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1. BEVEZETÉS 

A daganatos megbetegedés és halandóság nem újkori, 

civilizációs jelenség. Ennek ellenére Európában évente 

megközelítıleg 3,2 millió új daganatos esetet diagnosztizálnak 

és 1,7 millióra tehetı a daganatos betegségekben elhunytak 

száma. 2020-ra 50%-os daganatos incidencia-növekedést 

jeleznek. Ez globálisan 16 millió új daganatos pácienst jelent. 

Ugyanakkor a következı évtizedben a daganatos betegségek 

világszerte 10,3 millió ember halálát okozhatják. 

 A daganatok kialakulása, illetve kórfolyamata 

szélsıségesen soktényezıs valóság. A pszichoonkológiai 

megközelítés szerint a multifaktoriális eredető daganatos 

betegség kórtanában a pszichoszociális tényezıknek kiemelt 

szerepük van, ugyanis hozzájárulhatnak a krónikus betegség 

fennmaradásához vagy súlyosbodásához. 

 Korábbi tanulmányok alapján megállapítható, hogy a 

daganatos folyamatról, illetve a betegségprognózissal 

összefüggı pszichoszociális hatásokról sokkal megegyezıbb, 

meggyızıbb és megbízhatóbb adatokkal rendelkezünk, mint a 

daganatos megbetegedésrıl.  
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 Mindezek ellenére a daganatos kórlefolyás és a 

pszichoszociális tényezık kapcsolatában, összefüggéseiben −, 

az eddigi empirikus bizonyítékok alapján –, számos 

megválaszolatlan, tisztázandó kérdés van.  

 A daganatos distressz, illetve a daganatos betegek 

életminıségének vizsgálata legalább olyannyira fontos kihívás, 

mint az alapkérdés: a daganatos betegségek bio-pszicho-

szociális etiológiájának, kockázati hatásainak egyértelmő 

megválaszolása, tekintettel arra, hogy daganatos betegeknél az 

életminıség ugyanolyan jelentıs prognosztikai tényezınek 

bizonyult, mint a medikális faktorok. Az elmúlt 20 évben 

például − a pszichoonkológia fejlıdése mellett − a daganatos 

betegek igen magas kielégítetlen, kezeletlen pszichoszociális 

igényeinek az aránya nem változott annak ellenére, hogy a 

fájdalom és a kezelések mellékhatásainak enyhítésében jelentıs 

elırelépések történtek, tudatosult az, hogy a pszichoszociális 

tényezık befolyásolják a karcinogén növekedést és invazivitást 

serkentı élettani folyamatokat. 

 Dolgozatom központi témája a daganatos betegséggel 

kapcsolatos distressz és életminıség mérése, elemzése a 

romániai daganatos diagnózisközlés sajátosságainak feltárása 

mellett.  
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 A daganatos betegek érzelmi distresszének és 

életminıségének vizsgálatakor a testi, pszichés és szociális 

tényezık interakciójából indultunk ki. Kutatásunkban azokra a 

pszichoszociális szempontokra (pl. diagnózis, depresszió, 

életminıség) helyeztük a hangsúlyt, melyek a daganatos 

betegségek jelentıs részében közösek, mert a tumor, a betegség 

objektív jellegzetességei bizonytalan támpontot adnak annak  

megértéséhez, hogy a páciensek hogyan alkalmazkodnak 

krónikus állapotukhoz. 

 

2. CÉLKITŐZÉSEK 

 

Klinikai vizsgálatunkban az erdélyi daganatos betegek 

státuszfelmérését, azaz aktuális bio-pszicho-szociális és 

spirituális állapotának, jóllétének, illetve életminıségének a 

felmérését végeztük el, mivel néhány kivételtıl eltekintve nem 

rendelkezünk erre vonatkozó tudományos adatokkal. 

 

Legfontosabb célok: 

– a daganatos diagnózis nem ismerését befolyásoló 

demográfiai, orvosi és pszichoszociális háttértényezık 

feltárása; 
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– a pszichoszociális distressz prevalenciájának, 

nevezetesen a depressziós és a szorongásos 

tünetegyüttes, illetve az alacsony szintő életminıség 

elıfordulási gyakoriságának felmérése; 

– a rosszindulatú daganatos betegségekben szenvedık 

depressziós tünetegyüttesét és életminıségét magyarázó 

szignifikáns változók meghatározása és 

hatásmechanizmusainak elemzése; 

– a diagnózis ismerése és nem ismerése, a klinikai és 

szubklinikai depresszió, illetve az alacsony és magas 

életminıség összehasonlító elemzése a vizsgált 

demográfiai, medikális, életmód és pszichoszociális 

tényezık függvényében; 

 

3. MÓDSZEREK 

 

Vizsgált minta 

A daganatlokalizáció szempontjából heterogén, vegyes 

mintánkban 420, kórházban kezelt felnıtt onkológiai páciens 

van. Az adatfelvételkor 342 beteget rosszindulatú, illetve 78 

beteget jóindulatú onkológiai diagnózissal kezeltek a 

kórházakban. Az adatfelvétel négy különbözı klinikai 

helyszínen történt, Erdély legnagyobb onkológiai intézeteiben.  
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Alkalmazott mérıeszközök 

Kutatásunkban a FACT–G 4.0 többdimenziós eszközt 

használtuk a daganatos betegek életminıségének vizsgálatához 

(Cronbach alpha=0,70). A Rövidített Beck Depresszió Kérdıív 

segítségével mértük a depressziós tünetegyüttest (Cronbach 

alpha=0,86). A Spielberger–féle Állapot–Vonás Szorongás 

Kérdıívbıl a szorongás, mint személyiségvonás felmérésére 

szolgáló skálát használtuk a szorongásra való hajlam 

erısségének, értékének mérésére (Cronbach alpha=0,84). A 

Rövidített Reménytelenség Skálával a reménytelenség szintet 

mértük (Cronbach alpha=0,86). A Rövidített Vitális 

Kimerültség Kérdıívvel az élettani veszélyeztetettség 

szempontjából legfontosabb krónikus stresszállapotot mértük 

(Cronbach alpha=0,81). A Rahe-féle Stressz és Megküzdés 

Kérdıív Életesemények skáláját használtuk az életesemények 

számának felmérésére (Cronbach alpha=0,55). A Szociális és 

Emocionális Magányosság Skálát alkalmaztuk a családi 

támogatottsággal való elégedetlenség mértékének mérésére 

(Cronbach alpha=0,85). A Multidimenzionális Egészségi 

Kontroll Kérdıív segítségével a külsı kontrollra kérdeztünk rá 

(Cronbach alpha=0,68). A Betegségteher Index segítségével azt 

térképeztük fel, hogy a betegség és/vagy annak kezelése 

milyen mértékben gyakorol hatást az életminıséget befolyásoló 
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területekre (Cronbach alpha=0,89). A Rövidített Megküzdési 

Módok Kérdıív a betegek kognitív és/vagy viselkedéses 

stratégiáit vizsgálta a specifikus stresszhelyzettel való 

megküzdésben (Cronbach alpha=0,81). A koherenciaérzés 

mérése a Rahe-féle Rövidített Stressz és Megküzdés 

Kérdıívbıl vett kérdésekkel történt (Cronbach alpha=0,64). A 

Rövidített Énhatékonyság Skálával azt vizsgáltuk, hogy a 

betegek mennyire tudják kezelni a nehéz élethelyzetetet 

(Cronbach alpha=0,74). A Rövidített Diszfunkcionális Attitőd 

Skála alkalmazása során a depresszióra hajlamosító, illetve a 

depressziós tünetegyüttesre jellemzı kognitív disztorziókat 

tártuk fel (Cronbach alpha=0,64). A Rövidített D-típusú 

Személyiségskála / Magatartási Gátlás alskálával a magatartási 

gátlás személyiségjellemzıt vizsgáltuk (Cronbach alpha=0,75). 

 

Alkalmazott statisztikai módszerek 

Vizsgálatunkban a változók típusától függıen az alábbi 

többváltozós statisztikai elemzéseket végeztük el az SPSS 15.0 

és az AMOS 7.0 programcsomagok alkalmazásával: parciális 

korreláció, kovarianciaelemzés, hierarchikus logisztikus 

regresszió, lépésenkénti lineáris regresszió és útelemezés. 

 A vizsgált változók közötti összefüggés, kapcsolat 

irányát és erısségét parciális korrelációszámítással határoztuk 
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meg. A kovarianciaelemzés lényege, hogy a varianciaelemzés 

(95%-os konfidencia-intervallummal) elvégzése során 

kiszőrhettük bizonyos tényezık hatását, amelyek a vizsgálati 

faktorokon kívül meghatározhatják a függı változót. A 

logisztikus regresszió elemzés során beazonosíthattuk azokat a 

tényezıket (független változókat), amelyek szignifikánsan 

megkülönböztetik a két vizsgált csoportot (függı változót). A 

többváltozós lineáris regressziószámítással az 

összefüggésekben levı tendenciát, a kapcsolat természetét 

vizsgáltuk úgy, hogy megadtuk a változók viszonyát (melyik a 

függı és melyik a független). Ennek alapján megbecsülhetı, 

elırejelezhetı, hogy a magyarázó változók mennyire pontosan 

tudják meghatározni a függı változó értékét, mennyire tudják 

leszorítani a becslési vagy elırejelzési hibát. A regressziós 

modell felépítésekor a lépésenkénti módszert alkalmaztuk. A 

szokványos többváltozós statisztikai elemzések 

kiegészítéseként útelemzést végeztünk. 

 A többváltozós elemzésekben adatainkat életkorra, 

nemre, lakhelyre, végzettségre, családi állapotra, anyagi 

helyzetre, vallásgyakorlásra, nemzetiségre, a diagnózis 

ismeretére és a diagnózisra adott reakciókra, a daganat 

típusára/lokalizációjára/stádiumára, az onkológiai kezelésekre 

valamint az egészségi állapotra kontrolláltuk. 
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4. EREDMÉNYEK 

 

A vizsgált mintában a daganatos betegek 16,9%-a nem ismeri 

onkológiai diagnózisát, 47,5%-a klinikai depresszióban 

szenved, 46,7%-uk esetében elıfordulnak szorongásos zavarok 

és 28,1%-uk számolt be súlyosan alacsony életminıségrıl. A 

kezelést igénylı klinikai szintő depresszióban szenvedık 

85,4%-a, illetve az alacsony életminıségő páciensek 90,7%-a 

rosszindulatú, malignus daganatos beteg. Az alacsony 

életminıségrıl beszámoló daganatos betegek 75,9%-ánál 

klinikailag diagnosztizálható depressziós tüneteket, zavarokat 

találunk. Az onkológiai diagnózisukat nem ismerı daganatos 

páciensek kétharmada pedig középsúlyosan vagy súlyosan 

depressziós. 

 

1. Az onkológiai diagnózisközlés elmulasztása megközelítıleg 

minden ötödik daganatos beteget érint a vizsgált mintában. 

Eredményeink arra mutattak rá, hogy jelentıs különbségek 

vannak a diagnózisukat ismerı és nem ismerı páciensek 

között, nevezetesen a betegségi állapotukról nem tájékozott 

páciensek általában idısebbek, izoláltabbak, alulképzettebbek 

és szignifikánsan depressziósabbak, reménytelenebbek, illetve 

alacsonyabb a problémaelemzı megküzdési képességük. 
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 A daganatos diagnózis nem ismerésének, tehát a 

tájékoztatás elmulasztásának esélyét legnagyobb mértékben a 

rosszindulatú tumor (10,56-szoros esély) és a súlyos depresszió 

(5,14-szeres esély) határozzák meg, illetve a kemoterápiában 

való nem részesülés (4,65-szoros esély). 

 

2. A vizsgálatban résztvevı, kórházban kezelt erdélyi 

daganatos betegek megközelítıleg fele feltehetıen kezelést 

igénylı, klinikai depresszióban szenved. A feltehetıen klinikai 

szintő depresszióban szenvedı daganatos betegek körében a 65 

év fölöttiek, a nyolc általánost vagy ennél kevesebbet 

végzettek, az özvegyek és a diagnózisukat nem ismerık aránya 

megközelítıleg kétszer nagyobb a klinikai depressziótól 

mentes páciensekkel összehasonlítva. 

 A depresszió súlyossága klinikailag szignifikáns 

mértékben növekedett a betegségstádium elırehaladtával, az 

egészségi állapot csökkenésével, a fizikai aktivitás hiányával, a 

daganatos diagnózis nem ismerésével, illetve a diagnózisra 

adott negatív–passzív reakciók elıfordulásával. Ugyanakkor a 

depressziós tünetek erıs negatív összefüggést mutattak az 

életminıséggel, valamint erıs pozitívat a reménytelenséggel és 

a szorongással. 
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 Adataink igazolják a kezelést igénylı depressziós 

tünetegyüttes széleskörő negatív hatását az életminıségre és a 

pszichoszociális funkcionalitásra. A depressziós daganatos 

betegek reménytelenebbek, szorongóbbak, kimerültebbek, 

magányosabbak, esetükben magasabb szinten van jelen az 

érzelemközpontú megküzdés, a magatartási gátlás, a 

diszfunkcionális attitőd és a külsı kontrollhit, illetve kevésbé 

jellemzı rájuk az énhatékonyság és a koherencia-, az élet 

értelme érzés. Továbbá az életminıség kapcsán, illetve 

különösképpen a fizikális és a funkcionális jóllét kategóriákban 

kimutatott több mint 8–10, illetve 2–3 pontszám átlag 

eltéréseknek/különbségeknek klinikailag szignifikáns 

jelentısége, hatása van. 

 A klinikai szinten jelentıs depressziós tünetegyüttes 

kialakulásának esélyét több mint ötszörösen növelte a nıi nem, 

közel négyszeresen az érzelemközpontú megküzdés és a 

reménytelenség, míg háromszorosan az alacsony életminıség, 

illetve a vitális kimerültség, a diszfunkcionális attitőd és a 

vonásszorongás. Továbbá a klinikai depresszió elıfordulásának 

valószínőségét megközelítıleg kétszerezte a betegségteher és a 

magatartási gátlás, illetve az alacsony énhatékonyság és 

koherencia érzés, valamint a gyermekkor kedvezıtlen 

értékelése. 
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3. A vizsgált klinikai mintában az életminıség szempontjából 

kedvezıtlen, veszélyeztetı faktornak bizonyult az alacsony 

végzettség, az özvegység, a kisvárosi lakhely, a vallásgyakorlás 

hiánya, a malignus daganatos betegség, az elırehaladott 

kórfolyamat, a diagnózisra adott negatív–kontrollvesztı 

válaszok, a rossz/nagyon rossz egészségi állapot, a fizikai 

aktivitás hiánya, illetve a súlyos depresszió. 

 Eredményeink szerint az életminıség kedvezı alakulása 

tekintetében jelentıs tényezınek számít a magas iskolázottság, 

a házas, családi állapot, a rendszeres vallásgyakorlás 

egyházban, a benignus daganat, a kezdeti betegségstádium, a 

diagnózis kapcsán az Istenbe vetett hit, a gyógyulási szándék 

elhatározása és a betegség tagadása, a kiváló egészségi állapot, 

a heti/napi rendszerességő fizikai aktivitás és a depresszió 

hiánya. Nemcsak statisztikai, hanem klinikai szempontból is 

szignifikáns életminıség különbségeket/eltéréseket (8–10 

pontszám átlag) a végzettség, a vallásgyakorlás, az egészségi 

állapot és a depresszió esetében találtunk. Ugyanakkor az 

életminıség, illetve a depressziós tünetegyüttes, a szorongás, a 

vitális kimerültség, a reménytelenség, a betegségteher, 

valamint a koherencia érzés között erıs negatív, valamint 

pozitív kapcsolatot találtunk. 

 Az útelemzés eredményeit az alábbi ábra összegzi: 
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 Az útelemzés eredményéül kapott modell azt mutatta, 

hogy a malignus daganatos betegek életminıségét meghatározó 

legmarkánsabb negatív út a szorongással, a vitális 

kimerültséggel és a betegségteherrel való összefüggésben 

érvényesül, míg a legerısebb pozitív út a boldogságot, az 

énhatékonyságot és a koherencia/élet értelme érzést érinti, 

vonja be. Továbbá a nem, a daganattípus, a betegségstádium és 

a tumorlokalizáció szerint végzett regresszióelemzések azt 

hangsúlyozzák, hogy a szorongás és a vitális kimerültség szinte 

mindegyik esetében az életminıség romlásának a közös 

magyarázó, elırejelzı tényezıje. 
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 Az alacsony életminıség valószínőségét 4,82-szeresen 

növelte a súlyos depresszió, 4,22-szeresen a malignus tumor, 

3,60-szorosan a diagnózisra adott kontrollvesztı reakció, 3,41-

szeresen a kisvárosi lakhely, 3,39-szeresen az alacsony 

problémaközpontú megküzdés, 3,25-szorosan a vitális 

kimerültség, illetve 2,29-szeresen a betegségteher. 

 

5. KÖVETKEZTETÉSEK, ÚJ MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

Pszichoonkológiai vizsgálatunkban a kezdeti asszociációs és 

korrelációs számításokon túl a többváltozós statisztikai 

elemzések eredményei egyértelmően a bevont pszichoszociális 

tényezık önálló, független és szignifikáns hatását igazolták, a 

demográfiai, a medikális és az életmód változók mellett, a 

daganatos diagnózis, a depressziós tünetegyüttes és az 

életminıség szempontjából egyaránt. 

 Romániában ez az elsı olyan átfogó interdiszciplináris 

kutatás, mely a daganatos betegségek pszichoszociális 

vonatkozásait multicentrikus kérdıíves vizsgálat és 

többváltozós statisztikai elemzés alapján vizsgálja. Egyes 

eredményeim nemzetközi jelentıségőek. A legfontosabbak: 
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1. A kérdıíves vizsgálat alapján új és egyben referencia 

adatokat közöltem a daganatos diagnózis nem ismerésének 

elıfordulási gyakoriságáról, illetve a daganatos distressz és az 

alacsony életminıség prevalenciájáról Erdélyben; 

2. A vizsgálat alapján meghatároztam az alkalmazott 

pszichiátriai (BDI és STAI–T) és életminıség (FACT–G 4.0) 

szőrıkérdıívek jellemzı átlagértékeit a vizsgált erdélyi 

daganatos populációban; 

3. A legutóbbi nemzetközi vizsgálatok eredményeivel 

összhangban igazoltam a distressz, a klinikai depresszió, illetve 

a kedvezıtlen életminıség széleskörő negatív hatásait a 

kórházban kezelt daganatos betegek pszichoszociális 

funkcionalitásra; 

4. Azonosítottam a daganatos diagnózis nem ismerése, a 

daganatos distressz, illetve az életminıségromlás 

szempontjából fokozottan veszélyeztetett daganatos csoportok 

jellemzıit. 

 Végül klinikai vizsgálatomban a többváltozós 

statisztikai elemzések alapján azt találtam, hogy a daganatos 

diagnózis, a depressziós tünetegyüttes és a klinikai depresszió, 

az életminıség, illetve az alacsony életminıség alakulása 

tekintetében a legjelentısebb közös meghatározó tényezık: a 

malignus tumor, a vonásszorongás, a súlyos depresszió, a 
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vitális kimerültség, a betegségteher, az érzelmi és 

problémaközpontú megküzdés, illetve az énhatékonyság. A 

rosszindulatú daganatos betegek csoportjában a szorongás és a 

reménytelenség több mint 52%-ban magyarázta a depressziós 

tünetegyüttest. Továbbá a rosszindulatú daganatos 

betegségekben szenvedık életminıségének legfontosabb, 

49,9%-os elırejelzıje a szorongás és a vitális kimerültség. 

 A tájékoztatás elmaradása, a kezelést igénylı 

depressziós tünetegyüttes és az életminıség romlása leginkább 

a rosszindulatú daganatos betegekre, illetve az idısebb, 

alacsonyabb végzettségő, özvegy és hátrányos anyagi helyzető 

onkológiai páciensekre jellemzı. 
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