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azánkban szokatlan összeállítást vesz kézbe a kedves érdeklődő olvasó. 

Bár nyilvánvaló, hogy a klinikai gyakorlatban mindennek az alapja 

a beteggel való történések sorozata, eddig nem sok esetismertető kötettel ta- 

lálkozhattunk. 

A mozgásszervi betegek történetei különlegesen tanulságosak lehetnek, 

hiszen ezen esetekben az arányokat tekintve jelentősebbek a klinikai tör- 

ténések, mint más vizsgálati eredmények, és bőségesek a határterületi vonat- 

kozások. Ennek a tételnek a jegyében választotta Jan Dequeker belga reuma- 

tológus, amikor a világszervezet (ILAR) elnöke volt, a szervezet fő céljának 

az „undergraduate medical education in rheumatology (UMER)” projektet, 

amivel erőteljesen gazdagítani lehet az orvosi stúdium egészét. 

A szerkesztői felkérések részben annak a jegyében történtek, hogy milyen 

kórisme ábrázolása várható az illető szerzőtől. E kereten belül teljesen szabad 

kezet kaptak a tekintetben, hogy milyen esetet közölnek. Ahogy az megszokott, 

a leggyakrabban előforduló kopásos betegségek (gerinc- és teherviselő nagy- 

ízületek) következtében kialakult panaszok megjelenítése senkit nem kecseg- 

tetett érdekességekkel és nem is számoltak be ilyenről. Viszont sikerült gyul- 

ladásos betegségek, oszteológiai esetek, daganatos elváltozások, más kórképek 

érdekes, fordulatos históriáit, kazuisztikáit csokorba gyűjteni. 

A kötet természetrajzához az is hozzátartozik, hogy a szerzők javarészé- 

vel többszöri levélváltásra volt szükség a végleges szöveg kialakítása céljá- 

ból. Így erre a könyvre is igaz a reumatológiai textbookok sorozatát jegyző 

Leo Hollander megállapítása: „Editing is a disease itself”. 

A leírások jól tükrözik, hogy többnyire a kórtörténet gondos ismerete 

és értékelése vezetett a helyes útra, amiben nagy segítséget nyújtottak azt 

igénybe vett konziliáriusi vizsgálatok is. 

Reményeink közé tartozik az is, hogy nem csak a reumatológusok, hanem 

más, a mozgásszervekkel valamilyen mértékben foglalkozó szakemberek, sőt 

a háziorvosok is haszonnal fogják forgatni könyvünk lapjait. 
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Bevezető 
 
 
 

A kötet létrehozásáért elsősorban a szerzőknek mondok köszönetet, de 

nagy segítség volt Balogh Zsolt lektor és Takács Éva kiadói szerkesztő mun- 

kája is. Remélhetőleg ez a kötet is gazdagítja a SpringMed Kiadó sikeres 

könyveinek sorozatát! 

 

Budapesten, 2016 januárjában 
 
 

Gömör Béla 

alkotó szerkesztő 
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2. Belszervi betegségek talaján 

kialakult kétoldali alsó végtagi 

bénulások esetei 
Paraparesis 
Baksay Beáta– Kovács Attila 

 
 
 
 

reumatológiai szakrendelőben nem ritka tünet a paresis, de a vizsgálat so- 

rán általában vertebrogén eredetű bénulásokkal lehet találkozni. Féloldali 

alsó végtagi bénulást okozhat központi idegrendszeri folyamat vagy a periféri- 

ás idegek károsodása, esetleg az idegrendszeri elemeket ellátó erek megbetege- 

dése. Paraparesis esetén elsősorban a gerincvelőt érintő kórfolyamatra, ritkább 

esetben paraszagittális lokalizációjú, koponyán belüli kórképre kell gondolni. 

Az itt elhelyezkedő tumorok, gyulladásos infiltrátumok, vaszkuláris lézió vagy 

baleset következtében kialakult vérömlenyek és folytonossághiányok klinikai 

tünete lehet a paraparesis. 

Kétoldali folyamatok esetén differenciáldiagnosztikai lehetőségként felme- rülnek 

az endogén okok, például az autoimmun betegségek részjelenségeként kialakult 

myelitis transversa, vírusfertőzések és az anyagcsere-elégtelenség (máj-, 

veseelégtelenség) okozta myelonkárosodás. Hasonló klinikai tünetek- kel  

jelentkeznek  az  elhanyagolt  polyneuropathiák  is. 

A paraparesis okai: 

● paraszagittális folyamatok (gyulladás, tumor, vaszkuláris lézió), 

● vertebrális gerincvelői folyamatok (gyulladás, tumor, discushernia, vasz- 

kuláris lézió), 
● polyneuropathia (toxikus, metabolikus). 

 

 

Szintén járásképtelenséget okoznak a myopathiák, a myosistisek, de ezen ese- 

tekben a kórfolyamat a vázizmokban zajlik. E differenciáldiagnosztikai prob- 

lémák gyakran a neurológia tárgykörébe tartoznak, de ha a folyamat lassan, 



 

Paraparesis 
 
 
 

lappangva alakul ki, a beteg tüneteit mozgásszervi eredetűnek véleményezik, 

és a reumatológiai szakrendelőben történik meg a kivizsgálás. 

Az alábbiakban három beteg kórtörténete kerül ismertetésre, akik mind- 

hárman térdpanaszok és járásnehezítettség miatt kerültek reumatológiai szak- 

vizsgálatra, de a fizikális vizsgálat során paraparesisre derült fény. A kivizsgá- 

lások során természetesen elsősorban a gerincvelői károsodást kellett igazolni 

vagy kizárni, de ezzel egy időben az egyéb metabolikus kórokok feltérképezése 

is megtörtént, és mindhárom beteg esetében belszervi megbetegedés igazoló- 

dott a bénulás hátterében. 
 
 
 

1. eset 
 

 

69 éves nőbeteg, akinek az anamnézisében myocarditis miatti kezelés (1954), 

appendectomia, sigmapolypus-eltávolítás (1998) és antihipertenzív kezelés szere- 

pel. A reumatológiai szakrendelésre a családorvos utalta kifejezett térdfájdalom 

és járásbizonytalanság miatt. A beteg elmondta, hogy kb. fél éve fokozódik a já- 

rásnehezítettsége, otthonában csak tárgyakba kapaszkodva tudott közlekedni, 

több alkalommal el is esett, s csak rákérdezésre említette, hogy ugyanezen idő 

óta zsibbadtak a kezei és lábai. 

A fizikális vizsgálat során a degeneratív térdízületi elváltozások mellett jobb olda- li 

túlsúlyú proximális paraparesis, kétoldali Achilles-areflexia, distal felé fokozódó 

hypaesthesia és kifejezett ízületi helyzet- és mozgásérzékelési zavar volt észlelhető. 

A sürgőséggel készült agyi MRvizsgálat mérsékelt fokú agyi atrophiát és 

multiinfarceratio cerebrit mutatott, de paraszagittális folyamat nem igazoló- 
dott. A lumbális szakasz MR-vizsgálata a degeneratív elváltozások mellett L

IV . 

szinten mediális discusherniát írt le, mely a durazsákon benyomatot okozott, 

de a gyököket nem érintette (2.1. ábra a következő oldalon). A képalkotó vizsgá- 

latokkal talált elváltozások nem magyarázták a paresist. 

Többet árultak el a laboratóriumi eredmények, melyek kifejezett makrociter 

anaemiát, (hgb: 99 g/l, MCV: 119) és a normál érték alsó határán levő fehér- 
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2. Belszervi betegségek talaján kialakult kétoldali alsó végtagi bénulások esetei 
 

 
 

2.1. ábra ▶ A lumboszakrális gerinc MR-vizs- 

gálata: polydiscopathia lumbalis, hernia disci L
IV. 

med. (neurális érintettséget nem okoz) 
 
 
 

vérsejtszámot és trombocitaszámot (fvs: 4,3 G/l, 
trombocita: 171 G/l) és emelkedett LDH-szintet 
(527 U/l) igazoltak. Emellett alacsony volt a szé- 
rum B

12
-vitamin-szintje (<44 pmol/l). Az egyéb 

laboratóriumi paraméterek eltérést nem mu- 

tattak. 

Felvetődött a folyamat paraneopláziás ere- 

detének lehetősége is, ezért a belgyógyászati 

osztályon tumor- és góckutatás történt, de 

az elvégzett mellkas-rtg, hasi UH-vizsgálat, 

nőgyógyászati vizsgálat, valamint a gasztro- 

szkópia és a kolonoszkópia malignus elválto- 

zást nem igazolt. Ezután lehetett kimondani a diagnózist: anaemia perniciosa 

talaján kialakult funikuláris myelosis okozta paraparesis. A beteg még a bel- 
gyógyászati hospitalizáció során 1000 µg B

12
-injekciót kapott, melyre néhány 

nap múlva a vérképben retikuloctaszám-emelkedés (1,2%) volt tapasztalha- 
tó. A későbbiekben hetente, majd havonta 1 alkalommal 300 µg B

12
-vitamin 

parenterális adása történt. Az 1 hónapos neurológiai kontrollvizsgálaton a be- 
teg a zsibbadásérzés csökkenéséről számolt be, járása gyógyászati segédesz- 
köz segítségével biztosabbá vált, nem esett el. 

 
 
 

2. eset 
 

 

Egy 67 éves nőbeteget irányított családorvosa a reumatológiai szakrendelés- 

re, mert a bal térde fájdalmassá vált, járás közben a bal lába gyorsan elfáradt. 

Anamnézisében tonsillectomia, appendectomia és nőgyógyászati plasztikai 
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5. Gyermekkori csípőtáji fájdalom 

szokatlan esete 
Osteoid osteoma 

 

Szendrői Miklós–Kiss János 
 
 

 
 

emritkán találkozik mind az ortopéd, mind a reumatológus szakorvos 

gyermekkori csípőfájdalommal. E mögött számos ok húzódhat meg, mint 

egyes gyermekkori reumatológiai kórképek, veleszületett csípőficam, hor- 

monális diszfunkciókhoz társuló kórképek (epiphyseolysis capitis femoris), 

a combfej vérellátási zavara miatt kialakuló femurfej-osteochondrosis (Perthes- 

betegség), a csípőízület infekciózus gyulladása, bizonyos jó- és rosszindulatú 

tumorok (chondroblastoma, osteoid osteoma, osteoblastoma stb.). E betegsé- 

gek igen eltérő eredetűek, és más a terápiás konzekvenciájuk is. Sajnos a tü- 

netek gyakran semmitmondóak, bár a panaszok gondos elemzése, a pontos 

fizikális vizsgálat és az első kivizsgáláskor nélkülözhetetlen laboratóriumi és 

röntgenvizsgálat alapján az esetek túlnyomó többségében jól körülhatárolha- 

tó a betegség természete, de a végső diagnózis felállítása nehézségbe ütközik. 

Az alábbi eset kapcsán szeretnénk néhány tünetre felhívni a figyelmet, ami 

segíthet a fenti kórképek elkülönítésében, tanulságul szolgálhat az első vizs- 

gálatot végző családorvos, reumatológus, ortopéd számára. Ezen túlmenően 

beszámolunk az osteoid osteoma egy újfajta kezelési lehetőségéről is, ami Ma- 

gyarországon még kevéssé terjedt el, de alapvetően változtatta meg a műtéti 

terhelést, a műtéti rehabilitációs időt lerövidítve. 

A 14 éves leány 2012 januárjában érzett először jobb oldali csípőfájdalmat. 

Korábban trauma nem érte, csípőficammal, egyéb mozgásszervi betegséggel 

nem kezelték. Daganat az anamnézisében nem szerepelt. 

A fájdalom kezdetben mérsékelt volt és csak intermittálóan jelentkezett. 

Csak hetekkel később állandósult és növekedett mértékében is. Szülei a kis- 

lányt reumatológus kolléganőhöz vitték, aki a gyermeket megvizsgálta, ízü- 

leti mozgásbeszűkülést nem észlelt. Laborvizsgálat nem történt, a röntgenfel- 



 

 
 

Osteoid osteoma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▲ 5.1. ábra  A-p medence- és összehasonlító csípő-rtg. Az ábrázolódó csontokon 

kóros szerkezeti eltérés nem látható 

 

 
 

vételen a jobb csípőízületet alkotó csontokon kóros eltérést nem észlelt (5.1. 

ábra). A negatív lelet értelmében további kivizsgálás, kezelés nem történt. 

Néhány hónappal később a fájdalmak tovább erősödtek, főként éjszaka 

jelentkeztek, néha szinte tűrhetetlenné váltak. Nem sugároztak ki a végta- 

gokba, csak a csípő területére, az inguinális árokba. A csípőízületi mozgás- 

korlátozottság minimális volt. Fél évvel a panaszok kezdete után ortopédiai 

szakorvosi vizsgálatot követően MRvizsgálat történt (5.2. ábra). Az MR-képeken 

a jobb acetabulum dorzális falában ödémás terület mutatkozott egy-két apró 

cisztózus képlet mellett. A háromfázisú csontizotópvizsgálat mérsékelt halmo- 
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8. Térdfájástól a mellkassebészetig 
Adenocarcinoma pulmonis és 

hipertrófiás osteoarthropathia 

Kránicz    Ágota 

 
 

 
 

egyetemi végzettségű 67 éves nyugdíjas férfibeteg bal oldali térd- 

panaszaival jelentkezett reumatológiai szakrendelésünkön azzal 

a kéréssel, hogy ambuláns keretek között balneofizioterápiás kezelést sze- 

retne igénybe venni. 

Anamnézisében évek óta kezelt és gondozott hypertonia, NIDDM és COPD 

szerepelt. Rendszeresen szedett gyógyszerei mellett belszervi szempontból 

panasz- és tünetmentes volt. 

Fizikális vizsgálata során a panaszos bal térdében minimális folyadékot 

tapintottunk a korának megfelelő ízületi mozgások mellett. Észleltük ugyan- 

akkor minden kéz- és lábujj végpercének kiszélesedését, valamint az összes 

DIP ízület gyulladásos jellegű duzzanatát, azaz dobverőujjakat (8.1. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▲ 8.1. ábra  A kézujjak tipikus dobverőujjak 
 

 
 
 

60 



61  

Adenocarcinoma pulmonis és hipertrófiás osteoarthropathia 
 
 
 

A beteg rákérdezésre mondta csak el, hogy ez a jelenség közel egy éve alakult 

ki nála, s számára jelentősebb panaszt nem okozott az enyhe feszítő érzésen 

kívül. Háziorvosa korábban kardiológiai és pulmonológiai szakrendelésre 

küldte, ezzel kapcsolatos kivizsgálása megtörtént. Hozott kardiológiai lelete 

negatív eredményű volt. Pulmonológián – néhány hónappal a nálunk tör- 

tént megjelenését megelőzően – az elvégzett mellkasröntgen és légzésfunkció 

alapján kevert típusú légzési zavart, II-III. stádiumú COPD-t véleményeztek, 

inhalációs készítménnyel ellátták, további vizsgálatokat nem tartottak szük- 

ségesnek; a dobverőujjak kialakulását ennek tulajdonították. Reumatológiai 

szakrendelésünket kizárólag térdízületi panaszai miatt kereste fel. 

A beteg kérésének eleget téve ambuláns fizioterápiát és mellette gyógysze- 

res kezelést (NSAID) indítottunk. Némi meggyőzést követően a-p álló térd és 

kéz-láb összehasonlító röntgenfelvételeket kértünk, mely a térdekben kezdődő 

arthrosist, a kéz és a láb kisízületeknek megfelelően chondropathiát írt le. 

Emellett laboratóriumi vizsgálatot is végeztettünk, amely emelkedett gyul- 

ladásos paramétereket (We: 36 mm/h, CRP: 43,9 mg/l), normál tartományban 

lévő vérképi, vese- és májfunkciós értékeket, alacsony se-vas- (6,7 µmol/l), ill. 

normális húgysavszintet igazolt. Az oszteológiai laborok vonatkozásában ki- 

emelendő a csont formációs és reszorpciós markereinek együttes emelkedett- 

sége (béta-cross-laps: 1131 pg/ml, ALP: 410,0 E/l), normál tartományban lévő 

szérumkalcium- és foszfor-, valamint parathormonszintek. Immunszerológiai 

eltérést nem találtunk. 

A kontroll során betegünk elmondta, hogy az eddig alkalmazott fizioterá- 

piának és gyógyszeres kezelésnek nem érezte pozitív hatását, emiatt a NSAID 

kezelést leállítottuk, és a gyulladásos tünetek enyhítése céljából kis dózisú 

szteroid-lökéskezelést indítottunk. Ez utóbbi szintén eredménytelen volt: sem 

a tünetek, sem a laboratóriumi eredmények nem javultak, így leállítottuk. 

Az eddigiek alapján szükségesnek tartottunk a beteg további vizsgálatát pa- 

naszai és fizikális eltérései okának tisztázása céljából. 

Közben csontszcintigráfia történt (8.2. ábra), ami a következő érdekes ered- 

ményt  adta: 
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14. Ragályos  lumbágó? 
Posztlaminektómiás szindróma és 

apai spondylitis ankylopoetica 

Mándó Zsuzsanna–Kulisch Ágota 
 

 
 
 
 

mint közismert, világszerte a felnőtt népesség több mint 80%-a szenved 

derékfájás miatt élete során. Hazánkban ez a betegségcsoport a táppén- 

zes esetek sorában a 2-3. helyen áll, a rokkantnyugdíjat illetően pedig a 3-4.-en. 

Ugyanakkor ebben a gyakori kórképben szenvedők többsége nem fordul or- 

voshoz, hanem házi praktikákkal gyógyítja magát. 

Fontos tudni, hogy a tünetek és a radiológiai, illetve patológiai elváltozá- 

sok közti összefüggés rendkívül laza. Már a több mint 30 évvel ezelőtt kiadott 

Synopsis: Working on idiopathic low back pain is megállapította, hogy az esetek 

85%-ában a fájdalom nem köthető kimutatható patológiás elváltozáshoz vagy 

ideggyöki érintettséghez. A panaszmentes esetekben végzett gerinc-MRI- 

vizsgálatok 50%-ában porckorongsérv mutatható ki. A patológiás elváltozások és 

a beteg tünetei közötti laza összefüggést jelzi az is, hogy ezek az MRI-elváltozások 

még a későbbiekben jelentkező derékfájást vagy ischiast sem jelzik előre. 

Intézetünk, a hévízi Szent András Reumakórház bőségesen fogad derékfájás 

miatt rehabilitációra kerülő betegeket. Azonban orvosi feladatunk nem csak az, 

hogy komplex lehetőségeinkkel megvalósítsuk az egyedi rehabilitációt, hanem 

az is, hogy esetleg a panaszok és a leletek újraértékelésével, megváltoztassuk 

a beteg sorsát. Erre szolgáltatunk egy „kettős” példát. 

A 24 éves férfi beteg lumbális gerincműtét utáni korai rehabilitációra ér- 

kezett intézetünkbe. Kórelőzményében komolyabb betegség nem szerepelt, 

gerincműtétje előtt aktívan sportolt, igazolt versenyző a kenu sportágban. 

Az anamnézis felvételekor elmondta, hogy fiatal kora ellenére évek óta voltak 

ismételten jelentkező deréktáji panaszai, melyeket a sportból adódó fizikai 

terheléssel magyarázott. Reggelente merevnek érezte a derekát, mely a nap 

során „bejáratódott”, de a nap végére „elfáradt”. A gyógyszeres (fájdalomcsil- 



 

14. Ragályos lumbágó? 
 
 
 

lapító, gyulladáscsökkentő, izomlazító) és a fizioterápiás kezelésekre tünetei 

enyhültek, de nem szűntek meg teljesen, időről időre kiújultak. 

A műtét előtti hónapokban kezdődő jobb oldali derékfájdalom és a farba, 

combba lesugárzó panaszok miatt jelentkezett sportorvosi, majd ortopédiai 

szakrendelésen. A fiatalember belekerült a magyar egészségügy labirintusába – 

diagnosztikai vizsgálatok sora következett: labor-, röntgen-, CT- és MR-vizsgálat, 

ez utóbbi megtalálni vélte a kiváltó okot: L
IV . 

nívóban ágyéki protrusiót igazolt, 

és felvetette a jobb oldali L
V .  

gyök kompresszióját. Discectomia következett, mely 
után panaszai csak átmenetileg csökkentek, 2 hét múlva ismét felerősödtek, 

tompa, jobb oldali alsó háti fájdalma volt, mely felálláskor vagy a lépcsőzéskor 

súlyosbodott, és hosszas üléskor volt a legrosszabb. 

A fiatalember a lehető leggyorsabban szeretett volna visszatérni a rendsze- 

res edzésekhez, ezért kívánta igénybe venni a Hévízen történő elsőbbségi (műtét 

utáni) rehabilitációt. Fiatal, egyéb kísérő betegségek nélküli, motivált páciens 

– egyszóval kimerítette az álombeteg kategóriát, az anamnézis-felvétel is csak 

rövid lehet, nincs több kilónyi orvosi papír, nincsenek unokás fényképek stb. 

Homo propouit, deux dispouit. Ember tervez, Isten végez. Mivel páciensünk- 

nek gyakorlatilag jelentősebb betegsége, kórházi kezelése a gerincműtéten kí- 

vül nem volt, a sportteljesítményéről kezdett el beszélni. Elmagyarázta, hogy 

a kenuban kicsavarodott testhelyzetben kell lapátolni, ami igen megterhelő. 

A gerincműtét előtti deréktáji fájdalma nem volt egyértelműen összefüggésbe 

hozható a fizikai megterheléssel. Beszélt a félelméről, hogy esetleg nem folytat- 

hatja a sportolást, hiszen az édesapját két alkalommal műtötték gerincsérvvel, 

de továbbra is vannak fájdalmai, és fizikailag csak korlátozottan tudja terhelni 

magát. Viccesen érdeklődött, hogy nem létezik-e „fertőző derékfájdalom”, mert 

az ő családjukban bizony ez előfordul. Mire idáig jutottunk a beszélgetésben, már 

késő délután volt, de kezdett körvonalazódni egy „ragályos lumbágó” kórképe. 

Felvételekor a fizikális vizsgálat során mindhárom síkban harmadával be- 

szűkült lumbális gerincmozgásokat találtunk, véghelyzetben kifejezett fájda- 

lommal és paralumbális izomfeszességgel. A torakális és a cervikális gerinc 

mozgásai korának megfeleltek, az SI Mennel-jel jobb oldalon pozitív, a Laségue- 

jel mindkét oldalon negatív volt. Neurológiai kórjel nem volt detektálható. Az 
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