növedékek sosem malignizálódnak (1. ábra). A bőrön hirtelen nagyszámban 
megjelenő verruca seborrhoica esetén gondolnunk kell a vastagbélben kialakult adenocarcinomára 
(Laser-Trélat szindróma). Amennyiben a beteg családi anamnézisében vastagbél daganat szerepel ez 
irányú kivizsgálása mérlegelendő. 
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1. ábra. Verruca seborrhoica (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Mióta észleli bőrtüneteit, ezek viszketnek-e, a családban volt-e hasonló elváltozás? A családban 
fordult-e elő gasztrointesztinális daganat? Van-e erre utaló tünete? 

Pathogenezis 

Ismeretlen. Kialakulásukban elsősorban genetikai hajlam játszik szerepet, vírus, vagy fényprovokáció 
nem. 

Fizikális vizsgálat, laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 

Fizikális vizsgálat, dermatoscopia, nem egyértelmű klinikai diagnózis alapján szövettani vizsgálat. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 

A makroszkópos, dermatoszkópos és szövettani lelet alapján. Differenciál-diagnosztikai szempontból 
a melanoma malignum, keratoma senile, vagy a pigmentált basalioma merül fel. 

Kezelés, gondozás 

A verruca seborrhoica elsősorban kozmetikai problémát jelent. Eltávolításuk kauterizációval, lézerrel, 
Wolkman-kanállal és folyékony nitrogén fagyasztással történhet. A vírus-ellenes ecsetelők 
kontraindikáltak. Gondozás lényegében nem szükséges, panasz esetén javasolt. 
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Fibroma 

D2390 A bőr jóindulatú daganata 
 

Epidemiológia 

Leggyakrabban előforduló kötőszöveti eredetű jóindulatú bőrdaganat. Elsősorban idős korban látjuk, 
de kifejezett családi hajlam esetén az utóbbi időben egyre gyakrabban kerül 20-30 éves embereknél 
is észlelésre. 

Nem, életkor 

A nemi megoszlás nem jellemző. Általában 50 éves kor felett látjuk, ritkán korábban. 

Hatáskör/kompetencia 

A klinikai tünetek felismerése a háziorvos kompetenciája, diagnosztikus kétség esetén bőrgyógyász, 
vagy bőrgyógyász-onkológusé. 

Klinikum 

Kocsányos, puha vagy tömött tapintatú, növedék formájában figyelhető meg a predilekciós helyeken. 
Ártalmatlan növedék, sokszor előfordul, hogy irritáció következtében begyullad, ami a páciens 
számára ijesztő, de fertőtlenítő oldatos ecsetelés után a gyulladás visszahúzódik, és spontán leválhat, 
a pörkkel fedett növedék. 

Anamnézis (egyéni családi) 

A családban volt-e hasonló elváltozás? 

Pathogenezis 

Elsősorban a hajlatokban, bőrredőkben alakul ki, kialakulásában valószínűleg genetikus hajlam játszik 
szerepet. Gyakran nagy számban jelenik meg, elhízott személyeken, és sokszor a menopauzában 
kezdődik. 

Fizikális vizsgálat, laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 

Fizikális vizsgálat, dermatoscopia, klinikailag bizonytalan esetben szövettani vizsgálat. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 

A makroszkópos, dermatoszkópos és szövettani lelet alapján. Differenciál-diagnosztikailag 
Intradermalis naevus jön szóba. 

Kezelés, gondozás 

Eltávolítása kauterizációval, vagy lézerrel történhet. Ecsetelők alkalmazása nem vezet célra. 
Gondozás nem szükséges 
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Histiocytoma (Dermatofibroma) 

Gyakori jóindulatú kötőszöveti daganat. 

D2390 A bőr jóindulatú daganata 
 

Nem, életkor 

Nőkön gyakrabban alakul ki. Az életkor nem jellemző. 

Hatáskör/kompetencia 

A klinikai tünetek felismerése a háziorvos kompetenciája, diagnosztikus kétség esetén bőrgyógyász, 
vagy bőrgyógyász-onkológusé. 

Klinikum 

Elsősorban a végtagokon, de egyéb testtájékon tömött, erythemás, szűrkés, barnás csomó 
formájában jelentkezik. 1-5 mm nagyságú lehet. Spontán regrediálhat. Gyakran viszket. 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Érte-e sérülés, megcsípte-e valami, a családban voltak-e hasonló elváltozások? 

Pathogenezis 

A háttérben rovarcsípés, vagy más microtrauma állhat. 

Fizikális vizsgálat, laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 

Fizikális vizsgálat, dermatoscopia, szövettani vizsgálat. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 

A makroszkópos, dermatoszkópos és szövettani eredmény alapján. Elsősorban az anyajegy, vagy 
rosszindulatú bőrdaganatok jönnek szóba. 

Kezelés, gondozás 

Biztos klinikai diagnózis esetén eltávolítása nem szükséges és nem javasolt, mert az in toto kimetszés 
után gyakran heggel gyógyul. Amennyiben kételyünk van a diagnózisban, mindenképpen eltávolítása 
és szövettani feldolgozása szükséges. Gondozás nem szükséges 

Keloid 

Heg-keloid L9100 
 

Fiatal felnőttekben látjuk leginkább. 
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Hatáskör/kompetencia 

A klinikai tünetek felismerése a háziorvos kompetenciája, diagnosztikus kétség esetén bőrgyógyász, 
vagy bőrgyógyász-onkológusé. 

Klinikum 

Sérülést, mély acne, műtéti beavatkozást követően alakul ki, de ismeretes spontán formája is. 
Elsősorban a háton, mellkason van hegképződési hajlam, és fiatal korban gyakori. A heg tömött 
tapintatú, friss esetben erythemás, livid-vörös, krónikus formában bőr színű. 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Volt-e műtéti beavatkozás, fiatal korában acnéja, családban volt-e keloidra hajlam? 

Pathogenezis 

Kialakulásában genetikai tényezők játszanak szerepet. 

Fizikális vizsgálat, laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 

Fizikális vizsgálat, dermatoscopia, szövettani vizsgálat. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 

A makroszkópos, dermatoszkópos és szövettani eredmény alapján. Differenciál-diagnosztikailag 
kötőszöveti daganatok jönnek szóba. 

Kezelés, gondozás 

A friss hegek kezelése eredményes lehet, elsősorban intralezionalis depo-kortikoszteroid adásával, 
szilikon tapasz alkalmazásával, lézerkezeléssel. A krónikus hegek esetében sikeres terápia nincs. Az 
ismételt kimetszés, majd rtg. kezelés eredményessége kétséges. Gondozás nem szükséges. 

Haemangioma 

D1800 Haemangioma bármely lokalizációban 
 

Klinikum 

Rubin naevus. A izolált, vagy multiplex formában, 40 éves kor felett jelentkező érburjánzás. A bőrön 
2-5 mm nagyságú vörös, élesen körülhatárolt, lapos, vagy kiemelkedő növedék formájában 
jelentkezik. Kezelése kautrizáció, vagy lézerkezelés. 

Naevus araneus (póknaevus). Elsősorban az arcon, törzsön jelentkezik. Centrálisan kiemelkedő 
tágulat látható, melyből hajszálértágulatok indulnak ki sugárszerűen. Gyakran társul májbetegséggel, 
graviditás alatt szülés után alakulhatnak ki. Kezelése kauterizációval, vagy argon lézerrel történhet. 
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Haemnagioma cavernosum. A bőr felszínéből kiemelkedő kékes-vörös színű puha tapintatú tumor, 
ami több cm. nagyságú is lehet. A veleszületett haemangiomák kezelést nem igényelnek, spontán 
visszafejlődhetnek. 

Lipoma 

E8820 Lipomatosis, m.n.o. 
 

Klinikum 

Subcutan tapintható, tömött tapintató, ép bőrrel fedett, gyulladásmentes, mobilis csomók jellemzik. 
Előfordulhat szoliter formában, de ismert multiplex formája is. 

Laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 

Vérzsír vizsgálat, diagnosztikus probléma esetén lágyrész UH vizsgálat, aspirácios cytológia 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 

A makroszkópos és szövettani vizsgálat alapján. Elsősorban az epdermalis cysta, (atheroma), 
megnagyobbodott nyirokcsomó merül fel. 

Kezelése 

Kimetszés, ha ezt a beteg igényli. Ha nem, beavatkozást nem igényel. 

Irodalom 

Szabó Z. Bőrdaganatok. A bőr ápolása, betegségei, kezelési tanácsok. Biofil Egészségkönyvek 
Anonymus pp. 174. (2007) 

Tesztkérdések 

1. Várható-e a jóindulatú daganatok malignizálódása? 
A. Igen 
B. Nem 
 
2. Mikor gondolunk malignus gasztrointesztinális daganatra? 
A. Hirtelen nagyszámú verruca seborrhoica megjelenésekor 
B. Fibromák nagy száma esetén 
C. Haemangiomák észlelésekor 
 
3. Szükséges-e a beteg felvilágosítása a várható kezelés következményéről? 
A. Igen 
B. Nem 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: A, 3: A 
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A bőr hám eredetű rosszindulatú daganatai 
dr. Telkes Márta 

Bevezetés 

A daganatok kialakulásának pontos okát, csak az estek kisebb részében ismerjük. Elmondhatjuk 
azonban, hogy a bőrdaganatok majdnem 100% arányban gyógyíthatók, ha időben ismerjük fel. Mivel 
látható helyen vannak, minden eszközös vizsgálat nélkül felismerhetők, a beteg alapos vizsgálatával, 
szemügyre vételével. Különösen fontos a felismerés, mert napjainkban a bőrdaganatos betegek 
száma növekszik, és aggodalomra ad okot, hogy a fiatal generációt is gyakrabban érinti. Fontos 
szerepe van tehát a háziorvosnak, aki rendszeresen gondozza betegeit, pácienseit. 

A bőrdaganatos betegek számának növekedése a környezeti hatásokkal magyarázható. Az ózonréteg 
elvékonyodása következtében a napsugárzás káros hatása a fő kóroki tényezők közé tartozik. A 
szolárium elterjedése szintén szerepet játszik a bőrdaganatok növekedésében. Napjaink kutatási 
iránya genetikus szinten történik, és néhány esetben gén szinten meghatározhatók a daganat 
kialakulásának okai. Ezek a kutatások lehetővé tesznek új célzott biológiai kezeléseket. 

Basal-sejtes carcinoma (basalioma) 

A leggyakrabban előforduló bőrdaganat. Lassan növekszik, áttétet csak nagyon ritkán ad. Elsősorban 
a fénynek kitett területeken alakul ki, arcon, kézhátakon, de bármelyik testrészen megjelenhet. A 
hám basalis rétegében elhelyezkedő őssejtekből indul ki. 

C4492 A bőr rosszindulatú daganati egyéb sejttípus k.m.n. 
 

Nem, életkor 

Mindkét nemben azonos gyakorisággal fordul elő. Leggyakrabban 50 év felett jelenik meg, de 
napjainkban már fiatalabb korosztályban is diagnosztizálható. 

Epidemiológia 

Incidencia: 100/100000 lakos Magyarországon. Prevalencia: 10000 új eset évente. 

Hatáskör/komptencia 

A felismerése a háziorvos hatásköre, kezelése bőrgyógyász, vagy bőrgyógyász-onkológus 
kompetenciája. 

Klinikum 

A klinikai tünetek a basalioma típusaitól függenek. 

A nodularis basaliomára jellemző, néhány mm nagyságú, gyöngyház szegélyű göbcse, aminek a 
felszíne kifekélyesedik, pörk jelenik meg, ami leválik, helyén heg képződik (1. ábra). Ebben az 
állapotban a betegek úgy vélik, hogy meggyógyultak, de azután ismét pörkösödhet a felszíne, ami 
ismételten leválik. Ez a forma leggyakrabban az arcon alakul ki. 
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1. ábra. Nodularis basalioma (dr. Daróczy Judit felvétele) 

A superficiális basalioma elsősorban a háton fordul elő. Néhány mm-től, több cm. nagyságú lehet (2. 
ábra). Erythemás, hámló plakk formájában jelenik meg, széli részen megfigyelhető gyöngyházszerű 
szegéllyel. 
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2. ábra. Superficiális basalioma (dr. Daróczy Judit felvétele) 

A pigmentált basalioma esetén a göbcsékben vagy a plakokkban szürkésfekete elszíneződés látható 
(3. ábra). Ebben a formában fontos differenciál-diagnosztikai szempont a melanoma malignum. 
Amennyiben a klinikai tünetek alapján, nem tudjuk felállítani a diagnózist, úgy kell kezelni, mintha 
melanoma lenne. 

 

3. ábra. Pigmentált basalioma (dr. Daróczy Judit felvétele) 

A sclerotisaló basalioma is elsősorban az arcon jelenik meg, Jellemző tünete, a tömött tapintatú, 
egyenetlen szélű és a széleken enyhén kiemelkedő plakk. 

Anamnézis 

A beteg kikérdezésekor fontos szempont, hogy tartózkodott-e sokat napon, mi volt a foglalkozása, 
dolgozott-e vegyszerekkel, volt-e családban bőrdaganatos megbetegedés. 

Mikor kezdődött a bőrfolyamata, mióta áll fenn, történt-e ezen a területen valami sérülés, vagy 
bőrsebészeti beavatkozás, rtg. kezelés? Szed-e fényérzékenyítő gyógyszert, áll-e immunszupressziv 
kezelés alatt? 

Pathogenezis 

Pathogenezisében  a krónikus UVB sugárzás az elsődleges, de pathognosztikus tényező lehet tartós 
arzén hatás, immunszupresszió, sugárkezelés, valamint genetikai tényezők, mint a bőrtípus, ezen 
belül is az I-II típus. A fehér bőrűek bőre kevés melanint tartalmaz, ezért könnyebben leégnek. 
Basaliomák alakulhatnak ki, hegekből, égési sérülésekből, lábszárfekélyekből. 
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Laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 

Dermatoscopia, szövettani vizsgálat. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 

Diagnózis a fentiek alapján. Szóba jön: naevus pigmentosus, spinalioma, melanoma malignum, 
amelanoticus melanoma. 

Kezelés 

A kezelést a basaliona elhelyezkedése típusa, nagysága határozza meg. Függ a kezelő orvos 
jártasságától. A leggyakoribb kezelési mód az in toto kimetszés, 0,5 mm-es biztonsági zónával. Nagy 
kiterjedésű, mélyre terjedő, kifekélyesedő tumor esetén plasztikai sebészeti beavatkozás szükséges. 
Kauterizáció, cryoterápia, lézer kezelés kis és szuperficiális tumorok esetén javasolt. Röntgen kezelés 
esetén elsősorban a lágy-röntgen sugár, β-sugár, vagy főleg az orrcsontok feletti daganat esetén 
gyors elektron besugárzás jön szóba. A röntgen lágysugárzás frakcionáltan (3-5 Gy) történik, 50-60 Gy 
összdózisban. Ritkábban alkalmazhatunk chemosurgery-t, vagy immunmoduláns kezelést imikimod 
(Aldara 5% krém) tartalmú krémmel. Nem sebészi beavatkozás esetén minden esetben szövettani 
vizsgálat szükséges a beavatkozás előtt. Szakszerű ellátás esetén 5%-os arányban lép fel recidíva, ami 
elsősorban a sclerotisalo basalioma esetén észlelhető. 

Gondozás 

A basaliomás betegeket 5 évig gondozzuk, az első két évben félévente, majd évente. A gondozás célja 
a recidíva kialakulásának időben történő észlelése, esetleges új malignus daganatok időben történő 
felismerése. 

Terápiás elégtelenség 

A daganat nem az épben, vagy nem megfelelő biztonsági zónával történő eltávolítása. Ebben az 
esetben reoperáció szükséges. 

Primer prevenció 

Fontos a beteg rendszeres gondozása, és felvilágosítása, a fényvédelem fontosságáról. Javasoljuk, 
hogy nyáron használjon fényvédőt, a napozási szabályokat tartsa be. A napjainkban divatos szolárium 
kerülése, különösen fiatal korban. A bőre ne égjen le. Évente bőrgyógyászati szűrés.  

Laphám sejtes carcinoma. (spinalioma) 

A spinalioma a laphámsejtekből (keratinocyta) kiinduló rosszindulatú daganat. (4. ábra). 

C4491 A bőr rosszindulatú daganata, spinalioma k.m.n. 
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4. ábra. Laphámsejtes carcinoma (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Epidemiológia 

Incidencia: Ritkábban fordul elő, mint a basalioma, kb. 1:10 az arány. Kialakulhat carcinoma in situ, 
vagy praecancerosisok (solaris keratosis, cornu cutaneum, keratoacanthoma) talaján. A nyirokutakon 
áttétképződésre hajlamos, vagy hematogén úton elsősorban a tüdőbe metasztatizálhat. A spinalioma 
nemcsak a bőrön, hanem a nyálkahártyán is megjelenhet, provokáló tényező a száj, ajak nyálkahártya 
esetén a dohányzás, a nemi szervek nyálkahártyája esetén a HPV fertőzés. A daganat tulajdonsága, 
hogy gyorsan nő. 

Nem, életkor 

Férfiaknál gyakoribb. Leggyakrabban 50 év felett jelenik meg, de napjainkban már fiatalabb 
korosztályban is diagnosztizálható. 

Hatáskör/kompetencia 

A felismerése a háziorvos hatásköre, kezelése bőrgyógyász, vagy bőrgyógyász-onkológus 
kompetenciája. 

Klinikum 

Kezdetben egy szürkés-sárgás színű hyperkeratotikus felszínű erythemás papulát észlelünk, amiről a 
keratosis nem választható le. Gyors növekedésnek indul, a felszíne kifekélyesedik, mélyre terjed, a 
kifekélyesedő terület széli része felhányt (5. ábra). Az elváltozás kezdetben kemény, majd 



 2768 

porckemény tapintatú (6. ábra). A daganat nemcsak felszínesen terjed, hanem a mélyre is, érintve a 
porcot, vagy a csontot is (7. ábra). Malignitását az atípusos keratinocyták száma határozza meg. 
Előrehaladott állapotban a regionális nyirokcsomók megnagyobbodnak, tömött tapintatúak. 

 

5. ábra. Laphámsejtes carcinoma (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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6. ábra. Laphámsejtes carcinoma (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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7. ábra. Laphámsejtes carcinoma (dr.Daróczy Judit felvétele) 

Patogenezis 

Az idült napfénykárosodás, genetikai tényezők, kémiai carconogének (olajfinomító, kőszénkátrány 
üzemek), idült gyulladásos, degeneratív állapotok (ulcus cruris), immunszupresszív állapotok, 
vírusinfekció (HPV 16) játszik szerepet. 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A beteg kikérdezésekor fontos szempont, hogy tartózkodott-e sokat napon, mi volt a foglalkozása, 
dolgozott-e vegyszerekkel, volt-e családban bőrdaganatos megbetegedés? Mikor kezdődött a 
bőrfolyamata, mióta áll fenn, történt-e ezen a területen valami sérülés, vagy bőrsebészeti 
beavatkozás, rtg. kezelés. Szed-e fényérzékenyítő gyógyszert, áll-e immunszupresszív kezelés alatt. 
Dohányzik-e, alkoholizál-e, tud-e HPV vírus fertőzésről? 

Fizikális vizsgálat 

A bőr megtekintésén, megéritésén kívül, a regionális nyirokcsomók megtapintása. 

Képalkotó vizsgálatok 

Mellkas rtg., hasi és nyirokcsomó UH vizsgálat. 
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Egyéb vizsgálatok 

Szövettani vizsgálat. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 

Diagnózis a fizikális és a szövettani vizsgálat alapján. Szóba jön: basocelluláris carcinoma, 
amelanoticus melanoma. 

Kezelés 

A spinalioma kezelésekor elsődleges az in toto kimetszés fél-1 cm-es biztonsági zónával, regionális 
nyirokcsomó áttét esetén block dissectioval. Egyéb a basaliománál leírt beavatkozások, csak jól 
differenciált kis tumorok esetén alkalmazandók. 

Gondozás 

Fontos a beteg rendszeres gondozása 5 évig. Mellkas rtg. vizsgálat évente, nyirokcsomó UH. vizsgálat 
félévente, elsősorban rosszul differenciált forma esetén.  Belső szervi áttétek kialakulásakor 
onkológiai konzílium javasolt. Kezelés ebben az esetben kemoterápia, protokoll szerint. 

Terápiás elégtelenség 

A daganat nem az épben, vagy nem megfelelő biztonsági zónával történő eltávolítása. Ebben az 
esetben reoperáció szükséges. 

Primer prevenció 

Túlzott napozás, szolárium, dohányzás, alkohol fogyasztás kerülése. Fényvédelem.  Évente 
bőrgyógyászati kontroll. 

Praecancerosisok 

Olyan bőrelváltozások tartoznak a praecancerosisok csoportjába, amik rövidebb, hosszabb idő alatt 
malignussá alakulhatnak. A tünetek spontán nem fejlődnek vissza, ezért kezelésük szükséges. 
Provokáló tényezők, krónikus napfény-expozició, carcinogén anyagokkal való kapcsolat, idült 
gyulladások. 

Solaris keratosis 

Obligát praecancerosis, ami elsősorban fehérbőrűken fénynek kitett területeken alakul ki. Elsődleges 
patognosztikai szempont a krónikus UVB ártalom. Negyvenöt év felett kezdődik. Gyakori a 
földműveseken, tengerészeken, az alopéciás férfiak fejtetején (8. ábra). 

L5700 Sugárzás okozta keratosis 
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8. ábra. Solaris keratosis (dr. Daróczy Judit felvétele) 

A felismerése a háziorvos hatásköre, kezelése bőrgyógyász, vagy bőrgyógyász-onkológus 
kompetenciája. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Rákérdezünk a foglalkozásra, milyen krónikus bőrbetegségei vannak, erre használt-e valamilyen 
kenőcsöt, családban fordult-e elő bőrdaganat. 

Fizikális vizsgálat 

Sárgásan hámló erythemás plakk formájában kezdődik, de ismeretesek olyan formái, amin vaskos 
hyperkeratosis van, amihez pigmentáció is társulhat. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 

A fizikális és ha szükséges, a szövettani vizsgálat alapján. Szóba jön: seborrheas keratosis, felületes 
basalioma. 

Kezelés 

Kezelése in toto kimetszés, kauterizació, lézer kezelés, cryterápia. 
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Gondozás 

A beteget rendszeresen kell ellenőrizni, legalább egy évente egy alkalommal. 

Primer prevenció 

Fényvédelem magas faktor számú fényvédővel, nyáron szalmakalap, sapka, fehér védőruha viselése. 
Napozási szabályok betartása. Rendszeres bőrgyógyászati szűrővizsgálat. 

Cornu cutaneum 

A bőr szintjéből előemelkedő, vastag szaru massza (9. ábra). Elsősorban az arcon, hajas fejbőrön 
fülön fordul elő. Lassan növekszik. 

D0490 A bőr in situ rákja, k.m.n. 
 

 

9. ábra. Cornu cutaneum (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Kezelés: kauterizáció, lézer kezelés, in toto eltávolítás. Minden esetben szövettani vizsgálattal, mert 
ezzel megállapítható, hogy elkezdődött-e a malignizálódás. 
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Keratoacanthoma 

D0490 A bőr in situ rákja, k.m.n. 
 

A fakultatív praecancerosis csoportjába tartozik. Elsősorban arcon jelenik meg. Fél 1,5 cm nagyságú 
tömött tapintatú növedék formájában, centrálisan szarumasszával kitöltött kráter látható (10. ábra). 
Gyorsan növekszik, spontán regresszióra hajlamos, 15-20%-ban alakul át spinaliomává. In toto 
kimetszése javasolt. 

 

10. ábra. Keratoacanthoma (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Esetismertetés 

A 81 éves nőbeteg anamnéziséből csak a gyógyszeres kezeléssel stabil magas vérnyomás betegség 
említendő. Bőrgyógyászhoz azért fordult, mert néhány hónapja kínzó viszketés kíséretében a bőrből 
kiemelkedő csomók jelentek meg testszerte. A helyi kezelés nem vezetett eredményre. 

Vizsgálatakor a háton vakarási nyomokat, erodált papulákat láttunk (11. ábra). A végtagokon, 
különösen a felsőn igen nagyszámú, 1-2,5 cm nagyságú a felszínből félgömbszerűen kiemelkedő, 
tömött tapintatú, bőrszínű tumorok voltak megfigyelhetőek (12. ábra). A tumorok egy része középen 
kráterszerűen besüppedt, a bemélyedt krátert szarucsap töltötte ki (13. ábra) 
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11. ábra. Generalizált eruptiv keratoacanthoma (dr. Daróczy Judit felvétele) 

 



 2776 

 

12. ábra. Generalizált eruptiv keratoacanthoma (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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13. ábra. Generalizált eruptiv keratoacanthoma (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Diagnózis differenciál-diagnózis: Generalizált eruptiv keratoacanthoma. Szóba jön: sebocystomatosis, 
prurigo nodularis. 

A szövettani vizsgálat igazolta a keratoacanthoma diagnózisát. Laboratóriumi leleteiből emelkedett 
vércukor érték említendő, amiről a beteg nem tudott. Mellkas rtg. negatív volt. Hasi, és nyirokcsomó 
UH vizsgálat során cholelithiasis igazolódott. 

Kezelési terv: Az életminőséget kifejezetten rontó kézháti tumorok plasztikai sebészeti ellátása. A 
multiplex elváltozások indokolták az elhúzódó szisztémás acitretin (Neotigason) kezelést. 

Beavatkozások: A kézháti tumorok in toto eltávolítása, plasztikai fedése. 

Gondozás: Egy éven keresztül havonta ellenőriztük a beteget az acitretin kezelés miatt, laboratóriumi 
leleteiben lényeges eltérést nem találtunk, a vércukra is normalizálódott, vérzsír és koleszterin 



 2778 

értékek a normál tartományban voltak. Egy év alatt a tünetek teljesen regrediáltak (14. ábra). 
Félévente, kontroll vizsgálatra jár, ami megtekintésből és fizikai vizsgálatokból áll. 

 

14. ábra. Gyógyult állapot (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Azért választottuk ezt az esetet, mert a keratoacanthoma disszeminált formája ritka. A sebészi 
kezelés mellett sikeresen alkalmaztuk, az oralis acitreritin (Neotigason) terápiát. A beteg egy 
rendkívül ritka, kezdetben terápiás problémát okozó betegségben szenvedett, amelyet acitretinnel 
sikeresen lehetett kezelni. Egy éves kezelés után a bőrviszketése megszűnt, tünetmentessé vált. A 
tumorok visszafejlődtek. Recidíva, malignus átalakulás nem volt. 

A keratoacanthoma etiológiája nem ismert. Kiváltó tényezők lehetnek krónikus napfény ártalom, rtg. 
sugárzás, kémiai carcinogének (szurok, kátrány, arzén), HPV, immunhiányos állapot, 
immunszuppresszív kezelés. Soliter esetben in toto eltávolítása javasolt. Javasolt, hogy a családorvos 
is kövesse a beteg állapotát. 

Irodalom 

Szabó Z. Bőrdaganatok. A bőr ápolása, betegségei, kezelési tanácsok. Anonymus pp.174. (2007) 
Deconti RC. Chemotherapy of squamous cell carcinoma of the skin. Semin Oncol. 39:145. (2012) 
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Tesztkérdések 

1. Mi a legfontosabb patogenetikai tényező a hámdaganatok kialakulásában? 
A. Krónikus napfény ártalom 
B. Dohányzás 
C. HPV vírusfertőzés 
D. Kemikáliák 
 
2. Melyik a legfontosabb vizsgálat a hámdaganatok diagnosztikájában? 
A. Rtg. vizsgálat 
B. UH vizsgálat 
C. Szövettani vizsgálat 
D. Laboratóriumi vizsgálatok 
 
3. Mi a háziorvos legfontosabb szerepe a rosszindulatú hám eredetű daganatok esetén? 
A. Szűrés 
B. Felvilágosítás 
C. Kivizsgálás 
D. Célzott betegirányítás 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: C, 3: D 

Chlamydia fertőzés bőrgyógyászati és venerologiai vonatkozásai 
dr. Daróczy Judit, dr. Gyöngyössy Orsolya 

Bevezetés 

Az alsó genitalis traktus nem gonorrhoeas eredetű, folyással járó megbetegedések egyik leggyakoribb 
okozója a C. trachomatis D-K szerotípusa. A Chlamydia okozta fertőzések sajátja, hogy gyakran 
rövidebb-hosszabb tünetmentes időszak követi a megfertőződést, majd az ascendáló kórokozók 
számos potenciálisan súlyos szövődmény (meddőség) kialakulását idézhetik elő. Jóval ritkább 
megbetegedés hazánkban a L szerotípusok által okozott lymphogranuloma venerum. 

Az elhúzódó, sokszor klinikailag néma Chlamydia fertőzés immunmoduláló hatása más 
bőrgyógyászati kórképek pathogenezisében is felmerült az utóbbi évtizedben (pl. morphea). 

A C. pneumoniae a tüdőgyulladások mintegy 10%-ért felelős, a kórházi kezelést igénylő pneumoniák 
mögött a 3. leggyakoribb kórokozó. 

A C. psittaci az influnenzaszerű képtől a súlyos tüdőgyulladásig, haematogen szóródás révén 
meningoencepahilitisig, carditisig számos kórkép okozója lehet. 

Definíció, BNO tartomány 

A55H0 Chlamydia lymphogranuloma (venereum) 
A5600  A húgyivarrendszer alsó szakaszának chlamydia fertőzése 
A5610 Medencei hashártya és egyéb húgyivarrendszeri chlamydia fertőzés  
A5680 Egyéb lokalizációjú, szexuális úton terjedő chlamydia fertőzés  
A70H0 Chlamydia psittaci fertőzés 
A7480 Egyéb chlamydia okozta betegségek 
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A7490 Chlamydia fertőzés, k.m.n. 
J1600 Chlamydia okozta pneumonia 
K6700 Chlamydia peritonitis (A74.8+) 
N7440 A női kismedence chlamydia fertőzés okozta gyulladásos betegsége (A56.1+) 
P2310 Chlamydia okozta veleszületett tüdőgyulladás 
P3911 Conjunctivitis neonatorum - Chlamydia 

 

A C.trachomatis D-K szerotípusok által okozott fertőzések 

Epidemiológia 

A „chlamydia” a leggyakrabban előforduló nemi úton terjedő bakteriális fertőzés. A szexuálisan aktív 
nők 15-25%-ánál kimutatható a kórokozó, de promiszkuitás esetén ez az arány megközelítheti a 40%-
ot. 

Mortalitás, morbiditás 

Az urogenitalis chlamydia fertőzés sokszor aszimptomatikus. A tünetek leggyakrabban a lokális 
nyálkahártya gyulladás, mucopurulens váladékozás - férfiakban 
urethritissel/epididymitis/prostatitis/vesiculitis, nőkben 
cervicitissel/uretritissel/vaginitissel/salpingitissel. 

A Chlamydia az egyik vezető oka az összefoglaló néven pelvic inflammatory disease (PID)-nek, és a 
női meddőségnek. A PID következtében után a nők 15%-ban a gyulladásos összenövések miatt 
krónikus alhasi fájdalom lép fel, 7-10 %-kal nagyobb a méhen kívüli fertőzések esélye. A nyálkahártya-
gyulladás miatt fertőzés növeli a HIV fertőzés kialakulásának (akvirálásanak) esélyét. 

A kezeletlen fertőzés korai burokrepedéshez, koraszüléshez vezethet. A fertőzött terhes nők 
újszülöttjeiben intersticiális penumonia, neonatalis conjunctivitis kialakulását okozhatja. A látens 
Clamydia fertőzés aktiválásában ismerten szerepet játszik a gonorrhoea fertőzés. 

Nem 

Mindkét nem egyformán érintett, az aktív tünetek férfiakban látványosabban zajlanak, a krónikus 
szövődmények nőkben gyakoribbak. 

Életkor 

Legveszélyeztetettebb csoport a szexuális életet elkezdő fiatalok (<19év), majd a fiatal korosztály 
egészen 35 éves korig. 

Társadalmi háttér 

Mint a legtöbb szexuálisan terjedő betegség (Sexually Transmitted Disease, STD) esetében, itt is 
alapvetően a szexuális habitus (pl. óvszer használat hiánya, promiscuitás és a partnerek nagy száma, 
a fő kockázati tényező, de a rossz szociális helyzet, alacsonyabb iskolázottság is növeli a rizikót. A 
betegség kockázati tényezői közé tartozik a hormonális fogamzásgátlás és a méhen belüli 
fogamzásgátló (IUD) eszközök alkalmazása is. 
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Pathogenezis és pathophysiológia 

A Chlamydia az ember obligát intracellularis parazitája, melyből hiányzik az önálló ATP-szintézis 
képessége. Egyedül humán sejtekben képesek élni és szaporodni. Különösen kedvelik a ciliumokkal 
bíró cylindrikus sejteket, melyek a baktériumokat fagocytálják. A fertőzés során jellegzetes bifázisos 
fejlődési cikluson mennek keresztül, két alakban léteznek. 

Az ún. elemi test a virulens forma, metabolikusan inaktív, sejten belül 8-12 óra alatt alakul át 
reticularis testté. A reticularis test immár sejten belül addig osztódik, amíg a gazdasejt ki nem merül. 
A testek csaknem kitöltik a sejtet (inklúziós testek), ekkor elemi testekké válnak, és a gazdasejt 
elpusztul. A kiszabadult elemi testek tovább fertőznek. Az antibiotikumok csak a reticularis testekre 
képesek hatni. 

Bizonyos esetekben egyensúlyi helyzet alakul ki a gazdaszervezet és a C. trachomatis között. A 
megfertőződött sejt nem bomlik fel, a szaporodási ciklus hosszabb ideig stagnál. A fertőződés 
hónapokig, évekig latens marad. A kórokozók a nyálkahártya hámsejtjeiben, illetve a monocytákban, 
szöveti macrophagokban élnek túl, és ezek segítségével a szervezet legkülönbözőbb részébe 
kerülhetnek. 

A klinikai tünetek kialakulásában a gazdaszervezet immunválasza döntő szerepet játszik. Az 
immunreakció lehet protektív, vagy pathológiás. 

A fertőzés mind humorális, mind celluláris immunválaszt kivált. A keringő antitestek védő hatásának 
mértéke nem pontosan ismert. A specifikus szekretoros IgA korlátozott védelmet nyújt a 
fertőzésekkel szemben. 

A protektív immunválaszban elsősorban a TH1 sejtek játszanak szerepet. Az aszcendáló fertőzésben 
kialakuló szövődményes kórformák gyenge TH1 aktivitással járó gyulladásos szövetkárosító hatással 
függhetnek össze, mely végsősoron hegesedéshez vezet. 

A protektív és káros immunológiai hatásokat bonyolult cytokin és interferon hatások befolyásolják, az 
egyensúly igen kényes. A gazdaszervezet és a kórokozó közti kölcsönhatások eredményeképpen dől 
el, hogy az akut fertőzés meggyógyul, vagy szövetkárosító krónikus formába megy át. Örökletes 
tényezők, hormonális hatások, cytokin profil, előzetes fertőzések, csíraszám, más fertőzés jelenléte 
(gonorrhoea!) stb. befolyásolja a lefolyást. 

Az immunpathológiai válaszban egy 40 kD nagy külső membrán fehérjének (major outer membrane 
protein, MOMP) és egy 10 és 60 kD Chlamydia hősokk proteinnek (chlamydial heat-shock proteins, 
cHSP) van kiemelkedő szerepe. Amennyiben a kórokozó perzisztál a szervezetben, a cHSP60 
expressziója növekszik, a MOMP szintje nagyon alacsony. Ez folyamatos antigén stimulációt jelent a 
szervezetnek. A cHSP60 TH2 típusú immunválaszt indukál, így az eliminálásban hatékony TH1-
közvetítette immunreakciókat downregulálja. A cHSP60 ellen termelődő antitestek kimutatása 
hasznos eszköz lehet a szövődményes chlamydiasis diagnosztikájában. 

Hatáskör/kompetencia 

Bár általában a betegség diagnosztizálása nem háziorvosi feladat, pl. krónikus alhasi fájdalom, 
ismétlődő lázas állapot, akutan fellépő ízületi panaszok hátterében gondolni kell rá. A beteg 
megfelelő továbbirányítása szükséges, és a jellegzetes tünetek és diagnosztikai lehetőségek lényegi 
ismerete fontos. A vizsgálatok szükségességének az indoklása, a beteg figyelmének a felhívása a 
betegségre is a családorvos feladata. 
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Klinikum 

Férfiakban az ún. nem gonorrhoeás eredetű uretritisek (NGU) mintegy 40%-áért felelős. 
Leggyakoribb a mucoserosus váladék, de okozhat (kb. 5%-ban) purulens folyást, illetve csak 
dyscomfort érzést is. Jellegzetes az intermittáló jelleg, a 8-10 napos tünetmentesség után újból 
jelentkező panaszok. Ennek oka a szaporodási ciklus. Az inkubációs idő igen változó, néhány naptól 
évekig. Jelentős százalékban azonban az akut fertőzés teljesen tünetmentes. 

Szövődményként epididymitis (infertilitáshoz, subfertilitáshoz vezethet), prostatitis, 
prostatovesiculitis alakulhat ki, melynek klinikai jele lehet ejaculatio praecox, ill. ejakulációkor vagy 
közvetlenül utána égő érzés. Homoszexuálisokban proctitis, székelés utáni enyhe fluor, prostatitisben 
a gátra sugárzó fájdalom lehet a vezető tünet. Balanitis alakulhat ki. Akutan fellépő ízületi gyulladás 
(SARA) hátterében akár húgyúti tünetek nélkül is meghúzódhat a fertőzés. 

Nőkben az infekció jóval kevésbé látványos tünetekkel zajlik. A fertőzöttek 30%-ában a tünetek 
minimálisak, vagy teljesen hiányoznak. Leggyakrabban gennyes vaginális fluor, alhasi fájdalom, 
menstruációtól független, és/vagy coitus utáni vérzés, dysuria, véres, sürgető vizelés, esetleg a 
medencei gyulladás (PID) tünetei jelentkezik. Szövődményként: 

 Salpingitis léphet fel, mely a tuba elzáródása révén sterilitást okoz. Két forma lehetséges:akut 
salpingitis metrorrhagiával, fájdalommal, lázzal, illetve krónikus, tünetmentes forma, mely 
csak meddőségi kivizsgálás során igazolódik. 

 PID tünetegyüttese is kialakulhat az ascendáló fertőzés következtében. 

 Extrauterin graviditás, esetleg több alkalommal. 

 Bartholinitis. 

 Krónikus alhasi fájdalom. 

 Fritz-Hugh-Curtis szindróma perihepatitissel és salpingitissel (húrszerű adherenciák a rekesz 
és a májtok között) 

Elsősorban a szexuálisan aktív életkorban jelentkezik az ún. felnőttkori inclusiós conjunctivitis, mely 
legtöbbször inokuláció révén alakul ki. Jellemző az akut follicularis kötőhártyagyulladás képében 
jelentkező fertőzés fénykerüléssel. A C. trachomatis által okozott formával ellentétben ritka a 
hegesedéshez, pannusképződéshez vezető forma. Nem vezet vaksághoz. 

Laboratóriumi vizsgálatok, diagnózis 

 A festett kenet értékelése: Chlamydia fertőzésre gyanús, amennyiben a rutinszerűen végzett 
Gramm-kenet vizsgálatánál a kóros mennyiségű fehérvérsejtek mellett nem látunk 
Diplococcusokat. 

 Sejtkultúrában (McCoy- vagy HeLa-sejtek) kitenyészthetőek, azonban speciális 
transzportmedium és 2-8 °C közötti maximális 24 órás tárolás lehetséges (hosszabb tárolás -
70 °C-on lehetséges), 48-72 óra alakulnak ki a sejtekben jellegzetes citoplazma-zárványok, 
melyek kimutatása pl. Giemsa-festéssel, illetve fluoreszcens festékkel jelölt antitestekkel 
lehetséges. Gyakorlatban körülményes és drága volta miatt nem használjuk. 

 DIF, azaz direkt antigén kimutatás ált húgycsőváladékból, vagy a méhnyakcsatornából, 
fluorochrommal jelölt monomklonális antitestek segítségével. Akut urethritisben, 
cervicitisben 81-100% szenzitivitású. 

 EIA, ELISA - többnyire a Chlamydia LPS (lipopoliszacharid) molekuláját mutatják ki. Szükséges 
egy blokkoló, verifikáló lépés a más baktériumokkal létrejövő reakció miatt. Szenzitivitása 62-
90% közötti. Nagyszámú minta vizsgálata lehetséges, gazdaságos, de alacsony prevalenciájú 
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betegcsoportokban nem ajánlott. Tünetmentes esetekben, különösen férfiakban, az antigén 
immunológiai kimutatása gyakran nem sikeres. 

 Molekuláris biológiai eljárások - elsősorban PCR. Érzékenysége és specificitása is legnagyobb 
a felsoroltak közül. Nagyszámú minta vizsgálatát teszi lehetővé, gyors. Lehetséges vizelet 
(noninvazív!!!), és váladék vizsgálata is. A teszteket úgy állították elő, hogy egyszerre 
lehetséges a gonorrhoea kimutatása is. Drága vizsgálat, de a mintákat összegyűjtve az ár 
csökkenthető. 

A fertőzést vérből kimutatni nem lehet. Az ellenanyag vizsgálatoknak (Chlamydia-ellenes IgM, IgG, 
IgA kimutatás) a szövődményes esetekben, illetve IVF és a felső genitalis tarctus megbetegedéseiben 
diagnosztikus segítségként, valamint újszülöttek tüdőgyulladása esetén van helye. 

Endocervicalis és urethralis mintából elsősorban PCR javasolt, amennyiben ez nem lehetséges akkor a 
non-NAAT (Nuklein Acid Amplification Test) és nem tenyésztéses metodikák választandók. 

Vizeletmintából PCR (napjainkban patikában megvásárolható), rectalis és pharyngealis mintából 
tenyésztés vagy DIF javasolt MOMP specifikus festéssel. Conjunctivalis minták esetén tenyésztés, 
antigén és nukleinsav kimutatási módszerek is lehetségesek. 

Szimptomatikus fertőzések esetében elsősorban ELISA vagy DIF antigén-kimutatás ajánlott és csak 
ezek negativitása esetén a PCR (Magyar Mikrobiológiai Társaság ajánlása). 

Szükséges a partner vizsgálata is (hatóságilag nem kötelező, de ajánlott). Egyúttal javasolt HIV, 
szifilisz, hepatitisz szerológia elvégzése is. 

Differenciál-diagnózis 

Elsősorban a gonorrhoea okozta urethritis és cervicitis elkülönítése merül fel a differenciál 
diagnosztikában. 

Terápia 

 Doxycyclin 2x100 mg 7 napig 

 Azithromycin 1 g egyszeri dózisban lökésterápiában. Előnye a jó compliance. 

Alternatív kezelés: 

 Erythromycin 4x500 mg naponta per os 7 napig vagy 

 2x 200 mg ofloxacin per os 10 napig  

 vagy roxithromycin 2x150 mg p.os 7 napig 

 2 x 250 mg clarithromycin p.os 7 napig 

Terhes nőknél: 

 Azithromycin 1 g egyszeri dózis vagy 

 Erythromycin napi 800 mg 7 napig, 

 Josamycin 750 mg 2x naponta 7 napig, 

 Alternatívaként amoxicillin 3x500 mg 7 napig jön szóba. 
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A betegnek tartózkodnia kell a szexuális érintkezéstől az antibiotikus kezelés alatt, illetve annak 
befejeződése után 7 napig, illetve a partner kezelésének időtartamára. Az ajánlásokban eltérés 
mutatkozik meg a kontrollvizsgálatok szükségességére vonatkozóan. Amennyiben az elvégzés mellett 
döntünk, akkor 3-4 héttel a terápia befejezése után javasolt. 

A partner kezelése nem kötelező, de a fertőzési lánc és a késői szövődmények elhárítása érdekében 
javasolt. A korábbi és jelenlegi partnerek értesítése is szükséges, és a beteg feladata. 

Terápiás elégtelenség 

A nem megfelelő antibiotikus terápia, illetve a partnerkezelés elmaradása miatti reinfekció a terápiás 
elégtelenség leggyakoribb oka. A szisztémás penicillin Chlamydia-statikus hatású. A kezelés után a 
fertőzés ismét fellobbanhat, esetleg súlyosabb formában. 

Primer prevenció 

A primer prevenció alapfeltétele a megfelelő szexuális felvilágosítás, a nemi életet még el nem kezdő 
fiatalok megismertetése a betegség veszélyével, terjedési módjával, tüneteivel, szövődményeivel, a 
lehetséges megelőzés módjával. A megelőzésben az iskolai felvilágosításnak jelentős szerepe lehet. 
Nem lehet eléggé kihangsúlyozni, hogy bár a promiszkuitás növeli a fertőzés akvirálásának esélyét, 
akár egyetlen szexuális kapcsolat is elégséges a fertőződéshez. 

Ahogy a többi STD esetében, itt is a (helyes, az egész aktus alatti) condom használat az egyetlen, és 
még mindig nem 100%-os megelőzési módszer. Hatásos vakcina még nem áll rendelkezésre. 

Lymhogranuloma venerum 

Okozója a Clamydia trachomatis L1-3 szerotípusa. Elsősorban Dél-Amerikában és Afrikában honos 
betegség. A betegség lefolyásában 3 stádiumot különíthetünk el: 

 A primer tünet, azaz a fájdalmatlan fekély általában 3-12 nap inkubációs idő után jelentkezik. 

 A II-es stádiumra fájdalmas, nagy plakkot képző, összekapaszkodó 
nyirokcsomómegnagyobbodás jellemző, fistulaképződéssel. 

 A III. stádium a genitoanalis szövetszaporulat, ödéma, elephantiasis. 

A diagnosztikus lehetőségek nem adottak hazánkban. Amennyiben a tünetek alapján a betegség 
lehetősége felmerül javasolt szifilisz és HIV vizsgálat szűrővizsgálat elvégzése is. Kezelés 2x100 mg 
Doxycyclin 3 hétig, vagy 4x500 mg erythromycin 3 hétig. 
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Tesztkérdések 

1. Melyik az alsó genitális traktus Chlamydia fertőzéseinek kórokozója? 
A. C. trachomatis, D-K szerotípusa 
B. Chlamydia psittaci 
C. Chlamydia pneumoniae 
D. C. trachomatis D szerotípus 
E. C. trachomatis L szerotípusa 
 
2. Mekkora a chlamydia bakteriális fertőzés gyakorisága? 
A. Szexuálisan aktív nőknél 5% 
B. Szexuálisan aktív nőknél 10% 
C. Szexuálisan aktív nőknél 40% 
D. Promiszkuáló egyedeknél 15% 
E. Promiszkuáló egyedeknél 40% 
 
3. Vezethet-e a Chlamydia fertőzés nőknél meddőséghez? 
A. Nem 
B. Csak gonorrhoea fertőzés esetén 
C. Igen 
D. Csak cervicitis esetén 
E. Csak uretritis esetén 
 
4. Melyik a férfiaknál kialakuló legjellegzetesebb tünet Chlamydia fertőzésben? 
A. Hasi fájdalom 
B. Lázas állapot 
C. Véres, purulens folyás 
D. Uretritis 
E. Akut heregyulladás 
 
5. Melyik a nőknél kialakuló legjellegzetesebb tünet Chlamydia fertőzésben? 
A. Akutan zajló vaginitis 
B. Akut hasi fájdalom 
C. Magas láz 
D. Gennyes vaginális fluor 
E. Rossz közérzet 
 
6. Melyik laboratóriumi vizsgálat nem diagnosztikus értékű? 
A. Direkt immunfluoreszcens vizsgálat a húgycső váladékból 
B. Molekuláris biológiai eljárások 
C. ELISA teszt a Chlamydia lipopoliszacharidok kimutatására 
D. A fertőzés kimutatása vérből 
E. Endocervikális mintából PCL 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: E, 3: C, 4: D, 5: D, 6: D 
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Szisztémás betegségek bőrtünetei 
dr. Daróczy Judit 

Bevezetés 

A szisztémás betegségek gyakran járnak bőrtünetekkel. Ennek okai igen különbözőek: lehetnek a 
bőrtünetek a szisztémás betegség megnyilvánulásai pl. sarcoidosis, carcinoid szindróma, 
histiocytosisok. Metabolikus betegségek bőrtünetei fontos tájékoztatást jelentenek a beteg általános 
állapotáról pl. diabetes mellitus, xanthomatosisok. Endokrin megbetegedések pl. pajzsmirigy 
betegségek, hypophysis kóros működése, mellékvese betegségek, stb. bőrtünetei az alapbetegséggel 
párhuzamosan kezelendők. A családorvos számára különösen fontos a krónikus belgyógyászati 
betegségeket és a malignus daganatokat kísérő bőrtünetek ismerete, mert ezek a bőrtünetek korai 
stádiumban már utalhatnak a belgyógyászati kóros folyamatokra. 

1.Vesebetegséget kísérő bőrtünetek 

A veseelégtelenséghez társuló bőrtünetek oka lehet a beszűkült vesefunkció, de kialakulhatnak 
tünetek a kezelés - hemodialízis vagy peritoneális dialízis - következtében. 

A vesefunkció beszűkülése esetén jelentkező bőrtünet: bőrvérzések, bőrszárazság, generalizált 
pruritus, a teljes testen vagy csak helyenként kialakult, vagy csak fokozott szürkés-barna 
elszíneződés. Azoknál a betegeknél, akiknél kísérőbetegségként lábszárseb van jelen, a sebgyógyulás 
nagymértékben gátolt. Jellegzetes a körömlemez károsodása, a köröm megvastagodása, sárgásbarna 
elszíneződése. 

E8010 Porphyria cutanea tarda 
L1290 Pemphigoid 
L2990 Pruritus 
L83H0 Acanthosis nigricans 
L9420 Calcinosis cutis 
LSZH0 Erythema nodosum 

N1890 Krónikus veseelégtelenség 
R9440 Vesefunkciós vizsgálatok kóros eredményei 

 

1.1.Pseudoporphyria 

Az elnevezés azt jelzi, hogy olyan tünetek alakulnak ki, melyek a porphyrinek felszaporodása 
következtében keletkező fényérzékenység tüneteire emlékeztetnek. A hemodializált veseelégtelen 
betegeknél fordulhat elő, ami a dialízisnél alkalmazott kémiai anyagok fényérzékenyítő hatására 
vezethető vissza. 

Hatáskör/kompetencia 

A gyulladásos bőrtünetek az arcon a homlok és a hajas fejbőr területén keletkeznek. A családorvos 
ismeri a beteg anamnézisét és kórtörténetét, ezért a dializált beteg esetleges bőrpanaszaira rá kell 
kérdezni, mert a beteg ezeknek nem mindig tulajdonít jelentőséget. A kezdetben jellegtelen 
bőrgyulladás megjelenésekor a dializált vesebeteget bőrgyógyászati osztályra vagy nephrologiai 
belgyógyászatra kell utalni. 
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Klinikum 

Arcon, nyakon, kezeken, a fénynek kitett helyeken alakul ki bőrpír, viszketés, hólyagok, pigmentáció. 
A hajas fejbőrön évekig jelentkeznek hólyagok, melyek heggel gyógyulnak, és végül a bőr hegesedése 
miatt hajhiányos, nagy területek keletkeznek (1. ábra). Ritka. 

 

1. ábra. Pseudoporphyria: heges alopecia a hajas fejbőrön (dr. Daróczy Judit felvétele) 

1.2. Metasztatikus cutan kalcifikáció 

Igen súlyos szövődmény. A tünetek kialakulásának oka az, hogy a vese a foszfátokat nem tudja 
eltávolítani a keringésből, ami ahhoz vezet, hogy megnövekszik a szervezet parathormon szintje, ami 
hiperkalcémiához és hiperfoszfatémiához vezet. A klinikai tüneteket a szövetekben lerakodó kalcium 
(calciphyilaxis) idézi elő. 

Hatáskör/kompetencia 

A bőrtünetek korai felismerése, meghatározó a betegség kimenetelét illetően. Kezdetben 
érgyulladásnak diagnosztizálhatják, mert a kékes bőrrajzolat az erek mentén jelenik meg. Ismerve a 
beteg kórelőzményét, az anamnézisben szereplő vesebetegséget, a családorvos kompetenciája a 
beteget sürgősséggel nephrologiai osztályra utalni. 

Klinikum 

A klinikai tüneteket jellemzi a test szerte, gyakrabban az alsó végtagon megjelenő igen fájdalmas, 
livid színű bőrrajzolat, ami retikuláris livedora emlékeztet. A területek gyorsan kifekélyesednek, 
miután a calcium az érfalakban szaporodik fel, a bőr vérellátása megszűnik. A dializált betegeknél 
jelentkező bőrtünet: gyakori a fotoszenzibilizáció a kezelésnél használt kémiai anyagok 
következtében. 
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Laboratóriumi vizsgálatok 

A diagnózis alátámasztására a vesefunkciós vizsgálatok, szérum kalcium meghatározás elvégzése 
szükséges. 

Kezelés 

A kezdeti tünetek észlelésekor a beteget nephrológiai belgyógyászatra kell irányítani. 

2. Májbetegséget kísérő bőrtünetek 

A májbetegséget kísérő leggyakoribb bőrtünetek: sárgaság, értágulatok (póknevus, rubin nevus), 
bőrvérzések, testszerte a szőrzet megritkulása vagy elvesztése, gynecomastia, köröm disztrófia, 
generalizált pruritus. A caput medusae és a tenyéri erythema, valamint a más okkal nem 
magyarázható kiterjedt bőrvérzések a legspecifikusabb kísérő tünetek (3. ábra). 

Definíció, BNO tartomány 

A caput medusae és a tenyéri erythema a májcirrhosis kardinális tünetei a portalis hypertenziónak. 
Ezeknek a jeleknek a korai felismerése a korai kezelés megkezdését biztosítja. 

K7030 Alkoholos májzsugorodás 
K7130 Toxikus májbetegség, perzisztáló idült májgyulladással 
K7170 Toxikus májbetegség fibrosissal és cirrhosissal 
K7210 Idült májelégtelenség 
K7300 Krónikus perzisztáló hepatitis 
K7400 Máj-fibrosis 
K7460 Egyéb és k.m.n. májzsugorodás 
K7660 Portális hypertensio 
K7680 Máj és egyéb meghatározott megbetegedései 

 

Epidemiológia 

A tünetek tudatos keresése és a gondos betegvizsgálat teszi lehetővé a gyakori tünetek felismerését. 

Nem, életkor 

Férfiaknál gyakoribb májcirrhosis. 40-50 éves korban jelentkezik 

Társadalmi háttér 

Az alkoholizmus riasztóan gyors terjedésével a májbetegségek száma nő. A társadalmat is érintő 
szocioekonomiai probléma a munkaképes emberek kiesése a munkából és rokkanttá válásuk. 

Hatáskör, kompetencia 

A májbetegségeket kísérő bőrtünetek felismerése a családorvos fontos feladata. A májcirrhosis 
hátterében a vírus etiológia (HCV és HBV) kimutatásának az a jelentősége, hogy gyógyszeres 
kezeléssel megelőzhető a primer májrák kialakulása cirrhosis talaján. 

Pathogenezis 

A tágult, kanyargós vénák kialakulása a cirrhosis következtében állandósult portalis hypertonia 
fennállásával magyarázható. 
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Klinikum 

A caput medusae - a medusa csápjaira emlékeztető, a köldök körül csillag alakban elhelyezkedő 
értágulatok - megjelenése feltételezi ascites kialakulását, ami a portalis hypertenziót kíséri (2. ábra). 

 

2. ábra. Caput medusae (dr. Daróczy Judit felvétele) 

 

 

3. ábra. Purpurák (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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Anamnézis 

Az anamnézisben krónikus alkoholizmus, májgyulladás, toxikus hepatitis perzisztáló krónikus 
májgyulladással szerepel. 

Fizikális vizsgálat 

Gondos fizikális vizsgálattal felismerhetőek a tágult erek a hasfalon. 

Laboratóriumi, képalkotó és egyéb vizsgálatok 

Májfunkció, szűrővizsgálatok: hepatitis C vírus (HCV és HBV vírus). Az ascites fehérje tartalma >13 g/l 
és emelkedett a fehérvérsejtszám. Hasi ultrahang, endoscopia vizsgálatok szükségesek az 
oesophagus varixok diagnózisához. 

Diagnózis 

A fizikális kép, a laboratóriumi és az eszközös vizsgálatok kapcsán. 

Kezelés 

A kezelés hepatologiai belgyógyászaton javasolt. A családorvos feladata a gondozás: a véralvadási 
paraméterek ellenőrzése, enodoszkópos visszér műtéti inaktíválása és lekötés kezdeményezése, az 
esetleges gastrointesztinális vérzés kizárása. 

3. Malignus betegségeket kísérő bőrtünetek 

A malignus daganatokat kísérő bőrtünetek igen változatosak. Az atípusos tünetek (bőrpír, viszketés, 
bőrvérzések, láz) miatt a beteg gyakran fordul a családorvoshoz, és ezekben az esetekben javasolt a 
beteget megfigyelni, visszarendelni, rutin laboratóriumi vizsgálattal tájékozódni a háttérben lévő 
esetleges betegségek irányában. 

L2990 Pruritus 
L83H0 Acanthosis nigricans 
LSZH0 Erythema nodosum 
L1290 Pemphigoid 
M3310 Egyéb dermatomyositis 
 

A bőrtüneteket 4 fő csoportra lehet osztani: 

3.1. Genetikusan meghatározott betegségek. Ezekben jelen van egy olyan komponens, mely malignus 
daganatokkal lehet kapcsolatban. Ilyen kórképek pl. az immundeficienciával járó Wiskott-Aldrich 
szindróma, haemochromatosis (májrák), basal sejt nevus szindróma (medulloblastoma). 

3.2. A malignus daganatok bőrben megjelent áttétei. Az áttétek megjelenhetnek a tumor helyi 
terjedése következtében vagy távoli áttétet is képezhetnek, ilyenek a tüdő, vese, gyomor, ovárium, 
mell daganatok bőráttétei. A daganatos áttétek a törzsön, és gyakran a hajas fejbőrön jelentkeznek. 
Non-Hodgkin lymphoma bőrtünetei gyakoriak, testszerte megjelenő tömött tapintatú bőrcsomók 
formájában. Az akut leukémia bőrtünetei a törzsön észlelhetőek. Az 1-2 cm nagyságú, bőrszínű 
csomók gyakran kifekélyesednek. 
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3.3. Paraneoplasztikus dermatózisok. A paraneoplasztikus dermatózisok jellegzetes bőrgyógyászati 
tünetekkel jelentkeznek és utalnak a belső szervek malignus daganataira. 

Generalizált pruritus 

A generalizált pruritus diagnózist akkor vélelmezhetjük, ha kizárható minden olyan betegség, ami 
viszketéssel jár. pl. csalánkiütés, ekcéma, rühesség. Legjellegzetesebb a Hodgkin lymphomához és 
vesedaganathoz társuló viszketés. 

Acanthosis nitricans 

A nagy hajlatokban (nyak, axilláris régió) látható a sötétbarnán elszínezett bőr megvastagodása (4. 
ábra), néhány mm nagyságú nyeles bőrnövedékek. Jelentkezhet a bőr megvastagodás a tenyéren, 
talpon. Nem ritka a nyálkahártyák érintettsége sem, így a szájpadon lévő szemölcsszerű 
kitüremkedések, valamint az ajakpíron, szájzugban megjelenő szemölcsszerű képletek. A bőrtünetek 
megjelenése lymphomában és gyomor adenocarcinoma esetében a legismertebb. 

 

4. ábra. Acanthosis nigricans (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Bullosus pemphigoid 

A bullosus pemphigoid hólyagos betegség, melyet klinikailag feszes hólyagok megjelenése jellemez 
(5. ábra). A hólyagok erythemas alapon ülnek, gyakori a viszketés. Nagy kiterjedés esetén a 
hólyagokon keresztül távozó fehérje és folyadékvesztés, valamint a hámfosztott területek kialakulása 
súlyos általános állapotot idézhet elő (6. ábra). Autoimmun betegség, melyben a keringő IgG 
antitestek a hám és a kötőszövet határán lévő ún. bazális membránhoz kötődnek és a komplementtel 
együtt kialakult immunkomplex a hám és kötőszövet közötti struktúrákat elpusztítja, ez vezet a 
hólyagok kialakulásához, majd a hám leválásához. A bullosus pemphigoid akkor tekinthető 
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paraneopláziás bőrtünetnek, ha a szájnyálkahártyán is megjelennek eroziók és a beteg nem szenved 
autoimmun betegségben, azaz szeronegatív. 

 

5. ábra. Bullosus pemphigoid (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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6. ábra. Bullosus pemphigoid (dr.Daróczy Judit felvétele) 

Dermatomyositis 

Ritka autoimmun betegség, a harántcsíkolt izmok gyulladása jellemzi, ami izom gyengeséget okoz, és 
jellegzetes bőrtünetekkel jár. 

Hat formája ismeretes: polymyositis, dermatomyositis, fiatalkori dermatomyositis, kötőszöveti 
betegséghez társuló polymyositis, amyopathias dermatomyositis, malignus tumorokhoz társuló 
dermatomyositis. A malignus tumorokhoz társuló forma felnőtt korban alakul ki: férfiaknál 
tüdődaganat, gyomorrák, nőknél petefészek daganat, mell- és méhnyakrák. 
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A felső végtag izomgyengesége a bevezető tünet. Az alsó végtag izmainak gyengesége később 
jelentkezik, egyes esetekben az alsó végtag izmai megkíméltek. Nyelési nehézség gyakori. Bőrpír, 
viszketés van az érintett izmok területén. A kézujjak feszítő felszínén erythema, hámlás látható (7. 
ábra), a körömágyban erythemás papulák vannak (8. ábra). Jellegzetes a szem körüli bőrpír és a 
mimikai izmok érintettsége miatt nem ritka a szemhéjak enyhe ptosisa, ami „fájdalmas” arckifejezést 
kölcsönöz. A nyakon kialakult bőrpír gyakori (9. ábra). 

 

7. ábra. Dermatomyositis, gyulladás a kézháton (dr. Daróczy Judit felvétele) 
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8. ábra. Dermatomyosistis, erythemás papulák a körömágyban (dr. Daróczy Judit felvétele) 

 

 

9. ábra. Dermatomyositis, bőrpír a nyakon (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Az izomgyengeség, általános rossz közérzet miatt a beteg gyakran családorvosát keresi fel először. A 
bőrtünetek alapján szükséges az esetleg háttérben lévő malignus tumor kutatása. 
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A klinikai tünetek észlelése és az izomgyengeség alapján felállítható a diagnózis. Speciális teszt nincs. 
A családorvos feladata, ha lehetséges megszervezni az izombiopsziát, és az elektromyográfiás 
vizsgálatot, melyek a gyulladásos myopathiat igazolják. A laboreredmények közül az SGOT, LDH és a 
kreatin-foszfokináz érték emelkedett. Ezek birtokában szükséges a beteget a bőrgyógyászati vagy 
belgyógyászati szakrendelőbe küldeni. 

A kezelés megszervezése a tumorkutatás eredményének megfelelően az onkológiai és a 
bőrgyógyászati szakrendelők feladata. 

Leser-Trelat jel 

Hirtelen fellépő, igen nagy számú verrucosus növedék látható a törzsön, kézfejen, karokon. A 
növedékek bőrszínűek vagy barnásan elszínezettek, jellemző a kínzó viszketés. 2-4 mm nagyságtól 2-3 
cm nagyságig láthatóak növedékek (10. ábra). Gyomor- bél daganatok lehetnek a háttérben. 

 

10. ábra. Leser-Trelat jel a kezeken (dr. Daróczy Judit felvétele) 

3.4. Carcinogén faktor által okozott bőrtünetek 

Carcinogén anyagok pl. arzén okozhatnak bőrtüneteket és daganatot is idézhetnek elő a belső 
szervekben. Az arzén bőrelszíneződést, keratozisokat és basalis carcinomát okoz. A bőrtünetek 
mellett a carcinogén faktor bronchus carcinomát idézhet elő. 
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Esetismertetés 

Egyéni anamnézis 

A 88 éves nőbeteg azért jelentkezett kezelésre, mert alsó végtagjai megdagadtak és ezért orvosa arra 
gyanakodott, hogy kardiális dekompenzáció vezetett a tünet kialakulásához. Felmerült nyiroködéma 
lehetősége is, azonban a tüneteket nem hozták kapcsolatba előzetes onkólogiai anamnézisével. 2011 
áprilisában a háziorvos utalta ambulanciánkra, a nyiroködéma progressziója miatt. Rákérdezésre 
elmondta, hogy 1997-ben a bal lábszárról pigmentált elváltozást távolítottak el. Dokumentáció nem 
állt rendelkezésére, onkológia kontroll vizsgálatokra nem járt. A háziorvos a gyulladásos tünetek 
miatt amoxycillin kezelést indított el, feltehetően erysipelasra gyanakodott. 

Klinikai tünetek 

A beteg jobb alsó végtagja ödémás, a bőr fényes, feszes, az ujjbenyomatot tartja. A jobb alsó végtag 
kerülete a tibia proximális processzusától 4 cm-re megmérve 6,0 cm-rel vastagabb, mint a bal oldali. 
Gondos vizsgálattal a lábszár külső, középső harmadában vonalas műtéti heg nyoma látható. A 
lábszár lateralis felső harmadában gyulladt udvarral körülvéve észlelhetőek 3-5 mm nagyságú, 
vörösesbarna, a hám szintjéből félgömbszerűen elődomborodó, porckemény papulák. A boka 
területén a feszítő felszínen 4x5 cm nagyságú tömött tapintatú lividvörös plakk tapintható. a külboka 
alatt gyöngyházszínű papulák vannak, melyeknek fedőrétege könnyen felszakad és nyirokfolyás indul 
meg. A bokák és a lábfej cipószerűen duzzadt (11. ábra). 

 

11. ábra. Melanoma malignum bőr metasztazisa (dr. Daróczy Judit felvétele) 

Diagnózis 

Melanoma malignum bőr metasztazisa. A daganat a nyirokutakban is terjed, a következmény az alsó 
végtag másodlagos nyiroködémája. 
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Differenciál-diagnózis 

Mélyvénás thrombosis, erysipelas. 

Kezelési terv 

Szövettani vizsgálat szükséges a metasztatikus daganat típusának meghatározására. Szükséges a 
távoli metasztázisok keresése is (mellkas rtg, hasi-, és nyirokcsomó ultrahang) és az onkológus 
javaslatára egyéb speciális vizsgálatok pl. kontrasztanyagok, hasi CT vizsgálat. 

Szövettani vizsgálat: A dermisben lévő tumorszövet malignus melanoma metasztázisnak felel meg. 

Gondozás 

A daganat áttét következtében a jobb alsó végtagon másodlagos nyiroködéma alakult ki. Nem 
diagnosztizálták a nyiroködémát, a láb megvastagodását kardiális eredetűnek tartották. A 
nyiroködéma magas kockázatot jelent erysieplas kialakulására, annak szisztémás antibiotikum 
kezelése szükséges. 

A családorvosnak ismernie kell a beteg onkológiai anamnézisét, mert a gondozást követnie kell és 
tudnia kell az onkológiai kezelés legfontosabb lépéseiről is. A daganatos tünetek esetleges 
progressziója esetén a beteget tájékoztatnia kell és ismételten az onkológiai szakrendelőbe kell 
irányítani. A bőrön megjelenő tüneteket a beteg általában nem hozza összefüggésbe a háttérben lévő 
daganatos megbetegedéssel. 

Az esetet azért tartottuk bemutatásra érdemesnek, mert a klinikai tünetek alapján elsősorban a 
nyiroködéma kialakulására kell gondolni. A tumor metasztázis nem került felismerésre, a családorvos 
nem tudott a beteg előzetes daganatos betegségéről a melanoma malignum kezeléséről. 

A nyiroködéma azért súlyosbodott, mert az ödéma malignussá vált, ami azt jelenti, hogy a 
lokoregionális nyirokcsomókban és a nyirokerekben tumersejtek jelentek meg, ezáltal elzárták a 
nyirokelfolyás útját. A nyiroködéma, mint immundeficiens állapot hozzájárulhatott a cutan 
metasztázis kialakulásához. 

Irodalom 

Berman JE, Lamkin BC. Hepatic diseases and the skin. Dermatol. Clin. 7:435. (1989) 
Török L. Recent developments in the diagnosis of cutaneous manifestations of internal diseases. Orv. 
Hetil. 144:793. (2003) 
Stone SP, Buescher LS. Life-threatening paraneoplastic cutaneous syndromes. Clin. Dermatol. 23:301. 
(2005) 

Tesztkérdések 

1. Milyen ritka bőrtünet fordulhat elő dializált vesebetegekben? 
A. Morphea 
B. Pseudoporphyria 
C. Dermatomyositis 
D. Vitiligo 
E. Ekcéma 
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2. Melyik a cután calcifikáció korai bőrtünete? 
A. Atrophia 
B. Livedo reticularisra emlékeztető vasculitis 
C. Diffuz bőrpír 
D. Viszkető erythema 
E. Hajhullás 
 
3. Melyik bőrtünet nem jellegzetes májcirrhosis esetén? 
A. Pruritus 
B. Petecchiák 
C. Caput medusae 
D. Nummularis ekcéma 
E. Rubin nevus 
 
4. Melyik az acanthosis nigricans klinikai jellemzője? 
A. Testszerte fibromák 
B. Megvastagodott bőr a lábszárakon 
C. Szürkésbarnán elszínezett, megvastagodott bőr a hajlatokban 
D. Fénynek kitett területen barnás foltok 
E. Elvékonyodott bőr a hajlatokban 
 
5. Melyik a paraneoplasztikus bullosus pemphigoid klinikai jellemzője? 
A. A tünetek a hajlatokra lokalizálódnak 
B. A hólyagok könnyen felszakadnak 
C. Legjellegzetesebb lokalizáció a tenyerek, talpak 
D. A hólyagok körül nincs reakció 
E. A feszes falú hólyagokat erythema veszi körül 
 
6. Van-e olyan dermatomyositis forma, amelyik malignus tumorhoz társul? 
A. Polymyositis 
B. Kötőszöveti betegséghez társuló dermatomyositis 
C. Fellnőttkori dermatomyositis  
D. Fiatalkori dermatomyositis 
E. Amyopathiás dermatomyositis 
 
7. Milyen bőrtünetei vannak a Leser-Trelat jelnek? 
A. Testszerte hámlás 
B. Erythroderma 
C. Verrucosus, bőrszínű növedékek nagy számban 
D. Solaris keratosisok testszerte 
E. Nevus pigmentosus nagy számban 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: B, 3: D, 4: C, 5: E, 6: C 
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28. AZ IDŐS BETEGEK PROBLÉMÁI A PRAXISBAN 

Elesés 

dr. Heim Szilvia 

Bevezetés 

Az elesés jelentős egészségi problémát jelentő esemény idős korban, különös tekintettel az idős korú 
népesség számának növekedésére. Az elesés lehet betegségek és kórállapotok oka és 
következménye. Az elesés jelentősége fokozódik 65 év felett és igen nagy jelentőséggel bír a 75 év 
feletti korcsoportban. A 65 év felettiek legalább egyharmada évente minimum egyszer elesik. Az esés 
okozta sérülés miatt gyakran alakul ki fájdalom, törés. Ha a beteg egy óránál többet tölt a földön 
anélkül, hogy segítséget kapna, sokszorosára növekszik a mortalitás és a morbiditás. Dominál a 
mozgástól való félelem, a szorongás, a bizonytalanság, az illető visszahúzódik, zárkózott lesz. 
Mindezen tényezők ahhoz vezetnek, hogy az idős ember egyre inkább elveszíti önállóságát és 
környezete számára kiszolgáltatottá válik. 

Definíció, BNO tartomány 

Az elesés hirtelen, akaratlan testhelyzetváltozás, amikor az egyén egy alacsonyabb szintre (felületre, 
tárgyra) kerül, és amely nem akut bénulás, epilepsziás roham, vagy külső erőbehatás következménye. 
Elesésnek minősül bármely esemény, amelyet az elesést elszenvedő, vagy szemtanú beszámolója 
alapján alacsonyabb szintre történő nyugalmi helyzetbe kerüléssel határozhatunk meg, és amely nem 
jár eszméletvesztéssel. 

W00H0 Esés ugyanazon a szinten hóra vagy jégre 
W01H0 Esés ugyanazon a szinten megcsúszás, botlás miatt 
W03H0 Egyéb esés ua. szinten, más személlyel összeütközés vagy lökés miatt 
W04H0 Esés más személy általi szállítás vagy támogatás közben 
W05H0 Leesés tolószékről 
W06H0 Leesés ágyról 
W07H0 Leesés székről 
W08H0 Leesés egyéb bútorról 
W10H0 Esés lépcsősor(ról)(ra) vagy lépcsőfok(ról)(ra) 

 

Epidemiológia 

Az elesés a nagy geriátriai szindrómák egyike, azon négy tünetegyüttes egyike, amelyek - az elesés 
mellett a delirium, a demencia és az inkontinencia - a 65 év felettiek egészségügyi ellátásának 90 %-
áért felelős. Nemzetközi szakirodalmi adatok alapján az idős korúak fele évente egyszer elesik, 30%-
uk évente többször. Minden tizedik elesés jár azonban csak olyan következménnyel, ami 
traumatológiai ellátást tesz szükségessé. 

Mortalitás, morbiditás 

Az elesés komplex jelenség. Jelentős pszichoszociális és szomatikus morbiditási és mortalitási 
következményekkel járnak. A leggyakoribb következmény az egyszerű törés. A törések gyakoribbak 
nőknél, mint férfiaknál. Az elesés miatt kórházi kezelésben részesülő idős emberek mintegy 50%-a 
soha nem nyeri vissza elesés előtti önellátási képességét, otthoni vagy intézményi ellátásra szorul. Az 
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elesést követően sok idős ember kórházi kezelésre szorul, ugyanakkor a kórházi környezet további 
jelentős elesési kockázatot jelent az idős emberek számára, kórházi kezelés során az idős betegek 
nagy részének önellátási képessége csökken. A traumás és funkcionális következményeken kívül 
pszichés következményei is vannak az elesésnek, fokozott szorongás, eleséstől való félelem, fokozódó 
segítésfüggés és csökkenő önbizalom formájában. Elesés után 25%-ban spontán csökken a 
mindennapi tevékenységek ellátása és 40%-ban járul hozzá az elesés az intézményi elhelyezés 
indikációjában. 

Nem 

Egy 2007-es felmérés nem talált különbséget az elesések arányában a férfiak és a nők között [76]. 
Ugyanakkor a férfiak több, míg a nők alacsonyabb gyakorisággal estek el az obszervációjuk alatt. A 
sérülések számában jelentős különbséget észleltek, míg a nőknél minden negyedik esés, addig a 
férfiaknál már minden harmadik esés sérüléssel járt. Minden személyre jellemző volt a 
multimorbiditás. A nőknél főként a kardiovaszkuláris megbetegedések, a hypertonia, a demencia, a 
depresszió és a mozgásszervi kórképek vezették a listát, sőt arányaiban lényegesen betegebbnek 
bizonyultak a férfiaknál, ugyanakkor ritkábban estek el és kevésbé súlyos sérüléseket szenvedtek. A 
férfiaknál gyakoriak a demenciák, a légzőszervi betegségek és a stroke utáni állapotok, ugyanakkor 
számottevően több szembetegség és az alkoholfogyasztás következményeihez köthető kórkép 
fordult elő, melyek az elesés és annak szövődményeinek kockázatát lényegesen megemelték. A 
látászavarok miatt a tér érzékeléséhez szükséges megfelelő közeg, illetve a combfeszítő és peroneus 
izomzat állapota az alkoholos polyneuropathia miatt lényegesen rosszabb volt. A légzőszervi 
betegségekkel összefüggésbe hozható hypoxia, illetve a stroke következtében fennálló paresis 
szintén rontották a mozgási képességet és a stabilitást. Ennek következtében gyakoribb elesés és 
több sérülés volt észlelhető a férfiaknál. 

Pathophysiológia 

Nem releváns 

Hatáskör/kompetencia 

A hatásköri listában számos ponton teszi a családorvos feladatává az eleséssel kapcsolatos 
teendőket: 

 Fel kell ismerni azon helyzeteket, amikor az idős beteg állapotváltozásának oka elesés 

 Akut, sürgősségi ellátás 

 Elesések ok és okozati szempontjainak felmérése 

 Osteoporosisból eredhető csonttörési kockázat felmérése 

 Balesetek utáni állapotok ellátása 

 Otthoni szakápolás elrendelése és követése 

 Egészségnevelés, tanácsadás az elesések megelőzéséhez 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

Minden idős beteget, aki elesés kapcsán kapcsolatba kerül az egészségügyi ellátórendszerrel, ezen 
belül a családorvossal ki kell vizsgálni az elesés okai , intrinsic kockázati tényezői tekintetében. Az 
alapos anamnézis magába foglalja az időpont, a körülmények, az aktuális vérnyomás, pulzusszám, 
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testhőmérséklet, esetleg ritmuszavar, vércukor szint, ürítési zavarok és szokások, a delírium 
rögzítését. Fontos a társbetegségek egyidejű és pontos ismerete, felmérése is.A pontos anamnézis 
felvétel történhet a betegtől, a hozzátartozótól, illetve az ápoló megfigyelése révén. 

Pathogenezis 

Az elesések okait extrinsic és intrinsic csoportba sorolhatjuk. 

Extrinsic okok (környezeti tényezők) 

Az elesések 20%-a magyarázható külső tényezőkkel. 

1. Lakás, település: Ezen külső körülményekhez az idős ember teljesen hozzászokott élete 
során. A megszokott környezetben az idős ember viszonylag biztonságban mozog, de 
bármilyen változtatás fokozza az elesés kockázatát. 

2. Közlekedés: Az évek múltával egyre nehezebbé és veszélyesebbé válik. 
3. Napi 4 félénél több gyógyszer szedése: Veszélyes gyógyszerek: nyugtatók, altatók, vízhajtók, 

vérnyomáscsökkentők, ritmusszabályozók, hashajtók. 

Intrinsic okok (egyéntől függő faktorok): 

Az esések 80%-ának ez áll a hátterében. A törések 90%-a ilyen körülmények között alakul ki. Jellemző 
az intrinsic esésekre, hogy a beteg az oldalára dől, emiatt sokkal nagyobb a sérülések lehetősége és 
súlyossága is. Ha az intrinsic rizikófaktorok közül legalább három, vagy több egyidejűleg fennáll, 
szinte 100% az esélye, hogy az idős ember elesik. 

1. 65 évesnél magasabb kor 
2. Kis test- és izomtömeg 
3. Kognitív zavarok: reakcióidő hosszabbodás, demencia, delírium, egyéb pszichiátriai kórképek 
4. Látásromlás: szürkehályog, zöldhályog, retinopathiák 
5. Izomgyengeség: senyvesztő kórképek, fogyás, inaktivitás 
6. Klasszikus neurológiai megbetegedések: Stroke, Parkinson kór 
7. Különböző egyensúly és járászavarok: beleértve a túlnőtt karomszerű lábkörmöket, a 

tyúkszemet, a talpi fekélyeket is. 
8. Kardiovaszkuláris okok 
9. Vérszegénységgel járó megbetegedések 
10. Csökkent GFR: 65 ml/percnél alacsonyabb creatinin-clearence 
11. Megelőző törések szerepe 

Fizikális vizsgálat 

Esést követően: sérülések detektálása, aktuális vérnyomás, pulzusszám, testhőmérséklet, esetleges 
ritmuszavar, vércukorszint rögzítése. Későbbiekben: intrinsic okok feltárása: együttműködve más 
szakterületek szakorvosaival: mozgásszervi kórképek, osteoporosis vizsgálata, pszichiátriai vizsgálat, 
neurológiai vizsgálat, szemészeti vizsgálat, kardiológiai vizsgálat. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Intrinsic okok feltárásához: vércukor, vérkép, vesefunkciók, GFR. 
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Képalkotó vizsgálatok 

Nem releváns családorvosi szinten. 

Egyéb vizsgálatok 

Esési hajlam kimutatása 

Tandem teszt 

Az egyensúlyérzék vizsgálatára szolgáló eljárás során a beteget megkérjük, hogy kezeit maga mellett 
vízszintesen kinyújtva igyekezzen a tyúklépés szabályainak megfelelően menni úgy, hogy az első két 
lépésnél 10-10 másodpercig tartsa meg az egyensúlyát, majd csak utána lépjen tovább, összesen 8 
lépést. Amennyiben a vizsgált személy erre képtelen, az elesési kockázat nagynak tekintendő. 

Felállási és elindulási idő mérése 

A vizsgálat a járóképesség és az izomerő megítélésére szolgál. Megkérjük a pácienst, hogy normál 
ülőmagasságú székből álljon fel, majd tegyen meg normál tempóban 3 métert, forduljon meg, majd 
menjen vissza a székhez és üljön le. Ha a feladathoz több mint 12 másodpercre van szükség, akkor az 
elesés kockázata nagy. 

Járásgyorsaság vizsgálata 

A teszt segítségével az izomműködést ítéljük meg. Megkérjük a vizsgált személyt, hogy saját 
tempójában tegyen meg egyenes távon 4 métert. Amennyiben méterenként a felhasznált idő több 
mint 1 másodperc, az elesés kockázata fokozott, sőt a csípőtáji törések kialakulására is 
veszélyeztetett a beteg. 

Székből való felállás tesztje 

Segítségével az izomerőt tudjuk megítélni. A vizsgálat lényege az, hogy a mellkas előtt összefont 
karral minél gyorsabban fel kell állni legalább 5 alkalommal. Ha az illető ezt nem tudja megtenni, vagy 
a feladat teljesítéséhez több mint 10 másodperc szükséges, az elesés kockázata nagy. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 

Diagnózis a fentiek alapján. A differenciál-diagnózis nem releváns. 

Kezelés 

A családorvos legfontosabb feladata – az akut ellátáson túl – az elesés okainak megkeresése és 
kiküszöbölése. Az elesés okainak feltárása a hatékony kezelés első lépése. Az elesések komplex 
kezelése magában foglalja a kockázati tényezők csökkentését is. [9, 15] A Cochrane Collaboration 
Group által összeállított Review alapján megállapítható, hogy a geriátriai vizsgálat és állapotfelmérés, 
valamint az egyénre szabott komplex intervenció, a belső és külső kockázati tényezők feltárása és 
módosítása erősen ajánlott. Egyedi intervenciók hatása azonban az elesés megelőzésére nem 
bizonyított [24]. 
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Az evidenciákon alapuló kezelési stratégiák szükségképpen betegoktatási és gondozói oktatási 
programokat is tartalmaznak. A betegek részére a legfontosabb a különböző mozgásgyakorlatok 
betanítása, a környezeti kockázati tényezők csökkentése. A gondozók, ápolók számára lényeges az 
elesés kockázati tényezőinek ismerete, és az egyénre szabott intervenciós lehetőségek tárházának 
elsajátítása. [10, 12, 25]. 

Sürgősségi és elesés utáni ellátás 

A vizsgálatok nagy része törés orientált, az elesés ebben az esetben (a balesethez képest) jelentős 
kockázati tényező a hosszabb kórházi tartózkodásra és a magasabb halálozásra. A legtöbb elesés a 
beteg otthonában fordul elő. A korábbi elesés független kockázati tényező újabb elesések 
tekintetében, az elesések gyakorisága a betegek és hozzátartozók által gyakran alulbecsült. [6, 8, 
12,13,16] Az elesés miatt sürgősségi ellátásra kerülő idős beteg egy geriátriai kaszkádfolyamat végén 
(és gyakran közepén) található, hiszen több egymásra ható kockázati tényező váltja ki az elesést, ami 
után kórházi kezelés következik márpedig mindkét esemény jelentős kockázattal bír az 
életkilátásokra és az önellátási képességre. Az elesés miatt kórházba került betegeket 
multidiszciplinaris geriátriai ellátóhelyre kell utalni. A kapcsolatfelvételnek még a kórházból történő 
távozás előtt meg kell történnie. A sürgősségi ellátásban dolgozókat képezni kell az idős kori elesések 
jelentőségére és a teendők elsajátítására. 

Belső kockázati tényezőkre ható beavatkozások 

Fizikai gyakorlatok 
Az idős korral járó izomtömeg csökkenés mellett betegségek és egyéb katabolikus állapotok tovább 
csökkentik az izomerőt. Miközben egyensúly, izomerő, reakcióidő javító gyakorlatok jótékony 
hatásáról növekvő számú evidencia áll rendelkezésre, egyelőre a mozgás gyakorlatokat egyénre 
szabott interiszciplánris intervenció elemeként ajánljuk [6, 44-48] Egyénileg kialakított 
mozgásgyakorlatok fokozzák az egyensúlyozási képességet, a posturalis adaptatiot és csökkentik az 
elesések gyakoriságát. Igyekezzünk az immobilizáció idejét minimálisra csökkenteni. Meg kell tanítani 
a pácienseket a helyes helyzetváltoztatási technikákra (gyógytornász!). Szoktassuk rá a beteget, hogy 
járáskor a lábfejét emelje meg. Soha ne keresztezze a lábait, hanem inkább kevesebb apró lépést 
tegyen meg. Lábát kissé terpessze szét, mivel az egyensúly széles alapon biztosabb. Ha lábikragörcsöt 
tapasztal, a lábfejét kissé emelje meg, ezzel gyorsan megszüntethető az izomgörcs és csökken az 
elesés veszélye. Amennyiben a beteg törzs egyik irányban hajlított, a táskát vagy egyéb terheket 
inkább tartsa a másik kezében. A rendszeresen, naponta legalább 5 percig végzett törzshajlítások 
(előre, hátra, mindkét oldalra) szintén az egyensúlyérzetet javítják. Jó hatásokat írnak le a Kínában 
népszerű tai chi gyakorlásáról. Ezen testmozgásformánál a testtartás, a légzés, a figyelem irányítás 
egyaránt szerepet játszik. A mozdulatsorok lágyak, végezhetők akár ülve, állva, fekve is. A beteg 
nagyobb kedvvel tornázik otthon ha van társa, legyenek aktívak a családtagok is. Dicsérjük meg 
sokszor mozgás közben az idős embert, mert ezzel lényegesen nő az önbizalma is. 

Farmakológia 
Idős korban gyakori a gyógyszerek nem megfelelő felírása és használata. Adatok állnak rendelkezésre 
az idős korban előforduló inadekvát gyógyszeres terápiák (inadekvát gyógyszer, alul- fölül dozírozás) 
morbiditás fokozó hatásáról. Ezen morbiditáson belül jelentős helyet foglalnak el az eleséssel 
kapcsolatos események. Különös figyelmet érdemel Campbell 1999-es prospektív vizsgálata a 
psychotrop szerek leállításának preventív hatásáról [51]. Meghatározott gyógyszerosztályokra le nem 
bontott vizsgálatok eredményei szerint a gyógyszerek számának csökkentése multidiszciplinaris 
intervenció keretén belül csökkenti az elesések gyakoriságát. [6, 9, 15, 34, 46, 51]. A gyógyszer-
mellékhatások jelentős, és megszüntethető kockázati tényezőt jelentenek az elesések 
vonatkozásában. Fontos a helyesen kiválasztott elaltató, vagy átaltató készítmény. Demens betegek 
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esetén kérjük pszichiáter segítségét a kellő dózisú pszichotrop szer beállításához. A 
vérnyomáscsökkentők mellékhatásként gyakran váltanak ki orthostatikus hypotoniát, ezért azok 
felülvizsgálatára és módosítására is szükség lehet. A vízhajtók és hashajtók bevételét úgy időzítsük, 
hogy a beteg lehetőleg ne az éjszakai órákban igyekezzen a szükségét elvégezni, hiszen ekkor 
leginkább bizonytalan a mozgás, csökken a kritikai érzék, illetve rossz a betegek tájékozódó 
képessége. 

Az orthostatikus hypotonia 
Az orthostatikus hypotonia az elesés egyik közvetlen kiváltója. A korábban említett kockázati 
tényezők némelyike orthostatikus hypotonia létrejöttén keresztül vált ki elesést. Ezt az állapotot 
minden idős embernél vizsgálni kell, szükség esetén be kell avatkozni a kiváltó ok megszüntetésével. 
Javasoljuk a betegnek, hogy tartózkodjon a hirtelen felüléstől és felállástól. 

Csontsűrűség 
A csontsűrűség önmagában nem azonosított kockázati tényező az elesésre, azonban a 
következményes törések kialakulására igen [6, 52-54]. Egyéni mérlegelés után minden, a 
csontsűrűséget növelő kezelés ajánlott [6, 52 57-60]. Az osteoporosis irányában minden elesés 
kapcsán vizsgálatot kell végezni. Az osteoporosis kezelése csökkenti az elesés következtében 
kialakuló törések gyakoriságát és súlyosságát. Kiemelendő a kellő mennyiségű és minőségű kalcium 
bevitele, illetve a szükséges mértékű, a vese aktuális állapotának megfelelő D-vitaminpótlás. Ezen 
készítmények elősegítik az izmok összehúzódását és elernyedését a vázizomzatban, hatékonyan 
befolyásolják az idegek, az agy működését, illetve erősítik a csontokat. Mindezen tényezők 
együttesen az izomműködés fokozódása, illetve a tartós stabilitás irányában hatnak. 

Tápláltsági állapot 
A megfelelő táplálkozás által bevitt protein és kalória növeli az izomerőt, a D vitamin fékezheti a 
csontritkulás kialakulását. Mivel a 65 év feletti populáció kb. 30%-a minőségileg alultáplált, megfelelő 
táplálkozási felmérés és intervenció elősegíti az elesések megelőzését [6, 46-47]. Az alultápláltság 
megszüntetése fékezheti az izomtömeg csökkenést és fokozhatja a csont mésztartalmát. Diétás nővér 
segítségével készítsünk mintaétrendet, mely kalciumban dús, változatos, tartalmazzon bőven 
tejterméket, gyümölcsöket, friss zöldségféléket. Fontos a megfelelő tálalás is, hiszen az étvágy a 
legjobban ezúton fokozható. 

Érzékszervi funkciók javítása 
Látás és hallás felülvizsgálata, korrigálása. 

Külső kockázati tényezőkre vonatkozó beavatkozások 
Otthoni állapotfelmérés 
Minden eleséssel kapcsolatos kórházi kezelés után fel kell mérni és csökkenteni kell a beteg 
otthonában a környezeti elesési kockázati tényezőket, valamint alaposan fel kell készülni a beteg 
otthoni ápolására, kezelésére. 
Otthoni felügyelet megszervezése 
Az egyik legnehezebben kivitelezhető feladat. Sajnos a mai világban kevés hozzátartozó engedheti 
meg magának, hogy munka helyett idős hozzátartozóját ápolja. Az ideális az lenne, ha az idős embert 
saját hozzátartozója gondozhatná. Ha erre nincs lehetőség meg kell kérni a barátokat, szomszédokat, 
illetve célszerű hivatásos házi szociális gondozó, esetleg a Vöröskereszt ápoló szolgálatának 
segítségét kérni. 
Átalakítási kölcsön 
Segítsünk a családtagoknak felvenni a kapcsolatot a helyi önkormányzattal és a Mozgássérültek 
Egyesületével a lakás átalakításához igényelhető vissza nem térítendő állami kölcsön (max. 200 000 
forint) felvétele ügyében. 
Kapaszkodók felszerelése 
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Elülső, felső csípőtövis (spina iliaca anterior superior) magasságában kell fölszerelni a folyosókon. 
Közlekedési akadályok megszüntetése 
Javasoljuk, hogy építsenek be széles, legalább 90 cm-es ajtókat, hogy azokon keresztül akár 
járókerettel, akár kerekes székkel is könnyen át lehessen jutni. Szedjék fel a küszöböket. Szüntessék 
meg a bútorok által okozott zsúfoltságot. A bútor éleket kerekítsék le, vagy szereljenek rájuk 
védőlemezeket. Könnyen kihúzható, gördíthető fiókokat építsenek be. Igazítsák meg az összegyűrt 
szőnyegeket, vagy távolítsák el azokat. Fontos a padozat síkosságmentesítése. A telefonzsinórokat, 
TV és egyéb kábeleket tüntessék el. Tartsanak rendet a lakásban. 

Lépcső 
Lehetőség szerint építsenek rámpát. Szereltessenek fel korlátot. Alapszabály, hogy a korlátnak túl kell 
nyúlnia a legelső és a legutolsó lépcsőfokon, hiszen a lépcsőn való elesések legtöbbször a legelső és a 
legutolsó lépcsőfokon történik. Ragasszanak jelzőcsíkot az első és utolsó lépcsőfokra. Lényeges a 
lépcsők megfelelő méretezése. Ideális, ha az 15-17 cm között mérhető, a lépcsőfokok azonos 
magasságúak, megfelelően szélesek. Ha lehet, a lépcsőfokok között ne legyenek rések, mert abban a 
lábfej könnyen beleakad. A lépcső felülete csúszásmentes anyagból készüljön. 
Világítás 
Javasolt a villanykapcsolókat a váll magasságánál kissé alacsonyabbra helyezni. A villanykapcsolók 
billentése legyen könnyű. Jó, ha a dugaljak a szokásosnál magasabban helyezkednek el és nem kell 
lehajolni. Egyes konnektorokban érdemes elhelyezni irányfényt, mely megkönnyíti az éjszakai 
közlekedést. Világos tónusú fényt kibocsájtó villanykörtéket használjanak. 
Fürdőszoba 
Ha lehet, a kád helyett építsenek zuhanyfülkét. A mosdó, a kád, a zuhanyfülke és a WC legyen 
könnyen megközelíthető, melléjük építsenek kapaszkodót. Kádhoz szerezzenek be kifordítható 
kádülőkét. Gondoskodni kell a kifröcsögő víz gyors elfolyásáról vagy feltörléséről. 
Legyenek nagyon óvatosak a háziállatokkal. 
Segédeszközök 
Lássuk el a beteget igény szerint járóbottal, könyökmankóval, járókerettel, peroneus-emelővel. 
Hívjuk fel a figyelmet a csípővédő fontosságára. A csípőtáji törések közvetlen behatás 
következményei. A csípővédő eszközök nem csökkentik az elesések számát, de felfogják az elesésből 
eredő ütést, ezzel csökkentve a csípőtáji törések gyakoriságát. Ha a használati compliance megfelelő 
a törések gyakorisága szignifikánsan csökken. A legtöbb elérhető evidencia bentlakásos idősellátó 
intézményekből származik [6, 62-65]. Magas elesési kockázattal otthonukban élő idősek esetén 
csípővédő használata csökkenti az elesés következtében kialakuló combnyaktáji törések számát. 
Pánikhívó és jelzőrendszerek 

Egyre több településen elérhetőek. Ez talán az egyik legfontosabb megelőző intézkedés. Azon idős 
betegek, akik elesés után több, mint 1 órát töltenek földön fekve, magasabb következményes 
morbiditással és mortalitással bírnak, mint az elesés után rövidebb ideig fekve maradtak. A 
nagyszámú egyedül élő idős ember érdekében, minden 1 óránál tovább a földön fekvő idős, elesés 
utáni állapotba lévő beteg esetében újra kell értékelni a segítők szerepét, és minden magas elesési 
kockázattal bíró idős ember számára jelzőrendszert érdemes biztosítani. Azon idős betegek, akik 
több, mint 1 órát töltöttek földön fekve elesés után, komplex mediko-szociális környezetfelmérést és 
beavatkozást igényelnek, magas elesési kockázattal bíró, otthonukban élő idősek jelzőrendszerrel 
történő ellátása indokolt. 

Lábbeli 
Járulékos kockázati tényező a laza papucs, kopott talp, magas sarok [73-74]. Ugyanakkor a 
szakirodalom még nem talált olyan lábbelit, amelynek viselése preventiv volna elesések tekintetében. 
Ugyanakkor egyéni intervenció szintjén interdiszciplináris kereteken belül érdemes figyelmet 
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fordítani a lábbeli minőségére [6, 74] A lábbeli minőségének meghatározását bele kell foglalni az 
állapotfelmérésbe. 

Gondozás, primer prevenció 

A gondozást ld. kezelés fejezetben. A külső és belső kockázati tényezőkre ható beavatkozások a 
primer prevenció elemei. 
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Tesztkérdések 

1. Az elesés komplex jelenség. Jelentőségét az adja, hogy: 
A. Gyakori következménye a törés 
B. Elesést követően sok idős ember kórházi kezelésre szorul 
C. Pszichés következményei is lehetnek, fokozott szorongás, eleséstől való félelem 
D. Valamennyi a fentiek közül 
 
2. Az elesések extrinsic okai közé tartozik, kivéve: 
A. Változás a megszokott környezetben 
B. Vérszegénység 
C. Részvétel a közlekedésben 
D. Napi 4 félénél több gyógyszer szedése 
 
3. Az elesések intrinsic okai közé tartozik, kivéve: 
A. Kognitív zavarok 
B. Látásromlás 
C. Izomgyyengeség 
D. Helicobacter pylori fertőzés 
 
4. A háziorvos feladatai közé tartozik elesés esetén: 
A. Az elesések ok és okozati szempontjainak felmérése 
B. Osteoporosisból eredhető csonttörési kockázat felmérése 
C. Egészségnevelés, tanácsadás az elesések megelőzésére 
D. Valamennyi a fentiek közül 
 
5. Az alábbi gyógyszercsoportokból alkalmazott gyógyszerek idős korban fokozzák az elesési 
kockázatot, kivéve: 
A. Pszichotróp szerek 
B. Vérnyomás csökkentő szerek 
C. Vérzsír csökkentők 
D. Vízhajtó és hashajtó szerek 
 
Helyes válasz: 1: D, 2: B, 3: D, 4: D, 5: C 
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Az egyensúly zavarai idős korban 
dr. Heim Szilvia 

Bevezetés 

A szédülés és az egyensúlyzavar a fájdalom mellett az egyik leggyakoribb tünet, amellyel a beteg 
orvoshoz fordul. Az egyensúlyrendszer betegségeinek diagnosztikája nem könnyű feladat. A téma 
határterületi jellegének megfelelően az egyes szakterületek orvosai eltérően ítélhetik meg a beteg 
tüneteit és panaszait. Az egyes szakvizsgálatok közötti időben a beteg panaszai és tünetei 
változhatnak, a látható objektív tünetek és a beteg által panaszolt szubjektív panaszok nincsenek 
mindig összhangban. A különböző szakorvosok között őrlődő beteg elbizonytalanodik, szédülése 
mellett pszichés tényezők is rontják állapotát. Ebben a bonyolult helyzetben nagy szerepe van a 
háziorvos irányításának. 

Definíció, BNO tartomány 

Egyensúlyzavar 

A térbeli tájékozódás kellemetlen zavara. Az egyensúlyzavar egy könnyű fejű érzés, melyet számos ok 
előidézhet. Amennyiben lehetséges az egyensúlyzavar okát kell meghatározni a legjobb kezelés 
biztosításához. 

Szédülés 

A szédülés az egyensúlyzavarnál súlyosabb állapot, a mozgás érzését adva ahhoz, amikor az nem is 
történik. A test mozgásának illuzórikus érzete (forgás, dőlés vagy ingadozás) illetve a környezet 
elmozdulásának illúziója. Ezt úgy lehet leírni, mint „pörgő” vagy „lebegő” érzést, ami gyakran okoz 
nehézséget állás vagy járás közben. 

A8810 Járványos szédülés 
H8110 Benignus paroxysmalis szédülés 
H8130 Egyéb, perifériás eredetű szédülés 
H8140 Központi eredetű szédülés 
H82H0 Szédüléses syndromák máshová osztályozott betegségekben 
H8190 Egyensúlyzavarok, k.m.n. 
H8120 Vesztibuláris neuritis 

 

Epidemiológia 

Az egyensúlyzavar és szédülés nem egységes betegségentitás. Minden életkorban előfordulhat, 
prevalenciája 17%, azonban idős korban, különösen 80 év felett 39%-ra emelkedik. 

Mortalitás/morbiditás 

A szédüléses kórképek gyakorisága különböző (1. táblázat): 

1. táblázat. A szédüléses kórképek gyakorisága 

Kórkép Gyakoriság 
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Benignus pozícionális vertigo, BPPV 
Benignus paroxizmális pozícionális vertigo, PPV 
Centralis vesztibuláris kórképek 
Egyéb betegségek 
Vesztibuláris migraine 
Vesztibuláris neuritis 
M. Meniére 
Ismeretlen ok 
Pszichogén vertigo 

18,3% 
15,9% 
13,5% 
12,3% 
9,6% 
7,9% 
7,8% 
4,2% 
3,6% 

 

Nem 

Nem releváns 

Pathophysiológia 

A tér érzékelése rendkívül bonyolult élettani folyamat, amihez szükséges a szemek és a szemmozgató 
izmok, a proprioceptív rendszer, a statokinetikus rendszer (labirintus rendszer, félkörös ívjáratok, 
utriculus, sacculus) egészséges volta, a VIII. agyideg n. vesztibuláris ága, az agyi vesztibuláris magvak, 
a kisagy, valamint a vestibulospinalis pályák épsége. Amennyiben ennek a rendszernek valamelyik 
eleme zavart szenved, vagy a pályák megszakadnak, valódi szédülés lép fel. Ilyenkor a beteg forgó, 
vagy liftező jellegű érzészavarról számol be, sokszor úgy érzi, egyensúlyát vesztve valamibe zuhan. Ha 
azonban nem a statokinetikus rendszer károsodása áll a háttérben, úgy nem valódi szédülésről 
beszélünk. Nem valódi szédülések közé tartozik a syncope és a presyncope, azaz a fenyegető 
ájulásérzés és tudatvesztés megélése, melyet gyakran kísérnek vegetatív tünetek, mint például a 
félelem, izzadás, hányinger, hányás, kétoldali látásvesztés. Ezek hátterében kardiális és vaszkuláris 
okok állhatnak. A nem valódi szédülések másik okaként a pszichogén eredetű szédülések 
szerepelhetnek. Számos lelki tényező idézhet elő szédülésérzést, ami tulajdonképpen inkább 
bizonytalanságnak felel meg [2]. 

Hatáskör/kompetencia 

A hatásköri listában számos ponton teszi a családorvos feladatává az egyensúlyzavarral kapcsolatos 
teendőket 

 Sürgősségi ellátás: Heveny vesztibularis tünetegyüttes 

 Diagnosztikus tevékenység: Tájékozódó vesztibularis funkcióvizsgálatok (nystagmus, 
Romberg próba, járás próba), Célirányos neurológiai alapvizsgálat, kóros jelek keresése – 
agyidegek vizsgálata 

 Ismert, kivizsgált, beállított terápiával egyensúlyban lévő kórállapotok gondozása: Benignus 
paroxismalis pizicionális vertigo (BPPV), fóbiás posturalis vertigo 

 Betegellátás szakellátás irányításával: Méniére-szindróma és egyéb organikus hátterű vertigo 
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Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A diagnózis felállítása során az első lépés az anamnézis pontos felvétele. Célzott, irányított 
kérdésekkel döntsük el, hogy a beteg által elmondottak valódi vagy álszédülésnek felelnek meg. A 
kérdéseket úgy tegyük fel, hogy a beteg gyorsan, határozottan és egyértelműen tudjon válaszolni. 

A szédülés típusa: Forog-e a szoba ön körül? Érzi-e, hogy zuhan valamibe? Milyen erős a szédülés? A 
szédülés időtartama és dinamikája (rohamszerű vagy tartós, folyamatos). Mi a szédülés kiváltója (fej 
helyzetváltoztatása, bizonyos szociális helyzetek, nincs trigger)? Társuló tünetek: Kíséri-e 
hallásvesztés, vagy fülzúgás? Kísérik-e vegetatív tünetek, azaz izzadás, hányás, hányinger? Volt-e 
fejfájás, vagy eszméletvesztés? 

Pathogenezis 

A szédülés szerteágazó pathogenesisét a 2. táblázat foglalja össze. 

2. táblázat. A szédülés pathogenesise 

I. Vesztibuláris zavarok 
Perifériás: A labyrinthus és/vagy a n. vesztibularis kórfolyamatai 

 Fiziológiás kinetózisok: légibetegség, tengeri betegség 

 Vesztibuláris neuritis 

 Meniére-betegség 

 Benignus pozicionális vertigo 

 Poszttraumás vertigo 

 Labyrintus zavarok 
Centrális: Nucleus vesztibuláris, vestibulo-cerebellum ill. a vesztibuláris és oculomotoros magok, a 
cerebellum, a thalamus és a vesztibuláris cortex közötti neuronalis összeköttetések léziói 

 Basilaris migrén 

 Sclerosis multiplex által kiváltott szédülés 

 Hátsó skálai tumorok okozta szédülés 
Az agyi erekben kialakult ischemia (diffúz cerebralis arteriosclerosis, vertebrobasilaris insufficientia 
II. Kardiális megbetegedések, vascularis okok 

 Ritmuszavarok, sinus-leállás, carotis stenosis érzékenység, aorta stenosis 

 Ortosztatikus tényezők: gyakran helytelenül megválasztott vagy nem megfelelően szedett 
vérnyomáscsökkentők, vízhajtók, hashajtók váltanak ki (gyógyszer indukált forma). 

 Relatív vagy abszolút volumen hiány 

 Vazopresszor syncope 
III. Haematológiai okok 

 Különböző eredetű vérszegénységek 

 Polycytaemia 

 Waldenström macroglobulinaemia 
IV. Anyagcsere zavarok 

 Hypoglycaemia 
V. Neurológiai kórképek 

 Érzészavarokkal járó kórképek 

 Kisagyi megbetegedések 

 Extrapiramidális megbetegedések 
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 Autonóm neuropathiák 

 Idegrendszerre ható gyógyszerek: neuroleptikumok, antidepresszánsok, antiparkinson 
szerek 

VI. Gyógyszer túladagolás, mérgezések: 

 elsősorban digitálisz és altatószerek. 

 Alkohol 
VII. Gasztroenterológiai okok 

 Gasztrointestinális vérzés 
VIII. Mozgásszervi kórképek 

 Cervicalis spondylosis 

 Nyaki borda 

 Nyaki leszorítással járó egyéb kórképek 
IX. Pszichiátriai problémák 

 Szorongó egyéneknél, fóbiás posturalis vertigo 

 Hyperventillációs szindrómában 

 Szomatoform zavarok esetén 

 Érzelmi affektív betegségekben szenvedőkben 
 

Fizikális vizsgálat 

A kikérdezést alapos belgyógyászati és mozgás szervrendszeri fizikális vizsgálat kövesse. Figyeljük 
meg a beteg mozgását, járását.Mérjük meg a vérnyomást fekve, ülve, állva (ortosztatikus 
komponens!) Fontos az agyidegek ellenőrzése, a nystagmus vizsgálata, koordinációs vizsgálatok, 
egyensúlyi helyzetek vizsgálata, sz.e. hallásvizsgálat, oto-neurológiaia vizsgálatok (kalorikus ingerlés, 
electronystagmographia, forgatásos vizsgálat), szemészeti vizsgálat, reumatológiai, orthopédiai, 
kardiológiai szakvizsgálatra utalás. 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Vércukor, T. vérkép, vesefunkciók, GFR. 

Képalkotó vizsgálatok 

EKG, ABPM, kiegészítő radiológiai eljárásokra utalás: röntgen, ultrahang, CT, MRI. 

Egyéb vizsgálatok 

Pszichiátriai szakvizsgálat: pszichogén szédülés gyanúja esetén. A tandem tesztet az elesés fejezetben 
ismertettük. 

Diagnózis 

Fentiek alapján. Minél hamarabb sikerül megkeresnünk a szédülés okát, annál több a valószínűsége, 
hogy a beteget megvédjük a szédülés gyakori szövődményétől az eleséstől. 

Differenciál-diagnózis 

Leggyakoribb szédüléssel járó kórképek: 
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Benignus paroxysmalis pozicionális vertigo (BPPV) 

Vertigo leggyakoribb oka. Tünetei pár mp.-es (20 mp) heves szédüléssel és horizontális-rotációs 
nystagmussal járó rohamok, melyeket fejmozgás vált ki. Több hétig tartó rohamok, majd spontán 
remisszio, a rohamok hetek-hónapok-évek múlva visszatérhetnek. Nincs halláscsökkenés. Nincs 
spontán nystagmus, nincs más tünet. A kalorikus ingerelhetőség megtartott. Patomechanismusa 
canalolithiasis. Vizsgálata a Dix-Hallpike manőverrel történik (1. ábra). Az ágyon ülő beteg fejét 
oldalra fordítva hirtelen hanyatt fektetjük előbb az egyik, majd a másik oldalra. A kóros oldal felé 
fordítva a fejet, a beteg heves szédülést jelez rövid latencia után, horizonto-rotatoros nystagmus 
kíséretében. 

 

1. ábra Dix-Hallpike manőver 

Előfordulhat a serdülő kortól az idős korig, csúcs: 60-70 év körül, nőkben gyakoribb (2:1). Etiológia: 
fej (labyrinth) trauma (17%), neuritis vesztibuláris (15%), vertebrobasilaris ischaemia, műtét után (fül, 
ált.), hosszas ágyhozkötöttség után, idiopathiás (50%). 

Fóbiás posturalis vertigo 

Külön klinikai entitás, a szédülés második leggyakoribb oka. Kezdete gyakran emocionális 
stresszhelyzet, súlyos betegség után, gyakran organikus perifériás vestibularis betegség után. Állás, 
járás alatt enyhe szubjektív egyensúlyzavar, szédülékenység, vagy ismétlődően jelentkező pár mp-es 
kibillenésérzés. Gyakran rohamszerűen jelentkezik. Fizikális vizsgálat eltérés nélküli. Szorongás 
előfordulhat. A szédüléses roham jelentkezhet spontán, de specifikus rákérdezésnél gyakran speciális 
helyzetben, szituációban fordul elő, kerülő magatartás, agorafóbia alakulhat ki. Személyiségzavar 
majdnem mindig előfordul, leggyakrabban obszcesszív-kompulzív jellegű. 

Centralis vesztibuláris kórképek 

Oka az esetek többségében laesio, ritkán pathológiás excitáció. A centrális vesztibuláris szindrómák 
általában definitív klinikai tünetegyüttesként jelentkeznek, mely specifikus lokalizációra utal. 
Etiológiájuk eltér, leggyakrabban ischaemia, vérzés, SM, tumor, toxikus vagy traumás. Tinnitus vagy 
süketség nagyon ritka. A vertigo gyakori, de izolált vertigo nagyon ritka. Előfordulhat durva 
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nystagmus enyhe fokú vertigoval (labyrinth laesióban soha). Nagy valószínűséggel centrális eredetű a 
szédülés, ha nystagmus (up-, downbeat, tisztán rotatoros vagy horizontális, ez irányváltó és vizuális 
fixáció nem gátolja), egyéb társuló agytörzsi tünetek (pl. szemmozgászavar, Wallenberg szindróma 
stb.) és diszharmónikus tünetegyüttes (cerebellaris laesio) társul. 

Neuritis vesztibuláris 

Feltehetően virális etiológia (HSV-1). Felnőtt korban fordul elő (30-60 év). Akut, szubakut kezdetű 
roham. Folyamatos heves forgó szédülés, hányinger, hányás, járási és testtartási egyensúlyzavar 
elesési hajlammal. Nincs halláscsökkenés, nincs más deficittünet. Nincs trigger. Fizikális vizsgálattal 
„harmonikus vesztibuláris tünetegyüttes” (a nystagmus lassú komponense a ledált oldalra mutat, a 
beteg a ledált oldal felé dől, ledált oldali végtagokkal mutat félre) észlelhető. Kalorikus ingerléssel a 
ledált oldalon csökkent vagy hiányzó ingerelhetőség. Néhány napig vagy hétig tart, 3-5 hét múlva 
tünetmentesség. Restitúció: komplett (40%), inkomplett (20-30%), perzisztáló defektus (30-40%) – 
dinamikus diszfunkció. Komplikációk lehetnek BPPV 10-15%-ban, vagy fóbiás posturalis vertigo. 
Differenciál dg.: cerebellaris stroke! 

Basilaris migraine 

Vertigo, ataxia, látászavar és egyéb agytörzsi tünetek, esetleg tudatzavar változó kombinációjában 
jelentkező rohamok, melyeket fejfájás, hányinger-hányás követ vagy kísér. 

Vesztibuláris migraine 

Migraine-es anamnesis (családi, saját) 50%-ban. Spontán, ismétlődő szédüléses rohamok 
hányingerrel-hányással, ritkán hallászavarral, migraines auraval. Tartamuk ált. 1 óra (mp-ek, percek, 
órák, néhány nap). Ezt a fejfájás követi, 30%-ban azonban nincs fejfájás. 

M. Meniére 

Spontán jelentkező, ismétlődő, néhány órán át tartó rohamok szédüléssel, hányással, 
halláscsökkenéssel, fülzúgással, füldugulás érzéssel. A rohamgyakoriság változó (napok-hónapok-
évek). Több roham után maradandó audiovesztibuláris tünetek lehetnek. Patofiziológia: epizódikus 
endolymphaticus hypertensio. 

Kezelés 

Centrális kompenzáció 

A központi idegrendszer plaszticitása révén képes a kialakult vesztibuláris tónusegyensúly-zavart 
kompenzálni, új egyensúlyi állapotot kialakítani. Ez független a vesztibuláris funkciózavar okától. 
Elégtelen vesztibuláris kompenzáció esetén a tünetek nem szűnnek meg teljesen, perzisztálnak vagy 
meg is szűnhetnek, de szédüléses epizódok térnek vissza. Ennek okai lehetnek pszichiátriai betegség, 
a többi szenzoros input (látás, propriocepció) elégtelensége, komorbid szisztémás betegségek, 
központi idegrendszerre ható gyógyszerek, főleg a vesztibuláris szupresszánsok. 

Racionális feltáró pszichoterápia 

A részletes magyarázat, tájékoztatás a páciens megnyugtatásához, aktív közreműködésének 
biztosításához járul hozzá. Pszichoterápia különösen fontos a szorongásos hátterű vesztibuláris 
kórképekben. 
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Akut vesztibuláris epizódok tüneti terápiája 

Fontos a beteg megnyugtatása, panaszok természetének magyarázata. Profúz hányás esetén 
parenteralis folyadékpótlás. Az akut vesztibuláris panaszok (akár perifériás, akár centrális) enyhítése 
antiemeticumokkal, vesztibuláris szupresszánsokkal történik. 

Antiemeticumok 

1. Antidopaminerg hatás - agytörzs (area postrema)/periféria területen hat: thitethylperazin 
(Torecan), haloperidol, droperidol, metoclopramid (Cerucal), sulpirid (Depral), domperidon 
(Motilium). 

2. Anticholinerg-antihisztamin hatás: dimenhydrinat (Daedalon), promethazin (Pipolphen), 
ondansetron (Zofran). Mellékhatásai: akut dystonia, orthostaticus hypotensio. 

Vesztibuláris szupresszánsok: 

Vesztibuláris izgalmi tüneteket csökkentik. A vesztibuláris funkciót az ép oldalon is gátolják, ezáltal 
feltételezések szerint gátolják a centrális vesztibuláris kompenzációt, ezért tartós kezelésre nem 
ajánlottak. Használatos gyógyszerek: dimenhydrinat (Daedalon), promethazin (Pipolphen), 
hydroxyzin (Atarax), cinnarizin (Stugeron), flunarizin (Sibelium), Ca-csatorna blokkolók, 
benzodiazepinek. 

Terápia BPPV esetén 

Repozíciós/liberációs manőverek: Epley manőver, Selmon manőver. Célja az otolith darabkák 
visszaterelése az utriculusba. A pozícionális torna célja az otolith részecskék fellazítása és 
diszperziója, centralis kompenzáció. Ez a gyakorlatban a következőképpen zajlik: minden pozíciót 30 
mp-ig, nyitott szemmel kell a betegnek kitartani. 1. Ülve, fej előre hajtva. 2. Ülve, fej 45 fokban jobbra 
hajtva. 3. Fekve, fej 45 fokban jobbra hajtva. 4. Fekve, átfordulva, fej 45 fokban balra hajtva. 5. Egész 
testtel balra fordulni. 6. Felülve, fej 45 fokban balra hajtva. 7. Ülve, fejet előre hajtani. 

Therápia phobiás poszutális vertigo esetén 

Felvilágosítás, antidepresszáns (SSRI) kezelés. 

Therápia basilaris migraine esetén 

Kezelése a migraine terápiájával megegyezik. Roham esetén analgeticumok, triptánok, ergot-
származékok. Profilaktikus therápia: ß-blokkolók, Ca-csatorna blokkolók, SSRI, TCA (pl. amitriptiline). 

Therápia Meniére betegség esetén 

Alacsony sótartamú diéta diuretikummal (kivéve: furosemid, mely potenciálisan ototoxikus). 
Betahistin (Betaserc): hisztaminerg hatás, belső fül microcirculatioját javítja, vesztibuláris 
kompenzációt facilitálja. 

Vesztibuláris rehabilitáció 

Célja a centrális vesztibuláris kompenzáció elősegítése. Egymásra épülő, habituációs gyakorlatsorok 
ismétlése. Korai alkalmazás esetén jobb eredmény várható. Idős korban is ugyanolyan hatékony. 
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Sebészi terápia 

Ritkán szükséges (hatékonyságára nincs evdencián alapuló bizonyíték). Specifikus kivételek: életet 
veszélyeztető szövődményes krónikus középfül betegség, fülészeti struktúrákat érintő tumor 
(acusticus neurinoma), közép vagy belső fül trauma (perilymphaticus fistula). 

Gondozás, primer prevenció 

A gondozást ld. a Kezelés fejezetben. A megelőzéshez tartozik a járás biztonságát fokozó, az elesés 
valószínűségét csökkentő intézkedések és miliő átalakítás (ld. az Elesés című fejezetben). 

Irodalomjegyzék 

1. Geriátriai Szakmai Kollégium: Az elesések kivizsgálása, kezelése, megelőzése idős korban. Az 
Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. Eü. Közlöny (2008) 

2. Tóth M. Szédülés és elesés idős korban. Osteológiai Közlemények. 2008/1: 18. (2008) 
3. Fazekas A. Szédüléssel járó neurológiai kórképek. LAM 18: 650. (2008) 

Tesztkérdések 

1. Melyik kórkép vizsgálatában alapvető a Dix-Hallpike manőver? 
A. Benignus paroxyzmális pozicionális vertigo (BPPV) 
B. Fóbiás posturalis vertigo 
C. Neuritis vesztibuláris 
D. Vesztibuláris migraine 
 
2. Szédülés esetén a fizikális vizsgálat magában foglalja a következőket, kivéve: 
A. Vérnyomás mérése fekve, ülve, állva (ortosztatikus komponens) 
B. Agyidegek ellenőrzés: nystagmus 
C. Perifériás pulzus tapintása a lábfejen 
D. Koordinációs vizsgálatok 
 
3. Melyik a leggyakoribb szédüléses kórkép a következők közül? 
A. M. Meniere 
B. Pszichogén vertigo 
C. Vesztibuláris migraine 
D. Benignus paroxysmalis pozicionális vertigo (BPPV) 
 
4. Melyik kórkép nem tartozik a perifériás vesztibuláris zavarok közé? 
A. Benignus paroxysmalis pozicionalis vertigo (BPPV) 
B. Basilaris migraine 
C. Meniere-betegség 
D. Vesztibuláris neuritis 
 
5. Akut vesztibuláris epizódok tüneti terápiája magában foglalja: 
A. A beteg megnyugtatása 
B. Hányás esetén sz.e. parenterális folyadékpótlás 
C. Antiemeticumok alkalmazása 
D. Mind együtt 
 
Helyes válasz: 1: A, 2: C,3: D, 4: B, 5: D 
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Az idős korban a szokásostól eltérően jelentkező betegségek 

Időskori depresszió 
dr. Rinfel József 

Bevezetés 

Az idős korban a szomatikus betegségek nagyobb arányú előfordulása mellett a mentális, kognitív 
hanyatlás és a depresszív zavarok számszerű növekedésével is számolnunk kell. Bár a diagnosztikus 
kritériumok és a kezelés alapvonalai megegyeznek a fiatalabb korban előforduló depresszióéval, 
számos időskori jellegzetességgel kell számolnunk (tünettan, társuló testi betegségek, terápiás és 
prognosztikus vonatkozások), melyek ismerete nélkülözhetetlen felismerés és megfelelő kezelés 
szempontjából. 

Definíció, BNO tartomány 

A 60 év feletti populációt (is) érintő tartós hangulati zavar, amit az érdeklődés, örömre való képesség 
elvesztése jellemez, esetenként atípusos szomatikus tünetek egyidejű fennállásával (fáradtság, alvás- 
és étvágyzavarok) és kognitív tünetekkel, mentális beszűküléssel jár együtt. Az időskori depresszióra 
jellemző az atípusos, maszkírozott megjelenés, gyakran a diffúz szomatikus panaszok, a gondolkodás 
és a viselkedés megváltozása (pszeudodemencia) hívja fel a figyelmet. A szokásostól eltérően a 
depresszió hangulati tünetei gyakran hiányoznak és előfordul, hogy nem lassultságot, hanem 
célszerűtlen motoros nyugtalanságot, pszichomotoros agitáltságot tapasztalunk. Az ilyen beteg 
ingerlékeny és indokolatlanul impulzív. 

Az időskori depresszió nem önálló nozológiai egység, mivel bármely típusú depresszió megjelenhet, 
vagy indulhat öregkorban, de jellegét tekintve sajátos jegyeket mutat a fiatalabb korban 
tapasztaltakhoz viszonyítva. 

A depresszív zavarok az enyhébb mindennapos distressz szindrómától a súlyos major depresszióig 
terjednek, folyamatos vagy epizódszerű átmenetekkel. A major depresszió meghatározására a DSM-
IV kritérium rendszert alkalmazhatjuk, mely az alábbi tünetekből legalább öt, két héten túli 
fennállását veszi alapul. 

A. Az első két tünet legalább egyikének szerepelnie kell a diagnózis megállapításában. Nem számítjuk 
azonban a tünetek közé azokat, amelyek egyértelműen az általános egészségi állapot 
következményei, illetve a hangulathoz nem illő hallucinációkat és téveszméket. 

1. A nap legnagyobb részében és csaknem minden nap levert hangulat. 
2. Az érdeklődés és öröm jelentős csökkenése minden vagy majdnem minden tevékenységben 

nap túlnyomó részében, és majdnem minden nap (akár szubjektív beszámoló, akár mások 
megfigyelése). 

3. Jelentős súlycsökkenés vagy - gyarapodás (havonta a testsúly 5%-át elérő változás). 
4. Inszomnia vagy hiperszomnia csaknem minden nap. 
5. Motoros agitáció vagy gátoltság csaknem minden nap (mások megfigyelése, nem elegendő 

csupán a nyugtalanság vagy meglassultság szubjektív érzete). 
6. Fáradtság vagy anergia csaknem minden nap. 
7. Értéktelenség érzése vagy kifejezett illetve inadekvát önvádlás/ bűntudat, akár téveszmés 

fokban is, szinte minden nap (nem pusztán a beteg-lét miatti lelkiismeret-furdalás vagy 
bűntudat). 
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8. Csökkent gondolkodási, összpontosítási vagy döntési képesség, szinte minden nap (akár 
szubjektív élmény, akár mások megfigyelése). 

9. A halál gondolatával való gyakori foglalkozás (nem csak halálfélelem), visszatérő 
öngyilkossági gondolatok konkrét terv nélkül vagy öngyilkossági kísérlet vagy konkrét 
öngyilkossági terv. 

B. A tünetek nem elégítik ki a bipoláris kevert epizód ismérveit. 

C. A tünetek klinikailag jelentős szenvedést, vagy a szociális, foglalkozási vagy egyéb fontos 
működések romlását okozzák. 

D. A tünetek nem kémiai anyag (pl. visszaélésre alkalmas szer, gyógyszer) vagy általános egészségi 
állapot (pl. hipotireoidizmus) közvetlen élettani hatásának tulajdoníthatóak. 

E. A tünetek nem magyarázhatók jobban gyászreakcióval (azaz egy szeretett személy halálát követő 
két hónapot meghaladóan is fennállnak) vagy észrevehető funkcionális károsodást jeleznek (beteges 
értéktelenség-tudat, öngyilkossági gondolatok, pszichotikus tünetek vagy pszichomotoros 
retardáció). 

F31 Bipoláris affektív zavarok 
F32.0 Enyhe depressziós epizód 
F32.1 Közepes depressziós epizód 
F32.2 Súlyos depressziós epizód, pszichotikus tünetek nélkül 
F32.3 Súlyos depressziós epizód, pszichotikus tünetekkel 
F32.8 Egyéb depressziós epizód 
F32.9 Nem meghatározott depressziós epizód  
F33.0 Rekurrens (ismétlődő) depresszió, jelenleg enyhe depressziós epizód 
F33.1 Rekurrens (ismétlődő) depresszió, jelenleg közepes depressziós epizód 
F33.2 Rekurrens (ismétlődő) depresszió, jelenleg súlyos depressziós epizód pszichotikus 

tünetek nélkül 
F33.3 Rekurrens (ismétlődő) depresszió, jelenleg súlyos depressziós epizód pszichotikus 

tünetekkel 
F33.4 Rekurrens (ismétlődő) depresszió jelenleg remisszióban 
F33.8 Egyéb rekurrens (ismétlődő) depresszió  
F33.9 Nem meghatározott rekurrens depressziós zavar 
F41.2 Kevert szorongásos, depressziós zavar 
F92.0 Depressziós magatartás zavar  

 

Epidemiológia 

A klinikai szintű diagnosztikai kritériumokat kimerítő (major) depressziók prevalenciája idős korban 
mintegy 5%, de a jelentős, funkcióromlást okozó depressziós tünetek aránya meghaladja a 15%-ot. 
Még magasabb ez az arány a krónikus testi betegségekben szenvedő idős populációban (~ 50%) és az 
idős otthonokban lakók körében (30-40%). Idős korban ritka az első depressziós epizód. A fiatalabb 
életkortól áthúzódó rekurrens formák, illetve a tartós disztímiás állapotok tekinthetők 
szokványosnak. A nőknél idősebb korban gyakoribb a depresszió. Bár összességében a depresszió 
gyakorisága az életkorral nem csökken, némi fluktuáció mégis megfigyelhető. A súlyos formák aránya 
általában alatta marad a középkorúakban tapasztaltaknak, aminek oka lehet a depressziósok fokozott 
mortalitása, egyesek a nagyobb arányú vallásossággal, mint protektív tényezővel magyarázzák a 
különbséget. A legidősebb, aggkorú népességben viszont ismét magasabb lesz az előfordulás, amit a 
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fokozott fizikai korlátozottság, egyre szűkülő kognitív teljesítmény, és romló szocioökonómiai státusz 
indokolhat. 

Hazai vonatkozásban a Hungarostudy vizsgálatok (1988., 1995. és 2002.) nyújtanak átfogóbb képet. 
Ez alapján a 60 év felettieknél a Beck kérdőív kategória szerint az enyhe-középsúlyos depresszió 41%, 
a középsúlyos-súlyos forma aránya 23%. A klinikailag jelentős középsúlyos-súlyos depressziósok 
7,5%-a kap definitív kezelést. A nők aránya az egyes csoportokban mintegy 2 x nagyobb a férfiakhoz 
viszonyítva. 

A depresszió jelentősen rontja az életfunkciókat, életminőséget, növeli az összmortalitást. A 
hypertoniás betegekben a depresszív tünetek növelik a major szív-érrendszeri események 
gyakoriságát. A krónikus szív-érrendszeri betegségekben, az infarktus, vagy stroke utáni depresszió 
pedig jelentősen rontja a prognózist, előbbi esetében mintegy 5-szörös, utóbbinál 3,5-szeres a 
többlethalálozás. Szólni kell a depresszió miatti szuicid kísérletekről, befejezett öngyilkosságokról, 
ami idősebb korban szintén magasabb arányban fordul elő. 

Társadalmi háttér 

A civilizált társadalmak öregedésével az idős kori szomatikus és lelki problémák egyre fokozódó 
terhet rónak az egyénre, szűkebb környezetükre, és az egész társadalomra. Az idősödéssel nemcsak 
az elkerülhetetlen biológiai változások hatásaival kell számolni, hanem az aktív kor lezárulásával a 
szociális, társadalmi helyzet is jelentősen romlik. Az idősekről szóló gondoskodás a legtöbb országban 
kritikus probléma, melynek kezelése interdiszciplináris, össztársadalmi feladat. Egyre nagyobb 
hangsúlyt kap az öngondoskodás szükséges volta. Az „aktív öregedés” és „sikeres öregedés” fogalma 
az előretervezést, az életvezetés tudatosságát feltételezi. Nagyon fontos a meglévő kapcsolatok 
szinten tartása, a családi támogatás erősítése. A szociális támogatási formák, intézményi rendszer az 
idősek problémáit szintén kiemelt kérdésként kezelik. 

A nagyobb arányú szomatikus, pszichés problémák és betegségek miatt az idősek az egészségügyi 
ellátására is gyakrabban szorulnak, 3-4-szer gyakrabban veszik igénybe azt. A kórházi ellátásoknál 
pedig még nagyobb, mintegy 5-10-szeres az idősek reprezentáltsága. Jelentősek a gyógyításokra, 
gondozásra fordított összegek, a beteg terheket a tartós gyógyszer igény, több készítmény egyidejű 
alkalmazásának szükségessége növeli. 

Az általános megítélés az idősebb korral egyes változásokat társítja, így bizonyos tünetek 
megjelenését, a funkciók beszűkülését természetes velejárónak vélik. A negatív attitűdök és tévhitek 
nemcsak a laikus lakosságra jellemzők, hanem tetten érhető az egészségügyben dolgozók körében is. 
A kezelhető problémák észlelésének és befolyásolásának elmaradása komoly, esetenként fatális 
következményű lehet az idős ember számára. 

Patofiziológia 

A háttérben összetett genetikai, biológiai és környezeti okok állnak, melyek összefüggései, kölcsönös 
hatásai teljes részletességében nem ismertek. A major depresszió és disztímia az esetek felében 
familiáris összefüggéseket mutat. Egyértelmű öröklöttség nem ismert, de genetikailag heterogén 
öröklésről van szó. Ez a genetikai hajlam kihat a központi idegrendszer szerotonin, noradrenalin, 
dopaminerg rendszerére is. Bizonyos, hogy az öregedéssel megváltozik a központi idegrendszer 
működése, csökken a katekolaminerg és indolaminerg anyagcseréje, változik a neurotranszmisszió, a 
receptorok száma és aktivitása. Említést érdemel a kora-gyermekkori pszicho-szociális stresszorok, az 
aktuális (felnőttkori) negatív életesemények hatása. Jellemzőek a fájdalommal, 
mozgáskorlátozottsággal járó szomatikus problémák, ami a napi aktivitást, funkcionális teljesítő 
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képességet beszűkítik. Csökkennek az érzékszervi funkciók, ami szenzoros deprivációhoz vezethet. A 
kialakult szerepek elvesztése, rokoni, baráti kapcsolatok veszteség élményei, következményes 
izoláció, feleslegesség érzés, az anyagi-egzisztenciális problémák szintén jelentős befolyással bírnak. 

Az időskori depresszió lehet primer depresszió, ezen belül vagy a fiatalabb korban indult betegség 
újabb epizódja, vagy pedig a kórkép későbbi indulású válfaja. Kialakulhat az öregedési folyamat 
részjelenségeként, a szomatikus és mentális betegségek talaján. Idős korban a különféle kóroki 
tényezők kombinációja, együttes fennállása típusos. Az unipoláris major depressziók és a disztímia 
csak a tüneti kép súlyosságában és a betegség időtartamában különböznek egymástól, a genetikai 
hajlam, a pszichoszociális stresszorok szerepe, a biokémiai eltérések és a terápiás válasz 
nagymértékben azonos. A fiatal kori formákkal szemben az idős korban a genetikus prediszpozíció 
jelentősége csökken, előtérbe kerülnek a biológiai és szociális tényezők, az idegrendszer 
öregedésével együttjáró biológiai változások, neurodegeneráció. 

Hatáskör, kompetencia 

Az időskori depresszió felismerésében, gondozásában a háziorvosoknak kulcsszerepük van, mivel a 
legtöbb orvos-beteg találkozásra itt kerül sor, és az alapellátásban lehetőség van az egyes emberek 
életútjának nyomon követésére, a panaszok, tünetek megfelelő értékelésére. Jelentős segítség az is, 
hogy a háziorvosok ismerik a betegek szociális, és családi hátterét, kapcsolatrendszerét. 

A Háziorvosi hatásköri lista X. Geriátria fejezete önálló betegellátási tevékenységek közé sorolja az (i) 
időskori hangulatzavarok, depresszió, szuicidium-veszély ellátását, valamint a (j) izoláció, 
veszélyeztetett élethelyzetek miatti orvosi beavatkozást. Az unipoláris depressziók ellátásának 
szakmai protokollja is kiemeli a háziorvosi ellátás fontosságát. A betegek gondozását, az 
antidepresszív terápia nyomon követését is jól elláthatják a háziorvosok. Problémás esetekben 
indokolt pszichiáterhez fordulni, ez kifejezetten igaz a krízis állapot jelei esetén, amikor a beteg 
hospitalizációja jelentheti a biztonságos megoldást. 

Klinikum 

Anamnézis (egyéni, családi) 

A beteg kórelőzményében szereplő korábbi depressziós esemény jelentősen könnyíti a megítélést. Az 
idős kor megváltozott magatartási mintái, a kommunikáció sajátosságai és a mentális, kognitív 
funkciók változása nehezíti a felismerést. 

Az idősek elsősorban testi betegségeikkel vannak elfoglalva, kevésbé számolnak be nyomott 
hangulatról. A testi tünetek egy része szomatizációból adódik, másik része a testi tünetek depresszió 
miatti fokozott megélésével kapcsolatos. A szomatizáció esetenként jól tetten érhető, mivel a 
legtöbb idős ember a testi tüneteket említi, leginkább arra fókuszál, és az esetleges hangulati, lelki 
tüneteket a fizikai panaszok, a fájdalom következményének tekinti. 

Füredi és mtsai ezirányú vizsgálatai azt igazolták, hogy a háziorvosok az elsősorban pszichés 
változásokat panaszoló idős betegekben több, mint 80%-ban felismerték a depressziót, míg a 
dominálóan szomatikus panaszok esetén ez csak 10% körüli volt. Nagyon fontos a prezentált 
szomatikus tünetek megfelelő értékelése, a háttérben megbúvó depresszió felismerése, mert így sok 
felesleges vizsgálatot elkerülhetünk, és a depresszió hatékony terápiájával a beteg általános állapota 
és életminősége is jelentősen javítható. 
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Az anamnézis felvétel főbb kérdéskörei: 1. sorrendiség és összerendezettség a szomatikus állapot 
megítélésében, családi kapcsolatok, konfliktusok, megoldási, megküzdési stratégiák vonatkozásában. 
2. az életmód, aktivitás, munka és pihenés jellemzői. 3. sikerek és kudarcok ezek megélése. 4. 
pszicho-szociális változásokra adott reakciók. 5. környezet megítélése és saját önértékelés viszonya. 
6. attitűdök élet és halál kérdéskörében. 

Az idős kori depresszióban az affektív, érzelmi megnyilvánulások kevésbé jellemzőek. Az életerő 
fogyása, koncentráció, kognitív funkciók zavara, vegetatív és szomatikus panaszok dominálóak. 
Figyelni kell a közlési módra, esetenként feltűnő az irritabilitás, motoros nyugtalanság, nem ritkák a 
pszichotikus jegyek (üldöztetéses, bűnösségi, leépüléses tudat- tartalmak) 

Pathogenezis 

Genetikai, biológiai és környezeti tényezőknek egyaránt szerepe lehet, de idős korban előtérbe 
kerülnek a szociális és biológiai prediszponáló tényezők, az idegrendszer öregedésével együttjáró 
biokémiai változások, a pszichoszociális és organikus faktorok jelentősége is fokozódik. A „vaszkuláris 
depresszió” új felismerés az anatómiai lokalizáció és a depresszió között, a hangulati élet 
szabályozásában jelentős szerepű bal agykéreg illetve a thalamus és nucleus caudatus infarktusa 
hajlamosít a depressszió kialakulására. Ennek kockázatát a magas vérnyomás is fokozza. A depresszió 
kialakulása gyakoribb pajzsmirigy alulműködés, a diabetes mellitus, miokardiális infarktus, macula 
degeneráció, daganatos betegségekben, valamint a központi idegrendszer neurodegeneratív 
folyamataiban (Parkinson betegség, Alzheimer-kór, sclerosis multiplex, vaszkuláris encephalpathiák). 
Említést kell tenni egyes gyógyszerek depressziót okozó, vagy fokozó hatásáról, mint β-blokkolók, 
digoxin, L-dopa, szteroidok, antiepileptikumok, Ca-csatorna blokkolók, interferon, daganat ellenes 
szerek. 

Vizsgálatok 

A fizikális vizsgálatok során a betegről nyert benyomások, a viselkedés, a kommunikáció sajátosságai 
orientálhatnak a depresszió felismerésében. A mimika és gesztus szegénység, a jellegzetes 
depressziós omega a homlokon jellegzetes lehet. Időseknél a szokásos motoros ledáltság helyett nem 
ritka a pszichomotoros agitáltság, irritabilitás. A depresszió szűrésére számos validált kérdőív 
ismeretes, ezek egy része önkitöltős, más típusainál kérdezők működnek közre. A legismertebbek a 
Beck Depresszió Kérdőív, a Zung Depresszió Kérdőív, Hamilton Depressziós Skála, Center for 
Epidemiology Studies Depression skála, Kórházi Szorongás és Depressziós Skála, Betegek Egészsége 
Kérdőív, PRIME-MD, valamint a Geriátriai Depressziós Skála. Utóbbi jól alkalmazható idős korban, 
amennyiben a kognitív funkciók nem szűkültek be túlságosan. 15 pont alatti MMS (Mini Mental 
State) esetén az eredmény értékelhetősége kétséges. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 

A depressziók felismerése idős korban még inkább elmarad a kívánatos szinttől, mivel az esetek 20-
50%-a kerül csak felismerésre. A DSM-IV kritérium rendszerét idős korban a populációs sajátosságok, 
a tünetek szegénysége, maszkírozottsága miatt nehéz adaptálni. Az öregedéssel összekapcsolt 
tévhitek, a komorbid állapotok, a szomatikus tünetek zavaró hatásai elsősorban az idős korban induló 
formák felismerését nehezíti. Az affektív tünetek általában nem dominálóak, inkább a vegetatív és 
szomatikus tünetek kerülnek előtérbe. A tünetek lassan, lappangva jelentkeznek, elhúzódó 
lefolyással. A hangulat nyomottság, az érdeklődés és az örömre való képesség csökkenése, negatív 
gondolkodási sémák, az energia csökkenése fáradékonysághoz, csökkent aktivitáshoz vezet. Gyakori 
a koncentráció és figyelem csökkenése, a memóriazavar, az önbizalom és önértékelés alacsony volta. 
Önmagát negatívan értékeli, gyakran vádolja. Bűntudat és érdektelenség is kísérheti, a jövőkép sivár 
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és pesszimista. Gyakori a szorongás. A gondolkodás lelassult, tartalmilag elszegényedett. Nem tud 
dönteni, tanácstalan. A szomatikus tünetképzés, hypochondriázis fellelhető. 

Differenciál-diagnosztikai szempontból az időskori depresszió elsősorban a szomatikus betegségektől 
és a demenciáktól különítendő el. A testi panaszok napszaki jellegzetessége (azaz, hogy estére 
fokozódik) az időskori depresszióban más dinamikát mutat (estére javuló). A depresszív szomatikus 
tünetek hátterét a megfelelő vizsgálatokkal mindig alaposan vizsgáljuk ki, mivel a gyengeség, 
fáradékonyság, csökkent aktivitás hátterében nem ritkán idős kori hypothyreosis, vashiány, vagy 
daganatos betegség is állhat. 

Szomatikus betegségek mellett a depresszió idős korban gyakran jelentkezik a demenciához hasonló 
képpel. A „pseudodemencia” gyanúját mindig vessük fel, ha a tünetek között a motiválatlanság, 
apátia, kimerültség dominál. A demencia pedig gyakran társul depresszív tünetképzéssel 
„pseudodepresszió”. Ezek alapvető elkülönítése fontos a hatékony terápia kialakítása miatt. 

 Pszeudodemencia Demencia 

Családi anamnézis Affektív betegség Demens betegség 
Egyéni kórelőzmény Depresszió (esetleg mánia is)  Személyiség változás 
Panasz az emlékezetre Előtérben áll Gyakran hiányzik 
Magatartás a vizsgálatkor Elutasító („nem tudom” válasz) Készséges („majdnem jó”) 
Teljesítmény Indokolatlanul hullámzó Egyenletes, de hamar fárad 
Tájékozódás Lassú, jelentős változás nincs Időbeli tájékozatlanság 
Sikerélmény  Ha részt vesz a feladatban, van Van 
Reakció a kudarcra Közömbös Kétségbeesik 
Mimika Szegényes, „depressziós omega” Kifejezéstelen 
Affektivitás Közömbös vagy negatív  Labilis 
Szuicid gondolatok Pesszimista jövőkép  Nincs 
Téveszmék Lehetséges Többnyire nincs 
Egyéb eltérés Lehetséges Kortikális deficit tünetei 
 

Demencia gyanú esetén az alapellátásban is jól használható az óra teszt, vagy a Mini Mental State 
vizsgáló módszer a probléma igazolására. 

Kezelés 

Az időskori depresszió kezelése a fiatalabb korban előforduló formákhoz hasonló alapelvekre épül, de 
figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat. Általános probléma az aluldiagnosztizáltság mellett 
az elégtelen terápia, esetenként „terápiás nihilizmus”. Felmérések szerint a helyes diagnózis 
felállítására az esetek 20-50%-ban kerül sor, és az időskori depressziósok 1/3-a részesül csak 
kezelésben. Ebben az idős korral kapcsolatos társítások, tévhitek is szerepet játszanak, de maguk az 
érintettek is gyakran elhárítják a segítséget stigmatizációs félelmek miatt. A megfelelő orvos-beteg 
viszony, az adekvát kommunikáció különösen fontos e tekintetben. 

Az idős kori általános terápiás szempontok a következőkben foglalhatóak össze: 

 Fel kell mérni a betegség súlyosságát, a beteg preferenciáit a lehetséges terápiákkal 
kapcsolatban 

 Elemezzük a beteg meglévő funkcionális aktivitását, a hátráltató tényezőket próbáljuk 
mérsékelni (szenzoros depriváció, immobilitás) 
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 Lehetőség szerint törekedjünk a beteg aktivitásának fokozására, vonjuk be a családtagokat, 
segítőket a kezelésbe) 

 Minden háttérben álló betegséggel foglalkozni kell, de kerüljük a polipragmáziát 

 A depressziót előidéző, vagy fokozó gyógyszerek adását kerüljük, vagy a legkisebb hatékony 
adagban alkalmazzuk 

 Kisebb dózissal kezdjünk fokozatosan emelve az adagot, követve a beteget, elemezzük a 
terápia hatékonyságát 

 A gyógyszeres terápiáknál ügyeljünk a korral járó változásokra (metabolizmus, 
mellékhatások, interakciók) 

 Legyünk szenzitívek a beteg jelzéseire (progresszió - krízis - „cry for help”) 

A nem gyógyszeres terápiáknak idős korban is van effektivitása, a gyógyszeres terápiák fontos 
kiegészítői. Alkalmazásuknak a lehetőségek hiánya (személyi, idő stb.) szab korlátot. Az 
interperszonális kapcsolatok javítását célzó pszichoterápiák, vagy a kognitív funkciókat stimuláló 
viselkedésterápiák fontos alapját képezik a kezelésnek. A veszteség élmények detektálása esetén a 
szupportív terápiák, a csoportterápiák hozhatnak előrelépést. 

A nem gyógyszeres formák között a rendszeres fizikai aktivitás (életkornak megfelelő tréning), a 
fényterápia, és az elektrokonvulzív kezelés (ECT) említhető még. 

Fontos a pszichoedukáció szerepe is, azaz a beteg és a hozzátartozók megfelelő informálása a 
betegség természetéről, a lehetséges alternatívákról, mellékhatásokról, veszély helyzetekről. 

Az időskori depressziók hatékony kezeléséhez, a relapszusok megelőzéséhez a hatékony szociális 
támogatórendszer, valamint az idősek napközi ellátása, az otthonápolás feltételeinek biztosítása 
jelenthet komoly segítséget. 

A gyógyszeres terápiára bevezetését a beteggel egyetértésben kezdjük el. Kerüljük a terápiás kliséket, 
egyénre szabottan alakítsuk ki, informálva a beteget (hozzátartozót) a várható hatásról, potenciális 
mellékhatásokról. 

Enyhe-középsúlyos esetekben kedvező hatású az orbáncfű kivonat. A klinikai gyakorlatban használt 
antidepresszívumok a központi idegrendszer szerotonin, noradrenalin, dopamin rendszerén keresztül 
fejtik ki hatásaikat. Az újabb generációs készítmények (SSRI/SSRE, SNRI csoport) azonos hatékonyág 
mellett lényegesen kedvezőbb mellékhatás profillal rendelkeznek, ami a beteg együttműködését 
hosszabb távon segíti. Időskorúakban a korszerű, kevesebb mellékhatással járó készítményeket 
részesítsük előnybe. Az adagolás individuális, alacsony dózissal kezdjünk és fokozatosan (3-4 hét 
után) emeljünk. Hívjuk fel a figyelmet, hogy a kedvező hatás csak 2-3 hét után jelentkezik, az effektív 
terápia pedig legalább fél-egy éves időtartamot igényel. 

Nem ritka, hogy az első választás nem hozza meg a várt eredményt, a megfelelő dózismódosítás, 
egymásra épülő terápiák segíthetnek ebben. Kiemelt figyelmet érdemelnek a depressziós kevert 
állapotok, és az atípusos, pszichotikus formák. Ilyenkor pszichiáter bevonásával antipszichotikus 
terápia is szükséges, aminek alkalmazása a tünetektől függ. 

A terápia módosítására, vagy abbahagyására szoros nyomon követést igényel, utóbbira fokozatos 
dóziscsökkentéssel kerülhet sor. Óvakodjunk a hirtelen változtatásoktól, csak indokolt esetben, 
konzultációt követően kezdeményezzük ezt. A beteg adherencia idős korban különösen változékony, 
ami a beteg vezetést, folyamatos kontroll szükségességét jelzi. Nagy segítséget jelenthetnek a 
családtagok, a támogatók e vonatkozásban. 
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Gondozás, rehabilitáció 

Az enyhe és középsúlyos depressziók gondozása háziorvosi kompetencia. Középsúlyos és súlyos 
formákban a pszichiátriai szakellátásra épül a gondozás. A krízis állapotok, súlyosabb (pszichotikus) 
epizódok pedig hospitalizációt igényelnek. 

A gyógyszeres kezelések időtartama változó. A major depressziók akut fázisait 6-7 hónapig, krónikus 
major depresszióban 3-5 évig is folytatni kell, de a harmadik epizód után a 10-15 éves kezelés is 
indokolt lehet. A gyógyszerre beállított stabil állapotú beteget célszerű kezdetben egy-két havonta, 
később 3 három havonta kontrollálni. A kontroll során figyeljünk a státusz változásaira, ezek észlelése 
esetén a klinikai állapot, vagy gyógyszeres terápia átértékelése indokolt. Az alarmírozó tünetek soron 
kívüli pszichiátriai konzíliumot tesznek szükségessé. Amennyire lehet, kerüljük a hospitalizációt, ezt 
leginkább súlyos szuicid veszéllyel járó esetekben, illetve egyedül élő, segítő hozzátartozóval nem 
rendelkező betegeknél kezdeményezzük. 

Az orvos-beteg találkozások során kerüljük annak mechanikus jellegét, az odafigyelő, szupportív 
magatartás nagyban növeli a terápia hatékonyságát, a beteg együttműködését. 

Terápiás elégtelenség 

Az időskorú betegek 1/3-ban érhető el tartós állapotjavulás a gyógyszeres kezeléssel, egy másik 1/3 
átmenetileg javul, majd visszaesik, és a maradék harmaduk pedig nem reagál a kezelésre. 
Farmakoterápia rezisztens esetekről akkor beszélhetünk, ha két adekvát dózisú és időtartamú 
antidepresszív kúra is eredménytelen volt. A terápiás elégtelenség során fel kell mérni, milyen okok 
állhatnak annak hátterében, így újra kell értékelni a beteg pszichoszociális helyzetét, szomatikus 
állapotát, együttműködési szintjét. 

Leggyakrabban a következőkkel kell számolni: 1. nem megfelelő együttműködés, a gyógyszerszedés 
csökkentése, elhagyása, 2. szomatikus komorbiditás (szubklinikus hypothyreosis, incipiens demencia, 
daganatok), 3. depressziót előidéző vagy fokozó gyógyszer szedése (β-blokkoló, Ca-csatorna blokkoló, 
szteroid), 4. pszichiátriai komorbiditás (alkoholfogyasztás), 5. depressziós kevert állapotok 
(bipolaritás, pszichotikus társulás). 

A fenti tényezők számba vétele és esetleges korrekciója az esetek nagy részében segíthet, de 
előfordulhatnak ezt követően is terápiás kudarcok. A farmakoterápia rezisztens, súlyos, szuicid 
veszéllyel járó esetekben altatásban és relaxációban végzett ECT (elektrokonvulzív terápia) is 
mérlegelendő. 

Primer prevenció 

Jelen ismereteink szerint igazolt, hatékony módszerek nem ismertek az idős kori depresszió 
megelőzésére. 

Irodalom 

Unipoláris depressziók. Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja (www.eum.hu) 
Bipoláris betegségek. Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja (www.eum.hu) 
Szádóczky E et al. Kedélybetegségek és szorongásos zavarok előfordulása a háziorvosi gyakorlatban. 
Psychiatria Hungarica, 1965/5. (1965) 
Purebl Gy. Szorongás és depresszió a háziorvosi gyakorlatban. Hippocrates 5:128. (2003) 
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Gonda X et al. Az időskori depresszió differenciáldiagnosztikája Háziorvosi Továbbképző Szemle 
14:152. (2009) 
Pető Z. Az időskori depressziók előfordulása, tünetei és felismerése. Hippocrates 5:125. (2004) 
Pető Z. A depresszió komplex kezelése időskorban. Háziorvos Továbbképző Szemle 8:401. (2003) 
Baran B. Depresszió és szorongás időskorban. Családorvosi Fórum 2000/10: 32. (2000) 
Rihmer Z. Depresszív és mániás kórképek időskorban. Geriátria. Székács B. (szerk.). Medicina 
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Rihmer Z, Seregi K. A vaszkuláris rizikófaktorok jelentősége az időskori depresszió kialakulásában. 
Háziorvosi Továbbképző Szemle 11:344. (2006) 
Tariska P. Gerontopszichiátria. in: A pszichiátria magyar kézikönyve. Füredi J, Németh A, Tariska P. 
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Tringer L. Időskori mentális betegségek - bevezető. Orvostovábbképző Szemle 12:22. (2005) 
Torzsa P et al. A depresszió diagnosztikája és kezelése a családorvosi gyakorlatban. Orvo. Hetil. 
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Kendrick T. Depression. In Clinical Management Oxford Textbook of Primary Care. (ed. Jones R, 
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Referenciák, hasznos linkek: www.mptpszichiatria.hu, www.webbeteg.hu, www.olo.hu, 
www.depressziostop.hu, www.pszichologia.hu, www.drinfo.hu, www.depressionabout.com, 
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BETEGTÁJÉKOZTATÓ 

Az öregedéssel együtt járó testi és lelki változásokat a szociális, és a társadalmi helyzetben 
bekövetkező romlás is súlyosbítja. Az idős kor a legtöbb ember számára a veszteségek ideje, amikor 
óhatatlanul beszűkülnek az életfunkciók, és az életminőség is jelentősen rosszabbá válik. A 
megoldatlan problémák halmozódásával nő a lelki problémák aránya, és ezek tartós fennállásakor 
különböző betegségek megjelenésével, vagy a meglévők rosszabbodásával is számolni kell. A testi 
bajok, a krónikus betegségek pedig visszahatnak lelki állapotunkra, tartós változásokat előidézve. A 
következők fennállása hívhatja fel a figyelmet a problémára: 

 Rossz hangulat. Szomorúnak, elhagyatottnak, reményvesztettnek érzi magát, időnként akár 
sírógörcsei is lehetnek. Jellemzően hajnalban, reggel a legsúlyosabb. 

 Az örömre való képesség elvesztése. A korábban örömöt okozó dolgoknak, eseményeknek 
sem tud örülni. Fásultság érzése társul hozzá. 

 A napi tevékenységek iránti érdeklődés elvesztése. Elveszti az érdeklődését, illetve nem tudja 
élvezni azokat a tevékenységeket, amelyeket korábban élvezett, vagy amelyeket maga vagy 
családja érdekében meg kellene tennie. 

 Az önértékelés zavarai. Elveszti önbizalmát, csökkent értékűnek érzi magát. Súlyosabb 
esetben egy kívülálló számára jelentéktelennek tűnő dolgokon rágódik, múltbeli cselekedetei 
miatt indokolatlan mértékű önvád kínozza. 

http://www.mptpszichiatria.hu/
http://www.webbeteg.hu/
http://www.olo.hu/
http://www.depressziostop.hu/
http://www.pszichologia.hu/
http://www.drinfo.hu/
http://www.depressionabout.com/
http://www.deperesszio.lap.hu/
http://www.mentalhealth.com/
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 Alvászavar. Tipikusan túl korai ébredés és visszaalvási képtelenség jelzi, de atípusos esetben 
aluszékonyság is lehet. 

 Csökkent koncentrálás, akadályoztatott gondolkodás: koncentrálási és memória problémák 
jelentkeznek, melyeket jellemzően súlyosabbnak érez, mint amekkorák ténylegesen. Az 
érintett nehezen tud döntéseket meghozni, aggályos és habozó lesz. 

 A testsúly változása. Az étvágy csökken (típusos esetben), amit a fogyás jelez, vagy éppen 
megnő (atípusos esetben), amikor az érintett hízni kezd. 

 Agitáció. A depresszió egy bizonyos fajtájában jellemző, nem minden esetben. A beteg 
nyugtalan, ingerlékenynek, könnyen felbosszantható. 

 Fáradtság, illetve a gesztusok lelassulása. Gyakori tünet, hogy a beteg nyúzottnak érzi magát, 
egyre kevesebb energiája van a tevékenységeihez. Lehet, hogy olyan fáradtnak érzi magát 
reggel, mint amilyen fáradt volt, amikor előző éjszaka lefeküdt, nincs kedve felkelni, 
súlyosabb esetben nem is kel fel. A beteg érzelemmentesen, monoton hangon beszél. 

 Kevesebb érdeklődés a szexualitás iránt. Ha korábban aktív szexuális életet élt, drámaian 
csökken az érdeklődése a szexuális kapcsolat iránt. 

 Halállal kapcsolatos gondolatok. A beteg sötéten látja a jövőt, gyakran gondol a halálra vagy 
az öngyilkosságra. Ezt esetenként környezetében is szóba hozza. 

 Nem mindig és nem minden idős embernél fordul elő az összes tünet. Ha közülük a rossz 
hangulat, vagy az örömtelenség két héten túl is fennáll, vagy a többi tünet közül 4-5 
állandósul, vagy rövid időközökben visszatér, valószínűsíthető a depressziós állapot. 

 A depresszió mindezek mellett számos testi panaszt is létrehozhat, így például gyakoriak a 
hasi panaszok (emésztési zavar, székrekedés, esetleg hasmenés, fejfájás, hátfájás), vagy a 
visszatérő fájdalmak, az ízületi bántalmak tartós fennállása, fokozódása. 

 A tapasztalt tünetek szorongással töltik el az idős embert, súlyos problémától tartva inkább 
magába fojtja a félelmeit, kétségeit. 

Felmérések szerint a 60 évesnél idősebbek 15-20%-ában észlelhetőek a depresszió tünetei, a nőknél 
mintegy kétszer gyakoribb az előfordulása. A depressziók nagyobb része a tartós, enyhébb disztímiás 
forma, de mintegy 5%-ban tényleges orvosi segítségre szorulnának az érintettek. 

Figyeljen családtagjaira, környezetére! 

Mi utalhat arra, hogy ismerőse depresszióban szenved? 

 Járkálás, zaklatott viselkedés, gyakori hangulatváltozások, és alvásképtelenség több éjszakán 
keresztül 

 Döntésképtelenség, vagy bizonyos napi tevékenységek halasztása 

 Borúlátás: a saját sors, a jövő kilátástalanságának megfogalmazása 

 Önértékelés alacsony volta, csökkent értékűség érzése 

 A halálról, illetve öngyilkosságról való beszéd, illetve fenyegetőzés, pl. ilyen kijelentések: 
Engem ez már többet nem érdekel 

 Visszavonulás. Elfordulás a tevékenységektől és a kapcsolatoktól 

 Szokatlanul viselkedés, pl. gyógyszerek gyűjtése, fegyver vásárlása, viselése, vagy gondatlan, 
gyors vezetés 

 A különböző folyamatban levő ügyek elrendezése, a barátoktól való búcsúzás, értékes 
tulajdonok elajándékozása, illetve végrendelet megírása 

 

A depresszió kezelhető állapot. Az időben elkezdett gyógyszeres, vagy egyéb pszichoterápia sok 
szenvedéstől kímélhetné meg az idős embereket. 
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Forduljon orvosához! 

A depresszió könnyen felismerhető betegség, amennyiben gondolunk rá. A vizsgálata egyszerű, 
beszélgetésből és esetleg kérdőív kitöltéséből áll. Amennyiben a gyanú alapos szükség lehet 
pszichiáter bevonására is, hogy megfelelő, egyénre szabott legyen a terápia. Az időskori depresszió 
kezelése - a fiatalabb kori depresszióhoz hasonlóan - pszicho- és/vagy gyógyszeres terápia 
alkalmazásával történhet. Habár a kezelés szempontjai nem térnek el alapvetően idősebb korban 
sem, mégis vannak az időskorúak kezelése esetén kiemelendő szempontok. Ilyenek a következők: 
minden egyéb testi betegséget kezelni kell; minimalizálni kell minden olyan gyógyszer adását, amely 
depressziót okozhat. 

Gyógyszeres kezelésnél óvatosságból alacsony adaggal kezdik a kezelést, és fokozatosan növelik az 
adagot, amennyiben az szükséges. A hatás kialakulásához 2-4 hét is kell. A gyógyszeres kezelést 
folyamatosan kell alkalmazni, legalább fél-egyéves időtartamban. Különösen fontos szempont a 
beteg családjának, gondozójának bevonása a kezelésbe, ami magában foglalja a megfelelő 
tájékoztatást. 

Tesztkérdések 

1. Miben tér el az idős kori depresszió tünetképzése a fiatalabb kori formáktól? 
A. A hangulati tünetek kevésbé hangsúlyozottak, a szomatikus tünetek kerülnek inkább előtérbe 
B. Fáradtság, anergia jellemzi 
C. Csökkent gondolkodási, döntési képesség 
D. Alvászavar - inszomnia, vagy hiperszomnia - társulása 
E. Semmiben nem tér el 
 
2. Melyik állítás nem igaz az idős kori depresszióra vonatkozóan? 
A. A fiatalabb korban előforduló depressziók visszatérő formái gyakoriak 
B. A krónikus betegségek mellett a depresszió gyakrabban jelentkezik 
C. Az idősek otthonában lakók 30-40%-ában is előfordulhat a depresszió 
D. A legidősebb, aggkorú népességben már csökkenő a tendencia 
E. A nőknél idősebb korban gyakrabban fordul elő depresszió 
 
3. Mekkora az idős kori depresszió enyhe-közepes formájának előfordulása a Hungarostudy 
felmérések szerint Magyarországon? 
A. 7-8% 
B. 10-15% 
C. 20-25% 
D. 30-40% körüli 
E. Az idősek több mint fele depressziós 
 
4. Az idős kori depresszió klinikai következménye lehet egyet kivéve? 
A. Hypertoniás betegekben a szív- és érrendszeri események gyakoribbá válnak 
B. A szívinfarktus utáni többlethalálozás 5-ször nagyobb, mint depresszió nélkül 
C. A kezeletlen depresszió rontja az életminőséget, növeli a halálozást 
D. Az idős kori depresszió ritkábban vezet szuicid kísérletekhez 
E. A depresszió a stroke utáni halálozást 3,5-szörösére növeli 
 
5. Az idős kori depresszió kialakulásában, vagy az állapot rosszabbodásában több gyógyszer is 
szerepet játszhat. Az alábbiak közül melyikről nincs ilyen ismeretünk? 
A. β-blokkolók 
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B. Ca-csatorna blokkolók 
C. Vízhajtók 
D. Szteroidok 
E. Interferon 
 
6. Depresszió jelei mellett észlelhető szellemi hanyatlás esetén mi az adekvát teendő? 
A. Azonnali kórházba utalás 
B. E-vitamin adása 
C. Kezdeményezzük a beteg gondnokság alá helyezését 
D. Mini Mental teszt segítségével az időskori demencia vizsgálata 
E. Nem kell tenni semmit, mert korral együtt járó állapotok 
 
7. Idős kori depresszió kezelésének megtervezésekor fontos szempont egy kivételével? 
A. Mérjük fel a betegség súlyosságát, a beteg preferenciáit a terápiákkal kapcsolatban 
B. Elemezzük a beteg meglévő funkcionális aktivitását, törekedjünk annak fokozására 
C. A depressziót előidéző, vagy fokozó gyógyszerek adását kerüljük, vagy az adásuk szükségessége 
esetén a legkisebb hatékony dózisban alkalmazzuk azokat 
D. Azonnal kezdjük el a terápiát közepes, vagy nagy dózisú antidepresszánssal 
E. A gyógyszeres terápiánál ügyeljünk az életkorral járó változásokra (metabolizmus, mellékhatások, 
interakciók) 
 
8. Az idősek depressziójának gyógyszeres kezelésekor fontos szempont egyet kivéve? 
A. Egyénre szabottan válasszuk meg a gyógyszert a beteggel egyetértésben 
B. A korszerű, kevesebb mellékhatást okozó szereket részesítsük előnybe 
C. Alacsony dózisban kezdjük a gyógyszer adagolását és fokozatosan emeljünk 
D. Kövessük nyomon a terápia hatásait és mellékhatásait 
E. Ha a terápia 7-10 nap múlva sem hoz változást, úgy hagyjuk el, mert terápiarezisztencia áll fenn 
 
9. Az időskori depresszió gyógyszeres kezelésének elégtelensége esetén melyik megoldás vezethet 
legkevésbé eredményhez? 
A. A beteg együttműködés értékelése, hiányosságok esetén törekvés annak javítására 
B. Szomatikus komorbiditás (pl. hypothyreosis, daganatos betegségek) lehetőségének mérlegelése, 
diagnózisa, kezelése 
C. Depressziót előidéző vagy fokozó gyógyszerek számba vétele, adásának elhagyása, vagy a 
dózisuknak a szükséges legkisebb szintre való beállítása 
D. A terápia rezisztencia áttöréséhez növeljük a gyógyszer dózisát a maximális szintig 
E. Mérlegeljük a depresszióhoz társuló egyéb állapotokat (pl. Bipolaritás, pszichotikus tünetek 
társulása) és kérjünk szakorvosi segítséget 
 
10. A depresszió gyógyszeres kezelésének időtartama változó. Melyik állítás nem igaz? 
A. A major depressziók akut fázisait 6-7 hónapig kezeljük 
B. A krónikus major depressziók kezelését 3-5 évig is folytatni kell általában 
C. A harmadik depressziós epizód után 10 évet meghaladó is lehet a terápia 
D. A gyógyszeres kezelésének időtartama a tünetek alakulásától is függ 
E. Tünetmentesség esetén azonnal hagyjuk el az antidepresszáns adását 
 
Jó válaszok: 1: A, 2: D, 3: D, 4: D, 5: C, 6: D, 7: D, 8: E, 9: D, 10: E 
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Időskori demencia 
dr. Rinfel József 

Bevezetés 

A demencia az értelmi képességek hanyatlásával együtt járó tünetcsoport, ami jellemzően idős 
korban fordul elő. Oki háttere heterogén és multifaktoriális. A kognitív funkciók összetett romlását 
viselkedésbeli tünetek, pszichológiai változások kísérik, amelyek eltérő összetételben, és 
progresszióval súlyosbítják az állapotot. A betegség fokozatosan rontja az egyéni teljesítményt, 
károsítja a beteg kapcsolatrendszerét, a szociális funkciózavarok az önálló életvitelt is gyakran 
ellehetetlenítik. A demencia jelentős terheket ró a betegre, családjára, közvetlen környezetére, de az 
egész társadalomra is. A demencia diagnózisa kritikusan érintheti a beteg alapvető emberi 
szabadság- és polgári jogainak gyakorlását, ezért fontos, hogy a kórisme felállítása alapos legyen a 
mindenkori módszertani ajánlások figyelembevételével. A folyamat korai felderítésében, és a 
betegvezetésben a háziorvosnak kulcsszerepe van. Jelenleg a demens betegek többsége nem jut el 
olyan szakrendelésre, ahol kognitív, pszichés és viselkedési tüneteit célzottan keresnék és 
demenciájának kóroki hátterét megvizsgálnák. Az időskori polimorbiditásba ágyazódó demencia 
korszerű kezelése interdiszciplináris. A beteget, a gondviselő(ke)t, szociális és egészségügyi 
szakembereket magába foglaló team szervezése és összehangolása a beteg kezelőorvosának a 
feladata, aki legkézenfekvőbben a háziorvos. 

Definíció, BNO tartomány 

A demencia szindróma kritériumait az 1. táblázat tartalmazza. 

1. táblázat. A demencia szindróma kritériumai a BNO-10 szerint* 

1.1. Az emlékezés zavara, mely megnyilvánulhat: 
1.1.1. Az új információk megértésének és megjegyzésének képtelenségében, és/vagy 
1.1.2. A már megtanult ismeretek és képességek elvesztésében. 
1.2. A gondolkodás zavara, mely megnyilvánulhat: 
1.2.1. A logikus gondolkodás és ítéletalkotás elvesztésében, és/vagy 
1.2.2. A gondolkodás nagymértékű meglassulásában, és/vagy 
1.2.3. Az információk feldolgozásának képtelenségében. 
1.3. Az emocionális önszabályozás zavara, mely megnyilvánulhat: 
1.3.1. Diszfunkcionális szociális viselkedésben, és/vagy 
1.3.2. Diszfunkcionális késztetésekben. 

2. Az emlékezés és gondolkodás zavarai kellően súlyosak ahhoz, hogy a személy mindennapi 
életviteléhez szükséges tevékenységeket jelentősen akadályozzák. 
3. Az 1.1.1-2 és 1.2.1-3 tünetek több mint 6 hónapja jelen vannak. 

*A fentieken túlmenően, az Alzheimer-típusú demencia (Alzheimer betegség) állapítható meg, ha az 
átvizsgálás során nem merül fel olyan adat vagy lelet, mely arra utalna, hogy a demencia kialakulását 
egyéb betegség vagy idegrendszeri ártalom magyarázhatná. A fentieken túlmenően, vaszkuláris 
típusú demencia állapítható meg, ha: 

 a magasabb kognitív funkciók károsodásának mértéke jelentős egyenetlenségeket mutat, és 

 képalkotó eljárásokkal gócos agyi károsodások igazolhatóak, és/vagy 

 az anamnézisben cerebrovaszkuláris betegség szerepel, továbbá a stroke-ok és a kognitív 
tünetek között jelentős időbeli egybeesés (a kognitív tünetek az inzultus után 3 hónapnál 
nem később jelentkeztek). 
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F0000/G3000 Demencia Alzheimer betegségben, korai kezdettel 
F0010/G3010 Demencia Alzheimer betegségben, kései kezdettel 
F0020/G3080 Demencia Alzheimer betegségben, atípusos vagy kevert formák 
F0090/G3090 Nem meghatározott demencia Alzheimer betegségben 
F0100 Vaszkuláris demencia akut kezdettel 
F0110 Multiinfarktusos demencia 
F0120 Szubkortikális vaszkuláris demencia 
F0130 Kevert kortikális és szubkortikális vaszkuláris demencia 
F0180 Egyéb vaszkuláris demencia 
F0190 Nem meghatározott vaszkuláris demencia 
F0200/G3100 Demencia Pick betegségben 
F0210/A8100 Demencia Creutzfeldt-Jakob betegségben 
F0220/G20H0 Demencia Huntington betegségben 
F0230/G20H0 Demencia Parkinson kórban 
F0240/B2200 Demencia HIV-megbetegedésben 
F0280 Demencia máshol osztályozott betegségben 
F0630 Organikus affektív zavar 
F0670 Enyhe kognitív zavar 
F0710 Postencephalitises szindróma 
F0720 Postcommotiós szindróma 
F1070/G3120 Alkohol okozta reziduális zavarok (központi idegrendszeri elfajulás 
F1970 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta reziduális zavarok 
F032x Depressziós epizód 
F7800 Mentális retardáció, k.m.n. 
G9200 Toxikus encephalopathia 
G9120 Normál nyomású hydrocephalus 

 

Epidemiológia 

A demencia szindróma legjelentősebb kockázati tényezője az életkor. A magas kort megélő emberek 
abszolút és relatív számának gyarapodásával a demencia prevalenciája és incidenciája is 
exponenciálisan nő. Átfogó adatok a magyar demencia mutatókról nem állnak rendelkezésre, de kis 
elemszámú, nem reprezentatív vizsgálatok szerint a demencia pontprevalenciája a hazai idős 
lakosság körében a nemzetközi adatokhoz hasonló. A jelenleg elérhető külföldi és hazai lakossági 
felmérések egybehangzó eredményei szerint a demencia az időskorúak között igen gyakori, 
prevalenciájának nagyságrendje a 65 éves lakosság között 5-10%, míg a 75 éves lakosságban 15-20% 
között valószínűsíthető, míg 90 éves kor felett már 30-35% körüli. Az előfordulás 65 éves kortól öt 
évente nagyjából megkétszereződik. Becslések szerint Magyarországon jelenleg 150 ezer főnél 
többen, de 300 ezer főnél kevesebben szenvednek különféle eredetű és súlyosságú demenciában. 

Morbiditás 

Egyesült Államok-beli adatok alapján az összes demencia 60-70%-át adja az Alzheimer betegség, 10-
25%-a vaszkuláris típusú, a maradékon pedig, egyenként 5% alatti gyakorisággal osztoznak egyéb 
neurodegeneratív, alkoholos-toxikus és a más betegségek szövődményeképp jelentkező formák. A 
képalkotó eljárások (MRI) felbontásának, és a neuropatológiai diagnosztika fejlődésének 
eredményeképp egyre nyilvánvalóbb, hogy a demenciák okai gyakran többszörösek úgynevezett 
„kevert” demenciák. 
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Nemek közti különbség 

Az Alzheimer típusú demencia nőknél, míg a vaszkuláris eredetű demencia a férfiaknál gyakoribb. 

Mortalitás 

A demencia nem közvetlen halálok, ezért a halálozási statisztikákból sem lehet a gyakoriságára 
következtetni. Több prospektív külföldi vizsgálat egyöntetű összegzése szerint a demencia a 
halálozásban rossz prognózist jelent, és ez a súlyosabb fokú demenciáknál kifejezettebben 
érvényesül. A betegség felismerése és a halálozás között átlagosan 7-10 év telik el, de az Alzheimer 
típusú demenciában az újabb vizsgálatok csak 3 év körülinek találták a halálozásig eltelt időtartamot. 

Társadalmi háttér 

A tapasztalat szerint a jelenlegi honi viszonyok között az enyhébb tünetek ritkábban válnak 
egészségügyi vagy szociális problémává, mint az időskori testi-kognitív-mentális hanyatlás iránt 
kevésbé toleráns társadalmi értékek között élő, fejlettebb társadalmakban. A hazai viszonyokra 
jellemző, hogy sok idős ember családtagjai körében, vagy környezetében él, és a tüneteket gyakran 
az idős kor szükségszerű velejárójának tartva elfogadják a helyzetet. Enyhe és közép- súlyos 
formáknál a hozzátartozó is képes megfelelő ellátást biztosítani, vagy a házi ápolást, nyújtók, szociális 
gondozók segíthetnek be. Számos ilyen helyzetben lévő beteget látnak el az idősek napközi 
otthonában, vagy a demensek napközi otthonában. A súlyosabb stádiumban lévőknél a speciális 
intézeti elhelyezés tűnik megfelelőbb megoldásnak, de nagyok az egyéni különbségek a megoldások 
terén. 

A szakellátásban a becsülhető lakossági prevalencia alapján várható összes demens betegek 
kevesebb, mint ötöde kerül kivizsgálásra, ill. demensként egészségügyi gondozásba. Még kevesebb 
azok száma, akiknél demenciájuk jogi következményeit gondnokság alá helyezés elrendelésével is 
megállapítják. 

Patofiziológia 

A demencia kialakulásának patológiai alapja az agyi idegsejtek és/vagy azok nyúlványai és/vagy azok 
szinaptikus kapcsolatainak károsodása. Az előagyi struktúrák fokozatos pusztulása általában nem 
károsítja más szervek/szervrendszerek felépítését és autonóm működését. A folyamat előre 
haladását a tünetek progressziója jelzi, ami az Alzheimer-kórban jól megfigyelhető. Kezdetben a rövid 
távú memória, a megjegyzés zavara észlelhető. A megjegyző emlékezés zavara mellett típusos lehet a 
figyelem elkalandozása, a tartós koncentráló képesség károsodása. Viszonylag korai tünet, hogy az 
eltett tárgyakat a beteg nem találja, a megbeszélt dolgokról elfeledkezik, a korábban napi rutinként 
végzett összetett cselekvéseket (pl. főzés, öltözködés, autóvezetés) nem tudja elvégezni vagy a 
korábbi színvonalon kivitelezni. A korábban eredeti, egyéni kifejezésmód elszürkül, jellegtelen, 
sematikus lesz. 

A közepesen súlyos formákban már a napi tevékenységek, az önellátás szintjén is észlelhetőek 
zavarok. Összetettebb feladatok tervezése és végrehajtása egyre nehezebbé, majd lehetetlenné válik. 
Ezt jól tükrözi, hogy először az eszközös, majd az alap napi aktivitás is beszűkül, az érintett egyre 
inkább kiszolgáltatottá válik, mások segítségére szorul. Tovább rontja a helyzetet, hogy a folyamat 
előrehaladásával a szótalálási nehézségek, szókimaradások, értelmetlen kontextusok a 
kommunikációt is ellehetetlenítik. Megjelenik a hosszú távú memória zavara, a korábban szerzett 
tudásanyag rohamos elvesztése miatt a beteg énképe is homályosodik. A térbeli és időbeli 
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dezorientáció, az egyre súlyosbodó önkifejezési zavarok (afázia, apraxia, agnózia), a belátás, a 
döntésképesség, és az ítéletalkotás szinte teljes blokkolását eredményezi. A beteg egyre kevésbé 
ismeri fel környezetét, a magatartás szétesése tapasztalható. Nem ritkák az impulzív, agresszív 
reakciók, a gátlástalanság, szabályok be nem tartása, a céltalan bolyongás. 

A végső szakaszban a beteg az önellátásában teljesen kiszolgáltatottá válik, állandó felügyeletet 
igényel. A mozgáskészsége is jelentősen beszűkül, ágyhoz kötötté válhat. Hirtelen keringés 
összeomlás, interkurrens fertőzés (tüdőgyulladás, húgyúti infekció) vagy egyéb súlyos ok miatt 
következik be a halál. 

A folyamat azonban a demencia típusától függően jelentős különbségeket mutat a tünetek 
kapcsolódása és progressziója tekintetében. A kóroki differenciálás nyújthat segítséget a 
differenciálásban (2. táblázat). 

2. táblázat. A demenciák kóroki differenciálása 

Fő csoport Típus Klinikai jellegzetesség Besorolható betegség 

Primer kortikális kognitív hanyatlás a domináló Alzheimer-kór 
személyiség változás jegyei 
dominálnak 

frontális lebeny demenciák 
(Prick-betegség) 

szubkortikális mozgászavar tünetei a jelentkeznek 
primeren, megelőzve a kognitív 
tüneteket 

Parkinson-kór, Huntington 
chorea, Lewy-testes 
demencia 

Szekunder vaszkuláris stroke után alakul ki hirtelen, vagy 
lépcsőzetes tünetromlással 

post-stroke demencia multi 
infarktusos demencia 
vaszkuláris encephalopathia 

infektív hosszú ideig lappanghat, fokozatos 
progresszió, vagy fulmináns 

Creutzfeld-Jakob betegség 
nekrotizáló encephalitis 

egyéb ezek a komorbid állapotok számos esetben kezelhetők, így a 
demencia reverzibilis lehet (anaemia, hypothyreosis, normotenzív 
hydrocephalus, egyéb agyi térfoglaló folyamat, depresszív 
pszeudodemencia 

 

A fronto-temporalis típusú demenciára a kognitív funkciókárosodás kevésbé jellemző, inkább a 
személyiség megváltozása, a viselkedés zavar dominál. A betegségbelátás hiánya, a szabályok 
elkerülése, az önkontroll elvesztése néha antiszociális, gátlástalan megnyilvánulásokhoz is vezet, míg 
a memória zavar csak később észlelhető. Más szervek érintettsége demenciában a közös 
alapbetegség megnyilvánulása (pl. macrocyter anaemia B12 hiányban, angiopathiás léziók vaszkuláris 
demenciákban, opportunista fertőzések HIV fertőzésben) vagy komorbiditás lehet. 

Hatáskör/kompetencia 

A Háziorvosi hatásköri lista (2010.) IX. Pszichiátria, Addiktológia fejezete tartalmazza az elvárható 
háziorvosi tevékenységi kört. Önálló betegellátási tevékenységekhez sorolja az ismert, kivizsgált, 
beállított terápiával egyensúlyban lévő nem Alzheimer típusú demenciák gondozását. Az Alzheimer-
típusú demenciák gondozását ugyanakkor a szakellátás irányításával végzett betegellátás körében 
említi. 

A demencia kórismézése, kezelése és gondozása – EüM. Szakmai protokoll ugyanakkor a következő 
megállapítást teszi: „Az időskori polimorbiditásba ágyazódó demencia korszerű kezelése 
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interdiszciplináris feladat. A beteget, a gondviselő(ke)t, szociális és egészségügyi szakembereket 
magába foglaló team szervezése és összehangolása a beteg kezelőorvosának a feladata, aki 
legkézenfekvőbben a háziorvos” 

Klinikum 

Anamnézis 

Az emlékezet, és kognitív funkciók hanyatlása miatt esetenként az érintettől csak korlátozott értékű 
információk nyerhetőek, így gyakran szorulunk a környezetben élők leírásaira. Fontos, hogy az auto- 
és heteroanamnesztikus adatokat kellő kritikával értékeljük. A rögzített orvosi dokumentációnak ki 
kell térnie a hiányzó fő tünetekre, így írásban nyilatkozni kell arról, hogy olyan (hetero)anamnesztikus 
adat, mely a demencia tünetegyüttesének része, vagy gyakori kísérő tünete, így kifejezetten afázia, 
agnózia, apraxia, delirium, kritikátlan vagy bizarr magatartás, elkóborlás, téveszme, depresszió nem 
került korábban észlelésre (a tünet meglétének hiányát is jelezni kell !) 

Az anamnézis során ismerjük meg a családi előzményeket, részletesen vegyük fel az egyéni 
kórtörténetet, az ismert betegségek tényén túl rögzítsük az esetleges sérüléseket, korábbi 
szorongásos-depressziós epizódokat, vagy egyéb pszichiátriai vonatkozású eseményeket. 
Kontrolláljuk az állandóan szedett gyógyszereket, figyelve azok potenciális mellékhatásaira, 
interakcióira, illetve a szedés rendszerességére. A korábbi, vagy jelenlegi alkohol, és drog használatra 
is térjünk ki. 

A kognitív funkciók károsodásának megjelenése, a tünetek fokozódásának üteme, azok viselkedésbeli 
és szociális megnyilvánulásai a diagnózisalkotást, a progresszió megítélését nagyban segítik. Alapvető 
fontosságú, hogy a beteg napi aktivitási szintjét pontosan mérjük fel, összehasonlítva a betegség 
előtti állapottal. Erre megfelelő aktivitásértékelő technikák (ADL, IADL felmérő listák) állnak 
rendelkezésre. Alkalmazásuk segíthet abban, hogy megbecsüljük az érintett önellátási szintjét (pl. 
tisztálkodás, ételek beszerzése, előkészítése, gyógyszerek önálló szedése), hogy képes-e a saját 
ügyeinek intézésére, a napi életvitelben használatos eszközök biztonságos kezelésére. Milyen a 
szociális és társas kapcsolatrendszer, vannak-e környezetében megfelelő segítő személyek, akiket be 
tudunk vonni a beteg ellátásának folyamatába. Utóbbiakat megfelelően informálni kell a beteg 
aktuális helyzetéről, annak várható alakulásáról, az esetleges váratlan eseményekről, és azok 
megoldását igénylő lehetőségekről, stratégiákról. Tisztázni kell, hogy a segítő(k)nek mi a véleménye 
arról, hogy a beteg képes lesz a saját megszokott környezetében élni. Ehhez mennyiben tud a segítő 
hozzájárulni, milyen szintű és időtartamú segítséget hajlandó nyújtani a betegnek. Beszélni kell a 
segítőben megfogalmazódó kérdésekről, a várható nehézségekkel való megküzdés lehetőségeiről és 
módozatairól. 

Patogenezis 

A demencia szindróma kiváltó tényezői a cukorbetegség szövődményeitől a lassú vírusokon és az 
öröklött génhibákon át az érelmeszesedésig, sokfélék lehetnek. A betegség kialakulásának folyamata 
ma még nem ismert részleteiben. Nem tudjuk, hogy mi idézi elő az agyban a kóros fehérjék 
képződését, és mi vezet a sejtek és idegi struktúrák apoptózisához, nekrózisához. A 
neurotranszmisszió működészavarában a genetikai tényezőknek és az élet során elszenvedett 
ártalmaknak (oxidatív stressz, exocitotoxikus hatások) egyaránt szerepe lehet. A genetikai háttér 
számos formában igazolt, kiemelt jelentőségű a 19-es kromoszómán az apolipoprotein-E 4 allél 
jelenléte. Azonban a demenciák kevesebb, mint 5%-nál észlelhető a genetikailag köthető, halmozott 
családi előfordulású forma. A több mint 70-féle demenciát előidéző ok részletes azonosítására 
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általában nincs szükség. Gyakorlati jelentősége azon kiváltó tényezőknek van, melyeknek ismerete 
terápiás következményekkel is jár. 

Vizsgálatok 

Az alapos belgyógyászati és neurológiai státusz felvétel elengedhetetlen, ezen kívül kutatnunk kell a 
demenciát előidéző, vagy súlyosbító egyéb betegségeket. A fizikális vizsgálaton túl, átfogó 
laboratóriumi vizsgálatra is szükség van. Ezek megszervezése a háziorvos feladata. Indokolt esetben 
képalkotó vizsgálat (CT, Doppler és agyi perfuziós SPECT) is szükséges lehet. A képalkotó diagnosztikai 
eljárások indikációja neurológiai kompetencia körébe tartozna. Ugyancsak ide tartoznak az 
esetlegesen indokolt speciális EEG, liquor és agybiopsziás vizsgálatok is. 

Diagnózis 

Javasolt pszicho-diagnosztikai minimum a 30 pontos MMSE (Mini Mental teszt) és az órarajzolási 
teszt felvétele és archiválása. Esetenként a módosított Hachinski-féle ischaemiás skála és a GDS 
(globális deteriorációs skála) értékének rögzítése ajánlott még. A Folstein féle MMMS tesztnél a 24 
pont alatti esetek további vizsgálatokat igényelnek, ennek ajánlott menetét összegzi az 1. ábra. 
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1. ábra. A demenciák diagnosztikai algoritmusa. 

Differenciál-diagnózis 

Tünettani szinten mérlegelni kell a kognitív zavarral járó alábbi (BNO-10 szerint nevesített és 
részletezett) tünetcsoportok lehetőségét: 

 korfüggő feledékenység (klinikai figyelmet érdemlő pszichoszociális diszfunkció nélkül) - 
enyhe kognitív zavar (F0670) 

 organikus (pl. alkoholos, fokálléziós) amnesztikus szindróma 

 organikus személyiségzavar 

Az „enyhe kognitív zavar (F0670)” tünetegyüttes a demencia kritérium-tüneteit el nem érő kognitív 
funkciózavar. Vélhetően minden alattomosan kifejlődő demencia prodromája az „enyhe kognitív 
zavar” (Mild Cognitive Impairment; MCI) lehet. Kohorszvizsgálatok szerint az ilyen betegek között a 
demencia kialakulásának éves incidenciája 10% feletti, ez a kontroll populáció sokszorosa. Emiatt az 
enyhe kognitív zavarban szenvedő betegek számára indokolt a demens betegek részére előírt 
diagnosztikus vizsgálatokat és betegkövetést felajánlani. 

„Pszeudodemencia” néven említjük az olyan kognitív deficitet okozó állapotokat, melyeket más 
pszichiátriai betegségek (leggyakrabban a depresszió) okoznak. A pszeudodemencia kezelése az 
alapbetegségre koncentrál. Hangsúlyozni kell, hogy a depresszió és a demencia nem antagonisztikus 
kategória, hanem gyakran komorbid állapot. A „pszeudodemencia” kizárásához egyéb pszichés 
zavarok (pl. értelmi fogyatékosság, aggraváció) lehetőségét is mérlegelni kell. 

Intoxikációk és anyagcserezavarok (altatató, nyugtató, ólom, uremia, hepatikus enkefalopátia) is 
okozhatnak reverzibilis, demenciaszerű tüneteket. 

Kezelés 

A cél a demencia tüneteinek enyhítése, a betegség által okozott szenvedés mérséklése. A reverzibilis, 
ill. megállítható demenciák kezelése alapvető fontosságú. A nem-reverzibilis demenciák gyógyszeres 
kezelése is rohamléptekkel fejlődik, mind a hatásmódok, mind pedig a hatás ellenőrzését, mérését 
illetően. Szakszerű ápolással, hatékony szociális munkával, és palliatív orvosi beavatkozásokkal 
mindenfajta demencia célszerűen kezelhető. Ezért a demens beteget akkor is kezelni szükséges, ha az 
alkalmazott kezelési módszerek a betegség kimenetelét nem fordítják meg. 

Nem gyógyszeres kezelés 

A beteg és a gondviselő(k) megfelelő tájékoztatása a betegségről. A családtagok és a professzionális 
gondozók bevonása. A rendelkezésre álló egészségügyi, ápolási és szociális intézmények bemutatása. 
Viselkedésterápiás és mnemotechnikai módszerek (mint kognitív tréning, realitás orientációs tréning, 
emóció orientált terápiák, fény- és zeneterápia). A beteg és gondviselője emocionális vezetése, a 
problémák megbeszélése. 

Gyógyszeres kezelés 

Társuló vagy kauzatív betegségek belgyógyászati kezelése. Antidementivumok kipróbálása, a 
placebónál igazoltan hatásosabb szereket ajánlva elsőként. Az Alzheimer típusú demencia kezelésére 
jelenleg az ún. acetil-kolineszteráz gátlók (rivastigmin, Exelon), donezepil, Aricept, Palixid), valamint a 
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memantin (Ebixa) használatos. A társuló pszichiátriai tünetek gyógyszeres kezelése, szorongásos 
tünetek esetén benzodiazepin (alprazolam, clonazepam), vagy antidepresszívum adható. Utóbbi 
esetben elsősorban SSRI, vagy kettős hatású szer (mirtazapin, duloxetin, venlafaxin). Agitáció, 
agresszivitás, impulzivitás és érzékcsalódás fennállásakor antipszichotikumok használatosak , típusos 
formája a haloperidol, vagy ennek hatástalansága esetén atípusos hatású szerek jönnek szóba 
(risperidon, kvetiapin, olanzapin, triapid). 

Fontos, hogy a gyógyszeres kezelés esetén minél kevesebb pszichofarmakont adjunk, ezeket alacsony 
dózisban kezdjük, fokozatosan emeljük a dózisokat és kerüljük a polipragmáziát. A beteg állapot 
változásainak megfelelő nyomon követésével, a környezet visszajelzéseire is alapozva történjen meg 
a terápia módosítása a szükségletek szerint. 

Gondozás – rehabilitáció 

A demens beteg optimális életfeltételeit saját otthona és a hozzátartozói figyelme és gondoskodása 
képes biztosítani. Sajnos, e feltételek az esetek nagy részében csak részlegesen adottak. A demens 
beteg egészségügyi ellátása, gondozása normatív esetben alapellátási kompetencia, szakorvosi 
ellátást a kóroki diagnózis felállításán túl, a speciális ismereteket, tapasztalatokat igénylő helyzetek 
megoldásához, valamint a hospitalizációt igénylő állapotok ellátásához szükséges igénybe venni. 

A demens beteg egészségügyi ellátásának, kezelésnek a hozzátartozók, gondviselők és, lehetőség 
szerint, a beteg irányában is edukatív jellegűnek kell lennie. A teherbíró terápiás kapcsolatot segíti, 
ha a kezelőorvos egyszerű szavakkal, tájékoztató brossúrákkal elmagyarázza a betegség és a kezelés 
jellegét, és kellő időben utal a várható anyagi, jogi és gondozási problémákra. 

Főként a neurodegeneratív demenciák esetén a beteg, ill. hozzátartozó felvilágosítása jelentős 
probléma. Incipiens demencia esetén a lehető legsúlyosabb kórlefolyást körvonalazni nem célszerű 
és szakmailag sem indokolt (tekintve, hogy más interkurrens betegség miatt a betegek többsége nem 
járja legvégig a kórlefolyást). Mindazonáltal a betegnek és a gondviselőjének joga van az orvos 
(háziorvos, neurológus, pszichiáter, stb.) által ismert összes, az állapotra vonatkozó információ 
megismerésére, amennyiben ezt igényli. A demencia közepesen súlyos szakában viszont szükséges a 
gondviselő figyelmét felhívni a jogi teendőkre (gondnokság alá helyezés) és a várható tünetekre 
(elkóborlás, önálló életvitel nehézségei stb.). 

A közvetlen gondozókkal rendszeresen meg kell beszélni a kezelés aktuális célkitűzéseit, a 
kockázatokat, valamint az ő szerepüket a rövid távú kezelési folyamatban. A betegnek az aktuális 
belátási szintje függvényében kell lehetőséget adni a kezelési opciók, veszélyek megbeszélésére 

Terápiás elégtelenség 

A demencia mellett a beteg együttműködési készsége korlátozott, így a gyógyszeres terápiák 
alkalmazása, folyamatossága kontrollt igényel. A nem megfelelő adherencia gyanúja mellett ne 
feledjük, hogy a betegség progressziója általában megállíthatatlan, és ez nemcsak az irreverzibilis 
formákra igaz. A szekunder formáknál az etiológiai tényezők fel nem ismerése, vagy korlátozott 
befolyásolhatósága vezethet terápiás elégtelenséghez. 

Primer prevenció 

A demencia szindróma legjelentősebb kockázati tényezője az életkor. A magas kort megélő emberek 
abszolút és relatív számának gyarapodásával a demencia prevalenciája és incidenciája is 
exponenciálisan nő. Az egészségpolitika célja az lehet, hogy a demencia kialakulását minél idősebb 
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életkor felé tolja el. A demencia primer és szekunder prevenciója fontos népegészségügyi és 
társadalompolitikai célkitűzés, melynek számos módja van. Epidemiológiailag igazolt, hogy a 
demencia gyakoribb az alacsonyabban iskolázott, rosszabb szocioökonómiai státuszú egyénekben. A 
rendszeres agytorna („brain jogging”) a demencia primer és szekunder prevenciójának hatékony és 
olcsó eszköze. A társadalom iskolázottsági szintjének emelése, az élethosszig tanulás, a nyugdíjasok 
egyetemei, a stimuláló szociális környezet (helyi közösségek) felkarolása közvetve az aggkori szellemi 
hanyatlás elodázását is szolgálja. 

Több független multicentrikus vizsgálat egybehangzó megállapítása, hogy az Alzheimer típusú és 
vaszkuláris demenciák kockázati tényezői nagymértékben átfednek a kardiovaszkuláris kockázati 
tényezőkkel (magas vérnyomás, LDL-koleszterin), ezért valószínűsíthető, hogy az egészséges életmód 
támogatása és a hatékony alapellátás az időskori demenciák jelentkezését is elodázza. Érdekes 
megfigyelés a rendszeres kávéfogyasztás mellett tapasztalt alacsonyabb előfordulás, ami rendszeres, 
napi 4-5 kávé elfogyasztása esetén érvényesül. Számos monogénes öröklődésű génhiba ismert, mely 
demenciát okoz. Ezek közül hazánkban a Huntington chorea és a Wilson kór előfordulásával kell a 
gyakorlatban számolni. Szűrésük csak az érintett rokonságon belül vetődik fel. 
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Időskori demencia (Betegtájékoztató) 

Időnként mindenkinek kihagy a memóriája. Teljesen természetes dolog elfelejteni ritkán látott 
emberek nevét. Azonban az idősödésnek nem természetes velejárója a gyakran látott, hozzánk közel 
álló emberek nevének elfelejtése, illetve a mindennapi tevékenységek elvégzésének képtelensége. 
Amennyiben egy idős ember a szokásostól eltérő módon kezd el viselkedni, gondoljunk arra, hogy az 
talán nem a természetes öregedéssel együtt járó folyamat. A szellemi hanyatlás (demencia) 65 éves 
kor felett fordul elő általában. 

A még éppen csak kialakulóban levő betegség áldozatai valószínűleg észreveszik, hogy valami nincs 
rendben velük, de (a betegség előtti személyiségüktől és meggyőződéseiktől függő mértékben) 
megpróbálják ezt leplezni. Emiatt a környezet gyakran csak akkor veszi észre a bajt, amikor a tünetek 
már kifejezettek és akkor döbbennek rá arra, hogy hasonló jellegű, csak enyhébb tünetek már 
évekkel korábban is megvoltak. Az alábbi tünetek hívhatják fel a figyelmet arra, hogy a folyamat 
esetleg betegség lehet: 

Fokozódó feledékenység 

A betegség kezdetén csak időnként jelentkezik, különösen a közelmúltban bekövetkező események 
és az egyszerű kérések, utasítások esnek ki a beteg memóriájából. Ez a kezdetben enyhe 
feledékenység azonban folyamatosan fennáll, és az idő előrehaladtával csak romlik. Jellemző, hogy a 
betegek feleslegesen megismételnek mondatokat, cselekvéseket, elfelejtenek neveket, 
párbeszédeket, előre megbeszélt időpontokat. Gyakran tárgyaikat teljesen logikátlan helyre pakolják 
el, aztán nem találják azokat. 
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Az absztrakt (elvont) gondolkodásra való képesség fokozatos elvesztése 

A demenciában szenvedő beteg idővel (esetleg elég hamar) elveszti a képességét arra, hogy átlássa 
az anyagi helyzetét. Ez a probléma odáig fajulhat, hogy nem ismeri fel a számokat és nem tud velük 
dolgozni. 

A megfelelő szó megtalálásának nehézsége 

A beteg számára kihívást jelenthet a megfelelő szavak megtalálása gondolatai kifejezéséhez, illetve a 
későbbiekben, már a párbeszédeket is nehezen követik. Idővel az olvasás és az írás is leromlik. 

Tájékozódóképesség elvesztése 

A demens betegek gyakran elveszítik időbeli és térbeli tájékozódó képességüket, ezért új 
környezetben feltűnően segítségre szorulnak. Idővel még ismert közegben is elveszettnek érezhetik 
magukat (eltévednek ismerőseik, végül saját lakásukban is, különösen szokatlan körülmények között, 
pl. éjjel sötétben). Általánosságban elmondható, hogy bármilyen változáshoz látványosan rosszabbul 
alkalmazkodnak, mint korábban (amennyiben az alkalmazkodás szellemi tevékenységet igényel). 

Az ítélőképesség romlása 

A mindennapi problémák megoldása (például annak eldöntése, hogy mit kell tenni, ha az étel a 
gáztűzhelyen odaég) egyre nehezebbé, később kivitelezhetetlenné válik. A betegségre az is jellemző, 
hogy a döntéshozás egyre nehezebbé válik. 

Ismerős tevékenységek végzése 

A betegség előrehaladtával az egykoron rutinfeladatnak számító tevékenységek (pl. a főzés) is 
kivitelezhetetlenné válnak. Idővel az előrehaladott demencia miatt a beteg a legalapvetőbb dolgok 
elvégzését is elronthatja vagy elfelejtheti. 

Személyiségváltozás 

Az idős betegek hangulata ingadozóvá válhat. Gyakran bizalmatlanok másokkal szemben. Makaccsá 
válhatnak és szociálisan visszahúzódhatnak, bár szociális igényeik általában sokáig megmaradnak. A 
betegség korai stádiumában ez a romló memóriájuk miatti frusztrációnak tudható be. A betegséggel 
párhuzamosan gyakran depresszív tünetek is kialakulnak. Ahogy a betegség előrehalad, az demens 
beteg nyugtalanná, szorongóvá, agresszívvá válhat, majd teljesen inadekvátan (célszerűtlenül, oda 
nem illően) kezdhet viselkedni. 

Amennyiben idősebb családtagjainál, ismerőseinél a fenti tüneteket észleli, forduljon a 
háziorvosához, mivel egyszerű vizsgálatok segítségével korán fel lehet deríteni a betegséget. 
Megfelelő kezeléssel pedig a folyamatot lassítani lehet, így az érintett önellátó képessége minél 
hosszabb ideig megőrizhetővé válik. A demenciák általában előrehaladó állapotot jelentenek, így 
gyakran szorul a beteg és a családja külső segítségre. 

Tesztkérdések 

1. Melyik megállapítás nem igaz az alábbiak közül: 
A. A demencia az értelmi képességek hanyatlásával jellemezhető tünetcsoport 
B. A demenciák háttere multifaktoriális 
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C. A demenciák lefolyásukat tekintve túlnyomóan progresszív jellegűek 
D. A demencia idővel minden idős embernél kialakul 
E. A demencia tünetei enyhíthetők 
 
2. A demencia betegség definíciójában az alábbi kritériumok egyike nem szerepel: 
A. Az emlékezés zavara 
B. A logikus gondolkodás és ítélet alkotás elvesztése 
C. Az információk megértésének és feldolgozásának képtelensége 
D. Diszfunkcionális szociális viselkedés 
E. Visszatérő érzékszervi csalódások 
 
3. Melyik kockázati tényező hatása a legkifejezettebb a demencia kialakulásában 
A. A genetikai háttér 
B. Az életkor 
C. Az iskolázottság 
D. Az idős korban végzett aktív szellemi tevékenység 
E. Korábbi traumák hatása 
 
4. Mekkora a demencia becsült előfordulása a 75 év feletti magyar lakosság körében? 
A. 5-10% 
B. 10-15% 
C. 15-20% 
D. 20-25% 
E. 25-30% 
 
5. Melyik demencia típus fordul elő leggyakrabban az idősek között Magyarországon? 
A. Parkinson kórhoz társuló demencia 
B. Alkoholos encephalopathia okozta demencia 
C. Alzheimer-kór 
D. Creutzfeld-Jakob betegséghez társuló demencia 
E. Vaszkuláris demenciák 
 
6. Melyik demencia féleség nem reverzibilis az alábbiak közül? 
A. Normotenzív hydocephalus 
B. Depresszív-szorongásos állapotok pszeudodemeciája 
C. Frontális lebenyi demencia 
D. Pajzsmirigy hormonszint eltéréseihez társuló demencia 
E. B12-vitamin hiány okozta demencia 
 
7. Melyik diagnosztikai módszer nem alkalmas a demencia gyanú megerősítésére? 
A. Óra rajzolási teszt 
B. Folstein féle Mini Mental teszt 
C. Rorschach-teszt 
D. Hachinski-féle ischaemiás skála 
E. Globális deteriorációs skála 
 
8. Otthon gondozott betegnél indokolt orvosi teendők, kivéve: 
A. Azonnal kezdeményezzük a gondnokság alá helyezést, mert a betegség progresszív 
B. A beteg napi aktivitási szintjének megítélése 
C. Családtagok, egyéb segítők bevonása az otthoni ellátás biztosításához 
D. Viselkedés terápiás és kognitív tréningek biztosítása lehetőség szerint 
E. A beteg állapotának nyomon követése, szükség szerint szakorvosi segítség kérése 
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9. A demencia gyógyszeres kezelésének főbb céljai, kivéve: 
A. A társuló vagy kauzatív betegségek belgyógyászati kezelése. 
B. Antidementívumok kipróbálása, a placebónál igazoltan hatásosabb szereket ajánlva elsőként. 
C. Acetilkolineszteráz-gátló adása minden betegnél indokolt, hogy elkerüljük a progressziót 
D. A tünetek enyhítését akkor is kíséreljük meg, ha magát a folyamatot nem tudjuk kezelni 
E. A társuló pszichiátriai tünetek gyógyszeres kezelése 
 
10. A demencia megelőzésében protektív hatású, kivéve: 
A. Az élethosszig tartó tanulás 
B. A szív érrendszeri betegségek rizikó tényezőinek hatékony kezelése 
C. Vegetariánus étrend 
D. Támogató szociális, társadalmi környezet 
E. Aktív életvezetés, társas kapcsolatok megőrzése 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: E, 3: B, 4: C, 5: C, 6: C, 7: C, 8: A, 9: C, 10: C  

Idősek funkcionális megítélése 
dr. Rinfel József 

Bevezetés 

Az idősek ellátásának komplex feladatköre jelentős kihívás az egészségügyi és szociális ellátó rendszer 
számára. Általánosságban elmondható, hogy az életkorral a fiziológiai funkciók csökkenése mellett a 
pszichés-mentális státusz beszűkülése is törvényszerűen bekövetkezik, az önellátás képessége 
korlátozottabb, egyre esendőbbé válunk. A szociális, társadalmi helyzet változása is elkerülhetetlen, 
ami jelentős befolyással bír a mindennapos életvitelre, életminőségre. Ezen korosztályban jelentősek 
az individuális különbségek, így a feladatok is eltérőek, egyénenként más és más problémákkal kell 
megküzdenünk, és a megoldásoknak is egyénre szabottnak kell lennie. Az idősek ellátása holisztikus 
megközelítést igényel. A problémák beazonosítására a geriátriában komplex eszköztár áll 
rendelkezésre, ez magába foglalja a szomatikus, a pszichés és a szocio-ökonómiai helyzet 
beazonosítását, valamint képes felmérni az egyén funkcionális aktivitását, státuszát. 

A geriátriai állapot felmérést célszerű elvégeznünk minden olyan esetben, amikor az időskori 
esendőség feltételezhetően külső beavatkozást, segítséget igényel (ld. Hogan és mtsa. Frailty 
between elderly). 

Definíció, BNO tartomány 

A geriátriai állapotfelmérés olyan mindenre kiterjedő, interdiszciplináris eljárás, melynek négy 
súlypontja van: 1) a funkcionális aktivitás, 2) testi egészségi állapot, 3) pszichológiai és mentális, 4) 
valamint a szociális és társadalmi adottságainak pontos meghatározása, a problémák feltárása. Az 
egyén funkcionális aktivitásának megítélése hangsúlyos feladat, mivel ez az önellátás képességének 
felmérése mellett a mindennapos életvitel főbb területeiről ad tájékoztatást. Az idős embereknek 
ugyanúgy megvan az individuális, a családon belüli szerepköre, amibe a kulturális és közösségi 
funkciók is beletartoznak. Ezek az életminőség és a közérzet szempontjából meghatározó dimenziók, 
ráadásul ezek ismeretében tudjuk csak a problémákat súlyozni, a szükséges egészségügyi és szociális 
beavatkozást egyénre szabottan megtervezni és kivitelezni. A felsorolt területek vizsgálatára ma már 
sokféle eljárás áll rendelkezésre, ezek alkalmazása sokrétű készséget, alapos munkát igényel. 



 2844 

Szerencsés esetben megfelelő interdiszciplináris személyi és intézményrendszer segítheti ennek 
elvégézését, ennek hiányában a feladat csak részlegesen látható el. 

A geriátriai állapotfelmérés az átfogó időskori egészségügyi vizsgálaton túl fontos jelentőségű a 
kezelési- és gondozási terv kialakításában, a gyógyítás és rehabilitáció megvalósításában, valamint a 
felmerülő szükségletek, gondozási igények felmérésében, és annak biztosításának megtervezésében. 

Z7380 Életvezetési nehézséggel kapcsolatos egyéb gondok 
Z7390 Életvezetési nehézséggel kapcsolatos k.m.n. gond 
Z7400 Csökkent mozgáskészség 
Z7410 Személyes gondozás terén támogatást igénylő személy 
Z7420 Otthoni segítség szüksége, nincs gondozásra képes családtag 
Z7430 Folyamatos ellenőrzés szüksége 
Z7510 Más megfelelő ellátó helyre várakozó személy 
Z7530 Ellátóhely elérésének, hozzáférésének hiánya 
Z7540 Más segítők elérhetetlensége, hozzáférhetetlensége 

 

Epidemiológia 

A WHO által meghatározott életkori határok szerint a 60 év felettieket soroljuk az idősek körébe, 
ezen belül a 60-74 év között az idősödés kora, 75-89 év között az időskor a 90-99 év között az aggkor 
és a 100 év feletti matuzsálemi kor különíthető el. 

Magyarországon lakosságának jelenleg több, mint 20%-a az idős korúakhoz tartozik, azaz minden 
ötödik ember betöltötte a 60. életévét. A trend a többi európai országhoz hasonlóan növekvő, 
becslések szerint 2050-re hazánkban a 60 év felettiek aránya meghaladja az összlakosság 30%-át. 
Ezzel a közepesen elöregedő nemzetek közé tartozunk. 

Biológiai és szocioökonómiai szempontból ez a populáció rendkívül heterogén, az egyéni állapot közti 
jelentős különbségek csak részben köthetőek az életkor abszolút értékéhez, sokkal nagyobb 
befolyással bírnak a genetikai sajátosságokból, az egyéni életutakból, a megelőző és a fennálló 
krónikus betegségekből, a szociális és társadalmi helyzetből és kapcsolat rendszerből adódó 
differenciák. 

Általánosságban elmondható, hogy a nők hosszabb élettartamra számíthatnak, viszont a magasabb 
életkorral együtt járó problémákkal is gyakrabban kell szembe nézniük. Az élettartamban fellelhető 
nemek közti különbség kihat a családi státuszra, komoly szocio-demográfiai hatásokat generálva. Míg 
az idős férfiak háromnegyede él házasságban és csak 15%-uk özvegy, addig a 60 év feletti nők 
egyharmada házas és 52%-uk özvegy. A magány, az egyszemélyes háztartásvezetés miatti jelentős 
terhek növelik az egyén kiszolgáltatottságát, sérülékenységét, ami a testi-lelki állapot romlását 
siettetheti. A 60-69 éves korosztályban mintegy 30%, 70-79 évesek között 48%, míg a 80 év 
felettieknél 62% az egyedül élők aránya. Az idős lakosság, főleg az egyedül állók túlnyomó része (kb. 
36,7%) kis településeken él, ami jelzi, hogy a velük járó problémák egyrészt az alapellátásra, másrészt 
a családtagokra hárulnak. Felmérések szerint az alapellátás napi forgalmának 30-50%-át teszik ki a 60 
év felettiek, míg az otthoni ellátások 80-90%-ában az idősek a célszemélyek. 

A megfelelő családi háttér, a környezet segítő támogatása némileg lassíthat az öregedéssel járó testi, 
lelki hanyatláson, de az idevágó vizsgálatok (OLEF 2000., 2003., Az időskorú népesség főbb jellemzői 
és életkörülményei 2004.) szerint minden második embernek van krónikus betegsége, és 75%-ának 
van tartósan fennálló egészségi panasza. A krónikus betegség okozta életminőség romláson túl 
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számolni kell a mindennapi tevékenység korlátozottság voltával is, ez a 60-69 éves korú férfiak 40%-
át, a nők felét érinti, míg a 70 év feletti férfiaknál 60%, nőknél 72% körüli az arány. 

Társadalmi háttér 

A mindennapi tevékenységeiket csak segítséggel ellátni képes időseket dependens időseknek 
nevezzük. Az idősekről való gondoskodásban a körülvevő a családnak, szűkebb közösségnek, az 
illetékes önkormányzatnak, a szociális gondozó hálózatnak, egészségügyi ellátó rendszernek megvan 
a saját feladatköre, ezek azonban csak egymással szoros együttműködésben képesek hatékony 
segítséget nyújtani. Amennyiben bármelyik pillér hiányzik, vagy nem teljes a funkciója, úgy meg kell 
keresni annak helyettesítésére, kisegítésére a megfelelő lehetőséget. 

Az idősek jogainak védelmét az új Alkotmány is magába foglalja, a rászoruló idősekről való 
gondoskodást a nagykorú gyermekek kötelezettségévé teszi. Az önkormányzati törvény, valamint a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezik az ellátások formáiról, a 
személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formákról, és szakosított intézményi 
ellátó rendszerről. Jelenleg még problémát jelent a szociális és egészségügyi rendszer dichotóm 
kettéosztottsága, illetve a dependens időskorúak speciális szükségleteinek, igényeinek megfelelő 
kielégítése. 

Elsősorban azon ellátási formák fejlesztése célszerű, ami költséghatékony módon az idős személy 
megszokott családi környezetében tud megfelelő segítséget nyújtani. A házi szociális segítségnyújtás, 
otthoni szakápolási szolgálat, speciális hospice ellátók még egymástól elkülönülve végzik 
tevékenységüket, de egyre erősebb az igény az úgynevezett egypontos belépés iránt, tehát akár 
egészségügyi, akár szociális dimenziójú is a probléma az észlelő szakember képes legyen beindítani a 
komplex beteg medikoszociális menedzselését. 

Patofiziológia 

Az öregedés folyamatos élettani változás. A biológiai funkciók módosulása nemcsak a szomatikus 
kapacitások beszűkülését hozza magával, hanem ezzel szoros összefüggésben a kognitív teljesítmény 
is csökken, pszichésen kevésbé tudunk adaptálódni a saját és környezetünk változásaihoz, megküzdő 
képességünk hanyatlik. Ezeket a hatásokat jelentős mértékben fokozza, hogy az aktív kereső 
tevékenység megszűntével az érintett társadalmi helyzete is változik, kapcsolatrendszere beszűkül. A 
folyamatosan változó helyzetekhez egyre kevésbé állnak rendelkezésre adaptációs stratégiák, ami az 
idős emberek esendőségét, sérülékenységét fokozza. Időskorban az egészségi állapot és a szociális 
státusz szoros kölcsönhatásban vannak, a kettő közül bármelyikében bekövetkező változás a 
másikban is óhatatlanul változást hoz létre. Ez nyilvánvalóvá válik, ha nemcsak diagnózisokban, és 
nozológiában gondolkodunk, hanem figyelemmel kísérjük az egyén funkcionális állapotának 
változásait is. A „dependens idős” kategóriába kerülés azt jelenti, hogy az egyén rövidebb-hosszabb 
időre segítségnyújtásra szorul. A medikoszociális krízis állapotok hirtelen léphetnek fel és gyors, 
komplex segítségnyújtást igényelnek. 

Hatáskör, kompetencia 

Az idősek medikoszociális menedzselésében a háziorvosoknak központi szerepük van, amivel az 
egyéni igények és szükségletek időben történő észlelését, a probléma jelzését, az egyes ellátók 
munkájának összehangolását, a folyamat monitorozását, az idős ember sorsának nyomon követését 
komplex módon foghatják össze. Az elvárható geriátriai jártasságot a Háziorvosi hatásköri lista X. 
fejezete tartalmazza. 
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A diagnosztikus tevékenységek és eljárásokon belül szerepel a geriátriai anamnézis felvétel, a 
szociális helyzet feltárása, a kockázati tényezők felmérése. Míg önálló betegellátási tevékenységi 
körökben említik az időskori izolációval kapcsolatos orvosi beavatkozás fontosságát. 

A geriátriai állapotfelmérés célja mindig az elérhető legnagyobb egészségnyereség elérése, az így 
nyert adatok be kell, hogy épüljenek a terápia, a gondozás, a beteg menedzselés minden egyes 
lépésébe. 

Klinikum 

Anamnézis 

A geriátriai állapotfelmérés az anamnézis felvételen, fizikális vizsgálaton, diagnózisalkotáson 
túlmutató multidiszciplináris tevékenység. Különböző felmérő skálák segítségével komplex képet 
nyerhetünk az idős ember funkcionális aktivitásáról, a testi egészség állapotáról, a pszichológiai és 
mentális, valamint a szociális és társadalmi adottságairól. A problémák feltárása indokolt lenne 
minden, az esendőség különböző fokán álló idős egyén esetében. Az esendőség kontinuumának egyik 
végpontja a betegségmentes, fiatalos életvitelű személy, míg a másik póluson a súlyos állapotban 
lévő, 6 hónapon belüli várható élettartamra számító személyt tekinthetjük. E két végpont közötti idős 
egyéneknél minden esetben indokolt volna a részletes geriátriai állapotfelmérés. 

Patogenezis 

Az öregedés folyamatos élettani változás, ugyanakkor a változó helyzetekhez nem állnak 
rendelkezésre megfelelő adaptációs stratégiák, ami az idősek esendőségét, sérülékenységét fokozza. 
A betegségek, kórállapotok hátterében is gyakran fellelhetőek olyan problémák, amelyek megoldása 
az idősek fenntartható egészségét szolgálná. Ugyanakkor a meglévő betegségek, azokban 
bekövetkező állapot rosszabbodások, akut események visszahatnak az idős ember aktivitására, 
önellátó képességére. A gondozás, ápolás alapja, hogy pontos képet kapjunk az idős ember 
rászorultságáról, kiszolgáltatottságáról. A segítség szükségessége, mértéke változó, és egyénileg 
különböző. A geriátriai állapotfelmérés révén ez tárgyilagoson meghatározható. A skálák segítenek 
felbecsülni, hogy szükséges-e intézeti felvétel, vagy otthoni segítségnyújtással is rendezhető az 
állapot. Az átfogó geriátriai felmérések hasznát egy 28 vizsgálatot összegző metaanalízis a 
következőkben foglalta össze: intézeti körülmények között végzett vizsgálatokkal mintegy 36%-os 
csökkenést értek el az egy éven belüli halálozásban. Amennyiben otthoni körülmények végezték a 
komplex állapotfelmérést, úgy a 3 évre vetített halálozás 14%-kal csökkent. A hospitalizáció, 
rehospitalizáció igénye 12%-kal alacsonyabb volt ebben a csoportban. 

Vizsgálatok 

Az idősek funkcionális aktivitásának megítélésére számos teszt áll rendelkezésre. Nincs egyértelmű 
álláspont, hogy melyek a legmegfelelőbbek. Az ismertebb, széles körben alkalmazott módszerek 
validáltak, szenzitivitásuk és specificitásuk tekintetében némileg különbözőek, ez kifejezett lehet, ha 
otthoni, vagy intézeti körülmények között alkalmazzuk. A funkcionális aktivitás felmérés és az egyéb 
vizsgáló módszerek alkalmazása iránti igényt a populáció globális öregedése ma már általánossá 
teszik. Az 1960-es évek elejétől napjainkig számos metódus napvilágot látott, ezek közül a 
legelterjedtebbeket, legáltalánosabban használtakat foglaljuk össze az 1. táblázatban, feltüntetve 
azok legfontosabb ismérveit. 

1. táblázat. A gyakrabban alkalmazott geriátriai vizsgáló módszerek 
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Módszer Kivitelező Válaszoló Ponthatárok 
(rossz-jó) 

Szükséges idő 
(perc) 

ADL-skála (Katz)  külső kérdező ápoló családtag, 
gondozó 

0-6 2-4 

IADL-skála (Lawton) külső kérdező, 
önmaga végzi 

vizsgált alany 9-27 3-5 

ADL-index (Barthel) külső kérdező ápoló családtag, 
gondozó 

15-20 2-4 

Járás és egyensúly 
vizsgálat (Tinetti) 

külső kérdező vizsgált alany 0-28 10-15 

Időskori Depresszió 
Skála 

külső kérdező vizsgált alany 15-0 3-6 

Mini Mental Teszt Külső kérdező vizsgált alany 0-30 10-15 
ADL = Acitivities of Daily Living, IADL = Instrumental Acitivities of Daily Living 

Egy adott populáció vizsgálatához használt eljárások kiválasztásánál a következő szempontok 
mérlegelendők: az eljárás megbízhatósága, validitása, mennyire fogadja el az idős ember a 
kiválasztott technikát, egyéni adottságai lehetővé teszik-e a vizsgálatban való részvételt, 
rendelkezésre áll-e a megfelelő idő, adottak-e a szükséges személyi és tárgyi feltételek, és nem 
utolsósorban, hogy a vizsgálatoknak legyen eredménye, azaz járuljon hozzá az idős ember egészségi 
állapotának megtartásához, napi aktivitásának szinten tartásához, az életminőségének javításához. 
Több tényező is befolyásolhatja, hogy hol kerüljön sor a vizsgálatra, így az ismert betegségek, abból 
adódó rokkantság, fogyatékosság mértéke, kiemelve a kognitív diszfunkciók fennállását, családi 
háttér és támogatás szintje. Az aktuális szituáció felmérésén túl a skálák ismételt használatával 
megtervezhető és nyomon követhető az idős beteg rehabilitációja, a beteg vezetése. Az idős beteg 
napi tevékenységi aktivitása hosszmetszetben, prospektív módon is követhető lesz a segítségükkel. 
60 év felett a beteg dependenciájától függően 1-3 évente érdemes ellenőrizni egy adott beteg 
állapotát. Az ADL segítségével meghatározhatóak azok a lényegi aktivitási szintek, ami a napi 
életvitelhez nélkülözhetetlenek. 

A Katz-féle ADL a mindennapi alapfunkciók mérésére szolgál (2. táblázat). Elsősorban az intézetben 
kezelt idős betegek vizsgálatára alkalmas, de az otthon gondozott idősek esetében is gyakran 
használják a módszert. Alkalmazásával nemcsak az önellátás szintje határozható meg, hanem segít 
annak eldöntésében is, hogy intézeti ellátást igényel-e az érintett idős ember. A skála hat funkció 
meglétét, azok önálló végzésének képességét értékeli: ezek a tisztálkodás, a széklet- és vizelettartás, 
öltözködés, táplálkozás, WC használat, a helyváltoztatás. Az érintett megítélése „igen-nem” válaszok 
alapján történik. A hat funkció megléte teljes önállóságot jelent, amennyiben a funkciók fele sérült 
vagy hiányzik, az már olyan dependenciát jelez, amikor az intézményi elhelyezés is indokolttá válhat. 

2. táblázat. A Katz-féle napi élettevékenység aktivitás kiértékelés (Activities of Daily Living, ADL) 

I. Tisztálkodás 
segítség nélkül 
részleges segítséggel (lábak, hát tisztítása) 
teljes körű segítséget igényel 

 
3 
2 
1 

II. Kontinencia 
teljes vizelet- és székletkontroll 
néha előforduló „balesetek” a vizelet- és székletürítésben 
teljes inkontinencia 

 
3 
2 
1 

III. Öltözködés 
teljesen önállóan öltözködik 

 
3 
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önállóan öltözködik, de a cipők felvételéhez segítséget igényel 
segítség nélkül nem tud önállóan felöltözni vagy levetkőzni 

2 
1 

IV. Táplálkozás 
önállóan táplálkozik 
önállóan táplálkozik, kivéve hús, kenyér felvágását, vajazást 
segítséget igényel, vagy PEG táplálás 

 
3 
2 
1 

V. WC-használat 
önállóan megy WC-re, majd segítség nélkül tisztálkodik, öltözködik fel 
részleges segítséget igényel valamelyik tevékenységben 
nem képes WC használatra 

 
3 
2 
1 

VI. Helyváltoztatás 
segítség nélkül kel fel az ágyból, vagy áll fel a székből 
csak segítséggel képes felkelni az ágyból, vagy felállni a székből 
nem kel fel az ágyból 

 
3 
2 
1 

Összpontszám 18 
 

A bonyolultabb napi aktivitások mérésére a Lawton által kidolgozott skálát, vagy azok módosított 
változatait használják (3. táblázat). Az eszközök használatát is feltételező IADL szoros összefüggést 
mutat a kognitív funkciókkal is. A vizsgálat területei: a telefonálás, az utazás, bevásárlás, ételek 
elkészítése, takarítás és mosogatás, ház körüli egyszerűbb munkák, javítások elvégzése, mosás, 
gyógyszer szedés és anyagi ügyek intézése. Kiterjesztett formája a szabadidős tevékenységeket, és az 
esetleges munkavégzést is értékeli. 

3. táblázat: Lawton-féle eszközös napi tevékenység kiértékelés (Instrumental Activities of Daily Living, 
IADL) 

I. Telefonhasználat 

 segítség nélkül 

 részleges segítséggel 

 képtelen a telefon használatra 

 
3 
2 
1 

II. Utazás-tömegközlekedés 

 segítség nélkül képes igénybe venni 

 segítséggel tudja használni 

 képtelen a tömegközlekedési eszközön utazni 

 
3 
2 
1 

III. Bevásárlás 

 önállóan vásárol 

 segítséggel képes vásárolni 

 képtelen bevásárolni 

 
3 
2 
1 

IV. Ételek elkészítése 

 segítség nélkül elkészíti 

 az elkészítéshez némi segítséget igényel 

 képtelen ételt elkészíteni 

 
3 
2 
1 

V. Takarítás, mosogatás 

 segítség nélkül 

 részleges segítséggel 

 képtelen a telefon használatra 

 
3 
2 
1 

VI. Ház körüli apróbb javítások (pl. villanykörte csere, szög beverése) 

 segítség nélkül 

 részleges segítséggel 

 képtelen az apróbb ház körüli feladatokat ellátni 

 
3 
2 
1 
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VII. Mosás 

 segítség nélkül 

 részleges segítséggel 

 képtelen a ruháit kimosni 

 
3 
2 
1 

VIII. Gyógyszerbevétel 

 segítség nélkül 

 részleges segítséggel (ha valaki előkészíti azokat) 

 képtelen a gyógyszereit előkészíteni és egyedül bevenni 

 
3 
2 
1 

IX: Pénzügyek 

 segítség nélkül 

 részleges segítséggel 

 képtelen a pénzzel bánni 

 
3 
2 
1 

Összpontszám 27 
 

Ezek a funkciók már összetett neurofiziológiai készségeket igényelnek. Az értékelésben három szintet 
különböztet meg: 1) az önálló, segítség nélküli kivitelezés, 2) segítséggel, vagy részleges segítséggel 
megoldja vagy 3) képtelen kivitelezni. Az egyes funkciók a memória, a tájékozódási, és döntési 
képesség mellett feltételezi a kivitelezéshez szükséges fizikális státusz meglétét is. A nemek közti 
szerep különbségek miatt egyes funkciókat a nőknél (ld. ház körüli javítás), vagy éppen férfiaknál (ld. 
ételek elkészítése, takarítás, mosás) nem vesznek számításba. Utalni kell az egyes rasszok, elkülönült 
népcsoportok sajátságos kulturális, tradicionális különbözőségeire is, ami behatárolja a nyugati-
típusú civilizáció szokásait alapul vevő skála alkalmazhatóságát. 

A Barthel-féle ADL skála egy széles körű stroke vizsgálat révén terjedt el Európában (4. táblázat). A 
jelenlegi formája több módosítás révén alakult ki. Az értékelt funkciók: az étkezés, az otthoni 
helyváltoztatás képessége, tisztálkodás, WC használat, fürdés, mozgásképesség sík terepen, lépcső 
használat, öltözködés, a széklet- és vizelettartás. Elsősorban a rövid-középtávú funkcióváltozás 
megítélésére alkalmas, így jól használható a különféle stroke utáni állapotok rehabilitációjának 
nyomon követésére. A skálának kiemelten magas a prediktív értéke, reproduktivitása és validitása. 

4. táblázat. A Barthel-féle napi aktivitás kiértékelés (Activities of Daily Living) 

1. Étkezés 

 képtelen önállóan étkezni 

 segítségre szorul az ételek felvágásánál, a vaj felkenésénél stb., vagy 
módosított diétát igényel 

 önellátó 

 
0 
5 
 
10 

2. Közlekedés (az ágyból a székbe és vissza) 

 képtelen, nem tud megülni 

 sok segítséget igényel (egy vagy két ember fizikai segítsége), ülni tud 

 kisebb segítséget igényel (szóbelit vagy fizikait) 

 független 

 
0 
5 
10 
15 

3. Tisztálkodás 

 az önellátásnál segítségre szorul 

 önellátó az arc-, haj-, fogápolásnál, borotválkozásnál (segédeszközök 
rendelkezésre állnak) 

 
0 
5 

4. WC használat 

 másra van utalva 

 segítséget igényel, de van, amit önállóan el tud végezni 

 
0 
5 
10 
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 önálló (ki tud menni, ruháját le tudja venni, meg tud törölközni) 

5. Fürdés 

 másra van utalva 

 önellátó (vagy zuhanyozik) 

 
0 
5 

6. Mozgásképesség az adott emeleten 

 immobilis vagy <50 m-t tud közlekedni 

 kerekesszékben független, sarkokon is >50 m 

 egy ember segítségével jár, >50 m 

 önállóan megy 50 métert, bármilyen segédeszközt (pl. botot) tud használni 

 
0 
5 
10 
15 

7. Lépcsőn járás 

 nem tud felmenni/lemenni 

 segítségre szorul (szóbeli, fizikai vagy szállítóeszköz) 

 független 

 
0 
5 
10 

8. Öltözködés 

 dependens 

 segítségre szorul, de félig boldogul 

 független (gombok, zipzár, fűző stb.) 

 
0 
5 
10 

9. Széklet 

 incontinens (vagy beöntésekre szorul) 

 esetenként inkontinens 

 kontinens 

 
0 
5 
10 

10. Vizelet 

 inkontinens vagy katéterezésre szorul, és képtelen ezt egyedül megoldani 

 esetenként inkontinens 

 kontinens 

 
0 
5 
10 

max. 100 pont 
 

Diagnózis, differenciál diagnózis 

A különböző mérések más és más funkciók megítélésére valók. A napi élettevékenység felmérése 
(ADL) elsősorban az önellátást biztosító tevékenységek felmérésére szolgál, míg az IADL az eszközös 
napi aktivitás vizsgálatával összetettebb, a neurofiziológiai státuszt tükröző eljárás. A két eljárás - bár 
viszonyukat tekintve némileg hierarchikusan - együttesen képesek csak teljes képet nyújtani az idős 
személy napi aktivitásáról. 

Az ADL módszerek ma már beépülnek a napi klinikai gyakorlatba, az idősek járó beteg ellátása, 
otthoni gondozása, vagy a fekvőbeteg intézeti ellátása során. Alkalmazásuk fő előnyei a következők: 

 átfogó módon jelzik az idős ember szervezetének teljesítőképességét 

 meghatározásukkal az egyén teljesítőképességét összevethetjük az adott életkorra jellemző 
szinttel, illetve az egyéni adottságokra vetített elvárásokkal 

 a felmérések ismétlésével nyomon követhetjük az adott személy aktivitásának alakulását, 
időben észleljük a változásokat 

 az aktivitásban észlelt változások észlelése segíti bizonyos betegségek időbeli észlelését, 
felvetheti azok gyanúját 
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 a már meglévő betegségek tercier prevenciójában hatékonyan segíti az állapot rosszabbodás, 
az idő előtti halálozás elkerülését 

 a beteg számára olyan összefüggéseket tesz kézzel foghatóvá, amit segít az életkor és 
bizonyos kórállapotok összefüggéseit, oki kapcsolatát megvilágítani 

 a beteg központú ellátási formák megtervezését segíti, így az érintett vagy családja számára 
is érzékeltethető hogy egy adott állapot milyen szintű orvosi ellátást tesz lehetővé (kuratív, 
preventív, palliatív ellátások, rehabilitáció) 

 segítheti a beteg döntéseit, bizonyos vizsgálatok, ellátási formák elfogadásában 

 segíti a szükséges ajánlások kidolgozását, illetve a beteg számára elfogadhatóvá teszi azt: a 
szomatikus és kognitív rehabilitációban, illetve a beteg számára szükséges otthoni 
segítségnyújtásban 

 az egyéni funkcióik felmérése alapján az egyén pénzügyi, életviteli biztonságának, a napi 
aktivitásának megőrzése 

 segítség az idős ember számára az életvégi döntések meghozatalában 

Az ADL/IADL alkalmazásával a napi életfunkciók károsodásának felismerésén túl a folyamat nyomon 
követése segít abban, hogy az idős személy az aktuális állapotának megfelelő segítséget kapjon, hogy 
az érintett megszokott környezetében, otthonában mind teljesebb életet élhessen. 

Kezelés 

Az átfogó geriátriai állapotfelmérés célja az idős ember számára elérhető legnagyobb egészség 
nyereség biztosítása, mind teljesebb életminőséghez juttatása. Az orvosi ténykedés e vonatkozásban 
túlmutat a krónikus betegségek szokásos gondozásán. A gyógyszerek rendszeres felírása, azok 
hatásainak nyomon követése, az időszakos fizikális státusz kontroll mellett figyelnünk kell a beteg 
életkörülményeinek folyamatos változásaira is. A szomatikus, mentális, pszichés funkciókkal 
összhangban nem csak a terápián kell módosítani, hanem folyamatosan fel kell készítenünk a 
pácienst és hozzátartozót is, hogy a változó körülmények szükségessé tehetik a beteg életterének 
átrendezését. A személyi higiéné biztosításához speciális eszközök beszerzése, vagy az otthon 
biztonságosságának növelése mellett szükségessé válhat a külső segítség igénybe vétele is, amit a 
családtagok, a szűkebb környezet mellett a helyi egészségügyi és szociális szolgáltatók, intézmények 
nyújthatnak. Ezek összehangolásában a háziorvosnak fontos szerepe van. 

Gondozás - rehabilitáció 

A gondozás és rehabilitáció fő célja, hogy az adott idős személy teljesítőképességét, funkcionális 
kapacitásait lehetőség szerint megtartsuk, vagy már meglévő deficit esetén azokat megpróbáljuk 
helyreállítani, vagy a folyamat progresszióját lassítani. 

A kitűzött céloknak összhangban kell lennie az érintett kívánságaival, elvárásaival, a döntéseket vele 
és családtagjaival egyeztetve hozzuk meg figyelembe véve az egyéni adottságokat, és rendelkezésre 
álló lehetőségeket. 

A körülmények alapos mérlegelésével tegyünk javaslatot az otthoni vagy intézeti ellátásra. 
Elsősorban a megszokott élettérben próbáljuk meg az idős, dependens ember számára a szükséges 
segítséget biztosítani, kihasználva azokat az előnyöket, amit a saját otthon, az ismert környezet nyújt. 
A személyes gondoskodást nyújtó eszközrendszer, és intézményi háttér fontos bázisa ennek: az 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátást nyújtó szolgáltatások a legtöbb helyen 
rendelkezésre állnak, és a napi önellátásban nélkülözhetetlen funkciókat biztosítják. Igénybe vételét a 
háziorvos is kezdeményezheti. A szakmailag képzett gondozók, családsegítők a nyújtott 
szolgáltatások mellett fontos szerepet tölthetnek be az érintett állapotának folyamatos észlelésében, 



 2852 

visszajelzéseik segíthetik a változások időben történő észlelését, a szükséges beavatkozások 
megtételét. 

A krónikus betegségek, illetve az idős emberek állapot rosszabbodásai indokolttá tehetnek bizonyos 
terápiás korrekciókat, amiknek kivitelezése házi szakápolással is lehetővé válhat, úgy, hogy az idős 
ember ne, vagy csak rövid ideig kerüljön fekvőbeteg intézménybe. A házi szakápolás nyújtotta 
egészségügyi szolgáltatások fontos részei az egészségi állapot megőrzésének és otthoni 
rehabilitációnak. A házi szakápolás keretében igénybe vehető ellátásokhoz szakorvosi javaslat 
szükséges, egyes típusait háziorvos is elrendelheti, illetve 

az állapot alakulásától függően kezdeményezheti a szakápolás kiterjesztését. 

Súlyosabb esetekben, vagy a szükséges feltételek hiánya esetén az intézményi rehabilitáció 
biztosíthatja az idős ember megfelelő ellátását. Az erre a célra szakosodott kórházi osztályok komplex 
ellátással segíthetik, hogy a dependens idős személy visszanyerhesse mind teljesebb önállóságát, és 
képessé váljon a megszokott környezetébe, otthonába visszatérni. 

Amennyiben a komplex rehabilitáció nem teszi lehetővé az idős ember otthoni életvezetését, 
bentlakásos ápolást és gondozást nyújtó intézmények, lakóotthonok biztosíthatják a rászoruló idős 
ember megfelelő ellátását. 

Terápiás elégtelenség 

Az idős ember napi aktivitásának időszakos, vagy szituatív kontrollja fontos eszköze a változások 
időbeni észlelésének. A napi aktivitás hirtelen, vagy rohamos változása jelezheti az idős beteg 
terápiájának elégtelenségét, de mindig gondoljunk interkurrens betegség, vagy akut állapot 
kialakulására is, amikor az időben hozott orvosi döntés életet menthet. 

A terápiás elégtelenség hátterében említést érdemelnek az időseknél gyakran észlelhető compliance-
problémák, de vegyük számba egy esetleges polipragmázia fennállásának lehetőségét is. Az idősek 
nem megfelelő gyógyszerelése gyakran vezet aktivitásuk romlásához. A beteg együttműködésében 
tapasztalható zavarok jelezhetik az orvosi döntéssel való azonosulás hiányát, de nem ritka a mentális-
kognitív hanyatlás, pszichiátriai problémák fel nem ismerése is. 

Primer prevenció 

Evidencián alapuló hatékony primér prevenciós módszer jelen ismereteink szerint nincs. Az aktív idős 
kor a genetikai adottságok mellett döntően az életmóddal függ össze, de a fennálló krónikus 
betegségeknek is jelentős befolyása lehet. A megelőző évek, évtizedek tudatos életvezetése és az 
idős kor előre tervezése és egyéni adottságokhoz, lehetőségekhez igazítása, a megfelelő családi 
háttér és a környezet figyelő gondoskodása döntő fontosságú. 
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A napi aktivitás idős korban (Betegtájékoztató) 

Az öregedés folyamata olyan szükségszerűség, amelynek minden ember személyes résztvevője és a 
kihívások sorozatával mindenki saját személyisége révén küzd meg. Az időskori személyiség fő 
dimenziója az aktivitás és a hangulat, mindkettő erősen összefügg az életelégedettség szintjével. 

Az idős emberek a fiatalokhoz hasonlóan függetlenül szeretnek élni. Sok időskorúnak az a legnagyobb 
félelme, hogy nem tudja magát ellátni, és másra szorul. Az önellátásra azonban csak akkor képes, ha 
fizikai és szellemi képességét megőrzi. Tudnunk kell, hogy a fizikai erőnlét csökkenése nem velejárója 
az egészséges öregedésnek. 

Általánosnak mondhatjuk, hogy az életkorral a fiziológiai funkciók csökkennek, a 
teljesítőképességünk elmarad az aktív korban megszokottól. Egy adott munka elvégzése mind 
nagyobb erőfeszítést, és egyre több időt igényel. Az idősödési működésváltozást a kapacitásszűkülés 
jellemzi, melynek során egy idős ember segítségnyújtásra, támogatásra szorulhat, hogy a napi 
életegyensúly fenntartható legyen. 

Ahhoz, hogy a helyzetről pontos képet kapjunk szükséges a szokásos napi tevékenységeink 
számbavétele, mennyire vagyunk képesek önállóan ellátni feladatainkat, melyek azok a feladatok, 
amihez több-kevesebb segítség kell. Ezek objektív megítélését lehetővé teszik bizonyos felmérések, 
kérdőívek. Ezek kitöltése után pontosabb képet kaphatunk a helyzetről: 

 mennyire őriztük meg a napi életvitelhez szükséges képességeinket 

 milyen funkciókban és milyen fokú segítségre van szükségünk 

http://www.hen.com/
http://www.hen.com/
http://www.geronto.hu/
http://www.egeszesegesoregedesert.hu/
http://www.healthandage.com/
http://www.webbeteg.hu/
http://www.pogoe.org/
http://www.betegvagyok.hu/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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 hogyan tudunk javítani a helyzeten önerőből 

 milyen külső segítségre számíthatunk, vagy szorulunk a közeljövőben 

 kik lehetnek segítőink 

Nehéz élethelyzetükben a segítségre szoruló idősek családjuktól, szomszédaiktól, barátaiktól, 
orvosuktól, más segítő foglalkozásúaktól, a szociális és családsegítő szolgálat képviselőitől várhatnak 
segítséget. Azok az idősek, akik időben kapnak támogatást, kevésbé válnak kiszolgáltatottá. A 
segítség célja a napi életvitelhez szükséges feltételek tartós biztosítása, hogy a megszokott otthoni 
környezet mindig élhető és biztonságos legyen. 

Ne halogassa, ha segítségre van szüksége, jelezze igényét! 

Tesztkérdések 

1. Mi tartozik a geriátriai állapotfelmérés keretébe? 
A. A funkcionális aktivitás felmérése 
B. A testi egészség állapotának vizsgálata 
C. Pszichológiai és mentális státusz vizsgálata 
D. Az egyén szociális és társadalmi adottságainak felmérése 
E. Mindegyik a fentiek közül 
 
2. Milyen életkorú embereknél végezzük el a geriátriai állapot felmérését? 
A. 50. életévüket betöltött személyeknél 
B. 60. életévüket betöltött személyeknél 
C. 70. életévüket betöltött személyeknél 
D. 80. életévüket betöltött személyeknél 
E. Minden nyugdíjba vonulónál 
 
3. Magyarország demográfiai mutatói alapján mekkora az idős korúak aránya? 
A. 10% 
B. 20% 
C. 30% 
D. 40% 
E. 50% 
 
4. Az OLEF (Országos Lakossági Egészség Felmérés) adatai szerint a 60-69 éves férfiak körében milyen 
arányú a mindennapi tevékenység korlátozottsága? 
A. 10% 
B. 20% 
C. 30% 
D. 40% 
E. 50% 
 
5. Az idősek funkcionális aktivitásának objektív megítélésére milyen lehetőségek vannak? 
A. Az idős ember szokásainak megfigyelése 
B. Az orvoshoz járás változásainak nyomon követése 
C. A környezet (szomszédok) visszajelzései 
D. Gyógyszerek felíratásának és kiváltásának nyomon követése 
E. Validált kérdőívek, skálák alkalmazása (pl. ADL, IADL) 
 
6. Mik az idősek funkcionális aktivitásának mérésével elérhető főbb előnyök? 
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A. Átfogó módon jelzik az idős ember szervezetének teljesítő képességét 
B. Az egyén teljesítőképessége összevethető lesz az adott életkorra jellemző szinttel, illetve az egyéni 
adottságokra vetített elvárásokkal 
C. A felmérések ismétlésével nyomon követhetjük az adott személy aktivitásának alakulását, időben 
észleljük a változásokat, segítheti bizonyos betegségek időbeli észlelését 
D. A már meglévő betegségek tercier prevenciójában hatékonyan segíti az állapot rosszabbodás, az 
idő előtti halálozás elkerülését 
E. Fentiek közül mindegyik 
 
7. Milyen pozitív következményei voltak az átfogó geriátriai állapotfelmérésnek idevágó vizsgálatok 
összesített eredményei alapján? 
A. Intézetben gondozottaknál az egy éven belüli halálozás kb. 36%-kal mérséklődött 
B. Otthoni körülmények között végezve a három évre vetített halálozás ~ 14%-kal csökkent 
C. Segítette objektíven megbecsülni, hogy az idős személy állapot rosszabbodása otthoni ellátással 
rendezhető, vagy intézeti felvételt igényel 
D. A vizsgált személyek hospitalizációs igénye mintegy 12%-kal alacsonyabb volt 
E. A fentiek közül mindegyik 
 
8. Milyen közvetett előnyökkel szolgál az átfogó geriátriai felmérés a beteg és családja számára, 
illetve az orvos-beteg kapcsolatban? 
A. Rávilágít az életkor és bizonyos kórállapotok összefüggéseire, oki kapcsolatára 
B. Az érintett vagy családja számára érzékeltethetővé tehető hogy egy adott állapot milyen szintű 
orvosi ellátást tesz lehetővé (kuratív, preventív, palliatív ellátások, rehabilitáció) 
C. Segítheti a beteg döntéseit, bizonyos vizsgálatok, ellátási formák elfogadásában 
D. A beteg együttműködésének elnyerése a szomatikus és kognitív rehabilitációban, illetve a beteg 
számára szükséges otthoni segítségnyújtásban 
E. A fentiek közül mindegyik 
 
9. Mi nem célja az idős kori rehabilitációnak? 
A. Az adott idős személy teljesítőképességének megőrzése 
B. A napi önellátáshoz szükséges funkcionális kapacitások karban tartása 
C. Meglévő deficit esetén a kapacitások lehetőségek szerinti helyreállítása 
D. Krónikus betegségek progressziójának, következményeinek lassítása 
E. A napi 30-40 perc aktív mozgás előírása, rendszeres elvégzésének ellenőrzése 
 
10. Mi állhat a napi aktivitás hirtelen romlásának, vagy rohamos csökkenésének hátterében? 
A. Az idős beteg terápiájának elégtelensége 
B. Interkurrens betegség, vagy akut állapot fellépte 
C. Nem megfelelő gyógyszerelés (polipragmázia, gyógyszer mellékhatás) 
D. Mentális-kognitív hanyatlás, pszichiátriai problémák 
E. A fentiek közül mindegyik 
 
Helyes válaszok: 1: E, 2: B, 3: B, 4: D, 5: E, 6: E, 7: E, 8: E, 9: E, 10: E 



 2856 

A gyógyszeres kezelés szempontjai idős korban 
dr. Nagy Lajos 

Bevezetés 

Hazánkban a 65 év feletti egyének száma meghaladja a 2 milliót, amely a lakosság több mint 20%–át 
jelenti. Az összes orvosi beavatkozás és a gyógyszerfelhasználás 60%-át ezen lakosságcsoport veszi 
igénybe. 

Az idős korral együtt járó élettani és kórélettani változások, szervi betegségek, valamint az orvossal 
való együttműködés mértéke (compliance), a szociális és anyagi helyzet befolyásolják a gyógyszerek 
szervezeten belüli sorsát, azok hatékonyságát, mellékhatásait, azaz a terápia eredményességét. 

Az öregedés során megváltozik a test összetétele, és lelassul a szervek működése. Csökken a testsúly, 
az izomtömeg, az össztestvíz, a szérum fehérje koncentráció, a percvolumen, a veseműködés, a máj 
mikroszómális enzimrendszerének (CYP család) mennyisége és aktivitása. Ezzel szemben növekszik a 
zsírszövet aránya. 

A praktizáló orvosnak ismernie kell a racionális gyógyszeres kezelés követelményeit, gyakorlatát és 
sajátosságait a 65 év feletti betegek ellátásával kapcsolatban is. 

Az idős betegek a panaszaikra, az ismert betegségekre rendszerint sokféle gyógyszert szednek, köztük 
a vény nélkül beszerezhető, ún. OTC készítményeket. A gyógyszerek alkalmazása gyakran 
indokolatlan és veszélyes. A másik veszélyhelyzetet az jelenti, hogy a panaszok/tünetek oki diagnózis 
nélküli gyógyszeres befolyásolása az alapbetegség progresszióját vagy szövődmények kialakulását 
eredményezheti. Gondoljunk például a kivizsgálatlan idült köhögésre, a szándék nélküli jelentős 
testsúlycsökkentésre, az újkeletű székelési problémákra vagy a tisztázatlan hátterű mellkasi 
fájdalomra. 

Farmakokinetika 

A praktizáló orvos számára az alapvető farmakokinetikai ismeretek elősegíthetik a helyes terápia 
megválasztását. 

Felszívódás 

Az orálisan alkalmazott gyógyszerkészítmények felszívódásának üteme és mértéke az idős emberek 
többségében azonos a fiatalabbakéval. Ellenben a jelentős maldigeszcióval és malabszorpcióval járó 
megbetegedések vagy műtét utáni állapotok (pl. epe- vagy hasnyálmirigy betegség, gyomor- vagy 
bélrezekció, portális hipertenzió, enterális infekció, kemoterápia) lényegesen módosíthatják az 
intesztinális felszívódást. 

A gasztrointesztinumban is gyakran kell számítani a gyógyszer-gyógyszer vagy a gyógyszer-tápanyag 
kölcsönhatásokra. Ezek kelátképződés (antacidák, sucralfát), az intragasztrikus pH megváltoztatása 
(PPI-szerek, H2-antagonisták) vagy a gasztroduodenum motilitásának befolyásolása (dopamin-
antagonisták, anticholinerg gyógyszerek) révén befolyásolhatják a gyógyszerek véráramba jutását. A 
káros kölcsönhatások kikerülhetőek a gyógyszerek helyes megválasztásával vagy azzal, ha a 
gyógyszerek bevétele közötti 1,5-2 óra különbséget javasolunk betartani. 
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Az idős egyéneknél is figyelembe kell venni a gyógyszerek ún. biológiai felhasználhatóságát, amely az 
orálisan adott gyógyszereknek azon hányada, amely változatlan formában jut át a bélfalon és a májon 
keresztül a szisztémás keringésbe. Jól ismert, hogy többféle β-receptor gátló és Ca-antagonista 
készítmény esetén az említett szerveken történő átáramlás (first pass) során a gyógyszer molekulák 
jelentős aránya átalakul. Részben a májkeringés csökkenése miatt idős egyénekben csökken a first 
pass metabolizmus, következésképpen növekszik a plazma koncentráció és a biológiai 
hasznosíthatóság. 

Megoszlás 

A test összetételének korábban ismertetett változásai módosítják a gyógyszerek megoszlását. A 
plazma albumin szint csökkenése miatt idősekben megnő a vérben a szabad gyógyszerfrakció 
koncentrációja, amely fokozott farmakodinámiás hatáshoz vezet pl. a theophyllin, szalicilátok, 
szulfonamidok és a kumarin alkalmazásakor. A zsíroldékony bázikus gyógyszerek (pl. propranolol) 
nem az albuminhoz, hanem a glycoproteinekhez vagy akut fázis fehérjékhez kötődnek, amelynek 
mennyisége idős egyénekben növekszik. Így csökken a szabad gyógyszerfrakció koncentrációja és a 
készítmények hatékonysága. Általában elmondható, hogy a zsíroldékony gyógyszerek esetében nő a 
T1/2 (pl. diazepinek), a vízoldékonyaknál pedig a Cmax érték. 

Metabolizmus 

A kor előrehaladtával csökken a máj gyógyszer-metabolizáló képessége, elsősorban az ún. fázis I. 
reakciók (oxidáció-redukció) esetében. Ennek következménye, hogy az így lebomló készítményeknek 
emelkedhet a vérszintje (pl. theophyllin, kumarin diazepam). A máj mikroszomális enzim induktorok 
(pl. altatók, nyugtatók, alkohol) és enzimgátlók (pl. cimetidin, disulfiram) is befolyásolhatják a 
gyógyszerek biotranszformációját. Ezzel szemben idős egyénekben fázis II. reakció (pl. konjugáció, 
glukuronidáció) sebessége változatlan marad. 

Kiválasztás 

Negyven év felett 10 évenként 10%-kal csökken a vesefunkció az egészséges idős emberek esetében. 
Ez azt jelenti, hogy 70 éves - egyébként egészséges - egyénben mintegy 30-40%-kal beszűkül a 
veseműködés. 

Az idősekben meglehetősen gyakori diabetes mellitus és hypertonia renoprotektív kezelés hiányában 
károsítja a vesét és csökkenti a gyógyszerek kiválasztását. Károsodott vesefunkció esetében 
monitorozni szükséges a súlyos mellékhatásokat előidéző gyógyszerek (pl. aminoglikozid 
antibiotikumok, lítium) szérumkoncentrációját, és érzékeny műszerekkel detektálni a még minimális 
szervi károsodásokat. A megváltozott renális kiválasztás hozzájárulhat egyes gyógyszerek (pl. digoxin, 
verapamil, amiodaron) kiválasztásának csökkenéséhez, így toxikus szérumkoncentráció 
kialakulásához. 

Farmakodinámia 

Az idős egyénekben a gyógyszerre adott effektív szervi válasz (érzékenység) megváltozhat. Ennek 
okai: a receptorok érzékenységének vagy sűrűségének változása (up- vagy down-reguláció), az 
intracelluláris jelátvivő mechanizmusok módosulása, továbbá szöveti vagy szervi változások. Így 
csökkent választ kaphatunk adrenerg receptor izgatóknál, fokozott választ a benzodiazepinek, 
opiátok és az atropin esetében. Ilyen esetekben nincs összefüggés a plazma gyógyszerszint és a 
terápiás válasz nagysága között. 
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Mellékhatások 

A gyógyszer-mellékhatások idős egyénekben háromszor gyakoribbak, mint a fiatalabb korosztályban. 
A nemkívánatos gyógyszerhatások kialakulásában közrejátszik ugyanis az életkor, a nem, az 
alkalmazott gyógyszerek száma, a kezelés időtartama, a beteg együttműködésének mértéke, a szervi 
betegségek száma, súlyossága. A meredek dózis-válaszgörbéjű (szűk terápiás szélességű), ún. rizikó 
gyógyszerek alkalmazása is növeli a mellékhatások gyakoriságát és súlyosságát (1. táblázat). 

1. táblázat. Mellékhatás kockázati tényezők idős korban 

Életkor 
Női nem 
Kis testsúly 
Rizikó gyógyszerek 

Rossz compliance 
Keringési,- máj- vagy vesebetegség 
Polypragmázia 
Allergia hajlam 

Diagnosztika 

A mellékhatásokat gyakran okozó gyógyszereket táblázatban tüntettük fel (2. táblázat). A 
mellékhatások tünetei gyakran hasonlítanak az öregkorral egyébként járó jelenségekre, mint pl. 
aluszékonyság, zavartság, étvágytalanság, hányinger inkontinencia, gyengeség, járási problémák, 
elesés, obstipáció. A gyakorló orvos számára fontos, hogy az újkeletű általános panasz vagy tünet 
esetén elsősorban az alkalmazott gyógyszerek mellékhatására gondoljon, nem pedig a betegség 
progressziójára vagy az öregedéssel kapcsolatos változásokra. 

2. táblázat. A mellékhatásokat gyakran okozó un. „rizikó” gyógyszerek 

Benzodiazepinek 

Kardiakumok 
Vérnyomáscsökkentők 

Tireosztatikus szerek 
Nem szteroid gyulladáscsökkentők 
Egyes antibiotikumok 

 

Megelőzés 

A gyógyszer-mellékhatások csökkentésére mindig törekedni kell. Ezt a célkitűzést az alábbi gyakorlat 
alkalmazásával lehet elérni. 

Fontos a helyes gyógyszerkiválasztás. Szükség van a terápiás ajánlások maximális figyelembevételére, 
amely a racionális gyógyszeres kezelés egyedüli lehetősége. Ki kell használni a nem-gyógyszeres 
terápiás eljárások (életmód, étrend, pszichés támogatás) kedvező hatásait, és gyógyszert csak, ha 
egyáltalán szükség van rá, ezt követően adjunk. 

Gyógyszerváltáskor maximálisan a beteg szempontjai kerüljenek előtérbe. Vegyük figyelembe, hogy 
az idősekben gyakori keringési problémák, máj- vagy vesebetegség esetében valamint az ún. szűk 
terápiás szélességű készítmények alkalmazásakor a generikus készítmények bioekvivalenciájánál 
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megengedett 15-20%-os eltérés különböző terápiás hatást eredményezhet. Ez megnyilvánulhat a 
hatékonyság csökkenésében, vagy gyakoribb és súlyosabb mellékhatások kialakulásában. Ha 
szükséges, ragaszkodjunk a jól bevált készítményhez, vagy átállításkor gyakrabban ellenőrizzük a 
beteget. 

Lehetőleg mellőzzük a rizikó gyógyszereket. Óvakodni kell a vény nélküli gyógyszerek alkalmazásától. 
A gyógyszerek adagolási sémája legyen egyszerű. Kis kezdőadaggal, óvatos dózisemeléssel állítsuk be 
a napi szükségletet. Nélkülözhetetlen a gyakori gyógyszerrevízió. Szükség van az idős beteg 
együttműködésének elérésére és annak fenntartására. Ebben a gyakorló orvosra kiemelkedően 
fontos szerep hárul. Óvakodni kell a felesleges gyógyszeres kezeléstől (tünetmentes bakteriuria és 
nem tisztázott hátterű bokaödéma kezelése, vagy vitaminok, roboráló szerek, un. agyi vérkeringést 
fokozók adása). 

Irodalom 

Elek S. Az időskori gyógyszer-mellékhatásokról. Gyógyszereink 54:9. (2001) 
Avorn J et al. Principles of Pharmacology. In: Geriatric Medicine: an evidence-based approach. Eds. 
Cassel CK, Lepzig RM, Cohen HJ, Larson EB, Meier DE. Springer-Verlag New York Inc. pp. 65-81. (2003) 
Nagy L, Várnai R. Gyógyszer-okozta szervi károsodások a mindennapok gyakorlatában. Háziorvos 
Továbbképző Szemle 14:605. (2009) 
 

Tesztkérdések 

1. Idős egyénekben csökken, kivéve: 
A. Zsírszövet aránya 
B. Izomtömeg aránya 
C. Vesefunkció 
D. Szérum összfehérje koncentráció 
E. Májműködés 
 
2. Gyógyszerkölcsönhatások lehetséges oka a gasztrointeszinumban, kivéve: 
A: Kelátképződés 
B. Szabadgyökök keletkezése és dysbakteriózis 
C. Intragasztrikus pH módosulása 
D. GI motilitás változása 
 
3. Idős egyénekben a gyógyszermellékhatások kialakulását elősegíti, kivéve: 
A. Elégtelen beteg-compliance mértéke 
B. Hosszú kezelési idő 
C. Multimorbiditás 
D. Fokozott fizikai aktivitás 
E. Risk gyógyszerek szedése 
 
4. Gyógyszermellékhatásokat gyakran előidéző készítmények, kivéve: 
A. Kardiákumok 
B. Nem-szteroid gyulladásgátlók 
C. Savközömbösítők 
D. Cytosztatikumok 
E. Egyes vérnyomáscsökkentők 
 
5. Gyógyszermellékhatásra gyakran utaló panasz vagy tünet, kivéve: 
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A. Aluszékonyság 
B. Collapsushajlam 
C. Étvágytalanság 
D. Szúró mellkasi fájdalom 
E. Obstipáció 
 
6. Recidív thromboembolitikus esemény bekövetkezésének oka Syncumarral kezelt idős betegben, 
kivéve: 
A. Syncumar túladagolás és nem-szteroid gyulladásgátló szedése 
B. Altató készítmény szedése 
C. Hasmenéssel járó infekció 
D. Szélesspektrumú antibiotikum szedése 
 
7. Időskori hypertonia betegség esetén elsőnek adható gyógyszer: 
A. Cynt 
B. Depressan 
C. Amlodipin 
D. Concor 
E. Metoprolol 
 
8. Az idős egyén együttműködési hajlandóságát csökkentő tényező: 
A. Megfelelő orvos-beteg kommunikáció 
B. Gyakori gyógyszerrevízió 
C. Gyakori gyógyszertári helyettesítés és a magas ár 
D. Gyógyszeres polypragmázia 
 
9. Idős egyénekben indokolatlan gyógyszerszedésének okai lehetnek, kivéve: 
A. Alvászavar 
B. Obstipáció 
C. Feledékenység 
D. Tüdőgyulladás 
E. Tünetmentes bakteriuria 
 
10. Káros gyógyszerinterakció kialakulását elősegíti: 
A. Risk gyógyszerek alkalmazása 
B. Elégtelen compliance 
C. Gyakori orvosi konzultáció 
D. Multimorbiditás 
E. Polypragmázia 
 
Helyes válaszok: 1: A, 2: B, 3: D, 4: C, 5: D, 6: A, 7: C, 8: C, 9: D, 10: C 
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29. A TERMINÁLIS ÁLLAPOTBAN LÉVŐ BETEG ELLÁTÁSA. HALÁL 
KÖRÜLI TEENDŐK 

A haldokló beteg és családja 
dr. Trompos Katalin 

Bevezetés 
Az ősi társadalmakban a halál és a haldoklás az élet természetes része volt, az emberek otthon, 
családjuk körében hunytak el. Ez manapság, a nyugati társadalmakban jelentősen megváltozott, a 
haldoklás és a halál medikalizálódott. A betegek nagy része kórházi osztályokon, magányosan, 
családjától elszakítva hal meg. A halált a hozzátartozók legtöbbször nehezen fogadják el, gyakran 
orvosi műhibának tekintik. A családok legtöbbjének nincs tapasztalata arról, hogyan kell egy súlyos, 
haldokló beteget ellátni, ápolni. A társadalom tabunak tekinti a haldoklás és a halál témáját, alig ad 
lehetőséget arra, hogy a betegek vagy hozzátartozóik kifejezhessék érzelmeiket, valódi segítséget 
pedig alig kínál. A nők munkába állása, a nagycsaládok szétesése miatt gyakran nincs meg az otthoni 
ápolás lehetősége sem. A súlyos, gyógyíthatatlan betegség diagnózisa a beteget és családját is 
felkészületlenül éri. A haldoklás a halál és a gyász a legsúlyosabb distressz egy család életében. Az 
orvostudomány fejlődésével még az előrehaladott daganatos betegek egy részénél is hosszú, több 
éves túlélést lehet elérni. Ez a probléma időbeli kitolódását, krónikussá válását jelentheti. Az orvoslás 
elszemélytelenedésével a betegek és hozzátartozók egyedül maradhatnak félelmeikkel, 
szorongásaikkal. A szorongás gyakran fordul agresszióba, depresszióba. A család kommunikációja 
mind kifelé, mind a családon belül nehezebbé válik. A nyílt kommunikáció helyett hazugságok, 
elhallgatások hálója szövődik. Nekünk, családorvosoknak is fel kell készülnünk ennek a helyzetnek a 
kezelésére. Az otthon ápolt végstádiumú betegek kapcsolata megszűnik az őket korábban gondozó 
szakorvosokkal, intézetekkel, sokszor a családorvos marad az egyetlen támaszuk. Az egyetemi 
tanulmányok kevés támpontot adnak, és meg kell küzdenünk saját félelmeikkel is. 

Definíció, BNO tartomány 
A haldoklás a halált megelőző változó hosszúságú életszakasz. Tízből egy ember minden előrelátható 
jel nélkül hirtelen hal meg. Más esetekben a közelgő halál jelei felismerhetőek. Lehet egy 
gyógyíthatatlan betegség előre látható végstádiuma, de egy krónikus betegség akut rosszabbodásos 
epizódja, vagy fokozatos romlásának következménye is. 

Epidemiológia 
Magyarországon évente 130 ezer ember hal meg, 27%-uk daganatos betegségben. A daganatos 
betegség miatt elhunytak 40%-a 65 év alatti. A halálesetek 10%-a hirtelen halál, 90%-ban megelőző, 
ismert betegség következménye. A magyarországi daganatos morbiditási és mortalitási mutatók 
Európában a legrosszabbakhoz tartoznak. A daganatos halálozás növekedésének okai a környezeti 
ártalmak, genetikai faktorok és főleg életmódi tényezők, a dohányzás, alkoholfogyasztás, elhízás, a 
krónikus stressz. 

A 14 év alattiak halálát elsősorban sérülések, balesetek, daganatos betegségek és veleszületett 
rendellenességek okozzák. A tizenéves korban és fiatal felnőtteknél a leggyakoribb halálokok a 
sérülések és a daganatos betegségek. 40 éves kor körül a daganatok kerülnek a vezető helyre, de már 
belépnek a szív érrendszeri okok is. Hatvanöt év felett a keringési betegségek vezetnek, majd követik 
a rákos és a krónikus légzőszervi betegségek. 
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Nem 
A férfiak életkilátásai minden korcsoportban rosszabbak a nőkénél. Ez világjelenség, de a különbség 
régiók, országok szerint változik. Magyarországon jelenleg 8 év a különbség a születéskor várható 
élettartam tekintetében a nők javára. 

Életkor 
Hazánkban a korai halálozás aránya (65 év alatti életkorúak elhalálozása) igen kedvezőtlen, bár 
kismértékben javult, jelenleg is az európai átlag kétszerese. Ez a hátrány kisebb a 65 év felettiek 
halálozásában. Ebben a korcsoportban a magyar halálozás másfélszerese az európainak. A 
születéskor várható élettartam Magyarországon ma férfiaknál 70, nőknél 78 év. Minél fiatalabb a 
haldokló, annál nehezebb a családnak megbirkózni a helyzettel. Különösen fájdalmas a gyermekek, 
illetve a kiskorú gyermeket nevelő szülők elvesztésére. Ezek a körülmények fokozott figyelmet 
érdemelnek. 

Társadalmi háttér 
A második világháborút követően a nyugati társadalmak halálhoz, haldokláshoz való viszonya 
megváltozott. Míg korábban az emberek többsége otthon hunyt el, ezt követően a haldoklás 
színhelye a kórház lett. Az ellátók számára nem mindig világos, hogy egy végstádiumú beteg esetén a 
törvények mennyiben engedik meg a létfenntartó kezelések mellőzését, vagy milyen körülmények 
között lehet figyelembe venni a beteg vagy a hozzátartozó kérését ennek visszautasítására. A 
hozzátartozók gyakran hibáztatják az egészségügyi személyzetet, és nekik róják fel szerettük halálát. 
Az egészségügyi személyzet gyakran emiatt dönt, defenzív módon, a kezelések utolsó percig való 
folytatása mellett. A szűkös anyagi és személyi feltételek miatt a haldokló egyedül van orvosi 
műszerek társaságában, emberi gesztusok nélkül, magányosan. A halál dehumanizálódott, 
elidegenedett, mellyel csak filmeken, híradókban találkozunk vagy kórházak zárt kapui mögött zajlik. 
Nem egy természetes, hétköznapi, mindenkit érintő esemény, hanem olyasmi, ami csak másokkal, 
rendkívüli körülmények között történik meg. Nem tudunk mit kezdeni vele, ha betoppan a személyes 
életünkbe. Iskolákban nem tanítják, a családokban, baráti társaságokban, a médiában illetlen, tabu 
téma, még az orvosi egyetemeken sem kap kellő hangsúlyt. 

A múlt század 70-es éveiben merült fel az igény arra, hogy visszaadjuk a halál méltóságát, segítsük a 
haldoklót és családját. Elindult a hospice mozgalom, és azóta terjed a világban és Magyarországon 
egyaránt. A hospice, mozgalom és filozófia egyben, amelynek célja a végstádiumú betegek és 
családjaik támogatása, a tünetek enyhítése a haldoklás és a gyász időszakában. A betegellátásban a 
palliatív ellátás eszközeit alkalmazza. 

Magyarországon a 1997. évi CLIV törvény kimondja: „a törvény célja megteremteni annak feltételeit, 
hogy minden beteg megőrizhesse méltóságát és önazonosságát, önrendelkezési és minden egyéb 
joga csorbítatlan maradjon”. A jogi feltételek megszülettek, de csak 4 év után, a társadalombiztosítási 
finanszírozás biztosítása után teremtődtek meg a szélesebb körű elterjedés feltételei. Jelenleg a 
hospice szervezetek jól körülírt személyi és tárgyi feltételekkel működnek. Minden, elsősorban 
végstádiumú daganatos betegnek elrendelheti a családorvos az otthoni hospice ellátást és 
fekvőbeteg intézmények is igénybe vehetők. A társadalombiztosítás betegenként 150 otthoni vizitet 
finanszíroz, mely a betegség természete miatt az esetek döntő többségében elegendő. Az otthoni 
hospice ellátással egyidejűleg otthoni szakápolás nem rendelhető. 

Pathophysiologia 
A haldoklás egy dinamikus folyamat. A folyamatot számos tényező befolyásolja. A legfontosabb 
befolyásoló tényező az alapbetegség. A halált megelőző időszakban jellegzetes tünetek jelennek meg, 
melyek külön-külön lehetnek más betegség jelei is, de együttes jelenlétük, irreverzibilis, halálhoz 
vezető állapotot jelez. 
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Az utolsó hetek tünetei: a beteg ágyhoz kötötté válik, vagy csak igen nehezen mobilizálható, súlyos 
gyengeség jelenik meg, csökken, vagy megszűnik a táplálék és folyadékfogyasztás, nehezített a 
nyelés, a beteg aluszékonnyá válik, egyre kevesebbet foglalkozik a külvilággal. 

Az utolsó napok tünetei: a végtagok hűvösekké válnak, a bőr nyirkos, cyanotikus lehet, az arc 
viasszerű, az orr kihegyezetté válik, a tudatállapot romlik, gyakori a zavartság, légzéskimaradás, 
horkoló, hörgő légzés jelenik meg, a pulzus szapora, irreguláris, a vérnyomás esik, a vizelet-
elválasztás csökken, vagy megszűnik. Ezek az egyes szervek működésének visszafordíthatatlan 
károsodását jelzik. Az alapvető életfunkciók megszűnésével, bekövetkezik a halál. 

Jellegzetesek a haldoklást kísérő mentális folyamatok, melynek megértésében segítségünkre van 
Elizabeth Kübler-Ross „A halál és a hozzávezető út” című könyve. A haldoklás folyamatát 5 stádiumra 
osztotta fel. 

1. Az elutasítás: A beteg nem fogadja el a gyógyíthatatlan betegség tényét. 
2. Düh: Ennek a stádiumnak jellegzetes kérdése: Miért pont velem történik ez? 
3. Alkudozás: A beteg jó magaviseletért cserébe a sorstól engedményeket kér. 
4. Depresszió: Súlyos veszteségérzés alakul ki, mely depresszióhoz vezet. 
5. Belenyugvás: A beteg elfogadja saját halálának tényét, képes nyíltan kommunikálni, 

elbúcsúzni. 

Természetesen nem minden beteg követi ezt a sémát, az egyes stádiumok kimaradhatnak, 
felcserélődhetnek, visszatérhetnek, a beteg megrekedhet egy-egy szinten. Minden halál egyedi, úgy 
ahogy minden haldokló is egyedi. A mi feladatunk nem az, hogy erőltessük a betegeket az elfogadás 
irányába, hanem az, hogy egyedi útjukon segítsük, támogassuk, kísérjük őket. 

Hatáskör kompetencia 
A családorvos feladata a terminális állapotban lévő beteg és környezetének gondozása, hospice 
ellátás kezdeményezése és követése, a fájdalom és egyéb tünetek kezelése, valamint az onkológiai 
beteg és környezetének pszichés támogatása. 

Klinikum 

Anamnézis 
A végstádiumú beteget lehetőleg otthon keressük fel, vagy rendelési időn túl hosszabb időt szánjunk 
a beszélgetésre. Nyitott kérdéseket tegyünk fel, beszéltessük szabadon betegsége történetéről. 
Tudjuk meg, mennyit tud, és mit gondol a saját betegségéről, milyen félelmei aggodalmai vannak. 
Érdeklődjünk a családtagokról és arról, hogy ők hogyan viszonyulnak a beteghez, betegségéhez. 
Részletesen kérdezzük ki a fájdalmáról és egyéb fizikai tüneteiről, a teljesítőképességéről, önellátási 
képességéről, éjszakai pihenéséről. Az általános állapot felméréséhez a WHO ECOG skálát vagy a 
Karnofsky-skálát használjuk, a fájdalom erősségét numerikus skála, vagy vizuális analóg skála 
segítségével mérjük fel. A későbbi változásokat ehhez viszonyíthatjuk. A fájdalmon kívül jelentkező 
tüneteket 1-4-ig terjedő skálán osztályozzuk súlyosság szerint. Kötelező az alapbetegséggel 
összefüggésbe hozható tünetek részletes leírása, negatív esetben is. A skálák segítségünkre vannak a 
változások felmérésében. Ha lehetséges, kérdezzük ki a családtagokat is, a betegre és a 
pszichoszociális helyzetre vonatkozóan. Mérjük fel a család erőforrásait, az eltérő elvárásokat, 
konfliktusokat. 

Pathogenesis 
Nem releváns 
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Fizikális vizsgálat 
Figyelnünk kell a beteg tápláltságát, mentális állapotát. Vizsgáljuk meg a hidráltságot, a nyálkahártyák 
állapotát. Végezzünk részletes belgyógyászati fizikális és rectalis vizsgálatot, neurológiai vizsgálatot. 

Laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok 
Akkor végezzük el, ha eredményétől a beteg állapotában javulás várható, és a beteg állapota 
lehetővé teszi. 

Egyéb vizsgálatok 
Csak olyan vizsgálatokat végeztessünk el, ami hozzájárul a beteg életminőségének javulásához. 
Fontos a tünetek időről időre történő újraértékelése, mely alapján a progresszió illetve a kezelés 
effektivitása lemérhető. 

Diagnózis 
Általában ismert. Amennyiben bármilyen kétség merül fel a diagnózissal, vagy a betegség terminális 
jellegével kapcsolatban, szakorvosi konzultáció szükséges. 

Differenciál-diagnózis 
A daganatos betegség progressziója során számos tünet jelentkezhet. A tünetekről el kell dönteni, 
hogy az alapbetegség, más reverzibilis társbetegség, a gyógyszerelés, vagy az alkalmazott terápia 
okozza-e. Amennyiben reverzibilis okot találunk, lehetőség van oki kezelésre. Ezeket a 
tünetkezeléssel kapcsolatos fejezetekben részletesen ismertetem. 

Kezelés, gondozás 
A végstádiumú betegek ellátásában a palliatív terápia elveit alkalmazzuk. Ennek célja a szenvedő 
beteg fájdalmának és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése vagy enyhítése, életminőségének 
javítása. Az egyes tünetek kezelésének lehetséges módszereiről tünetenként külön fejezetet szánunk. 

Az ellátás holisztikus és kiterjed a beteg hozzátartozóira is. A betegnek tájékozottnak kell lennie 
állapotát és a terápia célját illetően. A beteg folyamatos informálása is családorvosi kompetencia 
ebben a stádiumban. Az informálás mindig a beteg ismereteinek felmérésével kezdődjön. Kérdezzük 
meg, mit tud a betegségéről és mit szeretne tudni róla. Az informálás alatt figyeljük a beteget, az 
információt kis adagokban nyújtsuk és szakítsuk meg a folyamatot, ha látjuk, hogy ez már meghaladja 
a teherbíró képességét. Laikusok számára is érthetően, világosan fogalmazzunk. Ellenőrizzük, hogy a 
beteg értetette-e, amit mondtunk. A következő beszélgetésnél újra adjunk lehetőséget a folytatásra. 
Hagyjuk a beteget kérdezni. Válaszaink legyenek őszinték, és nyújtsanak reális reményt. Ez nem 
mindig könnyű, ezért érdemes előre felkészülni. 

A család és a beteg pszichés támogatásának alapja, hogy megismerjük igényeiket. Fontos a reális 
célok kitűzése, mert a betegek és a családtagok is irreális elvárásokat támaszthatnak. Ehhez 
elengedhetetlen a pontos informálás. 

Minden döntésben a beteg kívánsága legyen a meghatározó. Ehhez a beteget részletesen 
tájékoztatni kell a kezelési alternatívákról, előnyeiről, hátrányairól. Gyakran megesik, hogy a 
családtagok sokkal aktívabb kezelést erőltetnek. A beteg azért vállalja a számára megterhelő kezelést, 
mert a családjának szeretne megfelelni. A családi konfliktusok megoldásában a családorvos mediátor 
szerepet tölthet be, összehívhatja a családot és egy nyílt kommunikációs helyzetben lehetőséget ad 
arra, hogy mindenki elmondhassa érveit, álláspontját. Az orvos ebben a helyzetben csak a 
kommunikációt segítő facilitátor. A családtagok gyakran ugyanazokon a pszichés stádiumokon 
mennek át, mint a haldokló. Ritkán vannak azonban ugyanabban a stádiumban, gyakran fixálódnak a 
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tagadás és alkudozás szakaszában, erőltetnek aktív, vagy alternatív gyógymódokat akkor is, ha ezt a 
beteg elutasítja. 

Külön nehézséget jelentenek a reménytelen helyzetben is felelőtlenül teljes gyógyulást ígérő 
alternatív módszerek. Ezek némelyike családokat teljes anyagi romlásba visz. Támogassunk minden, a 
holisztikus ellátás szellemében, a beteg jó közérzetét biztosító alternatív módszert, de védjük meg 
betegeinket az anyagi előnyökre törekvő sarlatánoktól. Ehhez érdemes megismernünk az alternatív 
eljárásokat az ezzel kapcsolatos tudományos vizsgálati eredményeket. Ha az ellátásban nehézségek 
adódnak nem boldogulunk a tünetkezeléssel, konfliktusmegoldással, ha a családnak ápolási 
segítségre van szüksége, forduljunk a hospice szervezetekhez. A szolgálatok mögött egy 
multidiszciplinális team áll. Ezzel betegeinknek többrétű segítséget nyújthatunk. 

Terápiás elégtelenség 
Nem minden családdal lehet jól együttműködni. Előfordul, hogy az egészségügyi személyzetet 
megpróbálják konfliktusaikba bevonni, manipulálni, egymással szemben kijátszani. Ez nem 
szándékos, hanem tudattalanul zajló folyamat. Ahhoz, hogy ezt felismerjük, külső segítségre 
szorulhatunk. Keressük tehát a lehetőséget arra, hogy a munka során tapasztalt nehézségeket 
megoszthassuk.(Bálint csoportok). Ha a tüneteket a rendelkezésünkre álló eszközökkel nem tudjuk 
megfelelően kezelni, vizsgájuk meg a következőket: 

 Jól ítéltük meg a tünet okát? 

 Megfelelő terápiás eljárást vagy gyógyszert választottunk? 

 Jó az adagolás? 

 Jó a beviteli forma? 

 A megbeszéltek szerint kapja a beteg a gyógyszert? 

 Számoltunk a mentális, szociális és spirituális tényezőkkel? 

Külön nehézséget jelent, hogy a betegek tüneteinek okait gyakran nem áll módunkban megkeresni. 
Ha sikerül megtalálnunk az okokat, akkor is úgy kell a tüneteket megszüntetni, csökkenteni, hogy a 
kiváltó okot nem tudjuk megszüntetni. Ha ezek rendezése után sem jutunk eredményre, forduljunk a 
palliatív kezelésben járatos szakemberhez, hospice szolgálathoz. 

Primer prevenció 
A legfontosabb halál méltóságának visszaállítása. Már az óvódás és iskolás korban el kell kezdenünk 
beszélni erről a kérdésről. A kisgyerekek meglepően nyitottak erre. Bíztassuk a szülőket, hogy ne 
távolítsák el a gyerekeket a haldoklók és az elhunytak közeléből, hadd tapasztalják meg, hogy ez az 
élet része, nem félelmetes, nem visszataszító. Vigyük el őket a temetésekre, tanulják meg a 
szokásokat, rítusokat. Adjunk meg minden segítséget azoknak a családoknak, akik vállalják a 
haldoklók otthoni ápolását. A Magyar Hospice Alapítvány meghirdette a nárcisz programot, melyhez 
eddig 20 település csatlakozott. Célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a méltóság életünk utolsó 
percéig megőrizhető. Iskolások óvódások ültetnek minden ősszel nárcisz hagymákat és tartanak 
megemlékezéseket nárciszvirágzáskor. 

Irodalom 
Hegedűs K. Hospice alapismeretek. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Képzéskutató, 
Oktatástechnológiai és Dokumentációs Központ Budapest (1999) 
Kübler-Ross E. Death the final stage of growth. Prentice-Hall International Inc. London (1975) 
Pilling J. (szerk.) A halál és a haldoklás kultúrantropológiája. Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Képzéskutató, Oktatástechnológiai és Dokumentációs Központ (1999) 
A terminális állapotú daganatos betegek palliatív ellátása. Szakmai irányelvek 2. bővített kiadás. 
Magyar Hospice-Palliatív Egyesület (2002) 
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Pilling J. (szerk.) A haldoklás és a gyász pszichológiája. Szöveggyűjtemény. Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem Képzéskutató, Oktatástechnológiai és Dokumentációs Központ Budapest 
(1999) 
Twycross R, Wilcock A. Symptom management in advanced cancer. 3rd Edition Radcliffe Medical 
Press (2004) 
Walsh D. Palliative Medicine. Sounders Elsevier (2009) 
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Esettanulmány 

A 70 éves férfi anamnézisében kezelt hypertonia szerepel. 38 éve dohányzik. Másfél éve kezdődtek 
nyelészavarai, gyomortáji fájdalmai, jelentősen fogyott. Az elvégzett vizsgálatok a gyomor cardia 
közeli adenocarcinomáját igazolták. A hasi CT vizsgálat metastasisra gyanús nyirokcsomókat talált. 
Sebészetre került, ahol total gastrectomia történt, oesophago-jejunostomia készítésével. A műtétet 
követően állapota javult. A felajánlott kemoterápiás kezelést nem vállalta. Három hónap múlva újra 
étvágytalanná vált, az elfogyasztott ételt fél óra után kihányta. Inkább csak folyadékot tudott 
fogyasztani. Egy hónapra rá már a folyékony táplálékot is kihányta. Az elvégzett vizsgálatok a tumor 
lokális kiújulását mutatták az oesophago-jejunostoma területén, mely súlyos elfolyási akadályt 
okozott. Panaszai időközben olyan mértékig fokozódtak, hogy minden lenyelt táplálékot, folyadékot 
azonnal kihányt. Emiatt egy nasogastricus szondát helyeztek be és otthoni infundálás javaslatával, 
hazabocsátották. 

A beteg hospice ellátásba került. Infundálását kezdtük és kombinált hányáscsillapító kezelése indult. 
Ennek hatására kevés kb. fél liternyi folyadékot tudott szájon keresztül fogyasztani. A szondát 
eltávolítottuk. Általános állapota azonban jelentősen romlott, teljesen ágyhoz kötött lett, pelenkázni 
kellett. Ápolását javarészt hasonló korú, mozgásszervi betegségekkel küszködő felesége látta el. A 
beteg többször kifejezte akaratát, hogy függesszük fel az infúziók adását, mert már tehernek érzi az 
életet. A betegnek két középkorú lánya volt, akik dolgoztak, így csak esténként és hétvégén tudtak 
segíteni az édesanyjuknak. Mindketten ragaszkodtak az infúziós kezelés folytatásához. A feleség 
nagyon fáradt volt, úgy érezte több segítségre van szüksége. A beteg egyre aluszékonyabb lett, 
gyakran volt zavart. 

Összehívtuk az érdekelt családtagokat, amikor mindenki elmondta az álláspontját. A beteg annak 
ellenére, hogy az utóbbi napokban zavart volt, teljesen világosan kifejezte akaratát és megkérte a 
hozzátartozókat, hogy nyugodjanak bele, hogy elmegy, hagyják, hogy felfüggesszék az infúziós 
kezeléseket. Nagyon szereti őket, de most ideje búcsúzni. A család számára ez katartikus élményt 
jelentett. Az infúziókat felfüggesztettük, a beteg pedig 2 nap múlva csendesen elhunyt. 

Az eset a családon belüli kommunikációs zárlat jó példája. A családi megbeszélés az orvos 
jelenlétében megoldotta ezt a problémát és lehetőséget adott arra, hogy a beteg akarata 
érvényesülhessen. 

Betegtájékoztató 
Ahogyan az élet, úgy a halál is egyedi. Sajnos a haldoklásról, halálról a hétköznapokban kevés szó 
esik, az emberek nehezen osztják meg ezzel kapcsolatos tapasztalataikat. A haldoklás néha igen rövid 
ideig tart, máskor hónapokig elhúzódó folyamat. A haldoklás néha egy krónikus folyamat hirtelen 
romlásának következménye, de lehet lassú fokozatos romlás vége is. Vannak olyan jelenségek, 
melyek külön-külön más visszafordítható betegségben is jelentkeznek, de együttesen a haldoklás 
folyamatának részei. 
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A betegben olyan változások mennek végbe, melyek segítik a halál tényének mentális feldolgozását a 
saját halandósága teljes megértéséig. Ezt nem mindig tudja megosztani a környezetével. Olyan 
tünetek jelennek meg, melyek a beteg környezetében félelmet, szorongást kelthetnek. Fontos tehát, 
hogy tudjuk, mik ezek a tünetek, és mit tehetünk, ha észleljük őket. 

1-3 hónappal a halál előtt 
A beteg egyre inkább befelé fordul, nem érdeklik a külvilág dolgai, később a közvetlen környezete 
sem. Egyre több időt tölt alvással, pihenéssel. Gyakori panasz a hozzátartozók részéről, hogy a beteg 
nem örül a korábban szívesen látott látogatóknak, nem beszél. Ebben a szakaszban a szavak helyett 
egyre nagyobb szerepet játszik az érintés, kézfogás, ölelés. 

Amikor a test felkészül a halálra, az étvágy egyre csökken, a beteg egyre kevesebb ételt, folyadékot 
fogad el. Megkívánja néhány kedvenc ételét, de elkészülte után csak néhány falatot fogad el. A 
hozzátartozók ilyenkor aggódnak a csökkent táplálékbevitel miatt. Gyakran hangzanak el a következő 
mondatok: „Ha nem eszik, nem lesz ereje. Ha nem eszik, meg fog halni. Ha nem iszik, kiszárad.” 
Erőltetik az evést, ivást és ez a betegben bűntudatot kelt. 

Meg kell érteni, hogy a beteg nem azért fog meghalni, mert nem eszik, hanem azért nem táplálkozik, 
mert meg fog halni. Az erőltetett étkezés, itatás, infúziók adása nem javít a kondíción, nem javítja az 
életkilátásokat. A szervezetnek ilyenkor nem fizikai, hanem spirituális energiára van szüksége. Ne 
erőltessük az evést, ivást, ne terheljük mesterséges táplálással, infúziókkal, ne keltsünk a betegben 
bűntudatot! 

Egy-két héttel a halál előtt 
A beteg egyre többet alszik. Gyakran elhunyt hozzátartozókat lát, velük beszélget. Egyre inkább a 
belső világa felé fordul. Vérnyomása, pulzusa ingadozóvá válik, légzészavarok léphetnek fel. Ebben az 
időszakban a beteg átmenetileg erőre kaphat. A hozzátartozóknak fontos kifejezni szeretetüket, 
bocsánatot kérni, megbocsátani és elbúcsúzni. 

Az utolsó órákban 
A légzés lassabbá, rendszertelenné, hörgővé válik, a beteg nem reagál a környezetére, végtagjai 
kihűlnek, lilásan elszíneződnek. A légzés teljes leállása jelzi az életből történő kilépést. 

A leírtak a természetes haldoklási folyamat velejárói, nem befolyásolhatók, orvosi beavatkozás sem 
tudja megváltoztatni. Ha más kínzó tünet jelenik meg (pl. fájdalom, hányás) forduljanak 
családorvosukhoz! A beteg kínzó tüneteit az utolsó pillanatokig kezelni, megszüntetni vagy 
elviselhető mértékűre csökkenteni kell. 

A haldokló ellátásában, kérhetik a hospice szervezetek segítségét. Otthoni ápolásban és intézeti 
elhelyezés formájában is igénybe vehetik. Ezeket az ellátási formákat a társadalombiztosítás 
finanszírozza, a beteg számára ingyenesek. Ennek részleteiről is családorvosa tud információt 
nyújtani. 

Tesztkérdések 
1. A halált megelőző napokban, órákban jelentkező tünetek, kivéve: 
A. Hűvös végtagok 
B. A légzés peródikussá válik 
C. Cyanosis 
D. Fokozott vizeletelválasztás 
F. Romló tudatállapot 
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2. Magyarországon a korai halálozás aránya az európai: 
A. Fele 
B. Kétszerese 
C. Másfélszerese 
D. Harmada 
C. Négyszerese 
 
3. A palliatív ellátás: 
A. Csak végstádiumú betegek ellátásával foglalkozik 
B. Csak daganatos betegek ellátásával foglalkozik 
C. Célja a betegek fájdalmainak és egyéb tüneteinek megszüntetése vagy csökkentése 
D. Célja a betegség progressziójának megállítása 
E. Nem terjed ki a beteg környezetére, családjára 
 
4. A haldoklás stádiumai Elizabeth Kübler-Ross szerint, kivéve: 
A. Düh 
B. Alkudozás 
C. Belenyugvás 
D. Depresszió 
E. Felélénkülés 
 
5. Otthoni hospice ellátás keretében, a társadalombiztosítás ilyen számú vizitet finanszíroz: 
A. 150 vizit 
B. Ötször 14 vizit 
C. Kétszer 14 vizit 
D. Kétszer 150 vizit 
E. Háromszor 30 vizit 
 
6. A végstádiumú beteg általános állapotának megítélésére alkalmas módszer: 
A. ECOG skála, Karnofsky-index 
B. Glasgow kóma skála 
C. VAS skála 
D. Numerikus analóg skála 
E. Beck-féle depressziós skála 
 
7. A végstádiumú betegek fájdalmának mérésére használható módszer: 
A. Vizuális analóg skála, numerikus analóg skála 
B. ECOG skála 
C. Karnofsky index 
D. Beck-féle depressziós skála 
E. Glasgow kóma skála 
 
8. A hospice ellátásra jellemző, kivéve: 
A. Ingyenes 
B. Multidiszciplinális team végzi 
C. A társadalombiztosítás minden haldokló betegnek finanszírozza 
D. A palliatív orvoslás eszközeit használja 
E. A beteget és a hozzátartozókat is támogatja 
 
9. A családorvos feladata a végstádiumú betegek ellátásában, kivéve: 
A. Hospice ellátás elrendelése 
B. Fájdalomcsillapítás 
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C. Tünetkezelés 
D. A beteg és a család folyamatos informálása 
E. Döntés az életfenntartó kezelésekről 
 
10. Mi a „Nárcisz program”? 
A. Futóverseny 
B. Betegségmegelőző program 
C. Szűrővizsgálatokra felhívó program 
D. Nárciszültetés, mely felhívja a figyelmet arra, hogy az emberi méltóság megőrizhető 
E. Nárciszültetés, melyet az emlődaganat megelőzésére hívja fel a figyelmet 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: B, 3: C, 4: E, 5: A, 6: A, 7: A, 8: C, 9: E, 10: D 

A daganatos fájdalom és csillapítása 
dr. Csikós Ágnes 

Bevezetés 
A fájdalom csillapítása egyetemes emberi jog, mely a WHO és más nemzetközi szervezetek által 
2004-ben került megfogalmazásra. A fájdalom rendkívül komplex jelenség, melyet a fizikai 
percepción túl az érzelmi percepció is befolyásol. A fájdalom minden esetben szubjektív. Betegek 
fájdalomról számolhatnak be olyankor is, amikor nincs kimutatható szöveti károsodás. Ez nem jelenti 
azt, hogy nincs valós megélt fájdalmuk. Ennek a felismerésnek a nyomán fogalmazódott meg a Totális 
fájdalom koncepciója, mely szerint a fájdalomnak különböző komponensei vannak. (1. ábra) Ezen 
gondolat szerint a fájdalom csak ritkán vezethető vissza tisztán szomatikus vagy pszichés okokra. A 
totális fájdalomérzetet a különböző komponensek változó aránya határozza meg. A súlyos, daganatos 
betegséggel élők életminőségét a fájdalom és a fájdalomtól való félelem jelentős mértékben rontja. 
Ezért is fontos, hogy a daganatos betegek fájdalmát, mint önálló tünetet külön témaként tárgyaljunk. 
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1. ábra. A totális fájdalom 

Definíció 
A fájdalom aktuális vagy potenciális szöveti károsodással járó kellemetlen szenzoros és emocionális 
élmény. A fájdalmat különbözőképpen csoportosíthatjuk. Időtartam szerint felosztás az akut, 
szubkrónikus és a krónikus fájdalmak. Az akut fájdalom, mely percektől néhány órán át tart fontos 
élettani szerepe van. A szervezet figyelmeztetése a károsító ingerre. A szubkrónikus fájdalom órákon, 
esetleg napokon át tart. Főleg gyulladásos megbetegedések velejárója. A krónikus fájdalom 
hónapokon, éveken, akár élethosszig tartó lehet. Krónikusnak nevezzük a 3 hónapnál hosszabb ideje 
fennálló fájdalmat. Ide tartozik mozgásszervi, idegrendszeri és a rosszindulatú daganatos betegségek 
okozta fájdalom. Míg az akut fájdalomnak fontos szerepe van a szervezet védekezésében, addig a 
krónikus fájdalom szükségtelen stresszt és szenvedést okoz. Sőt, a hosszantartó fájdalom a beteg 
hangulatát is rontja, depressziót okozhat. 

R5210 Idült tűrhetetlen fájdalom 
R5290 Fájdalom k.m.n. 
Y4500 Opioid fájdalomcsillapítók 

 

Epidemiológia 
A daganatos betegeknek a betegség korai szakaszában 35-40%-ban, előrehaladott betegség esetén 
80-90%-ban vannak fájdalmai. Annak ellenére, hogy a fájdalomcsillapítással kapcsolatos ismeretek 
egyre részletesebbek, az erőshatású gyógyszerek könnyebben felírhatók és elérhetők, még mindig 
csupán a daganatos fájdalmak csupán 50%-át csillapítják megfelelő mértékben. 



 2871 

Társadalmi háttér 
A daganatos beteg szenvedéseit jelentős mértékben fokozhatja a nem megfelelő fájdalomcsillapítás. 
Előfordul, hogy a betegség gyógyítására fordul minden figyelem, és a kínzó tünetek, pl. fájdalom 
enyhítése háttérbe szorul vagy egyáltalán nem is kerül kezelésre. 

Továbbra is sok a tévhit az erős opioidok használatával kapcsolatban. Betegek gyakori tévhitei: 
„Mindig csak aludni fogok tőle”, „Ha morfin kell, már nagyon közel a vég”, „Olyan kába leszek, hogy 
nem tudok beszélni a családommal”, „Ha morfint kapok, már nem vezethetek”, „Hozzászokok, és ha 
egyre több kell, akkor már nem tudnak mit adni” 

Pathophysiologia 
A fájdalom pathophysiologiai szempontból két fő csoportba osztható: nociceptív és neuropathiás 
fájdalomra. 

A nociceptív fájdalom károsító intenzitású ingerek hatására a fájdalomérző receptorok (nociceptorok) 
aktiválódása révén jön létre. A szövetkárosodás megakadályozására elkerülő reflexek is 
aktiválódnak.(például, ha megégetjük a kezünket rögtön el is rántjuk). Ha szövetkárosodás mégis 
kialakul gyulladás jön létre és ez további mechanizmusokon keresztül fokozhatja a fájdalmat. A 
nociceptív fájdalom két alcsoportra osztható fel: szomatikus és visceralis fájdalomra. 

A szomatikus fájdalom jól lokalizált, sajgó, lüktető, markoló, marcangoló. Ilyen pl. a csont-, ízületi és 
izomfájdalom: csonttöréshez, égéshez, decubitushoz társuló fájdalmak. 

A visceralis fájdalom rosszul lokalizált, mély, nyomó, szorító jellegű. Amennyiben akut betegséghez 
társul, görcsös jellegű lehet és vegetatív tünetekkel is társulhat, például hányinger, hányás, izzadás, 
tachycardia. Ez a fájdalomtípus gyakran távolra kisugárzik az eredeti kórfolyamat helyétől. Ilyen pl. 
vizeletelvezető rendszer kisugárzása a genitáliákba. 

A neuropathiás fájdalom a perifériás idegek vagy a központi idegrendszer sérülése vagy 
működésének károsodása révén jön létre. Típusosan égő, szúró, hasogató, áramütésszerű lehet. 
Zsibbadás is kísérheti. Ez a fájdalom spontán vagy nem fájdalmas behatásra is kialakulhat. Tumoros 
kompresszió, infiltráció, sebészi, sugár valamint kemoterápiás kezelés (a vincristin és a cisplatin 
kifejezetten) következtében is kialakulhat. Típusos neuropathiás fájdalom a diabeteses neuropathia, 
a postherpeses neuralgia, a sclerosis multiplex és a stroke. 

Hatáskör/kompetencia 
Az onkológiai beteg fájdalomcsillapítása családorvosi kompetencia. Ezt a jelenlegi opioid felírási 
szabályozás is alátámasztja. Eszerint a családorvos jogosult a beteg folyamatos opioid gyógyszerének 
elrendelésére, felírására és a dózis emelésére. 

Klinikum 
A daganatos beteg fájdalma krónikus fájdalom. A fájdalom napi jelenléte vagy hiánya meghatározza a 
beteg napi tevékenységét, étvágyát, éjszakai pihenését. Az állandó fájdalom lehangoltsághoz, 
hosszabb távon depresszióhoz vezet. Akár öngyilkossági gondolatok is megfogalmazódhatnak az 
elviselhetetlen fájdalom miatt. Ezért olyan fontos, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk daganatos 
betegeink fájdalmának felismerésére és hatékony csillapítására. 

Anamnézis 
A fájdalom anamnézis megbeszélése előtt néhány általános szempontot kell előrebocsátani. 
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1. Higgyük el a betegnek, hogy valóban fájdalma van. A fájdalom szubjektív, így a megfigyelő 
számára nem mindig nyilvánvaló a beteg fájdalmának mértéke. A legtöbb esetben a fájdalom 
látható a betegen, de különösen krónikus fájdalmak esetén, férfiaknál, egyes személyiség 
típusoknál a fájdalom külső megítélése félrevezető lehet. A fájdalom lehet nemcsak fizikális 
jellegű, így maga az alapbetegség mértéke nem mindig iránymutató a fájdalom erősségére 
vonatkozóan. Ez a totális fájdalom koncepciója szerint is megerősítést nyert. A fájdalom 
pszichés, szociális, spirituális komponense önmagában is képes kiváltani, fenntartani vagy 
fokozni a fájdalmat. 

2. Az előrehaladott daganatos betegségben szenvedő betegek csupán 1/3-ának van egy fajta 
fájdalma, 1/3-uknak kettő és 1/3-uknak három vagy több fájdalma is lehet. Ezért a részletes 
anamnézis során ezeket a fájdalmakat el kell különíteni egymástól. A különböző eredetű 
fájdalmat különböző terápiás megközelítéssel lehet megfelelően csillapítani. 

3. A fájdalom anamnézist elengedhetetlenül ki kell egészíteni fizikális vizsgálattal, mely 
neurológiai vizsgálatra is kiterjed. 

4. Fontos a fájdalom változásának folyamatos nyomon követése. A rendszeres ellenőrzés (a 
beállítás idején, akár naponta) terápiánk hatásosságának a megítéléséhez és az esetleges 
mellékhatások mielőbbi felismeréséhez is feltétlenül szükséges. 

5. Az anamnézis felvételére mindig hagyjunk elegendő időt. Főleg az első alkalommal fontos, 
hogy a beteg saját szavaival mondhassa el a panaszait, írja le a fájdalmát, esetleg különböző 
fájdalmait. 

A fájdalom anamnézis legfontosabb kérdéseit az 1. táblázatban foglaltam össze. 

1. táblázat. A daganatos beteg fájdalmának FELMÉRNI modellje 

Fizikai aktivitás Hogyan befolyásolja a fájdalom a mozgást, napi tevékenységet, étkezést, 
légvételt, széklet- és vizeletürítést? 

Erőssége A fájdalom átlagos erőssége. 
A fájdalom erőssége a különböző lokalizációkban. 
A fájdalom erősségének változásai, legerősebb-leggyengébb fájdalom az elmúlt 
24-48 órában. 
Aktuális fájdalom a kikérdezéskor. 

Lokalizáció Egy vagy több helyre lokalizálódik a fájdalom? 
Kisugárzik-e a fájdalom? Felületes vagy mély? 
Dermatomális vagy nem dermatomális? 

Minősége Minősége lehet: égő, szúró, nyilalló, hasogató, tompa, éles, görcsös, nyomó, 
lüktető. 

Életvitel Hogyan befolyásolja fájdalom az étvágyat, az alvást, a hangulatot? 
Rontja Milyen tényezők rontják vagy enyhítik a fájdalmat? 
Napszaki 
változás 

Hogyan változik a fájdalom napszakok szerint? A fájdalom erősségének 
időfüggése: reggel, délelőtt, délután, este, éjszaka a legrosszabb? 

Időbelisége Mikor kezdődött, mennyi ideje tart a fájdalom? 
Állandó vagy változó erősségű? Az áttöréses fájdalom ideje 

 

További fontos szempontok az anamnézis felvételekor: 

 Milyen a beteg aktuális pszichés állapota? Mennyire szorong, esetleg depressziós? A korábbi 
pszichés anamnézis felvétele is szükséges a pszichés kockázat felmérésére. 

 Mit gondol a fájdalomról? Mit jelent számára a fájdalom? 
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 Az éjszakai alvásra mindig rá kell kérdezni. Tud-e a beteg aludni a fájdalomtól vagy a fájdalom 
felébreszti? 

 Az áttöréses fájdalmakról külön ki kell kérdezni a beteget. Milyen gyakran jelentkezik? Milyen 
tényezők provokálják? Spontán jelentkezik? Mennyi idő alatt és mire szűnik? 

 A beteg által jelenleg rendszeresen szedett gyógyszerek. Gyakran a beteg össze-vissza szedi a 
gyógyszereket, nem tudja, mikor mit is vehet be a fájdalmára. Ezért a beteg által szedett 
összes gyógyszer nevét és pontos adagját tisztázni kell. A jelenleg alkalmazott gyógyszer(ek) 
mennyi időre szüntetik/enyhítik a fájdalmat? 

Pathogenesis 
A daganatos beteg fájdalmának nagyon sok, egymással összefüggő vagy egymástól teljesen független 
oka lehet: a daganat maga, a daganat ellenes terápia, a daganat közvetett hatása (legyengülés, 
szorulás, felfekvés, fertőzések, esések), valamint a daganattal nem összefüggő (spondylosis, epekő, 
fogfájás, ízületi gyulladás stb.) 

Fizikális vizsgálat 
A fizikális vizsgálat során általános „belgyógyászati” vizsgálatot kell végezni, amelyet a klasszikus 
betegvizsgálati módszerekkel végzünk. Ezután következik a fájdalmas terület figyelmes vizsgálata, 
amelynek része a megtekintés, tapintás, hallgatózás, kopogtatás. Az ideggyógyászati vizsgálatnak ki 
kell terjednie a reflexek, koordináció, érzőkör, agyidegek vizsgálatára. Fontos a szimpatikus 
idegrendszer, és a mozgásszervek vizsgálata. 

A fájdalom mérése 
A fájdalom erősségét - annak szubjektív volta ellenére - szükséges a beteg saját maga által 
meghatározott módon mérni. Ennek a szubjektív tünetnek az objektivizálásához két széles körben 
elterjedt skálát használunk. Az egyik a Vizuális Analóg Skála (VAS), a másik a Numerikus Skála (NS). A 
VAS egy 10 cm hosszú egyenes, ahol az egyenes baloldali vége jelenti fájdalommentes állapotot, a 
jobb oldali vége a legerősebb, legelviselhetetlenebb fájdalmat. A betegnek ezen az egyenesen kell 
bejelölnie az aktuális fájdalmát. A NS esetében a 0 a fájdalommentes állapot, a 10 a 
legelviselhetetlenebb fájdalom. Tízből 8 beteg jól tudja alkalmazni ezt a módszert. A skála az aktuális 
fájdalom meghatározását is segíti, de lehet az elmúlt időszakra, elmúlt egy-két napra is meghatározni 
az átlagos fájdalmak erősségét. Külön mérjük fel az áttöréses fájdalmak erősségét és gyakoriságát, 
kiváltó okokat. A felmérés során a következő kérdés, hogy mi a beteg célja, mi az a fájdalom, amivel 
kielégítőnek tartaná a fájdalomcsillapítást. Amit elfogadhatónak tartana a saját maga számára. Nem 
egy esetben, amikor a betegnek nagyon erős fájdalmai vannak (NS 9-10) már a fájdalom 5-ös szintre 
való csökkenésével is nagyon meg lenne elégedve. Tehát nem mindig a fájdalommentesség a cél. A 
legfontosabb, hogy a beteg saját maga számára meghatározott célt sikerüljön elérni. 

A fájdalom nyomon követésére és a terápia hatásosságának megítélésére fájdalomnapló vezetése 
javasolt. Ez nagy segítségünkre lehet a szükséges további módosításokhoz, a dózisemeléshez. 
Segítséget jelenthet a napszaki ingadozások, áttöréses fájdalmak pontosabb felmérésére is. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
Vérkép, ionok, máj és vesefunkciók, vércukor, vizeletvizsgálat és CRP. Hypercalcaemia gyanúja esetén 
szérum Ca szint. A tumormarkerek rutinszerű vizsgálata rendszerint nem indokolt, mert specificitásuk 
és szenzitivitásuk nem megfelelő. 

Diagnózis 
A vizsgálat végén törekednünk kell a fájdalom okának, típusának meghatározására. Ez határozza meg 
kezelési, gyógyszerválasztási stratégiánkat. Amennyiben lehetőség van oki kezelésre, elsősorban erre 
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törekedjünk. A daganatos betegek esetében legtöbbször a kiváltó ok nem megszüntethető, ezért csak 
állandó fájdalomcsillapító szedésével lehet a fájdalmakat enyhíteni. 

Differenciál diagnózis 
A különböző fájdalom típusok elkülönítése. Ez azért fontos, mert a különböző típusú fájdalmak 
különböző csoportú gyógyszerekkel kezelhetők. Míg a nociceptív fájdalom opioidokra jól reagál, 
addig a neuropathiás fájdalmakra kevésbe hatékonyak az erős opiodok. A neuropatiás fájdalomk 
csillapítása adjuváns szerek adásával valósítható meg a leghatékonyabban. 

Kezelés 
A fájdalom felmérését követően meg kell határozni a kezelés irányát, a szükséges változtatásokat, 
kiegészítéseket. A jelenleg elérhető gyógyszerekkel, kombinált kezeléssel 90%-ban sikerül a fájdalmat 
a megfelelő mértékben enyhíteni. Bizonyos fájdalomtípusokban és lokalizációkban onkológiai, 
radiológiai és/vagy invazív módszerek lehetnek a leghatékonyabbak. Ilyenek pl. a sugár-, a 
kemoterápiás vagy az aneszteziológiai kezelések, csontmetasztázisok esetén biszfoszfonátok vagy 
radiofarmakon kezelés. Hasi daganatok, pl. pancreas tumor esetében ggl. celiacum blokád. Nem 
szabad megfeledkezni a fájdalom pszichés, szociális és spirituális komponenseiről sem. Sok esetben 
pszichoterápia, relaxáció, depresszió kezelése, fizikoterápia több segítséget és jobb 
fájdalomcsillapítást jelent a betegnek, mint a legerősebb opioid. 

A családorvosi gyakorlatban a gyógyszeres kezelés ismerete a legfontosabb, a továbbiakban ezért 
ennek a módszere kerül részletes bemutatásra. A gyógyszerválasztást sok szempont befolyásolja. A 
beteg alapbetegsége, jelenlegi állapota, a fájdalom típusa, erőssége, a gyógyszer mellékhatás profilja, 
beviteli módja, a beteg preferenciája, korábban használt gyógyszerek hatásossága. 

A daganatos betegek fájdalomcsillapítási stratégiáját WHO ajánlása határozza meg. Az ajánlás 
alapgondolata, hogy a betegnek a megfelelő gyógyszert, a megfelelő dózisban, a megfelelő időben 
kell kapnia. A WHO 1986-ban fogalmazta meg ezt az ajánlást, mely három lépcsőből áll. Az első 
lépcsőn a nem opioid analgetikum, a második lépcsőn a gyenge opioidok, a harmadik lépcsőn az erős 
opioidok szerepelnek. Mindegyik lépcsőt kiegészítik az adjuváns szerek. A második és harmadik 
lépcsőn ugyan olyan fontos szerepük lehet a nem opiod szerek mellett. Annak ellenére, hogy a beteg 
akár gyenge, akár erős opioidot kap, szükség lehet nem opioidok adására (metamizol, paracetamol, 
NSAID), Ezek szinergista módon támogatják az oioidok hatását (pl.csontfájdalom esetén a NSAID 
adása az opioidok mellett). 

Az első lépcső 
Nem opioid fájdalomcsillapítók. 

Legfontosabb jellemzőjük, hogy plafon effektusuk van. A javasolt maximális dózis felett csak a 
mellékhatások rizikója növekszik a fájdalomcsillapító hatás nem. A világon leggyakrabban használt 
gyógyszerek a NSAID-ok. Gátolják a ciklooxigenáz (COX) enzimet, így a prosztaglandinok, tromboxán 
és a prosztaciklin képződését. A gátlás eredményeként gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, 
trombocyta aggregációt gátló hatásuk van. Három izoenzimet különböztetünk meg COX-1, COX-2 és 
legújabban COX-3. Hatásmódjuk alapján Nem opioid fájdalomcsillapítókat öt csoportba osztjuk: 1. 
nem szelektív COX gátlók, 2. szelektív COX gátlók, 3. paracetamol, 4. szalicilátok, 5. metamizol. 

1. Nem szelektív COX gátlók. Mivel COX-1 gátló hatást teszik felelőssé a gasztrointestinális (GI) 
mellékhatásokért, ezért ennél a csoportnál a GI vérzés, ulceráció a leggyakoribb mellékhatás. Az 
ulceratív mellékhatások kivédése protonpumpa gátlók (PPI) egyidejű adásával csökkenthető. 
Alacsony vérnyomású betegeknél akut veseelégtelenséget, trombocyta-aggregációt okozó hatásuk 
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miatt vérzékenységet is okozhatnak. Akut fájdalmak csillapítására továbbra is a leghatékonyabbnak 
bizonyulnak. 

2. Szelektív COX gátlók. Ennek a csoportnak a gyomor-bélrendszeri rizikója kisebb, ugyanakkor a 
veseelégtelenség és vérzékenység szempontjából nem különböznek a nem szelektív NSAID-októl. A 
kardiovaszkuláris kockázatot viszont fokozzák, ezért több gyógyszert (rofecoxib, valdecoxib, 
lumiracoxib) ki is vontak a forgalomból. A hatásuk kialakulásához hosszabb idő szükséges. Tartós 
szedés esetén javasoltak. 

3. Paracetamol. Fájdalom és lázcsillapító hatásuk van. Gyulladáscsökkentő hatásuk elhanyagolható és 
a vérlemezkeaggregációt sem gátolják. Legutóbbi kutatások szerint ennek magyarázata, hogy 
centrálisan gátolják a COX-3 enzimet az agyban és a fájdalomimpulzus terjedését a periférián. 
Legfontosabb mellékhatásuk az akár fatálissá váló májtoxicitás, amely 2-3g napi dózis esetén 
elhanyagolható. Magasabb napi dózisoknál, valamint tartós szedés esetén hepatotoxicitás 
kialakulhat. Alkoholistáknál, beszűkült máj kapacitású betegeknél alacsonyabb dózisok is toxikussá 
válhatnak. 

4. Szalicilátok. Fájdalom-, láz- és gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek. COX enzim mindkét 
formáját gátolják. Az acetilszalicilsav irreverzibilisen kötődik az enzimhez, ezért tartósan gátolja 
működését. Ezen tulajdonságán alapul vérlemezke-gátló, kardioprotektív hatása. Az aspirin három 
különböző dózistartományban eltérő hatást fejt ki: 100-200 mg gátolja trombocytaaggregációt, 2000 
mg körüli tartományban láz és fájdalomcsillapító hatása van, 4000-6000 mg dózistartományban 
kifejezett gyulladáscsökkentő hatással bír. Mellékhatásai: allergia, nyálkahártya irritáció, vérzés. 
Érzékeny egyéneknél jelentkezhetnek a szalicilizmus tünetei: szédülés, hányinger, hányás, fülzúgás, 
halláscsökkenés. A szalicilátok a veseműködést is rontják. 

5. Metamizol. Erős fájdalom- és lázcsillapító. Gyulladás gátló hatása gyenge. Erősebb a láz és 
fájdalomcsillapító hatása, mint a paracetamolnak. Legszélesebb körben használt az Algopyrin. Jól 
tolerálható szer, ámbár agranulocytozist okozó mellékhatása miatt sok országban nem használják. A 
rövid ideig, ajánlott dózistartományban való alkalmazás estén elhanyagolható. Legutóbbi adatok az 
agranulocytosis gyakorisága szerint 0,5-4/millió. 

A második lépcső 
A második lépcsőn leggyakrabban használt szer jelenleg a tramadol. 

Tramadol. Szintetikus kodein származék. Az orális morfin:tramadol fájdalomcsillapító hatás aránya 
1:4. Szájon át alkalmazva gyorsan és jól felszívódik. A májban metabolizálódik és a vesén keresztül 
ürül ki a szervezetből. A tramadol kettős módon hat: részben az opioid receptorokhoz kötődve 
gyenge µ-receptor agonista, részben gátolja a szerotonin-noradrenalinfelvételt. Ezzel a leszálló pályák 
gátló hatását aktiválja. (Ezúton hatnak a triciklikus antidepresszánsok is, de a tramadolnak nincs sem 
anticholinerg, sem antidepresszáns hatása.). A tramadolnak ez a két hatása egymással szinergisztikus. 
Éppen ezért a tramdol neuropáthiás fájdalmak csillapítására is alkalmas lehet, amennyiben a 
neuropathiás fájdalom komponens nem kifejezett. Csökkenti az epilepsziás görcsküszöböt. Ezért 
epilepsziás betegeknél, agyi tumorok estén nem ajánlott. Fontos kiemelni, hogy az első lépcsőn 
használt szerekhez hasonlóan plafon effektusuk van. Mellékhatásai: szédülés, émelygés, hányinger. 
Intravénás adásakor hányás, székrekedés. Széles körben alkalmazható, mert a dózisok és a beviteli 
módok széles palettája áll rendelkezésre. 

További szerek a kodein és származéka a dihydrocodein, valamint a dextropropoxyphen. A 
dihydrocodein DHC Continus néven van forgalomban. Napi adagja 2x60 mg. Hányinger, hányás 
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mellékhatásként jelentkezhet, ami az első néhány nap után csökken, megszűnik. A másik fontos 
mellékhatás, a székrekedés viszont nem változik, ezért laxatívum adása indokolt. 

A gyenge opioidok az első lépcsőn lévő gyógyszerekkel, adjuváns szerekkel jól kombinálhatók, 
hatásuk szinergista. 

A harmadik lépcső 
Erős opioidok. Az erős opioidok nem a legvégső stádiumú betegek utolsó reményei, hanem szükséges 
és nélkülözhetetlen elemei a korszerű és hatékony fájdalomcsillapításnak akár a betegség korai 
szakaszában. Legfontosabb jellemzőjük, hogy a dózis-hatás görbe lineárisan változik tehát, tehát 
nincs plafon effektusuk. A dózis korlátlanul emelhető a kielégítő fájdalomcsillapító hatás eléréséig 
illetve a mellékhatások megjelenéséig. 

Az opioidok beviteli módjai: orális, transzdermális, rectális, parenterális (subcutan, intravénás, 
intramuszkuláris), epidurális, intrathecális. A gyógyszerek beviteli módja lehetőleg szájon át vagy 
transzdermálisan javasolt. Hatásukat az opioid receptorokon (µ, κ, δ) keresztül fejtik ki. A 
receptorokon való aktivitásuk különböző ezért, mind a hatás, mind a mellékhatás profiljukban 
eltérések mutatkoznak. A hazánkban leggyakrabban használt erős opioidok a morfin, a fentanyl, a 
hydromorphon, az oxycodon és a methadon. 

Morfin. A morfin még mindig az opioid fájdalomcsillapítók standardja. A gasztrointesztinális 
traktusból jól felszívódik, a májban glucuronizáció révén morfin-3-glucuronid (M3G) és morfin-6-
glucuronid (M6G) képződik. Az M3G-at teszik felelőssé a morfin neurotoxikus mellékhatásaiért. Az 
M6G az aktív metabolitja, erősebb fájdalomcsillapító hatása van, mint az anyavegyületnek. A 
metabolitok a vesén keresztül ürülnek ki. Beszűkült vesefunkciók esetén a metabolitok 
akkumulálódhatnak, és toxikus mellékhatások alakulhatnak ki. A morfin plazma felezési ideje és 
fájdalomcsillapító hatása is 2-4 óra. Kezdő dózisa 2x30 mg, beszűkült májfunkció, idős kor esetén 
2x10 mg. A felfelé titrálás 100 mg alatt 100%-kal is történhet, 100 mg felett az emelés léptéke 50% 
legyen. Az emelés 24-48 órán belül történjen meg, amennyiben a kezdő dózis nem biztosít kielégítő 
fájdalomcsökkentést. A mellékhatások szoros monitorozása szükséges. 

Fentanyl. A fentanyl szemi-szintetikus, lipidoldékony vegyület. Elsősorban a májban metabolizálódik, 
és legnagyobb része a vizelettel ürül ki. Jelenleg injekció, és transzdermális tapasz és buccalis tabletta 
formájában érhető el hazánkban. A fentanyl tapasz a legelterjedtebb a daganatos 
fájdalomcsillapításban Magyarországon. Kiszerelési formái: 12,5, 25, 50, 75, 100 µg/h. A beteg 
számára jól tolerálható, kevésbé okoz obstipációt, mint a morfin. Hetvenkét órán keresztül fejt ki a 
hatását. Az első felhelyezéskor a hatás teljes kialakulásához 16-24 óra szükséges, ezért fontos, hogy a 
beteg korábbi fájdalomcsillapítóját ne felhelyezéskor azonnal hagyjuk el, hanem az első napon még a 
korábbi fájdalomcsillapító csökkentett dózisát kapja meg. További probléma, hogy a betegek közel 
egyharmadánál, a tapasz hatása nem tart ki 72 órán keresztül („high output szindrómás” betegek). Az 
irodalom ezt mint harmadik napos jelenséget írja le. Akkor beszélhetünk erről, amikor a tapasz 
fájdalomcsillapító hatása az első két napon teljesen kielégítő, viszont a harmadik napon fokozódó 
fájdalom jelentkezik. Sokszor a betegek ezt nem konkrét fájdalomként jelzik, hanem rosszabb 
napként írják le. A fájdalom anamnézis részletes felvételekor derül ki, hogy a „rosszabb” napok 
mindig a tapasz csere előtti utolsó napokra esnek. Ezeknél a betegeknél három alternatíva 
lehetséges: 1. A harmadik napokra kiegészítő fájdalomcsillapítót adunk (pl. Sevredolt), 2. Átváltjuk a 
beteget egy másik erős opioidra, 3. a tapaszt 48 óránként cseréljük. 

Láz esetén a fentanyl felszívódása a bőrből fokozódhat, ezért ekkor azonnali lázcsillapítás szükséges a 
toxicitás elkerülésére. A fentanyl dózisát 25µg/h lépésenként emeljük. Az emelés akár 72 óránként (a 
következő tapasz cserével) is történhet. A fentanyl hatását hátrányosan befolyásolja, ha a betegnek 
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generalizált oedémája van, a tapasz sugárkezelt bőrfelületre kerül, a beteg izzadékony és a tapadás 
nem teljes. Ezek a tényezők mind csökkenthetik a tapasz hatékony felszívódását. 

Hydromorphon. Szemiszintetikus opioid agonista. Plazma felezési ideje rövid: 2-3 óra. 
Magyarországon caps. Palladone, mely 12 órás hatású, tabl. Jurnista 8, 16, 32, 64 mg 
hatáserősségben, mely 24 órás hatású van forgalomban. A hydromorphon morfin equianalgetikus 
arány 1:5, biológiai hasznosíthatósága 30-40%. Máj- és veseelégtelenségben is javasolható, mivel a 
vastagbélből szívódik fel. A betegek számára jól tolerálható, nagyon jó a mellékhatás profilja. A napi 
egyszeri bevétel is nagy előnyt jelent. Dózisemelés 48 óránként javasolt. A betegek a magas dózisokat 
hosszútávon is jól tolerálják. 

Oxycodon. Az oxycodon µ-, és kifejezettebben κ-agonista. Szájon át szedve kétszer hatékonyabb, 
mint a morfin. Jobb a biológiai hasznosulása (65-85%), mint a morfiné (30-35%). A hazánkban 
forgalomban levő Oxycontin (10, 20, 40, 80 mg) bifázisos készítmény, ami azt jelenti, hogy az azonnal 
ható komponense már 45 perc múlva hat és 4 órán keresztül fejti hatását. Ekkor azonban a retard 
komponens már hat és 12 órán keresztül fejti ki hatását. Mellékhatás profilja kedvezőbb a 
morfinénál. Kevésbé okoz hallucinációt és viszketést, viszont székrekedés a morfinhoz hasonló 
mértékben jelentkezik. 

Methadon. A methadon µ- és δ-receptor agonista, valamint N-metil-D-aspartát (NMDA)-antagonista. 
Nálunk daganatos fájdalomcsillapításban kevésbé elterjedt. Nincs aktív metabolitja, amely 
akkumulálódna, ezért veseelégtelenségben is ajánlható. Plazma felezési ideje viszont igen hosszú, 13-
80 óra, ezért a kumuláció veszélye miatt otthoni ellátásban methadonra rotálás nem javasolt. Intézeti 
körülmények között egy hét alatt átállítható a beteg. Neuropáthiás fájdalmak esetén nagyon jó 
hatású. 

Adjuváns szerek 
Adjuváns analgeticumnak tekintünk egy gyógyszert, ha elsődleges indikációja nem a 
fájdalomcsillapítás, de bizonyos fájdalom típusokban hatékony szinergizmust mutat az erős hatású 
szerekkel. Az adjuváns analgetikumok a WHO ajánlások bármely lépcsőjén alkalmazhatók. Ezek a 
következők lehetnek: 

 Antikonvulzívumok: carbamzepin 

 Neuroleptikumok: haloperidol, chlorpromazin, levomepromazin 

 Anxiolitikumok: diazepam, alprazolam 

 TCA: amitriptylin, imipramin 

 Kortikoszteroidok: dexamethazon, methylprednizolon 

 Egyéb szerek: izomrelaxánsok, antibiotikumok, biszfoszfonátok, diuretikumok. 

Ha folyamatos égő jellegű fájdalom okozza a beteg fő panaszát, akkor elsődlegesen 
antidepresszánsok választandók. Ha a fájdalom paroxizmusokban jelentkező lancináló jellegű, akkor 
antikonvulzív szerrel kell a kezelést megkezdeni. Ha a beteg mindkét komponenst jelen van, akkor az 
antidepresszánst az antikonvulzív szerrel kombinálni lehet. 

Áttöréses fájdalom 
Ezen a beteg által megélt fájdalom átmeneti erőteljes fokozódását értjük, amikor a bazális fájdalom 
relatíve stabil és megfelelően kontrollált. Más megfogalmazás szerint, amit a rendszeresen használt 
opioid nem csillapít megfelelően. Az otthoni fájdalomcsillapítás egyik legnehezebb feladata a 
megfelelő, gyors és hatékony szer kiválasztása az áttöréses fájdalmakra. Jelenleg hazánkban elérhető 
gyógyszerek az áttöréses fájdalmak kezelésére: 
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 Tabl. Sevredol (10, 20 mg). Rövid hatású morfin, hatás kezdet 25-30 perc. Hatástartam 4-6 
óra. 

 Tabl. Lunaldin (100, 200, 400, 800 µg/h) Buccalis fentanyl tabletta. Hatás kezdet 15-20 perc. 

 Spray Instanyl (100 µg/puff) 

Ellenőrzött szerek rendelése 
A családorvosi gyakorlatban az ellenőrzött szerek felírásával kapcsolatban még mindig több probléma 
merül fel. Leggyakrabban az a tévhit, hogy az erős hatású opioidok (ellenőrzött szerek) felírásához 
javaslat kell. Szakorvosi javaslat nem kell az opioidok felírásához, sőt a háziorvos az, aki az ellenőrzött 
szer rendszeres és tartós rendelésére jogosult. 

A daganatos megbetegedés okozta fájdalom csillapítására felírt gyógyszerek legtöbbje „kiemelt” 
támogatással rendelhető. A betegnek csak a dobozdíjat kell kifizetnie. Kivétel ez alól a Sevredol 
tabletta, amely sajnos még mindig csak normatív támogatással írható fel. 

Az ellenőrzött szerek felírását a 43/2005. (X.15.) EüM rendelet szabályozza az alábbiak szerint. A 
hatályos jogszabály különbséget tesz orvos és a háziorvos között. Ennek hangsúlyozása azért fontos, 
mert minden orvos rendelhet erős hatású opioidot, de a rendszeres felírásra csak a családorvos 
jogosult. 

Bármely orvos felírhat egyszeri alkalommal maximálisan 15 napra elegendő erős hatású opioidot. 
Amennyiben a betegnek előreláthatólag 30 napnál hosszabb időn át folyamatosan szüksége lesz az 
erős opioidra, annak további felírására a családorvos jogosult. Ebből következik, hogy adott esetben 
az orvos akár két egymást követő alkalommal is rendelhet 15 napra elegendő ellenőrzött szert. 

A 30 napot meghaladó rendelésre kizárólag háziorvos jogosult. Ekkor kötelező az értesítő kiállítása, 
melyet a recepttel együtt a kiválasztott patikába kell vinni. Amennyiben a gyógyszer adagja módosul, 
a módosított adagról újabb értesítő kiállítása szükséges a patika részére. A háziorvosnak lehetősége 
van maximálisan 30 napra elegendő erős hatású opioid felírására egy alkalommal. Amennyiben 
viszont a beteg az erős opioid beállítási időszakában van, vagy fájdalmai gyakran változnak, javasolt a 
csak 15 napra történő felírás. Ezzel lehetővé tesszük a dózis változtatások rugalmasabb nyomon 
követését. Az újabb értesítő kiállítása plusz feladat és az ezzel járó dokumentáció is növekszik, de ez 
nem lehet akadálya annak, hogy a beteg fájdalmainak megfelelő csillapítására a szükséges dózist 
megkapja. Nem egy alkalommal előfordul, hogy a betegnek (hozzátartozónak) azt mondják, hogy 
ossza be az opioid fájdalom csillapítót, mert a következő időpontig nem tudnak felírni további 
gyógyszert. 

A felírt ellenőrzött szert a felírást követő ötödik munkanapon túl nem lehet kiadni. Ebbe a felírás 
napja nem számít bele, valamint a hétvégi vagy ünnepnapok számával meghosszabbodik. 

Az ellenőrzött szerek hétvégi kiváltása is sok esetben problémát jelent. Ezért fontos tudni, hogy 
amennyiben a kiváltó értesítővel rendelkezik, és a hétvégére esne a következő vény kiállítása, ebben 
az esetben a hétvégét megelőző napon kiállított vényt a patika köteles kiszolgálni, mivel a vény a 
kiállítás napján már érvényes, és ennél fogva kiváltható. 

A beteg kórházból való haza kerülésekor újabb értesítő kiállítására lehet szükség, a dózis 
módosításának megfelelően. A beteg hazabocsátásakor jogszabály szerint az elbocsátó intézmény 
kötelessége az elbocsátás napjára beteg ellenőrzött szerrel való ellátása. Legtöbbször a pénteki 
hazabocsátások szokták a problémát jelenteni. Ilyenkor két megoldás lehetséges: vagy a beteg 
intézeti kezelőorvosa látja el a beteget recepttel, vagy ha lehet tudni a dózismódosítást, a háziorvos 
pénteki rendelésén még megírható az újabb értesítés. Körültekintést és átgondolt együttműködést 
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igényel a családorvos, a kezelőorvos és a családtag réséről az ilyen helyzetek megoldása, mert az a 
gondolat, hogy a beteg fájdalomcsillapító nélkül, vagy nem megfelelő dózisú gyógyszerrel marad a 
hétvégére mind a betegnek, mind a hozzátartozónak nagyon sok plusz stresszt jelent. 

Gépjárművezetés erős hatású opioidok szedése estén 
Gyakorta felmerülő probléma, hogy az erős opioidokat szedő beteg vezethet-e gépkocsit? Ellenőrzött 
hatású szer szedése nem kizáró oka a vezetésnek. Nagy körültekintést és egyedi elbírálást igényel, 
hogy melyik beteg mikor vezethet gépjárművet. Szerencsére már hazánkban is szerepel néhány 
ellenőrzött szer alkalmazási leiratában ez az orvos elbírálására bízott ajánlás, pl. az OxyContin 
gyógyszerleírásában ez szerepel: 

„A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre Az 
OxyContin károsíthatja ezen képességeket. Ez főleg a kezelés elkezdésekor, dózisnöveléskor, 
készítmény váltáskor fordulhat elő, vagy ha az OxyContint alkohollal vagy más központi idegrendszert 
gátló gyógyszerrel együtt alkalmazzák. Stabil kezelés beállítása után általános eltiltás nem adható, a 
kezelőorvos eldöntheti egyedileg. Kérje ki orvosa véleményét ebben a kérdésben.” 
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Betegtájékoztató 
A fájdalom mindannyiunk számára különböző. Ugyanazon betegség hasonló stádiuma esetén is 
különböző fajdalom jelentkezhet a betegeknél. Körülbelül tíz kezelt daganatos betegből háromnak 
lesz fájdalma. Előrehaladott daganatos betegség esetén (a betegség visszatért vagy tovább terjedt) 
minden 10 betegből 7-nek lesznek fájdalmai. A fájdalom nagyon összetett jelenség. A daganat mellett 
sok más tényező is befolyásolja a fájdalmat, pl. a beteg hangulata, szorongás, depresszió, 
kialvatlanság, székrekedés, egyéb társbetegségek stb. 

A fájdalom erőssége nincs összefüggésben a daganat súlyosságával. Fontos, hogy a fájdalomról 
mindig tájékoztassa, kezelőorvosát, családorvosát. 

A daganatos fájdalmak legnagyobb része a mai korszerű fájdalomcsillapítókkal megfelelő mértékben 
enyhíthető. Előfordulhat, hogy orvosa több különböző fájdalomcsillapító gyógyszer egyidejű szedését 
javasolja. A gyógyszerek beszedésének időpontját pontosan be kell tartani, akkor is, ha nem 
jelentkezett a fájdalom. Az a cél, hogy a fájdalomcsillapítók úgy legyenek beállítva, hogy a fájdalom 
ne jelentkezzen újra a következő gyógyszer bevételéig. Ha a gyógyszert csak később veszi be, amikor 
a fájdalom már kialakult, sokkal nehezebben fog megint csillapodni. 

Az erős hatású szerek (pl. morfin, fentanyl) használatának kezdetén előfordulhat fokozott álmosság, 
hányinger, de ezek az első néhány nap után a legtöbb esetben enyhülnek, majd teljesen meg is 
szűnnek. Ezeknek a szereknek a jellemző és nem múló mellékhatása a székrekedés. Ezért ezeknek a 
gyógyszereknek a szedése esetén legtöbbször székletlazító, bélmozgató rendszeres szedése is 
szükséges. 

Új fájdalom jelentkezésekor mindig tájékoztassa orvosát, hogy a lehető leggyorsabban azok 
enyhíthetők legyenek. 

Tesztkérdések 
1. Milyen gyakori előrehaladott daganatos betegség esetén a fájdalom? 
A. 35-40% 
B. 80-90% 
C. 50-60% 
D. 20-30% 
E. 90-100% 
 
2. Mi jellemző a neuropátiás fájdalomra, kivéve egyet? 
A. Égő 
B. Nyilalló 
C. Érzéskieséssel járhat 
D. Jól lokalizált 
E. Áramütésszerű 
 
3. Milyen komponensei vannak a fájdalomnak? 
A. Fizikai 
B. Emocionális 
C. Spirituális 
D. Szociális 
E. A fentiek mindegyike 
 
4. Mi jellemző az áttöréses fájdalomra, egyet kivéve? 
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A. A beteg által megélt fájdalom átmeneti fokozódása, amikor a bazális fájdalom relatíve stabil és 
megfelelően kontrollált 
B. Az a fájdalom, amit a szokásos és rendszeresen használt opiát dózis nem csillapít megfelelően 
C. Az áttöréses fájdalom csak mozgásra jelentkezhet 
D. Az áttörése fájdalom spontán is jelentkezhet 
E. Az áttöréses fájdalom lehet nociceptív, neuropáthiás vagy kevert fájdalom 
 
5. A WHO második lépcsőjén leggyakrabban használt opioid: 
A. Codein 
B. Metamizol 
C. Buprenorphin 
D. Tramadol 
E. Dextropropoxyphen 
 
6. A WHO harmadik lépcsőn leggyakrabban használt szerek, egyet kivéve? 
A. Morphin 
B. Oxycodon 
C. Fentanyl 
D. Dihydrocodein 
E. Methadon 
 
7. A fentanyl transzdermális tapaszra jellemző, egyet kivéve: 
A. Az első tapasz felhelyezésekor a teljes hatás kialakulásához 16-24 óra szükséges 
B. A betegek egyharmadánál a harmadik napos jelenség 
C. Jól tolerálható a betegek számára 
D. Jó választás nehezen nyelő betegeknél 
E. A tapasz eltávolítása után azonnal lecsökken a fájdalomcsillapító hatása 
 
8. A fentanyl transzdermális tapasz bőrből való felszívódását befolyásolja, egyet kivéve: 
A. Generalizált oedema 
B. Sugárkezelt bőrfelület 
C. Izzadás 
D. Láz 
E. Zuhanyzás 
 
9. Mikor javasolt elsőként hydromorphont választani az erős opiodok közül, kivéve egyet? 
A. Májelégtelenség esetén 
B. Veseelégtelenség esetén 
C. Változó fájdalmak esetén 
D. Nyelési nehezítettség esetén 
E. Jó nyelési képesség esetén 
 
10. A neuropátiás fájdalmak kezelésére legmegfelelőbb gyógyszerek, kivéve egyet: 
A. Amitriptylin 
B. Paracetamol 
C. Pregabalin 
D. Carbamazepin 
E. Tramadol 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: D, 3: E, 4: C, 5: E, 6: D, 7: E, 8: E, 9: D, 10: B 



 2882 

Hospice ellátás, a terminális állapotú betegek otthoni ellátása 
dr. Csikós Ágnes 
Magyarországon az elmúlt évtizedben a családorvosok egyre nagyobb számban látnak el végső 
stádiumú, haldokló betegeket az otthonaikban. A kórházi ágyszám leépítések is hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a végső stádiumú betegeket egyre többször otthonukba bocsátják. E mellett sokszor a betegek 
és/vagy családtagjaik fogalmazzák meg, hogy nem szeretnének kórházba menni. A terminális állapotú 
betegek otthoni ellátása az egészségügyi, szociális és családi erőforrások összefogásával, a 
megoldandó feladatok összehangolásával lehetséges. Ez a nagyon igénybevevő feladat a 
családorvosok számára is plusz megterhelést jelent. A hospice ellátási formától nemcsak a beteg és 
családja, de a családorvosok is segítséget kaphatnak betegük terminális ellátáshoz. 

Definíció 
A már csak tüneti kezelésben részesíthető - elsősorban daganatos –betegek testi és lelki tüneteinek 
enyhítésére kialakított ellátás, mely a humánus kezelést, az emberi méltóság megőrzését tartja 
elsődlegesnek. Az ellátás multidiszciplináris szemléletű. A hospice ellátásban orvosok, ápolók, 
szociális munkások, gyógytornászok, pszichológusok, lelkészek, dietetikusok és önkéntes segítők 
vesznek részt. A csoport tagjai a beteg igényeinek és állapotának megfelelően vesznek részt a 
gondozásban, támogatják a családot. A hospice ellátás középpontjában elsősorban a palliatív kezelés, 
azaz a tünetek kezelése, enyhítése áll, nem pedig a betegség. A pallio szó jelentése: betakarni, 
enyhíteni, óvni. 

A hospice gondozás célja 
A betegek fájdalmainak és tüneteinek csökkentésével, lelki szenvedéseik enyhítésével a lehető 
legjobb életminőség elérése, valamint a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász időszakában. A 
hospice gondozás fő célja a halál meghalás emberhez méltó körülményeinek megteremteni a halál 
bekövetkeztéhez, a haldokló beteg magas szintű tüneti kezelése és holisztikus ellátása. 

A hospice filozófiája 
Értékeli és becsüli az életet, de a halált az élet részének, a haldoklást természetes folyamatnak 
tekinti. A testi tünetek enyhítésén túl magába foglalja pszichológiai és spirituális gondozást, valamint 
támogatást biztosít a család számára. A betegség lefolyását nem befolyásolja, a tünetek enyhítésére, 
a szenvedés csökkentésére törekszik. A hospice-ban dolgozók tapintatosan, de őszintén beszélnek 
gondozottaikkal betegségükről és állapotukról. 

A modernkori hospice 
A modernkori hospice az 1960-as években Angliából indult és Cicely Saunders nevéhez fűződik. 
Ápolóból, szociális munkássá, majd orvossá képezte magát és az ő kezdeményezésére épült fel a St. 
Christopher Hospice, amely 1967-ben nyitotta meg kapuit Londonban. Itt a végső stádiumú 
daganatos betegek tüneteit enyhítették és pszichés támogatást is nyújtottak a betegeknek és 
családjuknak. Indiában a Nobel-békedíjas kalkuttai Teréz anya, az Amerikai Egyesült Államokban 
Elisabeth Kübler-Ross (aki először írta le a haldoklás pszichológia stádiumait) az meghatározó 
személyiség, aki Cicely Saunders mellett az életvégi ellátást forradalmasították, új elméleti alapokra 
helyezték és a gyakorlatba megkezdték ennek megvalósítását. A hospice-ok a későbbiekben 
mindenütt az általuk kialakított filozófiát és alapelveket követték tevékenységük szellemében és 
gyakorlatában. E három kiváló asszonyt tekintjük a tanatológia, a halállal, haldoklással és a gyásszal 
foglalkozó tudomány megalapítóinak. 

A hospice magyarországi története 
A hospice mozgalom és szellemiség fejlődése a közép-kelet-európai országokban jóval később indult 
el. Azt mondhatjuk, hogy ezekben az országokban körülbelül 20 éves lemaradás figyelhető meg. A 
magyarországi hot mozgalom az 1980-as évek végén a kilencvenes évek elején indult. Ebben Polcz 
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Alaine munkásságának kiemelkedő szerepe van. Ő világított rá először rávilágított a haldokló betegek 
(gyermekek) elégtelen ellátására, komplex szükségleteire. Az első magyarországi hospice szervezet, a 
Magyar Hospice Alapítvány alapító tagja. 1995-ben megalakult a Magyar Hospice Palliatív Egyesület, 
mely a magyarországi hospice ellátó szervezeteket összefogó, érdekvédelmi szervezet. 

A Magyar Hospice Alapítvány, a Magyar Hospice- Palliatív Egyesület és más civilszervezetek együttes 
és kitartó munkájának köszönhetően az 1997. évi CLIV. új Egészségügy Törvény 99. bekezdésében 
leírásra kerül a hospice, mint a haldokló betegek legmegfelelőbb ellátási formája. 1997 és 2004 
között a meglévő alaptörvényi háttér ellenére a hospice ellátás bevezetése nem tudott továbblépni a 
szakmai és személyi minimum feltételek és a finanszírozási szabályozások hiányában. 

A hospice ellátás szakmai és személyi minimumfeltételei a 15/2004. (II.8.) ESzCsM rendeletben 
kerültek meghatározásra. A rendelet két ellátási formát ír le és szabályoz részletesen. A beteg 
otthonában történő és az intézeti hospice ellátást. A minimum feltételek megléte lehetővé tette az 
ellátási forma valós bevezetését, integrálódásának megkezdését az egészségügyi rendszerbe. 
Hazánkban a hospice ellátás 2004 óta az egészségügy finanszírozott része. A beteg és családja 
számára ingyenes ellátás. A hazai hospice ellátás különböző formái jelentős fejlődésen mentek 
keresztül (1. táblázat). 

1. táblázat. A magyarországi hospice ellátás fejlődése 

Ellátási formák, betegek 2003 2005 2009 

Hospice szervezetek száma 26 48 69 
Fekvőbeteg hospice szolgálat (ágyszám) 4 (56) 10 (133) 11 (171) 
Otthoni hospice ellátó csoport 14 28 53 
Hospice ellátás ápolási intézetben 4 6 2 
Mobil team 4 4 3 
Ellátott betegszám/év 2230 3115 4861 
 

A 2006-ban megjelent Nemzeti Rákellenes Programban is leírásra kerül a hospice-palliatív ellátás 
definíciója, ellátási formái, valamint a WHO ajánlása. Eszerint „minimum 5 palliatív ágy kell százezer 
lakosra, tehát minimum 500 hospice-palliatív ágyra van szükség Magyarországon.” A program 
továbbá megfogalmazza: „A palliatív ellátás, hospice koncepciója hazánkban új keletű, még nem 
bontakozott ki valódi értékéhez méltóan”. 

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület, hospice szervezetek, az Egészségügyi Minisztérium és az OEP 
2000 májusában jelentette meg először az ide vonatkozó szakmai irányelveket „A terminális állapotú 
daganatos betegek palliatív ellátása” címmel, amelyet 2002-ben, majd 2010-ben aktualizálva újra 
kiadott. Ezen irányelvek szerint dolgoznak a magyarországi hospice ellátók. 

Hospice ellátási formák 
Jelenleg Magyarországon két ellátási forma finanszírozott. Az otthoni hospice ellátás, valamint a 
fekvőbeteg intézményi hospice ellátás, hospice osztály vagy önálló hospice ház formájában. Néhány 
kórházi mobil csoport is működik, de ez az ellátási forma még nem terjedt el elsősorban a 
finanszírozás hiánya miatt. Nappali gondozókra és szakambulanciákra is nagy szükség lenne, de 
jelenleg ezek az ellátási formák sem OEP által támogatottak. 

Az otthoni hospice ellátás elrendelése 
A terminális állapotú, már kuratív onkológiai kezelésben nem részesülő betegek kerülhetnek hospice 
ellátásba. A betegek palliatív célú onkológia kezelést kaphatnak a hospice ellátás idején. A hospice 
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ellátás elrendelése a kezelő orvos javaslatára a családorvos hatásköre. Egy alkalommal 50 vizit 
rendelhető, mely két alkalommal meghosszabbítható. Így minden betegnek 150 a maximális 
finanszírozott vizit száma. Fontos kiemelni, hogy otthoni szakápolással együtt nem rendelhető. A 
terminális állapotú beteg otthoni gondozásának feladatait a 2. táblázat foglalja össze. 

2. táblázat. terminális állapotú beteg otthoni gondozásának feladatai 

Ápolási teendők 
A betegség előre haladásával 24 órás felügyelet 
A beteg kínzó tüneteinek, fájdalmainak enyhítése 
A gyógyszerek hatásának és mellékhatásainak folyamatos ellenőrzése, azok szükség szerinti 
változtatása 
Ápolási, kényelmi eszközök beszerzése, hogy a beteg otthoni ellátása könnyebbé váljon. 
Folyamatos pszichés és érzelmi támogatás, megerősítés 
Nyílt és őszinte kommunikációt a beteggel és a családdal. Rendszeres tájékoztatás 
Az otthoni ellátás szociális körülményeinek megteremtése 

 

A családorvos és a hospice ellátás 
A családorvos az, aki a beteg állapotának romlásakor, a betegség előrehaladásakor először gondolhat 
arra, hogy a beteg otthoni hospice ellátásba kerüljön. Kollégákkal beszélgetve többször került 
megfogalmazásra, hogy úgy érzik, lemondanak a betegről, ha a hospice ellátást ajánlják. A hospice 
ellátás nem lemondás, hanem egy plusz segítség a beteg, családja és a családorvos számára is. 
Azoknak a betegeknek, akik súlyos előrehaladott betegségük ellenére is otthonukban szeretnének 
maradni és ott ellátást kapni, az otthoni hospice ellátás jelentheti azt a segítséget, mellyel ez a 
kívánság megvalósulhat. A beteget ellátók körét a hospice koordinátor és a hospice orvos határozza 
meg, ami a beteg állapotának függvényében rugalmasan változhat. Lehet, hogy ápolói segítségre, de 
lehet, hogy pszichés támogatásra van elsősorban szükség. Tapasztalataink szerint a hozzátartozóknak 
legalább annyi segítségre van szükségük, mint a betegeknek. A beteg súlyos tüneteinek enyhítésére 
gyakori orvosi vizit lehet indokolt. A hospice csoport tagjai, a beteg állapotának és a család 
igényeinek függvényében, akár napi rendszerességgel is látogatják a beteget. A legfontosabb, hogy a 
betegek a megfelelő időben - ne túl későn - kerüljenek hospice ellátásba. A családorvosok és a 
hospice ellátók szoros együttműködése segítheti elő, hogy a terminális állapotú betegek otthoni 
ellátása minél elfogadottabbá váljon. Ez azért is fontos, mert magyarországi kutatási eredmények is 
alátámasztják, hogy az emberek többsége otthonában kíván maradni és ott ellátást kapni súlyos, 
halálos betegsége estén is. 

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület honlapján további információk találhatók a hospice ellátásról, 
valamint az országban működő intézeti, otthoni és mobil szolgáltatókról. Település szerinti keresés a 
www.hospice.hu oldalon. 
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Betegtájékoztató 

Az otthoni hospice ellátás 
A hospice a már csak tüneti kezelésben részesíthető, - elsősorban daganatos – végstádiumú betegek 
testi és lelki tüneteinek enyhítésére kialakított ellátás, mely a humánus kezelést, az emberi méltóság 
megőrzését tartja elsődlegesnek. Az otthoni hospice ellátás a betegeket életük utolsó szakaszában, 
otthonukban, szeretteik körében ápolja, gondozza. 
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A hospice otthon ápolási csoportoknak általában - az ápolókon és az orvosokon kívül – a szociális 
munkások, mentálhigiénikusok, pszichiáterek, lelkészek, gyógytornászok, dietetikusok és önkéntesek 
is ugyanolyan fontos tagjai. 

Gyakori kérdések az otthoni hospice ellátással kapcsolatban 
 Kik kerülhetnek hospice ellátásba? Elsősorban olyan daganatos betegek, akik már nem 

részesülnek aktív/gyógyító kezelésben és egyetértenek a tünet és kényelemorientált 
gondozással. 

 Miben tud segítséget nyújtani a hospice ellátás? A betegek tüneteinek enyhítésében (pl. 
fájdalomcsillapítás), hozzátartozók segítése a beteg ápolásában, valamint a beteg és családja 
lelki támogatásában. Az otthoni betegellátáshoz gyógyászati segédeszközöket illetve 
kényelmi eszközöket kölcsönzünk. 

 Kiknek ajánlható az otthoni hospice ellátás? Azoknak, akik súlyos, előrehaladott betegségük 
ellenére is otthonukban kívánnak maradni és van olyan családtagjuk, aki az otthoni ápolást 
vállalni tudja. Ehhez a gondozáshoz nyújt segítséget, támogatást a hospice. 

 Milyen költségei vannak az otthoni hospice ellátásnak? Az otthoni hospice ellátás a beteg és 
családja részére ingyenes. 

Tesztkérdések 

1. Mi a hospice gondozás célja? 
A. A beteg fájdalmainak és egyéb testi tüneteinek enyhítése 
B. A lelki és spirituális támogatás 
C. A lehető legjobb életminőség megőrzése 
D. A hozzátartozók segítése a betegség és a gyász időszakában 
E. A fentiek mindegyike 
 
2. Mi a hospice filozófiája? 
A. Értékeli, becsüli az életet 
B. A halált az élet részének, a haldoklást természetes folyamatnak tekinti 
C. A testi tünetek enyhítésén túl magában foglalja a pszichológiai és spirituális támogatást 
D. Az ellátás egysége a beteg és családja 
E. A fentiek mindegyike 
 
3. Ki kérheti a hospice ellátásba vételt? 
A. A beteg 
B. A beteg hozzátartozója 
C. A beteg családorvosa 
D. A beteg kezelőorvosa 
E. A fentiek bármelyike 
 
4.Kik a hospice ellátó csoport tagjai? 
A. Orvos, ápoló 
B. Orvos, ápoló, gyógytornász 
C. Orvos, ápoló, gyógytornász, pszichiáter, szociális munkás, dietetikus 
D. Orvos, ápoló, gyógytornász, pszichiáter, szociális munkás, dietetikus, önkéntes 
E. Ápoló, gyógytornász, pszichiáter, szociális munkás, dietetikus 
 
5.Ki rendelheti el a hospice ellátást? 
A. A kezelőorvos 
B. A családorvos 
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C. A kezelőorvos javaslatára a családorvos 
D. Bármely orvos 
E. Csak onkológus 
 
6. Hány hospice vizit rendelhető el egy betegnek? 
A. 14, mely két alkalommal hosszabbítható 
B. 50, mely nem hosszabbítható 
C. 50, mely két alkalommal hosszabbítható 
D. 100 vizit 
E. 50, mely egy alkalommal hosszabbítható 
 
7. Milyen feladatokat jelent a terminális állapotú beteg otthoni gondozása? 
A. Ápolási teendőket, 24 órás felügyeletet 
B. A beteg tüneteinek kezelését 
C. Ápolási, kényelmi eszközök beszerzését 
D. Pszichés, érzelmi támogatást 
E. Beteg és a család tájékoztatását 
F. A fentiek mindegyikét 
 
8. Mióta finanszírozott a hospice ellátás Magyarországon? 
A. 2004 
B. 2008 
C. Nem finanszírozott 
D. 2005 
E. 2007 
 
9. Mikor kerülhet egy beteg hospice ellátásba? 
A. Amikor kuratív onkológiai kezelést kap 
B. Amikor már onkológia kezelést nem kap 
C. Csak a betegség legutolsó szakaszában 
D. Amikor már csak palliatív célú onkológiai kezelést kap és állapota hanyatlik 
E. Bármikor, ha a beteg kéri 
 
10. Milyen hospice ellátási forma finanszírozott jelenleg Magyarországon? 
A. Csak az otthoni ellátás 
B. Csak az intézeti ellátás 
C. Az otthoni és az intézeti 
D. Az intézeti és a nappali gondozók 
E. Az otthoni és a kórházi mobil csoportok 
 
Helyes válaszok: 1: E, 2: E, 3: E, 4: D, 5: C, 6: C, 7: F, 8: A, 9: D, 10: C  

Végstádiumú daganatos betegek tünetei: étvágytalanság, fogyás 
dr. Trompos Katalin 

Bevezetés 
A súlyos legyengülés és fogyás a végstádiumú daganatos betegek 70%-át érinti. A betegek 5-60%-
ában kialakul az anorexia-cachexia szindróma. A tünet-együttes kialakulásának gyakorisága miatt, a 
legyengült, lesoványodott beteg, az előrehaladott daganatos betegség szimbólumává vált. A 
gyengeség, a fogyás mértéke a daganat méretével nem hozható szoros összefüggésbe. Gyakran 
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egészen kisméretű tumorok is jelentős leromlást okozhatnak. Néha a daganatos betegség első tünete 
lehet. 

Egyértelmű azonban, hogy a tumoros cachexia jelenléte és a túlélési idő fordított összefüggést mutat. 
Megléte rossz prognosztikai jel. Az étvágy, az erőnlét és a tápláltság javítása nehéz feladat, mert a 
háttérben álló kiváltó tényezők nehezen vagy egyáltalán nem befolyásolhatók. Erőltetett vagy 
mesterséges táplálék- és folyadékbevitellel ezt a tendenciát nem lehet megfordítani. A cachexia-
anorexia kialakulása a betegeknél - a testkép megváltozása miatt- súlyos mentális problémákat okoz 
és a szociális izoláció egyik jelentős oka. 

A családorvos feladata, hogy az étvágytalansághoz, fogyáshoz vezető reverzibilis okokat megtalálja és 
megszüntesse, diétás tanácsokat adjon, gyógyszert, tápszereket ajánljon a tünet csökkentése 
érdekében. Legalább ennyire fontos a beteg és a család informálása, és pszichés vezetése. El kell 
magyaráznunk, mi okozza a tüneteket, és mit tehetünk ellenük. Fő cél a beteg komfort-érzésének 
biztosítása. 

Definíció, BNO tartomány 
A daganatos étvágytalanság, fogyás tárgyalásához a következő fogalmak ismerete, meghatározása 
szükséges: 

 Anorexia: az étvágy elvesztése, következményes fogyással. 

 Cachexia: rossz erőnlét. 

 Asthenia: generalizált fizikai és mentális fáradtság. 

 A daganatos betegek leromlásának leírásakor gyakran szinonimaként használjuk ezeket a 
fogalmakat. 

 Anorexia-cachexia szindrómáról akkor beszélünk, ha a beteg 6 hónap alatt testsúlyának 10%-
át elveszíti a daganatos betegség következtében, akkor is, ha súlya normális, vagy akár 
magasabb az ideálisnál. A veszteség nem csak a zsírszövetet, de minden egyéb szövetet, főleg 
az izmokat érinti. Nem azonos azonban a puszta súlyveszteséggel. A csökkent energiabevitel 
és a metabolikus változások következtében krónikus negatív energia egyensúly alakul ki. 

Epidemiológia 
Az előrehaladott daganatos betegek kétharmadánál kialakul a tünet. A daganatos halálozás 20%-a 
közvetlenül a cachexia következménye. Különösen gyakori felső gasztrointesztinális tumorokban és 
tüdőrákban, de végstádiumú krónikus szívbetegségben, COPD-ben és előrehaladott AIDS-ben is 
előfordul. Magyarországon évente 30-34 ezer embert veszítünk el daganatos betegség 
következményeként. Évente körülbelül 20 ezer betegnél kell számolnunk a tünet-együttes 
kialakulásával. 

Nem, életkor 
Mindkét nemet érinti a tünetegyüttes kialakulása. Sokkal inkább a daganat típusa befolyásolja. A 
daganatos betegség 40 és 65 év között vezető halálok, így ezt a korosztályt érinti leginkább. 

Társadalmi háttér 
Az étkezés, a jól tápláltság ősi gyökerekre visszavezethető, archaikus érték. A magyar ember még ma 
is, mikor az elhízás olyan nagy tömegeket érintő egészségügyi probléma, azt mondja a súlyfölösleggel 
rendelkező emberre, „jól néz ki”. Ez visszavezethető arra az időre, mikor a táplálékhoz jutás nehéz 
volt, és a súlyfelesleget a jólét és az egészség jelének tekintették. Ezek az archaikus értékek 
köszönnek vissza akkor, amikor szeretteinket ellátjuk, vendégeinket étellel, itallal kínáljuk. A 
hozzátartozóknak ezért is olyan fájdalmas, ha a beteg nem fogadja el a táplálékot, ha gyengül és fogy. 
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Gyakran, megváltozott külseje miatt a beteg nem akar látogatót fogadni. A távolabbi rokonok, 
barátok nem akarják a beteget leromlott állapotban viszontlátni. Ez jelenősen hozzájárul a beteg 
szociális izolációjához, súlyosbítja a depressziós tüneteket. 

Pathophysiologia, pahogenesis 
A daganat anyagokat termel, melyek a szervezetben leépítő folyamatokat indítanak el. (pl. 
proteolízist indukáló faktor, PIF). A tumor növekedéséhez sok energiára van szükség, melyet a 
gazdaszervezettől von el. A tumor ellenes védekezésben olyan immunológiai, neurohumorális 
változások indulnak el, melyek szintén a leépülés irányába hatnak. A szervezet gyulladásos 
mediátorokat, cytokineket állít elő (pl. TNF, IL1, IL6). Ezek szintén rontják az étvágyat. A felszívódás, 
az emésztés romlik. A társuló tünetek, a hányás, hasmenés, fájdalom, depresszió, és kezelésben 
használt gyógyszerek is fokozzák az étvágytalanságot. Az anorexia kialakulása esetén sérül az agy 
táplálékfelvételt irányító centrális, neurohumorális szabályozása is. Hypermetabolizmus alakul ki az 
anaerob glikolízis előtérbe kerülése miatt, csökkent energia bevitel mellett. A zsírok és a fehérjék 
lebontása is fokozódik. Előrehaladott folyamat esetén szinte a teljes testzsír és izomtömeg elvész. 

Hatáskör, kompetencia 
A családorvos feladata a terminális állapotban lévő beteg és környezetének gondozása hospice 
ellátásának elrendelése és követése, tünetek kezelése, valamint az onkológiai beteg és 
környezetének pszichés támogatása. 

Klinikum 
Az előrehaladott cachexia könnyen felismerhető. Ha azonban a beteg obes volt, a súlyveszteség 
sokszor nem tűnik fel. Az akaratlan súlyvesztés, étvágytalanság, gyengeség, fáradtság együttes 
megjelenése hívhatja fel rá a figyelmet. 5% súlyveszteség már felveti a gyanút, 15% körüli pedig már 
előrehaladott cahexia jele. A tényleges súlycsökkenést elfedheti ascites vagy oedema megjelenése. 
Gyakori az ízérzés zavara, a betegek deprimáltak, hajlamosak az infekciókra. Laboratóriumi 
leletekben gyorsult süllyedés, fehérjehiány, CRP növekedés, anaemia fordul elő. 

Anamnesis 
A szokványos anamnesis felvétel mellett, kérdezzük ki a beteget az étvágyáról. Az elfogyasztott 
ételmennyiséget a betegek gyakran helytelenül ítélik meg. Konkrétan kérdezzünk rá, mit fogyasztott 
reggelire, ebédre stb. Kérdezzünk rá a korábbi testsúlyra és a fogyás tempójára. Térjünk ki a 
fáradékonyságra, kimerültségre, a teljesítőképesség csökkenésére is. 

Fizikális vizsgálat 
Előrehaladott esetben a betegség jelei szembetűnők. A beteg zsírszövete, izommennyisége, 
izomereje nagy értékben csökken. A teljesítőképesség, önellátó-képesség csökken. Észlelhetünk 
oedemát, az anaemia jeleit, decubitust. A betegek deprimáltak. Mérjük meg a testsúlyt. Az általános 
állapot megítélésére használjuk a WHO ECOG vagy a Karnofsky-skálát, hogy a későbbi változásokat 
objektíven értékelhessük. A testsúlymérés gyakran fokozza a betegek és hozzátartozók szorongását, 
ezért ne ismételjük gyakran, ha nincs rá okunk. 

Laboratóriumi vizsgálatok 
Jellegzetes lehet a gyorsult süllyedés, anaemia, alacsony szérum albumin, emelkedett CRP érték. 
Emelkedhetnek az alapbetegségnek megfelelő tumor markerek. 

Képalkotó vizsgálatok 
Szolid tumorok progressziója esetén MR, CT, PET CT, ultrahang vagy röntgen vizsgálat szükséges 
lehet. Ha nem ismert a tünetegyüttes hátterében álló betegség, részletes tumorkutatást 
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kezdeményezünk. A vizsgálatokat csak abban az esetben végeztessük el, ha a beteg állapota ezt 
lehetővé teszi és a vizsgálat eredményétől függően előrelépés remélhető a betegség vagy a tünetek 
kezelésében. 

Diagnózis 
Ismert, malignus alapbetegség esetén a jellegzetes klinikai kép és az előzmények ismeretében a 
diagnózis nem jelent nehézséget. Ismeretlen eredetű cachexia esetén törekedni kell arra, hogy 
megtaláljuk a kiváltó okot. Néha azonban időskorú, előrehaladott állapotú betegnél a klinikai jelek és 
a nem invazív vizsgálati eredmények alapján kell felállítani a diagnózist. 

Differenciál-diagnózis 
Ismert rákbetegség esetén nem okoz problémát. Ha eddig nem vizsgált betegnél észlelünk 
testsúlycsökkenést, gyengeséget, olyan betegségek is felmerülnek, melyeknek tünete lehet a fogyás. 
Ki kell zárnunk a pajzsmirigy túlműködést, a cukorbetegséget, autoimmun betegségeket, 
malabszorpcióval járó gasztrointesztinális betegségeket, krónikus infekciókat, tuberculosist, 
előrehaladott COPD-t, és szívbetegségeket, pszichiátriai okokat, az időskori cachexiát. 

Kezelés, gondozás 
Nincs minden esetben hatásos, egységes kezelési módszer. Kezelni kell a társuló reverzibilis okokat, 
mint a hányás, hasmenés, vagy a fájdalom. Kezeljük a súlyos anaemiát, korrigáljuk az ion eltéréseket. 

Nem gyógyszeres terápia 
Diétás tanácsadás. 

Meg kell találnunk azokat az ételeket, amelyek elfogadhatóak a beteg számára. Lehetőleg nagy 
energiatartalmú, könnyen emészthető, gyakori kis étkezéseket javasoljunk. Kerüljük a túl fűszeres, 
magas zsírtartalmú élelmiszereket. Ajánlhatunk tápszereket is. Lehetőleg több fajtát kóstoltassunk 
meg a beteggel, mert ha egyik nem ízlik, még találhatunk az ízlésének megfelelőt. Kérjük a hospice 
szolgálatok segítségét! Minden hospice teamben dolgozik dietetikus, aki szakszerű segítséget tud 
nyújtani. Nagyon körültekintően kell dönteni a mesterséges táplálás bevezetéséről. Mérlegelni kell a 
beavatkozás kockázatát, a vele járó negatív hatásokat és a tőle várható életminőség javulást. 
Előrehaladott esetben a mesterséges táplálás és folyadékpótlás az életkilátásokat nem növeli, az 
életminőséget nem javítja. A megnövelt kalóriabevitel, még ha kompenzálja is a negatív 
energiaegyensúlyt, nem tudja megakadályozni a folyamat progresszióját. 

Fizikai aktivitás 

A torna, sétaprogramok csökkentik a kimerültség érzést, és kissé növelik az izomerőt, csökkentik a 
szociális izolációt. 

Pszichoszociális támogatás 

A beteg minél tovább vegyen részt a család életében, a közös étkezéseken. Bíztassuk a 
hozzátartozókat, hogy a beteget látogassák, érintsék, öleljék meg, éreztessék vele, hogy szeretetük 
nem változott megváltozott külseje miatt. 

Gyógyszeres kezelés 
Megestrol acetát: progeszteron származék, mely növelheti az étvágyat. Hatása általában átmeneti. 
Nálunk onkológus rendelheti. 

Szteroidok: átmeneti étvágyjavító hatásúak. 



 2891 

Non-szteroidok: Gátolják a tumor asszociált cytokinválaszt, így javítják a kondíciót. 

Számos kísérlet folyik a cachexia gyógyszeres kezelésére, bíztató eredményekkel (növekedési 
hormon, thalidomid, sztatinok, xantinoxidáz-gátlók stb.). 

Terápiás elégtelenség 
Fontos a reális célok kitűzése. A kezelés elégtelenségét is ehhez viszonyítva kell értékelni. 

Primer prevenció 
Az oktatás és az egészségügy minden szintjén ki kell használni a lehetőséget az egészségnevelésre. A 
daganatos megbetegedések megelőzésében szerepet játszó életmódi tényezőkre fókuszáljunk. Ezek a 
dohányzás visszaszorítása, az egészséges életmód, a több mozgás, az alkohol fogyasztás csökkentése, 
a kiegyensúlyozott táplálkozás, a környezeti ártalmak és a krónikus stressz csökkentése. Az oktatás 
terjedjen ki az önvizsgálati módszerek elsajátítására. Hívjuk fel a figyelmet a szűrővizsgálatok 
fontosságára! Ismerjék fel a betegek a daganatos betegségek korai gyanújeleit. 

A családokban halmozódó daganatos betegségek genetikai hajlamra hívhatják fel a figyelmet. Ilyen 
esetben a társuló rizikófaktorok csökkentése, gyakoribb, fiatalabb életkorban elkezdett 
szűrővizsgálatok szükségesek. 

A daganatok korai felismerése, az időben megkezdett megfelelő kezelés elkerülhetővé teheti a súlyos 
tumoros cachexia kialakulását. A betegeket lehetőleg onkológiai centrumokba irányítsuk, mert így 
biztosítható a legkorszerűbb, egységesen magas szintű terápia, gondozás. Fontos a daganatos 
betegségen átesett páciensek hosszú távú követése, az esetleges recidívák, áttétek korai észlelése, 
kezelése. 

Irodalom 
Watson M, Caroline Lucas C, Twycross R, Wilcock A. Symptom management in advanced cancer. 
Radcliffe Medical Press (2004) 
Diploma in Palliativ Care - Mainttaining quality of life in presence of distressing symptoms. University 
of Dundee (1996) 
Walsh D. Palliative Medicine. Elsevier (2009) 
Horti J, Riskó Á. Onkopszichológia a gyakorlatban. Medicina (2006) 

Betegtájékoztató 
Az előrehaladott daganatos betegek kétharmada étvágytalanná válik, és jelentősen lefogy, legyengül, 
kimerült és fáradt lesz. A jellegzetes tünetek hátterében számos okot találhatunk. 

A daganat olyan anyagokat termel, melyek étvágytalanná teszik a beteget, fokozzák az energia 
felhasználást. Hasonló hatásai vannak a szervezet immunreakciója során keletkező anyagoknak. A 
daganat kezelésében alkalmazott kezelések is étvágytalansághoz, hányingerhez, hányáshoz 
vezethetnek. A betegek gyakran szenvednek depressziótól, fájdalmaik lehetnek, melyek súlyosbítják 
ezt az állapotot. 

A tünetek kezelésében nem gyógyszeres és gyógyszeres kezelési módok alkalmazhatók. 

Meg kell találnunk a beteg számára elfogadható ételeket. Előnyös a gyakori, kis mennyiségű 
energiában gazdag étkezés. A fogások ne tartalmazzanak sok zsírt és ne legyenek erősen 
fűszerezettek, erős illatúak. Inkább egyen a beteg nagyon keveset, de azt szívesen, jó érzéssel tegye, 
mint nagyobb mennyiséget erőszakkal. Az esetek jelentős részében jó hatású lehet tápszerek adása. 
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Ezek között nagy különbség lehet, ha egyik nem válik be, érdemes több fajtát is kipróbálni. Tudnunk 
kell, hogy az erőltetett kalória-bevitel nem tudja megakadályozni a daganat okozta leromlást. Ne 
erőltessük az evést, mert ez lelkiismeret furdalást, szorongást kelt a betegben. Állapotán nem javít az 
infúziós vagy gyomorszondán keresztüli mesterséges táplálás sem. Sokszor a vele járó 
kellemetlenségek jelentősen meghaladják a tőle várható előnyöket. 

Lehetőleg minél tovább étkezzen a beteg a megszokott családi körben. Fontos, hogy érezze: 
megváltozott külseje nem befolyásolja szeretetünket, elfogadásunkat. Ne kerüljük a társaságát, 
öleljük át, érintsük meg. Jó hatású a fizikai aktivitás, a séta, a torna, ha ezt a beteg állapota lehetővé 
teszi. 

Ha a beteg fájdalmat panaszol, hányingere, hányása vagy egyéb kínzó tünete van, forduljunk a 
családorvoshoz, vagy kérjük hospice szervezetek segítségét. Ők tudnak segíteni a gyógyszeres 
kezelésben is. 

A gyógyszeres kezelési lehetőségek csak átmeneti étvágyjavulást hoznak, a hagyományos 
étvágyjavítók, vitamin kúrák hatástalanok. 

A betegek életük utolsó heteiben egyre kevesebb táplálékot, folyadékot fogadnak el. Néha még 
kevés fagylalt, jégkocka adását megpróbálhatjuk. Ha már ezt sem fogadja el a beteg, a száj 
nedvesítése hozhat számára enyhülést. Ilyenkor az érintés, a hozzátartozók jelenléte válik a 
legfontosabbá. 

Tesztkérdések 
1. Válassza ki a teljesen helyes megfogalmazást! 
A. Az anorexia-cachexia előfordulása a daganat méretétől függ 
B. Az anorexia-cachexia szindróma csak daganatos betegségben alakul ki 
C. Az anorexia-cachexia szindróma kialakulhat a daganat méretétől függetlenül is 
D. Az anorexia-cachexia szindróma csak a zsírszövet csökkenésével jár 
E. Az anorexia-cachexia szindróma pajzsmirigy túlműködés tünete lehet 
 
2. Mi a cachexia szó jelentése? 
A. Rossz erőnlét 
B. Kóros testsúlycsökkenés 
C. Daganatos fogyás 
D. Alacsony testsúly 
E. Kimerültség 
 
3. Milyen mértékű akaratlan testsúlycsökkenés utalhat anorexia-cachexia szindróma kialakulására? 
A. Fél év alatt 2-3% 
B. Fél év alatt 5-10% 
C. Fél év alatt 1-2% 
D. Fél év alatt 4% 
E. Egy hónap alatt 5 kg-nál több 
 
4. Melyek az anorexia-cachexia szindrómában észlelhető legjellegzetesebb laboratóriumi eltérések? 
A. Anaemia, CRP emelkedés, alacsony szérum albumin, magas süllyedés 
B. Májfunkciós emelkedés, ioneltérések 
C. Alacsony vércukor, TSH csökkenés 
D. Leukocytosis, anaemia 
E. Immunglobulin csökkenés, magas süllyedés 
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5. A teljesítőképesség objektív leírására alkalmazható: 
A. Pulzusszám növekedés 
B. ECOG skála 
C. Beck kérdőív 
D. Hamilton skála 
E. BPRS skála 
 
6. Milyen betegségben nem gyakori az anorexia-cachexia szindróma kialakulása? 
A. Előrehaladott AIDS 
B. Végstádiumú, felső gasztrointesztinális tumor 
C. Akut miokardiális infarktus 
D. Előrehaladott tüdőrák 
E. Pancreas carcinoma 
 
7. Melyik megállapítás igaz? Folytassa a mondatot! Végstádiumú daganatos betegségben… 
A. A fogyást és gyengeséget gyógyszeres kezeléssel meg lehet szűntetni. 
B. Az erőltetett kalória bevitellel meg tudjuk változtatni a negatív energia egyensúlyt 
C. A mesterséges táplálás javítja a túlélést 
D. A mesterséges táplálás javítja az életminőséget 
E. A gyógyszeres kezelés átmenetileg javíthatja az étvágyat 
 
8. Az anorexia-cachexia szindróma primer prevenciójában alkalmazott módszer, kivéve: 
A. Iskolai egészségügyi ismeretek oktatása 
B. Szűrővizsgálatok propagálása 
C. A daganatos betegségek korai felismerése 
D. Tápszerek alkalmazása 
E. A daganatos betegségen átesett betegek tartós gondozása, követése 
 
9. Végstádiumú daganatos betegek étvágyának javítására használható gyógyszerek, kivéve: 
A. Non-szteroid gyulladáscsökkentők 
B. Progeszteron származékok 
C. Metilprednizolon 
D. Kálcium-antagonisták 
E. Prednisolon 
 
10. Anorexia-cachexia szindrómában alkalmazható terápiás módszerek, kivéve: 
A. Pszichoterápia 
B. Diétás módszerek 
C. Mozgásterápia 
D. Plazmapheresis 
E. Gyógyszeres kezelés 
 
Helyes válaszok: 1: C, 2: A, 3: B, 4: A, 5: B, 6: C, 7: E, 8: D, 9: D, 10: D 

Végstádiumú daganatos betegek tünetei: hányinger és hányás  
dr. Trompos Katalin 

Bevezetés 
Végstádiumú daganatos betegségben a hányinger és a hányás gyakori tünet. Okait tisztázni nehezen, 
néha egyáltalán nem lehet. A betegek állapota részletes terhelő vizsgálatok elvégzését nem teszi 
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lehetővé és az alapbetegség természete miatt gyakran értelmetlen is, hiszen irreverzibilis, inkurábilis 
okokat találhatunk a háttérben. Ennek ellenére a rendelkezésünkre álló eszközökkel törekednünk kell 
a kiváltó okok felderítésére, mert ez teszi lehetővé a megfelelő, célzott kezelés kiválasztását. A 
hányinger, hányás a fájdalom és a fulladás mellett, a legtöbb szenvedést okozó tünet. 
Megszüntetése, vagy jelentős csökkentése alapvető kötelességünk. 

Definíció, BNO tartomány 
A hányás egy bonyolult reflexfolyamat, melynek során a gyomor és a felső gasztrointesztinális 
rendszer felől antiperisztaltikus hullám jön létre, a gyomor-béltartalom a szájon keresztül kiürül. Ezt a 
folyamatot kísérő igen kellemetlen, szubjektív, vegetatív tünet a hányinger. A hányinger a hányástól 
függetlenül is perzisztálhat. 

R11 Hányinger és hányás 
R11H0  Hányinger és hányás 

 

Epidemiológia 
Évente 30 ezer beteg hal meg Magyarországon daganatos betegség következtében. Irodalmi források 
szerint a betegek 40-70%-a szenved hányingertől, hányástól. 

Nem, életkor 
Nem releváns 

Társadalmi háttér 
A beteg szenvedéseit a hányás jelentősen fokozza, a beteg néha a fájdalomnál is tűrhetetlenebb 
tünetnek tartja. A család is nehezen tolerálja. A hányó beteg nem tud részt venni a család életében, 
látogatókat sem tud fogadni. A szociális izolálódás jelentős oka lehet. Súlyos szorongással is jár. 

Pathophysiologia 
A hányás bonyolult reflex folyamat. Központja az agytörzs formatio reticularisában helyezkedik el. E 
terület aktiválódása idézi elő a szubjektív panaszokat és az ismert reflexfolyamatot. Mivel a vér-agy 
gáton a vérben megjelenő toxikus anyagok egy része nem jut át, ezek az area postrema 
kemoreceptor trigger zónáján (CTZ) keresztül okoznak hányingert, hányást. A CZT kívül esik a vér-agy 
gáton, dopamin receptoraikat közvetlenül stimulálják a vérben megjelenő emetogén anyagok. A 
hányásközpont 4 fő irányból aktiválódhat. 

1. Kemoreceptor trigger zóna felől: Gyógyszerek, toxinok, ionzavar vált ki ezen keresztül 
hányást. 

2. A gyomor-bélrendszer felől: A n. vaguson keresztül, a bélfal kemoreceptorainak ingerlésével, 
a n. glossopharyngeuson át. Így okoz hányást a késleltetett gyomorürülés, bélelzáródás, 
gyógyszerek, obstipáció, a májnagyobbodás, gyomor bélrendszeri infekciók, epeürülési 
zavarok, fekély, gyomorvérzés. 

3. A vestibuláris rendszeren át: Cerebelláris, kisagy-híd szögleti tumor, az opiátok. 
4. Magasabb agyi központokból kiindulva: pszichogén hányás, anticipált hányás, intracraniális 

nyomásfokozódás 

Hatáskör, kompetencia 
A családorvos feladata a terminális állapotban lévő beteg és környezetének gondozása, hospice 
ellátásának elrendelése és követése, a tünetek kezelése, valamint az onkológiai beteg és 
környezetének pszichés támogatása. 
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Klinikum 
A hányás a súlyos szubjektív panaszok mellett jelentős folyadék- és ásványianyag-veszteséget okoz. 
Exsiccosis alakul ki, a vér ionösszetétele megváltozik, alkalózis lép fel, a vesefunkció romlik, csökken a 
vérnyomás, a beteg gyakran tachycardiás, vérnyomása csökken. A szájon keresztül bevitt gyógyszerek 
hatékonysága kétségessé válik. Ez lehet a vesefunkció romlás miatti hatásfokozódás, de a felszívódás 
romlása miatti hatáscsökkenés is. Emiatt az alapbetegség tünetei fokozódhatnak. A hányás 
energiaigényes munka, mely kimeríti a beteg tartalékait. Megterheli a légzőrendszert, fokozhatja a 
fulladást. Aspirációs pneumóniát, hirtelen fulladásos halált okozhat. A táplálékfelvétel csökken, a 
beteg fogy. Igen erős pszichés stresszor, emiatt gyakori a fokozódó szorongás. A betegnek jelentős 
szenvedést okoz. 

Anamnesis 
A beteg és a család kikérdezése is elengedhetetlen. 

Dr. Simkó Csaba a Lege Artis Medicinae 2003. 13. számában megjelent cikkében a hazai irodalomban 
először foglalta össze a „Terminális állapotú rákbetegek hányingerének és hányásának csillapítása” 
címmel, a témával kapcsolatos tudnivalókat. A hányás okainak kiderítéséhez 12 kérdést javasol: 

1. Valóban hányás? 
2. Mennyire új keletű? 
3. Mikor jelentkezik? 
4. Mit tartalmaz? 
5. Kíséri- e hasi fájdalom és milyen jellegű? 
6. Megelőzi-e hányinger? 
7. Megszűnt-e utána a hányinger? 
8. Van-e korai teltségérzet? 
9. Van-e láz vagy egyéb fertőzésre utaló tünet? 
10. Milyen gyógyszereket szed a beteg? 
11. Jár-e szédüléssel, nystagmussal, ataxiával 
12. Pszichoszociális okok? 

Érdemes tisztázni, hogy a beteg valódi hányásról számol-e be. Sokszor a regurgitációt, a köpet 
felköhögését is hányásként írják le. Az étkezés után jelentkező hányinger, melyhez korai teltségérzet 
társul, gyomorürülési zavarra jellemző. Ezek a betegek a hányást követően megkönnyebbülnek. 
Gyógyszer, toxin okozta hányingerek nem szűnnek meg a hányást követően sem. A gyógyszerek 
szupervíziója fontos, ha felmerül kóroki szerepük, a dózist kell csökkenteni, vagy a gyógyszert el kell 
hagyni. Reggel, éhgyomorra jelentkező, hányinger nélküli hányás centrális folyamat mellett szól, de 
nem gyakori tünet. A fájdalom, hasi görcsök jelenléte felveti obstrukció fennállását. Ilyenkor a 
bélhangok vizsgálata és a rectalis vizsgálat eredménye erősítheti meg a gyanút. A hányadék vér-, 
savtartalmára kérdezzünk rá! Infekciókat kísérhet hányinger, hányás. Ne csak feltétlenül 
gastrointestinális infectióra utaló jeleket keressünk! Nem ritkák a pszichoszociális tényezők a hányás 
kialakulásában és fixálódásában. 

Pathogenesis 
A végstádiumú daganatos betegek hányásának hátterében számos ok állhat. A leggyakoribb okok: 

 Gyomorürülési zavar. Okozhatja mechanikus hatás, összenyomatás, de motilitási zavar, 
atónia is. 

 Obstrukció a gyomor bélrendszerben. Lehet az intraluminális daganat miatt, de külső 
kompresszió, leszorítás következménye is. Az opiátok mellékhatásaként súlyos obstipáció 
léphet fel, a scibalák okozta, többszörös, szegmentális bélelzáródással. 
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 Gyomorfekély, savtúltengés, gyomorvérzés 

 Gyógyszer-mellékhatás. Számos gyógyszer okozhat hányingert. A gyakran használt szerek 
közül az opiátok ritka, lehetséges mellékhatása is lehet. 

 Metabolikus zavar 

 Uraemia, hyponatraemia. 

 Hypercalcaemiára gondoljunk, ha a beteg polyuriás, polydipsiás, súlyosan dehidrált és zavart. 

 Kemo- és radioterápia 

 Közismert a direkt és indirekt hányást okozó mellékhatásuk. 

 Koponyaűri nyomásfokozódás, meningeális izgalom 

 Pszichoszomatikus faktorok. Kellemetlen vizuális, szag- és ízélmények, érzelmi helyzetek 
okozhatják. Kiválthatja a félelem, fájdalom és szorongás is. 

 Megváltozott ízérzékelés. Ez főleg a kemo- és sugárkezelés következményeként jöhet létre. 
Gyógyszer-mellékhatás is lehet.(cysplatin) 

 Májmegnagyobbodás, epeúti obstrukció 

 Szájhigiénés problémák. Előrehaladott daganatos betegségben nehéz a nyelés, kevesebb a 
nyálelválasztás, nehezebb a szájápolás. Gyakran alakulnak ki fekélyek, gombás fertőzés. 

 Köhögés. Az erős köhögés, a garatba kerülő vagy a lenyelt köpet hányást okozhat. 

 Uroinfekció. Gyakran a már korábban is fennálló veseelégtelenséget súlyosbítja. 

Fizikális vizsgálat 
Részletes fizikális vizsgálat, rectalis vizsgálat javasolt. A székrekedés, széklet-impactatio a hányás oka 
lehet. Fontos a bélmozgások, bélhangok vizsgálata. Vizsgáljuk meg a szájüreget! Mérjük fel a hányás 
következtében létrejött folyadékhiány és állapotromlás mértékét! 

Laboratóriumi vizsgálatok 
Hypercalcaemia, hyponatraemia, azotaemia hányingert okoz. Ugyancsak észlelhetők a hányás 
következtében létrejött laboratóriumi eltérések, vesefunkció-romlás, alkalózis, ionzavar. 
Vizeletvizsgálatot végezzünk az infekció kizárására! 

Képalkotó vizsgálatok 
Akkor alkalmazzuk, ha a hányás eredete bizonytalan és a vizsgálattól előrelépés remélhető. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
A hányinger, hányás kiváltó okainak tisztázására kell törekedni. Ebben a részletes anamnesis, fizikális 
vizsgálat, laboratóriumi leletek, és néhány képalkotó vizsgálat lehet segítségünkre. Néha azonban a 
beteg állapota nem tesz lehetővé részletes vizsgálatokat, vagy az ok összetett, nem kideríthető. 
Ennek ellenére a tünetet kezelni kell, akkor is, ha az ok nem ismert. 

Kezelés, gondozás 

Nem-gyógyszeres terápia 
A beteg közelében ne legyenek erős illatok, szagok. Kis mennyiségű, alacsony zsírtartalmú, gyakoribb 
étkezéseket próbáljunk meg. Kerüljük az intenzív fűszerezést. Előnyösek a hideg, szénsavmentes 
italok. 

Gyógyszeres terápia 
A hányáscsillapításban a fájdalomcsillapításhoz hasonlóan a lépcsőzetesség elvét alkalmazzuk. 
Azonosítjuk a legvalószínűbb kiváltó okot. Elimináljuk az ismert reverzibilis okokat. Keskeny 
spektrumú antiemetikumot adunk. (A hányás feltételezett oka alapján, az ebben a patológiai 
folyamatban szerepet játszó mediátorok hatását célzottan gátoljuk.). Hatástalanság esetén 
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újraértékeljük a helyzetet. Vagy dózist emelünk, vagy más második vonalbeli keskenyspektrumú 
szerre térünk át. 

Dönthetünk széles spektrumú (több mediátor hatását gátló) szer mellett. Itt azonban több 
mellékhatással kell számolnunk. A kezelést szteroiddal egészítjük ki. 

Ha szükséges, több szer kombinációját alkalmazzuk, szteroiddal együtt. 

Ha a beteg hány, a gyógyszereket csak parenterális vagy rectális formában alkalmazhatjuk. Ha a 
beteg folyadékbevitele orálisan nem biztosítható, infúziókat adunk a folyadékpótlására. Többnapos 
hányásmentes nap után térhetünk át a gyógyszerek orális beviteli formáira. A gyógyszert a 
fájdalomcsillapítókhoz hasonlóan óra szerint, soha nem szükség esetén adjuk. 

A kezelést a kiváltó ok megszűnéséig folytatjuk. (gyakran a beteg haláláig). A hányáscsillapításban 
leggyakrabban alkalmazott gyógyszer csoportok: 

Prokinetikumok 

 Metoclopramid: (Cerucal, Paspertin). 5HT4 agonista, Dopamin2 antagonista (D2 ant.), 5HT3 
antagonista (5HT3 antagonisa) szer. Elsőként választandó szer késleltetett gyomorürülés, 
gastroenterális irritáció, görcsökkel nem kísért bél obstrukció és ismeretlen eredetű hányás 
esetén. Görcsökkel kísért bél obstrukcióban ellenjavallt. Dózisa: 3x10-30 mg naponta. Átjut a 
vér-agy gáton. Ritkán extrapiramidális tüneteket okozhat. 

 Domperidon: (Motilium) D2 antagonista szer. Akkor alkalmazzuk, ha a metoclopramid 
centrális mellékhatásai miatt ellenjavallt, mert nem jut át a vér-agy gáton. 

Neuroleptikumok 

 Haloperidol: Dopamin2 antagonista szer, mely a chemoreceptor trigger zónán (CTZ) fejti ki 
hatását. Elsőként választandó szer toxinok, gyógyszerek okozta hányásban, kólikával járó 
bélobstrukcióban. Dózis: 1-2x1,5-5 mg. Ebben az adagban szedatív mellékhatásra nem kell 
számítani. Metoclopramiddal együtt hosszas alkalmazás esetén lehet extrapiramidális 
mellékhatása. 

 Thietylperazin: (Torecan). D2 antagonista, mely a CTZ-án hat. Az utóbbi időszakban a 
gyógyszertárakban nehezen hozzáférhető. 

 Levopromazin: (Tisercin). Több támadáspontú, széles spektrumú hányáscsillapító. (D2 
antagonista, H1 antagonista, acetilkolin-antagonista, 5HT2-antagonista). Másodikként 
választandó szer ismeretlen eredetű hányásban, intracraniális nyomásfokozódásban, 
vesztibuláris izgalom, toxinok, gyógyszerek okozta hányásban. A prokinetikumok perifériás 
hatását gátolja. Kerüljük ezt a kombinációt. Dózis: 1x6,25-25 mg. A Haloperidolhoz 
viszonyítva erősebben szedál, antikolinerg, antiadrenerg mellékhatásai miatt, különösen idős 
betegeken, óvatosságot igényel, emiatt 6,25 mg fölötti adagokat csak nagy körültekintéssel 
adjunk. 

Antihisztaminok 

 Diphenhydramin: (Daedalon). Morfin okozta vestibuláris hányásban, agyi nyomásfokozódás 
okozta, és köhögés kiváltotta hányinger estén alkalmazható. Dózis: 4x100 mg. Enyhébb 
antikolinerg és szedatív mellékhatása van. Jelenleg szabadon kapható szer, a 
társadalombiztosítási támogatás hiánya miatt igen jelentős a havi költsége. 
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Setronok: Specifikus 5HT3 antagonisták. Radio- és kemoterápia utáni hányásban az onkológusok 
alkalmazzák. A palliatív ellátásban ritkán alkalmazzuk. Előnyös lehet görcsökkel járó bélelzáródásban, 
ismeretlen eredetű hányásban, második vonalbeli szerként. 

Paraszimpatikolitikumok 

 Atropin: görcsökkel járó bélelzáródásban görcsoldó és szekréció gátló hatása miatt előnyös. 
Dózis: 3x 0,5 mg sc. Jelentős antikolinerg mellékhatási vannak. Hyosciamin butilbromid: 
Buscopan: Mellékhatás-profilja jobb. 

Egyéb szerek 

 Szteroidok: Elsőként választandó szer agyi nyomásfokozódásban. Dózis: 8-16 mg 
dexametason vagy metilprednisolon. Más hányáscsillapítók hatását potencírozza. Ismeretlen 
eredetű hányásban, májtok feszülésben is alkalmazzuk. 

 Protonpumpa gátlók, H2 receptor blokkolók: Jó kiegészítő szerek gasztroenterális irritáció 
okozta hányásban, fekélyben, gyomorvérzés estén. 

 Benzodiazepinek: Szorongásoldó hatását használjuk ki a hányás kezelésében. 

Érdemes a gyógyszeres beavatkozás lehetőségeit az egyes hányástípusok szerint is osztályozni. 

 Késleltetett gyomorürülés: Leghatékonyabb gyógyszer a metoclopramid. 

 Gyomor bélrendszeri irritáció: kemo-, radioterápia, gyógyszerek okozta hányás: Elsőként itt is 
metoclopramidot választunk, másodikként setronokat. Adjuváns szerként H2 receptor 
blokkolóval vagy PPI-ral egészítjük ki. 

 Bélelzáródás görcsök nélkül: Metoclopramidot adunk, szükség esetén dexamethason, vagy 
metilprednisolon (8-12 mg) kiegészítéssel. Laxatívumokat is adagoljunk! 

 Bélobstukció kólikával: Elsőként választandó szer a haloperidol, másodikként 
levomepromazin. dexamethason, setronok, atropin, hyosciamin butilbromid adása ajánlható 
ajuváns szerként. 

 Toxinok, metabolikus zavar, gyógyszerek okozta hányás: Haloperidol, vagy levomepromazin 
adható. 

 Intracraniális nyomásfokozódás: Elsőként dexamethason vagy metilprednisolon (1x8-16 mg) 
és dimenhydrinat adandó, másodikként a szteroid mellett levomepromazint próbáljunk. 

 Vestibuláris izgalom: Elsőként választandó a dimenhydrinat, másodikként betahistin vagy 
levomepromazin. 

 Ismeretlen eredetű hányás: Elsőként választandó szer a metoclopramid, másodikként 
levomepromazin. Adjuváns szerként dexamethason, setronok adása jön szóba. 

Terápiás elégtelenség 
Az esetek többségében a hányás az előzőekben felvázolt lépcsőzetes elvek betartásával 
megszűntethető, vagy tolerálható szintre mérsékelhető. A terápiás elégtelenség gyakori oka a magas 
bélelzáródás. Ilyen esetben, ha a beteg inoperábilis, orrszonda bevezetése, a tápcsatorna 
tehermentesítése hozhat a betegnek enyhülést, a szekréció csökkentése, a kombinált antiemetikus, 
szorongásoldó kezelés mellett. 

Primer prevenció 
A hányingerkeltő gyógyszerek, kemoterápiás kezelések előtt, alatt és után a beteg kapjon 
antiemetikumot, hogy elkerülhessük a hányás feltételes reflexként való fixálódását. Ne adjunk a 
betegnek nagy volumenű, erősen fűszerezett ételeket. Ne erőltessük az evést vagy az ivást. 
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A székrekedést okozó gyógyszerek mellé adagoljunk hatékony hashajtót. Csökkentsük a beteg 
fájdalmát, oldjuk szorongásait. A beteg ne kerüljön erős illatok, szagok közelébe. 

Irodalom 
Simkó Cs. Terminális állapotú rákbetegek hányingerének és hányásának csillapítása. LAM 5:379. 
(2003) 
A terminális állapotú daganatos betegek palliatív ellátása. Szakmai irányelvek. Magyar Hospice-
Palliatív Egyesület (2002) 
Oxford Handbook of Palliative Care. Oxford Universty Press (2006) 
Diploma in Palliativ Care - Multiprofessional Distance Learning Programme - Maintaning quality of life 
in presence of distressing symptoms. University of Dundee (1996) 
Horti J, Riskó Á. Onkopszichológia a gyakorlatban. Medicina (2006) 

Betegtájékoztató 
A végstádiumú daganatos betegek gyakran hánynak, hányingerük van. Emiatt orvosi vizsgálat 
szükséges. Az orvos dönt a kezelés módjáról. A hányinger és a hányás, kezeléssel megszűntethető, 
mérsékelhető. Ha a beteg nem tud eleget inni, a gyógyszerhatás kialakulásáig infúziós 
folyadékpótlásra lehet szükség. Gyógyszereit átmenetileg injekcióban vagy végbélkúp formájában 
kapja. A hányáscsillapítókat is így adjuk, a hányás megszűnéséig. Fontos a beteg gyógyszereinek 
pontos, óra szerinti beadása. A szükség estén alkalmazott gyógyszer nem megfelelő. A hányás 
szűntével lehet áttérni a szájon keresztüli adagolásra. A gyógyszereket a betegnek tartósan, 
rendszeresen kell kapnia a továbbiakban is. 

Ne erőltessük az evést, ivást. Eleinte csak kevés szénsavmentes hideg folyadékkal kínáljuk a beteget. 
Ezt követően gyakori kis volumenű alacsony zsírtartalmú, fűszerszegény ételt próbáljunk adni. 
Biztosítsunk nyugodt környezetet, az intenzív szagoktól, illatoktól távol. 

Sajnos nem minden hányingert, hányást lehet megszűntetni. Ilyenkor szonda levezetése, a beteg 
nyugalomba helyezése, nyugtatók adása hozhat enyhülést. 

Tesztkérdések 
1. Végstádiumú daganatos betegek hányásának gyakori oka, kivéve: 
A. Késleltetett gyomorürülés 
B. Gasztrointesztinális obstrukció 
C. Metabolikus zavar 
D. Kinetózis 
E. Epeúti obstukció 
 
2. Agynyomás-fokozódás esetén első szerként választandó szer: 
A. Dexamethason + dimenhydrinat 
B. Atropin 
C. H2-receptor-blokkoló 
D. Metoclopramid 
E. Ondansetron 
 
3. A prokinetikumok gyógyszercsoportjába tartozó szer: 
A. Betahistin 
B. Haloperidol 
C. Levomepromazin 
D. Domperidon 
E. Ondansetron 
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4. Görcsökkel járó bél obstrukcióban nem ajánlott gyógyszer: 
A. Haloperidol 
B. Metoclopramid 
C. Levomepromazin 
D. Ondansetron 
E. Dexamethason 
 
5. A Haloperidol hányáscsillapító dózisa: 
A. 1-2-szer 1,5-5 mg 
B. 3x15 mg 
C. 1-2x20 mg 
D. 1x1 mg 
E. 5x1 mg 
 
6. A hányáscsillapítás algoritmusának része, kivéve: 
A. A reverzibilis okok eliminálása 
B. Parenterális, vagy rectalis gyógyszerbevitel 
C. Szükség szerinti gyógyszeradás 
D. Elsőként keskenyspektrumú antiemeticum adása 
E. Parenterális folyadékpótlás a gyógyszerhatás kialakulásáig 
 
7. A hányinger, hányás nem gyógyszeres kezelésének része, kivéve: 
A. Hideg, szénsavmentes italok adása 
B. Az intenzív illatok, szagok kerülése 
C. Fűszerszegény étkezés 
D. Gyakori kis étkezés 
E. Masszázsterápia 
 
8. A levomepromazin együttadása nem ajánlott: 
A. Szteroidokkal 
B. Haloperidollal 
C. Prokinetikumokkal 
D. Hashajtókkal 
E. Setronokkal 
 
9. Ismeretlen eredetű hányásban elsőként választandó szer: 
A. Dimenhydrinat 
B. Metoclopramid 
C. H2-receptor blokkoló 
D. Protonpumpa-gátló 
E. Betahistin 
 
10. Melyik hányást előidéző metabolikus zavar? 
A. Hypercalcaemia 
B. Hyperkalaemia 
C. Hypoglycaemia 
D. Magasabb FFA szint 
E. Hyperuricaemia 
 
Helyes válaszok: 1: D, 2: A, 3: D, 4: B, 5: A, 6: C, 7: E, 8: C, 9: B, 10: A 
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Végstádiumú daganatos betegek tünetei: dyspnoe 
dr. Trompos Katalin 

Bevezetés 
A dyspnoe az a tünet, mely a betegben a legintenzívebb félelem és szorongásérzést váltja ki. A 
hozzátartozókat is felzaklatja. A helyzet kezelése gyakran nagy tapasztalatot, jó kommunikációs 
készséget és türelmet igényel. 

Definíció, BNO tartomány 
A dyspnoe különösen kellemetlen szubjektív tünet. A beteg úgy érzi, nem jut elegendő levegőhöz, 
attól fél, hogy megfullad. Mivel a fájdalomhoz hasonlóan szubjektív, objektíven nem mérhető, a 
mértéket illetően a beteg panasza az irányadó. 

R0600 Dyspnoe 
R0610 Stridor 
R0620 Zihálás 
R0630 Periódikus légzés 
R0640 Hyperventillatio 
R0650 Szájon át légzés 
R0660 Csuklás 
R0670 Tüsszögés 
R0680 A légzés egyéb és k.m.n. rendellenességei 

 

Epidemiológia 
A dyspnoe a végstádiumú daganatos betegek között meglehetősen gyakori tünet. Angol adatok 
szerint a betegség utolsó hat hetében 49%-ról 64%-ra nő a prevalenciája. A tüdő primer vagy 
metasztatikus tumoraiban a leggyakoribb. 

Nem, életkor 
Nem releváns. 

Társadalmi háttér 
A fulladástól, a fuldoklástól való félelem ősi, veleszületett emberi tulajdonság. Végstádiumú betegek 
fulladása, ahol a kiváltó ok nem teljesen tisztázható, vagy ha ismert is, nem gyógyítható, a 
tehetetlenség érzését keltheti betegben, orvosban, hozzátartozóban egyaránt. Emiatt az egyik 
legnehezebb feladat egy dyspnoes beteg gondozása, ápolása, segítése. Gyakran team munkát 
igényel, ahol az orvos, a tapasztalt nővér, a légzésterapeuta és a mentálhigiénikus együttműködése 
hozhat megoldást. Emiatt ajánlható a beteg hospice ellátása. Néhány betegnél ez akár intézeti 
hospice ellátást jelent, mert a beteget megnyugtatja az orvosi segítség közelsége és az állandó nővéri 
jelenlét. 

Pathophysiologia 
A normál légzést a nyúltvelőben elhelyezkedő légzőközpont irányítja. Ezt stimulálják a 
mechanoreceptorok felől beérkező impulzusok, melyek a légutakban, a tüdő parenchymában, az 
intercostalis izmokban és a rekeszizomban helyezkednek el. Az agykéreg felől is kap afferentációt. A 
légzésszabályozásban résztvevő kemoreceptorok a nyúltvelőben, a carotis falában, az aortában 
elhelyezkednek el. A vér pH értéke, CO2 és O2 szintje befolyásolja működésüket. 



 2902 

Malignus tüdőbetegségben akkor is kialakul a fulladásérzés, ha a légzési paraméterekben nincs kóros 
eltérés. Ennek oka valószínűleg a tüdő és a mellkasfal mechanoreceptorainak kóros stimulációja, 
tehát kóros reflexes folyamat. 

A mellkasfal fájdalma, az izmok gyengesége, a defatigáció, a korábbi szorongás mind predisponáló 
tényezők a dyspnoe szempontjából. Ne tartsuk evidensnek, hogy direkt tumorhatás következménye! 
Természetesen keresni kell a befolyásolható, kezelhető okokat. 

Anamnesis 
A beteget kérdezzük ki a korábbi légzőszervi, keringési betegségeiről, a fulladás kezdetéről, jellegéről, 
súlyosságáról, kísérő jelenségeiről. Hogyan befolyásolja az életét a fulladás? Tud-e pihenni, éjszakai 
nyugalmát befolyásolja-e? Hogyan befolyásolja a mindennapi tevékenységét? Nyugalmi, vagy csak 
terhelésre jelentkezik? Testhelyzet befolyásolja-e? Mitől javul, mitől romlik? Köhög-e? Van-e köpete? 
Milyen színű? Könnyen felköhögi-e? Van-e láza? Van-e fájdalma? 

Ezek segítségével tájékozódhatunk a tünet hátterében feltételezhető okokról. Alapos fizikális 
vizsgálat, néhány egyszerű laboratóriumi vizsgálat és eszközös vizsgálat általában elegendő 
diagnózishoz. 

Pathogenezis 
A tüdő térfoglaló daganatainak esetében egyértelműnek tűnik, hogy a fulladás oka a daganat 
közvetlen hatása. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az esetek egy részében valóban erről van szó, 
máskor azonban a daganattól független vagy csak vele közvetve összefüggő okok magyarázzák. A 
fulladás lehetséges okait az 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat. Végstádiumú beteg fulladásának okai 

COPD, bronchus spasmus 
Légúti infekciók 
Pleurális folyadékgyülem 

Vérszegénység 
Szívelégtelenség 
Légutak, erek mechanikus obstrukciója 
Embólia 
Ritmuszavar 
Ascites, nagy máj miatt felnyomott rekesz 
Pleurális carcinosis 
Infiltráló tumor 

 

Fizikális vizsgálat 
Részletes fizikális vizsgálatot végzünk. Figyeljük a beteg légzését, a légzés fázisaiban hallható 
hangokat, a mellkas kitérését, a légzési segédizmok munkáját, a beteg testhelyzetét. Megszámoljuk a 
légzésszámot. Megfigyeljük a bőrszínt, cyanosist, sápadságot, verejtékezést, hőmérsékletet. 
Megfigyeljük a nyaki erek állapotát. A mellkas kopogtatásával, hallgatásával folytatjuk, folyadékot, 
infiltrátumot, infekció jeleit, bronchus spasmust, pulmonalis pangást keresve. A szív vizsgálatakor 
külön figyelmet fordítunk a ritmuszavar észlelésére. A has vizsgálatakor keressük azokat az okokat, 
melyek hozzájárulhatnak a beteg fulladásához. A beteg általános állapotát WHO ECOG skála vagy 
Karnofsky-skála segítségével értékeljük. 
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Laboratóriumi vizsgálatok 
Pulzoxyméterrel megmérhetjük a beteg oxigén szaturációját. Anaemia gyanúja esetén vérkép 
vizsgálat javasolt. 

Képalkotó vizsgálatok 
Amennyiben a kezelés szempontjából előrelépést jelent, indokolt lehet röntgen vagy egyéb 
képalkotó vizsgálat végzése is. Ha szívbetegség, ritmuszavar feltételezhető, EKG vizsgálatot végzünk. 

Differenciál-diagnózis 
Az anamnesis, fizikális vizsgálat és a lehetséges kiegészítő vizsgálatok segítségével a fulladás 
hátterében álló kiváltó okot kell valószínűsíteni. Ezt legtöbbször a fizikális vizsgálat segítségével is 
meg tudjuk tenni. 

Kezelés, gondozás 

Oki kezelés 
Ha reverzibilis, vagy kezelhető okot találunk, akkor ezt tegyük meg. 

 Légutakat obstruáló daganat esetén, ha a beteg általános állapota megengedi, sztent 
beültetés, sugárkezelés vagy palliatív kemoterápia megfontolható. Ha ez nem kivihető 
szteroid adása csökkentheti a daganat körüli oedemát, csökkenti a fulladást. 

 Véna cava superior szindrómában palliatív sugárkezelés lehetőségét lehet mérlegelni. 

 Bronchus spasmus esetén steroid adása, bronchodilatátorok alkalmazása ajánlott. 

 Fertőzések esetén antibiotikum adása jön szóba. 

 Pleurális folyadékgyülem punkciója, pleurodesis a lehetséges kezelési mód. 

 Anaemia miatt transzfúzió, erytropoetin kezelés, vaskészítmények adagolása megfontolható. 

 Szívelégtelenségben ACE inhibítor, β-blokkoló, diuretikum kezelést alkalmazhatunk. 

 Ritmuszavarban a típusának megfelelő antiarrythmiás kezelés. 

 Pulmonális embolia gyakori szövődmény. A beteget antikoaguláljuk. 

 Az ascites punkciója segítheti a légzést. 

Tüneti kezelés 
Igen összetett feladat. Jó hatásúak lehetnek a relaxációs technikák, légzésterápiás gyakorlatok. A 
beteget a számára legkényelmesebb pozícióba helyezzük el. Nyitott ablak, ventillátor, hideg levegő 
előnyös. Más kínzó tüneteit pl. fájdalmát, hányingerét, hányását megszűntetjük. Különösen 
terminális helyzetben, ha a fulladás nem uralható, a beteg szedációjára kényszerülünk. 

Gyógyszeres kezelés 

 Oxigén terápia: 90% alatti oxigén szaturáció alatt jó hatású. Sokszor ennél magasabb 
szaturáció mellett is javítja a tüneteket, valószínűleg inkább pszichogén hatásai miatt. 

 Bronchodilatátorok: Salbutamol, ipratropium bromid adása akkor is csökkentheti a fulladást, 
ha a bronchus spasmus jelei nem nyilvánvalóak. Fiziológiás konyhasóoldat belégzésével 
oldhatjuk a nehezen felszakadó váladékot. 

 Kortikoszteroidok: Csökkentik a daganat körüli oedemát, javíthatják a légúti obstrukció 
tüneteit, csökkentik a fulladást lymphangitis carcinomatosában. Ha hatásosak, a kezelés első 
hetében javulást hoznak, ha nincs effektus, további adása nem indokolt. Dexamethason napi 
4-8 mg, vagy metilprednisolon 8 mg/die 

 Theophyllin-származékok: Valószínűleg a mechanoreceptorok kóros ingerülete miatt létrejött 
fulladásérzést csökkentik. A theophyllin adagja napi 2x150 mg, az aminophylliné 225-450mg. 
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Hatásukat erythromycin szármzékok, ciprofloxacin fokozza, krónikus alkoholfogyasztás, 
carbamazepin, barbiturátok csökkentik. 

 Opioidok: Légzésdeprimáló híre miatt félünk tőle, pedig helyes alkalmazás mellett nem okoz 
CO2 retenciót, és igen jól csökkenti a fulladást végstádiumú daganatos és COPD-s betegeknél 
is. Ha a beteg korábban nem kapott opiátot, 2,5 mg morfiumot kaphat 4 óránként. Ez 
emelhető 4 óráként 10-20mg-ra. Ennél nagyobb dózisoktól már nem várható előny. Az 
elnyújtott hatású készítmények sokkal kevésbé hatékonyak. 

 Benzodiazepin származékok: A fulladást kísérő szorongás és pánik súlyosbítja a fulladást. 
Krízisszituációban igen hasznos. Diazepam 2-5 mg, lorazepam 1-2 mg és midazolam 5-10 mg, 
alprazolam adható. 

A terápia igen lényeges része a család és a beteg pszichés vezetése. Fontos a beteg és a család 
informálása. Mindig magyarázzuk el, mitől jelentkezik a tünet, mi fog történni a kezelés hatására. 
Igyekezzünk nyugodt légkört teremteni. Relaxációs technikákat alkalmazhatunk. Ha van is pszichés 
komponense a fulladásnak, soha ne feltételezzük, hogy azt pánik rosszullét okozza. A pszichés 
komponens minden fulladásban szerepet játszik, de ritkán kizárólagos oka. 

Terápiás elégtelenség 
Terminális állapotban előfordulhat, hogy a fulladás a szokásos kezelési módszerekkel nem uralható. 
Ilyen esetben a beteg szedációja szükséges. 

Primer prevenció 
A daganatos betegségek megelőzése, szűrése, korai felismerése, centrumokban történő korszerű 
kezelése járulhat hozzá a primer prevencióhoz. 

Irodalom 
A terminális állapotú daganatos betegek palliatív ellátása. Magyar Hospice-Palliatív Egyesület (2002) 
Korszerű Orvosi Diagnosztika és Terápia. Melánia Kiadó Kft (2006) 
Oxford Handbook of Palliative Care. Oxford University Press (2006) 
Twycross R, Wilcock A. Symptom management in advanced cancer. 3rd Edition. Radcliffe Medical 
Press (2004) 
Declan Walsh D. Palliative Medicine. Sounders Elsevier (2009) 
Diploma in Palliativ Care - A Multiprofessional Distance Learning Programme - Maintaining quality of 
life in the presence of distressing symptoms. Dundee, 1996, University of Dundee (1996) 
Horti J, Riskó Á. Onkopszichológia a gyakorlatban. Medicina (2006) 

Betegtájékoztató 
A fulladás a végstádiumú daganatos betegség egyik legijesztőbb tünete. Minden esetben orvosi 
vizsgálat szükséges, hogy kiderüljön, mi a fulladás oka. Az okok egy része megszűntethető, más 
részük javítható. Sajnos az esetek egy részében olyan elváltozások okozzák a fulladást, melyek nem 
gyógyíthatók. Ebben az esetben is van lehetőség a tünetek mérséklésére. Amennyiben a vér oxigén 
szintje alacsony otthoni oxigénkezelés válhat szükségessé. Az oxigént orrszondán vagy maszkon 
keresztül adagoljuk, az áramlási sebesség a palack kijelzőjén beállítható. A kezelés időtartamát és a 
sebességet vérgáz vizsgálat alapján állítják be. 

A fulladás nem minden típusában várható javulás az oxigén adásától. Ilyenkor gyógyszeres kezelést 
javaslunk. Ezek között lehetnek inhalációs készítmények is. 

Fontos a beteg számára a nyugodt környezet. Friss, hideg levegő, nyitott ablak, ventilátor csökkenti a 
fulladásérzést. Meg kell találni a beteg számára a legkedvezőbb testhelyzetet. Légzésterápiás 
gyakorlatok is segíthetnek. Légzésterapeuta meg tudja tanítani a helyes légzéstechnikát. A beteg 
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mozgását, életét megkönnyítő ápolási eszközökre lehet szükség. Ha a betegség utolsó szakaszában a 
fulladás egyéb módszerrel nem csökkenthető, a beteg nyugtatókat, morfiumot kaphat, hogy 
szenvedéseit csökkentsük. 

Tesztkérdések 
1. Mekkora a terminális állapotú betegségben a fulladás prevalenciája? 
A. 80-90% 
B. 49-64% 
C. 10-15% 
D. 20-30% 
E. 5-10% 
 
2. A légzés szabályozásában résztvevő receptorok, kivéve: 
A. A mellkasfal mechanoreceptorai 
B. A carotis chemoreceptorai 
C. A légutak mechanoreceptorai 
D. A chemoreceptor trigger zóna 
E. A nyúltvelő chemoreceptorai 
 
3. A fulladás lehetséges oka, kivéve: 
A. Anaemia 
B. A légutakat összenyomó tumor 
C. Pneumonia 
D. Hyperbilirubinaemia 
E. Véna cava superior szindróma 
 
4. A kivizsgáláshoz javasolt vizsgálatok, kivéve: 
A. Pulzoxymetria 
B. Fizikális vizsgálat 
C. Mellkas rtg. 
D. Koponya CT 
E. Vérkép vizsgálat 
 
5. Mikor indokolt az oxigénkezelés? 
A. 30/ perc légzésszám felett 
B. Ha a kapilláris telődési idő 4 sec. fölött van 
C. Ha az oxigén szaturáció 90% alatt van 
D. Ha a beteg cyanotikus 
E. Ha a fulladás progresszív 
 
6. A végstádiumú daganatos betegségben a fulladás csökkentésére alkalmas gyógyszer, kivéve: 
A. Morfium 
B. Szteroid 
C. Theophyllin 
D. β-blokkolók 
E. Bronchodilatátorok 
 
7. A nem gyógyszeres kezelésben nem alkalmazható módszer fulladás mérséklésére? 
A. Relaxációs technikák 
B. Ablaknyitás, ventilátor használata 
C. Légzésterápia 
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D. Megfelelő testhelyzet 
E. Vérlebocsátás 
 
8. A morfium kezdő adagja fulladás csökkentésére: 
A. 2,5 mg 4 óránként 
B. 10 mg 4 óránként 
C. 20 mg 4 óránként 
D. 5 mg 4 óránként 
E. 15 mg 4 óránként 
 
9. A dyspnoe kialakulására hajlamosít, kivéve: 
A. Defatigáció 
B. Mellkasi izomgyengeség 
C. Szorongás 
D. Krónikus légzőszervi betegség 
E. Agyi nyomásfokozódás 
 
10. Dyspnoe csökkentésére használható benzodiazepin származékok, kivéve: 
A. Alprazolam 
B. Midazolam 
C. Diazepam 
D. Lorazepam 
E. Meprobamat 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: D, 3: D, 4: D, 5: C, 6: D, 7: E, 8: A, 9: E, 10: E 

Végstádiumú daganatos betegek tünetei: székrekedés 
dr. Trompos Katalin 

Bevezetés 
A székrekedés önmagában is súlyos diszkomfort érzést vált ki. Gyakran olyan tünetekhez vezet, 
melyek a beteg állapotát tovább súlyosbítják. Hasi görcsök jelentkezhetnek, bélelzáródás, túlfolyásos 
hasmenés, széklettartási zavar, vizelet inkontinencia, hányinger, hányás jelenhet meg, a beteg 
zavarttá válhat. Jelentősen rontja az életminőséget. Progresszív tünet, emiatt lehetőleg meg kell 
előzni a kialakulását, és mihamarabb el kell kezdeni a kezelését. 

Definíció 
Ha a székletürítés megritkul, a széklet mennyisége csökken, a széklet keménnyé válik, kiürítése 
nehéz, székrekedésről beszélünk. A klinikai gyakorlat számára ez a definíció elegendő. Kutatási 
munkák, gyógyszerhatások leírásához pontosabb definíciókat használnak (római kritériumok). Ezek a 
tudományos leírások azonban nem minden esetben jellemzik a beteg panaszait. 

K59 Egyéb bélműködési rendellenességek 
K5900 Székrekedés 
K5910 Funkcionális hasmenés 
K5920 Neurogen bélpanaszok m.n.o. 
K5930 Megacolon m.n.o. 
K5940 Analis görcs 
K5980 Egyéb meghatározott bélműködési rendellenességek 
K5990 Bélműködési rendellenesség, k.m.n. 
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Epidemiológia 
A székrekedés gyakori tünet. Egy amerikai nagy vizsgálat szerint a férfiak 8, a nők 22%-ban állították 
magukról, hogy székrekedésük van. Fizikális betegség növelte a tünet arányát. Kórházban fekvő idős 
betegek 60%-a említette meg panaszként. A hospice osztályra utalt betegek 50%-a panaszkodott 
székrekedésről. Valószínűleg a probléma alulértékelt, mert sokan szednek rendszeresen hatékony 
hashajtókat. Hajlamosító tényező lehet a súlyos depresszió is. Végstádiumú daganatos betegségben 
igen gyakori. 

Nem, életkor 
A székrekedés minden korcsoportban a nők körében szignifikánsan gyakoribb. Az életkor 
előrehaladtával egyre gyakoribb. 

Társadalmi háttér 
A széklet és a vizelet kontrollját a szobatisztaságra szoktatás alatt sajátítjuk el. A későbbiekben 
megtanuljuk, hogy erről beszélni illetlenség. A székeléssel kapcsolatos panaszok tabu témának 
számítanak, így ha nem kérdezünk rá külön, a betegek esetleg nem hozzák szóba. A székrekedést, 
mint tünetet esetleg megemlítik, de az olyan a széklet kiürítéshez szükséges manipulációkról, mint a 
hüvely vagy a végbél felőli ujjal történő nyomás, vagy „bányászás”, spontán nem panaszkodnak. 
Emiatt érdemes olyan kommunikációs módszereket alkalmazni, melyek megkönnyítik a beteg 
panaszainak részletes feltárását. 

A súlyos betegség megfosztja a beteget mozgásképességétől, szobai WC-be, vagy fekvő 
testhelyzetben ágytálba, pelenkába kell székelnie, esetleg több ember jelenlétében. Ezt az önállóság 
teljes elvesztéseként, teljes kiszolgáltatottságként élhetik meg. Ilyenkor tudat alatt, de szándékosan 
is visszatartják a székletet. Emiatt, illetve az ülő helyzet adta mechanikai előnyök 
figyelembevételével, törekednünk kell arra, hogy a beteget kisegítsük a WC-re. Ha ez már nem 
lehetséges, akkor is hagyjuk magára székelés közben. 

Pathophysiologia 
A széklet mennyiségét, minőségét, kiürítését számos tényező befolyásolja. A belek autonóm 
beidegzés alatt állnak, saját mintázatú mozgást végeznek. A mozgások célja a béltartalom keverése, 
az emésztés és a felszívódás elősegítése. Ezt a gyomor ürülése, a bevitt táplálék, a hasnyálmirigy és az 
epeműködés is befolyásolja. Normál esetben a béltartalom 1-2 óra alatt áthalad a vékonybélen, míg a 
vastagbélben 2-3 napot marad. A plexus myentericuson keresztül történik a bél izomzatának 
beidegzése. Az autonóm neuropathia székrekedést okoz és feltételezhető, de nem bizonyított, hogy 
ez a mechanizmus játszhat szerepet az előrehaladott rákbetegek székrekedésében is. 

Két fontos transzmitter vesz részt a bélmozgás szabályozásában, az acetilkolin és a VIP (vazoaktív 
intesztinális protein). Ezek hatását több más ágens is befolyásolja. 

A bélbe 7 liter folyadék kerül naponta. Ennek csak kisebbik része a lenyelt folyadék, zöme a gyomor 
és bélrendszer szekrétuma. Ennek 75%-át a vékonybél abszorbeálja, 150 ml kerül a vastagbélbe. A 
folyadékvisszaszívás aktív folyamat, az elektrolit viszonyok befolyásolják. Így változtathatják meg a 
széklet rendjét a különféle ionzavarok. A defekáció mechanizmusa is sérülhet, a daganat okozta 
spinális léziók következtében. 

A daganatos beteg kezelésében használt ópiátok a székrekedés kiváltásában igen jelentős szerepet 
játszanak. Csökkentik a bélmotilitást és növelik a záróizmok tónusát, akadályozzák az anorectális 
sphincter ellazulását és csökkentik az anorectális senzitivitást. Ezek az életkor előrehaladtával amúgy 
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is sérült funkciók magyarázzák a súlyosabb mellékhatásokat idősebb korban. Úgy tűnik, hogy a 
fájdalomcsillapító hatásra tolerancia alakul ki, de a székrekedésre nem. Az eddig elvégzett vizsgálatok 
ebben a vonatkozásban nem tudtak különbséget tenni a különféle morfin származékok között. 

Hatáskör, kompetencia 
A családorvos feladata a terminális állapotú beteg és környezetének gondozása, hospice ellátásának 
elrendelése és követése, a tünetek kezelése, valamint az onkológiai beteg és környezetének pszichés 
támogatása. 

Klinikum 

Anamnézis 
A szokásos kérdések mellett térjünk ki a következőkre: A jelenlegi betegségét megelőzően volt-e 
problémája a székletével? Milyen gyakran van széklete? Milyen konzisztenciájú? Tartalmaz-e vért, 
nyákot? Érez-e fájdalmat a székelés előtt, közben vagy után? Kell-e erőlködni a széklet kiürítésekor? 
Kell-e kézzel, ujjal segíteni a székeléskor, akár a végbél, gáttájék, akár a hüvely felől? Van-e olyan 
sürgető székelési inger, mely után nem képes székelni? Megkönnyebbül-e a székelést követően? 
Érez-e a gáttájékon, a végbélben feszítést, nyomást? Van-e széklet, vizelet inkontinenciája? Milyen 
gyógyszereket, milyen adagban szed? Milyen az étvágya? Mennyi rostot, mennyi folyadékot tud 
fogyasztani? Fel kell deríteni a pszichoszociális faktorokat is. 

A kérdések segítségével próbáljuk elkülöníteni a daganatos obstrukció okozta székrekedést a 
szegmentális, kemény székletdarabok okozta székrekedéstől. A bogyószerű széklet az impactatio, a 
szalagszerű inkább szűkület mellett szól. Vér, nyák lehet a székletben tumoros folyamat 
következtében. 

Pathogenesis 
A végstádiumú daganatos betegek székrekedését számos ok magyarázhatja (1. táblázat). Ezek a 
következők: 

1. táblázat. A végstádiumú betegek székrekedését előidéző tényezők 

A tumor okozta obstrukció 
Tumoros infiltráció okozta plexus sérülés (beidegzési zavar) 

Hypercalcaemia (csontmetastasis) 
Csökkent folyadék és táplálékbevitel 
Inaktivitás 
Defatigáció 
Gyógyszerek 
Ópiátok 
Vas, vízhajtók, anticholinerg szerek, antacidák, antiparkinson szerek,triciklikus antidepresszánsok 
Pszichoszociális faktorok 
Társbetegségek 

 

Fizikális vizsgálat 
A szokásos általános vizsgálat mellett a legfontosabb a rectális digitális vizsgálat. Ennek kapcsán a 
rectumot kitöltő impaktálódott székletet találhatunk. Ezt soha ne mulasszuk el! A széklet 
impaktátumok több mint 90%-a a rectumban van. Ez társulhat túlfolyásos hasmenéssel, de okozhat 
széklet, vizelet inkontinenciát is. A has tapintásakor az impaktálódott székletdarabokat ki is tudjuk 
tapintani. Ezek szegmentális elhelyezkedésűek a colon lefutása mentén. A helyüket idővel 
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változtatják, megnyomva crepitációszerű hang hallható. Néha nehéz lehet elkülöníteni a tumoros 
obstrukciótól. Obstrukció esetén az ampulla üres, a has meteorisztikus lehet. 

Laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok 
Laboratóriumi vizsgálat során ionzavarokat keresünk. Székrekedéshez vezethet még az 
alapbetegséghez társuló hypothyreosis. Képalkotó vizsgálatra differenciáldiagnosztikai nehézség 
esetén kerülhet sor, ha a beteg állapota megengedi. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 
Elsősorban a kiváltó okot kell tisztáznunk. Ez a fizikális vizsgálat, és néhány egyszerű kiegészítő 
vizsgálat segítségével lehetséges. 

Kezelés, gondozás 
Bíztassuk a beteget a nagyobb folyadék és rost bevitelre! A durva rostok kerülendők, mert 
szubklinikus obstrukciókat komplettálhatnak. Tegyük lehetővé a fizikai aktivitást! Jó hatású a nyugodt 
környezet biztosítása a székeléshez, lehetőleg a megszokott helyen. A székrekedést okozó, 
mellőzhető vagy helyettesíthető gyógyszereket el kell hagyni. Az ópiátok bevezetése előtt 
törekedjünk a passage rendezésére és megkezdésükkel egyidőben stimuláns laxatívumok adása 
szükséges, kivéve, ha a betegnek hasmenése vagy magas colostomája van. A hashajtókat 
rendszeresen adjuk. 

Ha a székrekedést széklet impactatio okozza, glicerines végbélkúppal, olajos beöntéssel tudjuk 
fellazítani a széklet rögöket. Szükségessé válhat a széklet manuális eltávolítása. Ez a betegnek igen 
kellemetlen, fájdalmas lehet, ilyenkor a fájdalomcsillapítást, szedálást követően kerülhet sor rá. A 
magasabb vastagbél szakaszokban elakadt részeket, beöntések adásával lazíthatjuk fel. Renyhe 
székelési inger esetén speciális, az ingert fokozó kúpok alkalmazhatók. 

A székrekedés során a különféle hatásmechanizmusú hashajtókkal és kombinációikkal 
próbálkozhatunk. 

Ozmotikus szerek 
Nálunk leggyakrabban alkalmazott fajtája a laktulóz. Úgy hat, hogy a szervezet nem tudja bontani, 
felszívni. A bélflóra baktériumainak hatására savanyú degradációs termékekre bomlik, melyek 
ozmotikus hasmenést okoznak. Felfúvódást, flatulenciát okozhatnak. Ha a bélflóra megváltozik, 
hatékonyságuk csökken. 

Hashajtó sók 
Keserűsó, keserű vizek. Nem szívódnak fel így ozmotikus hatásuk miatt okoznak hígabb 
székürítéseket. A laktulóz megjelenése előtt népszerűbb szerek voltak. Hatásosságuk nem marad el 
tőle és olcsóbbak. Kellemetlen az ízük, bár a betegek jó része a laktulóz édes ízét sem kedveli. 

Stimuláló szerek. A plexus myentericus stimulálásán keresztül fokozzák a bélmozgásokat. Senna 
(Tisasen, szenna tea), nátrium picosulfát (Guttalax), bisacodyl (Dulcolax). Görcsöket okozhatnak 
Emiatt fokozatos titrálásuk ajánlott. Gyakran kombináljuk őket ozmotikus szerekkel, mert előnyös 
hatásaik összeadódnak. 

A morfium származékok okozta székrekedés kezelésére alkalmas új szer a metilnartrexan bromid, 
amely sc. injekció formájában, Relistor néven van forgalomban. A bélben felfüggeszti a 
morfiumhatást, anélkül, hogy a fájdalomcsillapító hatást befolyásolná. Sajnos a társadalombiztosítás 
nem támogatja, így a betegnek heti két székletürítéssel számolva havi 80 ezer forintjába kerülne. 
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Emiatt csak egy-egy alkalommal, más módszerek hatástalansága esetén volt módunkban kipróbálni. 
Ezekben a súlyos esetekben tapasztalataink vegyesek voltak. 

Kezelési stratégia 
Bél obstrukció esetén kerülni kell a görcsöket okozó szereket és a bélben megduzzadó anyagok 
bevitelét. Elsősorban ozmotikus szerek, székletlágyítók alkalmazhatók. Széklet impactatioban olajos 
beöntést, glicerines kúpot próbálunk, ezt követően, ha a széklet massza felpuhult, remény van a 
spontán ürítésre. Ha nincs spontán széklet, a manuális evakuáció is könnyebben kivihető, a fellazult 
béltartalom mellett. Ha a rectum lágy széklettel van tele, stimuláló szereket adunk, ezt egészítjük ki 
ozmotikus szerekkel és székelési ingert okozó kúppal. Ha a rectum üres, akkor stimuláns kezelést 
kezdünk, majd ozmotikus szerrel egészítjük ki. 

Terápiás elégtelenség 
Ha a beteg még jó általános állapotban van, metoclopramid infúziós adása eredményes lehet. Ha a 
beteg már a haldoklás utolsó fázisában van, a szubjektív tünetek mérséklésére törekszünk. 

Primer prevenció 
Olyan szerek esetében, ahol lehet számítani a székrekedésre, kezdjük el a hashajtók preventív 
adagolását! Soha ne várjuk meg, amíg a probléma elhatalmasodik! 

Irodalom 
Oxford Texbook of Palliative Medicine 3rd Edition Oxford University Press (2006) 
A terminális Állapotú daganatos betegek palliatív ellátása szakmai irányelvek. 2. bővített kiadás 
Magyar Hospice-Palliatív Egyesület (2002) 
Oxford Handbook of Palliative Care Oxford University Press (2005) 
Horti J, Riskó Á. Onkopszichológia a gyakorlatban. Medicina (2006) 

Betegtájékoztató 
A székrekedés a végstádiumú daganatos betegek igen nagy részénél kialakul. Ennek oka a csökkent 
folyadék és táplálék bevitel, a mozgáshiány, az általános legyengülés. 

Törekedjünk arra, hogy a beteg minél több rostot fogyasszon. A rostok ne durva rostok legyenek, 
mert az inkább akadályozza a béltartalom előrehaladását. A rostok folyadék jelenlétében 
megduzzadnak, a széklet nagyobb mennyiségű, lazább állagú lesz. Emiatt ügyelni kell arra, hogy a 
rostok mellé bőven vigyünk be folyadékot. A beteg annyit mozogjon, amennyit csak állapota 
megenged. Minél tovább segítsük ki a WC-re és ha ez már nem lehetséges szerezzünk be szobai WC-
t. Ilyenkor is lehetőleg hagyjuk magára székelés közben. 

A betegek gyakran szívesebben vesznek igénybe a székeléskor professzionális segítséget, mint 
rokonaikét. Hasznos lehet hospice szolgálathoz fordulni. 

Számos gyógyszer, köztük a daganatos betegségben rendszeresen alkalmazott morfin származékok 
székrekedést okoznak. Ezek mellé minden esetben hashajtó szerek szedése szükséges. Sokszor nem is 
egy fajta, hanem kombinációk adására szorulunk. A beteg akkor is kapja meg ezeket, ha volt széklete, 
mert a rendszeres szedéssel megelőzhető a nagyobb baj. A széklet kiürítését, glicerin kúppal 
könnyíthetjük meg. A végbélben megkeményedett széklet gyakran a felette lévő béltartalom 
túlfolyását okozhatja, melyet a beteg nem tud tartani. Vizelet inkontinencia is kialakulhat. 
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Ha a székrekedés kialakul, orvosi vizsgálat szükséges, amely magába foglalja a végbél ujjal történő 
vizsgálatát is. Beöntések adására, a végbélben besűrűsödött széklet kézzel történő eltávolítására 
lehet szükség. 

Tesztkérdések 
1. A székrekedés szövődményeként jelentkező tünet, kivéve: 
A. Túlfolyásos hasmenés 
B. Vizelet inkontinencia 
C. Zavartság 
D. Reflux 
E. Hányás 
 
2.A székrekedés gyakoribb, kivéve: 
A. Idős korban 
B. Nőkben 
C. Kórházban fekvő betegek között 
D. Ópiát szedés mellett 
E. Antikoagulált betegek körében 
 
3. A székrekedést gyakran okozó gyógyszerek, kivéve: 
A. Triciklikus antidepresszánsok 
B. Kis molekulasúlyú heparin származékok 
C. Morfin származékok 
D. Vas 
E. Atropin származékok 
 
4. Nem gyógyszeres kezelés, kivéve: 
A. Folyadékbevitel növelése 
B. Rostbevitel növelése 
C. Aktivitás facilitálása 
D. Antidecubitus matrac biztosítása 
E. Beteg kisegítése a WC-re 
 
5. Melyik ionzavar a székrekedés legvalószínűbb oka csontmetastasis esetén? 
A. Hypercalcaemia 
B. Hyperkalaemia 
C. Hypernatraemia 
D. Hyponatraemia 
E. Hypocalcaemia 
 
6. Ozmotikus hashajtó: 
A. Laktulóz 
B. Szenna tea 
C. Phenolphtalein 
D. Bisacodyl 
E. Nátrium picrosulfát 
 
7. Mi a Relistor? 
A. Ozmotikus hashajtó 
B. Rostkészítmény 
C. Ópiát 
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D. Az ópiát hatást a beleken felfüggesztő készítmény 
E. Paraszimpaticolyticum 
 
8. Milyen gyakori mellékhatása lehet a laktulóznak? 
A. Puffadás, flatulencia 
B. Bél-obstrukció 
C. Vitaminok felszívódási zavara 
D. Allergia 
E. Hányás 
 
9. Milyen módszer segíthet rezisztens székrekedés esetén? 
A. Atropin sc. adása 
B. Metoclopramidos infúziók adása 
C. Pavaverin adása 
D. Triciklikus antidepresszáns 
E. Phenolphtalein 
 
10. Mi a morfium hatása a bélrendszerre? 
A. Csökkenti a bélmotilitást 
B. Ellazítja az anorectális záróizomot 
C. Növeli az anorectális senzitivitást 
D. Csökkenti a sphincter tónust 
E. Növeli a bélmotilitást 
 

Helyes válaszok: 1: D, 2: E, 3: B, 4: D, 5: A, 6: A, 7: D, 8: A, 9: B, 10: A 

Végstádiumú daganatos betegek tünetei: zavartság, delírium  
dr. Trompos Katalin 

Bevezetés 
A tudatzavar és a delírium a leggyakoribb súlyos neuropszichiátriai komplikáció előrehaladott, 
daganatos betegek között. A tünet megjelenése rossz prognosztikai mutató és jelentős distressz a 
beteg, a család, és az egészségügyi személyzet számára. A tünet aluldiagnosztizált, ha pedig 
felismerik, a kezelés gyakran elmarad, vagy nem elég hatásos. A családok nehezen tűrik a beteg 
agitáltságát, esetleges agresszióját, megváltozott viselkedését. 

Definíció, BNO tartomány 
A delírium globális mentális zavar, melynek hátterében organikus testi, vagy központi idegrendszeri 
ok áll. Általában jelentős, súlyos fiziológiai rendellenesség hatására alakul ki. Több mentális és 
neurológiai tünet megjelenésével jellemezhető. 

F0550 Nem dementiához társuló delírium 
F0510 Dementiához társuló delírium 
F0580 Egyéb delírium 
F0590 Nem meghatározott delírium 
F1040 Alkohol okozta megvonási szindróma delíriummal 
F1140 Opiátok okozta megvonási szindróma delíriummal 
F1240 Cannabis és származékai okozta megvonási szindróma delíriummal 
F1340 Nyugtatók és altatók okozta megvonási szindróma delíriummal 
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F1440 Cocain okozta megvonási szindróma delíriummal 
F1540 Egyéb stimulánsok okozta megvonási szindróma delíriummal 
F1640 Hallucinogének okozta megvonási szindróma delíriummal 
F1740 Dohányzás okozta megvonási szindróma delíriummal 
F1840 Illékony oldószerek okozta megvonási szindróma delíriummal 
F1940 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta megvonási szindróma delíriummal 

 

Epidemiológia 
A végstádiumú betegek között 25% a prevalenciája, mely a haldoklás utolsó hetében 85%-ra nő. 
Betegségtől függetlenül, gyakori műtétet követően, de általánosságban is magas az előfordulása 
hospitalizált betegeken (30%). A tünet incidenciája a lakosság átlagéletkorának növekedése miatt 
növekszik. Idős betegek kórházi kezelése során fellépő delírium rossz prognosztikai jel. 

Nem, életkor 
A nem nem releváns. Az idős kor jelentős hajlamosító tényező. 

Társadalmi háttér 
A mentális zavarok, a megváltozott viselkedés a legkevésbé elfogadható tünet a szűkebb és a tágabb 
környezet számára egyaránt. Azok a betegek, akik vissza tudnak emlékezni a tünet jelentkezésének 
időszakára, jelentős szorongásról számolnak be. 

Pathophysiologia 
A delírium alapvető pathogenesise nem tisztázott. A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy nem 
strukturális, inkább funkcionális elváltozásról van szó. EEG vizsgálatok a kortikális háttéraktivitás (α) 
lassulását mutatták. A vezető hipotézis szerint a delírium több különböző patogenezisű folyamat 
összegződéseként az agyi oxidatív metabolizmus jelentős csökkenését okozza, csökkentve a cholinerg 
transzmissziót. Több vizsgálatban a béta endorfinok, somatostatin, lymhpokinek, tryptophan, 
phenylalanin, és kortizol metabolizmus szerepét is valószínűsítették. 

Hatáskör, kompetencia 
 Akut életveszélyt jelentő történések, kórállapotok felismerése, elsődleges ellátása, 

szakintézetbe történő azonnali beutalása, szükség esetén, állapottól függően megfelelő 
szintű szállításának megszervezése és orvosi felügyelet biztosítása, elvégzendő sürgősségi 
beavatkozással. 

 Pszichotikus eredetű sürgősségi állapotok: tudatzavarok, (delírium, idős betegek zavartsága, 
epilepsziás rohamhoz kapcsolódó pszichózisok) heveny izgalmi (skizofrén vagy affektív 
pszichózis) vagy heveny stuporos (depresszió, farmakogén, katatón) állapotok. 

 Pszichés állapot elsődleges megítélése. 

Klinikum 
A következő tüneteket észlelhetjük: nyugtalanság, szorongás, alvászavar, alvás-ébrenlét zavar, 
figyelemzavar, a pszichomotoros aktivitás ingadozása, affektív zavarok (düh, eufória, félelem), 
térbeli, időbeli tájékozatlanság, hallucinációk, víziók, érzékcsalódások, inkoherens beszéd, neurológiai 
eltérések: aphasia, tremor, myoclonusok, reflex és izomtónus változások. 

A delírium diagnózisának DSM-IV kritériumai: 

 Tudatzavar, a figyelem felkelthetőségének, fenntartásának, terelhetőségének zavarával 

 Kognitív zavar 
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 A zavar órák napok alatt alakul ki és fluktuál 

 Az anamnézis, a fizikális és laboratóriumi vizsgálatok, az állapothoz vezető súlyos eltérést 
igazolnak 

A delíriumot hyperaktív, hypoaktív és kevert formákra oszthatjuk. A hyperaktív formát az agitáltság, 
hallucinációk, dezorientáltság, míg a hypoaktív formát érzékcsalódások, szedáció jellemzi. A kevert 
formában a tünetek alterálóan jelennek meg. Az esetek kétharmada hypoaktív vagy kevert forma. 

Anamnézis 
A beteg zavartsága, kognitív zavara miatt elsősorban a heteroanamnesisre hagyatkozhatunk. A 
hozzátartozókat kérdezzük ki: a tünetek kezdetéről, időbeli változásairól, a delírium előbb felsorolt 
tüneteiről, a szedett gyógyszerekről, társbetegségekről, infekciókra utaló tünetekről, a beteg 
székletéről, vizeletéről. 

Pathogenesis 
Előrehaladott daganatos betegségben, a delírium hátterében a következő klinikai okok állhatnak: 

 Agydaganat, agyi metasztázisok 

 Szervi elégtelenség okozta metabolikus zavarok 

 Elektrolitzavar 

 Gyógyszer-mellékhatás: kemoterápiás szerek, szteroidok, sugárkezelés, antikolinerg szerek, 
antiemetikumok, nyugtatók, antivirális szerek, morfin származékok 

 Fertőzések 

 Táplálkozási zavar 

 Széklet impactatio 

 Vizelet retentio 

 Haematológiai betegségek, zavarok 

 Hypoxia 

 Tüdőembolia 

 Gasztrointesztinális vérzés (nem manifeszt) 

Fizikális vizsgálat 
Teljeskörű fizikális vizsgálat, neurológiai státusz és a beteg mentális működésének megítélése 
szükséges. Az utóbbi terjedjen ki a következőkre. 

 Az éberség megítélése 

 Térbeli, időbeli tájékozottság 

 Memória megítélése 

 Pszichomotoros aktivitás 

 A gondolati tartalmak rendezettsége 

 Érzékcsalódásokra utaló viselkedés 

Laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok 
A végstádiumú beteg esetében csak olyan vizsgálatokat végeztessünk el, melyek eredményétől a 
beteg állapotában javulás remélhető és számára nem túlságosan megterhelőek. 

Diagnózis, differenciál-diagnózis 

A klinikai kép, anamnézis, fizikális vizsgálat segítségével a DSM-IV kritériumok alapján felállítható. 
Más, a delíriumhoz hasonló tüneteket okozó mentális betegségtől kell elkülöníteni. 



 2915 

Depresszió 
A delírium hangulati zavarokkal, depresszióval, szorongással is járhat. A hypoaktív delíriumot néha 
tévesen depressziónak vélik. A delírium esetén azonban mindig jelen van egy súlyos alapbetegség. A 
tünetek kezdete, a depresszív és a kognitív tünetek megjelenésének időbeli sorrendje adhat 
útbaigazítást. A kognitív tünetek delíriumban jóval súlyosabbak, a kezdet pedig sokkal rapidabb, mint 
depresszióban. A delírium egyik karakterisztikus tünete a tudatzavar, mely depresszióban nem 
gyakori tünet. 

Mánia 
A mániás epizód hasonló lehet a hyperaktív delíriumhoz, de mániára sem jellemző a tudatzavar, és a 
tünetek kezdete is különböző. 

Pszichózis 
A hallucinációk, víziók, érzékcsalódások megjelenhetnek pszichotikus állapotban és delíriumban is. 
Delíriumban a vizuális és taktilis hallucinációk gyakoribbak, a skizofrén betegek inkább 
hanghallásokról számolnak be. Delíriumban észlelt memóriadefektusok, és dezorientáció, 
pszichózisokra nem jellemző. Ugyancsak a delírium diagnózisát valószínűsíti a súlyos alapbetegség 
jelenléte. 

Demencia 
A demencia nem jár tudatzavarral, viszont károsodott a rövid vagy/és a hosszú távú memória, az 
ítélőképesség, és az absztrakt gondolkodás. A delíriumhoz képest lassabb a kezdet, a betegség 
lefolyása pedig progresszív. Gondban akkor lehetünk, ha demens betegnél lép fel delírium. 

Kezelés, gondozás 

Általános megfontolások 
A végstádiumú betegek életük utolsó napjaiban igen nagy számban kerülnek delirózus állapotba, ez a 
természetes haldoklási folyamat részének tekinthető. A betegek gyakran meghalt hozzátartozóikat 
látják, velük beszélnek. Ezek a víziók inkább megnyugtatják a beteget, nincsenek rossz hatással a 
környezetre sem. Sokak szerint emiatt, a „megfigyelni és várakozni” taktikát kell választani. Ugyanez 
lehet a megközelítés hypoaktív, letargiás delíriumok esetén is. Fontos azonban tudni, hogy ez a 
folyamat bármikor átválthat hyperaktív formába és a békés tudattartalmak hirtelen fenyegető 
rémképekbe fordulhatnak. Emiatt sokan az alacsonyabb dózisú neuroleptikum adását javasolják a 
hypoaktív delíriumok esetén is. Azokban az esetekben, ahol szedatív szerek adására kényszerülünk, a 
beteg esetleg már haláláig nem tér eszméletre. Ezért a döntésbe vonjuk be a családtagokat is. 

Igen nagy jelentősége van a megfelelő tájékoztatásnak. Meg kell beszélni a hozzátartozókkal vagy a 
beteggel (világos periódusuk alatt, vagy előzetesen), hogy mi a kezelés célja. Fontos a reális célok 
kitűzése. Tájékoztatnunk kell a hozzátartozókat a lehetséges mellékhatásokról is. 

Nem-gyógyszeres kezelés 
 Ezen a területen tud legtöbbet tenni a családorvos a betegért. 

 A reverzibilis kiváltó okokat elimináljuk. (vizeletretenció, uroinfekció, egyéb infekciók, széklet 
impactatio, cukor anyagcserezavar, gyanús gyógyszerek stb.). 

 Csökkentjük vagy elhagyjuk a kiváltásában feltételezhetően szerepet játszó gyógyszereket. 

 A folyadék és elektrolit egyensúlyt helyreállítjuk 

 A beteg állandó felügyeletéről gondoskodni kell. 

 Biztonságos, ismert környezet, jó megvilágítás segíthet az állapot rendezésében. 
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Gyógyszeres kezelés 
A családorvosi praxisban néhány gyógyszer áll rendelkezésünkre a delírium kezelésére (1. táblázat). 

1. táblázat. Végstádiumú tumoros betegek delíriumának kezelésére ajánlott gyógyszerek 

Gyógyszer Adagolás 

Haloperidol 0,5-5 mg 2-12 óránként. Napi dózis: 20 mg, kórházi körülmények 
esetén akár 250 mg/24 óra dózis adható válogatott esetekben 

Lorazepam (Ativán) 0,5-2,0 mg 1-4 óránként 
Midazolám (Dormicum) 30-100 mg/24 óra. Nagyobb adagok intézeti körülmények között 

adhatók, lassú folyamatos infúzióban. 
 

A kezelést haloperidol adagolásával, a dózis fokozatos titrálásával kezdjük. Hypoaktív formáknál 
alacsonyabb dózisokat adunk. Elsősorban hyperaktív formákban, ezt egészítjük ki a szedatív 
szerekkel. Sajnos, a súlyos hyperaktív formák nehezen befolyásolhatók és olyan mértékű distresszt 
okoznak a családnak, hogy osztályos beutalásra lehet szükség. Kórházi kezelés során mód van 
alternatív antipszichotikumok adására. 

Terápiás elégtelenség 
Sok esetben a család nem tudja vállalni a beteg 24 órás felügyeletét. Szorongással tölti el a beteg 
súlyos állapota, a korábbiakhoz képest lényegesen megváltozott, időnként agresszív viselkedése. Az 
agitált beteg hozzátartozói gyakran teljesen kimerülnek. Ezért, ha a rendelkezésünkre álló 
eszközökkel nem érünk célt, intézeti beutalás szükséges lehet, vagy hospice ellátás segítségét vegyük 
igénybe. 

Primer prevenció 
A delíriumra hajlamosító tényezőket kiküszöböljük, ügyelünk a hidráltságra, a vizeletet, székletürítést 
figyelemmel kísérjük, a mozgásképességet facilitáljuk, a hallás, látászavart korrigáljuk, a beteget a 
megszokott környezetében ápoljuk. Ez általában elmondható az időskori delíriumról, de 
tulajdonképpen semmit sem tudunk tenni az élet végén jelentkező delírium kivédésére. 

Irodalom 

A terminális állapotú daganatos betegek palliatív ellátása. Magyar Hospice-Palliatív Egyesület (2002) 
Korszerű Orvosi Diagnosztika és Terápia. Melánia (2006) 
Oxford Handbook of Palliative Care. Oxford University Press (2006) 
Twycross R, Wilcock A. Symptom management in advanced cancer. 3rd Edition. Radcliffe Medical 
Press (2004) 
Declan Walsh D. Palliative Medicine. Sounders Elsevier (2009) 
Diploma in Palliativ Care - A Multiprofessional Distance Learning Programme - Maintaining quality of 
life in the presence of distressing symptoms. Dundee, 1996, University of Dundee (1996) 
Horti J, Riskó Á. Onkopszichológia a gyakorlatban. Medicina (2006) 

Betegtájékoztató 
A haldokló betegek tudatállapota a haldoklási folyamat utolsó heteiben, napjaiban megváltozik. A 
beteg egyre többet alszik, vagy csukott szemmel fekszik. Elfordul a külvilágtól, gyakran számunkra 
nem látható emberekkel beszélget, meghalt rokonokat lát. Gyakori, hogy nem tudja, hol van, haza 
kívánkozik, pedig a saját ágyában fekszik. Néha nem ismeri meg a hozzátartozókat. Állapota 
hullámzó, néha teljesen világosan gondolkodik, azután megint visszaesik. Az éjszakai órák általában 
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nehezebbek. Az is előfordul, hogy a beteg igen nyugtalanná válik, rémképek, hallucinációk, víziók 
gyötrik. Nyugtalanságában elindul, az ágyról leesik, a szobában elindulva elbotlik. Lebeszélni, 
visszatartani nem lehet. Néha olyan szavakat használ, úgy beszél a hozzátartozókkal, ahogy azt 
korábbi életében soha nem tette. 

Ezt a tünetegyüttest delíriumnak nevezzük. Valamilyen formája a haldokló betegek 85%-ában 
kialakul. A szervezet súlyos károsodásának hatására, az agy működésében beállt változás okozza. Az 
esetek egy részében visszafordítható ok magyarázhatja (gyógyszerek, széklet kiürítési zavar, oxigén 
hiány, vizeletürítési képtelenség, fertőzések stb.). Emiatt mindenképpen orvosi vizsgálatra van 
szükség. Ha visszafordítható, kezelhető kiváltó okot az orvosi vizsgálat nem tud feltárni, a betegnek 
gyógyszeres kezelésre lesz szüksége. Fontos a gyógyszerek pontos adagolása. 

A delírium kialakulása rossz prognosztikai jel, az utolsó napokban alakul ki, és gyakran nem is 
szüntethető meg. Elképzelhető, hogy a gyógyszeres kezelés hatására a beteg aluszékony lesz, és nem 
tud kommunikálni. 

A delíriumos beteg állandó felügyeletet igényel. A hozzátartozók számára az egyik legnehezebb 
feladat a delíriumos beteg ellátása, fizikailag és mentálisan egyaránt. Emiatt is ajánlott hospice 
szervezetek segítségét kérni. Ha a család erői kimerültek, a beteg intézeti elhelyezése szükséges 
lehet. 

Tesztkérdések 

1. Melyik állítás igaz? 
A. A delírium patofiziológiája részleteiben jól ismert. 
B. A delírium kialakulására a végstádiumú daganatos betegben nagy esély van. 
C. Kórházi körülmények csökkentik a delírium kialakulásának esélyét. 
D. A delírium kialakulását végstádiumban preventív intézkedésekkel meg tudjuk akadályozni. 
E. A delírium, végstádiumú daganatos betegek esetén gyógyszerekkel jól kezelhető. 
 
2. A haldokló daganatos betegek hány százalékánál alakulhat ki delírium az utolsó napokban? 
A. 10% 
B. 40% 
C. 85% 
D. 60% 
E. 55% 
 
3. Melyik nem tartozik a delírium jellegzetes tünetei közé? 
A. Agitáltság 
B. Alvászavar 
C. Inkoherens beszéd 
D. Hallucinációk 
E. Szédülés 
 
4. A következő gyógyszerek adása delíriumhoz vezethet: 
A. Szteroidok 
B. Morfin származékok 
C. Hányáscsillapítók 
D. Anticholinerg szerek 
E. Az összes az eddig felsoroltak közül 
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5. A delírium differenciál-diagnózisa során felmerülő kórképek: 
A. Demencia 
B. Pszichózisok 
C. Mánia 
D. Súlyos depresszió 
E. Az összes a fentiek közül 
 
6. A delírium kezelésében használt gyógyszerek, kivéve: 
A. Haloperidol 
B. Lorazepam 
C. Midazolám 
D. Anticholinerg szerek 
E. Alternatív antipszichotikumok 
 
7. Mely kórállapotok vezethetnek delíriumhoz? 
A. Vizeletretenció 
B. Súlyos pneumónia 
C. Májelégtelenség 
D. Veseelégtelenség 
E. Az összes a fentiek közül 
 
8. Milyen központi idegrendszeri ok vezet delíriumhoz, haldokló daganatos beteg esetén? 
A. Agydaganat vagy agyi áttét 
B. TIA 
C. Alzheimer kór 
D. Sclerosis multiplex 
E. Amyotrophiás lateralsclerosis 
 
9. Mit jelent a megfigyelni és várakozni taktika a delírium kezelésében? 
A. Hypoaktív delíriumban, enyhe tünetek esetén nem adunk gyógyszert, szoros megfigyelés mellett 
B. Agitáltsággal járó delíriumban a tünetek első napjaiban nem adunk gyógyszert 
C. A delíriumot elsősorban a megfelelő környezet biztosításával kezeljük 
D. A delíriumos beteg 24 órás megfigyelése szükséges 
E. A kezelés első napjaiban várhatjuk a tünetek spontán javulását 
 
10. A delírium kialakulásának megelőzésében segítségünkre lehet: 
A. A megfelelő hidráltság biztosítása 
B. A megfelelő világítás 
C. Infekciók kezelése 
D. A megszokott környezet biztosítása 
E. Mindegyik a fentiek közül 
 
Helyes válaszok: 1: B, 2: C, 3: E, 4: E, 5: E, 6: D, 7: E, 8: A, 9: A, 10: E 
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III. FAMILY MEDICINE FOR MEDICAL STUDENTS 

Introduction to Family Medicine / General Practice 
László Kalabay MD PhD 

Levels of health care 

Primary care physician: A physician from whatever discipline working in a primary care setting. 
Secondary care physician: A physician who has undergone a period of higher postgraduate training in 
an organ/disease based discipline, and who works predominantly in that discipline in a hospital 
setting. 
Specialist: A physician from whatever discipline who has undergone a higher postgraduate training. 
The ecology of medical care revisited (Green, 2001) [1] 

Basic definitions in general medicine 

General Practitioner / Family Doctor: Synonyms, used to describe those doctors who have undergone 
postgraduate training in general practice at least to the level defined in Title 4 of the Doctors’ 
Directive. 
General Practice / Family Medicine: An academic and scientific discipline, with its own educational 
content, research, evidence base and clinical activity, and a clinical speciality oriented to primary 
care. 

The history family medicine 

 General Practitioner, Family Doctor, Medicus Universalis 

 Should there be a doctor, who is readily available, knows and is responsible for everything 

 In addition is a close friend 

 The image of the „benevolent good old doctor” 

Figure 2. Per cent of American physicians in practice as GP, 1930-1970. [2] 

The birth of family practice 

1930: Francis Peabody: fragmentation, specification ↔ GP’s approach 
1966: Family practice as a unique discipline in the USA 
1969: American Board of Family Practice 

; 1930; 83 
; 1940; 76 

; 1950; 62 

; 1960; 45 

; 1970; 21 
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2002: The definition of family practice: WHO, EURACT, WONCA/Europe 

General practice - an initial approach 

 Essential part of medical care in all countries. 

 The GP is the first point of contact for most medical services. 

 Wide range of consultations and home visits. 

 GPs provide a complete spectrum of care within the local community – education, 
prevention, treatment. 

 No other speciality offers such a wide remit of treating everything from babies and from 
mental illnesses to sports medicine. 

 The opportunity of prevention is given only at the level of GP. 

 Most GPs are independent contractors of the national health system. 

Reform of national health systems 

 Changes in: demography; medical advances; health economics; patient needs and 
expectations 

 International evidences indicate: health systems based on effective primary care with highly 
trained generalist physicians provide both more cost and clinically effective care 

 Ever increasing importance of FM/GP 

“Old” and ”new” models of general practice 

Old model New model 

Personal & continuity of care Rapid access to care 
The GP is the main provider GP as a member of a multi-disciplinary team 
National contract Local contract 
Practice providing all care Some „non-care” services provided elsewhere 
 

The European Definition [3] 

 Differences in the way of FM/GP organised and provided in Europe 

 Medical education is governed by EU Directive 93/16 - free movement of doctors 

 Training should equip with skills necessary to practice in any member state 

 WONCA Europe definition of the discipline; professional tasks; core competencies 

The Three Components of the European Definition [3] 

I. A description of the characteristics of the discipline (11) 
II. Description of the role of the GP 
III. List of core competencies (6), implementation areas (3) and fundamental features (3) 
I. The Characteristics of the Discipline [3] 

1. Is normally the point of first medical contact within the health care system, providing open 
and unlimited access to its users, dealing with all health problems regardless of age, sex, or 
any other characteristic of the person concerned. 

2. Makes efficient use of health care resources through co-ordinating care, working with other 
professionals in the primary care setting, and by managing the interface with other 
specialities taking an advocacy role for the patients when needed. 

3. Develops a person-centred approach, oriented to the individual, his/her family, and their 
community. 
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4. Has a unique consultation process, which establishes a relationship over time, through the 
effective communication between doctor and patient. 

5. Is responsible for the provision of longitudinal continuity of care as determined by the needs 
of the patient. 

6. Has a specific decision-making process determined by the prevalence and incidence of illness 
in the community. 

7. Manages simultaneously both acute and chronic health problems of individual patients. 
8. Manages illness which presents in an undifferentiated way at an early stage in its 

development, which may require urgent intervention. 
9. Promotes health and wellbeing both by appropriate and effective intervention. 
10. Has a specific responsibility for the health of the community. 
11. Deals with health problems in their physical, social, cultural and existential dimensions. 

 

 
Figure 3. The main characteristics of family medicine 
II. The Speciality of General Practice / Family Medicine [3] 

General practitioners: 

 Are specialist physicians trained in the principles of the discipline. 

 Are personal doctors, primarily responsible for the provision of comprehensive and 
continuing care to every individual seeking medical care irrespective of age, sex and illness. 

 Care for individuals in the context of their family, their community and their culture, always 
respecting the autonomy of their patients. 

 Recognise they also have a professional responsibility to their community. 

 In negotiating management plans with their patients they integrate physical, psychological, 
social, cultural, and existential factors, utilising the knowledge and trust engendered by 
repeated contacts. 

 Exercise their professional role by promoting health, preventing disease and providing cure, 
care or palliation. 
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 This is done either directly or through the services of others according to their health needs 
and resources available within the community they serve, assisting patients where necessary 
in accessing these services. 

 Must take the responsibility for developing and maintaining their skills, personal balance and 
values as a basis for effective and safe patient care. 

III. The Core Competencies of the GP/FM [3] 

1. Primary care management 
2. Person-centred care 
3. Specific problem solving skills 
4. Comprehensive approach 
5. Community orientation 
6. Holistic modelling 

III/1. Primary Care Management Abilities 

 to manage primary contact with patients, dealing with unselected problems 

 to cover the full range of health conditions 

 to co-ordinate care with other professionals 

 to master effective and appropriate care provision and health service utilisation 

 to make available to the patient the appropriate services within the health care system 

 to act as advocate for the patient 

III/2. Abilities of Providing Person-Centred Care 

 to adopt a person-centred approach in dealing with patients and problems in the context of 
patient’s circumstances 

 to apply the GP consultation to bring about an effective doctor-patient relationship with 
respect for the patient’s autonomy 

 to communicate, set priorities and act in partnership 

 to provide longitudinal continuity of care as determined by the needs of the patient, 
referring to continuing and co-ordinated care management 

III/3. Specific Problem-Solving Skills 

 to relate specific decision making processes to the prevalence and incidence of illness in the 
community 

 to selectively gather and interpret information from history taking, physical examination, and 
investigations and apply it to an appropriate management plan in collaboration with the 
patient 

 to adopt appropriate working principles e.g. incremental investigation, using time as a tool, 
and to tolerate uncertainty 

 to intervene urgently when necessary 

 to manage conditions which may present early and undifferentiated way 

 to make effective and efficient use of diagnostic and therapeutic interventions 

III/4. Comprehensive Approach Abilities 

 to manage simultaneously multiple complaints and pathologies, both acute and chronic 
health problems in the individual 

 to promote health and wellbeing by applying health promotion and disease prevention 
strategies appropriately 
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 to manage and co-ordinate health promotion, prevention, cure, care and palliation and 
rehabilitation 

III/5. Community Orientation Abilities 

Community orientation includes the ability to reconcile the health needs of individual patients and 
the health needs of the community in which they live in balance with available resources 
III/6. Holistic Modelling Abilities 

Holistic modelling includes the ability to use a bio-psycho-social model taking into account cultural 
and existential dimensions. To practice the speciality, the competent practitioner implements these 
competencies in three important areas: 

a) Clinical tasks 
b) Communication with patients and 
c) Management of practice 

As a person-centred scientific discipline, three background features should be considered as 
fundamental: 

a) Contextual: using the context of the person, the family, the community and their culture 
b) Attitudinal: based on the doctor’s professional capabilities, values and ethics 
c) Scientific: adopting a critical and research based on approach to practice and maintaining 

this through continuing learning and quality improvement. 

Working in teams 

1. Describe your home country’s primary care provision 

 Participants – GPs and other specialists working in primary care 

 Curriculum duration and settings for GP trainees 

 Primary care team members (e.g. midwife, health visitor, practice nurse, district nurse, social 
worker, psychiatry nurse, practice manager, receptionist staff) group practice or solo GP 

 Employed GP or independent contractor to the insurance company, or private doctor (?%), 
how many patients on list 

 Daily activity of GPs: consulting, home visits, out of hours duty 

2. Create the GP job description/ Good Medical Practice for GPs 
Standpoints: 

 Components of clinical care provided by GPs 

 Access, availability and providing care out of hours, dealing with emergencies 

 Keeping records, keeping colleagues informed, referring patients 

 Working with colleagues and in teams 

 Relationships with patients - maintaining trust 

 Avoiding discrimination and prejudice 

GMC for GPs - Good Clinical Care [4] 

The unacceptable GP 

 Has limited competence, and is unaware of where his or her competence lies 

 Consistently ignores, interrupts or contradicts his or her patients 

 Fails to elicit important parts of the history 

 Is unable to discuss sensitive and personal matters with patients 

 Fails to use the medical records as a source of information about past events 

 Fails to examine patients when needed 
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 Undertakes inappropriate, cursory, or inadequate examinations 

 Does not possess or fails to use appropriate diagnostic and treatment equipment 

 Consistently undertakes inappropriate investigations 

 Show little evidence of a coherent or rational approach to diagnosis 

 Draws illogical conclusions from the information available 

 Gives treatments that are inconsistent with best practice or evidence 

 Has no way of organising care for long-term problems or for prevention 

GMC for GPs – Keeping Records and Keeping Colleagues Informed [4] 

The unacceptable GP 

 Keeps records which are incomplete or illegible, and contain inaccurate details or 
gratuitously derogatory remarks 

 Does not keep records confidential 

 Does not take account of colleagues’ legitimate need for information 

 Keeps records that cannot readily be followed by another doctor 

 Consistently consults without records 

 Omits important information from a report which he or she has agreed to provide, or 
includes untruthful information in such a report. 

GMC for GPs – Keeping Records and Keeping Colleagues Informed [4] 

The unacceptable GP 

 Keeps records which are incomplete or illegible, and contain inaccurate details or 
gratuitously derogatory remarks 

 Does not keep records confidential 

 Does not take account of colleagues’ legitimate need for information 

 Keeps records that cannot readily be followed by another doctor 

 Consistently consults without records 

 Omits important information from a report which he or she has agreed to provide, or 
includes untruthful information in such a report. 

GMC for GPs – Access, Availability and Providing Care Out of Hours [4] 

The unacceptable GP 

 Has very restricted opening hours 

 Does not have adequate arrangements for patients to contact the practice by phone 

 Provides no opportunity for patients to talk to a doctor or a nurse on the phone 

 Cannot be contacted when on duty, takes a long time to respond to calls, or does not take 
rapid action in an emergency situation 

 Has no system for transferring information about out-of-hours consultations to the patient’s 
usual doctor 

 Does not follow up relevant information about his or her patients that has been provided by 
another health professional. 

GMC for GPs – Relationship with patients, avoiding discrimination [4] 

The unacceptable GP 

 Ignores the patient’s best interests when deciding about treatment or referral 
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 Consistently ignores, interrupts, or contradicts his or her patients 

 Is careless of the patient’s dignity, and assumes his or her willingness to submit to 
examination without seeking permission 

 Makes little effort to ensure that patient has understood his or her condition, its treatment, 
and prognosis 

 Is careless with confidential information 

 Fails to obtain patients’ consent to treatment 

 Has inappropriate financial or personal relationships with patients 

 Provides better care to some patients than others as a result of his or her own prejudice 

 Pressurises patients to act in line with his or her own beliefs and values 

 Refuses to register certain categories of patients, such as the homeless, the severely 
mentally ill, or those with problems or substance or alcohol misuse 

GMC for GPs – Working with colleagues, with practice team and referrals [4] 

The unacceptable GP 

 Does not attempt to meet members of the primary care team (e.g. district nurses, health 
visitors), or even know who they are 

 Does not know how to contact primary care team members 

 Does not know what skills team members have 

 Delegates tasks to other members of the team for which they do not have appropriate skills 

 Does not encourage staff to develop new skills and responsibilities 

 Does not refer patients when specialist care is necessary 

 Consistently dismisses patients’ request for a second opinion 

 Consistently refers patients for care which would normally be regarded as part of general 
practice 

 Does not provide information in a referral that enables the specialist to give appropriate care 

WH Auden: Give me a doctor … [5] 

Give me a doctor, partridge plump 
Short in the leg and broad in the rump 
An endomorph with gentle hands 
Who’ll never make absurd demands 
That I abandon all my vices, 
Nor pull a long face in a crisis, 
But with a twinkle in his eye 
Will tell me that I have to die. 

Marie Campkin: Give me a doctor … (?) [6] 

Give me a doctor, underweight, 
Computerised and up-to-date, 
A businessman who understands 
Accountancy and target bands, 
Who demonstrates sincere devotion 
To audit and health promotion - 
But when my outlook’s for the worse 
Refers me to the Practice Nurse. 
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Sleeping disorders in family practice 
Péter Torzsa MD PhD 

Why do we sleep? 

Repair and restoration theory: 
1. Sleep enables the body and brain to repair after activity during the day – homeostatic 

balance 
2. memory 
3. sleep deprivation leads to irritability, impaired concentration and hallucinations but, 
4. how much we sleep does not depend on how much we have worked that day 

Sleep loss and fatigue – understanding residents’ sleep 

Residents report sleepiness tendencies that are equivalent to those found in some clinical 
populations of patients with sleep apnea or narcolepsy.  Shown are data representing mean values 
for Epworth Sleepiness Scale (ESS) for normal subjects and patients with a variety of sleep disorders 
(Insomnia, Sleep Apnea, and Narcolepsy) studied at the Louis Stokes DVA Medical Center, compared 
with data reporting ESS values obtained in a multi-centre survey of medical residents. 
The Epworth Sleepiness Scale is an 8-item self-report that asks respondents to rate their likelihood of 
“dozing” under several specified conditions [2]. The individual rates each situation from 0-3, with 3 
indicating the highest likelihood. The highest possible score is 24. The generally accepted value for 
the upper limit of ”normal” is 11. Values between 11 and 13 are considered mild, 14-17 as moderate 
and >17 as severe. 
Sleepiness in residents is equivalent to that found in patients with serious sleep disorders [1, 2, Papp, 
unpublished data]. 40-70 million Americans experience either chronic or intermittent sleep disorders. 
Untreated sleep disorders have a profound impact nationally in terms of reduced quality of live, 
lower productivity, increased morbidity and mortality, and decreased public safety. Lack of 
awareness among health care professionals and the public. 

Insomnia definitions 

Global Sleep Dissatisfaction (GSD, Ohayon 1993) 

Insomnia is first defined by the subject himself, by his persistent complaint (at least 6 months) about 
the quality or the quantity of his sleep. Four major criteria are commonly used: 

1. Difficulty initiating sleep, 
2. Difficulty maintaining sleep, 
3. Early morning awakening, 
4. Non-restorative sleep 

They must have also daytime consequences. 

Treatment 

1. The following tips can help improve sleep 
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2. Use the bed only for sleep and sex 
3. Go to bed at the same time every night 
4. No daytime napping 
5. No caffeine, alcohol, or nicotine 
6. Maintain comfortable sleeping conditions 
7. Eat at regular times daily (avoiding large meals near bedtime) 
8. Exercise early in the day 
9. Get out of bed if you are not asleep after 5-10 minutes and do something else (going to 

another room may help reduce anxiety about falling asleep) 
10. Practice evening relaxation routines such as muscle relaxation or meditation 
11. Medications: non-benzodiazepines drugs 

The National Institute of Health estimates that more than 70 million Americans suffer from sleep 
problems. The problem escalates with age with the largest users of sleeping pills in the over 65 age 
bracket. 
The biggest consumers of hypnotics and tranquilizers are the elderly and we know that prescriptions 
for sleeping drugs are generally long term. However, still little is known about the consequences such 
as dependency, disorders of cognition and effects on memory and alertness. 

Parasomnias 

Parasomnias are a heterogeneous group of sleep disorders that are not strictly speaking 
abnormalities or dysfunctions of the processes underlying sleep-wake states. The American 
Classification of mental disorders (DSM-IV) recognizes only three parasomnias: 

 Nightmares, 

 Night terrors, and 

 Sleepwalking 

Several other parasomnias identified in the International Classification of Sleep Disorders: 

 REM sleep behaviour disorder, 

 Sleep paralysis, 

 Confusional arousals, 

 Sleep talking, 

 and sleep enuresis. 

Most of these disorders are relatively frequent and benign in children and adolescents and disappear 
in early adulthood. 
Night terrors 

Adults exhibit a high level of anxiety, depression, obsessive-compulsive and phobic traits on 
personality questionnaires. Furthermore, mental stress and specific life events have been reported to 
trigger or increase the frequency of night terror and sleepwalking episodes. 
Nightmares 

Associated with various psychiatric disorders. Response to antidepressant medications. In 
schizophrenic patients and acute schizophrenic episodes. Individuals with a posttraumatic stress 
disorder may also experience recurrent nightmares about the traumatic event. Eating abnormalities 
in patients with former sexual abuse (and other traumas) leads to many misdiagnoses in general 
practice. 
Confusional arousals 

Confusional arousals appear to occur quite frequently in the general population, affecting mostly 
younger subjects regardless of their gender. The association between confusional arousals, mental 
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disorders and OSAS is frequent. Furthermore, the high occurrence of confusional arousals in shift or 
night workers may increase the likelihood of inappropriate response by employees sleeping at work. 

Violent behaviour 

Recent studies in the general population have shown that violent behaviours during sleep are not so 
rare: 2% of the British public have experienced such behaviours. These individuals present more 
frequently anxiety and mood disorders (20% to 25%). 

Sleep paralysis 

Transient and generalized inability to move and speak that occur during the transitional period 
between sleep and wakefulness. Episodes vary from one to several minutes and are usually 
extremely distressing especially when they are accompanied with hypnagogic or hypnopompic 
hallucinations 30 to 60% of narcoleptic patients. Epidemiological studies shown that 6.2% of the 
general population has experienced at least one such episode in their lifetime. Moreover, sleep 
paralysis is often associated with a mental disorder. In some cases, anxiolytic medication may be 
responsible for this manifestation. 

Sleep breathing disorders 

Sleep disordered breathing encompasses a spectrum of conditions whose common feature is 
intermittent loss of upper airway patency associated with sleep. The most common sleep disordered 
breathing disorders: 

 Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) 

 Central sleep apnea syndrome 

 Upper airway resistance syndrome 

Obstructive sleep apnea 

An obstructive apnea occurs when airflow is absent or nearly absent, but ventilation effort persists. It 
is caused by complete, or near complete, upper airway obstruction. 

Patients with OSA often have reduced upper airway size due to excess surrounding soft tissue, or a 
highly compliant airway. The combination of diminished neural output to the upper airway muscles 
during sleep and reduced upper airway size can result in upper airway collapse, with resulting 
obstructive apnea. 

Obstructive sleep apnea 

More than 15 apneas, hypopneas per hour of sleep (i.e., an AHI >15 events/hr) in an asymptomatic 
patient, or more than five apneas, hypopneas per hour of sleep (i.e., an AHI >5 events per hour) in a 
patient with symptoms (e.g. sleepiness, fatigue and inattention) or signs of disturbed sleep (e.g. 
snoring, restless sleep, and respiratory pauses). More than 75% of the apneas or hypopneas must 
have an obstructive pattern. 

Apnea 

Apnea is the cessation, or near cessation, of airflow. It exists when airflow is less than 20% of 
baseline for at least ten seconds in adults. Apnea can produce arousals from sleep, increased arterial 
carbon dioxide, and decreased oxygen levels. 
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Hypopnea 

Hypopnea is a reduction of airflow to a degree that is insufficient to meet the criteria for an apnea. 
Airflow decreases at least 30% from baseline. There is diminished airflow lasting at least 10 seconds. 

At least 90% of the duration of diminished airflow is spent with airflow that is at least 30% less than 
baseline. Decreased airflow is accompanied by at least 4% oxyhemoglobin desaturation. 

Epidemiology 

Three to nine percent have OSAH if defined as an AHI greater than five events per hour accompanied 
by at least one symptom that is known to respond to treatment (e.g., daytime sleepiness). 

The prevalence of OSAH increases with age. Among patients 65 years and older, there is a two- to 
three-fold higher prevalence compared to patients 30 to 64 years old. 

Risk factors 

Obesity is the best documented risk factor for OSAH. The prevalence of OSAH progressively increases 
as body mass index and associated markers (e.g., neck circumference, waist-to-hip ratio) increase. 
Craniofacial or upper airway soft tissue abnormalities increase the likelihood of having or developing 
OSAH (abnormal maxillary or mandibular position or size, tonsillar hypertrophy, adenoid 
hypertrophy, and narrow nasal cavities). Current smokers are nearly three times more likely to have 
OSAH than non-smokers. There is approximately two-fold increase in the prevalence of OSAH among 
patients with chronic nocturnal nasal congestion compared to controls, regardless of the cause of 
nasal congestion. OSAH is nearly three times more prevalent among patients with diabetes mellitus, 
compared to the general population 
Diagnosis 

Polysomnography is the first-line diagnostic study when OSAH is suspected. 
OSAH exists in asymptomatic adults if the AHI is greater than 15 events per hour and in symptomatic 
adults if the AHI is greater than five events per hour. 

Sleep and the immune system 

Sleep deprivation is correlated with a significant reduction in cellular immunity. Can cause reduction 
in NK cells, T-cells, and monocyte function. Men who received just 4 hours of sleep a night for four 
straight nights after receiving a flu shot produced half the antibodies than the control group. 
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Daytime sleepiness 

Prevalence of daytime sleepiness has been reported to range from 0.5% to about 40%. Inconsistent 
definitions (e.g., getting too much sleep, falling asleep in the day) have contributed to this variable 
prevalence rate. The aetiology of daytime sleepiness involves various sleep disorders such as 
obstructive sleep apnea syndrome, heavy snoring, narcolepsy. Sleepiness is involved in 
approximately 16% of motor vehicle accidents in England. Twice as many subjects with severe 
daytime sleepiness have had a road or machine accident in the last twelve months as those 
individuals with no daytime sleepiness. 
Severe daytime sleepiness 

It was reported in 5.5% (95% Confidence Intervals (CI) 4.9% to 6.1%) of the sample. Associated 
factors with severe daytime sleepiness included: women, middle age, napping, insomnia symptoms, 
high daily caffeine consumption, breathing pauses or leg pain in sleep, DSM-IV depressive disorder, 
falling asleep while reading or watching television, and motor vehicle accidents or accidents. 
Outcome 

OSAH can cause systemic hypertension and mild pulmonary hypertension. It has also been associated 
with myocardial infarction, cerebrovascular disease, and cardiac arrhythmias, depression, diabetes 
mellitus. Motor vehicle crashes are more common among patients with OSAH. Patients with OSAH 
may have a propensity for night-time cardiac death, which differs from patients without OSAH. 
In addition, patients with the Pickwickian syndrome (i.e., obesity, polycythemia, hypoventilation, 
hypersomnolence, and sleep apnea) have high in-hospital mortality from cardiorespiratory failure, 
pulmonary embolism, and renal failure. Patients with OSAH are at greater risk for perioperative 
complications due to intubation difficulty or impaired arousal from sedatives. 
Polysomnography 

 Neurophysiologic variables (electrooculography, EEG, submental myogram) – sleep stages 

 Measurment of respiratory effort 

 Arterial O2 saturation, pCO2 - transdermal pulsoxymetry 
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 ECG 

 Limb movements 

Treatment 

 Weight control 

 Avoidance of alcohol 

 Stop smoking 

 Positive airway pressure (CPAP) 

 Oral appliances 

 Surgery 

 CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) 

Restless leg syndrome (RLS) 

Characterized by disagreeable leg sensations occurring most often at sleep onset that provoke an 
urge to move the legs. 

1. An urge to move the legs usually accompanied or caused by uncomfortable and unpleasant 
sensations in the legs 

2. The urge or unpleasant sensations begin or worsen during periods of rest or inactivity 
3. Symptoms are partially or totally relieved by movement 
4. Symptoms are worse in the evening or at night than during the day 

Prevalence of RLS 

RLS increased with age. The prevalence of RLS symptoms is close to 20% in elderly people and 
around 5% for subjects younger than age 30. 
Etiology of RLS 

RLS has been also linked with lower serum ferritin levels. Uremia is another possible cause for RLS. 
Other factors have also be identified to cause RLS: folate deficiency, vascular insufficiency [Harvey, 
1976], chronic obstructive pulmonary disease [Spillane, 1970], gastrectomy [Banerji et al., 1970], 
diabetes mellitus [Skomro et al., 2000; Phillips et al., 2000] and caffeine abuse [Lutz, 1978]. 
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Depression in family practice 
Péter Torzsa MD PhD 

 “By 2020 depression will be the second biggest health problem” (WHO) 

 Hippocrates (460-377 B.C.) 
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The body humour hypothesis 

 Black bile - melancholia 

 Yellow bile - mania 

 Hysteria - disease of uterus 

 Paranoia 

 Sacred disease – epilepsy. 

Depression in famous people 

 Many famous people have suffered from depression. 

 In fact, one scientific study of the lives of almost 300 world famous men, found that over 
40% had experienced some type of depression during their lives. 

 Famous writers are particularly prone to the problem (72%), but others also suffer high rates 
of depression (artists 42%; politicians, 41%; intellectuals 36%, composers 35%, scientists 
33%). 

Depression: abnormal sadness, loss of joy and motivation, decreased energy, desperation, and 
suicide. 
Table 1. The epidemiology of depression 
Epidemiology (%)  Lifetime 1 year 1 month 

prevalence 

International 
data 

Major depression 4.6-15.7 3.4-5.2 1.5-5.2 

Bipolar depression 0.5-5.5 0.3-1.7 0.1-0.6 

National data Major depression 15.1 7.1 2.6 

Bipolar depression 5.1 1.1 0.5 

Causes of depression: whole person 

Stressful event, life change 

 Death, divorce, job loss, major illness 

 Even happy events can be stressful 

 Marriage, parenthood, new job 

Chronic stress 

 Poverty, war, abuse, anxiety 

 Chronic disease, chronic pain 

 Adolescence 

 Social defeat stress 

Genetic: depression runs in families 

Gender/hormones 

Women are more likely to get depressed. 
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Child birth 

Head injury 

Endocrine disorders (hypothyroidism) 

AIDS 

Cellular & molecular causes of depression 

Neurotransmitter abnormalities 

 Monoamine hypothesis 

 Serotonin, norepinephrine, dopamine 

Hormonal abnormalities 

 Hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA) 

 Elevated cortisol 

Brain structure abnormalities 

 Neuronal loss in: hippocampus, prefrontal cortex 

 Decreased activity in: Amygdala, Cingulate gyrus, Prefrontal cortex 

Frontal lobe 

 Higher cognition (lateral part) 

 Emotional and social functions (bottom part) 

 Schizophrenia 

Basal ganglia 

 Movement regulation 

 Skill and habit learning (feedback and reward) 

 Parkinson`s disease 

Amygdala 

 Emotion, fear, anxiety 

 Depression 

Hippocampus 

 Remembering facts and events (explicit memory) 

 Alzheimer`s disease 

Criteria of major depressive disorder 

Symptoms should be present for at least two weeks in a persistent fashion. Five symptoms are 
needed. At least one must be one of the two main features: 

1. Persistent sad mood (most of the day, on most days) 
2. Loss of interest or pleasure (anhedonia) (Either by subjective report or observations of 

others) 

The remainder can be from the following symptoms (on most days): 

 Increase or decrease in appetite or weight 

 Increase or decrease in sleep duration 

 Psychomotor agitation or retardation 

 Fatigue 

 Worthlessness or guilty feelings 
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 Difficulty concentrating or indecisiveness 

 Recurrent thoughts of death or suicidal thoughts or plans 

“Spontaneous” depression 

First depression is usually triggered by stress of some sort. After several depressions (usually >4), 
new episodes may occur without any obvious trigger. The more depressions, the more likely this will 
occur. 

List of risk factors for suicide 

 Elderly 

 Male 

 Caucasian 

 Living alone 

 Prior suicide attempt 

 Family history of suicide 

 Medically ill 

 Psychosis 

 Alcohol or other substance abuse 

Older males are at higher risk for suicide than any other demographic group, and they tend to use 
violent methods (such as a gun) that often result in completed suicide. Although suicide and 
attempted suicide are relatively rare events, depression, the major cause of suicide, is common in 
primary care. Up to 60% and 40% respectively of suicide victims contact their GPs 4 weeks and 1 
week before the death. Many attenders consult for other reasons. Many people do not readily 
present depression or suicidal ideas or intent in primary care, so a high index of suspicion is needed, 
especially in high-risk groups. There is some evidence that mental health training for GPs may be 
linked to the reduction of depressive suicides. 

Modern psychotherapy 

Instead of the interpretation of unconscious sexual fantasies and dreams: 
1. Focusing on abnormal thinking (e.g. extreme pessimism and hopelessness in depression) - 

cognitive-behaviour therapy 
2. Focusing on human relationships (e.g. dispute, role changes, grief, communication skills) - 

interpersonal psychotherapy 

Modern social therapy 

Instead of large institutions to “store” the patients: 
1. Case manager that helps the patient in everyday activity 
2. Sheltered houses 
3. Supported employment 
4. Daytime “hospitals” and clubs 
5. Social skill training 

Emergency in primary care 
Krisztián Vörös MD 

Meeting emergency 

Appr. 8 ”real” emergency/year; 
22 cardiac arrests, 10 deaths in 1650 Swiss practices/5years 
Office emergency 
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 Misinterpret the urgency of their condition 

 Purposefully avoid the emergency department 

 Parents unaware of the severity of their child’s illness 

 Patients value and prefer primary care 

 
 

ED attendances rising 

Inappropriate: 20-40%, paediatric visits: 58-82% 
Consequences 

 Overcrowding, long waiting times 

 Increased number of hospital admissions 

 Work overload for ED stuff 

 Costs 

Causes 

 Perceived severity of condition 

 Patient variables: young, female, low income 

 Psychosocial factors: family conflicts, ill relative, financial problems, substance abuse… 

 Frequent users have psychiatric co-morbidity 
o 93% 
o patients don’t present with psychosocial complaints 
o doctors don’t recognize it 
o not identified, not followed up by psychiatrists 

 Efficiency of ED 
o psychiatric diagnosis 9% 

Problems with primary care 

 Incomplete awareness of out-of-hours GP service 

 Patients lacking a usual source of care, regular physician 

 Difficulties in accessing primary care 

 Advice by PCP to utilize ED 

 Communication problems (unhelpful staff at PCP) 

 Dissatisfaction with PCP 
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Solutions 

 Patient education - what conditions can be cared for in PCP office 

 More availability of office appointments 

 Good communication, patient-doctor relationship 

 Quick recovery after ED visit - strongest correlation: having a PCP 

Meeting emergency 

 Small villages 

 Urgent care centres 

 During surgery hours 

 During outdoor visits 

 As a neighbour, passer-by, etc. 

 Relatively common 

 Important to recognize, not always evident 

 Prehospital care can be crucial 

Difficulties, obstacles 

 Lack of equipment (defibrillator, infusion pump, endotracheal intubation) 

Lack of staff 

 Alone 

 Practice nurse 

 Colleague 

Lack of experience 

 Small number of emergencies 

Proximity of hospital – easy to shift off emergencies 

Solutions 

 Proper planning 

 Acquisition of emergency supplies 

 In experienced hands - regular training - maintaining skills 

 Create written emergency protocol 

 Practice for emergencies 

Giving advice 

 Find out if you or your family are at risk 

 Talk to your doctor about what you should do if an emergency happens 

 Know when your doctor's office is open and how to contact your doctor when the office is 
closed 

 Find out which emergency room or urgent care centre you should go to in an emergency 

 Know how to call an ambulance, help 

 Keep a list of the medicines you take and your medical problems 

 Learn basic first aid skills 

Most common emergencies 

 Cardiac emergencies 
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 Asthma exacerbation 

 Psychiatric 

 Impaired consciousness 

 Hypoglycaemia 

 Anaphylaxis 

 Seizure 

 Shock 

 Poisoning / Drug overdose 

Basic life support (BLS) 

 
Clinical case 1. 

74 year-old woman, history: diabetes, hypertension, hyperlipidaemia 
Call: Strong chest pain on the left side, weakness, dyspnoea 
Physical: BP: 120/70 mmHg, P: 75/min, rales, epigastrial tenderness, no arrhythmia 

 
Acute extensive anterior STEMI, with heart failure. 
Therapy: aspirin po. 500 mg, clopidogrel 600 mg, nitroglycerine spray, iv. access, furosemide 60 mg, 
morphine titrated (5 mg) 
Ambulance  PCI centre 
NB: high risk, typical symptoms, typical ECG 
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Clinical case 2. 

71 year-old woman, smoker, history: hypertension, hyperlipidaemia, hypothyroidism +compliance 
problems. Chemotherapy - lung cancer. Nausea during the night, moderate chest pain. 
Physical: nothing significant 

 
Unstable angina 
Treatment: aspirin 500 mg po., clopidogrel 300 mg po., metoprolol 25 mg po., iv. access 
Ambulance, ICU 
Cause: anaemia following chemotherapy 

Cardiovascular emergencies 

Acute Coronary Syndrome 

Myocardial ischemia, due to an imbalance between supply and demand of myocardial oxygen. 
Risk factors: hypertension, diabetes, smoking, cholesterol, family history, age, sex, prior CVD. 
History (chest pressure or heaviness, neck, jaw, ear, arm, or epigastric discomfort, shortness of 
breath, weakness, nausea – DM!, anxiety, diaphoresis) 
Physical: check for pulmonary oedema, arrhythmia, (new) murmurs, hyper- hypotension 
ECG: 

 (Transient) ST segment elevations 

 Dynamic T-wave changes, either inversions, normalizations 

 ST depression (junctional, downsloping, or horizontal) 

 Normal or unchanged ECG does not exclude ACS 

 STEMI (3 hours - 60min., 12 hours - 90min.) - PCI 

 NSTEMI, unstable angina - cardiology, intensive care unit 

Prehospital care 

 Aspirin (500 mg), clopidogrel 300-600 mg, (heparin – 5000 U bolus, LMWH) 

 Nitroglycerin (sublingual, transdermal, infusion) 

 Oxygen 

 Morphine 5-10 mg iv. - titrate to pain 

 Obtain IV access 

 Perform pulsoximetry 

Clinical case 1. 

 30 year-old man, BMI: 40.4 kg/m2 

 History: treated hypertension, stopped taking his medication 
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 Current history: pulsating headache, high blood pressure 

 Physical: BP: 205/118 mmHg 80/min, otherwise normal, ECG normal 

 Treatment: captopril 25mg orally, repeated; metamizole 1000 mg orally 

 Restart past medications (lisinopril, amlodipine, bisoprolol) 

Clinical case 2. 

 63 year-old man with known hypertension 

 Stopped his medication months ago 

 History: claims to be well 

 Physical: nothing notable, but BP: 195/110 mmHg, P: 85/min 

 Acute treatment: none 

 Restart previous medications (metoprolol retard, felodipine) 

Clinical case 3. 

 78 year-old woman 

 Stumbled 2 hours ago 

 Lies on the floor, severe pain in her left hip 

 Physical: BP: 195/110, unable to elevate affected leg, no other injuries, extremity slightly 
shortened, abducted, and externally rotated 

 Treatment: iv. access, tramadol 50 mg iv., transfer to hospital on vacuum mattress 

 Control BP after tramadol: 160/90 mmHg 

Hypertensive emergencies 

Hypertensive emergency (crisis) 

 Severe hypertension with acute impairment of an organ system (CNS, CV, renal). 

 Hypertensive urgency. BP is a potential risk, with no acute end-organ damage 

 Main risk factor for a crisis/urgency: Insufficient blood pressure control 

History 

 Medications (hypertensive medications and compliance, drugs) 

 Other medical problems (hypertension, thyroid disease, Cushing disease, renal disease) 

Complications 

 CNS: headaches, blurred vision, nausea, weakness, confusion, focal neurologic findings, 
dizziness, ataxia 

 CV: heart failure, angina, dissecting aneurysm 

 Renal manifestations: hematuria, oliguria 

Causes 

 ineffective medications (lack of regular BP check) 

 bad compliance 

 anxiety, panic attack 

 pain 

 other (renal failure, eclampsia, head injuries,  pheochromocytoma, drugs) 

 unexplained 
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Treatment 

 Treat the cause if possible (pain, anxiety) 

 Regular drugs not taken - rapid-acting drug, give back regular drug 

 Regular drugs not enough - rapid-acting drug, start new medication, continue the previous 

 Rapid BP lowering usually not necessary, normal blood-pressure to be reached within 
days/weeks 

 Acute impairment of on organ system might need more aggressive treatment 

Treatment – drugs 

 captopril 25 mg po. 

 uradipil 12,5-25-50 mg. iv. 

 nitroglycerine spray (HF, ischemia) 

 furosemide 20-40 (or more) mg iv. (HF, renal failure) 

 metoprolol 50 mg po., 3-5 mg iv. (ischemia, arrhythmia) 

 verapamil 5 mg iv. (arrhythmia) 

 nifedipine spray (not recommended, with β-blocker) 

Treatment – indications of rapid BP lowering 

 Acute myocardial ischemia (nitroglycerin, β-blockers, angiotensin-converting enzyme 
inhibitors - usually iv.) 

 CHF with pulmonary edema (nitroglycerin, furosemid, morphine iv., captopril po.) 

 Hypertensive encephalopathy (nimodipine, nicardipine, verapamil iv.) 

Follow-up 

Clinical case 1. 

 59 year-old man, history: alcohol abuse, hypertension - not treated 

 History: dyspnea in rest and during the night, unable to lie 

 Physical: tachycardia, BP: 145/80 mmHg, P: 95/min, rales, no edema 
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 ECG: sinus tachycardia, I. AV block, LBBB 

 Acute left-sided heart failure 

 Hospital: dilatative cardiomyopathy (alcoholic) 
ECHO: diffuse hypokinesis, EF: 25% 

 Treatment: furosemide iv. 80 mg, transdermal nitroglycerin, oxygen in ambulance 

 Long term treatment: ramipril, bisoprolol, furosemide, spironolactone 

Clinical case 2. 

 History: man, 64 y, not followed-up 

 Complains of abdominal pain after drinking milk, since then severe dyspnea, almost unable 
to walk 

 Physical: edema, rales, dullness, BP: 145/80 mmHg, P: 85/min, aortic murmur 

 ECG: flat T waves in every lead 

 Treatment: furosemide, nitroglycerin 

 Diagnosis: acute heart failure 

 ECHO: severe aortic stenosis - surgery? 
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Heart failure – pulmonary edema 

Most common acute causes 

 Ischemic (or other origin) myocardial malfunction 

 Severe hypertension 

 Arrhythmias (AF with rapid ventricular rate, VT) 

 Structural heart or valve diseases 

 Myocarditis, pericarditis 

 Physical stress 

 Other: infection, PE, noncompliance with medical therapy, hyperthyroidism 

History 

 Dyspnea (exertion, in rest, paroxysmal nocturnal) 

 Cough productive of pink, frothy sputum 

 Oedema (legs, hip) 

 Weakness 

 Other diseases (CMP, valvular heart disease, alcohol use, hypertension, IHD) 

Physical 

 Peripheral oedema, jugular venous distention, and tachycardia – most sensitive 

 Orthopnea, tachypnea 

 Hypertension 

 Pulsus alternans (Regular alternation of the force of the arterial pulse. It almost invariably 
indicates the presence of severe left ventricular systolic dysfunction. Not every heart muscle 
cell contracts at every beat. Diastolic volume is changed.) 

 Skin - diaphoretic or cold, grey, cyanotic 

 Wheezing or rales, effusion 

 Apical impulse displaced laterally 

 Cardiac auscultation S3 or S4. 

Treatment 

 Reduce venous return (elevate the head of the bed, patient in sitting position, legs dangling 

 Obtain iv. access, administer oxygen 

 Medications: see next slide 

 Consider treatable cause (arrhythmia: lidocain, metoprolol, atropine), fever, severe 
hypertension (ACEI, BB), ischemia, bronchospasm: albuterol) 

 Intubation, facemask - PEEP valve 

Treatment - drugs 

 Nitroglycerine spray - 1 spray every 5-10 min, max. 3 times, transdermal patch - check BP 

 Furosemide iv. 40-80 mg 

 Morphine 5-10 mg - decrease ineffective hyperventilation, sympathicotonia 

 Nitroglycerine - 5 mg into 500 ml infusion, 10-20 drops/min.=5-10 µg/min 

 Dopamine - 50 mg into infusion, 60 drops/min 

Clinical case 1. 

 50 year-old man, bus driver, BMI: 31.4 kg/m2 

 History: joint gout, sinus tachycardia 
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 Current: pain and tenderness of right leg, calf muscle 

 Physical: minimal oedema 

 Obvious cause : erroneous pedals 

 Ultrasonography: normal 

Clinical case 2. 

 45 year-old man, obese, history of diabetes, erysipelas??? 

 Oedema of leg for 4 days, no pain, no fever 

 Swollen leg, no pain on dorsiflexion 

 History: 1984 – thrombophlebitis, 1989 – trauma of leg, followed by  thrombophlebitis 

 Ultrasonography, d-dimer: DVT 

 No thrombophilia, tumor 

Deep Venous Thrombosis (DVT) 

Bedside diagnosis of venous thrombosis is insensitive and inaccurate (little obstruction, rapidly 
developed collaterals, minimal inflammation) 
History/Physical: 

 Rapid development of unilateral edema 

 Leg pain on dorsiflexion (Homans sign) 

 Tenderness (calf muscle, course of the deep veins) 

 Warmth and erythema 

 Swelling, collateral superficial veins 

Risk factors (sensitive) 

 Age 

 Immobilization (pregnancy, surgery, trips) 

 Diseases (DVT, cancer, stroke, AMI, CHF, nephrosis, CU, SLE) 

 Trauma, fractures 

 Hematologic diseases (PV, thrombocytosis, coagulation disorder) 

 IV. drug abuse, contraceptives 

Treatment 

 Transfer to hospital 

 Patient should not walk (ambulance transfer) 

 LMWH, heparin 

 Compression stockings 

Diagnosis 

 D-dimer + ultrasonography 

Follow-up 

 Rule out malignancies, thrombophilias 

Pulmonary embolism – DVT 

History 

 Pain (chest, back, shoulder, respiratophasic or pleuritic – youngsters!) 
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 Dyspnea, hemoptosis, cough, hiccough 

 Syncope 

 Fever 

 Pneumonia – not improving after treatment 

 DVT 

Physical 

 Many patients have atypical or no symptoms 

 Chest wall tenderness 

 Wheezing, pulmonary rub, rales 

 Arrhythmia (atrial), tachycardia 

 Hypotension in massive PE (acute cor pulmonale) 

 Accentuated second heart sound, gallop rhythm 

 Diaphoresis, cyanosis, signs of DVT 

ECG 

 tachycardia and nonspecific ST-T abnormalities 

 right heart strain (P-pulm, right dev, RBBB, SI-QIII-TIII, AF) 

Acute bronchial asthma, COPD exacerbation 

Causes 

 Infection 

 Allergens (pets, pollen, aspirin, food) 

 Exercise 

 Air pollution 

History 

 Severity (medicines taken, hospitalization) 

 Duration of symptoms 

 Degree of dyspnea 

 Medicine compliance 

Physical 

 Ability to speak 

 Level of alertness 

 Stridor, wheezing, inspiration-expiration ratio 

 Tachycardia, tachypnoe 

 Accessory muscle use, nasal flaring 

 Ability to lie < sitting position < hunched-over sitting position (tripod position) 

 Diaphoresis 

 Cyanosis 

Treatment 

 Oxygen, if available 

 Beta-adrenergic agents in nebulizer (salbutamol, albuterol spray) 

 Ipratropium (smokers, COPD) 

 Methylprednisolone 80-125 mg iv. 
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 Theophylline max. 3 mg/kg iv. 

 Terbutaline 0.25 mg sc., Epinephrine  0.3-0.5 mg sc. (in infusion 20 drop/min) 

 Obtain iv. access if necessary 

Clinical case 1. 

 73 year-old man, history: hypertension, arthrosis, hyperlipidemia 

 Previous year: lab tests – normal, ABPM: controlled hypertension (112/62-69), ECG: sinus 
rhythm, left R axis, QRS: 100 ms, normal repolarisation 

 Current history: swollen, painful knee 

 Physical: arrhythmia, 145/82 mmHg 
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 Diagnosis: paroxysmal atrial fibrillation for unknown period of time 

 Treatment: bisoprolol to therapy (perindopril, hydrochlorothiazide), warfarin 

 Regular control visits: heart rate, INR, heart failure 

 ECHO: concentric ventricular hypertrophy, EF:50%, atrial and ventricular dilatation 

 Rate control since then 

Clinical case 2. 

 71 year-old woman, history: COPD (smoker) 

 Viral infection, increased medication doses of theophylline, formeterol, 
fenoterol+ipratropium 
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 Complains of weakness, palpitation 

 Physical: BP: 100/70 mmHg P: 170/min 

 
 Treatment: 5 mg verapamil iv. 

 Transfer to hospital 

 Sinus rhythm returned spontaneously after reviewing medication 

 ECHO: normal findings 

 Anticoagulation and bisoprolol started 

 3 months in sinus rhythm, Holter-monitoring 

 Anticoagulation stopped 

Atrial fibrillation 

History 

 Palpitation 

 Fatigue or poor exercise tolerance 

 Dyspnea 

 Chest pain (true angina) 

 Syncope 

Physical 

 Irregular pulse, with or without tachycardia 

 Hypotension and poor perfusion 

 Signs of embolization (TIA, stroke, peripheral arterial embolization) 

 Signs of congestive heart failure (rales, oedema, gallop) 

ECG 

 irregular QRS complexes, no P wave (inferior, V1-2) 

Causes 

Acute diseases Chronic diseases 
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 AMI, Pericarditis, PE 

 Cardiothoracic surgery 

 Holiday heart, illegal drugs (cocaine, 
amphetamine) 

 Lone fibrillation (no structural heart 
disease) 

 Valvular diseases 

 Hypertension 

 Structural heart diseases, IHD 

Treatment 

Rate control (if necessary): 

 beta-blockers: metoprolol 5-10 mg iv. (thyrotoxicosis, AMI, sympathycotony) 

 verapamil or diltiazem: 2,5-5 mg/10-20 mg iv. 

 digoxin: 0,5 mg iv. - in CHF, controversial: acts slowly, can increase duration of paroxysmal 
AF, do not prevent rapid ventricular rate 

Clinical case 1. 

 26 year-old man, history: nothing remarkable 

 10 days ago sore throat, mild fever for 2 days 

 Got better a week ago, throat still feels dry, „itching” 

 Weakness, lost 8 kg-s of his weight during a week 

 Thirsty all the time, drinks much, urinates often 

 Blood sugar level: 24 mmol/L 

 Treatment: iv. fluid replacement, transfer to hospital 

 Diagnosis: Type 1 diabetes mellitus 

Clinical case 2. 

 The same young man 

 4 hours ago started vomiting, shivers, cold sweat, looks anxious 

 Blood sugar level: Low 

 No appetite, eat less for breakfast and lunch 

 Treatment: glucosum 40% - 50 ml, 50 ml in 500 ml saline, transfer to hospital 

 Diagnosis: hypoglycemia, acute viral gastritis 

 Got better quickly 

Hypoglycemia 

Glucose level at which an individual becomes symptomatic (<2.0 mmol/L - variable) 
History 

 DM – insulin, oral hypoglycemic agent 

 alcoholism, hepatic failure, starvation 

Physical 

 CNS: headache, confusion, focal neur. findings 

 Adrenergic symptoms: sweating, anxiety, tremulousness, nervousness, palpitation 

 GI symptoms: hunger, nausea 

Causes 

 Exercise 

 Medication overdose, change 
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 Diet change 

 Infections 

Treatment 

 Administer Glucosum 40%, 50-100 ml 

 Glucagon 1mg im. iv. sc. 

 Drinking/Eating 

Hyperglycemia, DKA (Diabetic ketoacidosis) 

Absolute or relative insulin deficiency cause: hyperglycemia, dehydration, and acidosis. Most 
common causes: infection (UTI), disruption of insulin treatment, new onset of diabetes, serious 
disease (AMI, stroke, trauma). 
History/Physical 

 Thirst, polyuria, polydipsia, weight-loss, weakness, fatigue, confusion, abdominal pain 

 Ill appearance, dry skin, mucous membranes, decreased skin turgor, tachycardia, 
hypotension, tachypnoea, ketotic breath 

Treatment 

 Isotonic saline solution up to 1 L (+ insulin), hospitalization 

Clinical case 1. 

 20 year-old woman, with history of asthma 

 Strong abdominal pain this night, nausea, vomiting 

 No dysuria, normal frequency, had normal stool in the evening 

 Got better, no nausea, still moderate flank pain on the right side 

 Physical: flank tenderness, dipstick: blood positive 

 Diagnosis: acute nephrolithiasis 

 Treatment: diclofenac 2x75 mg orally, drotaverin 

 Renal RTG: technical error US: 2 calix stones 

 Referral to an urologist 

Clinical case 2. 

 45 year-old man, history: nothing remarkable, known renal calculi 

 Excruciating pain, radiating from the flank to lower abdomen on the left side 

 Crawling on the floor, wife and three children watching frightened, astonished 

 Took some oral pain killers (?) 

 Diagnosis: acute nephrolithiasis 

 Treatment: obtain iv. access, morphine iv. (to achieve quick effect), hospitalization 

Acute nephrolithiasis 

History 

 Known renal calculi 

 Mild or severe deep flank pain - kidney 

 Unrelenting, excruciating pain, radiating from the flank to lower abdomen and testicles or 
labia on the affected side - ureter 

 Urinary frequency and dysuria - ureter, urinary bladder 
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 Intense nausea 

 Unable to lie still 

Physical 

 Gross haematuria 

 Flank tenderness (ipsilateral) 

 Tenderness on the affected side 

 Palpable kidney 

 Bowel sounds may be hypoactive 

Treatment 

 20% of patients require hospital admission because of unrelenting pain, inability to retain 
enteral fluids, proximal urinary tract infection (UTI), or inability to pass the stone 

 Analgesic: diclofenac (75mg) im., iv. metamizole (1-2 g), tramadol (50-100 mg), pethidine 
(25-50 mg), morphine 5-10 mg 

 Smooth muscle relaxants: drotaverine 80 mg, nitroglycerine, nifedipine orally or spray 

 Antiemetics: vitamin B6 - 50 mg, metoclopamide 10 mg 

Cholecystitis and biliary colic 

When gallstones temporarily obstruct the cystic duct or pass through into the common bile duct, 
gallstones become symptomatic and biliary colic develops. When the cystic duct or common bile duct 
becomes obstructed for hours or gallstones irritate the gallbladder, cholecystitis develops. 
Choledocholithiasis occurs when the stones become lodged in the common bile duct, resulting in 
possible cholangitis and ascending infections. 10-20% of adults have gallstones, 1-3% of them 
develop symptoms of gallstones. Major risk factors: gender, obesity, age. Complicated cholecystitis 
has 25% mortality (gangrene, empyema, perforation of gallbladder). 
History 

 1-5 hours of severe, constant (not colicky) pain, in the epigastrium or right upper quadrant, 
may radiate to the right scapular region or back 

 Develops hours after a meal (large, fatty), occurs frequently at night 

 Nausea, vomiting, pleuritic pain 

 Persistent pain (hours-days), vomiting, fever - cholecystitis 

Physical 

 Patients with gallbladder colic have relatively normal vital signs 

 Epigastric or right upper quadrant tenderness 

 Bloating 

 Guarding or fullness in the right upper quadrant  on palpation 

 Peritoneal signs! 

 Jaundice is rare 

 Hydrops vesicae fellae 

Treatment 

 Cholecystitis, peritoneal signs, jaundice, fever, persistent pain usually means hospitalization 

 Diet 

 Antispasmodics: drotaverine (80 mg) 

 Analgesics: metamizole (1-2 g), pethidine (meperidine 25-75 mg) 
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 Antiemetics: Vitmaine B6  50 mg, metoclopamide 10 mg, thiethylperazine 0,5-1 g 

Clinical case 

 Man, aged 59, complains of deep epigastric pain for 4 days, fever for 3 days, lack of appetite, 
sweating when eating 

 Normal stool (less in volume, because hardly eats), urine 

 History: gallstones 

 Physical: epigastric rigidity, mild tenderness in the right, medium tenderness in the epigastric 
and left upper quadrant, normal vital signs, 104/71 -100, jaundice 

 Treatment: drotaverin, metamizol iv. 

 Transfer to hospitals – Pancreatitis? 

 Lab test: GOT:81 U/l, GPT:73 U/l, GGT:124 U/l, Alc. Phos:403 U/l, Bilirubin:89 umol/l, 
Amylase:1491 U/l, WBC:14.8 G/l, CRP:248.52 mg/l, We:56 mm/h 

 US: overlying gas shadows, cholelithiasis, choledocholithiasis 

 Final diagnosis: mild acute pancreatitis, caused biliary stones 

 Referred for cholecystectomy later 

Acute pancreatitis 

 Inflammatory process in which pancreatic enzymes autodigest the gland 

 Mild 80%, severe 20% of presentations 

 History: epigastric pain radiating to the back, nausea and/or vomiting 

 Phycisal: abdominal tenderness, distension, guarding, and rigidity, mild jaundice, diminished 
bowel sounds, fever, tachycardia, tachypnea, hypotension 

Causes 

 Long-standing and / or binge alcohol consumption 

 Biliary stone disease 

 Rare causes: medications, ERCP, hypertriglyceridemia, peptic ulcer, trauma, infections, 
cancer 

Workup 

 Lab tests, US, CT, plain radiography 

Acute treatment 

 Analgesics (metamizol, pethidine), spasmolytics (drotaverine), iv. access 

Clinical case 

 31 year-old man, history: nothing remarkable 

 Repeating episodes of low back pain, URTI 

 Strong pain in stomach, weight loss for month 

 Physical: epigastrial tenderness, anxiety, depressed mood, carcinophobia 

 Lab test: normal, US: normal, Endoscopy: gastritis, reflux disease 

 Accepted gastroenterological follow-up, he and his wife rejects referral to psychiatrist 

 Keeps losing weight, pain worsens, control at gastroenterologist: recommends 
hospitalization for evaluating for Addison, tumour (weight loss, weakness) 

 During control visit suddenly palpitation, chest pain, collapsing 

 Diagnosis: depression, panic attack, somatization 
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 Background: family conflicts in childhood, personality traits 

 Treatment: ambulatory psychiatric follow-up, hospitalization, antidepressants, anxiolytics 

Depression and suicide 

 Depression is a potentially life-threatening mood disorder 

 Ninth leading reported cause of death, third in youngsters 

 More men than women die from suicide by a factor of 4.5:1, extremely high rates over age 
85 

 8-25 attempted suicides occur for every completion, these are mainly expressions of extreme 
distress 

 Risk factors: history of mental problems or substance abuse, suicide, family violence,  
separation 

 Suspicion for the diagnosis, especially in populations at risk for suicide 

 70% of patients attempting suicide has seen PCP within a month, often „cry for help” 

 Thoughts - Contemplating - Plans - Attempt 

 If threat of suicide is present, hospital admission should be undertaken 

Panic disorder 

Frequently present with various somatic complaints 

 Palpitations - not paroxysmal, no syncope, no urinating afterwards, no injuries 

 Sweating, diaphoresis - on the palms, cold hands 

 Trembling or shaking 

 Shortness of breath or feeling of smothering 

 Choking sensation 

 Chest pain or discomfort – stinging pain in the heart 

 Dyspnea - no cyanosis, orthopnoe, (hi)cough, sputum, accessory muscle use, no aberration in 
physical examination of the lungs 

 Paraesthesia - perioral, tongue: bilateral, both hands 

 Normal serum glucose level 

Somatic complaints 

 Nausea or abdominal distress 

 Feeling dizzy, unsteady, lightheaded, or faint 

 Derealisation or depersonalization 

 Fear of losing control or going crazy 

 Fear of dying 

 Parenthesis (i.e., numbness or tingling sensations) 

 Chills or hot flashes 

Medical disorders 

 Angina and myocardial infarction (dyspnea, chest pain, palpitations, diaphoresis) 

 Cardiac dysrhythmias (palpitations, dyspnea, syncope) 

 Pulmonary embolism (dyspnea, tachypnea, chest pain) 

 Asthma (dyspnea, wheezing) 

 Hyperthyroidism (palpitations, diaphoresis, tachycardia, heat intolerance) 

 Hypoglycemia (sweating, anxiety, tremulousness, palpitation) 

 TIA (facial, arm paresthesias) 

 Pheochromocytoma (headache, diaphoresis, hypertension) 

 Hypoparathyroidism (muscle cramps, paresthesias) 
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 Seizure disorders 

Physical 

 The patient may have an anxious appearance. 

 Tachycardia and tachypnea are common; blood pressure and temperature may be within the 
reference range. 

 Cool clammy hands may be observed 

Therapy 

 Education, reassurance (symptoms are neither from a medical condition nor from a mental 
deficiency. 30-50% placebo response rate) 

 Remain empathic and nonargumentative „It's nothing serious” – „It's related to stress” 

 Benzodiazepines: immediate antipanic effects (diazepam 10 mg im./iv., alprazolam 0.5 mg 
po.) 

 Long-time treatment: SSRIs, cognitive therapy 

Unconscious patient 

 Loss of awareness, patient not responding 

 Corneal reflex missing 

 Breathing and circulation normal 

 Check airway, breathing, and pulse; if necessary, rescue breathing and CPR 

 If there is no spinal injury  recovery position 

 Spinal injury is possible  move the patient only when necessary (vomiting, not breathing) 

 Prevent hypothermia 

Not to do: 

 Hesitate to start CPR, if necessary 

 Try to heal immediately 

 Place a pillow under the head 

 Give water, medications (hypoglycemia) 

 Slap the face or splash water onto the face 

 Leave alone 

 Raise the patient after collapse 

Reasons 

 Injuries of the head, neck 

 Metabolic: hypo/hyperglycemia, hepatic disease, etc. 

 Stroke, cerebral tumours, infections 

 Epilepsy, psychiatric (conversion, catatonia, hyperventilating) 

 Alcohol/substance abuse, poisons 

 Brief unconsciousness (fainting): dehydration, low blood sugar, or temporary low blood 
pressure 
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Hypovolemic shock 

 Fluid loss  circulating volume ↓  hypoperfusion  multiple organ failure 

 Blood loss 

 External bleeding 

 GI bleeding (varices, ulcers, Mallory-Weiss tears) 

 Blood loss into the thoracic and abdominal cavities (solid organ injury, rupture of aortic 
aneurysm), into the thigh 

 Gynecologic cause (ectopic pregnancy, abruption of the placenta) 

 Refractory gastroenteritis 

 Extensive burns 

Signs (moderate  severe) 

 Tachycardia 

 Delay in capillary refill 

 Tachypnoea 

 Decrease in pulse pressure 

 Cool clammy skin 

 Anxiety 

 Decreased systolic BP 

 Oliguria 

 Significant changes in mental status 

Pre-hospital care 

 Airways, ventilation, circulation 

 Direct pressure to external bleeding vessels 

 Prevent further injury 
o Cervical spine immobilized 
o Splinting of fractures 
o Move patient to stretcher 

 Position (shock position, gravid patient - left side) 
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 Keep the patient warm, relieve pain 

 Start iv. lines (1-2 L lactated Ringer, saline), give oxygen 

 Rapid transfer to hospital 

Anaphylaxis 

Severe allergic reaction with prominent dermal and systemic signs 
Causes 

 Antibiotics (especially penicillins) 

 Other medications (NSAIDs, etc.) 

 IV contrast materials 

 Insect stings 

 Certain foods (peanuts) 

 Idiopathic 

Signs 

Skin, mucous membranes 

 Urticaria 

 Erythema, pruritus 

 Angioedema 

Airways 

 Nasal congestion, sneezing 

 Cough, hoarseness, tightness in the throat 

 Dyspnoea (bronchospasm or upper airway oedema) 

 Tachypnoea 

Anxiety, depressed level of consciousness or agitation 
Cardiovascular 

 Hypotonia 

 Chest pain 

 Tachycardia 

Gastrointestinal 

 Abdominal pain 

 Nausea, vomiting 

 Diarrhoea 

Eye 

 Conjunctival injection 

 Tearing, itching 

Treatment 

 Mild symptoms  shock 

 Determine respiratory and cardiovascular status 

 Skin manifestations may be missing, history of exposure unavailable 

 Airway – bag/valve/mask, cricothyrotomy, intubation 

 Iv. access (keep vein open  1 L), oxygen 

 Inhaled β-agonists, theophyllin (wheezing) 

 Mild reactions  antihistamine 
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 Epinephrine (systemic manifestations) 

 Corticosteroids (delayed effect) 

Tobacco dependence, attitudes and treatment strategies. Burden of 
disease 
Péter Vajer MD 

Burden of disease 

Smoking is highly prevalent worldwide. Smoking increases morbidity and mortality. The benefits of 
quitting have been demonstrated. 

Gender-specific smoking prevalence varies across the world 

Worldwide, there are marked differences in smoking prevalence rates between men and women 
from country to country. For example, in South Africa, the Philippines, China, Iran, and Portugal, 
smoking prevalence is much lower in women than in men. In contrast, in the United States, Canada, 
Australia, and Iceland, the prevalence of smoking in men is only slightly higher than that in women 
(Figure 1.) [1]. 
Overall, the prevalence of smoking in men is declining. However, although smoking prevalence in 
women is declining in some countries, such as the United States, the United Kingdom, Australia, and 
Canada, in several southern, central, and eastern European countries, the rate of smoking in women 
is not in decline or is still increasing [1]. 

 
Figure 1. Gender-specific smoking prevalence 

Smoking: Leading preventable cause of disease and death 

Smoking is causally linked to a host of cardiovascular, respiratory, reproductive, and other 
conditions, as well as many types of cancer. The top 3 smoking attributable causes of death in the 
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United States are lung cancer, ischemic heart disease, and chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD). 
In 2004, the US Surgeon General published a report on the health effects of active smoking, focusing 
specifically on the evidence for a causal relationship between smoking and disease and death. 
According to the research summarized in the report, many serious conditions are caused by smoking, 
including cardiovascular, respiratory, reproductive, and other conditions, as well as cancer affecting 
diverse areas and organs of the body. In addition to the widely-known consequences of lung cancer 
and respiratory disease, smoking has been causally linked to such diverse morbidities as low-bone 
density, nuclear cataract, bladder cancer, and reduced fertility [2]. Other studies have linked smoking 
to vascular dementia [3] and peripheral arterial disease [4]. These conditions can affect young and 
middle-aged smokers and, in general, as a smoker’s age increases, the frequency of smoking-caused 
diseases rises (Table 1.) [2]. 
Table 1. Smoking: Leading preventable cause of disease and death 
Cancer 

 Lung 

 Oralcavity/pharynx 

 Laryngeal 

 Esophageal 

 Stomach 

 Pancreatic 

 Kidney 

 Bladder 

 Cervical 

 Leukaemia (AML, ALL, CLL) 
Cardiovascular 

 Ischaemic heart disease 

 Stroke - Vascular dementia 

 Peripheral vascular disease 

 Abdominal aortic aneurysm 
Respiratory 

 COPD 

 Pneumonia 

 Poor asthma control 
Reproductive 

 Low-birth weight 

 Pregnancy complications 

 Reduced fertility 

 Sudden Infant Death Syndrome 
Other 

 Adverse surgical outcomes/wound healing 

 Hip fractures 

 Low-bone density 

 Cataract 

 Peptic ulcer disease 
 

Annual deaths attributable to tobacco: worldwide estimates 

In some countries, deaths attributable to tobacco account for >25% of total deaths in men aged >35 
years. 
The World Health Organization estimates that in the year 2000, 25% of total deaths in men aged >35 
years in most countries in the Northern Hemisphere (including the United States, Canada, Cuba, 
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Israel, Russia and all European nations) were tobacco related. In these countries, >25% of all men 
died from tobacco-related disorders. Twenty to 25% of women over the age of 35 died from tobacco-
related disorders in the United States, Canada, and Cuba (Figure 2.) [1]. 
 

 
Figure 2. Total deaths attributable to tobacco. Regional estimates in 2000 in men aged >35 years. 

Tobacco-related deaths are increasing 

Worldwide, millions of people each year die from smoking- and tobacco-related diseases. Recent 
data show that deaths are equally distributed between developed and developing countries (Figure 
3.). 
According to the World Health Organization estimates, cigarettes kill half of all lifetime users. In 
2000, 4.8 million people worldwide died from tobacco-related illnesses [1]. This figure rose to 4.9 
million in 2002 [6]. Although in the past, mortality from tobacco was much higher in developed 
compared with developing countries, in 2000, the mortality rates were the same (n = 2.4 million) [1]. 
This represents an exponential increase in tobacco-related mortality in the developing world, rising 
from negligible levels in 1950, to 0.2 million in 1975, to 2.4 million in 2000.  Cigarettes kill half of all 
lifetime users. Unless young people do not take up smoking and current users quit, tobacco may kill 1 
billion people in the 21st century. 
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Figure 3. Tobacco-related deaths 
Smoking prevalence rates are declining in some countries. However, mortality associated with 
smoking is increasing since smoking-related mortality is more closely associated with previous 
tobacco use rather than with current tobacco use. 

 
Figure 4. Four stages of the tobacco epidemic: mortality is increasing in many countries 
Using data from countries with the longest history of prevalent smoking, Lopez and colleagues 
constructed a 4-stage model of trends in smoking and subsequent smoking-related mortality (Figure 
4.). As the model illustrates, peaks in smoking prevalence in the population do not correspond to 
peaks in smoking-associated mortality, because current mortality rates are more closely related to 
previous smoking levels. Therefore, although in some regions, such as Western Europe and North 
America, smoking prevalence in men and women is on the decline, smoking-related mortality is 
increasing. Similarly, in areas like Asia, Central and South America, and North Africa, where smoking 
prevalence rates are increasing, the true impact in terms of smoking-related deaths will not be 
apparent for several decades [7]. In Asia, where one third of the world’s population lives, smoking-
related mortality is expected to rise to 4.9 million people annually by 2020 if current smoking trends 
continue [8]. 
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Smoking reduces survival an average of 10 years 

Among male physicians in the United Kingdom, current cigarette smokers died an average of 10 
years earlier than lifelong non-smokers (Figure 5.). 
This prospective study by Doll et al., used periodically mailed questionnaires to investigate the 
impact of smoking and of quitting smoking, on the overall mortality of 34,439 male doctors in the 
United Kingdom from 1951 to 2001. Survival curves for percentage survival from age 35 years for 
male physicians born in 1900-1930 revealed a 10-year shift in overall survival for those who 
continued smoking cigarettes vs. lifelong non-smokers. This means that, on average, participants, 
who never smoked lived 10 years longer than those who were current smokers. By age 70 years, 81% 
of lifelong non-smokers were alive vs. 59% of continuing cigarette smokers. A mortality rate of 
approximately 75% was reached at age 80 years for smokers, but was not reached until age 90 years 
for non-smokers [9]. 

 
Figure 5. Results from a study of male physician smokers in the United Kingdom [9] 

What’s in a cigarette? 

Tobacco and tobacco smoke are known to be carcinogenic in humans. Tobacco smoke contains at 
least 4000 chemicals, at least 250 of which are toxic or carcinogenic [10]. For example, tobacco 
smoke contains irritants, such as acetone, ammonia, and toluene, found in paint stripper, cleaners, 
and solvents respectively; toxic heavy metals, such as cadmium, used in car batteries, and arsenic, 
used in poisons; and carbon monoxide, which is a hazardous component of exhaust fumes (Table 2.) 
[1]. Although it is addictive, the nicotine found in tobacco is not a known carcinogen [11]. All 
cigarettes are toxic: the US Surgeon General’s report noted that smoking cigarettes with lower yields 
of tar and nicotine provides no health benefit [12]. 
Table 2. Chemicals in tobacco smoke 
Chemical in tobacco smoke Also found in… 

 Acetone 

 Butane 

 Arsenic 

 Cadmium 

 Carbon monoxide 

 Toluene 

 Paint stripper 

 Lighter fluid 

 Ant poison 

 Car batteries 

 Car exhaust fumes 

 Industrial solvent 
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Mechanisms of action: how smoking causes disease 

The pathological mechanisms of smoking include those specifically linked to the pathogenesis of 
diseases and those that are less specific. For example, smoking directly exposes lung cells to the 
potent mutagens and carcinogens, which cause genetic changes in lung cells associated with lung 
cancer development. Smoking causes or contributes to endothelial injury and dysfunction, 
prothrombotic/fibrinolytic effects, inflammation, and adverse lipid profiles, which lead to 
cardiovascular disease. Finally, biological processes resulting in airway and alveolar injury and the 
accelerated decline in respiratory function caused by smoking contribute to the development of 
COPD [2]. 

Second-hand smoking 

1973: Arizona becomes the first state to pass a law restricting smoking in public places (including 
elevators, libraries, indoor theatres and concert halls, and buses). 
1975: Minnesota enacts the nation’s first law requiring either separate smoking areas or no smoking 
in most public places, including restaurants. 
ountries, states, and provinces that have banned smoking in indoor workplaces and other indoor 
public places [Koh HK et al. Making smoking history worldwide. NEJM 356:1496. (2007)]. 
What does second-hand smoke do? 

Second-hand smoke is a serious health hazard. According to the US Surgeon General’s 2006 report, 
there is no risk-free level of exposure to second-hand smoke. This recent report, as well as data from 
the World Health Organization, estimate exposure to second-hand smoke in non-smokers increases 
lung cancer risk by 20%-30% [1, 2]. In adults, second-hand smoke exposure may also worsen existing 
lung disease, such as asthma, COPD, and emphysema [1]. Environmental smoking can induce and 
exacerbate asthma in children and can cause middle ear disease and otitis media [1]. 
A study in 52 countries showed that second-hand smoke increases risks of nonfatal acute myocardial 
infarction. The risk was increased in a graded manner, and the effect was most marked in subjects 
who never smoked and former smokers. The overall attributable risk was 15.4% in subjects who 
never smoked but are exposed for ≥1 hour per week to second-hand smoke compared with those 
who never smoked and never were exposed [13]. The 2006 US Surgeon General’s report notes that 
second-hand smoke exposure increases the risk of heart disease by 25%-30% in non-smokers [2]. 
What does second-hand smoke do to infants and children? 

A large percentage of children in the US are exposed to second-hand smoke. In the United States, 
nearly 60% of children aged 3-11 years (almost 22 million) are exposed to second-hand smoke, and 
approximately one quarter of children in this age group live with a person who smokes. In 
comparison, only 7% of non-smoking US adults live with a person who smokes [14]. In some 
countries (e.g. Hungary, Romania, and Estonia), the percentage of youth who live in a home where 
others smoke in their presence is 80% and above [1]. 
As evidenced by data from several countries, exposure to second-hand smoke in infants and children 
is associated with an increased risk of disease and hospitalisation [15-17]. Annually, 17,000 children 
aged <5 years are hospitalised in the United Kingdom for diseases caused by second-hand smoke 
[15]. One study conducted in 4486 infants in Tasmania, Australia found that compared with the risk 
in infants of mothers who smoked after pregnancy but never in the same room with their infants, the 
risk of infant hospitalisation was 56% higher if the mother smoked in the same room, 73% higher if 
the mother smoked when holding the infant, and 95% higher if the mother smoked when feeding the 
infant [16]. A study in Hong Kong similarly found an increased likelihood for hospitalisation in infants 
living with any smoker at home who smoked in close proximity to the infant (<3 metres) compared 
with infants who lived in a smoke-free home [17]. 
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Smoking during pregnancy. Harms infants 

Exposure to tobacco smoke during pregnancy is associated with serious consequences for infants and 
children. Environmental smoke is associated with a 4-fold increased risk of low-birth weight and an 
increased risk of miscarriage, stillbirth, and sudden infant death syndrome (SIDS) [15, 18]. Annually in 
the United States during the 1990s, 9,700-18,600 cases of low-birth weight infants were related to 
secondhand smoke [1]. In addition, lung function may be impaired, and a possible association with 
cognitive and developmental syndromes may exist [19]. 

Why quit? Potential lifetime health benefits of quitting smoking 

When gauging the health benefits from smoking cessation one is encouraged to assess both the 
short-term and long-term improvements. Within 2 weeks to 3 months lung function may begin to 
improve and there may be notable decreases in coughing, sinus congestion, fatigue and shortness of 
breath. 
Around the year mark, coronary heart disease risk, the leading cause of death in the United States, 
improves with smoking cessation to a point where excess risk is reduced by 50% and continues to 
decline thereafter. Within the 5-15 year range, the risk of stroke for smoking cessators returns to the 
level of a person who has never smoked. 
Other potential long-term benefits include that the risk of lung cancer, the most common cause of 
cancer death in the United States, declines steadily after smoking cessation. By 10 years after 
cessation, the risk of lung cancer is 30-50% that of continuing smokers. And beyond this, smoking 
cessation may also reduce the risk of cancers of the larynx, oral cavity, oesophagus, pancreas, urinary 
bladder and of developing ulcers of the stomach or duodenum. Other long-term benefits include the 
rate of decline in lung function among former smokers returns to that of never smokers, reducing the 
risk of COPD. The risk of coronary heart disease, after 15 years of abstinence, becomes similar to that 
of a person who has never smoked. Clearly, a patient has health benefits to gain if they successfully 
cessate (Figure 7.) [20-22]. 

 
Figure 7. The potential lifetime health benefits of quitting smoking 
Quitting at any age may increase life expectancy (Figure 8., 9., 10.). Results from a study of male 
physician smokers in the United Kingdom. Quitting sooner appears most beneficial [9]. 
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Figure 8. Quitting at age 55-64. 

 
Figure 9. Quitting at age 45-54. 
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Figure 10. Quitting at age 35-44. 

Summary 

 Smoking prevalence and attributable deaths are enormous and in some areas increasing. 

 Smoking is leading preventable cause of disease and premature death. 

 Second-hand smoke linked with deadly diseases-infants and children at special risk. 

 Quitting improves health outcomes and can reverse disease progression. 
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Tobacco dependence, attitudes and treatment strategies. Tobacco 
dependence mechanisms 
Péter Vajer MD 

Tobacco dependence mechanisms 

 Nicotine’s actions in the central nervous system. 

 Neurobiologic and physiologic effects of tobacco dependence. 

 Tobacco dependence and environmental reinforcement. 

 Symptoms of withdrawal. 

Mechanism of action of nicotine in the central nervous system 

After inhalation, nicotine preferentially binds to nicotinic acetylcholinergic (nACh) receptors located 
in the mesolimbic-dopamine system of the brain within a matter of seconds. Nicotine specifically 
activates α4β2 nicotinic receptors in the Ventral Tegmental Area (VTA) causing an immediate 
dopamine release at the Nucleus Accumbens (nAcc). The dopamine release is believed to be a key 
component of the reward circuitry associated with cigarette smoking (Figure 1) [1]. 
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Figure 1. Nicotine action at the central nervous system 
Nicotine activates α4β2 nicotinic receptors that are localized to the neuronal bodies and terminal 
axons of the cells in the ventral tegmental area. This activation thereafter causes dopamine release 
at the nucleus accumbens, which is believed to result in the short-term reward/satisfaction effect 
associated with cigarette smoking (Figure 2.) [1]. 

 
Figure 2. Nicotine stimulates dopamine release 
Tolerance typically develops after longer-term nicotine use. Tolerance is related to both the up-
regulation (increased number) and the desensitization of nicotinic receptors in the VTA that occurs as 
a result of long-term exposure to nicotine. A drop in nicotine level, in combination with the up-
regulation and decreased sensitivity of the nicotinic receptor can result in withdrawal symptoms and 
cravings. Smokers have the ability to self-regulate nicotine intake by the frequency of cigarette 
consumption and the intensity of inhalation [2]. In order to maintain a steady nicotine level, smokers 
generally titrate their smoking to achieve maximal stimulation and avoid symptoms of withdrawal 
and craving [3]. 

The cycle of nicotine addiction 

The distribution of nicotine is very rapid. It can reach the brain within 10 to 20 seconds after inhaling 
cigarette smoke [3]. The binding of nicotine to its relevant receptors results in the release of multiple 
neurotransmitters, most critically dopamine. The release of dopamine in the nucleus accumbens 
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neurons is thought to play a critical role in the addictive nature of nicotine. This release of dopamine 
requires binding of nicotine to α4β2 receptors (Figure 3.) [1, 3]. 
Absorption of cigarette smoke from the lungs is rapid and complete, producing with each inhalation 
a high concentration of arterial nicotine that reaches the brain within 10 to 16 seconds. Nicotine has 
a terminal half-life in blood of 2 hours. Smokers therefore experience a pattern of repetitive and 
transient high blood nicotine concentrations from each cigarette. Nicotine’s activation of 
acetylcholinergic receptors induces the release of dopamine in the nucleus accumbens. This is similar 
to the effect produced by other drugs of misuse, such as amphetamines and cocaine. The symptoms 
of nicotine withdrawal are a major barrier to smoking cessation. Smokers start to experience 
impairment of mood and performance within hours of their last cigarette. These effects are 
completely alleviated by smoking a cigarette. Withdrawal symptoms include irritability, restlessness, 
feeling miserable, impaired concentration, and increased appetite, as well as craving for cigarettes. 
Cravings, sometimes intense, can persist for many months. 

 
Figure 3.The cycle of nicotine addiction [3]. 

Nicotine is at least as strong of an addiction as drugs of abuse 

In the past there was some controversy regarding whether smoking was a dependency or an 
addiction. However, it is now generally agreed that nicotine is at least as strong of an addiction as 
drugs of abuse [3]. The use of nicotine results in significant changes in the brain that make people 
want to smoke, regardless of the deadly potential of long-term smoking. Long-term smoking also 
causes unpleasant psychologic and physiologic withdrawal symptoms when individuals stop [3]. 
Historically, nicotine addiction has been one of the hardest substance-use dependencies to break. 
The 1988 Surgeon General's Report, Nicotine Addiction, concluded that: “Cigarettes and other forms 
of tobacco are addicting. Nicotine is the drug that causes addiction and that the pharmacologic and 
behavioural characteristics that determine tobacco addiction are similar to those that determine 
addiction to drugs such as heroin and cocaine” [4]. According to this report, certain criteria must be 
met before a drug can be classified as addictive. The criteria are primary: highly controlled or 
compulsive use, psychoactive effects (e.g., pleasure), and drug-reinforced behaviour. Other 
additional criteria include: addictive behaviours (i.e., stereotypical patterns of drug use, drug use 
despite known harmful effects, relapse after drug use is stopped, and recurrent drug cravings, 
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dependence-producing effects (i.e., tolerance, physical dependence, and pleasant effects - euphoria) 
[4]. 

Cigarette smoking is a chronic relapsing medical condition 

Tobacco dependence is a chronic condition with addiction comparable to that caused by other drugs 
of abuse [3]. Long-term clinical intervention for nicotine addiction is needed, just as it is for other 
addictive disorders. Clinicians may fail to appreciate the chronic nature of nicotine addiction and, 
therefore, fail to treat smoking consistently and over the long term. It should be considered a chronic 
condition, such as diabetes, hypertension, or hyperlipidaemia, and treated as such. Smoking is a 
relapsing condition, and it is easy to understand why the vast majority of smokers who attempt to 
quit fail over multiple attempts [5]. 

Smoking cessation and weight gain 

Numerous studies have found evidence that smoking cessation is associated with weight gain, yet 
therapeutic approaches, including dietary strategies and exercise may help to limit this gain and 
result in more patients willing to quit. 
Klesges et al. investigated the magnitude of weight gain in a cohort using both point prevalence and 
continuous abstinence criteria for cessation [6]. Continuous abstinence refers to those participants 
who quit smoking and maintain abstinence throughout the follow-up period. In contrast, point 
prevalence abstinence refers to smoking (yes vs. no) at a particular follow-up period, with no 
correction for previous or subsequent relapses to smoking. 
Participants were 196 volunteers in a smoking cessation program, who continuously smoked (n = 
118), were continuously abstinent (n = 51), or were point prevalent abstinent (n = 27) (i.e., quit at the 
1-year follow-up visit but not at other visits). Continuously abstinent participants gain over 5.9 kg at 1 
year, significantly more than continuously smoking and point prevalent abstinent participants (1.1 kg 
and 3.04 kg, respectively). Of note, participants did not gain weight at a constant rate across the 1-
year follow-up (Figure 4.) [6]. 
Ultimately, steps, including dietary strategies and exercise, can be taken to prevent weight gain after 
quitting and these steps might result in more patients willing to quit [7]. 

 
Figure 4. Smoking cessation and weight gain 

Tobacco dependence and environmental behaviour reinforcement 

Both animal and human experiments suggest that the direct pharmacologic effects of nicotine are 
necessary, but not sufficient, to explain tobacco dependence. Non-pharmacologic factors also play a 
critical role in smoking behaviours. Nicotine rapidly delivered to the brain is a primary reinforcer of 
smoking (pharmacologic effects). However, environmental/social stimuli associated with smoking 
(non-pharmacologic effects) are also important. The pharmacologic and non-pharmacologic aspects 
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of this process may be synergistic: the reinforcing effects of environmental/social stimuli are believed 
to be strengthened by nicotine [8]. 

The withdrawal syndrome 

Recognizing that nicotine withdrawal results in clinically significant impairment in a person’s ability to 
function, the American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual (DSM) classifies 
these symptoms as a distinct condition: nicotine withdrawal syndrome (Figure 5.). The symptoms of 
nicotine withdrawal syndrome can develop rapidly after a smoker tries to quit, and characteristics 
include the psychological symptoms of dysphoric or depressed mood, anxiety, irritability, frustration, 
or anger; and restlessness or impatience and the physical symptoms of insomnia, increased 
appetite/weight gain, and difficulty concentrating. Although present in those who use other nicotine-
containing products, the manifestations of nicotine withdrawal syndrome are more intense in 
individuals who smoke compared with those who use other forms of tobacco [9]. The rapidity of 
onset and intensity of withdrawal syndrome in smokers may suggest a greater dependence on 
tobacco. The typical duration of most of these symptoms is <4 weeks. Increased appetite is an 
exception, often lasting for >10 weeks. Although anxiety is listed as a classic symptom of nicotine 
withdrawal in the DSM, additional information is available about the relationship between anxiety 
and smoking. Some evidence suggests that while smokers increase their smoking when stressed, 
smoking does not help relieve the stress. As smokers stop smoking, levels of stress and anxiety 
actually decrease [10]. 

 
Figure 5. The withdrawal syndrome: a combination of physical and psychological conditions, making 
smoking hard to treat. 

Summary 

 Nicotine in cigarettes is highly addictive. 

 The physical and psychological rewards of smoking reinforce repeat behaviour. 

 Environmental stimuli also trigger smoking behaviours. 

 When quitting, cigarette smokers experience cognitive, affective, and physiologic changes. 
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Tobacco dependence, attitudes and treatment strategies. Current 
therapies 
Péter Vajer MD 

Current approaches to treatment of tobacco dependence 

 The patients’ perspective 

 The physicians’ role 

 Non-pharmacologic therapies 

 Pharmacologic therapies 

 Varenicline efficacy and safety data 

Leading health organizations from around the world recognize the 
physician’s role in helping their patients to quit smoking 

Physicians play an instrumental role in motivating their patients to quit smoking. Several worldwide 
leading health organizations have acknowledged this role in statements encouraging physicians to 
become active promoters of smoking cessation by not only talking to their patients about quitting 
smoking but also in leading by example. The Tobacco Free Initiative of the WHO notes that “health 
workers function as exemplars and educators for their patients, and consequently should set an 
example by abstaining from tobacco” [1]. For patients, “physician advice does increase both 
immediate and more distant attempts to quit.” This sentiment is echoed by several other 
organizations, including the American Medical Association, Health Professionals Against Smoking, 
and the American Academy of Family Physicians, which “strongly encourages all of its members and 
staff to personally avoid tobacco use” as well as to provide cessation counselling and other types of 
therapies to patients to assist them in quitting smoking [2, 3]. A statement from the National 
Institute for Health and Clinical Excellence further reinforces the physician’s role in smoking cessation 
interventions by characterizing the evidence in support of physician advice as “level 1+”. In that this 
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recommendation is supported by a review of the clinical trials evidence and that sufficient criteria 
have been met so as not to bias the conclusions [4]. 

Regardless of motivation level, all smokers should be actively offered 
assistance to quit 

The Intervention 1999 study is a large, ongoing, randomized, population-based smoking intervention 
study in Copenhagen, Denmark. This study is investigating the impact of smoking cessation assistance 
offered on a group basis to smokers at various levels of motivation to quit. At enrolment 11,708 
smokers were randomized to the high-intensity intervention group, 1,308 entered a low-intensity 
intervention group, and 48,285 received no intervention, of whom 5,264 served as the control group. 
All study participants received a lifestyle consultation. In the high-intensity intervention group, 2,168 
smokers were offered group assistance to quit, 575 accepted, and 408 attended at least 1 session 
over the course of a year. Of this subset, about 35% were continuously abstinent at the end of the 
quitting smoking group session (17 weeks). Only 16% of abstinent smokers had indicated plans to 
quit (84% had no plans to quit) before the lifestyle consultation. Motivation to quit before the 
lifestyle consultation did not consistently predict abstinence, and a number of smokers in the early 
motivational stages were able to achieve sustained abstinence [5]. 

Why some smokers may need more help to quit 

The US Community Intervention Trial for Smoking Cessation (COMMIT) study followed 6,603 
individuals who were current smokers in 1988 for 13 years. Participants completed detailed 
telephone surveys on tobacco habits (in 1988, 1993, and 2001) and were asked questions about 
methods and reasons for quitting smoking (in 1993 and 2001). Individuals who reported that they 
had not smoked for ≥6 months before completing the survey were categorized as former smokers. 
The investigators conducted a logistic regression analysis to assess the association between the 
characteristics of smokers and success of quitting smoking. They found that higher levels of nicotine 
dependence (assessed by cigarette count and time to first cigarette upon awakening) and living with 
at least 1 other smoker were both associated with a decreased likelihood of quitting smoking [6]. 
In the British Household Panel Survey, over 10,000 adults were interviewed, with approximately 30% 
reporting smoking cigarettes. Chandola et al. investigated socio-demographic factors among this 
population and their relation to successful smoking cessation. All the socio-demographic variables 
were significantly associated with quitting smoking. Respondents in the small employer, supervisor, 
and routine occupational classes were less likely to quit compared to professional respondents. In 
addition, those living in more deprived wards, having fewer educational qualifications, or lower 
household incomes were less likely to quit [7]. 
Kalman et al. reviewed the comorbidity of smoking with psychiatric (PD) and substance use disorders 
(SUD) [8]. They note that an important subset of refractory smokers is those with PD or SUD, among 
whom smoking rates exceed those in the general population by two- to fourfold. Among “ever 
smokers,” persons with PD or SUD are less likely to be former smokers than other smokers. 
Significantly lower quit rates are associated with several specific PD and SUD, including alcohol use 
disorder, bipolar disorder, major depression, and post-traumatic stress disorder [8]. 

Multiple quit attempts may be necessary 

Unrealistic expectations about quitting attempts are a prime obstacle for both patients and 
physicians. Epidemiologic data indicate that >70% of smokers in the United States have tried to quit 
smoking at least once, and about 46% of US smokers try to quit each year [9]. Similar percentages are 
seen in countries with established tobacco control programs, such as the United Kingdom, Australia, 
and Canada, where >70% express a desire to quit, and 30%-50% try to quit annually [10]. 
Unfortunately, most of these quit attempts are unsuccessful: in 1991, of the 17 million US adults who 
tried to quit smoking, only 7% were not smoking 1 year later [9]. 
However, past failure does not prevent future success. This is illustrated by the findings of Grandes et 
al., who studied smokers attending 7 smoking intervention (n = 1,203) and 3 control (n = 565) 
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practices in Spain for 1 year [11]. They found that previous attempts to stop smoking (≥3 months in 
duration) was a positive predictor for quitting success (adjusted OR = 1.8) [11]. 

Most smokers are willing to try again 

Joseph et al investigated the willingness to try to quit again in smokers who recently had an 
unsuccessful quit attempt [12]. The study population was comprised of a random sample of a total of 
2,340 smokers from the Minneapolis Veterans Administration Medical Center (n = 391) who received 
prescriptions for any smoking cessation therapy available at that time. Participants completed a 
structured telephone survey a minimum of 3 months after receiving the prescription. At 1 month, the 
point-prevalent abstinence rate was 19.7%. Of those who continued to smoke, 98% were willing to 
make another quit attempt: 50% indicated they were willing to try to quit again immediately, and 
28% within 1 month [12]. 

Length of prior abstinence is related to quitting success 

Smokers with repeated quit attempts of longer duration have a higher likelihood of successfully 
quitting smoking. A non-randomized, controlled study examined predictors of smoking abstinence in 
1,768 patients attending primary health care centres in Spain. Smokers either attended 7 stop 
smoking intervention practices (n = 1,203) or 3 control practices (n = 565), and follow-up occurred 
between 12 and 24 months after the patient visited the practice. Biologically confirmed sustained 
abstinence was observed in 7.3% of smokers who attended the intervention practices (5% in those 
who received a self-help handout and advice, 16% of those who also received follow-up, and 22% 
who received the handout, advice, follow-up, and the nicotine replacement therapy patch). Previous 
attempts to stop smoking for ≥ 3 months were a positive predictor of quitting success (adjusted OR, 
1.8; 95% CI, 1.1-2.7) [11]. 
A multicentre, randomized, double-blind study conducted in 74 outpatient clinics for quitting 
smoking in France investigated the efficacy of 7 weeks of treatment with bupropion SR versus 
placebo in 509 smokers, followed for 26 weeks post treatment. The results showed that longer 
duration of previous quit attempts, as well as absence of smoking-related disease and low level of 
current alcohol problems, among other characteristics, were predictive of successfully quitting 
smoking [13]. 

Non-pharmacologic therapies: advice and support 

Even brief intervention for quitting smoking can be effective, and every smoker should be advised to 
quit. Based on extensive research of published trials, the recommendations from the US Department 
of Health and Human Services Clinical Practice Guideline for treating tobacco use and dependence 
emphasize the importance of person-to-person interaction, finding that these treatments (e.g., 
individual, group, or proactive telephone counselling) are consistently effective in helping smokers to 
quit. Not all approaches are appropriate for all smokers, and clinicians should, when possible, direct 
smokers to the best form of treatment available depending on the individual needs of the patient 
and access to available resources. There is a dose-dependent relationship between the intensity of 
tobacco-dependence counselling and its effectiveness. Nevertheless, whether intervention is brief or 
intensive, the same 3 types of counselling and behavioural therapies are especially effective and 
should be used with all patients attempting to quit: 1) practical counselling, which comprises 
problem solving and skills training; 2) social support as part of treatment; and 3) social support 
outside of treatment [9, 14]. 

Tobacco dependence support: the “5As” 

Physicians need to proactively engage with patients to provide medical interventions to improve 
quitting success rates. The US Department of Health and Human Services Guidance on Treating 
Tobacco Use and Dependence recommends physicians use an intervention model incorporating the 
“5As”: ask advice, assess, assist, and arrange follow-up. The first step is to identify and document 
tobacco use for every patient at every visit by asking them about their tobacco use. For current 



 2973 

smokers, the next steps are to first advise them to quit in a clear, strong, and personalized manner, 
and then assess their willingness to do so at this time. Physicians should educate those who are 
unwilling to quit about tobacco’s harmful effects; they should reassure patients who have fears or 
concerns about quitting or feel demoralized because of a failed previous quit attempt. Those who are 
or who become willing to quit should be assisted with quitting, including appropriate counselling and 
pharmacotherapy (unless special circumstances do not allow for pharmacologic intervention). Finally, 
arranging an initial follow-up with smokers soon (preferably within 1 week) after the quit date and a 
second follow-up within a month of quitting is important to support the patient and promote the 
success of the attempt [9]. The “5As” are as follows: 

1. Ask about tobacco use 
2. Advise to quit 
3. Assess willingness to make a quit attempt 
4. Assist in quit attempt 
5. Arrange follow-up 

The first step in an intervention incorporating the 5A model is to identify and document tobacco-use 
status for every patient at every visit by asking them about their tobacco use. Through the 
implementation of an office-wide system, physicians can ensure that tobacco use status is queried 
and documented for EVERY patient at EVERY visit. One suggestion is to expand the vital signs record 
to include tobacco use, or to use an alternate universal identification system. Alternatives to 
expanding the vital signs are to place tobacco-use status stickers on all patient charts or to indicate 
tobacco use status using electronic medical records or computer reminder systems [9]. 
The second step in an intervention incorporating the 5A model is to advise all current smokers to quit 
in a clear, strong, and personalized manner. Examples of clear statements include, “I think it is 
important for you to quit smoking now, and I can help you,” and “Cutting down while you are ill is 
not enough.” The following is a representative example of a strong statement: “As your clinician, I 
need you to know that quitting smoking is very important to protecting your health now and in the 
future. The clinic staff and I will help you.” Personalization of the advice includes tying tobacco use to 
current health/illness, its social and economic costs, motivation level/readiness to quit, and/or the 
impact of tobacco use on children and others in the household [9]. 
The third step in the 5A intervention model is assessment of the willingness of current smokers to 
make a quit attempt at the present time. Physicians should educate those who are unwilling to quit 
about tobacco’s harmful effects, motivate them to want to quit, and reassure them should they have 
fears or concerns about quitting or feel demoralized because of failed previous quit attempts. If the 
smoker is willing to make an attempt to quit at the present time, assistance should be provided. If 
the patient is willing to participate in intensive treatment, such treatment should be delivered or a 
referral for intensive intervention should be made [9]. 
The fourth step in the 5A intervention model is to assist those who are or who become willing to 
quit, including appropriate counselling and pharmacotherapy (unless special circumstances do not 
allow for pharmacologic intervention). Assisting willing patients involves making a quit plan by 
setting a date to stop smoking, telling family and friends (to elicit understanding and support), 
anticipating challenges with quitting (withdrawal symptoms), and removing tobacco products from 
the environment. Practical counselling is an important part of cessation assistance. The physician 
should emphasize total abstinence, draw from previous experience with quitting, help the smoker 
understand triggers and challenges, encourage abstinence from alcohol, and explain the importance 
of having housemates and family members quit smoking, as well. The physician should provide a 
supportive clinical environment and offer assistance in the development of a social network to 
support the quit attempt. In regard to pharmacotherapy, use of approved medications should be 
recommended, except in special circumstances, with an explanation of how these drugs may 
increase smoking cessation success and reduce withdrawal symptoms. The provision of 
supplementary materials should accompany all quit attempts. These materials are available from 
federal agencies, non-profit agencies, or local/state health departments. They should be 
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culturally/racially/educationally/age appropriate for the patient and readily available at every 
clinician’s workstation [9]. 
The final step in the 5A model is to arrange an initial follow-up with the patient soon (preferably 
within 1 week) after the quit date and a second follow-up within a month of quitting. This is 
important in supporting the patient and promoting the success of the attempt. After the second 
follow-up contact, additional follow-ups occur as needed, either in person or via telephone. 
During the follow-up visit, the clinician should congratulate success. If tobacco use has occurred, 
review the circumstances and elicit a recommitment to complete abstinence. Remind the patient 
that a lapse can be used as a learning experience. The clinician should help the patient identify 
problems already encountered and anticipate challenges in the immediate future. Pharmacotherapy 
use and issues associated with quitting should be assessed during the follow-up meeting, and 
consideration of provision or referral to more intensive treatment should be given [9]. 
Session length was categorized based upon the maximum amount of time the clinician spent with a 
smoker addressing tobacco dependence in a single contact. These levels of person-person contact 
were compared to no contact (e.g. self-help only). The data indicates that there is a dose-response 
relationship between session length and abstinence rates whereby higher intensity counselling 
produced higher abstinence rates than either minimal or low intensity counselling (Table 1.). 
Table 1. Effectiveness increases with treatment intensity 
Level of Contact Estimated Odds Ratio (95% CI) Estimated Abstinence Rate 

(95% CI) 

No Contact 1.0 10.9 
Minimal Counselling 
(less than 3 minutes) 

1.3 (1.01, 1.6) 13.4 (10.9, 16.1) 

Low Intensity Counselling 
(3 to 10 minutes) 

1.6 (1.2, 2.0) 16.0 (12.8, 19.2) 

Higher Intensity Counselling 
(more than 10 minutes) 

2.3 (2.0, 2.7) 22.1 (19.4, 24.7) 

 

Non-pharmacologic treatment for smoking cessation 

A number of Cochrane reviews have analysed the efficacy of non-pharmacological interventions for 
quitting smoking over a minimum of 6 months, including self-help with tailored or standard materials 
[15], telephone counselling [16], group [17] and individual [18] counselling, and physician advice [19]. 
These methods have been tested in thousands of smokers (Table 2.). In general, all are more 
effective compared with no intervention [15-19]. The OR for self-help materials versus no 
intervention (n = 11 trials) was 1.24. Self-help materials that were tailored for the characteristics of 
individual smokers were slightly more effective compared with standard materials (OR = 1.42; n = 17 
trials) [16]. Both telephone (n = 13 trials) and individual counselling (n = 17 trials) yielded an OR of 
1.56 compared with less intensive/minimal interventions [16, 18]. Group therapy was the most 
effective non-pharmacological intervention, with an OR of 2.04 vs. self-help (n = 16 trials) and 2.17 
versus no intervention (n = 7 trials), but was tested in the fewest number of patients: 4,395 and 815 
patients, respectively [17]. Analysis of the trials investigating physician advice as an intervention 
found that even brief advice was effective in increasing the OR for quitting smoking (1.74; n = 17 
trials) [19]. 
Table 2. Non-pharmacologic treatment for smoking cessation 

Comparison N 
Trials 

N 
Participants 

Pooled OR* 
(95% CI) 

Physician’s advice [15] 
Brief vs. no advice (usual care) 
Intensive vs. minimal advice 

 
17 
15 

 
>13,000 
>9,000 

 
1.74 (1.48–2.05) 
1.44 (1.24–1.67) 

Individual counselling [16]    
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Vs. minimal behaviour intervention 17 >6,000 1.56 (1.32–1.84) 
Group counselling [17] 
Vs. self-help 
Vs. no intervention 

 
16 
7 

 
>4,000 
815 

 
2.04 (1.60–2.60) 
2.17 (1.37–3.45) 

Proactive Telephone counselling [18] 
Vs. less intensive interventions 

 
13 

 
>16,000 

 
1.56 (1.38–1.77) 

Self-help [19] 
Vs. no intervention 

 
11 

 
>13,000 

 
1.24 (1.07–1.45) 

 

Pharmacotherapy for tobacco dependence 

Nicotine replacement therapies (NRTs) assist smokers in quitting by replacing nicotine that would 
otherwise be smoked, thereby reducing the need to smoke to obtain nicotine [20]. Nicotine 
replacement therapy is available in many forms. Nicotine replacement gum, lozenges, sublingual 
tablets, inhalers and nasal spray deliver nicotine through the oral or nasal mucosa. Nicotine 
replacement patches, which deliver nicotine through the skin, provide a passive, longer acting system 
of delivery [21, 22]. A Cochrane systematic review of the NRT literature found that all types of NRT 
significantly increase the odds of quitting with little difference between methods [20]. 
Antidepressant therapies, specifically bupropion SR and nortriptyline, are also used to help smokers 
quit. The antidepressant bupropion SR is the more widely used and studied agent [21, 23]. 
Nortriptyline has not been as widely studied and has not been approved for smoking cessation [23]. 
Nicotine replacement therapy (NRT) 

Nicotine replacement therapies assist smokers in quitting by replacing nicotine that would otherwise 
be smoked, thereby reducing the need to smoke to obtain nicotine [24]. NRT is available in many 
forms. Nicotine replacement gum, lozenges, sublingual tablets, inhalers and nasal spray deliver 
nicotine through the oral or nasal mucosa. 
The consistent use of one of these products doubles a person’s odds of quitting smoking. However, 
NRT does not “make” you stop smoking. Behaviour change and support are essential. A smoking 
cessation program can take many forms, including self-help booklets and telephone counselling. In 
general the more intense the behaviour modification therapy, the greater the chance of success. 
Nicotine is the addictive substance in tobacco products. NRT provides nicotine so the body doesn't 
have to endure nicotine withdrawal while a person adapts to not smoking. Trying to learn skills to 
help in quitting smoking while dealing with nicotine withdrawal makes it harder to successful quit. 
Nicotine withdrawal symptoms include irritability, difficulty concentrating, feelings of depression, 
difficulty sleeping, increased appetite cravings and headache. These symptoms often start just a few 
hours after the last cigarette. The first 72 hours of quitting are the hardest, but symptoms may 
persist for weeks. Smokers have learned that a cigarette will relieve these symptoms in a few 
moments. But taking nicotine in another form can suppress withdrawal. The NRT products only 
provide nicotine. They contain none of the carcinogens or toxic substances found in cigarette smoke. 
No individual NRT currently available when administered as indicated matches the intensity and 
pattern of nicotine delivery of a cigarette, which delivers high levels of nicotine within minutes of 
smoking that gradually taper down over time. A slow delivery system, such as that of the nicotine 
patch, provides a more constant concentration of nicotine in the plasma to relieve cravings and 
tobacco withdrawal symptoms over time, whereas delivery methods that are faster acting, such as 
nasal spray or gum, can be used on demand for immediate relief of breakthrough cravings (Figure 1.) 
[25]. 
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Figure 1. Nicotine delivery by cigarettes and NRT products [26] 
A Cochrane systematic review of the NRT literature found that all types of NRT significantly increase 
the odds of quitting with little difference between methods. However, NRT efficacy compared with 
placebo remains suboptimal with an OR of 1.77, ranging from 1.66 for gum to 2.14 for the inhaler 
(Table 3.) [20, 21]. 
Table 3. Efficacy of Nicotine Replacement Therapy (NRT) 
Comparison N Trials N Participants Pooled OR (95% CI) 

Gum 52 17,783 1.66 (1.52–1.81) 
Patch 37 16,691 1.81 (1.63–2.02) 
Nasal spray 4 887 2.35 (1.63–3.38) 
Inhaler 4 976 2.14 (1.44–3.18) 
Tablets/lozenges 4 2739 2.05 (1.62–2.59) 
Combination vs. single type 7 3202 1.42 (1.14–1.76) 
Any NRT vs. control 103 39,503 1.77 (1.66–1.88) 
 
Bupropion SR (Zyban®) 

The recommended and maximum dose of ZYBAN is 300 mg/day, given as 150 mg twice daily. Dosing 
should begin at 150 mg/day given every day for the first 3 days, followed by a dose increase for most 
patients to the recommended usual dose of 300 mg/day. It is important that patients continue to 
receive counseling and support throughout treatment with Zyban, and for a period of time thereafter 
[26]. 
Comparison of nicotine replacement therapy (NRT) and bupropion SR therapy for 
quitting smoking 

Only one head-to-head study has compared treatment with bupropion SR, the NRT patch, bupropion 
SR plus patch, and placebo [27, 28]. This double-blind, placebo-controlled trial randomized 244 
patients to receive bupropion SR monotherapy, 244 to receive NRT patch monotherapy, 245 to 
receive both therapies, and 160 patients to placebo. Bupropion SR therapy was comprised of 150 mg 
per day for the first 3 days plus matching placebo, then 150 mg twice daily. Patients received 9 weeks 
of bupropion SR therapy and/or used the patch for 8 weeks. The study excluded smokers with clinical 
depression [27]. 
The 1 year continuous abstinence rates were significantly higher in the groups that received 
bupropion SR (18.4%) or bupropion SR plus the patch (22.5%) compared with the group that used the 
patch alone (9.8%) and the placebo group (5.6%) (P <0.001). The trend was similar for 1 year 7-day 
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point prevalence of abstinence, with 15.6% of the placebo group, 16.4% of the patch-alone group, 
30.3% of the bupropion SR-alone group (P <0.001), and 35.5% of the group that received bupropion 
SR plus the patch still remaining abstinent from smoking (P ≤ 0.001 for the bupropion SR groups vs. 
patch alone and placebo). Although abstinence rates were higher with combination therapy, the 
difference was not significantly different from the rate for the bupropion SR monotherapy group 
(Figure 2.). 

 
Figure 2. Comparison of nicotine replacement therapy (NRT) and bupropion SR therapy for quitting 
smoking 
Varenicline: A highly selective α4β2 receptor partial agonist 

Champix™ (varenicline) was deliberately designed for the α4β2 receptor, as a α4β2 nicotinic receptor 
partial agonist (with dual agonist and antagonist properties) and physically prevents nicotine from 
binding as an aid in smoking cessation. 
The initial view of the mesolimbic system identifies the VTA where the α4β2 receptors predominate, 
as well as the nAcc. The release of dopamine at the nAcc from the axons of the dopamine cells of the 
VTA is believed to produce a reward response. When nicotine binds at the α4β2 nicotinic receptor in 
the VTA, it is believed to cause release of dopamine at the nAcc. Champix™ (varenicline) was 
deliberately designed for the α4β2 receptor, as an α4β2 nicotinic receptor partial agonist (with dual 
agonist and antagonist properties) and physically prevents nicotine from binding and releases 
intrinsically less dopamine at the nAcc (Figure 4.) [29, 30]. 
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Figure 4. Varenicline - Champix 
Varenicline mechanism of action: Efficacy for tobacco dependence 

The efficacy of varenicline in smoking cessation results from its partial agonist activity at the 4 2 
nicotinic receptor. By physically blocking the binding of nicotine, varenicline’s partial agonist activity 
produces an effect sufficient to alleviate symptoms of craving and withdrawal (agonist activity) while 
simultaneously resulting in rewarding and reinforcing of the effects of smoking (antagonist activity) 
[312]. 
Summary 

 Physicians can help smokers quit. 

 Some smokers may need more help or multiple attempts. 

 Success rates may be improved by using both non-pharmacologic and pharmacologic 
interventions. 

 Varenicline is an innovative new class of treatment to help your patients reach their goal of 
long-term abstinence. 
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Cardiovascular Diseases in Family Medicine 
János Nemcsik MD PhD 

Clinical Manifestations of Cardiovascular (CV) Diseases 

Coronary heart disease: 

 Angina pectoris 

 Myocardial infarction 

 Sudden cardiac death 

Cerebrovascular disease: 

 Transient ischemic attack (TIA) 

 Stroke 

Peripheral artery disease: 

 Intermittent claudication 

 Gangrene 

Global Burden of Cardiovascular Disease 

According to WHO estimates: 16.6 million people die of CVD worldwide in each year. CVD 
contributed approximately one third of global deaths. In 2001: 7.6 million deaths of CVD and 5.5 
million deaths from stroke. Clinical care of CVD is costly and prolonged. 
Table1. CV Mortality in Europe 
Country Men (%) Women (%) 

Norway 42 31 
Scotland 45 37 
Ireland 46 35 
England 44 34 
France 24 21 
Spain 29 30 
Finland 44 38 
Sweden 45 31 
Germany 38 34 
Netherlands 37 29 
Italy 32 29 
Greece 40 39 
Hungary 45 57 
 

Risk Factors for CV Disease 

Modifiable 

 Smoking 

 Dyslipidaemia (raised LDL-C, low HDL-C, raised triglycerides) 

 Raised blood pressure 

 Diabetes mellitus 
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 Obesity 

 Dietary factors 

 Thrombogenic factors 

 Lack of exercise 

 Excess alcohol consumption 

Non-modifiable 

 Personal history of CHD 

 Family history of CHD 

 Age 

 Gender 

Different appearances of atherosclerosis 

 Transient ischemic attack 

 Ischemic stroke 

 Heart attack 

 Angina (stable, instable) 

 Renovascular hypertension 

 Renal insufficiency 

 Peripheral artery disease 

 
Figure 1. The cardiovascular system. (Adapted from [1]). 

Prevention-definitions 

 Primary prevention strategies intend to avoid the development of disease. 
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 Secondary prevention strategies attempt to diagnose and treat an existing disease in its early 
stages before it results in significant morbidity. 

 Tertiary prevention: these treatments aim to reduce the negative impact of established 
disease by restoring function and reducing disease-related complications. 

 
Figure 2. The SCORE: 10-year risk of fatal CV disease in low-risk European populations. 

Risk stratification: high CV risk 

1. Coronary artery disease, cerebrovascular disease or peripheral artery disease 
2. Diabetes mellitus: (type 2 or type 1 with micro/macroalbuminuria) 

Chronic renal insufficiency 
3. Free of CV symptoms, high risk groups: 
A) High risk score group: 10-year mortality ≥5% 
B) At least one severe risk factor is present: 

 Total cholesterol >8.0 mmol/L 

 Blood pressure >180/110 mmHg 

 BMI >40 kg/m2 

 Glomerular filtration rate < 60 ml/min 

 Microalbuminuria 30-300 mg/L 

C) At least one, severe risk factor: 
Subclinical atherosclerosis: 

 presence of plaque 

 ankle-brachial index ≤0.9 

 Familiarity- early CV episode: <55/<65 year 

 Left ventricular hypertrophy 
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D) Metabolic syndrome 
E) Global cardiometabolic risk factors: 

 ≥3 traditional risk factors (smoking, abdominal obesity, hypertension, hypercholesterolemia 
and/or high LDL, low HDL) and 

 ≥1 “residual” risk factor (IFG/IGT, elevated TG, elevated uric acid, sleep apnoea) is present, 
even if the total risk score is <5% 

Administration of aspirin 

The use of aspirin for cardiovascular prophylaxis is recommended for persons whose risk is 
sufficiently high for the benefits to outweigh the risks associated with treatment (a 10-year risk of 
cardiovascular events of 6% to10%). 

Hypertension Management 

Reappraisal of European guidelines on hypertension management [2]. 

 Dietary, Lifestyle Instructions 

 Low Salt! 

 <5 g/day 

 Less meat, more vegetables, and fruit, multiple desaturated fatty acids (sea fish). 

 Weight reduction if necessary: -500 kcal/day, increased physical activity 

 
Figure 3. Recommended and not recommended antihypertensive drug combinations 

Preferred drugs in specific conditions 

Diuretics 

Heart failure, elderly patients, isolated systolic hypertension, st. p. stroke, ischemic heart disease 
(IHD), left ventricular hypertrophy (LVH) 
Beta-adrenergic receptor blockers 

IHD, st. p. MI, obesity, hyperthyreodism, mild renal insufficiency, aorta aneurysm, neurosis, 
alcoholism, moderate heart failure 
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ACE-inhibitors, ARB-s 

LVH, IHD, left ventricular dysfunction, heart failure, st. p. MI, st. p. stroke, chronic renal insufficiency, 
peripheral artery disease, aorta aneurysm, diabetes mellitus, metabolic syndrome, obesity, 
dyslipidaemia, neurosis, depression, elderly patients, obstructive sleep apnoea syndrome (OSAH), 
hyperuricaemia (ARB-s) 
Calcium channel blockers 

LVH, IHD, chronic renal insufficiency, diabetes mellitus, peripheral artery disease, OSAH, pregnancy 
from 2nd trimester, obesity, dyslipidaemia, metabolic syndrome, elderly, isolated systolic 
hypertension, hyperuricaemia, st. p. stroke 
Alpha-1 adrenergic receptor blockers 

Chronic renal insufficiency, peripheral artery disease, diabetes mellitus, metabolic syndrome, 
obesity, dyslipidaemia, prostate hypertrophy, depression, alcoholism, pregnancy from 2nd trimester, 
elderly 
Alpha-2 adrenergic receptor agonist (methyldopa) 

Metabolic syndrome, obesity, dyslipidaemia, pregnancy 
Imidazoline-1 receptor agonist 

Aorta aneurysm, diabetes mellitus, metabolic syndrome, obesity, hyperthyroidism, alcoholism, after 
menopause 

Goal values in different cases 

 Coronary artery disease, cerebrovascular, peripheral artery disease: <130/80 mmHg 

 Diabetes mellitus, chronic renal insufficiency (>1 g/day proteinuria: <125/75 mmHg) 

 Metabolic syndrome: <130/80 mmHg 

 Free of CV symptoms, but high risk: <140/90 mmHg 

Diabetes mellitus 

One of the most non-communicable diseases. Fourth or fifth leading cause of death in most 
developed countries. There are more than 177 million people with diabetes worldwide. Incidence of 
diabetes is increasing- estimated to rise to 300 million to 2025. 
Table 2. Diagnosis of diabetes mellitus 
 IFG IGT DM 

Fasting blood sugar 6.1-7 mmol/L <7.0 mmol/L ≥7.0 mmol/L 
Oral glucose tolerance test <7.8 mmol/L 7.8-11.1 mmol/L ≥11.1 mmol/L 
 
Medical management of hyperglycaemia in type 2 diabetes: a consensus algorithm for the initiation 
and adjustment of therapy: a consensus statement of the American Diabetes Association and the 
European Association for the Study of Diabetes [3]. 
Lifestyle changes-weight loss 

 >20 kg weight loss eliminates diabetes 

 Approximately 4 kg weight loss eliminates hyperglicaemia 

 Improves coincident risk factors like hypertension and atherogenic lipid profile 

 Difficulty in incorporating them into usual lifestyle 

 Minor muscular injuries and neuropathy-associated problems (ulcer, foot trauma) may occur 

 
Table 3. Summary of glucose lowering interventions 
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Table 4. Algorithm for the metabolic management of type 2 diabetes 
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Stroke prevention and treatment [4] 

Atrial fibrillation (AF) and stroke prevention 

AF is associated with a 4-to 5- fold increased risk of ischemic stroke. Ten per cent of strokes are 
associated with emboli caused by AF. Paroxysmal atrial fibrillation is associated with an increased 
stroke risk that is similar to that of chronic atrial fibrillation. 
Table 5. Stroke risk stratification in atrial fibrillation patients 
CHADS2 ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines 

Congestive heart failure: 1 point 
Hypertension: 1 point 
Age >75 years: 1 point 
Diabetes: 1 point 
Stroke/TIA: 2 points 

High risk 

 Prior thromboembolism 

 >2 moderate risk features 
Moderate risk 

 Age >75 

 Heart failure 

 Hypertension 

 Diabetes 

 LVEF <35% or fractional shortening <25% 
Low risk 

 No moderate-or high-risk features 
Risk scores range from 0-6 points 
Low risk = 0 points 
Moderate risk = 1 point 
High risk ≥2 points 
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Proper score-guided therapy 

Adjusted-dose warfarin should be given to high-risk patients with atrial fibrillation, with aspirin for 
those deemed to be at low risk. There is more controversy for those at moderate risk. The 2006 
ACC/AHA/ESC guideline indicates that ”antithrombotic therapy with either aspirin or vitamin K-
antagonists is reasonable based on an assessment of risk of bleeding complications, ability to safely 
sustain adjusted chronic anticoagulation, and patient preferences” for those deemed moderate risk 
(equivalent to a CHADS2 score of 1). 
Oral anticoagulants now and in the near future 

Now: Vitamin K antagonists (acenocoumarol, warfarin) 
Near future: 

 Direct thrombin antagonists (dabigatran) 

 Xa factor antagonists (rivaroxaban) 

Both agents are already indicated after hip prosthesis operation 
Management of patients with suspected stroke 

 Manage ABCs 

 Cardiac monitoring 

 Intravenous access 

 Oxygen (as required O2 saturation <92%) 

 Assess for hypoglycaemia 

 Nil per os 

 Alert receiving emergency department 

 Rapid transport to closest appropriate facility capable of treating acute stroke 

Approach to arterial hypertension in acute ischemic stroke 

Indication that patient is eligible for treatment with intravenous rtPA or other acute reperfusion 
intervention 
Blood pressure level 
Systolic >185 mmHg or diastolic >110 mmHg 

 Labetalol 10 to 20 mg iv over 1 to 2 minutes, may repeat one time, or 

 Nitropaste 1 to 2 inches, or 

 Nicardipine infusion, 5 mg/h, titrate up by 2.5 mg/h at 5-to 15-minute intervals, maximum 
dose 15 mg/h; when desired blood pressure attained, reduce to 3 mg/h 

If blood pressure does not decline and remains >185/110 mmHg, do not administer rtPA 
Tertiary prevention of post-stroke patients 

 Blood pressure goal: <130/80 mmHg 

 HgA1c goal in diabetes: <6.5% 

 Lipid management: Statins in all patients, in the absence of contraindications, irrespective of 
cholesterol levels, initiated as soon as possible to achieve LDL cholesterol <100 mg/dL (2.5 
mmol/L) 

 Aspirin for ever (75-100 mg daily) in all patients without allergy 

 Clopidogrel (75 mg daily) in all patients with contraindication to aspirin 

 Oral anticoagulant when clinically indicated (e.g. atrial fibrillation) 

 Influenza immunization in all patients 
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Asymptomatic carotid stenosis 

 Patients with asymptomatic carotid artery stenosis should be screened for other treatable 
risk factors for stroke with institution of appropriate lifestyle changes and medical therapy 
(Class I; Level of Evidence C). 

 Selection of asymptomatic patients for carotid revascularization should be guided by an 
assessment of co-morbid conditions and life expectancy, as well as other individual factors, 
and should include a thorough discussion of the risks and benefits of the procedure with an 
understanding of patient preferences (Class I; Level of Evidence C). 

 The use of aspirin in conjunction with CEA is recommended unless contraindicated because 
aspirin was used in all of the cited trials of CEA as an antiplatelet drug (Class I; Level of 
Evidence C). 

 Prophylactic CEA performed with <3 % morbidity and mortality can be useful in highly 
selected patients with an asymptomatic carotid stenosis (minimum 60% by angiography, 70% 
by validated Doppler ultrasound) (Class IIa; Level of Evidence A). 

 Prophylactic carotid artery stenting might be considered in highly selected patients with an 
asymptomatic carotid stenosis (>60% on angiography, >70% on validated Doppler 
ultrasonography, or >80% on computed tomographic angiography or MRA if the stenosis on 
ultrasonography was 50% to 69%). The advantage of revascularization over current medical 
therapy alone is not well established (Class IIb; Level of Evidence B). 

 Population screening for asymptomatic carotid artery stenosis is not recommended (Class III; 
Level of Evidence B). 

Myocardial infarction management [5] 

Initial diagnosis 

 History of chest pain/discomfort 

 Persistent ST-segment elevation or (presumed) new left bundle-branch block. Repeated ECG 
recordings often needed. 

 Elevated markers of myocardial necrosis (CK-MB, troponins). One should not wait for the 
results to initiate reperfusion treatment. 2-D echocardiography to rule out major acute 
myocardial ischemia or other causes of chest pain/discomfort. 

Relief of pain, breathlessness, and anxiety 

Recommendations 

 I.v. opioids (4-8 mg morphine) with additional doses of 2 mg at 5-15 min intervals 

 O2 (2-4 L/min) if breathlessness or other signs of heart failure 

 Tranquillizer-in very anxious patients 

Doses of antiplatelet co-therapies 

 With primary PCI 

 Aspirin: Oral dose of 150–325 mg or i.v. dose of 250–500 mg if oral ingestion is not possible 

 Clopidogrel: Oral loading dose of at least 300 mg, preferably 600 mg 

Long-term medical treatment after STEMI 

Recommendations 

 Aspirin for ever (75–100 mg daily) in all patients without allergy  

 Clopidogrel (75 mg daily) in all patients with contraindication to aspirin 
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 Oral anticoagulant when clinically indicated (e.g. atrial fibrillation, LV thrombus, mechanical 
valve) 

 Oral β-blockers in all patients regardless of blood pressure or LV function 

 Statins in all patients, irrespective of cholesterol levels, initiated as soon as possible to 
achieve LDL cholesterol <100 mg/dL (2.5 mmol/L) 

 Influenza immunization in all patients 

Long-term management of specific coronary risk factors 

Smoking cessation 

 Assess smoking status and advise to quit and to avoid passive smoking at each visit 

 Bupropione and nicotine treatment in patients who keep smoking at follow-up 

 Antidepressants 

Physical activity 

 Exercise test-guided moderate intensity aerobic exercise at least five times per week 

 Medically supervised rehabilitation programs for high-risk patients 

Diabetes management 

 Lifestyle changes and pharmacotherapy to achieve HbA1c <6.5% 

 Intensive modification of other risk factors (hypertension, obesity, dyslipidaemia) 

 Coordination with a physician specialized in diabetes 

Diet and weight reduction 

 Weight reduction is recommended when BMI is ≥30 kg/m2 and when waist circumference is 
>102/88 cm (men/women) 

 Diet based on low intake of salt and saturated fats, and regular intake of fruit, vegetables, 
and fish 

 Increased consumption of ω-3 fatty acid (oily fish) 

 Supplementation with 1 g of fish oil in patients with a low intake of oily fish 

 Moderate alcohol consumption should not be discouraged 

Lipid management 

 Statins in all patients, in the absence of contraindications, irrespective of cholesterol levels, 
initiated as soon as possible to achieve LDL cholesterol <100 mg/dL (2.5 mmol/L) 

 Further reduction of LDL cholesterol to achieve <80 mg/dL (2.0 mmol/L) should be 
considered in high-risk patients 

 Lifestyle change emphasized if TG >150 mg/dL (1.7 mmol/L) and/or HDL cholesterol <40 
mg/dL (1.0 mmol/L) 

 Fibrates and ω-3 supplements should be considered in patients who do not tolerate statins, 
especially if TG >150 mg/dL (1.7 mmol/L) and/or HDL cholesterol <40 mg/ dL (1.0 mmol/L) 

Management of heart failure or LV dysfunction 

 Oral β-blockers in all patients without contraindications 

 ACE-inhibitors in all patients without contraindications 

 ARB (valsartan) in all patients without contraindications who do not tolerate ACE-inhibitors 

 Aldosterone antagonists if EF ≤40% and signs of heart failure or diabetes if creatinine is <2.5 
mg/dL in men and <2.0 mg/dL in women and potassium is <5.0 mmol/L 

Blood pressure control 

 Lifestyle changes and pharmacotherapy to achieve BP <130/80 mmHg 
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Prevention of sudden death 

 ICD if EF ≤30-40% and NYHA ≥II or III at least 40 days after STEMI 

 ICD if EF ≤30-35% and NYHA I at least 40 days after STEMI 

Peripheral artery disease [6] 

Prognosis of peripheral artery disease (PAD) 

Mortality: 

 55% coronary artery disease 

 10% cerebral artery disease 

 25% non-vascular diseases 

 <10% other vascular diseases 

 
Figure 4. Mortality of cardiovascular diseases 
Table 6. 5-year mortality in different diseases 
Disease Patients (%) 

Breast cancer [7] 15 
Hodgkin disease [7] 18 
Peripheral Artery Disease (PAD) [8] 28 
Colorectal cancer [7] 38 
Lung cancer [7] 86 
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Figure5. The mortality is connected to the severity of PAD [10] 
Classification [9] 

Table 7. The Fontaine classification 
Fontaine Stage Symptoms 

I. Asymptomatic 
II. a. Mild CI 
II. b. Moderate-severe CI 
III. Rest pain 
IV. Ulcer/gangrene 
 

Table 8. The Rutherford classification 
Rutherford grade Category Symptoms 

0 0 Asymptomatic 
I. 1. Mild intermittent claudication 
I. 2. Moderate intermittent claudication 
I. 3. Severe intermittent claudication 
II. 4. Rest pain 
III. 5. Mild tissue damage 
IV. 6. Severe tissue damage 
Diagnosis of PAD 

Anamnesis 

 Family, personal 

 Risk factors (smoking, hypertension, DM) 

 Typical symptoms: intermittent claudication 

Physical examination - palpation and auscultation of arteries 
Non-invasive diagnostics: ankle-brachial index, duplex ultrasound, MR/CT angiography 
Invasive diagnostics- angiography 
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Ankle-brachial index (ABI) measurement [11] 

 Simple, cheap, non-invasive, high sensitivity and specificity 

 Stenosis above 50%: sensitivity approx. 90%, specificity approx. 98% 

 Pathological range = progressed vascular disease 

 Predictive value is proven 

 
Figure 6. Measurement of the Ankle-brachial Index 1. 

 

 Healthy: 1-1.3 

 Pathological ≤0.9 

 Severe ≤0.4 

 Non-compressible >1.3 
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Figure 7. Measurement of the ankle-brachial index 2. 
Treatment of PAD 

Aim: the prevention and treatment of local and systemic events 

 Conservative: lifestyle changes, pharmacologic treatment 

 Interventional radiology 

 Surgery 

Lifestyle changes 

 Stop smoking 

 Decrease obesity 

 Proper diet 

 Regular physical activity, walking practices 

Aspects of the treatment of hypertension in PAD 

 To reach the optimal target value to prevent cardiovascular events 

 To maintain enough perfusion of the limb for the better local outcome 

Table 9. Recommended blood pressure values in Fontaine I-II stage patients with hypertension 
Patient population Aim blood pressure target value 

(mmHg) 

General hypertensive population (level of evidence: A) <140/90 
Diabetic hypertensive population (level of evidence: A) <130/80 
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Diabetic nephropathy <130/80 
Hypertensive nephropathy <130/80 
Isolated systolic hypertension <140/90 
Chronic renal insufficiency/ post-transplanted patients <130/80 
Dialysis treatment <140/90 
 
Treatment of hypertension in Fontaine III-IV stages 

 Blood pressure measured on ankle should not fall under 50 mmHg 

 Urgent revascularization is recommended 

 
Figure 8. Revascularization 
Pharmacological therapy of hypertension in PAD 

Blockade of the renin-angiotensin-aldosteron system 

 ACE inhibitors 

 AT1 receptor blockers 

 Direct renin inhibitors (alliskiren) 

Calcium channel antagonists 
Beta-adrenergic blocking drugs: not contraindicated, but only if other indication is present (IHD, 
angina pectoris, arrhythmia, heart failure) 

 Carvedilol 

 Nebivolol 

Other antihypertensive drugs 

 Alpha-1-adrenergic receptor blocker: not recommended in case of LV dysfunction 

 Imidazoline receptor agonists 

 Diuretics 

Dyslipidaemia 

Statin treatment 

 Decreasing LDL cholesterol + pleiotropic effect 

 NOS activity increases 

 Cell migration and proliferation decreases 

 Target value is 100 mg/dL, in case of high risk for ischemic events: 70 mg/dL 

Fibrates 
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 Decreasing fibrinogen and PAI-1 

 In case of low HDL cholesterol, normal LDL cholesterol and elevated triglycerides 

Diabetes mellitus in PAD [12] 

Good metabolic control! HBA1c <6.5%. Beneficial vascular effects: 

 Gliclazide - antioxidant effect 

 Tiazolidindions (pioglitazone) 

 Nuclear PPARγ receptor agonist effect 

Insulin sensitizer 
Direct vascular effect: inhibition of the migration and proliferation of vascular cells 

 
Figure 9. Atherosclerosis 
Antiplatelet and antithrombotic drugs 

 Aspirin, in daily doses of 75-325 mg, is recommended as safe and effective antiplatelet 
therapy to reduce the risk of MI, stroke, or vascular death. 

 Clopidogrel (75 mg/d) is recommended as an effective alternative antiplatelet therapy to 
aspirin. 

Thrombolysis 

Catheter-based thrombolysis is an effective and beneficial therapy and is indicated for patients with 
acute limb ischemia of less than14 days’ duration. Mechanical thrombectomy devices can be used as 
adjunctive therapy for acute limb ischemia. 
Other Pharmacological Treatments 

 Vasoactive drugs (cilostasol, pentoxifyllin, naftidrofuryl, L-carnitin) 

 Prostaglandins (alprostadil, iloprost) 

 Stem cell therapy 

Summary 

 Primary prevention of CV risk factors and diseases is fundamental part of family medicine 
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 Secondary prevention- screening and early diagnosis are needed for proper treatment 

 Tertiary prevention - in collaboration with specialists to avoid complications and recurrent 
MI/stroke, must be based on current guidelines 
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Diabetes 
Vilmos Dani MD 

Diabetes mellitus is a complex metabolic disorder, in which not only the carbohydrate metabolism, 
but the protein, fat and nucleic-acid metabolism is damaged, as well. Diagnosis of diabetes mellitus 
can be confirmed by the presence of pathological hyperglycaemia, regardless of how pathological 
hyperglycaemia is defined. The basis of hyperglycaemia is an absolute or relative insulin deficiency. 

Diabetic complications 

Acute complications 

 Hypoglycaemia 

 Hyperglycaemia 

 Ketoacidosis 

Long-term complications: delayed damage caused by diabetes 

 Macroangiopathy: coronary sclerosis with myocardial infarct, cerebral sclerosis with cerebral 
infarct, arteriosclerosis in the legs, arteriosclerosis of the renal vessels 

 Microangiopathy: retinopathy, nephropathy (glomerulosclerosis),  neuropathy, diabetic foot 
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Diabetes mellitus 

 Screening, early recognition of the disease 

 Examinations - correct diagnosis 

 Treatment - psychological, diet, medication, insulin 

 Constant and continuous observation and control 

 Continuous teaching, educational program 

The WHO classification of diabetes mellitus 

I. Type 1 diabetes mellitus 
II. Type 2 diabetes mellitus 
III. Other types 

A. Genetic defects of β-cell function characterized by mutations in: hepatocyte nuclear 
transcription factor (HNF) 4α (MODY 1), glucokinase (MODY 2), HNF-1α (MODY 3), insulin 
promoter factor (IPF) 1 (MODY 4), HNF-1β (MODY 5) , neuroD1 (MODY6), mitochondrial 
DNA, proinsulin or insulin conversion 

B. Genetic defects in insulin action: Type A insulin resistance, leprechaunism, Rabson-
Mendenhall syndrome, lipodystrophy syndromes 

C. Diseases of the exocrine pancreas: pancreatitis, pancreatectomy, neoplasia, cystic fibrosis, 
hemochromatosis, fibrocalculous pancreatopathy 

D. Endocrinopathies: acromegaly, Cushing's syndrome, glucagonoma, pheochromocytoma, 
hyperthyroidism, somatostatinoma, aldosteronoma 

E. Drug- or chemical-induced: vacor, pentamidine, nicotinic acid, glucocorticoids, thyroid 
hormone, diazoxide, β-adrenergic agonists, thiazides, phenytoin, α-interferon, protease 
inhibitors, clozapine, β-blockers 

IV. Gestation diabetes mellitus 
Table 1.Comparative classification of type 1 and type 2 diabetes 
Type I (pathogenetic mechanism) Type II (pathogenetic mechanism) 

 Previously called insulin-dependent 
diabetes mellitus (IDDM) or juvenile 
diabetes 

 Previously called non-insulin-dependent 
diabetes mellitus (NIDDM) or adult-
maturity-onset diabetes 

 Insulin production very poor or non-
existent 

 Hyperinsulinism or reduced insulin 
production 

 Absolute insulin deficiency  Insulin resistance or relative insulin 
deficiency 

 Insulin sensitive  Relative insulin sensitive or in the case of 
hyperinsulinism leading to insulin 
resistance, poor insulin sensitivity 

 No response to sulphonylureas  Generally good response to 
sulphanylureas 

 Acute or rapid onset of the disease  Develops slowly 

 Male and female equal frequency 

 In 85% of cases onset before age of 40 

 Male < female 

 Onset generally after age of 40 

 Incidence approx. 0.2%  Incidence >3% 
In most cases diabetes mellitus can be diagnosed on the basis of the history and the presence of 
classic symptoms. 

Indicators of (acute) metabolic decompensation 

Polydipsia, polyuria, exhaustion, rapid weight loss, increasing short-sightedness, evidence of ketosis, 
nausea, vomiting, abdominal pain, glycosuria 
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Diagnosis 

 
Figure 1. Diagnosis of diabetes mellitus based on venous whole blood 

 
Figure 2. Glucose level 
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Figure 3. Blood glucose in normal subjects and in patients with pathological glucose tolerance 
undergoing an oral glucose tolerance test 
In general, blood glucose measurement is recommended before the start of an OGTT (after 30, 60, 
90 minutes), after 2 hours 
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Figure 4. Classification of diabetes mellitus 

Treatment 

Distinction between type 1 and type 2 diabetes may be difficult, but treatment must not be delayed. 
The primary objectives of treatment are the same for all types of diabetes. These are: 

 Relief of symptoms 

 Improvement of the quality of life 

 Prevention of acute and chronic (long-term) complications) 

 Reduction of mortality 

 Treatment of accompanying disorders 

Protocol for the new T2DM 

Initial visits 

 Define individual targets 

 Set individual targets for treatment 

 Body weight (kg) 

 Blood glucose fasting/postprandial (mmol/L) 

 Blood pressure syst./diast (mmHg) 

 Total cholesterol (mmol/L) 

 HDL cholesterol (mmol/L) 

 Triglycerides (mmol/L) 

 HbA1c or HbA1 (%) 

 Specify and plan first aims and actions with patient, e.g. 
o Discuss physical activity and self-monitoring 
o Provide nutritional advice 
o Stop smoking 
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o Reduce body weight by … kg in … weeks 
o Perform self-monitoring 
o Start record book and care card 

Later visits 

Discuss results, including HbA1 or HbA1c and specify next aims and actions with patient: 

 Check diabetes record book, discuss results, discuss nutrition 

 If hypertensive, consider specific treatment, start early if nephropathy (including 
microalbuminuria) present 

 If dyslipoproteinaemic, stress nutritional modifications and consider specific treatment 

 Reduce body weight further by … kg in … weeks 

Treatment scheme 

 
Figure 5. Treatment scheme for obese diabetic 
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Figure 6. Treatment scheme for non-obese diabetic 

Diet 

The basis of any treatment for diabetes mellitus is diet and both quality and quantity should be 
considered. This means that a calorie - reduced diet should be followed, with the aim of achieving a 
normal weight (according to the BMI). Unfortunately, the majority of diabetics are not willing to 
follow the dietary recommendations of the treating physician. Therefore, new means of re-educating 
patients should be tried so that the situation can be improved as the patient acquires greater 
understanding. 
Principles of nutrition 

Effective management of diabetes cannot be achieved without proper nutrition! 

 Weight control. 

 25-35% of total energy with saturated fat intake <10% total energy: mono- and 
polyunsaturated fatty acids should provide the rest. 

 Carbohydrates provide 50-60% total energy, predominantly complex and high in soluble 
dietary fibre. This can be provided by intake of some vegetables, fruit and wholemeal 
products each day. 

 Restriction of free sugar. 

 Protein should not exceed requirements, usually no more than 15% total energy (1.0 g/kg 
body weight). 

 Food selection guided by lists of foods: not restricted, to be taken in moderation, to be 
avoided 

The current view is that the caloric composition of a diabetic diet should consist of 50-55% 
carbohydrates, 15% protein, 30-35% fat (with a high percentage of polyunsaturated fats) 
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Figure 7. Smoothing effect of several small meals on the blood glucose curve. 

 Don’t forget: drink a lot of liquids. Water, coffee and tea are not fattening. 

 Another tip: A drink of water or tea before a meal reduces hunger. 

Nutrition advice for your patients 

Here are the four most important things you can tell your patients who are trying to lower their risk 
of coronary heart disease: 

 Don’t smoke! 

 Eat less fat, especially saturated fat! 

 Exercise more! 

 Maintain a healthy weight! 

You can use physical activity to: 

 Use up the sugar in your blood 

 Burn off extra body fat and keep it off 

 Improve your muscle strength and tone 

 Improve your blood flow 

 Make your heart and lungs stronger 

 Look better 

 Feel more alive 

 Cope better with stress 
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Figure 8. Incidence of diabetes and body weight (from Diabetes Source Book) 

 
Figure 9. Oral glucose tolerance test with 100 g glucose before and after weight loss 

Treatment of hyperglycaemia 

Drug treatment should be used only when diet and education have failed to achieve individual 
treatment goals. 
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Figure 10. The treatment scheme of diabetes mellitus 

Clinical monitoring protocol 

At initial visit 

 Complete history and examination: weight, height, BMI, blood pressure, search for 
neuropathy, peripheral pulses, foot inspection, fundoscopy (dilated pupils) or fundus 
photography and visual acuity 

 Biochemical tests: blood glucose, HbA1 or HbA1c, serum cholesterol, triglicerides, HDL-
cholesterol (calculate LDL-cholesterol if possible), serum creatinin, urine glucose, urine 
albumin, microalbuminuria, urine ketones 

 Start teaching programme 

 Nutritional advice 

 Start teaching self-monitoring 

At second visit 

 Continue teaching programme 

 Weight, blood pressure 

 Postprandial blood glucose 

Every 3 months 

 Continue teaching programme 

 Weight, blood pressure 

 Postprandial blood glucose, HbA1 or HbA1c, lipids (if abnormal), urine protein and 
microalbuminuria (if previously abnormal) 

 Foot inspection in those at risk (peripheral pulses and/or peripheral neuropathy) 

Annually 

 Physical examination and biochemical test sas in initial visit 

 Re-evaluate therapy and nutritional programme 

 Check self-monitoring technique 

 Refer to specialist if progress is unsatisfactory 

 Continue teaching 

Table 2. Targets for control 
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  Good Borderline Poor 

Blood glucose 
Fasting 
Postprandial (non- 
fasting) 

mg/dl 
mmol/L 
mg/dl 
mmol/L 

80-110 
4.4-6.1 
80-144 
4.4-8.0 

≤140 
≤7.8 
≤180 
≤10.0 

>140 
>7.8 
>180 
>10.0 

HbA1 % <8.0 ≤9.5 >9.5 
HbA1c % < 6.5 ≤7.5 >7.5 
Urine glucose % 0 ≤0.5 >0.5 
Total cholesterol mg/dl 

mmol/L 
<200 
<5.2 

<250 
<6.5 

>250 
>6.5 

Fasting triglicerides mg/dl 
mmol/L 

<150 
<1.7 

<200 
<2.2 

>200 
>2.2 

Body mass index kg/m2 males 20-25 
females 19-24 

≤27 
≤26 

>27 
>26 

Blood pressure mmHg ≤140/90 ≤160/95 >160/95 
N.B. An additional target is to stop smoking 
 

 
Figure 11. Quality of diabetes control and incidence of angiopathy and neuropathy after 20 years of 
diabetes. 
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Figure 12. Frequency of diabetic neuropathy in relation to other late complications as a junction of 
metabolic control. 
The diabetic foot 

 
Figure 13. Contributing factors 
Prevention of diabetic foot 

 Correct treatment of diabetes mellitus. 

 Reduction of weight. 

 Patient must wear comfortable roomy shoes and wear socks made of natural fibres. 

 Toe-nails must be cut short and if there is any abnormality it should be treated by a 
pedicurist. 

 Fungal infections of the feet must be correctly treated. 
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 The feet should be washed in hand-hot water and carefully dried with a soft towel. 

 The feet should be carefully examined every day by the patient. 

 The patient must never go barefoot because of the danger of injury, infection, etc. 

 Daily walks and foot-exercises are important. 

Summary 

Early recognition - screening - diagnosis 
Polydipsia, polyuria, exhaustion rapid weight loss are the most important signs (also in the case of 
known diabetes, when treatment is not adequate). Test must be carried out on blood glucose level 
and the urinary glucose. 
Treatment – education – monitoring 

Diet for every diabetic, particularly important in case of obesity: to reduce body weight. If necessary 
supplemented be tablets or insulin. Regularly monitoring of blood glucose and urinary glucose - in 
the light of this, modification of treatment. 
Aim of treatment 

Correct treatment helps prevent the development of late complications and also enables the patient 
to lead a normal life. Finally remember with a good control of your diabetes and regular health 
checks you can be as healthy or even healthier than anyone else. 

The prevention of low-back pain and the possibilities of rehabilitation 
Vilmos Dani MD 

Back pain is among the most common complaints. Around 80% of the population suffer at least one 
episode of low-back pain in their lifetime. 

What can be done to reduce the number of these complaints? 

The physician’s task 

Children must be continuously screened for static disorders (such as flat feet) and anatomical 
abnormalities (like scoliosis, Scheuermann’s disease, etc.) to ensure early recognition and treatment 
of these problems. 
The most important task 

 To ensure the healthy physical development of children and young people. 

 To develop and strengthen the musculature of the trunk and to increase the flexibility and 
endurance of the body. 

How can we do this? 

We have to increase the level of physical activity of the whole population by encouraging regular, 
supervised participation in sport and other physical activities. 
Special task of sports physician 

Special attention must be paid in the case of sports that involve asymmetrical loading like tennis, 
fencing, canoeing, etc. 

Prevention/therapy 

 Regular conditioning exercises 

 Focusing on symmetrical upper and lower back exercises 

 Regular swimming 

 Secondary sports 

 Stretching exercises 
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Comprehensive back pain rehabilitation 

 Medication using pills, injections and if necessary infusions 

 Physiotherapy (ultrasound, iontophoresis, etc.) 

 Massage 

 Balneotherapy 

 Supervised therapeutic gymnastics 

 Psychological guidance 

Supervised therapeutic gymnastics 

 Physical activity must begin as soon as possible. 

 The process of mastering the exercises must be supervised by a physician and it must be 
directed by an experienced, qualified physiotherapist 

 Exercise must be done: carefully, gradually (with regard to both intensity and    the number 
of repetitions), and regularly 

Final message 

 Screening and early recognition and treatment of static disorders and anatomical 
abnormalities! 

 Encouragement of regular physical activity and sport among young people! 

 The level of physical activity of the whole population must be increased! 

 In comprehensive back pain rehabilitation supervised, regular and gradual therapeutic 
gymnastics and balneotherapy are very important! 

The prevention and rehabilitation of sports injuries 
Vilmos Dani MD 

1. Is there any difference between the injuries suffered by sportsmen and those of the average 
person? No, there isn’t. 

2. Are there any differences between the stages of prevention and rehabilitation for athletes 
and for the average patient? Yes, there are: in the intensity of the exercises and the duration 
of the healing process 

We can reduce the risk of injuries by paying attention to the following 

The better your physical condition, the lower the risk of injury. Perform a complete warm-up before 
each practice or match and a cool-down afterwards, for approximately 10 to 15 minutes each. Pay 
attention to the correct performance of stretching exercises. After a strenuous practice or match a 
massage may help to relax the muscles. 
Regular physical activity is essential. Improve your physical condition with regular running, jogging, 
cycling, swimming, etc. 
The effects of regular exercise 

 Strengthens the muscles, including the heart muscle 

 Improves the circulation 

 Increases the supply of blood and oxygen to the muscles and brain 

 Increases stamina 

 Improves the ability to concentrate 

 Reduces the frequency of injuries 

 Delays the onset of heart and circulatory diseases, diabetes mellitus, hypertension, 
osteoporosis, degeneration of bones and joints 
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 Helps to reduce excess weight 

Warm-up 

It is very important to prepare the body for intensive physical effort. Ensure a gradual build-up of 
training, so the body can get used to the extra load. 

 Step 1. Running 

 Step 2. General gymnastics 

Stretching exercises 

The cool-down and stretching exercises after sports activity both help in the regeneration of the 
body. 
Massage 

Massage helps to relax the muscles and increases blood flow to the tissues, which reduces muscle 
cramp and enhances recovery. 

The most common injuries (among tennis players) 

 Tennis elbow 

 Achilles tendon injury 

 Calf muscle strain („Tennis leg”) 

 Ankle sprain 

The steps and exercises needed for prevention and rehabilitation of these injuries are similar. 

Tennis elbow 

Tennis elbow is the best-known and also the most painful injury in tennis players. It is an overuse 
injury of the extensor muscles of the wrist. 

 
Figure 1. Tennis elbow 
The pain is felt at the outer side of the elbow and it may radiate into the arm, wrist and fingers. 
Lifting, gripping, twisting the wrist, shaking hands, washing dishes or opening a door may all be very 
painful. 
How can we prevent the injury? How can we ensure the best recovery? 

We have to focus on improving flexibility and strengthening the forearm muscles. Stretch the 
forearm extensor muscles daily. Increase grip strength. Strengthen the forearm flexor muscles. 
Strengthen the forearm extensor muscles. 
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Achilles tendon injury 

An injury of the Achilles tendon is a degenerative condition of the tendon, not an inflammatory 
process. It is a tendinopathy. The pain is felt in the Achilles tendon, 5-7 cm above the heel. 

 
Figure 2. Achilles tendon injury 

Calf muscle strain („Tennis leg”) 

„Tennis leg” is an incomplete rupture of the inside of the calf muscle. It is a typical tennis injury. The 
main symptom is a sudden, sharp or burning pain in the leg. 

 
Figure 3. Calf muscle strain 
Achilles tendon injury and calf muscle strain: How can we prevent the injury? How can we 
ensure the best recovery? 

Cycle or swim for 20-30 minutes every day to preserve general fitness. It increases the blood flow to 
the calf muscles and enhances recovery. Stretch the short and long calf muscles. Stretch the short 
calf muscles. Strengthen the calf muscles. Do easy jogging, and easy running and jumping exercises. 
General rule: Do not increase the intensity, frequency and duration of the practice too quickly. 

Ankle sprain 

A sprained or twisted ankle is one of the most common tennis (sport) injuries. In most cases, the 
injury is caused by landing on the outside of the foot. The relatively weak lateral ankle ligaments are 
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then injured. The symptoms are pain and swelling around the ankle, mainly on the outside, later 
followed by discoloration of the skin. 

 
Figure 4. Ankle sprain 
How can we prevent the injury? How can we ensure the best recovery? 

Move the ankle without load. Walk on your heels, then on your toes. Finally walk on the inside of 
your feet and then on the outside of your feet. Stand on the injured foot, with arms spread to keep 
your balance. A very good exercise for the muscles around the ankle and foot is skipping. This should 
be done with care, however. It is important to build up this exercise gradually. 

Conclusions 

 The better your physical condition, the lower the risk of injury. 

 Perform a complete warm-up before each practice or match, and a cool-down afterwards. 

 Ensure a gradual build-up of training, so the body can get used to the extra load. 

 Pay attention to the correct performance of stretching exercises. 

Complementary and Alternative Medicine 
Ajándék Eőry MD 

Definitions 

NCCAM USA 

„CAM is a group of diverse medical and health care systems, practices, and products that are not 
presently considered to be part of conventional medicine” [1]. 
„CAM refers to a broad set of health care practices that are not part of a country’s own tradition and 
not integrated into the dominant health care system. Other terms sometimes used to describe these 
health care practices include „natural medicine”, „non-conventional medicine” and „holistic 
medicine” [2]. 
„Complementary medicine refers to a group of therapeutic and diagnostic disciplines that exist 
largely outside the institutions where conventional health care is taught and provided” [3]. 
Cochrane Collaboration: „CAM is a broad domain of healing resources that encompasses all health 
systems, modalities and practices and their accompanying theories and beliefs, other than those 
intrinsic to the politically dominant health systems of a particular society or culture in a given 
historical period” 
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„Complementary medicine is diagnosis, treatment and/or prevention which complements 
mainstream medicine by contributing to a common whole, satisfying a demand not met by 
orthodoxy, or diversifying the conceptual framework of medicine” [4]. 
NOT (provided in routine health care, taught to medical students, scientifically proven) [5]. 
Umbrella term – a group of therapeutical approaches with certain similar characteristics. 
Integrated medicine 

Comprise the best of both systems by combining conventional with CAM treatment. 

History 

>2000 years experience 

 Traditional Chinese Medicine, Ayurvedic Medicine 

 Health is harmony between mind, body and spirit 

 Disharmony causes disease 

 Doctors facilitate the healing process 

Before the XIX. Century 

 Lifestyle changes, self-care and preventive strategies 

 Laxatives, bleeding and leeches 

Around the 1950s 

 Penicillin, cortisone, streptomycin, insulin, chlorpromazine 

 Pharmaceutical industry 

 Transplantation, intensive care, vaccination 

1982, the 150th anniversary of the BMA 

"By concentrating on smaller and smaller fragments of the body, modern medicine perhaps loses 
sight of the patient as a whole human being, and by reducing health to mechanical functioning it is 
no longer able to deal with the phenomenon of healing" 

Reductionism versus holism 

Table 1. One year prevalence of CAM use in general population samples [5] 
Isolable disease categories Holistic approach 

Symptom-underlying mechanism 
Analytic logic 
Either-or model 

Focuses on the relationship between variables 
Coexisting ideas and methods 

 
Table 2. Prevalence of CAM 
Country Year of 

sampling 
Sample n Prevalence, % 

Australia 1993 Random 3004 48.5 

Canada 1995 Representative 17626 15 

Finland 1982 Random 1618 23 

France 1985 Representative 1000 49 

Germany 2002 Representative 1750 62.3 

Hungary 1999 2357 13 

Israel 2000 Representative 2505 10 
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Italy 1997-99 Representative 70898 15.6 

Japan 2001 Random 1000 76 

Singapore 2002 Matching 648 76 

UK 2001 Representative 1794 28 

US 2002 Representative 31044 62 (incl. prayer) 

 

Reasons [6] 

 Dissatisfaction with the ability of conventional medicine to treat chronic illness 

 Dissatisfaction with the medical encounter (brief and disempowering) 

 Dissatisfaction with the reductionist, mechanical model of medicine 

Users [6] 

 More educated, poorer health status, holistic philosophical orientation to health and life 
(mind, body, spirit in health) 

 Internal belief in health control (self-empowerment, ability to take responsibility for personal 
health and modify lifestyle) 

 Holistic, integrative model of health 

CAM categories 

 Alternative medical systems 

 Mind-body interventions 

 Biologically based therapies 

 Manipulative and body-based methods 

 Energy therapies 

US National Centre for Complementary and Alternative Medicine 
Alternative medical systems 

 Homeopathic medicine, naturopathic medicine 

 Traditional Chinese Medicine, Ayurveda 

 Complete systems of theory and practice 

Homeopathy 

„Like cures like” - certain syndromes caused by a remedy can be used to treat such symptoms in 
patients. Serial dilution and succession (potentiation) makes a remedy more effective 
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Figure 1. Samuel Hahnemann 
Treatment 

 Elaborate and extensive history taking 

 To find the remedy best fits the overall picture presented by the patient 

 Readjust prescription as the condition changes 

 Little emphasis on physical examination 

 Usually weekly consultations - may last for months in chronic conditions 

EBM 

 Evidence: effectiveness is encouraging for chronic fatigue syndrome 

Risks: 

 Contraindications: none known 

 Precautions/warnings: none known 

 Interactions: none known 

 Adverse effects: cannot cause pharmacological adverse effects (diluted beyond Avogadro’s 
number) - „Homeopathic aggravation” - 20% of patients 

Naturopathy 

Living organisms has inherent self-organizing and healing process (establishes, maintains and 
restores health) with the healing power of nature. The naturopathic physician supports, facilitates 
and augments this process by identifying and removing obstacles to health and by supporting the 
creation of a healthy internal and external environment. 
Diet, physical exercise, physiotherapy, hydrotherapy, herbal medicine, etc. 
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Traditional Chinese Medicine 

Diagnostic and therapeutic system based on complex theories: acupuncture, herbal medicines, 
massage (tui-na), physical exercise (tai-chi), diet 
Acupuncture 

 Insertion of needles into the skin and underlying tissues at acupuncture points 

 Special diagnostic methods 

 Prevention and therapy 

EBM 

 Evidence: several indications (nausea, vomiting, neck pain, osteoarthritis of the knee, back 
pain, dental pain) are supported by good evidence 

Risks: 

 Contraindications: severe bleeding disorders (needle acupuncture), first trimester of 
pregnancy, epilepsy 

 Precautions/warnings: asepsis is mandatory, electro-acupuncture for patients with 
pacemakers, children 

 Adverse effects: drowsiness, bleeding, bruising, pain during needle insertion, aggravation of 
presenting symptom, pneumothorax, infections 

 Interaction: cardiac pacemaker 

Ayurveda 

 Knowledge of a long life 

 Promote the person inherent self-healing abilities 

 Herbal remedies, psychological approaches, detoxification procedures, relaxation 
techniques, physical exercises 

Mind-body interventions 

 Meditation, prayer, mental healing, art, music, dance 

 Enhance the mind’s capacity to affect bodily function and symptoms 

Yoga 

 Postural exercises, breathing control, meditation 

 Believed to increase the body’s vital energy, reduction of sympathetic drive, may increase 
lung capacity, wellbeing 

EBM 

 Likely effective as an adjuvant treatment for normalizing several cardiovascular risk factors 
including hypertension and for depression 

Risks: 

 Contraindication: pregnancy (extreme posture), mental illness (meditation) 

 Precautions/warnings: musculoskeletal injuries through overstretching joints. 

 Adverse effects: drowsiness 

 Interactions: possibility of additive effects, e.g. with antihypertensives. 

Tai chi 

A system of movements and postures used to enhance mental and physical health 
EBM 
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 Seems helpful in rheumatoid arthritis, hypertension, physical performance of the elderly 

Risks: 

 Contraindications: based on common sense (e.g. severe osteoporosis, severe heart 
conditions, acute back pain, knee problems, sprains and fractures) 

 Usually it can be safely practiced during pregnancy and lactation 

 Precautions/warnings: before starting tai chi older individuals should be carefully examined 
for any of the above or other contraindications. 

 Adverse effects: rare, but may include delayed-onset muscle soreness, pulled ligaments or 
ankle sprains 

Music therapy 

 The use of music by an accredited professional to achieve therapeutic goals 

 Receptive music: listening to music played by the therapist or recorded music (e.g. pain 
management) 

 Active music: patients are involved in the music-making (e.g. mental illness) 

Concept 

 Reward and motivation circuitry may be activated 

 Secondary physiological changes 

 Relaxation effects on vital functions: breath, respiratory rate, blood pressure, cardiac output 

 Analgesic and anxiolytic effects - lowering of stress-hormone production 

Conclusions 
As an adjunct therapy: 

 Positive effects on anxiety and stress, psychopathological disorders (behaviour and 
developmental), 

 Might improve: pain symptoms, schizophrenia, mood in a range of conditions 

 No risks have been reported 

 Risk-benefit balance is positive or likely to be positive on the above mentioned 

Relaxation 

 Techniques for eliciting the „relaxation response” of the autonomic nervous system 

 Progressive muscle relaxation - decreased oxygen consumption, heart rate, respiration, 
skeletal muscle activity, normalized blood support to the muscles 

 Others – passive muscle relaxation, refocusing, breathing control 

 Imagery-based relaxation 

EBM 
Beneficial: 

 Anxiety (panic disorder, agoraphobia, cancer), 

 Insomnia, 

 Nausea/vomiting (chemotherapy-induced) 

Likely to be beneficial: 

 Cancer, palliation 

 Depression 

 Headache (positive effect on pain) 

 Hypertension 

 Ischaemic heart disease 

 Low back pain 
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 Menopause 

 Migraine 

 Rheumatoid arthritis 

Risks 

 Contraindications: schizophrenic or actively psychotic patients 

 Precautions/warnings: techniques requiring inward focusing may intensify depressed mood 

 Adverse effects: none known 

Biologically-based therapies 

 Use substances found in nature - herbs, foods, vitamins 

 Herbal products, dietary supplements 

Herbal medicine [7, 8, 9] 

The medicinal use of preparation that contain exclusively plant material 

 Phytomedicine (Western herbalism): Herbal extracts - plant material with pharmacologically 
active constituents 

 Chinese herbal medicine 

 Ayurveda 

 Kampo 

Risks: 

 Plant extracts may have powerful pharmacological effects - risk of adverse effects is greater 
than most other complementary therapies. 

 Interactions: different herbal preparations, conventional drugs 

 Patients should be asked about self-prescription drug use 

Manipulated and body-based methods 

Based on manipulation and/or movement of one or more parts of the body. 
Chiropractic manipulation, osteopathic manipulation, massage 
Chiropractic 

 Subluxation of the vertebrae affects human health 

 Chiropractors frequently use vertebral manipulation 

 Treat mainly musculoskeletal problems 

EBM 

 Back pain - probably effective, not superior to exercise therapy. 

 Serious risks exist especially with cervical manipulation. 

 Risk-benefit balance marginally positive for back pain, for all other condition it is not. 

Risks: 

 Contraindications: osteoporosis, bleeding disorders, inflammatory or malignant diseases of 
the spine 

 Precautions/warnings: patients with arteriosclerotic diseases of vertebral arteries 

 Adverse effects: 50% - mild adverse effects. Cervical manipulation - stroke, arterial dissection 

 Interactions: none known 

Osteopathy 

 Manual therapy: soft tissue manipulation, joint manipulation/mobilization 
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 Restore misalignment to optimize blood and lymph flow and organ functions 

 Less forceful than chiropractic 

EBM 

 Effectiveness: Likely to be effective in acute/subacute back pain and shoulder pain 

Risks: 

 Contraindications: osteoporosis, neoplasms and infections of the bones, bleeding disorders 

 Adverse effects: vertebral artery dissection 

 Precautions and interactions are not known 

Massage 

 Soft tissue manipulation of whole body areas 

 Manual techniques: pressure, traction 

Effects: 

 Blood and lymph circulation is enhanced – increased oxygen supply 

 Increased muscular tension can be affected beneficially 

EBM 
Beneficial in anxiety. 
Likely to be beneficial: AIDS/HIV (quality of life), constipation, depression, labour pain, back pain, 
musculoskeletal pain 
Risks: 

 Contraindications: phlebitis, deep vein thrombosis, burns, skin infections, eczema, open 
wounds, bone fractures, advanced osteoporosis 

 Precautions/warnings: cancer, myocardial infarction, osteoporosis, pregnancy 

 Adverse effects: rare: bone fractures, liver rupture 

 Interactions: possible with oil used for massage 

Energy therapies 

Use energy fields. 

 Biofield therapies affect energy fields that purportedly surround and penetrate the human 
body 

 Qi Gong Reiki, therapeutic touch 

 Bioelectromagnetic-based therapies use electromagnetic fields such as pulsed fields, 
magnetic fields 

Placebo effect and new terms expressing it more accurately in complex interventions 

Placebo 

Inactive substance designed to satisfy (please) the patient. It has no intrinsic therapeutic value, does 
not contain the active ingredient, equivalent in all respects to the intrinsic therapeutic action but 
inert. 
Efficacy: the evaluation of how successful a therapy is comparing to the placebo 
Meaning response/context effect 

Meaning response: physiological/psychological effects of meaning in the origins or treatment of 
illness [10] 
Intervention associated expectations, intentions, understandings, or values of the patient and 
provider 
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Research background of context effect and meaning response 

Neurophysiological research 

Patient expectations modify the biological processes underlying pain perception in the brain [11]. 
Epidemiological research 

Expectations on a positive outcome, optimism and support have long-term impact on hard clinical 
end points independently of other predictors [12]. 
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Useful links 

Complementary and Natural Healthcare Council 
http://www.fih.org.uk/what_we_do/regulation/index.html 
CAM on PubMed http://nccam.nih.gov/research/camonpubmed/ 
BBC Open University http://www.open2.net/alternativemedicine/index.html 

IV. FAMILIENMEDIZIN FÜR STUDENTEN 
Allgemeinmedizin und Praxis 
Dr. István Hidas 

Definition und Gegenstand 

 Heilkunde, die ärztliche Wissenschaft vom gesunden und kranken Menschen. 

 Allgemeinmedizin, FAM.MED. 

 General practice (GB) 

 Huisartsgeneeskunde (NL) 

 Family medicine (CDN, GB) 

http://nccam.nih.gov/research/camonpubmed/
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/index.html
http://www.mskcc.org/mskcc/html/11570.cfm
http://www.fih.org.uk/what_we_do/regulation/index.html
http://www.fih.org.uk/what_we_do/regulation/index.html
http://nccam.nih.gov/research/camonpubmed/
http://www.open2.net/alternativemedicine/index.html
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Definition der Allgemeinmedizin 

Sie Umfasst die hausärztliche Betreuung von Familien, oder Familienähnlichen Gruppen in 

 somatischer 

 psychischer und 

 sozialer Hinsicht 

Einzelne Praxisvorkommnisse 

 Regelmäßig häufig 

 Häufig 

 Nicht regelmäβig häufig 

Beschreibende Krankheiten 

Rund 30.000-40.000 Diagnosen u. Syndrome. 
Aber von denen nur ca. 300 Positionen (BE), was rund 98% aller Fälle einer Allgemeinpraxis 
bedeuten, kommen vor in 10 Jahren. 

Klassifizierung von Allgemeinmedizinischen Beratungsergebnissen: 

 A 25% Symptome 

 B 25% Symptomgruppen 

 C 40% Krankheitsbilder 

 D 10% Diagnosen 

Drei wesentliche Aspekte 

 Betreuungsfunktion in Bürgernähe 

 Prophylaxe, Diagnostik, Therapie 

 Aktive Bio-Psycho-Soziale Ganzheitsbetrachtung 

Eine spezifische hausärztliche Betreuungsform: Hausbesuch 

In Deutschland wurden schon vor 20 Jahren 60 Millionen Hausbesuche verwirklicht. In meiner Praxis 
ist diese Zahl jährlich ungefähr 3000, die Hälfte machte die Krankenschwester. Die Zahl der 
Hausbesuche nimmt zu: viel mehr ältere Patienten, weniger Krankenhausbetten, steigernde 
Pflegekosten, usw. 
Aufgabenebene 

 Präventive Tätigkeit 

 Kurative Tätigkeit 

 Gesellschaftliche Aufgaben 

 Forschung und Lehre 

Partnerschaft 

 Kontaktaufnahme 

 Kennenlernen 

 Vertrauen 

 Krisen - Überwindung der Krisen 

 Partnerschaft verhalten 
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Konsultationsgründe 

 Nie saubere klinische Fälle 

 Techniken und Routine entwickeln 

 Banalitäten 

 Lebenslange Begleitung 

 Regelmäβig häufige Diagnose 

Charakteristische Eigenschaften der Familienmedizinarzt 

 60% der Patienten gerade zu Familienmedizinarzt, 40% direkt zu Spezialisten 

 Unterschiedliche Rahmen – Bedingungen 

 Sozial Versicherungssystem 

 Familienmedizinarzt: überweist 5-6% der Patienten zu den Spezialisten 

 Grenze 

Die Grundlagen der Allgemeinmedizin 

 Regelmäβigkeit der Fälleverteilung 

 Zweidimensionale Systematik 

 Beratungsursache und Ergebnis 

 Fachsprache, Kasugraphie 

 Abwendbar Gefährlicher Verlauf 

 Abwartendes Offenlassen 

 Zeitfaktor, Gesundheitspolitische Rahmen 

 Beratunsmedizin 

 Konzept Allgemeinmedizin 

Zeitfaktor 

 Heranwachsende Aufgaben und Forderungen 

 Heilung und- oder Linderung der Symptomen 

 Erhaltung und Forderung der Gesundheit 

 Gesellschaftliche Aufgaben 

 Gesundheitsberatung 

„Non-Sickness“ Aufgaben so genannte Präventive Tätigkeiten 

 Lebensführung 7% 

 Psychosoziale Beratung 5% 

 Rentenanliegen 3% 

 Attestanliegen 2% 

 Reiseberatung 1,5% 

 Arbeitsberatung 0,5% 

 Hygiene - Beratung 0,5% 

 Insgesamt 20% 

 Eigenschaften der Familienarzt 

 Unausgelesene Krankengut 

 Fälleverteilung 

 Atypische Verläufe 

 Zusammenarbeit (Team) 

 Abwartendes Offenlassen 
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 Wissenschaftliche DG ??? 

 Rasches Beraten 

Beratungsursachen, Beratungsergebnissen 

 Allgemeinärztliche Diagnostik ist ein Weg, die Diagnose ist der Ziel 

 Beratungsursache ist der Anlaß 

 Beratung Ergebnis ist der Ziel 
Klassifizierung von Symptomen (25%) 
Klassifizierung von Symptomgruppe (25%) 
Klassifizierung von Krankheitsbildern (40%) Klassifizierung von Diagnosen (10%) 
Ärztliche Beratung des Familienarztes 

Pro Jahr 300artig Fälle, Symptome, Symptomgruppen, Krankheitsbilder und/oder Diagnosen kommen 
vor in einer hausärztlichen Praxis 
Die häufigste 100 = 80% 
  200 = 93% 
  300 = 95-98% 

Lebenszyklen der Familie 

1) Das neue Paar 
2) Die Geburt des 1.- n Kindes 
3) Die Familie in Schulalter 
4) Die heranwachsende Familie 
5) Die sich in Bewegung setzende Familie 
6) Die Familie des leeren Netzes 
7) Die alternde Familie 

Die Familiäre Gesundheitsrisikos 

 Verlust eines Familienmitgliedes 

 Aufnahme eines behinderten in die Familie 

 Überforderung 

 Übermäßige Belastung 

 Begrenzte Überwindungs- und Anpassungskapazität 

 Enorme Entwicklungsstufen oder Krisen 

Drei Bereiche 

Die Einstellung der Familie 
1) Gegenüber den Gesundheitsfragen 

2) Gegenüber den Krankheiten 

3) Gegenüber dem Arzt und der professionellen Medizin 

Überweisungen in Deutschland 

 60% der Patienten zuerst zum Familienarzt 

 40% zu den Spezialisten 

 Durchschnittlich 5-6% Überweisungen zu Spezialisten davon 
77% an niedergelassene Spezialisten 
15% an Ambulanzen 
7% an staatliche Krankenhäuser 
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Zeitfaktor und Beratungsmedizin 

 9 min. pro Konsultationen 

 Aufgaben und Forderungen: 

 Erhaltung und Förderung 

 Der Gesundheit 
 Der Leistungsfähigkeit 
 Des Wohlbefindens 

 Gezielte Verhinderung von Krankheit 

 Früherkennung 
 Frühbehandlung 

Die Grundversorgung in Ungarn 

 Jährlich 60 M Ambulante Patienten 

 Hausbesuche 4,5 M 

 30% akut Probleme 

 70% Betreuung und Kontrolluntersuchungen 

 6700 Allgemeinpraxen (davon 1900 Kinderarztpraxen) 

 Fachärztliche Konsultationen 6 M. 

 Spitalbehandlung 300.000 

Beratunsergebnisse 

 Klassifizierung von Krankheit 40% 

Klassifizierung von Diagnosen 10% 
Klassifizierungen von Symptomen 25% 
Klassifizierung von Symptomgruppen 25% 

Qualitätssicherung in der Allgemeinmedizin 

Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung 
Dg. Programme, Theorie D.; Allg.Med., Therapeutische Standards 
Allgemeinmedizinische Fachsprache „Kasugraphie” 

89% der Sterbfällen hängen mit 5 Groβen Erkrankungsgruppen zusammen 

 kardiovaskuläre 50% 

 bösartige Geschwülste 22% 

 gewaltsame Geschenis. 9% 

 chronische Nichtspezif. 

 Lungen- und Atemweg. 4% 

 Leberzirrhose 4% 

Grund und Fachärztliche Versorgung der Stadt Pilisvörösvár 

 6 Allgemeinpraxen 

 3 kinderärztliche Praxen 

 4 Zahnärzte 

 14 Fachärzte in Fachärztliche Institut (Ambulanz) 

 Rettungsstation mit einer Fachmannschaft und Rettungswagen 

 Nachtdienst (für 35.000 Einwohner in der Umgebung) 
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Die hausärztliche Tätigkeit 
Dr. József Schramek 

Ich bin Hausarzt in Budapest, und ich arbeite in meiner Praxis seit über mehr als 25 Jahren. Ich werde 
Ihnen meine hausärztliche Tätigkeit vorstellen. 
Die hausärztliche Arbeit ist ein Teil der allgemeinen Grundversorgung. Normalerweise wendet sich 
der Patient zuerst an den Hausarzt. Ich wiederhole, dass sich der Patient mit seinem Problem an den 
Hausarzt wendet. Sein Problem ist nicht immer eine Krankheit, sondern in weiterem Sinn eine Frage 
in Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen und der Sozialversorgung (z. B. Arbeitsunfähigkeit 
usw.). In der heutigen ungarischen Gesundheitsstruktur ist der erste Schritt des Kranken der Besuch 
seines Hausarztes, der ihm Rat gibt, oder bei Feststellung einer Krankheit die entsprechende 
Versorgung beginnt. Der Arzt anstrebt die definitive Versorgung anzufangen. Im Rahmen der 
definitiven Versorgung stehen verschiedenen Konsilienmöglichkeiten dem Hausarzt zur Verfügung 
(Laboratorische Untersuchungen, Röntgen, Ultraschallaufnahmen und sogar fachärztliche Hilfe). Die 
fachärztlichen Untersuchungen müssen möglicherweise im Wohnort zuständige Poliklinik in 
Anspruch genommen werden. Sollte die Ausstattung der Poliklinik nicht genügen, kann der Kranke 
ins Krankenhaus oder auf Fachärztliche und technische Untersuchung gehen. Das Interesse des 
Kranken ist die möglichst schnelle Heilung mit weniger Ausgaben. In der Vergangenheit waren die 
Preise der Medikamente für den Patienten die einzigen Unkosten. Die Subventionsgröße der 
Arzneien sinkt ständig, deswegen die Ausgaben der Kranken steigen. Aus diesem Grund versucht die 
Krankenkasse die Ärzte dazu zwingen, dass die generische Medikamente verschreiben, weil sie auch 
für den Patienten weniger kosten. Die Verschreibung dieser Arzneien wird durch die Krankenkasse 
kontrolliert. Wenn man nicht die Vorschriften befolgt, wird man durch die Krankenkasse bestraft, 
und wird der Arzt zu einem Pflichtweiterbildung gezwungen. Prinzipiell haben die generischen 
Medikamente dieselbe Wirkung, wie die originellen, aber sie sind wesentlich billiger. Das heißt die 
Produktionskosten enthalten keine Forschung und Untersuchungskosten. Die originelle Wirkung 
bleibt in der Tat, aber während der Herstellung gibt es ein Problem, und zwar Nebenwirkungen 
dieser Medikamente können stärker sein. Deswegen die Kranken bestehen auf die originellen, wenn 
sie sich die finanziell leisten können. Der Einkommensverlust kam noch dazu bei den Kranken, die in 
Arbeitsverhältnissen standen. Das Krankengeld ist 60 % des durchschnittlichen, vorjährigen 
Einkommens. Eventuell benötigt man eine Versorgung in einem Krankenhaus, beträgt die Summe nur 
50%. Wenn man aber einen Arbeitsunfall erleidet, dann bekommt einer sein ganzes Gehalt. Es steht 
fest, dass die Krankheit mit der sozialen Frage eng verbunden ist. Der Kranke muss in Hinsicht auf 
seine Krankheit und Soziale Lage behandelt werden. 
Die Tätigkeit der Hausärzte wird durch Verordnungen geregelt. Die Berufstätigkeiten sind mit 
verschiedenen Protokollen geregelt, zum Beispiel durch methodologische Briefe, die von 
verschiedenen Fachkomitees stammen. Jede klinische Fächer haben ihre eigenen methodologischen 
Briefe, die Fachzeitschriften mitteilen. Diese Protokolle in fast jedem zweiten oder drittem Jahr 
erneut werden. Vor einigen Jahren wurden diese methodischen Briefe in Buchformat veröffentlicht. 
Diese Bücher enthalten die methodische Briefe und Protokolle, die ersten sind nur Empfehlungen, 
aber die Protokolle müssen auf jeden Fall gehalten werden. Während der juristischen Prozesse wird 
die Ausführung der Protokolle kontrolliert. Die in Ungarn geltenden Protokolle folgen den 
internationalen Normalen. Die Einhaltung der Protokolle sich an die ökonomischen Schwierigkeiten 
anstößt, weil die Institute (Krankenhäuser und Fachordinationen) nur eine geringe, im voraus 
bestimmte Zahl der Untersuchungen ausführen dürfen. Dies wird Volumengrenze genannt. Die Folge 
dieser Verordnung ist, dass die Kranken oft urerträglich lange auf den Eingriff warten müssen, und 
die Krankheit unheilbar wird. Das ungarische hausärztliche System sorgt für Gesundheitsversorgung, 
wenn die Patienten Versorgungskosten zahlen der Krankenkasse. Wenn jemand nichts zahlt, muss 
einer versorgt werden, aber soll man das Rechtsverhältnis erneuern. Wenn man mit der Zahlung der 
Versorgungskosten im Rückstand ist, wird das Finanzamt den möglicherweise eintreiben. Der Staat 
versichert das Rechtsverhältnis der minderjährigen, der Rentner und der Obdachlosen. 
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Neben den Fachvorschriften sind finanzielle Verordnungen zu beachten. Diese Verordnungen werden 
durch Gesetzliche Krankenkasse erlassen. Der Finanzielle Hintergrund der hausärztlichen Tätigkeit 
wird durch das Abkommen der Ärzte und der Krankenkasse bestimmt. Die Krankenkasse überweist 
das Geld für die hausärztliche Tätigkeit. Die überwiesene Summe hängt von der Zahl der in Praxis 
registrierten Kranken ab, außerdem werden die Verteilung der Altersgruppe und die Fachprüfungen 
der Ärzte in Anschlag kommen. Die Kontrolle der hausärztlichen Tätigkeit wird durch den 
amtsärztlichen Dienst durchgeführt. In Zusammenhang mit dem Krankengeld wird die Kontrolle von 
dem Arzt der Krankenkasse durchgesetzt. 
Wenn der Kranke im Fall der akuten Erkrankung dringende Versorgung braucht, wendet er sich an 
notärztlichen Dienst. Wenn der Patient bei der akuten Versorgung ins Krankenhaus geliefert werden 
muss, wird er seinem Zustand gemäß entweder durch den Rettungsdienst oder privaten Firmen 
dorthin gebracht. Wenn Fachversorgung während der Transportzeit nötig scheint, dann kann der 
Rettungsdienst in Anspruch genommen werden. Die so genannten alternativen Firmen haben mit der 
Krankenkasse Vertrage geschlossen. Die Lieferung in beiden Fall ist kostenlos für den Kranken. Wenn 
eventuell eine unerwartete schwere Gesundheitsbeschädigung antritt, kann man sich in solchem Fall 
direkt an den Rettungsdienst wenden und zwar nicht nur bei Unfällen sondern auch internistischem 
Katastrophenzustand. 
Wahrscheinlich haben Sie viele Informationen über die Reformen des Gesundheitswesens gehört. 
Wegen des Wechsels der Umstände wurde die Gesundheitsreform modifiziert, die Lage der Kranken 
und Gesundheitspersonals hat sich verschlechtert. Zahlreiche Konflikte sind hervorgetreten, wegen 
deren die Arbeitnehmer und die Patienten frustriert wurden. 
Die so genannte Grundversorgung ist wieder kostenlos geworden. In der vorherigen Zeit sollten die 
Patienten nur bei Tauglichkeitsuntersuchungen eine Gebühr zahlen. Die gegenwärtigen Regeln 
verändern sich sehr schnell, darum sind ihre Erkenntnisse und Anwendungen sehr schwer. Zurzeit 
beschäftigt sich das Gesundheitsstaatsekretariat mit Umformulierung des Gesundheitswesens. Das 
Versorgungssystem stützt sich auf die hausärztlichen Praxis. Es gibt aber einen Streit zwischen den 
Hausärzten und der Krankenkasse über die Finanzierung die hausärztlichen Praxen. Die Hausärzte 
finden die Unterstützung viel zu niedrig, aber die Krankenkasse hält es für ausreichend. Als ich es 
vorher gesagt habe, wird die Praxis durch die Zahl der Karten finanziert, und wird die hausärztliche 
Tätigkeit nicht berücksichtigt. Die Experten der Krankenkassen haben festgestellt, dass ein Drittel der 
Patienten sehr selten seinen Hausarzt besucht, aber das Kartengeld monatlich überwiesen wird. Das 
Kartengeld beträgt 163 Ft (60 Cent) durchschnittlich. Dagegen ertönen die Hausärzte, dass diese 
Summe die immer größer werdenden Ausgaben der Praxen nicht deckt (z. B. Inflation, Arbeitslohn). 
Die Privatisierung der Praxen ist 1994 angefangen. Die damaligen finanzielle Umstände waren 
günstig. Es bestand die Möglichkeit, zu entwickeln, neue Ausstattung und Computer zu kaufen. Der 
Realwert der Finanzierung ist gesunken, deswegen ist der Preis und Wert der hausärztlichen Praxis 
auch niedriger geworden. Das Praxisrecht schreibt vor, dass die Praxis muss verkauft werden, wenn 
der Arzt in die Rente geht oder stirbt. Laut der oben geschriebener Situation kann man gut 
verstehen, dass die Praxen nicht marktfähig sind. Deshalb zahlreiche Praxen leer sind, das heißt, es 
gibt da keinen Arzt, vor allen in jenen Regionen, in denen die Soziale Lage ungünstig ist. In den 
letzten 20 Jahren sind keine positiven, finanziellen Wirkungen der Reformen vorgekommen. Die sich 
auf der tatsächlichen Tätigkeit stützende Finanzierung hat gefehlt. Laut den neusten Plänen ergänzen 
verschiedene Tätigkeiten, wie z. B. Versorgung der Chronischen Patienten die Finanzierung. 
Es wird der Status der Hausärzte in diesen Wochen untersucht. Es ist fraglich, ob der muss 
hochgehalten werden, oder die Praxen durch den Staat irgendwie übernommen werden. Auf der 
zweiten Variante wird jetzt gearbeitet. Laut den Umfragen sind die Kranken mit der hausärztlichen 
Versorgung zufrieden, obwohl Konsilien zur Versorgung der Kranken wegen verschiedenen 
Vorschriften nötig sind. 
Wenn der Kranke in seiner Wohnung behandelt werden kann, dann wird er zum Hausarzt geschickt. 
Die Hausärztliche Sprechstunde dauert täglich vier Stunden, weitere vier Stunden sind so genannten 
Bereitschaftsstellen. In dieser letztgenannten Zeit macht der Hausarzt die Hausbesuche. In Budapest 
und den Großstädten Ungarns betätigt sich ein anderer, vierundzwanzigstündiger Dienst, der durch 
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private Firmen betrieben wird. In Budapest befindet sich ein Notarztdienst in jedem Bezirk. Es ist 
wichtig zu wissen, dass die Bevölkerungszahl der Bezirke unterschiedlich ist. Z.B. 25000 Einwohner 
leben in 5. Bezirk, und 140000 Leute in dem 11. 
Eine durchschnittliche hausärztliche Praxis hat von 1000 bis 3000 Patienten, in Budapest im 
Allgemeinen von 1000 bis 1600 Leute, die aber auf dem Land haben höhere Patientenzahl, weil es da 
weniger Hausarzt gibt, und das Praxisgebiet größer ist. 
Die hausärztlichen Praxen fühlen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die Finanzierungssummen 
ändern sich nicht, sogar haben sich im vergangenen Monat vermindert. Die Finanzierungskosten 
betrugen 167 Forint für je eine Person, aber jetzt sind es nur 156 Forint für je einen Patienten. 
Wegen der allgemeinen Aufregung hat die Regierung versprochen, dass diese Frage wieder reguliert 
wird. Einerseits wird der größte Teil der Einnahmen der hausärztlichen Praxis durch die Löhne der 
Ärzte und ihrer Angestellten in Anspruch genommen, andererseits steigen ständig die sachlichen 
Ausgaben z. B. Regiekosten. Deswegen sind die Löhne der Angestellten ungenügend. Dies erklärt die 
Interessenmangel der jungen Ärzte für die hausärztliche Tätigkeit. Das durchschnittliche Alter der 
Hausärzte liegt bei 58-59 Jahren, also ist es ganz nah zu Renteraltersgrenze. 
Auf dem Land arbeitende Hausärzte haben mehr Aufgaben, mehr Schwierigkeiten, und die 
Arbeitsverhältnisse sind auch schwerer. Ein durchschnittlicher Hausarzt in Budapest ist in günstigerer 
Position zu den auf den Land tätigen, weil der Patientenzahl niedriger ist, und weil man leichter die 
Gesundheitsinstitute erreichen kann. Die Hausärzte kennen nicht nur die Krankheiten der Patienten, 
sondern ihre Lebensverhältnisse. Es ist wichtig, die soziale Lage der Familie zu verstehen, und zwar 
was für Beziehungen unter den Familienmitglieder sind, wie sie einander helfen. Vor allem ist es bei 
den chronischen Patienten von großer Bedeutung die Hilfsbereitschaft der Verwandten. In Familien 
lebende Patienten sind in einer vorteilhaften Situation, weil sie mit der Hilfe ihrer Familienmitglieder 
rechnen können. Es scheint so, dass in Familien lebende Leute bessere Lebensaussichten haben. Die 
allein lebenden oder, verwandtschaftslosen Menschen sind unter schlechteren Umständen bei einer 
Krankheit. Bei solchem Fall benötigen sie Hilfe von der Stadtverwaltung. Wenn man sich lange mit 
einer Familie beschäftigt, kann man ihre Lebensumstände und interpersönliche Beziehungen kennen 
lernen, dadurch erfährt man solche Informationen, die sondern nie mitgeteilt werden. In der Reihe 
der langen Jahre baut man ein Vertrauenskontakt mit Patienten aus. Der Erwerb und das Bewahren 
des Vertrauens sind am wichtigsten, wenn man eine ganze Familie behandeln will. In solchem Fall 
bitten die Patienten nicht nur in Zusammenhang mit den Krankheiten sondern auch dem 
Familienleben um Rat. Unter diesen Umständen kommt die Frage vor, wie tief der Hausarzt ins 
Familienleben der Patienten eingreifen darf. Danach stellt sich die nächste Frage, ob man Rat geben 
darf, oder man Distanz halten soll. In anderen Fällen (z. B. bei Alkoholismus, Drogenkonsum, 
Psychiatrischen Erkrankungen) muss der Arzt nachdenken, ob er die Psychiatrische oder 
Addiktologische Fachambulanz sogar Familienhilfsdienst informieren soll oder muss. Diese Frage ist, 
sehr schwer zu beantworten, weil der rechtliche Hintergrund in Ungarn im ständigen Wandel ist. 
Daher kann man auf diese Frage nicht eindeutig antworten, alle Situationen brauchen individuelle 
Entscheidung. Die Lösung der Fälle ist unbequem, das Resultat eines unglücklichen Eingriffs kann das 
Vertrauen verschlechtern, dessen Folge ist, dass die Patienten zu einem anderen Arzt gehen. 
Das Vertrauen des Patienten verstärkt sich, wenn seine Krankheit sich schnell und gut heilt, und 
deswegen empfiehlt er seinen Arzt den Bekannten. Dies ist vor allem unter den älteren Leuten 
wichtig. Der Patientenzahl der Praxis verteilt sich so: ein Viertel der Leute ist zwischen 18 und 35, die 
Hälfte von ihnen ist zwischen 35 und 60, und die Reste ist über 60. Die bei den Sprechstunden 
anwesenden Patienten sind größtenteils über 60. Das heißt, über 60 haben die Leute im Allgemeinen 
chronische Krankheiten, die regelmäßige Versorgung brauchen. Ihre ständige Versorgung ermöglicht, 
dass die Zustandsverschlechterung noch in früherem Stadium erkannt, und durch rechtzeitig 
angefangene Therapie verlangsamt wird. 
Ich werde Ihnen einige Krankheitsgeschichten von meinen Patienten vorstellen. Ich erkläre Ihnen 
nicht nur die Krankheiten, sondern auch Soziale Probleme dieser Leute. 
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Fall 1 

Zuerst zeige ich ein gesellschaftliches Problem, eine allein lebende Frau mit ihrem Alkoholproblem. 
Jetzt erkläre ich ihnen die Details der ersten Kranken. Auch ihre Mutter ist meine Patientin, sie wird 
von Psychiatern behandelt wegen depressiven Zustandes. Die Kranke ist zweimal gebar, später hat 
sie von ihrem Mann geschieden. Währen dieser Zeit hat sie angefangen, in großer Menge Alkohol 
und Zigaretten zu sich zu nehmen. Das maßlose Konsum dieser Genussmittel führt zu internistischen 
Krankheiten in erster Reihe so genannten COPD, in zweiter Reihe Leberzirrhose. Seite Jahren hustet 
sie, und hat Atmungsschwierigkeiten. Zuerst stelle ich die mit dem Rauchen zusammenhängenden 
Konsequenzen dar. 
2004: Pulmonologische Klinik, DG: Pneumonie l.s. (Chlamydia pneumoniae) im Zustand 
respiratorische Insuffizienz. In der Schlussmeldung hat man erhobene Zuckerwerte und 
Leberfunktionen geschrieben. 
Im Mai 2007: wieder auf der Pulmonologischen Klinik DG: chronische obstruktive Lungenkrankheit 
mit akuten Form, Asthma bronchiale, Hepatopathia alcoholica, abnormaler Glukose Test. In dieser 
Meldung ist nochmals die früheren Laborbefunde bestätigt worden. 
Im Juni 2007: Internistische Abteilung eines Krankenhauses stellte die folgende Diagnose fest: 
toxische Leberkrankheit, Asthma bronchiale. Eine Behandlung war nötig wegen decompensierter 
Leberzirrhose, das heißt, ein bedeutendes Ödem antrat. Die Behandlung war ziemlich erfolgreich, die 
Ödeme sind verschwunden, trotzdem trinkt sie unveränderlich viel Alkohol. 
Im Oktober 2007: Pulmonologische Klinik, DG: COPD, Hepatopathia Alkoholica, Gastrooesophogealis 
Reflux. In der Meldung hat respiratorische Insuffizienz gestanden. 
Die Kranke weist die Meinung über Alkoholismus zurück. Im Zusammenhang mit diesem Fall unser 
Verdacht wird dadurch verstärkt, dass die Patientin jedes Mahl die Behandlung im Krankenhaus 
zwischen dem 4. und 10. Tag bricht, und sie nach der Besserung aber nicht nach der völligen Heilung 
um Heimkehr bittet. Dazu kommen noch die nächststehenden Laborbefunde. 
Labor 23.05.2005. 13.06.2007. 08.10.2007. 

Glucose 8,6 4,2 6,7 
SeBi 86 52 97 
SGOT 140 78 165 
SGPT 68 42 61 
γGT 163 52 100 
 
In den Schlussmeldungen kann man lesen, dass die Patientin chronische Raucher ist, dessen Folge 
COPD und oft in den Atemwegen antretenden Infektionen sind, die zum Zustand der respiratorischen 
Insuffizienz führen. Deswegen ist die klinische Behandlung nötig. 
Die andere Linie ist der chronische Alkoholismus, der eine Leberbeschädigung verursacht (die 
Laborbefunde beweisen diese Diagnose). 
Neue Probleme haben sich in den letzten Monaten gemeldet: neurologische und psychologische 
Symptomen der cerebralen Beschädigungen. Wegen dieser sind nur ambulatorische Untersuchungen 
durchgeführt worden. DG: Polyneuropathia alcoholica, Retardatio mentalis (Memoriastörung), 
Korsakow Syndrom. Die Kranke wegen ihres Zustandes konnte nicht ihre amtliche Sachen erledigen, 
stattdessen ihr Hausarzt das heißt ich habe ihr Krankengeld erledigt. In ihrem Zustand ist sie natürlich 
arbeitsunfähig. Sie hat einen Antrag auf die Rente gestellt. Ihre Bitte ist zurückgewiesen worden, weil 
sie 57 Jahre alt ist, und die unbeweisbare Länge ihrer Arbeitsverhältnisse. 
Ihr ungünstiger Psychischer Zustand hat zu Alkohol- und Rauchabusus geführt, die ihren schweren, 
internistischen und neurologischen Zustand und Aussichtslose Lebenssituation verursacht haben. Im 
letzten Jahr haben sich die Leberfunktionswerte verschlechtert. Die Ödemen sing größer geworden. 
Auch die Störungen der Nervenfunktion schlimmer geworden, darum benötigte sie Dialysis. Ihr 
Zustand trotz den mehrmaligen Krankenbehandlung schlechter geworden ist. Sie ist gestorben. 
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Fall 2 

Ein 59 jähriger Mann, der seit 25 Jahren mein Patient ist, und hier kann eine vertrauliche Beziehung 
beobachtet werden. Die vorherige Anamnese - der Patient wird seit 25 Jahren von mir behandelt. Ich 
habe auch seine Mutter gekannt, die mehrmals tiefvenöse Thrombose in unteren Extremitäten hatte, 
und 1982 an Lungenembolie gestorben ist. Die Frau meines Patienten hat Neurose und Magenulcus, 
wegen dieser Krankheiten wurde sie mehrmals behandelt. Ihre Neurose ist leicht zu verstehen, wenn 
man die Krankheiten ihres Mannes kennt. Der Patient ist vom Beruf LKW-Fahrer. 
1980: Rheumatologisches und Physiotherapisches Institut: DG: M. Reiter, M. Bechterew 
(Spondylarthrosis Ankylopoetica), Aethylismus Chronica. 
1982: Perianalis Fistula, wegen der er jahrelang dauernde Chirurgische Behandlungen bekam. Zum 
Teil wurde er Ambulanter behandelt. 
1984: Krankenhaus: DG: Hepatitis Inf. (HBsAg pos.) + chronische Leberlaesio (infolge chronisches 
Alkoholismus) 
1986: Rheumatologisches und Physiotherapisches Institut: SPA, Prostatitis Chronica + Arteriosklerosis 
obliterans extremitates inferioris l.u. 
1987: Krankenhaus: Chirurgische Abteilung DG: Fistula ani (wiederholte Operation) 
1987: Rheumatologie ORFI DG. M. Bechterew. 
1987: Krankenhaus: Chirurgische Abteilung DG: Cysta Dermoides (Operation) 
1991: Krankenhaus: Chirurgische Abteilung DG: Occlusio femoro-poplitealis l.s. Operation 
sympathectomia lumbalis. 
1979-1993: Krankenhaus: Int. DG: Pleuro-Pneumonia l.s. 
1995: DG: Prostatitis Chronica (mehrmalige ambulante Behandlungen). Bei diesem Punkt muss man 
verstehen, dass der Kranke mit seiner Frau seit Langem ein Baby bekommen wollte, aber ihre 
Versuche waren erfolglos, deswegen meldeten sie beide sich für endokrinologische Untersuchung an. 
Die Behandlungen scheiterten. Dies hat psychische Probleme bei ihnen verursacht, und einige Jahre 
später wurde das Problem durch die Adoption eines Kindes ihrer Verwandten gelöst. 
1998: Wegen Polypus Recti wurde er Ambulanter behandelt. 
1998: Rheumatologisches und Physiotherapisches Institut: DG: SPA Laesio Hepatis, Bronchitis 
Chronica. 
1999: Pulmonologische Klinik: DG: Thrombophlebitis prof. extr. inf. l.s. Embolia Pulmonum. 
Arteriosklerosis oblitterans Extremitates inferioris l.u. Struma nodosa (man empfiehlt weitere 
Untersuchungen). Die Diagnose: Embolia Pulmonum wurde durch Scintigraphia festgestellt, aber der 
CT hat nicht darauf hingewiesen. 
1999: Hämatologische Institut: Der Verdacht der Trombophilia wurde nicht bestätigt, dagegen 
empfiehlt man anticoagulante Therapie durch das ganze Leben. 
2000: Krankenhaus: DG: Hyperthyreose, Adenoma toxicum, Radio-Jod Therapie. 
2003: Krankenhaus: Gastroenterologische Abteilung: DG: Ulcus duodeni. Reflux Oesophagitis. 
2004: Pulmonologische Klinik: Embolie Pulmonum, COPD (wiederholte Embolie Pulmonum trotz der 
anticoagulante Therapie) 
2006: Krankenhaus Kardiologische Abteilung: DG: Kardiopathia dilatativa, Insufficientia 
Ventriculorum Cordis, schwer decompensierte Zustand, dessen Grund ist so genannte dilatativa 
Kardiopathie. 
2006: Urologische Klinik DG: Tumor Prostatae, histologische Befunde Adenocarcinoma. Der Kranke 
würde eine Operation brauchen, aber die Anästhesiologen wegen kardiopulmonologischen 
Zustandes contraindicierten. 
2008: Jetzige Therapie des Kranken besteht aus Contrahormonbehandlung, regelmäßiger 
Ultraschall,- Scintigraphische und Laboruntersuchungen. Die Progression und Metastasen des 
Carcinoms wurden bisher nicht gemerkt. Der Arzt, der ihn behandelt, hält den Zustand des Patienten 
für beruhigend. 
2010: Wiederholte Krankenhausbehandlungen, sein Zustand stagniert. 
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Der Kranke hat viele internistische Krankheiten, und der jetzige gute Zustand ist dankbar dem 
ungarischen Gesundheitswesen, der ärztlichen Versorgung, den guten Arzneimitteln, und dem 
Vertrauen Des Patienten seinem Hausarzt gegenüber. 

Fall 3 

Der dritte Fall ist eine 39 jährige Frau, deren Geschichte zeigt, dass die entsprechende Anamnese auf 
eine seltene endokrinologische Erkrankung hingewiesen hat, die durch verschiedene 
Untersuchungen bestätigt wurde. 
1998-2000: Krankenhaus, Urologische Abteilung: DG: Nephrolithiasis l.s. Mehrfache Behandlung. 
2000: Während 8 Monate hat sie 15 Kg zugenommen, wegen der Störungen der Menstruation, 
entwickelt eine Hirsutismus, deswegen hat sie sich an ihren Hausarzt gewandt. Auf dem Grund der 
Klagen und der Symptomen habe ich zu endokrinologischer Fachambulanz mit dem Verdacht 
Hypophysisches Adenoma geschickt. Die Untersuchungen wurden auf SE II. Internistischen Klinik 
durchgeführt. Am Anfang ihrer Untersuchungen haben die Ärzte wegen der in der Anamnese 
stehenden Nephrolithiasis nicht nur an Hypophysisches sondern auch parathyreoidea Adenoma 
gedacht. Das Gehirn später der Hals CT und MR Untersuchungen haben den Verdacht des Adenoma 
als keine richtige Diagnose festgestellt. Während der Jahre haben die regelmäßig wiederholte 
Untersuchungen nie anderes Ergebnis gegeben. Jedoch wurde die Diagnose des polycystischen 
Ovarium durch die Bauchuntersuchungen festgestellt. Im Weiteren behandeln die Endokrinologen 
und Gynäkologen die Kranke gemeinsam. Infolge der endokrinologischen Therapie hat das Gestalt 
der Patientin normalisiert. Das gynäkologische Resultat war nicht so erfolgreich, spontane 
Fehlgebären sind vorgekommen. Trotz des ungünstigen gynäkologischen Zustandes ist die Psyche der 
Kranken verbessert worden. Sie scheint, mit seinem Schicksal ausgesöhnt zu sein, sie führt ein 
normales Leben, sie arbeitet als Pädagogin. 
Die Aufgabe des Hausarztes ist die Einweisung zu den entsprechenden Ambulanzen, die 
Unterstützung der Seele der Kranken. Trotz der Nebenwirkungen der Medikamente ist es wichtig die 
Geduld, das Vertrauen und die Ausdauer der Patienten aufzuhalten. 

Fall 4 

Der vierte Fall ist ein 76 Jahre alter Mann, der an vielen internistischen Krankheiten leidet, und der 
Zustand dieser Krankheiten verschlechtert sich infolge seiner Depression, deren Behandlung er nicht 
annehmen will. Die Wirkung der psychischen und internistischen Krankheiten verstärkt sich so. 
Er hat sich an mich 1982 mit 50 gewendet. Er hat bei der Staatsoper als Bühnenarbeiter gearbeitet, 
im Zusammenhang mit seiner Arbeit ist er in viele Länder gereist. Infolge dieser Reisen 
verschlechterte sich seine Beziehung mit seiner Ehefrau. Diese gute Frau arbeitete in einer Mensa. 
Diese Frau wurde Alkoholiker, sie hat ihre ungünstigen Familienverhältnissen für gerechte Ausrede 
dieser Krankheit gehalten. In Zusammenhang mit dem weiblichen Alkoholismus möchte ich erinnern 
Sie, dass auch die erste Patientin Alkoholsüchtig ist, und Psychische Probleme und Schwierigkeiten 
des Lebens, Konfliktsituationen bei diesen zwei Fällen zum Alkoholismus geführt haben. Diese Frau 
hat nach jahrelang dauerndem Alkoholgenuss Leberbeschädigung erlitten, die Diagnose cirrhosis 
hepatis. Diese Beschädigung hat sich weiterentwickelt, und später Varikosität Oesophagi angetreten 
ist. Die Blutung, die als Folge dieser Krankheit erschienen ist, hat ihren Tod verursacht. Ihre 
Lebensführung hat ihrem Mann und ihrer Tochter viele Probleme herbeigeführt. 
Vielleicht spielt der Tod ihrer Frau eine Rolle darin, dass der Mann angefangen hat, sich gründlich zu 
beobachten. Er war schon früher egozentrisch, aber er ist infolge der angewachsenen 
Selbstbeobachtung Hypochonder geworden. Während des Arbeitsverhältnisses hat er keine gute 
Beziehung mit seinen Kollegen gehabt. Dieser Fakt wird dadurch bewiesen, dass er mit 60 in die 
Rente gegangen ist. Er hat seinen früheren Arbeitsplatz nie wieder aufgesucht, obwohl er 
Gelegenheit gehabt hätte, neben der Rente weiterzuarbeiten. Das Interesse des Patienten hat sich 
stufenweise abgebaut, später hat er seinen beliebten Garten verkauft. Das Interesse und 
Bewegungsgebiet des Kranken hat sich verengt, es ist eigentlich die Route zwischen seiner Wohnung 
und den Fachambulanzen. In seiner Krankengeschichte sind mehrere internistische Krankheiten zu 
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lesen. Bei der Erkennung Psychosomatischen Symptomen des Patienten hat man versucht, ihn zu 
Psychiater zu schicken, natürlich erfolglos, weil er den Arzt, der ihn zu Psychiater geschickt hat, nie 
mehr besucht hat. Es ist sicher, dass er mit entsprechender, psychischer Führung, eventuell mit 
antidepressiven Medikamenten mit weniger Schwierigkeiten seine internistischen Krankheiten hätte 
durchmachen können. Seine Zustandsverschlechterung ist die Prägung seiner Depression, man sieht 
das an der Erschmutzung seiner Wohnzimmer trotz der Anstrebung seiner Tochter, die mit ihm 
zusammenlebt. Der Kranke hat zu Hause Pyjama an, und liegt im Bett. Er misst sehr gern und 
halbstündig seinen Blutdruck, und er führt ein Tagebuch mit den Angaben seiner Flüssigkeits ein- und 
Ausfuhr. Seine Tätigkeit zu Hause besteht ausschließlich aus den oben aufgeführten Beschäftigungen, 
und Arzneieinnahme. Meinem Verdacht nach sieht er nicht fern, und hört keinen Rundfunk, liest 
nichts. Sein Zustand verschlechtert sich seit seiner 60er Jahren, diese Verschlechterung ist in der 
letzten Lebensperiode schneller geworden. Bei diesem Vorgang spielt wichtige Rolle die 
Verschlimmerung des zerebralen Blutkreislaufs. Die letzte Verstörung wurde früher 
Gehirnverkalkung genannt. Krankengeschichte: 
1987: Internistische Klinik Nr. 1. Fachambulanz DG: Lab. Hypertonie, polyglobulia secundaria 
Ursache: Nikotinabusus, obesitas, eventuell Alkoholgenuss. Therapie: bei der Behandlung der 
polyglobulia secundaria und Hypertonie braucht man regelmäßigen Adernschnitt (Venasectio), 2-3 dl. 
Blut jedes Mahl. Als Kuriosum erwähne ich Ihnen, dass es früher mit Blutegel ausgeführt wurde. Die 
Benutzung dieses Tieres wäre indiziert gewesen. Vor 20 Jahren hätte es Gelegenheit gegeben, diese 
Tiere zu kaufen. In der hausärztliche Praxis brauchte ich jahrelang Venasection. 
1992: Krankenhaus Internistische Abteilung. DG: Hypertonie, Obesitas, Spondylosis cerv. 
Hypertrophie Prostatae. (Anxioser Zustand wurde geschrieben ohne Behandlung). 
1993: Krankenhaus Urologische Abteilung. DG: Kalculosis uretrae LS (Makroskopische Hämaturie war 
das Symptom, dessen Ursache laut den Ärzten Stein/ Kalkulosis war, die nie gefunden wurde. Das 
wurde so erklärt, dass die Kalkulosis spontan verschwunden ist. Hämaturie ist vorbei geworden, alle 
waren mit dieser Erklärung einverstanden, weitere Untersuchungen wurden nicht gemacht. Der 
Kranke ist nach Hause gegangen.) 
1993 September: Krankenhaus Internistischen Abteilung. Fachambulanz Beklage: Schwindel und 
Brechreiz, Ohrensausen (in der Reihe der Untersuchungen machte man Gehirn CT, ERSTES MAL, 
Carotisdoppler, Otoneurologische Untersuchungen). 
1994 Februar: Krankenhaus: Internistische Abteilung. DG: Hematuria (ohne Schmerz), Hypertrophie 
Prostatae, Hypertonie, Insuff. vertebrobasilaris (Schwindel) Verminderte Glükostoleranz. 
1994 April: Urologische Klinik. Wiederkehrende Hämaturie, die Untersuchungen haben auf linkseitige 
Ureterkrebs hingewiesen. Er wurde operiert. DG. Uretero-Nephrectomia l.s. 
1995 März: Krankenhaus: Internistische Abteilung. DG: Hypertonie ISZB. Insuff. vertebrobasilaris. St. 
p. nephrectomia LS. Wegen dem sekundären Polyglobulia machte man weitere Venasection. 
(Anxsioser Zustand wurde wieder abgeschrieben). 
1995 Juli-August: Krankenhaus Internistische Abteilung. DG: Herpes Zooster 
1995 November: Krankenhaus Internistischen Abteilung. DG: Hypertonie, ISZB, Insuff. 
vertebrobasilaris, Glaucoma o.u., Neurosis Anxietas (Therapie: Medikamente: Andaxin, Rudotel, 
Ludiomil). 
1996 April: Krankenhaus Internistische Abteilung. DG: Hypertonie, ISZB, Insuff. vertebrobasilaris, 
glaucoma o.u. (Hauptbeklage: Schwindel). 
1996 Juni: Krankenhaus Internistische Abt. DG: Vertebrobasilaris insuff. (Neurologische Klinik 
kontrolliert regelmäßig wegen vertebrobasilare insuff.) 
1996 Dezember: Der Krankenhaus wurde geschlossen. Mein Patient wurde in einem anderen 
Krankenhaus weiterbehandelt. 
1996 Dezember: Krankenhaus: Gastroenterologische Abt. DG: Insuff vertebrobasilaris (die Klagen 
sind dieselben.) Neue Beklage: Magenschmerz (Gastroscopische Untersuchung zeigt keine 
Ulcuskrankheit.) 
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1997 Mai: Internistische Klinik. DG: Hypertonie, Enphysema Pulmonum, Insuff. vertebrobasilaris, 
spondylosis cervicalis, glaucoma o.u. (Venasectio wurde ausgeführt). (Die Schlussmeldung enthält 
Bezugnahme auf mehr als 40 frühere Schlussmeldungen). 
1998 Oktober: Krankenhaus Gastroenterologische Abt. DG: Hypertonie ISZB, Insuff. vertebrobasilaris. 
2000 April: Ambulant abdominaler CT: normaler Befund. 
2000 November: Krankenhaus: Gastroenterologische Abt. Klage: Schwindel, Anxietas, unsicherer Tritt 
Während der vielen Spitalbehandlungen hat erstes Mal psychiatrische Untersuchung stattgefunden. 
DG: Somatisationssyndrom et Anxietas. Die empfohlene Therapie Fevarin und Rivotril. DG: Insuff. 
vertebro basilaris, arteriosclerosis universalis, Hypertonie, obesitas, Glaucoma. Der Patient hat die 
Diagnose nicht angenommen, er hat den behandelnden Arzt und Spital gewechselt. 
2001 Juni: Neurologische Klinik: DG: symptomatischer Kopfschmerz, Hypertonie, Polyglobulia, 
Spondylosis cervicalis, Hyperthyreosis(?), Glaucoma o.u. Beklage: Kopfschmerz und Schwindel, 
wegen dieser Beklagen machte man Gehirn CT (1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001). Die CT 
Untersuchung ist mit Hilfe Kontrastmittel ausgeführt worden. Endresultat der Untersuchungen 
frontotemporale Atrophie. Die empfohlene Therapie Anxiolyticum (Frontin). 
2001 Juli: Krankenhaus: Gastroenterologische Abt. DG: Erosiv gastritis. Reflux Oesophagitis, 
gastroduodenitis. Arteriosclerosis universalis, atrophia cerebri. Hyperthyreose. Struma diffusa, 
glaucoma o.u. 
2001 September: Krankenhaus Internistische Abt. Übliche Klagen: Kopfschmerz, Schwindel, 
unsicherer Tritt, Thorax Schmerzgefühl DG: Kardiopathia hypertonica, spondylarthrosis cervic., 
glaucoma o.u., arterioscler. univ. 
2004 Januar: Urologische Klinik. DG: Npl. Ves. Urinae, Er wurde wegen Tumorrecidiva noch mal 
operiert. 
2004 März: Krankenhaus Gastroentrologische Ambulanz. DG: GERD. 
2004. August: Krankenhaus Internistische Abt. DG: Hypertonie, Gastritis, Insuff. vertebrobasilaris. 
Cephalalgia 
2004 Dezember 
2005 September: 
2005 Dezember: s.o. 
2006 April: Dasselbe. Wieder Gehirn CT Resultat: Atrophia cerebri. 
2006 Oktober: s.o. (zahlreiche Male gastroscopische Kontrolle, halbjährig Carotis Doppler 
Untersuchung.) 
2006 Oktober: Internistische Klinik. Ambulanz: Zustand nach Nephrectomie infolge erhobener 
Nierenfunktionswerte - man empfiehlt nephrologische Kontrolle. 
2007 Januar: Péterfy Krankenhaus, Internistische Abt. 
2007 Februar: Im selben Ort. dieselbe Diagnose 
2007 Mai: Im selben Ort: Urocystitis acuta 
2007 September: 
2007 November: Übliche Diagnosen 
2008 und 2009 wiederholte internistische Behandlungen, die vorherigen Krankheiten wurden 
bestätigt, neue Probleme wurden nicht gefunden. 
2010. wiederholte internistische Behandlungen mit einerseits Hypertonie andererseits 
Niereninsuffizienz. Sein geistlicher Zustand hat sich mit dem Alter verändert. 
Im letzten Jahr blieb der internistische Zustand des Patienten unverändert. Er beschäftigt sich immer 
mehr mit seinen Krankheitsproblemen. Er interessiert sich für andere Themen überhaupt nicht. Seine 
Versorgung bedeutet eine große Schwierigkeit für die mit ihm wohnende Tochter. 
Man sieht aufgrund dieser Vorlesung, dass der Patient mit seinen zahlreichen Krankheiten 
zusammenlebt, und sein Zustand sich mit dem Alter langsam verschlechtert. Der Grund dieses 
Vorganges liegt daran, dass seine psychiatrischen Krankheiten unbehandelt blieben. Psychische 
Probleme verschlimmern auch das Ertragen der internistischen Krankheiten. Heutzutage hat er keine 
Möglichkeit infolge der finanziellen Verordnungen, die zahlreiche und völlig unnütze (CT) 
Untersuchungen durchführen zu lassen. 
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Fall 5 

Der fünfte Fall ist eine 36 jährige Krankenschwester, die ziemlich hübsch und nett war. Sie sehnte 
sich nach einem Kind, dafür hat sie alles getan. Nach einem Jahrzehnte lang dauernden Kampf hat sie 
ein sehr schönes Baby bekommen. 
1998 wurde sie mit 26 wegen dem Rechtseitigen abdominalen Schmerzen an der Chirurgischen 
Abteilung untersucht mit Verdacht Appendizitis acutae, die bestätigt worden ist. Man hat Adnexitis 
acutae festgestellt, die sich durch antibiotische Therapie geheilt hat. Später musste sie aus denselben 
Gründen behandelt werden. 
Nach ihrer Hochzeit wollte sie ein Kind bekommen, aber sie konnte ihren Plan nicht verwirklichen. 
Weil ihre Versuche erfolglos geblieben sind, hat sie mit ihrem Mann an Facharzt gewendet. Der 
Verdacht von endokrinologischer Dysfunktion ist vorgekommen. Deshalb haben laboratorische 
Untersuchungen stattgefunden, nach denen Hypothyreose und Diabetes mellitus in leichterer Form 
festgestellt wurde. Aufgrund gynäkologischer Stellungnahme wurde Hypofunktion ovarii 
diagnostiziert. Nach dieser Diagnose habe ich die Patientin mit dem Verdacht hypophysis adenoma in 
die Endokrinologische Ambulanz einer Internistischen Klinik geschickt. Die weiteren Untersuchungen, 
und zwar cerebrale CT und MR haben den Verdacht bestätigt. Nach denen ist eine internistische 
Therapie begonnen worden, und zwar Bromocriptin, wegen Symptome von Hypothyreose, L-
Thyroxin, wegen Diabetes mellitus Diät und Gabetabletten. 
Im März 2002 ist sie schwanger geworden wegen Stimulationstherapie. Wegen Diabetes Mellitus 
wurde Insulin angewendet. Leider ist eine gynäkologische Komplikation angetreten, und zwar 
linkseitige Ruptura Tubae, was zu akuter abdominaler Katastrophe geführt hat. Es ist ein 
lebensbedrohlicher Zustand, darum musste sie sofort operiert werden. Während der Operation 
wurde ihre Tuba entnommen. Die Schwangerschaft hat sich weiterentwickelt. 
Im Oktober 2002 ist eine neuere Katastrophe vorgekommen, nämlich ist auf der rechten Seite 
ruptura Cysta Ovarii und Haematosalpinx vorgefallen, und diese Seite musste auch operiert werden. 
Unsere Patientin hatte fantastisches Glück, weil diese Ruptura im Wartesaal der gynäkologischen 
Klinik angetreten ist, und sie nach dem Antritt der Ohnmacht in 30 Minuten operiert wurde. Infolge 
der Ruptura ist Abort angetreten. 
Im Dezember 2002 ist sie wieder schwanger geworden infolge endokrinologischer Behandlung. 
Im Januar 2003 wegen dem Gefahr Abortus imminens hat eine Operation stattgefunden, so genannte 
cerclage. 
Im Februar 2003, in der 19. Woche der Schwangerschaft ist ein Abort angetreten, die 
Schwangerschaft ist zu Ende gekommen. 
2003-2004 wurden weitere, internistische Behandlungen und regelmäßige laboratorische 
Untersuchungen mit befriedigenden Resultaten fortgesetzt. Die Kranke wollte wieder schwanger 
werden. Sie hat die verintensivierte Insulinbehandlung und gynäkologische Hormonbehandlung (IVF-
ET) Embryohineinsetzung angenommen. Es ist im Februar 2005 geschehen. Diese Schwangerschaft 
hat sich gut entwickelt, am Ende hat sie mit Kaiserschnitt ein gesundes Baby geboren. Während der 
ganzen Schwangerschaft haben der Hausarzt, der Endokrinologe und der Gynäkologe eng 
zusammengearbeitet. Die frohe und zufriedene Mutter besucht mich manchmal während der 
Sprechstunden wegen der weiteren Behandlungen, Die Bromocriptin L-Thyroxin Therapie setzt sich 
fort. Diabetes Mellitus wird nur durch Diät behandelt, natürlich finden laboratorische 
Untersuchungen statt. Die Mutter möchte trotz der Anamnese noch mehr Kind bekommen. Für das 
erfolgreiche Ergebnis braucht sie nicht nur die Hilfe der Ärzte sondern die Unterstützung ihres 
Mannes, und den Beistand der ganzen Familie. Trotz der in der Krankengeschichte stehenden 
Schwierigkeiten wurde sie noch mal schwanger unter strenger internistischer und gynäkologischer 
Kontrolle. Die zweite Geburt war komplikationslos. Sie sind glücklichen. 
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Fall 6 

Der sechste Patient ist ein 67 jähriger Rentner, vorherig Kaminfeger, der generalisierte 
Aderverkrankung hat, die Entwicklung der Krankheitsgeschichte können wir 15 Jahre lang verfolgen. 
Er ist geschieden, und raucht viel. 
1994 man diagnostiziert in einem Krankenhaus Art. scler. oblit. extr. inf. l.u. Wegen den Beklagen 
wurde er operiert. Sympathectomia lumb. l.d. Nach dem Eingriff verbesserte sich sein Zustand nur 
vorübergehend. 
1995 ist eine neue Operation wegen der Arteriosklerose ausgeführt worden. Rechtseitige Arterie 
Poplitea ist verschlossen worden, Operationsmethode: aorto-bifemoralis Bypass. 
1998 tritt rechtseitige Stenosis arteriae carotis internae auf. Es wurde auch operiert. 
1998 wiederholte Schmerzen in unteren Gliedermaßen. Differenzialdiagnostische Probleme wurden 
festgestellt. Man wusste nicht, ob es um Arteriosklerose oder Störung der Bewegungsorgane 
handelte. CT und später MRI Untersuchung belegten L IV-V L.V- S.I. Hernie disci et Protrusio bulbi. 
2002 wiederkehrende Probleme vor allem in Blutkreislauf des Gehirns. Diagnose: Infarctus cerebri in 
territorio art cerebri post. l.s. 
2003 wurde während einer kardiologischen Untersuchung Verkalkung der Koronararterie festgestellt. 
2006 Neurologische Klinik: generalisierte Erkrankung der Blutgefäße, wegen deren Hernie disci nicht 
operiert wurde. 
2007 Linkseitige untere Gliedremaß wiederholte Bypass-Operation. 
2009 Kontrolluntersuchungen in der Neurologischen Klinik: unveränderte cerebrovasculare Zustand. 
2010 Er lebt selbständig, alleinlebende/geschieden. 
Der Zusammenhang zwischen dem Rauchen und Verkrankungen der Blutgefäße ist allbekannt, seit 
seinem 52. Lebensjahr braucht er regelmäßige ärztliche Behandlung und Invalidenrente. So schwere 
Beschädigungen sind selten zu sehen, aber die Zusammenhänge wurden bewiesen. 

Fall 7 

Der siebte Fall ist auch ein 66 jähriger Mann, der an einer Blutbildungskrankheit leidet, sein 
Knochenmark bildet viel zu wenig Blutzellen, der Grund dieses Symptoms ist unbekannt für die 
behandelnden Ärzte. Der Hausarzt kennt den Patienten seit 20 Jahren, und weiß, dass sich der 
Kranke mit Kunststoffverarbeitung bei ungenügenden Lüftungsmöglichkeiten in einem Keller 
beschäftigt. Wenn der Hausarzt erfährt die Verhältnisse des Kranken, weiß wahrscheinlich viel mehr, 
als der Facharzt nach verschiedenen Untersuchungen. 
Anamnese: Obesitas, Hypertonie und verschiedene Klagen für Bewegungsorgane. 
Seit seinem 57. Lebensjahr rheumatologische Behandlungen wegen Wirbelsäuleschmerzen und 
Hüftenschmerzen. Diagnose: intervertebrale Discusdegeneration. (Knorpeldegeneration). 
Wirbelfrakturen S 3, und Schenkelknochennekrose. 
Seit seinem 62. Lebensjahr wieder auftretende Beschwerden, Schwäche, Müdigkeit. Im Laufe seiner 
Untersuchung wurde zuerst Anämie festgestellt, die weitere Untersuchung war: Knochenpunktion. 
Dies hat hypocellulare myelodysplasia Syndrome. Knochenmarkfunktion ist ungenügend. Deshalb 
wurde die regelmäßige und immer öfters anwendende Bluttransfusion nötig. Die unteren 
Extremitäten hatten immer stärker werdende Schmerzen, deswegen wurde er auf Durogesic 
Therapie angewiesen. 
Sein allgemeiner Zustand hat sich verschlechtert, seine Familie kann nicht die hoffnungslose 
Diagnose annehmen, deswegen bei verschiedenen Ärzten neue Untersuchungen beantragten. 
Trotzdem wurde die vorherige Diagnose wurde immer wieder bestätigt. 
Er ist jetzt 66 Jahre alt. Im letzten Halbjahr hatte er mehrmals Lungenentzündung, kombinierte 
antibiotische Therapie. Das lungenärztliche Konsilium erklärt die wiederkehrenden 
Lungenentzündungen mit Bronchiektasie. Meiner Meinung nach mag der Immunstatus und iatrogen 
Beschädigungen dazu geführt haben. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass die klinischen Ärzte im Hintergrund seiner Krankheit keine 
Ursache anerkannt haben. Wahrscheinlich haben sie die vorher erwähnten Arbeitsumstände nicht 
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berücksichtigt d.h. Kunststoffverarbeitung, und organische Lösungsmittel. Leider verschlechtert sich 
sein Zustand. Die Heilung ist aussichtslos. Seine Familie weiß das, dies bedeutet seinen 
Familienmitglieder ungeheuere psychische Last. Sie benötigen die Unterstützung des Hausarztes. In 
den letzten Monaten hat er keine Transfusion benötigt, sein Blutbild hat sich stabilisiert, seine 
Nervenschmerzen sind weg, und braucht keine Durogesic Therapie. Seit dem Anfang seiner Krankheit 
hat er sich mit den Kunststoffen und organischen Lösungsmittel nicht beschäftigt, darum hat sein 
Knochenmarkbeschädigung regrediert. 

Fall 8 

Es folgt der letzte Fall, es ist ein wirklich trauriger Fall, er war 59 jähriger, ehemaliger 
Lastwagenfahrer, der ein Ösophaguscarcinom überlebt hat, der histologische Befund Carcinoma 
planocellulare. Er wurde noch im Januar 2001 operiert, nach diesem Datum, arbeitete er, leider in 
den letzten Jahren sein Alkoholismus maßlos wurde, dies wird wahrscheinlich zu Tragödie führen. 
Am Anfang werde ich sein trauriges Krankenschicksal erzählen, es berührt mich persönlich. Das heißt, 
ich kenne den Patienten seit 16 Jahren, er war mehrere Jahre lang mein Mitarbeiter, er arbeitete 
früher als LKW-Fahrer, er war oft unterwegs im Ausland, er hatte gute Weltkenntnis, vor allem 
kannte er das Nahost. Er hat viele Geschichten über Irak, Syrien und Iran erzählt. Sein 
abenteuerlicher Lebenslauf wirkte schlecht auf sein Familienleben. Vielleicht hat es zu maßlosem 
Alkoholgenuss geführt. Der grenzenlose Alkoholismus hat eine Pankreasentzündung verursacht. 
Natürlich hat er vorteilhafte Arbeitsstelle verloren. Dann hat er eine addiktologische Behandlung 
bekommen, und später wurde er noch mal alltäglicher Fahrer. So hat er als Fahrer des ärztlichen 
Nachtdiensts gearbeitet. Hier haben wir gemeinsam gearbeitet. Dann ist eine unerwartete Krankheit 
aufgetreten, und zwar der Speiseröhrenkrebs. Die neure Untersuchungen finden Zusammenhang 
zwischen dem Konsum der alkoholischen Getränke von schlechter Qualität und dem Kehlkopfkrebs. 
Diese Krankheit kann nur durch Operation behandelt werden. In diesem Fall ist es geschehen, es war 
ein radikaler Eingriff. Histologischer Befund: Carcinoma Planocellulare. Nach der langen dauernden 
Rekonvaleszenz haben wir wieder gemeinsam gearbeitet. Bei dem ersten Hausbesuch mussten wir 
den Tod seiner Krankenhauszimmerkameraden feststellen, der am Krebs gestorben ist. Sie können 
sich den psychischen Zustand unseres Fahrers vorstellen. 
Nach der Auflösung des durch den Rettungsdienst erhaltenen ärztlichen Nachtdienstes wurde er 
arbeitslos, mit Hinsicht auf seine Krankheiten ist sie in Invalidität geraten. Trotzdem hat er 
gelegentlich als LKW-Fahrer gearbeitet. Wegen ungünstigen finanziellen, Familienverhältnisse hat er 
wieder angefangen, zu trinken. Sein Alkoholismus hat zu internistischer, neurologischer und 
psychiatrischer Zustandverschlechterung geführt. Die Situation des Kranken wurde aussichtslos, 
praktisch ist er im Bett liegend. Mehrmals wurde er in Spital behandelt, einerseits hat er laut der 
Internisten vor allem psychiatrische und addiktologische Probleme, andererseits die Psychiatern 
halten ihre internistischen Beschädigungen für entscheidend. Sein Schicksal bleibt ungelöst und 
unlösbar. Seit der Speiseröhrebehandlung sind schon 10 Jahre vergangen, er kann als gesund 
betrachtet werden, aber sein Alkoholismus wird seinen Tod verursachen. 
Trotz seinem traurigen Fall kann ich ihm nicht helfen, obwohl er mich darum manchmal gebeten hat. 
Er ist 2010 an den Folgen des Alkoholismus gestorben. 
Aufgrund meiner Vorlesung ist es zu sehen, dass der Hausarzt nicht nur mit internistischen 
Krankheiten rechnen muss, sondern er sich mit allgemeinen medizinischer Wissenschaft treffen 
kann. Auf einem gewissen Niveau muss er über die verschiedenen Fächer informiert sein. Die 
Aufgabe des Hausarztes ist die frühere diagnostische Tätigkeit, und er muss an den Verdacht einer 
Krankheit denken, und er soll wissen, wo und wie man die Hinweise bestätigen, und die Krankheiten 
behandeln kann. 
Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, einige Aspekte, Schönheiten der hausärztlichen Tätigkeit 
vorzustellen, und vielleicht manche von Ihnen diesen Beruf wählen werden. 
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Die Hausbesuchstätigkeit des Hausarztes, Spezielle Hinsichten in der 
Allgemeinmedizin 
Dr. László Ágh 

Definition des Fachgebietes Allgemeinmedizin und Familienmedizin 

Allgemeinmedizin ist die Akut- und Langzeitbehandlung von kranken Menschen mit körperlichen und 
seelischen Gesundheitsstörungen und die ärztliche Betreuung von Gesunden, unabhängig von Alter 
und Geschlecht, unter besonderer Berücksichtigung der Gesamtpersönlichkeit, der Familie und der 
sozialen Umwelt. 
Die Familienmedizin ist ein Teil der Allgemeinmedizin, sie umfasst die hausärztliche Behandlung und 
gesundheitliche Betreuung von Familien oder Familien-ähnlichen Gruppen in somatischer, 
psychischer und sozialer Hinsicht. Wesentliche Voraussetzung ist die Kenntnis der Beziehungen der 
Familienmitglieder untereinander und zu ihrer Umwelt. 

Funktionen des Allgemeinarztes 

Primärärztliche Funktion (einschließlich Notfallfunktion) 
Ärztliche Basisversorgung in der ersten Linie (primary medical care) einschließlich des Ausschiebens 
gefährlicher Krankheitszustände und Notfallversorgung. 
Haus- und familienärztliche Funktion 

 Langzeitliche ärztliche Behandlung und Betreuung von Patienten, unabhängig von Alter und 
Geschlecht, im häuslichen Milieu und im Bereich der Familie (Familienmedizin). 

 Hausbesuchstätigkeit 

 Soziale Integrationsfunktion 

Integration von allen Hilfen in der Behandlung des Patienten und Vertretung des gesundheitlichen 
Interesse des Behandelnden. 
Gesundheitsbildungsfunktion 

Umfassende Gesundheitsberatung und Gesundheitserziehung des Patienten, einschließlich von 
Maßnahmen der Prophylaxe und Rehabilitation. 
Koordinationsfunktion 

Abstimmung aller Behandlungsmaßnahmen aufeinander und die Beurteilung der Zumutbarkeit für 
den Patienten. 
Ökologische Funktion 

Hausärztliche Tätigkeit bei Fragen gemeindenaher gesundheitsfördernder Maßnahmen. 
 

 
Figur 1. Arbeitsbereich des Hausarztes 1 
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Figur 2. Arbeitsbereich des Hausarztes 2 

Hausbesuchstätigkeit des Allgemeinarztes 

Der Besuch eines Arztes bei einem Kranken aus diagnostischen, therapeutischen oder 
prophylaktischen Gründen in dessen Wohnung oder Unterkunft, wenn er wegen seiner Erkrankung 
oder seines Allgemeinzustandes nicht in der Lage ist, den Arzt aufzusuchen. 

 Besuchsarten 

 Notwendigkeit aus der Sicht des Kranken 

 Dringlichkeit 

 Objektive Gegebenheiten für den Hausbesuch 

 Rechtliche Notwendigkeiten 

 Erfassen der Gesamtsituation und der aktuellen Problematik. Entscheidungszwänge 

 Besonderheiten bei der Kontaktaufnahme bei Hausbesuchen unter Berücksichtigung des 
sozialen Umfeldes 

 Feststellung der Arbeitsunfähigkeit 

 Feststellung des Grades der Pflegebedürftigkeit 

 Einweisung zur Zwangsunterbringung in der Klinik 

 Feststellung des Todes 

 Organisation der Besuchstätigkeit 

 Notwendige Ausrüstung 

 Zentraler Notfalldienst 

Besonderheiten der Patienten-Arzt-Beziehung in der Allgemeinpraxis 

Örtliche Identität der Lebensbereiche von Patient und Hausarzt, Milieukenntnis. 
Patient hat freie Arztwahl. 
Langzeitbeobachtung (Erweiterung des anamnestischen Wissens über den Patienten durch 
Beobachtung auch ohne direkten Kontakt – Erlebte Anamnese). 
Langzeitbetreuung (hausärztliche Betreuung von Gesunden und Kranken über Jahre). 
Langzeitbehandlung chronisch Kranker. 
Ganztägige allgemeinärztliche Verfügbarkeit. 
Ansprechbarkeit auch außerhalb der Sprechstunde. 
Geringe Fluktuation bei Hausärzten. 
Unterschiede zu Spezialisten in Klinik und Praxis (episodisch-kontinuierliche Betreuung, 
unstrukturierte Erwartung des Patienten – gezielter ärztlicher Auftrag zur Kooperation). Unterschied 
zum Krankenhaus: Nur episodische Betreuung (z.B. Kurzzeitbehandlungen, Intensivtherapie). 
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Beratungsfunktion 

Allgemeinärztliche Beratung 

 Erstberatung – Folgeberatung – telefonische Beratung – Beratung Dritter. 

 Das ärztliche Gespräch. – Verbale und nonverbale Kommunikation (Gestik, Haltung, Mimik). 

 Kontaktaufnahme – Problemwahrnehmung – Problemidentifizierung – patientengemäße 
Interpretation. 

 Entscheidung und Verlaufskontrolle 

 Anleitung zur Durchführung von Therapieformen zu Hause. 

 Hilfen zur Selbsthilfe und Familienhilfe. 

 Sicherstellung der Hauskrankenpflege 

 Deutung von Präsentiersymptomen bei Erstkontakt. 
Wertung von Therapieversagen 

 Gesundheitsberatung 

Ärztliches Gespräch 

Das ärztliche Gespräch ist die Unterredung zwischen Arzt und Patienten in der täglichen Praxis, so 
wie sie von jedem Arzt ohne tiefen psychologische Prätention oder Ausbildung geführt werden kann. 

Die Persönlichkeit des Patienten 

 Warum hat der Kranke heute den Hausarzt aufgesucht? 

 Was erwartet der Kranke? 

 Wie fasst der Kranke seine Krankheit auf? 

 Welche Auswirkungen wird die Krankheit auf seinen Lebensplan und seine Familie haben? 

 Ist anzunehmen, daß der Kranke die Therapie einhält? 

Die Persönlichkeit des Hausarztes 

 Wirkung der Individualität des Hausarztes auf die Patientenbeziehung. – Empathie – 
Vertrauen – Übernahme der Verantwortung – Zuverlässigkeit. 

 Zuhören können. Patient befragen, gezielt untersuchen. 

 Beobachtung, Langzeiterfahrung. 

 Gesundheit – Befindungsstörung – prämorbider Zustand – Krankheit. 

 Liegt eine Erkrankung vor? Sind Anzeichen auffällig? 

 Problem des Patienten bewerten. 

 Befindungsstörungen: Störung des somatischen oder psychischen Wohlbefindens, wodurch 
sich der Patient in seiner Erlebnis-, Handlungs- und Kontaktfähigkeit beeinträchtigt fühlt oder 
Krankheit befürchtet. 

 Schwere Krankheitsverläufe aus Bagatellanlässen so früh wie möglich zu erkennen. 

 Unterschätzung des Schweregrades. Übertherapie von Bagatellerkrankungen. 

 Häufigkeitsverteilung von Krankheiten im Sektor der primärärztlichen Versorgung. 

 Fälleverteilungsregel der häufigsten akuten und chronischen Krankheiten. 

Methoden der allgemeinmedizinischer Diagnostik 

 Anamnese beim Erstkontakt 

 Erstkontakt zwischen Patient und Arzt 

 Offenheit für alle gesundheitlichen Probleme 

 Interpretation der Empfindungen des Patienten 

 Einschätzen der Individualität des Patienten 

 Anamnesetypen in der Allgemeinpraxis 
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 Situationsanamnese benötigt nur Informationen und Hinweise für die gegebene 
Patientensituation 

 Erlebte Anamnese (biographische Anamnese) ist die Sammlung von Patientendaten und 
Patienteninformationen durch Langzeitbeobachtung und Langzeitbetreuung 

 Gezielte Anamnese benötigt nur Hinweise und Informationen zu der augenblicklichen 
Krankensituation 

 Allgemeinärztliche Vorfelddiagnostik 

 Diagnostik an der Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit. 

Frühstadien von Erkrankungen (Unwohlsein, Leistungsminderung, erhöhte Temperatur, Übelkeit, 
Herzrasen). 

 Früherkennung anwendbar gefährlicher Krankheitsverläufen. 

 Prävention somatischer Fixierung. 

 Wirtschaftlichkeit in der Diagnostik durch gezieltes Vorgehen 

 Diagnostische Entscheidungszwang in der Allgemeinpraxis 

Wahrnehmung von Befindensstörungen, Beschwerden, Verhalten. Welches Problem hat der Patient? 
Eingrenzung des Problems. Ist die Person überhaupt krank? 

 Leitsymptomklassifizierung (Braun). 

Klassifizierung: Organisch – psychisch – sozial – genetisch akut – chronisch leicht – schwer 

 Abwartendes Offenlassen der Diagnose: Zeitweiliger Verzicht auf eine weitergehende 
Diagnostik, um durch Verlaufsbeobachtung eine Klärung herbeizuführen 

 Der diagnostische Weg in der Allgemeinpraxis -- Diagnose-Arten 

 Zwang zur diagnostischen, prognostischen, therapeutischen Sofortentscheidung 

Handelt es sich um eine gefährliche Krankheit? 
Ist eine erweiterte Untersuchung notwendig? 
Muß der Patient überwiesen werden? – An wen? 
Muß der Patient ins Krankenhaus eingewiesen werden? – In welches? 
Diagnostischer Entscheidungszwang: 
Notfall-, Problempatient ohne Diagnose, Problempatient beim Hausbesuch. – Zeitfaktor. 
Begrenzte diagnostische Sicherheit 
Deutung aus Kenntnis der Patientenpersönlichkeit. 

 Häufigkeitsverteilung von Krankheiten. – Fälleverteilung (Regel über die Verteilung von 
Krankheitshäufigkeiten in der Allgemeinpraxis. (Braun)) 

 Situations- oder Blickdiagnose: Situationsdiagnose ist die szenische Information, die durch 
den Gesamteindruck mit oder ohne Untersuchung zu einer ärztlichen Handlung führt. Die 
Situationsdiagnose erlaubt nur symptomatische Therapie, also nicht spezifisch für ein 
Krankheitsbild, sondern im Sinne des abwartenden Offenhaltens des Krankheitsverlaufes. 

 Bestands- oder Artdiagnose: ist die endgültige Krankheitsbezeichnung. Hinterfragen! 

 Verdachtsdiagnose: Die Verdachtsdiagnose berücksichtigt verschiedene Krankheitsbilder, 
wobei eine Zuordnung der Zeitdimension unterliegt. 

 Differentialdiagnose: Die Differentialdiagnose vergleicht Krankheitsbilder mit gleichwertigen 
Symptomen und hervorstechenden Leitsymptomen. 

 Fehldiagnose: Die Fehldiagnose beinhaltet die falsche Krankheitsbeschreibung und 
Krankheitsbezeichnung. 

 Fälleverteilungsgesetz: Regel über die Verteilung von Krankheitshäufigkeiten in einer 
Allgemeinpraxis (Braun). 

 Langzeitbetreuung: Hausärztliche Begleitung von Gesunden und Kranken über Jahre. 

 Therapieverzicht: Unterlassung oder Abbau therapeutischer Maßnahmen im Interesse des 
Patienten. 
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Hausärztliche Versorgung 

 Gezielte Sofortmaßnahmen bei gehunfähigen Patienten aller Fachgebiete 

 Langzeitbehandlung – Langzeitbetreuung alter Menschen 

 Fortsetzung hausärztlicher Behandlung nach Klinikentlassung 

 Betreuung und Behandlung unheilbarer Kranker 

 Begleitung und Betreuung des Sterbenden zu Hause 

 Mitbetreuung der Angehörigen 

 Wichtig: Begrenzte diagnostische Sicherheit und therapeutische Möglichkeiten 

Allgemeinärztlicher Denk- und Entscheidungsprozeß 

 Die Mehrdimensionalität des Krankseins mit seinen medizinischen, psychischen und sozialen 
Aspekten, die praktischen Gesichtspunkte der Arzt-Patienten-Beziehung, die Algorythmen 
zur Diagnostik und Therapie, der Begriff „Abwartendes Offenlassen” oder das 
„Fällenverteilungsgesetz” nach R.N. Braun, die Hausbesuchsprogramme mit Lehrärzten, die 
Hauskrankenpflege, die Langzeitbetreuung chronisch kranker und/oder alter Menschen, 
überhaupt die spezielle Denk- und Arbeitsmethoden der Allgemeinmedizin. 

 Weitere berufstheoretische Besonderheiten, die unsere Tätigkeit von anderen klinischen 
Fachdisziplinen unterscheiden sind z.B.: die hausärztliche Primärversorgung oder der primäre 
Entscheidungszwang in der Frontzone der Medizin. 

 Wichtige Rolle hat der Allgemeinarzt mit seiner syntheseherstellenden Funktion in der 
heutigen, durch die Spezialisten zerrissenen und zersplitterten Medizin. Diese Lernziele 
können wir am besten im Praxisalltag in der Hausarztpraxis erreichen Gerade der 
Allgemeinarzt muß sich darauf besinnen, daß er eigentlich "Doktor" ist, von "docere", lehren. 

 Der Facharzt für Allgemeinmedizin muß sich nicht vor den übrigen Organ- und 
Methodenspezialisten verstecken. Er hat sich im Unterschied zu diesen lediglich nicht auf 
Organe oder Methoden spezialisiert, sondern auf den ganzen Menschen, in dessen 
gewohntem Umfeld. 

Und hier erwächst dem Allgemeinarzt neben seiner integrierenden horizontalen Kompetenz auch 
eine spezifische vertikale Kompetenz. Er ist der, von dem sein Patient sagt: "Er hat sich nicht auf 
etwas spezialisiert, sondern er hat sich auf mich spezialisiert, auf mich und mein Haus." 
Die breite Zuständigkeit, die Spezifität des diagnostischen und therapeutischen Ansatzes, bei dem 
medizinische, psychische und sozio-kulturelle Aspekte des Krankseins berücksichtigt werden, sowie 
die Dauer und Kontinuität der Patientenversorgung zeichnen die Allgemeinmedizin als das Fach des 
Generalisten aus. Sie umfaßt das Kranksein ebenso wie das Gesundsein; die Vorgehensweise ist 
gleichermaßen personen- und krankheitsbezogen. Das Versorgungsspektrum reicht dabei von der 
Prävention bis zur palliativen Begleitung unheilbar Kranker. 

 Unser Gesundheitswesen kann nur dann effektiv funktionieren, wenn wir die Priorität, der 
allgemeinärztlichen Grundversorgung sicherstellen. Der Allgemeinarzt, erfüllt in unserem 
Gesundheitssystem eine zentrale Funktion. Diese Tendenzen sind für alle Länder Europas 
charakteristisch. 

 Die gesundheitspolitische Strategie in Ungarn geht davon aus, allen Bürgern unabhängig von 
sozialer Stellung, Alter und Wohnort eine gleichwertige qualifizierte medizinische Betreuung 
zu garantieren. In dieser Hinsicht trägt der Hausarzt die Hauptverantwortung, als Generalist 
in der Medizin. Die Allgemeinmedizin ist das einzige integrative Fach innerhalb der 
angewandten Medizin. 

“Der vertrauliche, beruhigende, herzliche Kontakt mit dem Arzt, der Trost und die Anteilnahme, die 
langen, entspannten Gespräche … verschwinden allmählich aus der medizinischen Praxis, und dies 
mag sich einmal als äußerst großer Verlust erweisen …. Wenn ich heute Medizinstudent oder eben 



 3041 

beginnender Assistenzarzt in einem Krankenhaus wäre, würde ich mir um diesen Aspekt meiner 
Zukunft mehr Sorgen machen als um alles andere.” (Lewis Thomas M.D. “The Youngest Science: 
Notes of a Medicine Watcher”) 
“Ich hatte nie des Geldes wegen eine Praxis: es wäre mir unmöglich gewesen. Aber die eigentlichen 
Besuche bei den Patienten, zu allen Zeiten und unter allen Bedingungen, das Zurechtkommen mit 
den intimsten Umständen ihres Lebens, wenn sie auf die Welt kommen, wenn sie sterben, zu sehen, 
wie sie sterben, zu sehen, wie sie wieder gesund werden, nachdem sie krank waren, das alles hat 
mich immer fasziniert.” (William Carlos Williams M.D. “Autobiography”) 

Adipositas 
Dr. Imre Rurik 

Die Strukturen der Vorlesung 

 Vorstellung 

 Adipositas Definition 

 Messung 

 Medizinische Problemen 

 Adipositas als Stigma 

 Therapie 

 Prävention 

 Eigene Ergebnissen 

 Fragen 

Ist die Adipositas 

 medizinische Probleme? oder 

 ästhetische Probleme? oder 

 beide? 

Die Adipositas ist ein Zustand der durch eine übermäßige Ansammlung von Fettgewebe im Körper 
gekennzeichnet ist, heute als eine chronische Gesundheitsstörung verstanden mit einer hohen Begleit- 
und Folgenmorbidität. 

Was wissen wir über dieUrsache? 

 endokrinologische 

 genetische 

 Energetik 

 mehr Energie einnehmen als benützen 

 Ernährung 

Wie können wir Adipositas bestimmen? 

Broca Index 

Normal Körpergröße (cm) - Körpergewicht (kg)<100 
Body Mass Index (BMI) (kg/m2) 

Körper Masse Index 
Körpergröße (cm) Körpergewicht (kg) 
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Body Composition Analysis BodPod® 

Die Kategorien BMI 

 Unterernährt <19 kg/m2 

 Normal 19-25 kg/m2 

 Übergewichtigkeit 25-30 kg/m2 

 Adipositas 25-30 kg/m2 

 Morbid Adipositas >40 kg/m2 

zum Beispiel: 

Größe: 1,80 m 
Gewicht: 81 kg BMI = 25 kg/m2 
Gewicht: 97 kg BMI >30 kg/m2 
Fettverteilung achten! 

Fettverteilung 

 An welches Stellen der Körper das überschüssige fett einlagert? 

 Gefährlich sind vor allem die Fettdepots um Bauch und Taille 

Mediziner sprechen: 

 Abdominale Adipositas Type: Apfel (Männer) 

 An Glieden Birne (Frauen) 

 
Figur 1. Körpergewicht und Körpergröße (Body Mass Index, BMI) [Douketis JD et al. Canadian guidelines 
for body weight classification in adults: application in clinical practice to screen for overweight and 
obesity and to assess disease risk. CMAJ 172:995. (2005)] 
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Figur 2. Taille, -und Hüftweiten in BMI Gruppen. [Yusuf S et al.; INTERHEART Study Investigators. Lancet 
366:1640. (2005)] 
 

 
Figur 3. Messen Bauchumfang. [Sharma AM, 2001] 
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Figur 4. Abdominale Adipositas und Taillenweite. [Douketis JD et al. Canadian guidelines for body 
weight classification in adults: application in clinical practice to screen for overweight and obesity 
and to assess disease risk. CMAJ 172:995. (2005)] 
 

 
Figur 5. Kalkulieren Abdominales Fett mit der Taillenweite. [Pouliot MC et al. Waist circumference 
and abdominal sagittal diameter: best simple anthropometric indexes of abdominal visceral adipose 
tissue accumulation and related cardiovascular risk in men and women. Am. J. Cardiol. 73:460. 
(1994)] 
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Wie messe ich den Bauchumfang? 

Am besten messen Sie Ihren Bauchumfang im Stehen mit freiem Oberkörper. 
Das Maßband richtig anlegen: 

Legen Sie das Maßband in der Mitte zwischen dem unteren Rippenbogen und dem Beckenkamm an. 
Führen Sie das Maßband in gerader Linie um Ihren Bauch herum. Und jetzt richtig messen: 

 Atmen Sie entspannt ein und aus. 

 Messen Sie im leicht ausgeatmeten Zustand. 

 Bauchumfang messen und dokumentieren! 

Was sagt mir den Bauchumfang? 

Während der BMI lediglich Aussagen über den Körperfettanteil ermöglicht, liefert der Bauchumfang 
wichtige Erkenntnisse über die Körperfettverteilung – genauer: über das Ausmaß des inneren 
Bauchfetts. Das innere Bauchfett produziert vielfältige Stoffe, die den Stoffwechsel des gesamten 
Körpers nachteilig beeinflussen. Die Folge davon ist ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Diabetes. 
Erhöhter Bauchumfang - erhöhtes Risiko 

Je größer der Bauchumfang, desto mehr inneres Bauchfett wurde bereits eingelagert. D. h. auch 
desto höher ist das Risiko für Folgeerkrankungen – aufgrund der vom inneren Bauchfett produzierten 
Stoffe. Der Bauchumfang ist daher ein geeignetes Maß zur Risikoabschätzung. Man weiß heute, dass: 
Bei Frauen ein Bauchumfang ab 80 cm und 
Bei Männern ein Bauchumfang ab 102 cm 
Mit einem erhöhten Risiko für Folgeerkrankungen einhergeht. 
Senken Sie Ihr Risiko! 

Bereits 5-10 cm weniger Bauchumfang senken deutlich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und Diabetes. 

 
Figur 6. Kardiovascular Risiko und Taillenweite mit BMI. [Adapted from: Douketis JD et al. Canadian 
guidelines for body weight classification in adults: application in clinical practice to screen for 
overweight and obesity and to assess disease risk. CMAJ 172:995. (2005)] 
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Figur 7. Adipositas und Kardiovascular Risiko 

New International Diabetes Federation (IDF) Definition of Metabolic Syndrome 

 Central obesity (defined as waist circumference > 94cm for Europidmen and > 80cm for 
Europidwomen, with ethnicity specific values for other groups) plus any two of the following 
factors: 

 raised TG level: >150 mg/dL (1.7 mmol/L), or specific treatment for this lipid abnormality 

 reduced HDL cholesterol: <40 mg/dL (1.03 mmol/L) in males and <50 mg/dL(1.29 mmol/L) in 
females, or specific treatment for this lipid abnormality 

 raised blood pressure: systolic BP >130 or diastolic BP >85 mm Hg, or treatment of previously 
diagnosed hypertension 

 raised fasting plasma glucose(FPG) >100 mg/dL (5.6 mmol/L), or previously diagnosed type 2 
diabetes (If above 5.6 mmol/L or 100 mg/dL, OGTT is strongly recommended but is not 
necessary to define presence of the syndrome) 

1st International Congress on Prediabetes, Berlin, April 14, 2005 

Erkrankungen mit Adipositas 

 Hochblutdruck mit seinen Folgen (Schlaganfall, Herzinfarkt, Nierenschäden) 

 Stoffwechselstörungen 

Diabetes mellitus Type 2 (Altersdiabetes) 
Blutfettwerte / Lipidstörungen (dyslipidaemia, hypertrigliceridaemia) 

 Arthrose (Knie, Hüfte) 

 Krebs (Dickdarm, Uterus, Brust) 

 Kurzere Lebenserwartung 
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Figur 8. Adipositas: andere Organen 

Morbidität und Mortalität der Adipositas 

Risiko erhöht für: 

 Stoffwechselkomplikationen: Diabetes mellitus, Dyslipidämie 

 Kardiovaskuläre Erkrankungen: kardiale Belastung, Hypertonie, Atherosklerose, venöse 
Insuffizienz 

 Statische Komplikationen: Arthrosen, Rückenbeschwerden 

 Pickwick-Syndrom, Schlafapnoe-Syndrom 

 Gallensteinleiden, Mammakarzinom 

 Chronische venöse Insuffizienz, Intertrigo und atrophische Hautveränderungen bei morbider 
Adipositas 

Die Meinung den Ärzten Adipositas ist in Verbindung mit 

 Unzureichend / schlechte Hygiene 

 Non-compliance 

 Übereinstimmung 

 Feindseligkeit 

 Ehrlichkeit 

 Mangel 

 Faulheit 

 Unintelligent 

 Inaktive 

 Schwank Wille 

 Erfolglos 

 Erwarten weniger Erfolg bei Behandlung 

 Bevorzugen keine Adipose Patienten behandeln 

[Puhl R, Brownell KD. Bias, discrimination, and obesity. Obes Res. 9:788. (2001)] 
Die Meinung den Krankenschwestern 

 63% denkt daß Adipositas ist möglich vorangehen Selbstbeherrschung 
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 denkt (22%) Dicke Leuten sind erfolglos 

Änger (43%) 
ungelöst (48%) 
fühlt sich unwohl 

 24% abwehren und 12% zögern behandeln dicke Leute 

Hesitation Adipose Leute wenn suchen Behandlung 

 Verspätung oder absage/Streichung der Termin 

 abspräche in Verlegenheit bringen 

 Gewicht 

 wahrscheinlich suchen weniger medizinische Dienstleistung 

 weniger verschaffen / bekommen Untersuchung wegen negative Körper-image 

 negative bemerken in Praxis Umgebung 

 nicht stören meine umfang 

 nicht geeignete Sitzplatz 

 zu kleine kitten "beschuldigen wegen Gewicht 

Lebensproblemen 

 persönliche Hygiene 

 Bewegung um Haus 

 Reisen (Wagen, Flugzeuge) 

 zum Restaurant gehen 

 zum Arzt gehen 

 Kleider zu kaufen 

 probieren Schuhe 

 aufheben etwas vom Boden 

 aufstiegen Stufe 

 Arbeitsplatz zu finden 

 wohl zu Leben 

Geschichte 

 Gewichtsgeschicte 

 Abnehmenkur 

 Lebensweise 

 Komorbidität 

 Psychiatrische Untersuchung 

 Motivation 

 möchten zu wechseln 

 Barriere bei Behandlung 

Problemen und Schaden in Gewicht Management 

 Depression 

 Binge eating disorder 

 Defizit in Aufmerksamkeit 

 Osteoarthritis 

 Obstructive sleep apnea 

 Gastro-esophageal reflux disease 
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 Hypoandrogenemia 

 Polycystic Ovarium 

 Diabetes mellitus 

 Obesogenic Medikation 

Medikation folgen zum Übergewichtig 

 Psychotropische agents 

 Antidepressant drugs (tricyclic antidepressants, monoamine oxidase inhibitors) 

 Antipsychotische drugs 

 Lithium 

 Anticonvulsant agents 

 Valproicsäure (Depakene) 

 Carbamazepine (Tegretol) 

 Steroid Hormons 

 Corticosteroids 

 Östrogen, Progesteron 

 Insulin und oral hypoglycemic agents 

 Beta-blockers 

Soziale Problemen 

 Arbeitsplatz 

 Behinderung 

 Versicherung 

 Unterstützung 

Epidemiologie 

 Weltgesundheitsorganisation(WHO) schätz 

 Weltweite eine Milliarde übergewichtige Menschen und mehr als 300 Millionen Adipöse 

 Im Deutschland (16 Millionen zu Dick20% der Bevölkerung) 

 Griechen mit 78% 

 USA 67% 

 Ungarn? 

 

 
Figur 9. Verteilung der Bevölkerung nach Body Mass Index (n: 18.763. [Halmy 1998] 
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Figur 10. Prävalenz der Adipositas in Ungarn 
 

 
Figur 11. Prävalenz der Adipositas in den USA, 1985 
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Figur 12. Prävalenz der Adipositas in den USA, 1986 
 

 
Figur 13. Prävalenz der Adipositas in den USA, 1987 
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Figur 14. Prävalenz der Adipositas in den USA, 1988 
 

 
Figur 15. Prävalenz der Adipositas in den USA, 1989 
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Figur 16. Prävalenz der Adipositas in den USA, 1990 
 

 
Figur 17. Prävalenz der Adipositas in den USA, 1991 
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Figur 18. Prävalenz der Adipositas in den USA, 1992 
 

 
Figur 19. Prävalenz der Adipositas in den USA, 1993 
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Figur 20. Prävalenz der Adipositas in den USA, 1994 
 

 
Figur 21. Prävalenz der Adipositas in den USA, 1995 
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Figur 22. Prävalenz der Adipositas in den USA, 1996 
 

 
Figur 23. Prävalenz der Adipositas in den USA, 1997 
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Figur 24. Prävalenz der Adipositas in den USA, 1998 
 

 
Figur 25. Prävalenz der Adipositas in den USA, 1999 
 
Epidemiologische und wirtschaftliche Folgen 

 Adipositas im Kindes-und Jugendalter 

 Etwa jeder dritte erwachsene Bundesbürger ist deutlich übergewichtig medizinischen 
Gründen 

 Knapp 5 % aller Gesundheitsausgaben in den Industrieländern werden für die Behandlung 
der Adipositas und ihrer Folgen aufgewendet. 

 Verkürzte Lebenserwartung 

 Laut WHO jährlich in EU 250.000 Menschen 

 Weltweit 2-5 Millionen 
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 Herz-Kreislauf Erkrankungen als direkte Folge des Übergewichts 

 EU schätz 2-8% Gesundheitskosten in der EU auf der Konto der Behandlung von 
Übergewichtigkeit und Adipositas 

Ursachen? 

 städtische Lebensstil 

 Mangeln der Bewegung 

 zu fettem Essen 

 Sitzender Tätigkeiten 

Deutsche Adipositas-Gesellschaft wurde 1985 gegründet 
“Public Health”-Aspekte der Adipositas hervorzuheben. 
Hierzu wurde ein „Nationaler Aktionsplan gegen Übergewicht” 
Ungarische Adipositas Gesellschaft gegründet in 1992 
ECO 2007 in Budapest 
 

 
Figur 26. Die Behandlung der Adipositas 

Therapie 

Diät + Bewegung (Sport) 
Medizinische 

 Intestinale Absorptionkontrolle der Fett (orlistat, Xenical®) 

 Appetitverringerung (sibutramin, Reductil®) 

 Endocannabionid-System (rimonabant, Accomplia®) (nicht mehr in Europe) 

Chirurgische 
Chirurgische Methoden in der Adipositas-Therapie 

 Magenband 

 Magenballon 

 Magen-Bypass 

Indikation 

 Bei morbider Adipositas(BMI >40 kg/m2) 

 Sollte man grundsätzlich auch eine operative Therapie in Erwägung ziehen. 
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 Dieser Grad der Adipositas kann mit konservativen Vorgehensweisen nur in Ausnahmefällen 
erfolgreich behandelt werden. 

 Es sind Gewichtsabnahmen um 50 kg notwendig. 

 Mißerfolg bei mindestens zwei professionell durchgeführten Gewichtsabnahmeprogrammen 
und schwerwiegenden Begleitkrankheiten (z.B. Arteriosklerose, Mikroangiopathie) 
angegeben. 

Als Kontraindikation gilt 

 ein Lebensalter über 60 

 psychische Störungen 

 eine zu erwartende mangeln der Kooperation nach der Operation 

Chirurgische Methoden in der Adipositas-Therapie 

 unterscheidet man die restriktive 

 arbeiten nach dem Prinzip, die Menge der aufgenommenen Nahrung zu vermindern. 

 und die malabsorptive Operationsmethoden: arbeiten nach dem Prinzip, die aufgenommene 
Nahrung an Teilen des Verdauungstraktes vorbei zu leiten. 

 auch kombinierte Verfahren finden Anwendung 

Magenband (Laparoskopisches Gastric Banding) 

Bei der Operation wird ein Band aus Silikon unterhalb der Kardia um den Magen gelegt, wodurch ein 
kleiner Vormagen entsteht, der vom restlichen Magen nun getrennt ist. 
Verbunden ist der neu entstandene Vormagen und der Restmagendurch eine noch vorhandene 
Öffnung, die ca.1cm groß ist. Der operative Eingriff findet immer unter Vollnarkose statt. Nach der 
Operation ist noch ein stationärer Aufenthalt notwendig (2 Tage bis 2 Wochen). 

 restriktive Methode erstmalig im Jahr 1983, New Jersey 

 Der Speisebrei sammelt sich im Vormagen und dehnt diesen aus; der Patient kann nicht mehr 
Nahrung zu sich nehmen, als in den Vormagen passt. Hier ansetzende Rezeptoren und 
Botenstoffe bewirken ein vorzeitiges Sättigungsgefühl des Patienten bereits nach geringer 
Nahrungszufuhr. 

 Das Magenband ist im Durchmesser postoperative verstellbar. Das geringe Volumen der 
Magentasche und der verengte Verbindungskanal zum Restmagen erzwingen beim Patienten 
eine Veränderung des Essverhaltens. 

 Zu große Nahrungsmengen oder -brocken könnten den Vormagen und den Verbindungskanal 
verstopfen (Folge: Erbrechen); demnach muss die Nahrung gründlich gekaut und in geringen 
Mengen aufgenommen. 

 Das Operationsziel liegt in der Reduktion von mindestens 25 Prozent des Übergewichts. 

 Durch die Aufnahme von Süßigkeiten und kalorienreichen Getränken kann der 
Gewichtsabnahme-Effekt des Magenbandes erheblich gemindert werden. 

 Das Magenband lässt sich postoperative wieder entfernen. 

 Vorteile des Verfahrens liegen in dem minimalen operativen Eingriff. 

 Die Kosten für diese Operation werden nicht in allen Fällen von der Krankenkasse 
übernommen. 

 Gegebenenfalls müssen Patienten mit erforderlichen Folgeoperationen, wieEntfernung von 
Fettschürzen, rechnen. 

Prinzip 

 Nach der Operation wird von dem Patienten eine gute Kooperationsbereitschaft gefordert. 
Wichtig ist, dass dieser die Speisen der Nahrungsaufnahme gut zerkaut und kleine 
Mahlzeiten zu sich nimmt. 
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Effektivität 

 Die Anwendung des Magenbandes ist sehr effektiv. Bei fast allen Patienten gelingen sehr 
gute Gewichtsabnahmen. In einigen Publikationen wird von einer 40-60 prozentigen 
Verringerung ausgegangen. 

 Carey, Pliego und Raymond (2006) untersuchten die Reduzierung der fettfreien Masse nach 
dem chirurgischen Eingriff. Zwölf Monate nach der Operation kam es zu einem 
durchschnittlichen Gewichtsverlust von 50,9 kg, wobei sich die Fettmasse um 38 kg und 
fettfreie Masse um ca. 13 kg reduzierte. 

Komplikationen 

 Es kann zum u.a. zum Verrutschen des Magenbandes kommen, so dass ein erneuter Eingriff 
notwendig wird, um das Magenband wieder richtig zu positionieren. 

 Neafet al. (2007)konnten an ihrer Patientengruppe zeigen, dass über einen Zeitraum von 5 
Jahren bei 11,7 Prozent aufgrund von Komplikationen Reoperationen durchgeführt werden 
mussten 

Magenballon (BIB/ Bio Enterics Intragastric Balloon-Program) 

 restriktiven Methode 

 wird ein Magenballon aus Silikon-Elastomer mittels eines Gastroskops in den Magen 
eingeführt und mit einer Lösung befüllt. 

 Der Ballon schwimmt anschließend frei im Magen, verringert so das Magenvolumen und 
bewirkt damit ein vorzeitiges Sättigungsgefühl. 

 Begleitend wird der Patient durch Ernährungs-und Verhaltensberatung unterstützt 

 Die Anwendungsdauer beträgt maximal 6 Monate. 

 Der durch den Ballon bereits partiell gefüllte Magen zwingt den Patienten, sein Essverhalten 
zu ändern, denn zu rasche und zu mengenreiche Nahrungsaufnahme bewirkt nun Übelkeit. 

 Die Angaben zur Gewichtsabnahme differieren erheblich; 

 Einsetzen eines Magenballons ihren BMI um bis zu 5 kg/m² reduzieren konnten. 

 Der Magenballon lässt sich wieder postoperativ entfernen. 

 Vorteile dieses eigentlich nicht chirurgischen Verfahrens liegen in dem ambulanten, 
unkomplizierten Eingriff. 

 Nachteile liegen in dem Risiko eines Darmverschlusses durch einen defekten Magenballon 
(ein Defekt lässt sich durch Färbung des Urins erkennen, da dem Ballon zur Kontrolle 
Methylenblau hinzugegeben wird). 

 Die Kosten für diese Operation, die bei 2.900 bis 3.900 EUR liegen, werden in der Regel nicht 
von der Krankenkasse übernommen. 

 Gegebenenfalls müssen Patienten mit erforderlichen Folgeoperationen, wie Entfernung von 
Fettschürzen, rechnen. 

Allgemeine Informationen 

 Ca. 3-10 Monate bleibt der Magenballon im Magen 

 Der Magenballon reduziert die Füllmenge des Magens um ca. 20 bis 50 Prozent. 

 Die Flüssigkeit, die sich im Magenballon befindet liegt ca. zwischen 200 und 500 ml 

Magen-Bypass (RNY/ Roux-en-Y-Gastric-Bypass-Operation) 

 Bei dem Magen-Bypass-Verfahren wird ein kleiner Teil des oberen Magens mit einer 
Dünndarmschlinge verbunden und so vom Restmagen getrennt verbunden und so vom 
Restmagen getrennt. 

 Zugeführte Nahrung gelangt über den Vormagen direkt in den Dünndarm. 
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 Teile der Nahrungspassage: Restmagen, Teile des Dünndarms und der Zwölffingerdarm –
werden so umgangen und Verdauungssäfte später zugeführt. 

 Die Nahrungsaufnahme und Fettverdauung werden so eingeschränkt. 

 Dieser Eingriff ist kaum reversibel 

 Die Kürze der Nahrungspassage -also der gemeinsame Weg von Nahrung und 
Verdauungssäften-steht im Zusammenhang mit der Höhe der wahrscheinlichen 
Gewichtsabnahme, allerdings auch mit auftretenden Nebenwirkungen. 

 Das bedeutet, je kürzer der verbleibende Dünndarm, umso höher die Gewichtsabnahme und 
das Risiko von Nebenwirkungen. 

 Dieses Verfahren stellt eine Kombination aus restriktivem und malabsorptivem Verfahren 
dar. 

 Es wird in der Regel erst bei Patienten ab einem BMI von 50 kg/m² angewandt oder 

 wenn restriktive Verfahren bei einem Patienten keinen Erfolg brachten 

 Die Unverträglichkeit eines Magenbandes kann die Umstellung auf einen Magen-Bypass 
erforderlich machen. 

 Dies erfordert eine aufwändige, anspruchsvolle Operation mit relativ hohem 
Komplikationsrisiko 

 Der Magen-Bypass zwingt den Patienten zu einer Veränderung seines Essverhaltens, denn zu 
rasche und zu mengenreiche Nahrungsaufnahme führen hier zu Erbrechen und Übelkeit. 

 Die Aufnahme von vielen Süßigkeiten und zuckerhaltigen Getränken kann zu dem 
sogenannten "Dumping-Syndrom" führen. 

 Untersuchungen belegen, dass Patienten mit einem Magen-Bypass bis zu 75 Prozent ihres 
Körpergewichts abbauen konnten. 

 Vorteile dieser Methode liegen in der hohen Gewichtsabnahme. 

 Nachteile liegen in der Relevanz des Eingriffs, in der Möglichkeit eines Lecks am Magen-
Dünndarm-Übergang, in möglicher Maldigestion, so wie in unzureichender 
Nährstoffversorgung. 

Die "International Federation for the surgery of Obesity" hat Leitlinien für die Indikation 

 operativer Maßnahmen bei Adipositas -worunter natürlich auch das Einsetzen von einem 
Magenband gehört -entwickelt: 

 Morbide Adipositas mit BMI >40 kg/m²oder ≥40 kg Übergewicht 

 Mehrere erfolglose konservative Therapieversuche unter ärztlicher Aufsicht 

 Ausgeprägtes metabolisches Syndrom 

 Alter zwischen 18 und 60 Jahren 

Faktoren, die als Kontraindikation sind 

Hier sollte also kein Magenband eingesetzt werden: 

 Psychiatrische Erkrankungen 

 Endokrinologische Ursachen der Adipositas 

 Dauertherapie mit Kortikosteroiden und Salizylaten 

 Suchterkrankungen (z.B. Alkohol, Drogen) 

 Fehlende Compliance des Patienten 

 Erkrankungen des oberen Gastrointestinaltrakts 

 Malignome, Morbus Boeck 

Medikamenten 

Das Reductil (verschreibungspflichtig) 
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Das Medikament Reductil enthält den Wirkstoff Sibutramin und ist verschreibungspflichtig. Die 
Verschreibepflicht begründet sich durch die mehr oder minder gravierenden Nebenwirkungen des 
Präparats. Reductil ist nur bei stark übergewichtigen Personen mit einem BMI über 30 bzw. ab einem 
BMI von 27 bei Vorliegen eines weiteren Risikofaktors wie Diabetes indiziert. 
Wirkungsweise von Reductil: Während der Nahrungsaufnahme kommt es zu einer 
Magenausdehnung. Durch Dehnung der Magenwand schütten die Synapsender Nervenzellen den 
Botenstoff Serotonin und Noradrenalin aus, die in der Folge zu Sättigungsgefühlen führen. Hier setzt 
Sibutramin an, in dem es dafür sorgt, dass Noradrenalin und Serotonin länger im synaptischen Spalt 
verbleiben und nicht wieder von den Nervenzellen aufgenommen werden. Sibutramin ist also ein 
sogenannter Serotonin-Noradrenalin wiederaufnahmehemmer. Durch die vermehrte Anreicherung 
des Sibutramin im Synaptischen Spalt setzen Sättigungsgefühle schneller ein bzw. sind intensiver. Ein 
weiterer Wirkmechanismus von Sibutramin ist eine erhöhte Thermogenese des Körpers (Steigerung 
der Wärmeproduktion), wodurch es zusätzlich zu einem leicht erhöhten Energieverbrauch kommt, 
der jedoch insgesamt sehr gering ist und von daher vernachlässigt werden kann. 
Nebenwirkungen von Reductil: Kopfschmerzen, Mundtrockenheit, Appetitlosigkeit, Übelkeit und 
Erbrechen. Weiterhin können Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck und Taubheitsgefühle 
vorkommen. Reductil sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden, da es zu 
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten kommen kann. Das Medikament darf nicht 
eingenommen werden bei Überfunktion der Schilddrüse, Angina pectoris, Bluthochdruck, Epilepsie, 
bei gleichzeitiger Einnahme von Antidepressiva und Neuroleptika sowie bei Vorhandensein von 
Herzrhythmusstörungen und Leber- und Nierenfunktionsstörungen. 
Wirkstoff Orlistat Xenical 
Xenical ist ein Medikament und unterliegt der ärztlichen Verschreibepflicht. Die Verschreibepflicht 
begründet sich durch die mehr oder minder gravierenden Nebenwirkungen der Präparate. Xenical ist 
nur bei stark übergewichtigen Personen mit einem BMI über 30 bzw. ab einem BMI von 27 bei 
Vorliegen eines weiteren Risikofaktors wie Diabetes indiziert. 
Wirkungsweise von Xenical: Orlistat hemmt die Fettverdauung im Darm. Der Wirkmechanismus ist 
dabei folgender: Durch Nahrung aufgenommenes Fett wird normalerweise im Darm durch Enzyme in 
freie Fettsäuren und in Monoglyceride umgewandelt und so für den Körper verwertbar gemacht. 
Hier setzt der Wirkstoff Orlistat an. Im Magen und oberen Dünndarm bindet es sich an die aktiven 
Strukturen der fettspaltenden Enzyme und hemmt deren Wirksamkeit. Etwa 30 Prozent der 
aufgenommenen Fette werden so mit dem Stuhl unverdaut wieder ausgeschieden. 
Nebenwirkungen: Zu den Nebenwirkungen von Xenical gehören Blähungen, fettige und flüssige 
Stühle und Stuhlinkontinenz. Zur Abschwächung dieser Symptome wird empfohlen, den Fettgehalt in 
der Nahrung zu reduzieren. Weitere Nebenwirkungen sind Mattigkeit, Kopfschmerzen und 
allergische Reaktionen. Da Orlistat möglicherweise die Aufnahme der fettlöslichen Vitamine A, D, E, K 
beeinträchtigt, wird eine obst-und gemüsereiche Kost empfohlen. Orlistat (bzw. Xenical) sollte nur 
nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden, da es zu Wechselwirkungen mit anderen 
Wirkstoffen, vor allem Ciclosporin, kommen kann. Das Medikament darf nicht eingenommen werden 
bei Cholestase (Lebererkrankung), Überempfindlichkeit gegenüber Orlistat bzw. weiteren 
Bestandteilen von Xenical sowie chronischem Malabsorptionssyndrom (ungenügende 
Nährstoffaufnahme aus dem Verdauungstrakt). Kinder, Schwangere und stillende Mütter dürfen 
Xenical nicht einnehmen. 
Abführmittel (Laxantien) 
Laxantien werden missbräuchlich als Abnehmhilfe eingesetzt. Sie wirken erst im Enddarm, wo 
bereits alle Nährstoffe verdaut sind. Produkte sind Aloe, Faulbaumrinde oder Sennablätter. 
Nebenwirkungen: Kaliummangel, der zu Herzrhytmusstörungen führen kann, träger Darm bei 
Dauereinnahme. Abführmittel sind für eine Gewichtsabnahme keines falls geeignet. 
Entwässerungsmittel (Diurektika) 
Diurektika schwemmen Wasser aus dem Körper. Entsprechende Präparate enthalten z.B. Spargel, 
Birkenblätter, Brennnesselkraut, Hauhechelwurzel, Gartenbohnenhülsen, Wacholderbeeren oder 
Zinnkraut. Die Nierentätigkeit wird angeregt, aber kein Fett verbrannt. Nebenwirkungen: 
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Kaliummangel, der Herzrhytmusstörungen bewirken kann, Risiko von Blutgerinnselbildung durch 
Wasserentzug und verminderte Hirnleistung durch Waserentzug. 
Entwässerungsmittel sind für eine Gewichtsabnahme keinesfalls geeignet. 
CM3-Konzept 
CM3 Alginat enthält den pflanzlichen Inhaltstoff Natrium-Alginat aus der Meeresalge Laminaria 
digitata. Nach Auflösung der Kapsel im Magen entfaltet sich zu einem weichen gelartiger Körper. 
Verwelt über 6-8 Stunden im Saueren Millieu des Magens stimuliert er die Sättigungssensoren in der 
Magenwand erzeugt so ein mechanische lang anhaltendes Sättigunggefühl. 
Diät und Bewegung = Abmagerungskur 

 Energiebalance 

 weniger Energie (Kalorie) einnehmen wie brauchen 

 täglich Männer <2500, Frauen <2000 kcal 

Gefahren ‘Recommending Weight Loss vs. Weight Maintenance‘ 

 Menge Relapse rate 

 Frustration 

 Kosten 

 Gefahr ‘weightcycling’ Jo-Jo Effekt 

 Wichtiger zu sein ‘fit’denn ‘mit weniger Fett’ 

 Anderen in Lebensweise ist manchmal wenig Pharmakotherapie oder Chirurgische Lösung 

Aktuelle Deficiten in Adipositas Management 

 Adipositas ist ein Zustand, wie Hypertension oder Diabetes 

 Wenige Kenntnissen der Medizinische Stab 

 Wenig Berichterstattung Behandlung für verschiedene Behandlungsmethoden (Diät, 
Medikation, Chirurgie) 

Problemen in Adipositas-Management 

 Mehrere Risiko Faktoren 

 Wenige ‘evidence-based‘ Strategie 

 Effektivität der Konservative Behandlungsmethoden 

 Psychosoziale Problemen 

 es braucht mehrere Zeit für Diagnose und Behandlung 

 Stigmatisation und Diskrimination 
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Figur 27. Ergebnisse – Schulung 
 

 
Figur 28. Ergebnisse – Mahlzeiten 
 

 
Figur 29. Die Ernährungspyramide 

„Take home messages” 

 Prävention 

 Gesundliche Lebensweise 

 Ernährung 

wichtige Homepages 

www.adipositas-gesellschaft.de 
www.adipositas-online.com 
www.ernaehrung.de/tipps/adipositas/ 
www.iaso.org 
www.easo.org 
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www.elhizastudomany.hu 

Essentielle Hypertonie 
Dr. Péter Kotányi 

Hypertonie 

Nach WHO Kriterien gilt ein systolischer Blutdruck höher als 140 mmHg, oder ein diastolischer 
Blutdruck höher als 90 mmHg als definierte Hypertonie. 
Hypertonie Einteilung nach Ursache 

 Primäre Hypertonie, die ohne erkennbare Ursachen entsteht 

 sie wird auch als essentielle Hypertonie bezeichnet (ca. 85% der Hypertonie Fälle) 

 Sie stellt den überwiegenden Anteil der Hypertonie Fälle dar. 

 Sekundäre Hypertonie 
o Renale Hypertonie 
o Endokrine Hypertonie 
o Gefäßerkrankungen 
o Tumoren 

Pathogenese 

Die Pathogenese der primären Hypertonie ist so komplex, daß sie bislang nicht vollständig geklärt 
werden konnte. Unter den vielen Faktoren die hormonelle und neuronale Stimulation des 
Gefäßtonus wird als wichtigste genannt (RAS). 

Das Risiko 

Hoher Blutdruck führt auf Dauer zu einer Überlastung von Herz und Gefäßen. Damit einhergehend 
steigt das Risiko, ein Herz-Kreislauf-Erkrankung und weitere Organschäden davonzutragen. 

 Nierenschäden 

 Herzschwäche, Herzinfarkt 

 Schlaganfall 

Symptome 

Meist asymptomatisch. 
Uncharachteristische Beschwerden, sowie Kopfschmerzen, Schwindel, Epistaxis. 
Bei stark erhöhten Blutdruck können Belastungsdyspnoe, Angina pectoris, Palpitation, Übelkeit, 
Sehstörungen hinzutreten. 

Diagnose 

Die Messung des Blutdruckes im Vordergrund 
Es gilt bestätigt, wenn eine mindestens dreimalige Messung an drei verschiedenen Tagen in sitzender 
Position nach paarminutiger Ruhe erhöhte Blutdruckwerte zeigt. 

 Anamnese, Familienanamnese 

 Auskultation 

 Ophthalmoskopie (Augenhintergrund) 

 Labor: Harnstatus, Serumelektrolyte, Kreatininclearene, TSH, Cholesterin, Blutzucker 

 EKG, Echokardiographie 

Therapie 

 Frühzeitige Therapie wird benötigt, um späteren Organschade vorzubeugen 
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 Das Ziel der Therapie ist es, den Ruhe-Blutdruck unter Werte von 140/90 mmHg, bei 
Diabetikern unter 130/80 mmHg zu senken. 

 Die Hypertonie-Therapie ist individuell und sehr vielfältig. 

Lebensstil und Ernährung 

 Bewusster Genießen 

 Übergewicht reduzieren 

 Ernährung umstellen 

 Körperlich aktiv werden 

 Seele im Lot 

 Geeignete Sportarten 

Medikamente 

 Diuretika 

 Beta-blocker 

 Kalzium-Antagonisten 

 ACE (Angiotensin-Converting-Enzyme) Hemmer 

 Angiotensin-II-Antagonisten 

 Alfa-1 adrenerg Hemmer 

 Imidazolin-I-1 Agonisten 

 Zentral Wirkende α-1 Agonisten 

 Direkt Wirkende Vasodilatatoren 

Diuretika 
Regen die Nieren an, mehr Wasser aus dem Körper auszuscheiden. Die so verringerte 
Flüssigkeitsmenge im Blutkreislauf sorgt für einen geringeren Druck in den Gefäßen. Sie gehören zu 
den ältesten Blutdruckmedikamentes. 

Betablocker 
Sie blockieren die so genannten Beta-Rezeptoren am Herzen und in den Gefäßen. Dadurch können 
die Blutdruck erhöhenden Hormone Adrenalin und Noradrenalin nicht mehr im vollem Umfang an 
die Rezeptoren binden und wirken. Die Herzfrequenz und die Schlagstärke wird gesenkt und das Blut 
mit weniger Druck in den Blutkreislauf gepumpt, woraufhin der Blutdruck sinkt. 

Kalzium-Antagonisten 
Sie verringern die Aufnahme von Kalzium in die Gefäßmuskulatur, wodurch diese sich nicht mehr 
zusammenziehen können und weit gestellt bleiben. Dadurch sinkt der Druck in den Gefäßen. 

ACE (Angiotensin-Converting-Enzyme) Hemmer 
ACE-Hemmer blockieren das Enzym, welches die Bildung eines gefäßverengenden Stoffs (Angiotensin 
II) unterstützt. Somit vermindern sie den Druck in den Blutgefäßen und verhindern, daß der Körper 
zuviel Salz und Wasser speichert. Dies wiederum schützt in gewissem Masse auch die Nieren. 

Angiotensin-II-Antagonisten 
(AT1-Blocker) oder Sartane: sie blockieren die Hormon-Rezeptoren auf der Oberfläche von 
Blutgefässen. Dadurch kann Angiotensin II seine gefäßverengende Eigenschaft nicht mehr richtig 
entfalten und der Blutdruck sinkt. Gleichzeitig bremsen sie den Herzmuskel in den 
Anspannungsphasen und verbessern somit die Effizienz des Herzens, da weniger Sauerstoff 
verbraucht wird. 
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Alfa-1 adrenerg Hemmer 
Als Alphablocker werden Arzneistoffe bezeichnet, die als Antagonisten an alpha1 und an alpha2 
Adrenozeptoren die Wirkunkg von Adrenalin und Noradrenalin aufheben. Dementsprechend werden 
sie zur Senkungerhöhten Blutdrucks, aber auch zur Behandlung der benignen Prostatahyperplasie 
und sexueller Dysfunktionen eingesetzt. 

Imidazolin-I-1 Agonisten 
I1-Imidazolin-Rezeptor-Modulatoren, wie Rilmenidin sind aufgrund ihrer guten antihypertensiven 
Wirksamkeit, ihrer antialbuminurischen Wirkung und ihres günstigen Nebenwirkungsprofils eine 
wichtige Erweiterung für die Behandlungsmöglichkeiten von Patienten mit arterieller Hypertonie 
und/oder nephrologischen Erkrankungen. I1-Imidazolin-Rezeptor-Modulatoren stellen wegen ihrer 
guten antihypertensiven Wirksamkeit und ihres günstigen Nebenwirkungsprofiles geeignete 
Kombinationspartner in der Hypertoniebehandlung nephrologischer Patienten dar. Andererseits 
besteht neues Interesse an der Rolle der sympathischen Überaktivität für die Progression renaler 
Erkrankungen. In Hinblick auf die Progressionsverzögerung renaler Erkrankungen sind neue 
Untersuchungen mit Rilmenidin und Moxonidin von Interesse. Für beide Substanzen konnten 
Proteinurie-reduzierende Eigenschaften nachgewiesen werden. 

Zentral Wirkende alfa-1 Agonisten 
Mit Antisympathotonika bezeichnet man Wirkstoffe, die die Aktivität des sympathischen 
Nervensystems – d.h. eines Teils des unwillkürlichen Nervensystems – herabsetzen. Der Blutdruck 
senkende Effekt dieser Wirkstoffgruppe beruht nicht auf einer direkten Wirkung an den 
Blutgefässen, sondern das zentrale Nervensystem (z.B. Gehirnzellen) wird beeinflusst. Bestimmte von 
den Gehirnzellen ausgehende Nervenimpulse, welche die Arterien zu einer Engstellung veranlassen 
oder das Herz zu verstärkter Pumptätigkeit anregen, werden gehemmt. Aufgrund ihrer teilweise sehr 
heftigen Nebenwirkungen, die von Mittel zu Mittel verschieden sind, werden diese Arzneie 
heutzutage nicht mehr so oft verschrieben, am ehesten kommen sie in der Kombinationstherapie 
zum Einsatz. 

Direkt Wirkende Vasodilatatoren 
Minoxidil ist bekannt als Mittel gegen Bluthochdruck - doch auch bei Haarausfall wird Minoxidil 
mitunter sehr erfolgreich angewendet. In 70 bis 80 % der Fälle, in denen Minoxidil eingesetzt wird, 
soll der Haarausfall aufgehalten werden können - und bei nahezu 30 % kommt es Berichten zufolge 
sogar durch Minoxidil zu erneutem Haarwuchs. 

 
Gruppe Wirkstoff Dosierung Marken-

namen© 

Diuretika Thiazide 
Indapamid 
Schleifendiuretika: Furosemid 
Clopamid 
Kaliumsparende Diuretika 
Andere: xipamid 

12,5-25 mg 
1,5 mg 
20-120 mg 
10-20 mg 
50-200 mg 

Esidrex 
Lozol 
Furosemid 
Brinaldix 
Spiron 

Betarezeptoren-
blocker 

Atenolol 
Metoprolol 
Bisoprolol 
Carvedilol 
Nebivolol 
Propranolol 
Pindolol 
Betaxolol 
Andere: Talinolol, Oxprenolol, Celiprolol, 

50-100 mg 
50-200 mg 
5-10 mg 
12,5-25 mg 
5 mg 
160-240 mg 
10-30 mg 
10-20 mg 

Tenormin 
Lopressor 
Concor 
Dilatrend 
Nebilet 
Huma-Pronol 
Visken 
Lokren 
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Bopindolol, Esmolol 
Kalzium 
antagonisten 

Dihydropyridine: Nifedipin, 
Amlodipin, 
Felodipin, 
Nisoldipin, 
Nitrendipin. 
Phenylalkylamine: Verapamil 
Benzothiazepine: Diltiazem 
Andere: Nilvadipin 

10-60 mg 
5-10 mg 
5-10 mg 
10-20 mg 
20 mg 
240-360 mg 
90-360 mg 

Adalat 
Norvasc 
Plendil 
Baymycard 
Baypress 
Isoptin 
Dilzem 

Angiotensin-
converting-
enzyme-Hemmer 

Benazepril 
Captopril 
Perindopril 
Ramipril 
Enalapril 
Fosinopril 
Lisinopril 
Quinapril 
Trandolapril, 
Andere: Cilazapril, Sirapril, Moexipril 

10 mg 
12,5-50 mg 
4-16 mg 
2,5-10 mg 
10-40 mg 
10-40 mg 
10-20 mg 
10-20 mg 
2-4 mg 

Lotensin 
Capoten 
Coversyl 
Altace 
Renitec 
Monopril 
Lisopress 
Accupro 
Gopten 

ATI-ATII Rezeptor- 
antagonisten 

Candesartan 
Eprosartan 
Losartan 
Irbesartan 
Valsartan 
Telmisartan 
Andere: Olmesartan 

8-16 mg 
600-800 mg 
12,5-100 mg 
150 mg 
80-160 mg 
40-80 mg 

Atacand 
Teveten 
Cozaar 
Irabel 
Diovan 
Micardis 

Alpharezeptorenbl
ocker 

Terazosin 
Prazosin 
Doxazosin 
Andere: Bunazosin 

1-5 mg 
0,5-4 mg 
1-4 mg 

Hytrin 
Minipress 
Cardura 

Imidazolin Rilmenidin 1 mg Hyperium 
Zentral wirksame 
Sympathikolytika 

Clonidin 
Alphamethyldopa 
Moxonidin 

0,1-0,3 mg 
0,5-2 g 
0,2-0,4 mg 

Catapresan 
Dopegyt 
Cynt 

Direkt wirkende 
vasodilatatoren 

Dihydralazin 
Minoxidil 

37,5-150 mg 
5-10 mg 

Depressan 
Loniten 

© Es sind nur Beispiele, Markennamen ändern sich von Sprachgebiet zu Sprachgebiet. 
Kombination 

 Niedrigdosierte Kombination von Diuretika und ACE Hemmer oder Angiotensin.II-
Antagonisten 

 Kombination von Kalzium-Antagonisten und Betablocker 

 Kombination von Kalzium-Antagonisten und ACE Hemmer 

 Kombination von Kalzium-Antagonisten und Angiotensin-II-Antagonisten 
 
Gruppe Wirkstoff Dosierung Marken-namen© 

Betablocker + 
Diuretika 

Bisoprolol + hydrochlorothiazide 
Pindolol + clopamide 

5 mg + 12,5 mg 
10 mg + 5 mg 

Concor plus 
Viskaldix 

Betablocker + 
Kalzium-
Antagonisten 

Metoprolol + felodipine 47,5 mg + 5 mg Logimax 

ACE Hemmer + Enalapril + thiazide 20 mg + 12,5 mg Co-Renitec 
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Diuretika Ramipril + thiazide 
Perindopril + indapamide 
Quinapril + thiazide 

2,5-5,0/12,5-25 mg, 
8 mg + 1,5 mg 

Tritace HCT 
Coverex Komb 
Accuzide 

ACE Hemmer + 
Kalzium-
Antagonisten 

Lisinopril + amlodipine 
Ramipril + felodipine 
Tradolapril + verapamil 

10 mg + 5 mg 
5 mg + 5 mg 
2 mg + 180 mg 

Lisonorm 
Triasyn 
Tarka 

Angiotensin-II-
Antagonisten + 
Diuretika 

Losartan + thiazide 
Irbesartan + thiazide 
Telmisartan + thiazide 

50 mg + 12,5 mg 
150 mg + 12,5 mg 
40-80 mg + 12,5 mg 

Hyzaar 
Coaprovel 
Micardis plus 

 

Psychiatrische Krankheiten und psychotherapische Aspekten in ihren 
Behandlungen 
Dr. Marianne Reis 

1.Große psychiatrische Krankheitsbilder: 

 Schizophrenie, Paranoia … 

 Psychiatrische Behandlung 

 Medikament + Psychotherapie 

2. Gemütstörungen: 

 Depression, PMD 

 Psychiatrische Behandlung 

 Medikament + Psychotherapie 

3. Ängstige (Anxiose) Erscheinungen: /DSM IV. JNC VI. 

 GAD, Panik, Phobien, OCD, PTSD 

 Nicht unbedingt psychiatrische Behandlung 

 Psychotherapie + Medikament 

Angst als Signal 

vorteilhaft 

 hilft bei Abwehr der Gefahr (kämpfen oder weglaufen) 

 Prüfung, Künstler, Leistung erhöht sich (arousal) 

hemmend 

 quantitativ - qualitativ zu viel ist 

Facilitierende oder debilisierende Wirkung + Verfolger beschwindeln 
Symptomen der Angst: 

psychomotorische Unruhigkeit 

 Reden 

kein feedback: verwirrt, konfus 
zu viel: Schwierigkeiten in Kommunikation 

 Distanzhalten der Gefühlen in Verbindungen (Verschlossenheit) 

 Störung des Klarsehens, Entfernung von der Objektivität 

 Hemmung der Aktivität 
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GAD 

Qualitativ-quantitativ Erhöhen der Angst 
Relativ kleine Impulse verursachen 
Dauernd (mehr als 6 Monaten) 
Merkmal: Dauerhaftigkeit 
Symptomen: 

 Konzentrationstörungen 

 Memorieschwachung 

 Schlafstörungen 

 Defizit in Leistfähigkeit 

 Müdigkeit 

 Irritabilität, Sensitivität 

 Therapie: kognitiv, analytische und a. 

Panik Syndrom 

Kennzeichen: Anfalle, Attacke; rascher Anfang, intensiv Anxietas, langsame Lösung 
Symptomen: 

 anginiformer Schmerz, Tachykardie, Dyspnoe 

 Schwindelgefühl 

 Parenthesen 

 Schweiß 

 subjektive Angst vor Verloren der Selbstkontrolle und wahnsinnig werden 

Zwei Formen: mit oder ohne Agoraphobie 
Therapie: kognitiv-behavior, Relaxation (autogen Training), analytische 
Phobia 

Irrationale Angst vor einem Objekt, Stelle, Tier, Situation 
Merkmal: Objekt angebundene Angst 
Sorten: 

 Platz: Agora, Claustro, Verkehrs. 

 soziale: öffentliches Auftreten, Schule, erythrophobia 

 spezielle: Tiere 

Vermeinendes Verhalten (Bemühung) 
Sicherheitssignalen (Begleitung, Pillen) 
Therapie: behavior - Desensitisation 
OCD 

„Selbstfremde” irrationale Gedanken, Tätigkeiten behindern normales Leben 
dauern mehr als 1 Std/ Tag 

 Zwanggedanken (moralisch verbotene Thematik) 

 Zwangtätigkeit (befreit von Angst - auf eine Weile) 

Typen: 

 Angst vor Beschmutzung 

 Sachen einordnen, kategorisieren, zahlen, kontrollieren 

Therapie: behavior Reizexposition, Antwortretention, Reizüberschwemmung 
PTSD 

Extrem große physische und/oder psychische Trauma (Krieg, Lager, Unfall, Abusen) 
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Krach des Individuums; persönliches Abwehrmechanismus funktioniert nicht 
Sorten: akut (innerhalb 3 Monaten), chronisch 
Merkmalen: 

 hyperarousal 

 Auferstehung der Erinnerungen (in Träumen und Alltagsleben) 

 Begrenzung (Beschäftigung mit dem Vorfall) 

Psychosomatische Krankheiten 

Durch psychische Stimuli modulierte Krankheitsbilder 
IC, Asthma bronchiale, Hypertonie, dermatologische Krankheiten, myalgische Schmerzsymptomen 
Stress - Immunitätsmangel 
Psychische Problemen somatische Krankheiten verschlimmern: Komorbidität 
Psychotherapische Richtungen 

 Psychoanalyse (psychoanalytisch orientierte Pt., kurze dynamische Pt., aktive Analyse,…) Die 
Wurzel des Problems bekannt machen und lösen. 

 Behavior-kognitiv 

Von den Symptomen befreit werden durch Konditionierung: lernen-praktisieren Logische 
Fehler in der Denkweise; dysfunktionelle Attitüde 

 Client-centered, humanistische 

Non direktiv Gesprächstherapie (Tausch) 
Empathie, Akzeptierung, Kongruenz (encounter, human growth) 

Bálint Gruppen 

Zusammenkommen der Familienärzte und Psychiatern, problematische Patienten, Fälle besprechen. 
Bálint: Der Arzt, der Patient und die Krankheit 
Patient ”anbietet eine Krankheit” 
„basic fault” traumatisierende Ereignisse in früheren Verbindungen 
„Arztmedikament” (ausführliches Gespräch) detektieren + heilen 

Präventions- und Rehabilitationsmöglichkeiten der verschiedenen 
Rückenschmerzen 
Dr. Vilmos Dani 

Rückenschmerzen sind eine der häufigsten Beschwerden. 
80% der Bevölkerung leidet mindestens einmal während ihres Lebens an Rückenschmerzen. 

Was kann getan werden, um diese Beschwerden zu verringern? 

Aufgabe der Ärzte muss es sein 

Kinder laufend auf statische Unregelmäßigkeiten (wie Plattfüße) und anatomische Abnormitäten (wie 
Skoliosis, Scheuermannkrankheit, usw.) zu untersuchen, um dadurch eine Früherkennung und 
Behandlung dieser Probleme zu sichern. 
Die wichtigste Aufgabe 

 Die gesunde physische Entwicklung der Kinder und jungen Leute zu sichern. 

 Die Rückenmuskulatur zu entwickeln und zu stärken und die Flexibilität und Körperkraft zu 
erhöhen. 

 Wie können wir dies erreichen? 

 Wir müssen die körperliche Aktivität der gesamten Bevölkerung durch regelmäßige 
Ermutigung zur Teilnahme an Sport und anderen körperlichen Aktivitäten erhöhen. 
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Spezielle Aufgabe für Sportärzte 

 Regelmäßige Konditionsübungen. 

 Beobachtung der symmetrischen Rückenübungen. 

 Regelmäßiges Schwimmen. 

 Zweite Sportarten 

 Dehnungsübungen 

Komplexe Rehabilitation der Rückenschmerzen 

 Behandlung durch Tabletten, Salben, Injektionen und wenn nötig Infusionen. 

 Physiotherapie (Ultraschall, Iontophorese, usw.) 

 Massage 

 Balneotherapie 

 Therapeutische Gymnastik 

 Psychologische Führung 

Spezielle Aufgabe für Sportärzte 

Spezielle Aufmerksamkeit muss auf die Fälle von Sportarten mit asymmetrischer Belastung gerichtet 
sein, z.B. Tennis, Fechten, Rudern, usw. 
Überwachte therapeutische Gymnastik 

Wichtige grundlegende Prinzipien: (I.) 
Die körperliche Aktivität muß möglichst früh beginnen 
Der Vorgang muss von einem Arzt überwacht werden 
Und er muss von einem erfahrenen und qualifizierten Physiotherapeuten geleitet werden. 
Die Übungen müssen ausgeführt werden: 

 sorgfältig 

 stufenweise (im Hinblick auf Intensität und Anzahl der Wiederholungen) 

 regelmäßig 

Zusammenfassung 

Untersuchung und Früherkennung und Behandlung von statischen Unregelmäßigkeiten und 
anatomischen Abnormitäten! 
Ermutigung zu regelmäßiger körperlicher Aktivität und Sport unter jungen Leuten! 
Das Niveau der körperlichen Aktivität der gesamten Bevölkerung muss gehoben werden! 
Das komplexe Rehabilitationsprogramm für Rückenschmerzen muss überwacht werden; regelmäßige 
und abgestufte therapeutische Gymnastik und Balneotherapie sind sehr wichtig! 

Diabetes 
Dr. Vilmos Dani 

Diabetes mellitus ist eine komplex Stoffwechselstörung des Kohlenhydrat-, des Fett-, des Eiweiß- und 
des Nukleinsäure- Stoffwechsels. Die Grundsache der Zuckerkrankheit ist ein absolut oder relativ 
Insulindeficit. 

Klassifikation des Diabetes mellitus 

Wichtigste Klassen Typ 

I. Insulinabhängiger Typ (ehemaliger IDDM, Insulin 
Dependent Diabetes Mellitus) 

Typ I 

II. Insulinunabhängiger Typ (ehemaliger NIDDM, Non 
Insulin Dependent Diabetes Mellitus) 

Typ II 
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 ohne Adipositas 

 mit Adipositas 

Typ II a 
Typ II b 

III. Durch andere Erkrankungen hervorgerufen 

 Pancreaserkrankungen 

 Endokrine Erkrankungen 

 genetische Syndrome, usw. 

 

IV. Gestationsdiabetes  
Pathologische Glukosetoleranz 
ohne Adipositas 
mit Adipositas 
bei bestimmten Syndromen 

 

Diabetes und Schwangerschaft 

Perinatale Kindessterblichkeit zwischen 5 und 10%! 
Die Schwangerschaft einer Diabetikerin ist in jedem Fall als Risikoschwangerschaft zu betrachten, 
ohne Rücksicht auf den Schweregrad des mütterlichen Diabetes. 

Charakteristische Unterschiede zwischen Typ-I- und Typ-II- Diabetikern 

Kriterien Typ I Typ II 

Insulinbedarf insulinabhängig insulinunabhängig 
Manifestationsalter Kindheit 

Jugendalter 
mittleres bis späteres Alter 
meist über 40 Jahren 

Hereditäre Penetranz schwach stark 
Gewicht Normal- oder Untergewicht Übergewicht 
Insulinempfindlichkeit deutlich gering 
Insellzellantikörper und 
Insulinautoantikörper 

häufig fehlen 

Ansprechen auf 
Sulfonylharnstoffe 

fehlt gut 

Blutzucker große Schwankungen relativ konstant 
 

Die Zuckerkrankheit in der Familienärztlichen Praxis 

Aufgaben: 

 Reihenuntersuchungen/Aufsuchung und frühzeitige Erkennung 

 Diagnose 

 Kontrolle 

 Schulung 

 Behandlung 

 Selbst-Kontrolle 

Beschwerden bei Beginn des Diabetes 

 Häufigkeit bei Jugendlichen 
Diabetikern (Typ I Diabetes) 

Häufigkeit bei Erwachsenen Diabetikern 
(Typ II Diabetes) 

Durst 91% 67% 
Leistungsminderung 80% 51% 
Harnflut 75% 40% 
Gewichtsabnahme 72% 32% 
Sehstörungen 25% 28% 
Juckreiz 21% 22% 
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Checkliste: Diabetes-Indizien 

1. Ist Ihnen von Blutsverwandten (Eltern, Großeltern, Geschwistern, Kindern) ein Diabetes bekannt? 
Bei einem Familienmitglied? Bei mehreren? Trat der Diabetes in der Jugend oder im Alter auf? 

2. Gab es in Ihrer Verwandtschaft Geburten von sogenannten Riesenkindern mit einem 
Geburtsgewicht von mehr als 4000 Gramm? 

3. Sind oder waren Blutsverwandte von Ihnen erkannt an 

 Schlaganfall oder Gehirnschlag? 

 Herzinfarkt oder Herzschlag? 

 Übergewicht? 

 Bluthochdruck? 

 Fettstoffwechselstörung? 

4. Hatten Sie selbst früher 

 einen „vorübergehenden“ Diabetes (zum Beispiel im Rahmen einer Operation, einer 

 Schwangerschaft oder einer schweren Erkrankung)? 

 während der Schwangerschaft Zucker im Urin? 

Probleme in der Schwangerschaft (Kinder mit einem Geburtsgewicht von mehr als 4000 g, 

 Fehlgeburten)? 

 auffällige Ergebnisse bei einer Zuckeruntersuchung? 

5. Leidet Sie selbst an 

 Übergewicht? 

 Durst, vermehrtem Wasserlassen? 

 Leistungsminderung, Gewichtsabnahme? 

 Juckreiz, besonders im Bereich der Geschlechtsorgane? 

 Sehstörungen? 

 Fettstoffwechselstörungen? 

Bewertungskriterien für die Diagnose Diabetes mellitus 

Kriterien Nüchtern - Blutzucker 

(mg/dL)/(mmol/L) 

Pp – Blutzucker 

(mg/dL)/(mmol/L) 

Beurteilung 

Klinische Symptome 

Durst, Polyurie, 
Gewichtsverlust, 
allgemeine Schwäche, 
juckende Infektion (Haut, 
Genitalien), schlecht 
heilende Wunden 

Zusätzlich bei Typ-II-
Diabetes: Ausgeprägte 
diab. 

>120/6.66 >200/11.1 

(Tagesverlauf) 

Diabetes mellitus 
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Folgekomplikationen 

„Steifentest“ positiv 

Pathologische 
Glukosetoleranz 

<120/6.66 >120 - <180 / 

>6.66 - <9.99 

Weitere regelmäßige 
Verlaufsbeobachtung 

Keine Diabetes – 
Symptome 

„Streifentest“ negativ 

<100/5.55 <140/7.77 Normalwerte 

Kein Diabetes 

 

 
Figur 1. Umrechnung von mg- und mmol- Werten der Blutglukose: 18,016 x mmol/l = mg/100 ml; 
0,0555 x mg/100 ml = mmol/l 

Aufgaben des Arztes bei der Behandlung von Diabetikern 

 Sicherung der Diagnose 

 Schulung des Patienten 

 Altersentsprechende Diabeteseinstellung 

 Regelmäßige Stoffwechselkontrollen und Beratung 

Schulung des Patienten 

 im Einzelunterricht 

 im Gruppenunterricht 

 mit spezifischen Broschüren, Filmen (Video), Tonbildschau, Schallplatten usw. 

 Unterstützt durch Diabetesberaten(in) oder Diätassistentin, Laborpersonal. 
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Figur 2. Diabetiker - Ausweis 
Ziele einer guten Diabetes-Einstellung 

Die gute Diabetesbehandlung soll 

 verhindern, dass sich die Zuckerkrankheit verschlimmert, 

 sicherstellen, dass akute Gefahren nicht auftreten, 

 helfen, Gefäßschäden zu vermeiden oder zu verzögern. 

Diät und Bewegung sind die Grundlage jeder Behandlung der Zuckerkrankheit. 
Generell gilt: Mehr Bewegung! 
Sport und körperliche Betätigung sorgen dafür, dass der Insulin besser wirkt und der 
Blutzuckerspiegel sinkt! 
Durch regelmäßige Bewegung und Sport kann der Arzt sehr oft die Medikamente absetzen. 

Möglichkeiten der Diabetesbehandlung 

 Lebensstiel-Veränderung: Diät, physikale Aktivität 

 Orale Antidiabetika (Biguanide, Glucosidasehemmer, Glitazone, PPD4-Inhibitoren, 
Sulfonylharnstoffe) 

 Insulin 

Übergewicht 

Übergewicht beim Diabetiker ist nicht nur ein Schönheitsfehler. Es verschlimmert den Diabetes! 
Bei Übergewicht muss man unbedingt abnehmen. 
Zur Gewichtsabnahme gibt es keine Medikamente oder Geheimrezepte, sondern nur: wenigen 
Kalorien essen, mehr bewegen! 
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Figur 3. Übergewicht 
Ein Beispiel: 

Der hier abgebildete Herr ist 1,72 m groß. 
Somit wäre sein Normalgewicht (172-100) = 72 Kilogramm 
Da er aber fast 80 kg wiegt liegt er um 8 kg über seinem Normalgewicht. 
Die drei goldenen Regeln zum Abnehmen sollen Ihnen bei der Gewichtsabnahme helfen: 

1) Wasser macht nicht dick! 
2) Gemüse und Salate als Hauptgericht, das Fleisch als Beilage. 
3) Warnung vor Alkohol und Fett! 

Meist nimmt man in den ersten Wochen gut ab. In der zweiten Woche bleibt das Gewicht manchmal, 
trotz aller Bemühungen unverändert. Dann nicht entmutigen lassen! Nach einer kleinen 
„Durststrecke“ klappt es dann wieder besser! 
Die sehr hilfreichen Nahrungsmittel: 

Davon können Sie viel essen, auch wenn Sie abnehmen müssen! 
Beim Abnehmen geht es darum, weniger zu essen, als man verbraucht. Die Lebensmittel sind 
hinsichtlich ihres Energiegehaltes sehr unterschiedlich! Es gibt Lebensmittel, die zum Abnehmen 
ausgesprochen günstig und hilfreich sind, aber auch andere, die am Abnehmen hindern. Auf dieser 
Doppelseite folgen Lebensmittel, die beim Abnehmen sehr hilfreich sind. Das sind die wasserreichen 
Lebensmittel. Davon dürfen Sie viel essen, wenn Sie abnehmen wollen! 
Beim Abnehmen sehr hilfreich: 

 Mineralwasser 

 Radieschen, Gurke 

 Kaffee/Tee (Süßstoff) 

Zum Abnehmen sehr hilfreiche Nahrungsmittel (jeweils 100 Kalorien): 

 Tomaten 

 Grüner Salat 

 Blumenkohl 

 Spargel 

Weiter gehören in die Gruppe „sehr hilfreich – wasserreich- viel essen“: 

 alle Salatsorten 

 Champignons, Pfifferlinge, Wassermelone 

 alle Gemüsesorten (außer Kartoffeln, Zuckermais, Hülsenfrüchte) 

Dies sind alles Salate oder Gemüsesorten, die wenige Kalorien enthalten. Sie füllen den Magen, ohne 
dick zu machen! 
Die geeigneten Nahrungsmittel: 
Hiervon nur halb soviel wie gewohnt! 
Zum Abnehmen geeignete Nahrungsmittel (jeweils 100 Kalorien) 

 Forelle blau 

 Hähnchenkeule 

 Sülze 

 Camembert (30% Fett i.Tr.) 

Dies sind Nahrungsmittel, die beim Abnehmen geeignet sind. Das sind die mageren, eiweißreichen. 
Dafür gilt FdH: (Fr)Iß die Hälfte! 
Weiter gehören in die Gruppe „geeignet – eiweißreich – FdH“: 

 magere Fleisch- und Wurstwaren, Fettgehalt bis 20% 
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 Magerquark (für den Magerquark gilt „FdH“ nicht so streng) 

 magere Käsesorten, Fettgehalt bis 30% 

Zum Abnehmen geeignete Nahrungsmittel (jeweils 100 Kalorien) 

 Kartoffeln 

 Vollkornbrot 

 Orange 

 Birne 

Auf dieser Seite sind stärkreiche Nahrungsmittel und Obst zu sehen. Diese sind auch beim Abnehmen 
geeignet. Sie brauchen diese Nahrungsmittel natürlich nicht zu meiden, aber Sie sollten davon nur 
halb so viel wie gewohnt essen. 
Weiter gehören in die Gruppe „geeignet – stärkreich/Obst/Milch – FdH“: 

 alle Brotsorten, Reis, Nudeln, Haferflocken 

 Zuckermais, Hülsenfrüchte 

 alle Obstsorten, außer Trockenobst 

 Milch, Buttermilch, Kefir, Joghurt 

Zum Abnehmen ungeeignete Nahrungsmittel (jeweils 100 Kalorien): 

 Emmentaler 

 Salami 

 Bier 

 Kuchen 

Dies ist beim Abnehmen ungeeignetes Nahrungsmittel. Das sind die fettreichen und die 
zuckerhaltigen Nahrungsmittel und die alkoholischen Getränke. 
Dafür gilt: Vorerst weglassen! 
Weiter gehören in die Gruppe „ungeeignet – weglassen“: 

 Öl, Butter, Margarine, Mayonnaise, Nüsse, Avocado, Oliven 

 Fette Fleisch- und Wurstwaren (über 20% Fett) 

 Fettfische: Aal, Hering, Makrele, Lachs, Räucherfisch, Fisch in Öl 

 Zucker und zuckerhaltige Nahrungsmittel 

 (Diabetiker) Schokolade 

 alkoholische Getränke 

Bessere Diabeteseinstellung durch Gewichtsabnahme! 
Gewicht verlieren mit einer 1000-kalorien-Kost! 
Beispiel für ein Frühstück mit ca. 300 kcal. 

1 Roggenbrötchen, 1 TL Streichfett, 2 EL Magerquark mit Schnittlauch, 1 dünne Scheibe Schinken 
(fettarm), 1 kleine Apfelsine 
Während Sie das Streichfett ruhig weglassen können, sollten Se auffrischen Beilagen nicht 
verzichten! Diese haben wenige Kalorien, füllen den Magen, senken den Hunger, enthalten Vitamine 
und schmecken lecker! 
Fleisch soll die Beilage zum Gemüse werden. Essen Sie mehr Gemüse und Salate! 
Beispiel für ein Mittagessen mit ca. 400 kcal. 

 Rotkohl, Kartoffeln, Roulade (mager), 1 kl. Pfirsich 

 Beim Hauptgericht sehen Sie, dass es Rotkohl mit Roulade gibt – ja, die Reihenfolge ist 
richtig! Rotkohl mit Roulade – nicht umgekehrt. 

 Unser Vorschlag: Gemüse und Salate werden zum Hauptbestandteil und das Fleisch wird die 
Beilage! 
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 Auch Ihrer Familie schmeckt so ein Abendbrot. 

 Sie brauchen nicht immer nur für sich allein zu kochen. 

Beispiel für ein Abendessen mit ca. 300 kcal. 

Vergessen Sie nicht: Viel trinken! Wasser, Kaffee und Tee machen nicht dick! Und noch ein Tipp: ein 
Glas Wasser oder Tee vor dem Essen stillt den allzu großen Hunger. 

Erstellen eines Diätplans 

 Ernährungsanamnese 

 Kalorien-Menge in 24 Stunden festlegen aufgrund Sollgewicht und körperlicher Aktivität 

 Verteilen der Kalorien auf Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß 

 Kohlenhydrate ca. 50%, Fett ca. 35%, Eiweiß ca. 15% 

 Verteilung der Kohlenhydrate auf 6-7 Mahlzeiten 

 Erstellen des Mahlzeitenplans 

Häufigkeit voní Kontrolluntersuchungen durch den Arzt 

Bei der ambulanten Betreuung zu erhebende Parameter 

 Körpergewicht 

 Aktueller Blutzuckerwert 

 Harnzucker 

 Kontrolle von Injektionsstellen, Haut, Füßen 

 Blutdruck 

 Allgemeinzustand 

 Glycosiliertes Hämoglobin (HbA1/HbA1c) 

Jährliche Untersuchungen zur Diagnose von Spätschäden 

 Mikroalbuminurie 

 Urinstatus 

 Proteinuriebestimmung 

 Serumkreatinin 

 Endogene Kreatinin-Clearance 

 Fettstatus 

 Ophthalmologische Kontrolle 

 Neurologische Untersuchung 

 Gefäßstatus 

 EKG 

 Röntgenthorax 

 Zahnärztliche Kontrolle 

Unterrichtsinhalte der Diabetikerschulung 

 Erklärung des Wesens der Stoffwechselstörung 

 Wichtigkeit und Vorteile der Diabetesbehandlung 

 Grundlagen der Diät/Ernährung 

 Umgang mit Tabletten 

 Technik der Insulinspritze bzw. des Pens (OptiPen) 

 Effekte und Gefahren der Insulinbehandlung 

 Wesen, Prävention und Behandlung Hypoglykämie 

 Wesen und Prävention des diabetischen Komas 

 Fußpflege 
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 Komplikationen 

 Lebensweise 

 Muskelarbeit/Sport 

 Sozialmedizinische Aspekte 

Sozialmedizinische Aspekte 

für Diabetiker geeignete Berufe 

 Berufe mit regelmäßiger Tätigkeit, z.B. Angestellte und Beamte (Behörden), Bankangestellte, 
Apothekenhelfer etc. 

 Berufe mit gleichmäßiger körperlicher Belastung, z.B. Lehrberufe, Büroberufe, kirchliche 
Berufe, Laborant(in) etc. 

 Berufe ohne häufigen Ortswechsel, z.B. Arzt, Zahnarzt, Apotheker, Pfleger? 
Krankenschwester etc. 

 für Diabetiker nicht geeignete Berufe 

 Berufe, bei denen andere gefährdet werden können (1) z.B. Busfahrer, Lokführer etc. 

 Berufe, bei denen der Patient sich selbst gefährden kann (1) z.B. Dachdecker, Elektriker etc. 

 Berufe mit unregelmäßiger Tätigkeit (2) z.B. Schichtarbeiter etc. 

 Berufe, die die Diäteinhaltung erschweren (3) z.B. Bäcker, Konditor, Koch etc. 

(1) bei Insulinbehandlung mit starken Blutzuckerschwankungen 

(2) bei konventioneller Insulinbehandlung 

(3) bei der Behandlung mit oralen Antidiabetika 

Diabetiker und Fahrtüchtigkeit 

 Gut eingestellte, geschulte Diabetiker verursachen weniger Unfälle als Nichtdiabetiker 

 Einschränkungen: labile Stoffwechsellage (Hypoglykämien!) 

 Ausgeprägte Spätkomplikationen 

 Refraktionsanomalien (Neueinstellungen) 

 Verhaltensregeln: keine zu langen Fahrten 

 regelmäßige Pausen 

 leichte Mahlzeiten 

 bei hypoglykämischer Reaktion nicht losfahren 

 bzw. Fahrt sofort unterbrechen 

Was kann der Diabetiker selbst kontrollieren? 

 Körpergewicht 

 Harnzucker 

 Harnketon 

 Blutzucker 
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Figur 4. Risikofaktoren für diabetische Spätschäden 
Ziel: Risikofaktoren ausschalten und damit Spätschäden vermeiden. 
 

 
Figur 5. Diabetische Spätkomplikationen 

Der diabetische Fuß 

 
Figur 6. Einfluss Faktoren 

Maßnahmen zur Prävention des “ diabetischen Fußes“ 

 Gute Einstellung des Diabetes (Übergewicht abbauen!) 

 Weite, für die Zehen genug Raum bietende Schuhe 

 Naturfaserstrümpfe Baumwolle, keine Stopfstellen, Faltenbildung vermeiden) 

 Mechanische Entlastung von Druckpunkten an den Füßen 
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 (Einlagen, orthopädisches Schuhwerk) 

 Schneiden der Fußnägel ohne Verletzung. Eingewachsene Nägel werden chirurgisch 
behandelt; Hühneraugen und Hornhautverdickungen durch erfahrenen Arzt oder Pediküre 

 Konsequente Therapie von Pilzinfektionen der Nägel 

 Baden der Füße in handwarmem Wasser (Temperatur prüfen). Gut abtrocknen mit weichen 
Tüchern. 

 Hautpuder oder Lanolin. Keine Chemikalien, milde Desinfektionsmittel bei kleinen 
Verletzungen. 

 Keine selbständige Pediküre. 

 Tägliche sorgfältige Inspektion der Füße 

 Nicht Barfußlaufen (Verletzungsgefahr, Pilzinfektionen in Schwimmbad, Sauna, Hotelzimmer 
etc.) 

 Tägliche Fußgymnastik, Gehtraining, Spaziergänge 

Fußgymnastik für Diabetiker 

Nach diesem Programm sollten Sie täglich trainieren! Jeder Abend eine Viertelstunde Fußgymnastik. 
So viel Zeit haben Sie bestimmt für Ihre Füße. 
Ausgangsstellung: 
Sie sitzen aufrecht auf einem Stuhl (den Rücken nicht anlehnen). 
 

 
Figur 7. Übung 1 (10mal) 
Die Zehen beider Füße auf dem Boden krallen und wieder strecken. 
 

 
Figur 8. Übung 2 (10mal) 
Vorfuß anheben, Ferse bleibt auf dem Boden. 
Vorfuß aufsetzen, Ferse anheben und wieder absetzen. 
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Figur 9. Übung 3 (10mal) 
Vorfüße anheben. Füße im Sprunggelenk nach außen drehen. 
Füße auf den Boden und zur Mitte. 
 

 
Figur 10. Übung 4 (10mal) 
Fersen anheben. Fersen nach außen drehen. Fersen aufsetzen und zur Mitte. 
 

 
Figur 11. Übung 5 (je Bein 10mal) 
Ein Knie anheben. Bein strecken. Fuß strecken. Fuß wieder aufsetzen, abwechselnd links/rechts. 
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Figur 12. Übung 6 (je Bein 10mal) 
Bein am Boden strecken. Bein gestreckt heben. Fußspitze zur Nase zeigen lassen. Ferse auf den 
Boden. 

 
Figur 13. Übung 7 (10mal) 
Wie die vorige Übung – diesmal mit beiden Beinen gleichzeitig. 
 

 
Figur 14. Übung 8 (10mal) 
Beide Beine gestreckt in der Luft halten. Füße im Sprunggelenk strecken und beugen. 
 

 
Figur 15. Übung 9 (je Bein 10mal) 
Bein gestreckt anheben. Fuß im Sprunggelenk kreisen lassen. Mit dem Fuß Zahlen in die Luft 
schreiben. 
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Figur 17. Übung 10 (einmal) 
Eine Zeitungsseite mit bloßen Füßen zu einem festen Ball knüllen. Dann wieder glatt streichen und 
zerreißen. Aufräumen: Schnipsel mit den Füßen auf eine zweite Zeitungsente legen. Alles mit den 
Füßen zu einem Ball zusammenpacken. 

Mit der guten Behandlung erreicht der Diabetiker 

 körperliches und seelisches Wohlbefinden 

 normale Leistungsfähigkeit 

 ungestörte Teilnahme am familiären, beruflichen und gesellschaftlichen Leben 

 günstige Lebenserwartung 

Auf einem Blick 

Erkennung: Durst, Leistungsminderung, Harnflut und Gewichtsabnahme als häufigste Merkmale 
(auch bei bekanntem Diabetes, wenn die Stoffwechsellage längere Zeit schlecht ist); Untersuchung 
von Blutzuckerwerten und Zuckergehalt im Urin. 
Behandlung: Diät für jeden Diabetiker, bei Übergewicht besonders wichtig: Gewichtsabnahme, 
zusätzlich blutzuckersenkende Tabletten oder Insulin; regelmäßige Kontrollen von Blutzucker und 
Harnzucker und danach Anpassung der Behandlungsmaßnahmen. 
Folgen: Schädigung an Blutgefäßen mit Durchblutungsstörungen und Entstehung weiterer 
Krankheiten, zum Beispiel an Augen, Nieren, Herz, Gehirn, Beinen, Schädigung von Nerven. 
Beeinflussung: Eine erfolgreiche Behandlung mit guter Diabetes-Einstellung hilft dazu, Gefäßschäden 
zu vermeiden oder ihr Auftreten zu verzögern. 
 

 


