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1. BEVEZETÉS 

A funkcionális gasztroenterológiai zavarokról általában 

A funkcionális gasztroenterológiai kórképek egyik első leírása Cumming-tól 

származik, aki 1849-ben így írt egy betegéről: „időnként hasmenése van, időnkét 

szorulása … hogyan lehet egy betegségnek kétféle megnyilvánulása, meg nem tudom 

magyarázni … a tünetek hátterére akár egy pillanat alatt, részletesebb vizsgálódás 

nélkül rá lehet jönni” (Cumming 1849). 

„Nincsenek megfigyelhető patofiziológiai elváltozások, a zavar fennállásáról csak 

a betegeink leírása alapján tudunk”. Így írta Thompson, a funkcionális GI betegségek 

kutatásának egyik elismert nemzetközi szakértője, annak a munkacsoportnak egyik 

vezetője, mely ezen zavarok vizsgálatával, klasszifikációjával, az újabb kutatási 

eredmények integrációjával foglalkozik. A funkcionális GI zavarok sokáig „kizárásos 

diagnózison” alapultak, vagyis amennyiben a megfelelő tüneteket mutató betegek 

részletes vizsgálata során nem sikerült a tüneteket magyarázó organikus eltérést találni, 

a személy a „funkcionális beteg” kategóriába került. Hozzávetőleg három évtizede 

kezdődött el nemzetközi szakértők bevonásával az a munka, melynek eredményeként 

megszülettek a mai napig is használatos irányelvek (Thompson 2006), és a kórkép 

diagnosztizálása döntően tünetcentrikussá vált. A témában publikált közlemények 

számának emelkedése jól tükrözi a fokozódó kutatási érdeklődést. (1. ábra). 

 

1. ábra PubMed keresés eredménye (cikkek száma) az IBS (irritable bowel syndrome) 
és ICS (irritable colon syndrome) keresési kifejezésekkel (Thompson 2006) 
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1988-ban megalakult az irritábilis bél szindróma (IBS) kutatásának fellendítését 

célul kitűző, a különböző területeken dolgozó kutatókat tömörítő nemzetközi 

munkacsoport, mely létrehozta az IBS terápiájára és kutatására vonatkozó irányelveket, 

majd 1994-ben publikálták a Funkcionális Gasztroenterológiai Zavarok Római I 

kritériumrendszerét (Drossman és mtsai 1994). Ezt követte 1999-ben a Római II 

kritériumrendszer (Drossman és mtsai 1999), majd 2006-ban az aktualizált Római III 

kritériumrendszert (Drossman 2006) publikálták. A jelenleg érvényes Római III 

rendszer 28 felnőttkori és 17 gyerekkori funkcionális GI zavart különít el. A 

diagnosztikai kritériumok tüneteken alapulnak, és egyes kórképek között átfedések is 

lehetnek. A főbb betegségcsoportok döntően az anatómiai lokalizáció alapján 

különülnek el, úgymint a nyelőcső zavarai („A” csoport), a gasztroduodenum zavarai 

(„B” csoport), a bélrendszer zavarai („C” csoport), a funkcionális hasi fájdalom 

szindróma („D” csoport), az epeutak („E” csoport) és végül az anorektum zavarai („F” 

csoport). A főcsoportokon belül találjuk az egyes kórképeket, melyek önálló klinikai 

entitásnak tekinthetők, önálló diagnosztikai kritériumrendszerrel, kezelési protokollal és 

kórkimenetellel.    

A különböző kutatási területekről származó és egyre növekvő adathalmaz 

feldolgozásával sikerült egy, a szomatikus, mentális és szociális tényezőket integráló 

biopszichoszociális modell kialakítása, mely a pszichoszociális és fiziológiai tényezők, 

a funkcionális GI tünetek és a kórkimenetel közötti kölcsönhatáson alapul. A genetikai 

prediszpozíció (pl. interleukin-10 alacsony szintje, szerotonin transzporter gén 

polimorfizmus, G-protein polimorfizmus), a korai tapasztalatok (pl. abúzus, 

veszteségélmények, szülői betegség-modell) befolyásolják egyrészt az egyéni pszichés 

fejlődést és az aktuális pszichoszociális állapotot, illetve pszichés vulnerabilitást (pl. 

stressz okozta szorongás és annak vegetatív/GI tünetei, pszichopatológiai tünetek GI 

szenzációkat módosító hatása, maladaptív megküzdési potenciál), továbbá a fokozott GI 

érzékenységet (pl. motilitásfokozódás stresszhatásra, fokozott szenzitizáció és 

hiperalgézia, a GI rendszer nyálkahártyájának gyulladása, baktériumflóra kóros irányú 

változása). A központi idegrendszer (CNS) és enterális idegrendszer (ENS) egymásra is 

kölcsönösen hatnak, mind a külvilágból származó, mind a belső, lelki információk és 

folyamatok befolyásolják a GI rendszert (érzékelés, motilitás, gyulladásos folyamatok). 
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Ezen felül az ún. viszcerotóp hatások a viszcerális afferens rostokon keresztül 

befolyásolják a központi idegrendszer állapotát, úgymint a fájdalomérzékelést, az 

affektív és magatartási komponenseket. Ezek az interakciók nemcsak GI tünetekben 

nyilvánulnak meg, hanem a betegviselkedést, illetve a kórkimenetelt és a terápiás 

válaszkészséget is meghatározzák, mely tényezők természetesen önmaguk is 

visszahatnak az előbb említett területekre.  

A funkcionális GI zavarok biopszichoszociális modelljét mutatja be a 2. Ábra 

(Drossman 2006).  

 

2. ábra A funkcionális gasztrointesztinális zavarok biopszichoszociális modellje 
(Drossman 2006 alapján)  
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(Thompson 2006). Az FGID gyakorisága az életkor emelkedésével csökken (Chang és 
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tapasztal egy év során számára zavarónak ítélt tüneteket (Haug és mtsai 2002), noha 

megjegyzendő, hogy a lakossági felmérések érdemben nem tudják elkülöníteni a 

funkcionális és organikus zavarokat. A lakossági vizsgálatok a nő/férfi arányt 2:1 (a 

bélrendszer funkcionális zavarai) és 1:1 (a nyelőcső funkcionális zavarai, dyspepsia) 

közöttinek találták, míg a klinikai vizsgálatokban ez az arány körülbelül 3:1 volt 

(Corazziari 2004). 

 

Neurogasztroenterológiai aspektusok 

A gasztroenterológiai zavarok pszichopatofiziológiai hátterének rövid áttekintését 

annak ellenére fontosnak tartom, hogy saját vizsgálatok nem irányultak erre a területre. 

A folyamatok legalább vázlatos ismertetése segít megérteni, hogy a pszichés állapot, a 

különböző életesemények, személyiségvonások, megküzdési módok és attitűdök 

hogyan befolyásolják a gyomor-bél rendszer funkcióit, hogyan alakul ki a tünetekből 

betegség és hogyan hatnak a lelki folyamatok és vonások az alapvetően GI tünetekkel 

jellemzett kórkép kimenetelére. Természetesen az egymást befolyásoló rendszerek nem 

egyirányú, ok-okozati viszonyban vannak egymással, inkább a cirkuláris kauzalitással 

jellemezhetők.  

A GI traktus disztenziója során tapasztalt hiperszenzitivitás, az alacsony 

fájdalomküszöb a nyálkahártya receptorok és plexus myentericus receptorainak fokozott 

érzékenyégével magyarázható, melynek hátterében egyrészt gyulladásos reakció, 

megnövekedett szerotonin aktivitás, másrészt a krónikus GI stimuláció okozta központi 

idegrendszeri érzékenyítés és a viszcerális afferens ingerek központi idegrendszeri 

down-regulációja állhat (Drossman 2006). 

A szervezet stresszre adott válaszreakciója komplex, egymással kölcsönhatásban 

lévő rendszerek aktivációját feltételezi. Mayer (2000) összefoglalójában összegzi a 

stressz és a stresszre adott válasz gasztrointesztinális aspektusait (3. Ábra). Az egyes 

központi idegrendszeri régiók (hypothalamus, amygdala) viszcerális, szomatikus és 

corticalis afferensekkel rendelkeznek. Az efferens vagy output információ a hypophysis 

és a pontomedullaris magvak felé irányul, ami végső soron a neuroendokrin és autonóm 

funkciókat regulálja. Ezt a stressz-reguláló rendszert az aszcendáló monoaminerg, ezen 

belül főként a szerotonerg (raphe magvak) és a noradrenerg (locus coeruleus) pályák és 

a keringő glucocorticoidok befolyásolják, szabályozzák. Ennek a központi rendszernek, 
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amit „emocionális motoros rendszer”-nek is neveznek, további kimenete van az 

autonóm idegrendszeri funkciók, a hypothalamus-hypophyis tengely, az endogén 

fájdalom-moduláló rendszer és az aszcendáló aminerg pályák működésének 

befolyásolása irányában.  

 

3. ábra Az emocionális motoros rendszer (EMR) és kapcsolatai (Mayer, 2000 nyomán) 
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Mint minden krónikus betegség, a funkcionális GI zavar is folyamatos, gyakran 

bejósolhatatlanul bekövetkező és bizonytalan ideig tartó relapszusokkal jellemezhető, a 

betegség tüneteit gyakran következményes korlátozottság, károsodás, szociális izoláció 

és stigmatizáció kíséri. Ehhez kapcsolódik még a funkcionális kórképek eredete, 

diagnosztikája területén tapasztalt és a betegek által gyakran érzékelt bizonytalanság, 

ami akár a kórkimenetelt is befolyásolhatja, hiszen a betegek elégedettségét és a 

kórkimenetelt alapvetően meghatározza az orvos-beteg találkozás és e kapcsolat 

minősége. Az orvos frusztrációja (mely fakadhat a kórkép hagyományos orvosi 
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modellekbe való beilleszthetőségének nehézségeiből, a rendelkezésre álló hatékony 

terápiás lehetőségek hiányából), és a beteg negatív élményei (például a nem megfelelő 

kommunikáció, „nem találtunk semmit, nem beteg” típusú visszajelzések) együttesen 

magyarázzák azokat az adatokat, mely szerint a funkcionális GI zavarban szenvedő 

betegek gyakran elégedetlenek a kezeléssel (Chang és mtsai 2006). 

 

2. AZ EGYES FUNKCIONÁLIS GASZTROINTESZTINÁLIS ZAVAROK 

SZAKIRODALMÁNAK ÁTTEKINTÉSE 

2.1 Irritábilis bél szindróma (IBS) 

A Római III kritériumok alapján az irritábilis bél szindróma diagnózisának 

alapvető feltétele a visszatérő hasi fájdalom vagy diszkomfort, mely az utolsó 3 hónap 

során legalább havonta 3 napon keresztül észlelhető. Ezen felül a következő tünetek 

közül legalább kettőnek teljesülnie kell: 1. a tünetek a székletürítéssel javulnak; a 

tünetek kezdete a 2. széklet gyakoriságának vagy 3. állagának (formájának) változásával 

hozható összefüggésbe (Longstreth és mtsai 2006). 

 

Epidemiológia 

Az IBS előfordulási gyakoriságának meghatározása és az egyes vizsgálatok 

összevetése nem egyszerű feladat. Nem egyszerű feladat az IBS előfordulásának 

gyakoriságát meghatározni, az erre vonatkozó vizsgálatokat összevetni. Nehéz egyrészt 

a változó diagnosztikai kritériumok miatt, például az ún. „szigorú” kritériumrendszerek, 

mint a Római II alkalmazása lényegesen alacsonyabb prevalencia adatokkal szolgál, 

mint a megengedőbb Manning-féle kritériumok, továbbá nehéz az adott tünetszámnál és 

súlyosságnál meghúzott diagnosztikai vagy ún. „cut-off” pontok különbözősége miatt. 

Tovább bonyolítja az adatok értékelését, hogy az egyes személyek nem ugyanazt értik a 

különböző tüneteken, illetve hogy a tünetek egy bizonyos, de pontosan nem 

azonosítható százalékában organikus eltérés áll a tünetek hátterében. Fentiek 

magyarázhatják, hogy egy, az IBS epidemiológiáját áttekintő tanulmány az egyes 

vizsgálatok eredményei között nagyságrendi különbségeket talált, 0.8% és 28% között 

változtak a prevalencia adatok (Corazziari 2004). Európa nyolc országában ugyanazon 

módszer alapján elvégzett felmérés az IBS prevalenciáját 4.8 %-nak találta, az egyes 
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országok között itt is nagyságrendi különbségek voltak, 1.7 % és 11% közötti 

értékekkel (Hungin és mtsai 2003). 

Annak ellenére, hogy a kórkép, funkcionális jellegéből is adódóan, kifejezetten 

alacsony mortalitási rátával rendelkezik, a lakosság GI tüneteket nem mutató részéhez 

viszonyított direkt és indirekt költségek magasak (Leong és mtsai 2003), ugyanakkor a 

GI tünetekhez kapcsolódó költségek a kiadások közötti különbségnek kis részéért voltak 

csak felelősek, a többi részét a GI tünetekhez nem kapcsolódó költségek jelentették 

(Levy és mtsai 2001). Annak ellenére, hogy a gyulladásos bélbetegségekben és reflux 

betegségben szenvedő betegek organikus elváltozásainak diagnosztikája, kezelése a 

„józan ész” alapján várhatóan költségesebb, mint a funkcionális GI zavarban 

szenvedőké, a vizsgálatok szerint az IBS betegek költségei megegyeznek a reflux 

betegekével és alig alacsonyabbak, mint a gyulladásos bélbetegeké (Levy és mtsai 

2001).  

 

Patofiziológia 

Az IBS tüneteiért több tényező is felelős, úgymint a tápcsatorna motilitászavara, 

fokozott érzékenysége (hiperszenzitivitása), a motoros és szenzoros reguláció zavara és 

a centrális percepció és moduláció zavara. Ezeket a mechanizmusokat mutatja be 

vázlatosan a 4. Ábra. 

 

4. ábra. Az Irritábilis Bél Szindróma patogenezise (Wittman, 1999 alapján) 
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Az IBS mint kórkép létrejöttének magyarázatára alapvetően három hipotézis 

született. Az első a pszichoszomatikus elmélet keretébe illeszkedett, mely szerint a testi 

tünetek lelki zavarok alapján jönnek létre, vagyis a GI kórképnek pszichés oka van. A 

második a szomatopszichés magyarázat, mely szerint az elsődleges a testi tünet és 

annak kihatásai az egyén mindennapjaira, és a pszichés eltérések ennek következtében 

alakulnak ki. A harmadik modell, a betegviselkedési elképzelés szerint, a pszichés zavar 

nem közvetlenül hat a testi tünetre, hanem a segítségkérés döntési mechanizmusát 

befolyásolja (Shaw és mtsai 1997). Mivel egyik elméletet sem sikerült, akár 

önmagában, akár a másik kettő ellenében maradéktalanul megerősíteni, az újabb 

vizsgálatok és koncepciók magyarázó kerete nem az ok-okozati, hanem a 

rendszerszemléletű, holisztikus, biopszichoszociális modell. 

Az IBS általánosan elfogadott patofiziológiai modelljeinek alapja az agy – bél 

tengely kapcsolatrendszere. A modell alapjául az utóbbi években elvégzett biológiai és 

pszichofiziológiai alapkutatások, valamint az IBS-ben szenvedő betegek 

pszichoszociális sajátosságait vizsgáló kutatások szolgálnak. Néhány, főként 

pszichofiziológiai vizsgálatot ismertetek röviden annak érdekében, hogy a modell 

érthetőbb legyen. A viszcerális ingerek a viszcerális hiperszenzitivitással jellemzett 

személyeknél sajátos központi idegrendszeri változásokkal járnak, PET vizsgálattal 

fokozott prefrontalis kortex aktivitást találtak, ami a vigilancia szint fokozódására utal, 
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valamint alacsonyabb cingularis kortex aktivitást, ami az opioid rendszer aktivitásának 

csökkenésére utal (Silverman és mtsai 1997). Állatkísérletekben a kolon kontrakciói a 

locus coeruleus aktivitásfokozódásához vezettek, mely terület a fájdalom- és 

érzelemszabályozó központokkal áll kapcsolatban, így érthető, hogy mind a szűkebb 

értelemben vett fájdalom-percepció, mind annak affektív komponensei aktiválódnak a 

viszcerális régióból származó ingerek hatására (Svensson 1987). A fokozott készenlét, 

arousal és szorongás befolyásolja a GI motilitást (Kellow és mtsai 1990). Az agy – bél 

tengely modellt az 5. Ábra mutatja be vázlatosan. 

 

 

 

 

 

5. ábra. Az IBS patofiziológiája: az agy – bél tengely (Camilleri és Choi, 1997 alapján) 
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Életminőség 

Ahogyan várható, az IBS betegek életminősége rosszabb, mint a GI tüneteket nem 

mutató személyeké, ugyanakkor az IBS csoporton belül is, az orvoshoz fordulók 

rosszabb életminőségről számolnak be mint akik nem kerestek fel orvost a tüneteik 

miatt (Whitehead és mtsai 1996). Életminőség romlásuk pedig összevethető egyéb, 

súlyosnak tekintett betegségben szenvedőkével, úgymint reflux betegség, diabétesz 

vagy dialízis előtt álló vesebetegség (Gralnek és mtsai 2000). Az IBS organikus 

megfelelőjének tekinthető IBD-hez viszonyítva rosszabbak az életminőségi mutatók 

(Simrén és mtsai 2002). Ez utóbbi vizsgálat egyik érdekes adata, hogy az objektív 

vizsgálati paraméterek alapján remisszióban lévő, de IBS jellegű tüneteket mutató IBD 

betegek rosszabb életminőségről számoltak be, mint az ilyen tüneteket nem mutató 

személyek. Összességében elmondható, hogy az IBS tünetek megléte jelentős rontja az 

életminőséget. 

Pszichés tényezők 

A pszichés tényezők jelentős szerepet töltenek be az IBS betegek 

tünetprezentációjában, a kórkimenetelben és a terápiák hatékonyságában. Magyar 

nyelvű összefoglaló munkák alapján a leggyakoribb pszichiátriai zavarok az affektív 

zavarok, szorongásos zavarok és szomatoform zavarok, ami felveti az esetleges közös 

etiológiai tényezők szerepét (Újszászy és Túry 1998; Túry és Újszászy 2000). Shaw és 

mtsai (1997) összefoglalójukban csak azokat a kutatásokat vették figyelembe, melyek a 

pszichiátriai zavar meglétének igazolására megbízhatóbb vagy legalábbis jól leírt 

módszert használtak. Azt találták, hogy az IBS betegek komorbid pszichiátriai 

zavarainak gyakorisága 34% és 100% közötti, a nő/férfi arány 1:1 és 1:6 közötti az 

egyes vizsgálatok szerint.  

A pszichés tünetek gyakoribbak az IBS-tüneteik miatt orvoshoz fordulóknál, míg 

az egészségügyi segítséget igénybe nem vevő személyek pszichés állapota Nem 

különbözött a tünetmentes, egészséges személyekétől (Drossman és mtsai 1998) . 

 

2.2. Gastrooesophagealis reflux betegség (GORB) 

A reflux betegség típusos tünetei a gyomorégés, szegycsont mögötti égő érzés, 

regurgitatio, hányinger, böfögés, fokozott nyáladzás, atípusos tünetek a mellkasi 

fájdalom, légúti panaszok, csuklás. Az enyhe formákban elegendő lehet a típusos 
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tünetek felismerése, a következő diagnosztikai lépés az endoszkópos vizsgálat 

(Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium 2004). Ennek alapján elkülöníthetjük a 

nyelőcső nyálkahártyájának sérülésével jellemzett erozív reflux betegek csoportját 

(erosive reflux disorder, ERD), illetve a nyálkahártya-felmaródást nem mutató nem 

erozív reflux betegek (non-erosive reflux disorder, NERD) csoportját. Ez utóbbi 

betegcsoport aránya elérheti vagy akár meg is haladhatja az 50%-ot (Martinez és mtsai 

2003). Venables és mtsai (1997) a betegek 32%-nál találtak nyálkahártya léziókat, 

egyéb szakirodalmi összefoglalók alapján a refluxos betegek 50-70%-ánál mondható ki 

a NERD diagnózisa (Fass 2003). A NERD beteg típusosan fiatal nő, gyakoribb 

szorongásos és fóbiás tünetekkel, míg az ERD csoportra az agitáció és a depresszió 

jellemzőbb (Nielzen és mtsai 1986). Hagyományos antireflux gyógyszerrel (proton 

pumpa inhibitor, PPI) történt kezelések során a NERD betegek között 10-30%-kal 

alacsonyabb a reszponderek aránya, és a gyógyulás időtartama is hosszabb (Bate és 

mtsai 1996).  

A NERD csoporton belül a nyelőcső pH monitorozásával két további csoportot 

különíthetünk el, a idején a nyelőcső fokozott savas visszaáramlásával jellemezhető és a 

savas visszafolyás nélküli csoportokat. Ez utóbbi csoporton belül az úgynevezett tünet-

index, vagyis az egyes savas visszafolyás-epizódok és a típusos tünetek kapcsolata 

alapján a tünetekkel időbeni összefüggést mutató és ilyen összefüggést nem mutató 

betegek csoportja különíthető el. A funkcionális gyomorégés (functional heartburn) 

csoportba az utóbbi betegek kerülnek, szigorú értelemben ők alkotják a reflux-jellegű 

tüneteket mutató betegek funkcionális alcsoportját. Egyes kritériumok szerint ennek a 

csoportnak ismérve a hagyományos antireflux (proton pumpa bénító) kezelésre adott 

elégtelen terápiás válasz (Galmiche és mtsai 2006). 

 

Epidemiológia 

Az Egyesült Államokban végzett lakossági felmérésekben (Locke és mtsai 1997) a 

reflux-jellegű tünetek múltbeli meglétéről a vizsgált személyek 45%-a számolt be, míg 

heti gyakoriságú tünetek 20%-ban fordultak elő. Finnországi adatok szerint a vizsgálatot 

megelőző évben a vizsgált személyek 27%-a tapasztalt reflux tüneteket (Isolauri és 

mtsai 1995). Egy kevésbé reprezentatív mintán (kórházi dolgozók) végzett Olaszországi 

vizsgálat alacsonyabb gyakoriságot talált, nevezetesen 7% volt azok aránya, akik a 
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felmérést megelőző hónap során tapasztaltak tüneteket (Valle és mtsai 1999). Az 

Egyesült Királyságban több mint 2000 fős mintán 21%-os volt a reflux tünetek 

előfordulási gyakorisága, több más életmódbeli és testi tényező mellett a szociális 

kapcsolatok zavara az egyik jelentős önálló prediktora volt a tüneteknek (Mohammed és 

mtsai 2005). Egy több országban zajló, több mint 5500 fős epidemiológiai vizsgálatban 

a személyek 28%-a számolt be felső GI tünetekről és panaszokról, ezek 28%-a volt 

reflux-jellegű. Csoportjukban a dohányzás, a stresszt okozó életesemények és a pszichés 

zavarok voltak a legerősebb kapcsolatban a reflux-tünetekkel, ugyanakkor 

megemlítendő az egyéb problémák miatt felírt gyógyszerek szedésével való igen erős 

együttjárás (Stanghellini 1999). Magyarországon is felmérték a refluxos tünetek 

előfordulását a lakosság körében, amit fontossága és jelentősége miatt részletesebben 

ismertetek. Nemzetközileg validált kérdőívet használtak a tünettan és a betegség 

megállapítására. A kutatásban 2000, véletlenszerűen kiválasztott és demográfiai 

mutatóikban az adott körzetet reprezentáló személy válaszolt a tünetekre irányuló 

kérdésekre. A vizsgált területek a gyomorégés, kellemetlen érzés a szegycsont mögött, 

égő érzés a torokban, enyhe savas íz a szájban, nyelési problémák, mellkasi fájdalom 

voltak. A válaszok szerint a lakosság 55%-ánál fordulnak elő a tünetek, 28% reflux 

betegnek tekinthető, esetükben a betegség legalább négy tünete heti rendszerességgel, 

további 27%-uknál pedig havi gyakorisággal jelentkezik. Csak a lakosság 29%-a tartja 

magát teljesen tünetmentesnek. Érdekes és további vizsgálatokat, megfelelő lépéseket 

igénylő adat, hogy még azok is, akiknek heti gyakorisággal vannak tüneteik, alig 7%-

ban tudnak arról, hogy panaszaik hátterében reflux betegség áll. A tünetmentes 

személyekhez képest a refluxban szenvedők között súlyosabbak a szorongásos és 

depressziós jellegű panaszok, emelkedett a mindennapos stressz mértéke, a tünetek 

pedig az életminőséget jelentősen lerontják (Reflux 2002).  

 

Patofiziológia 

A stresszhelyzet, a pszichopatológiai tünetek és a pszichés zavar megléte szoros 

kapcsolatban áll a nyelőcső motilitásával, annak zavaraival és végső soron a reflux 

jellegű tünetekkel. A disztális nyelőcső kóros mozgásával jellemzett betegek között 

magasabb a pszichés zavart mutatók aránya (84%) azokhoz képest, akiknél nincsen 

kóros mozgás (4%) (Clouse és mtsai 1983), és ennek megfelelően a pszichiátriai zavar 
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miatt kezelt betegek és a súlyosabb szorongásos/depressziós tüneteket mutató betegek 

körében magas a nyelőcső kontraktilitási zavar gyakorisága (Roland és mtsai 1996). A 

nem erozív refluxos tünetekkel és nyelőcső motilitási zavarral jellemzett betegek 

csoportja nem egységes, a tünetek hátterében különböző típusú motilitás zavar állhat. A 

motilitászavarral jellemzett betegek pszichometriai jellemzői nem térnek el az ilyen 

zavart nem mutató betegek mutatóitól, vagyis feltehetően nem a nyelőcső 

motilitászavarának megléte vagy hiánya játssza a főszerepet a pszichés zavarok 

keletkezésében. A vizsgálatban a pszichés zavar mértéke a mellkasi fájdalommal 

korrelált legjobban (Song és mtsai 2001).  

Funkcionális mellkasi fájdalomban szenvedő betegek kognitív funkciók 

működését igénylő feladathelyzetben szignifikánsan kifejezettebb nyelőcső kontrakciót 

mutattak, mint a zaj-stressz esetében, és ez a működészavar szignifikánsan kifejezettebb 

volt azoknál, akiknél kóros nyelőcsőműködést lehetett kimutatni (Anderson és mtsai 

1989). A stresszt okozó helyzetek megnövelik a pulzusfrekvenciát, a vérnyomást, a 

feszültségszintet és a refluxos panaszok szubjektív súlyosságát, de az objektív 

mutatókat (savas visszafolyás) nem befolyásolják. A pszichés és szomatikus ingerekkel 

kapcsolatos érzékenység együtt jár a folyamatosan súlyosnak percipiált tünetekkel, 

vagyis a krónikusan érzékeny/feszült személyek stresszhelyzetben az alacsony 

intenzitású tüneteket is fájdalmasnak ítélhetik (Bradley és mtsai 1993).  

Az úgynevezett nem kardiális mellkasi fájdalom (noncardiac chest pain, NCCP) egyik 

leggyakoribb oka a reflux betegség (akár ERD akár NERD). Első leírójának DaCosta-t 

tartják, aki 1871-ben írta le az Egyesült Államokban a polgárháború során az „irritábilis 

szív” elnevezésű funkcionális zavart, ami később DaCosta szindróma néven lett ismert 

(DaCosta 1871). Az NCCP jelentősége abban áll, hogy a második leggyakoribb oka a 

sürgősségi beavatkozásoknak, az USA-ban ez évi 8 milliárd dollár kiadást jelent. Az 

NCCP tüneti képének hátterében álló nyelőcső eredetű mechanizmusok változóak 

lehetnek. A nyelőcső-ingerek érzékelésében mind a centrális mind pedig a perifériás 

moduláló mechanizmusok is szerepet játszanak, általánosan elfogadott vélemény szerint 

a nyelőcső kemoreceptorainak direkt (savas vegyhatású bennék) vagy indirekt 

(gyulladásos reakció) módon történő aktivációja a felelős a reflux jellegű tünetek 

megjelenéséért. A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy komplex humorális, 

neurális és pszichológiai tényezők szabályozzák a reflux jellegű tünetek megjelenését 
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(Eslick 2003). A 6. Ábra mutatja be sematikusan a tünettan kialakulásában szerepet 

játszó mechanizmusokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra A reflux tüneteinek kialakulásáért felelős mechanizmusok (Eslick, 2003 
nyomán) 
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affektív, az utóbbi a fájdalom feldolgozás és affektív és kognitív komponensek társítása 

szempontjából fontos területek (Fass és Tougas 2002). Reflux betegségben a savas 

reflux és/vagy a gyulladásos mediátor anyagok ingerlik az afferens szenzoros rostokat 

és okoznak következményes panaszokat és tüneteket. Ugyanakkor a nyálkahártya 

elváltozást nem mutató betegek (NERD csoport) esetében jelentkező tünetek és 

panaszok kialakulása kevéssé világos. A NERD csoport is heterogén, mivel a betegek 

egy részénél kimutatható kóros mértékű savas reflux, a fennmaradó részüknél pedig a 

savas visszaáramlás mértéke nem kóros, ez utóbbi csoport alkotja a funkcionális 

gyomorégés (functional heartburn, FH) kategóriát (Clouse és mtsai 1999). Esetükben a 

fiziológiás mértékű savas visszaáramlás iránti fokozott érzékenység, a nemsavas 

nyelőcső ingerek (kontrakciók, lúgos vegyhatású visszaáramlás) állhatnak a tünetek 

hátterében (Fass 2003).  

Életminőség 

A reflux betegek életminősége minden területen rosszabb a lakossági átlagnál 

(Dimenas és mtsai 1996), olyan mértékben, mint az más krónikus betegségben szenvedő 

személyek esetében tapasztalható (Stewart és mtsai 1989). Az életminőség nem a 

nyálkahártya felmaródás mértékétől, meglététől függ (Tew és mtsai 1997). 

 

Pszichológiai tényezők 

A GORB tünetprezentációjában, a betegviselkedés alakításában, a betegség 

kórkimenetelének befolyásolásában jelentős szerepet játszanak bizonyos pszichés 

tényezők. Arató és Túry összefoglalója (2003) szerint a szorongás, feszültség, hangulati 

zavar, elfojtott agresszió, mint tünetek, a szomatizációs hajlam, túlérzékenység, 

alacsony fájdalomküszöb és passzív coping stratégiák alkalmazása, mint vonás, 

valamint a szociális támogatás elégtelensége a reflux betegség teljes folyamatában 

jelentős szerepet játszik.  

 A nyelőcső eredetű mellkasi fájdalom gyakori, de csak a betegek kis része, alig 

20%-a keres fel orvost panaszai miatt. A refluxos betegek körülbelül 30%-a szenved 

súlyosabb pszichés tünetektől (Baker és mtsai 1995), jellemző rájuk a neuroticizmus, a 

szorongás és a depressziós állapot (Eslick és mtsai 2003). Endoszkópos vizsgálatra 

előjegyzett betegek között a pszichés zavar strukturált kérdőívvel történt felmérése 

során 60%-os gyakoriságúnak bizonyult, ebből 44% szomatoform zavar, 28% affektív 
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zavar és 18% szorongásos zavar, mely értékek szignifikánsan alacsonyabbak az 

általános belgyógyászati betegek csoportjaihoz képest (O’Malley és mtsai 1998). 

Érdekes, hogy vizsgálati adatok szerint az enyhébb tüneteket átélők jelentősen 

gyakrabban kerestek orvost (esélyhányados: 5.11), és az orvoshoz fordulás 

leggyakoribb okai között a tünetekkel és annak következményeivel kapcsolatos 

aggodalom és szorongás, és a szubjektív tünet-súlyosság mértéke szerepelt, ami az 

egyéni tünet-értelmezések közötti különbségre és azok jelentőségére irányítja a 

figyelmet  (Eslick és mtsai 2003). A tünetek miatti orvoshoz fordulók, még a 

tünetsúlyosság korrekciója után, magasabb szorongásos fóbiás-szomatizációs tüneteket 

és alacsonyabb szociális támogatást mutattak, mint az orvoshoz nem fordulók és az 

egészséges személyek (Johnston és mtsai 1996). A tünetek miatti betegviselkedés 

(illness behavior) nem függ attól, hogy van-e organikus eltérés a betegeknél, de a 

vizsgálat nem válaszolt arra, hogy ezt milyen egyéb tényezők módosítják (Tew és mtsai 

1997).  

Úgy tűnik, hogy a pszichiátriai zavar önmagában, a használt gyógyszerektől, azok 

mellékhatásától függetlenül megnöveli a reflux gyakoriságát. A pszichiátriai zavar miatt 

kezelt betegek körében magasabb volt a refluxos-jellegű tünetek, főként nyelőcsőégés 

(OR: 2.71) és mozgás-provokálta nyelőcsőégés (OR: 3.34), mint az általános 

belgyógyászati osztályon kezelt betegpopulációban, a depressziós betegek voltak ilyen 

szempontból a legsúlyosabb tünetekkel jellemzettek. A gyógyszerszedés nem gyakorolt 

jelentős hatást a tünetekre az elemzések szerint (Avidan és mtsai 2001).  

A tüneteiket stressz-függőként megélő reflux betegeknek (a teljes betegpopuláció 

46%-a) magasabb a kontrolligényük (18% vs. 13%, mind a külső szituációk, mind pedig 

önmaguk reakciói felé), emelkedettek az elvárásaik és az általános fizikai diszkomfort 

érzésük, ugyanakkor nagyobb az agressziószintjük is. A laparoszkópos fundoplikációs 

műtét után életminőségük szignifikánsan alacsonyabb, mint a stressz-független 

csoportnak (Kamolz és mtsai 1999).  

Mint minden fájdalomszindróma esetében, a nyelőcső eredetű fájdalomingerek 

minősítése a központi idegrendszeri információ-feldolgozás során történik, és ezt az 

egyéni beállítódások, attitűdök, kognitív sémák jelentős részben befolyásolják. Első 

lépésként a nyelőcsőből származó ingerek tudatosulása történhet, ebben a folyamatban 

egyes pszichés tünetek (pl. szorongás) gyakorolhatnak hatást a küszöb szintjének 
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beállításában; a fokozott szimpatikus tónus és a csökkent vagus-aktivitás az 

érzékenységi küszöböt csökkenti. A tudatosult ingerek következő lépcsőben szubjektív 

tüneteket képezhetnek, ebben a folyamatban főként az elsődleges, alap kognitív 

sémáknak van szerepük, vagyis az általános negatív preferencia meglétének. A 

szubjektív tünet kialakulása esetén a másodlagos negatív attitűdök határozzák meg a 

tünetek betegségként való értelmezését, kontextusba helyezését, és a következményes 

magatartást is (Tringer és Kovács, 2005). 

Ellenmondásosak az eredmények a NERD és ERD betegcsoportok 

pszichopatológiai tüneteinek, pszichés állapotának vizsgálatát célzó kutatásokban. A 

refluxos betegek magasabb neurotikus vonásokat mutatnak, mint a GI betegségben nem 

szenvedő és az egészséges kontroll személyek, a NERD betegek pedig magasabb 

szomatizációs értékeket mutatnak, mint az ERD betegek (Pustorino és mtsai 1991). Az 

ERD és NERD betegek csoportja nem különbözött a mindennapos stresszhelyzetek, 

szorongásos tünetek és szociális támasz szempontjából (Johnston és mtsai 1995).  

Mint korábban említettem, a NERD csoporton belül is több alcsoportot lehet 

elkülöníteni. További vizsgálatokkal, mint a nyelőcső pH monitorozásával elkülöníthető 

a savas visszaáramlás zavarát nem mutató funkcionális nyelőcsőégés (functional 

heartburn, FH) és a többi, úgynevezett pH-pozitív csoport. Ezen csoportok között a 

demográfiai jellemzőkben, életminőségben és az általános pszichopatológiai tünetek 

területén a vizsgálatok nem találtak különbségeket, de az FH betegek szomatizációs 

tünetsúlyossága és a savas ingerekre adott autonóm idegrendszeri válaszmutatói 

(pulzusszám emelkedés, bőrellenállás csökkenés) kifejezettebbek. (Shapiro és mtsai 

2006). Azok a reflux betegek, akiknek reflux tüneteik nem korrelálnak a savas 

visszafolyás mértékével (úgynevezett tünet-index negatív, symptom-index negative) 

nem különböztek a mindennapi stresszorok tekintetében a tünet-index pozitív 

csoporttól, de a hisztrionikus és szorongásos tünetek szignifikánsan magasabbak voltak 

körükben (Johnston és mtsai 1995).  

A NERD és a szorongásos zavarok összefüggéseire irányítja a figyelmet az a 

kutatási adat, mely szerint a CO2 inhaláció, ami a pánik tünetek kialakulását provokáló 

ismert trigger, a NERD betegek 57%-ban mellkasi tüneteket okoz (Stollman és mtsai 

1997).  
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2.3. Oddi szfinkter diszkinézis (OSD) 

A funkcionális gasztroenterológiai zavarok (FGID) csoportján belül az OSD a 

funkcionális epeúti zavarok közé sorolható. Az epeelfolyás regulációjának fő 

szabályozói az epehólyag és az Oddi szfinkter. Az Oddi szfinkter motilitásának 

funkcionális jellegű zavara az Oddi szfinkter diszkinézis, melynek alapja a 

neurohumorális szabályozó rendszer kóros működése. Amennyiben ez a folyamat 

tartósan fennáll és gyulladással is társul, kialakulhat az Oddi szfinkter sztenózis, ami 

már organikus zavarnak tekinthető (Forró és Pap 1996) Az Oddi szfinkter működésének 

zavara epe-jellegű fájdalommal, kolesztázissal vagy pankreatitisszel jár. Az OSD 

fogalmát néha a posztkolecisztektómiás fájdalommal analóg megnevezésként is 

használják, ugyanakkor a két kórkép részleges egyezése mellett különbségek is vannak 

(pl. OSD-ben az epehólyag megtartott lehet). Az átlagos OSD beteg középkorú nő, 

típusos posztkolecisztektómiás jellegű fájdalommal (Lehman és Sherman 1996). Az 

előbb ismertetett két tágabb kategória mellett (OS sztenózis és OS diszkinézis) az I. 

típusú (fájdalom tünetek májenzim eltéréssel és kóros ERCP-vel, valamint tágult 

epevezetékkel), II. típusú (fájdalom csak egyfajta eltéréssel) és III. típusú (fájdalom 

szervi és/vagy laboratóriumi eltérés nélkül) Oddi szfinkter diszfunkcióra is osztható a 

tünetegyüttes (Hogan és Geenen 1988). Az újabb, Római III diagnosztikai 

kritériumrendszer szerint a funkcionális Oddi szfinkter zavar kritériuma az epigasztriális 

és/vagy jobb bordaív alatti fájdalom, valamint a következők mindegyike: visszatérő, 

legalább 30 percig tartó és a fájdalom-intenzitás csúcsát fokozatosan elérő epizódok, 

melyek elég súlyosak ahhoz, hogy a személy mindennapi aktivitását befolyásolják, és 

orvosi segítségkéréshez vezetnek, továbbá a fájdalmat a bélmozgás, a testtartás valamint 

az antacidumok nem befolyásolják. Természetesen a diagnózishoz hozzátartozik a 

tüneteket magyarázó strukturális eltérések hiánya (Behar és mtsai 2006). 

 

Epidemiológia 

A gyakorisági és előfordulási adatok kevéssé ismertek. Az epehólyag jellegű 

fájdalom miatt az Oddi szfinkter manometriás vizsgálatán átesett betegek valamivel 

több mint 50%-ánál találtak OSD-re jellemző értékeket (Linder és mtsai 2002), míg a 

kolecisztektómián átesett betegeknél akár a 34 százalékot is elérheti a 

posztkolecisztektómiás fajdalomtüneteket mutatók száma (Bates és mtsai 1991).  
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Pszichológiai tényezők 

Az Oddi szfinkter diszkinézisben szenvedő betegek pszichopatológiai tünetei, a 

betegség alakulásában szerepet játszó pszichés tényezők vizsgálata eddig kevéssé volt a 

kutatási érdeklődés előterében. Elmondható, hogy a funkcionális gasztroenterológiai 

betegségek közül ez az egyik olyan kórkép, melynek a pszichés vonatkozásait talán a 

legritkábban vizsgálták. Emiatt nem találunk sem szisztematikus összefoglalókat, sem 

pedig meta-analíziseket a témát tárgyaló szakirodalomban. Ennek megfelelően a 

következőkben néhány vizsgálatot fogok részletesebben bemutatni. 

Az egyik legkorábbi vizsgálat eredményeit Troiano és mtsai (1990) tették közzé. 

Ők saját klinikai tapasztalatukból kiindulva, mely szerint az OSD betegekre a hisztéria 

és/vagy a depresszió jellemző, ERCP vizsgálaton átesett funkcionális (vagyis OSD) és 

organikus (vagyis egyéb GI betegség miatt kezelt) személyeket vizsgáltak a Minnesota 

Többtényezős Személyiségleltár (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI) 

segítségével. A „Hisztéria” skála kivételével, ahol tendencia szintű (p=0.056) különbség 

volt észlelhető a funkcionális betegek magasabb pontszámával, nem találtak 

különbségeket a két beteg csoport között. Már a szerzők is felvetették, hogy a további 

vizsgálatok során másfajta mérőmódszerekkel érdemes továbbvizsgálni a pszichológiai 

és személyiségvonásokat, mivel ebben a nehezen kezelhető betegcsoportban ezen 

tényezők ismerete elősegítheti a kezelés hatékonyságát.  

Az OSD gyakran posztkolecisztektómiás fájdalomzavarként is értelmezhető, így 

érdekesek lehetnek számunkra a kolecisztektómia utáni fájdalomtünetek alakulását 

kutató követéses vizsgálatok. Jorgensen és mtsai (1991) az epekő miatt műtött betegek 

6-12 hónapos követése során megvizsgálták a műtét utáni fájdalom mértékét (a betegek 

79.1%-a kielégítő állapotban volt) és a különböző lehetséges prediktív tényezők 

(demográfiai adatok, az epekő-betegséggel és a műtéttel kapcsolatos adatok, valamint a 

„pszichés vulnerabilitás” faktort, ami pszichoszomatikus tünetekért, szorongásos és 

agitált tüneteket, valamint merev, maladaptív attitűdöket mér). Meglepő módon a 

demográfiai és betegséggel kapcsolatos tényezőknek nem volt szignifikáns prediktív 

ereje a műtéti kimenetelre, ellentétben a pszichés vulnerabilitással, ami önmagában 

szignifikáns összefüggést mutatott a kimenetellel. Hasonló eredményt mutatott a 

MULGO Csoport vizsgálata (Borly és mtsai 1999), akik a műtéti kimenetel sikerességét 
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előrejelző faktorok között a pszichés vulnerabilitást, a tünetek által befolyásolt 

magatartást és néhány, zömmel nem GI szomatikus tünetet azonosítottak. Stefaniak és 

mtsai (2004) vizsgálták a kolecisztektómia után 1 évvel tüneteket mutató betegek 

kognitív sémáit (önmagukkal, a múlttal és a jövővel kapcsolatos őrlődés és tépelődés), 

valamint szociális támogatásuk szintjét, és azt találták, hogy ezek szignifikánsan 

kórosabbak, mint a tüneteket nem mutató páciensek mutatói. Ezekkel ellentétben Jess és 

mtsai (1998) vizsgálata szerint a pszichés vulnerabilitás vagy a neuroticizmus foka nem 

volt szignifikáns prediktora a kolecisztektómia utáni fájdalomtünetnek. A későbbi 

egyéves követés időpontjában tüneteket mutató betegek az említett két tényezőben 

ugyan magasabb értékékeket mutattak, de nem különböztek szignifikánsan egymástól a 

műtét időpontjában. Ugyanakkor az egyéves utánkövetés során a fájdalomtüneteket 

mutató betegek vulnerabilitás és neuroticizmus értékei szignifikánsan magasabbak 

voltak a másik csoporthoz képest, részben az előbbi csoport tüneteinek súlyosbodása és 

az utóbbi tüneteinek enyhülése miatt. 

Chun és mtsai (1999) három funkcionális kórképben, két GI (IBS és OSD) és egy 

reumatológiai (fibromyalgia) kórképben szenvedő betegek körében mérte fel a 

pszichopatológiai tünetek súlyosságát (az SCL-90-R kérdőív alapján). Ők azt találták, 

hogy az egészséges kontrollokhoz képest a betegek pszichés distressz szintje 

szignifikánsan magasabb volt, és az OSD betegek között volt a legmagasabb azok 

aránya, akik az SCL-90-R értékek 90-es percentilisénél magasabb pontszámokkal voltak 

jellemezhetők, főleg az interperszonális érzékenység, a hosztilitás és a pszichoticizmus 

alskálákon.  

Szintén saját klinikai tapasztalatok alapján (az OSD betegek fokozott megfelelési 

vágya, diffúz szomatizációs panaszok) született meg Abraham és mtsai vizsgálata 

(1997). Egészséges kontrollszemélyekhez képest több, a GI tünetcsoporton kívüli 

területen jelentkező szomatizációs jelet találtak. Szintén szignifikánsan gyakoribb volt a 

gyerekkori szexuális abúzus, míg a szociális elfogadottság iránti igény, az egyéni és 

családi pszichiátriai anamnézis szempontjából nem volt különbség a csoportok között. 

A szerzők kiemelik a gyerekkori szexuális abúzus magas arányát, valamint a széleskörű, 

a GI traktuson kívüli szomatikus tünetek gyakoriságát, ezzel érvelve az OSD 

szomatizációs zavarként történő értelmezése, valamint a pszichés zavarok és azok 

kezelésének fontossága mellett.  
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Corazziari és Biondi (1996) 1996-ban megjelent, az epeutak betegségeiről szóló 

összefoglalójukban általánosságban kiemelik a pszichológiai/pszichiátriai tényezőket, 

mint a kórkimenetelt befolyásoló és így a terápia megtervezésében figyelembe veendő 

faktorokat.   

Okolo és mtsai (1994) OSD és organikus GI betegek pszichopatológiai tüneteit 

hasonlították össze az SCL-90-R alapján. A funkcionális betegek a szomatizáció, a 

kényszeresség és a globális súlyosság skálákon szignifikánsan súlyosabb tüneteket 

mutattak, a szerzők a mentálhigiénés és pszichiátriai szűrés fontosságát hangsúlyozták.  

 

 

 

2.4. Pszichopatológiai tünetek és azok mérése gasztroenterológiai betegek körében: a 

Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R) 

Az egyes gasztroenterológiai betegcsoportok biopszichoszociális jellemzőivel 

foglalkozó kutatások adatait, a jelen dolgozat szempontjából releváns eredményeket az 

előző fejezetekben részletesen ismertettem, így most a pszichopatológiai tünetek 

becslésére a talán leggyakrabban alkalmazott skála, az SCL-90-R használatával 

foglalkozó általánosabb és speciálisabb kérdéseket tárgyalom.  

Ismert, hogy a GI tünetek és a pszichopatológiai tünetek, a pszichés zavar 

fennállása között szoros összefüggés van. Egyrészt a pszichés zavarral jellemezhető 

személyek körében magasabb a GI tünetek gyakorisága (Haug és mtsai 2002; Lydiard 

és mtsai 1994), másrészt az organikus okokkal nem magyarázható GI tüneteket mutató 

személyek körében a pszichiátriai zavarok élettartam prevalenciája magas (Walker és 

mtsai 1992). Nem csak a funkcionális, de az organikus GI betegek körében is jelentős a 

pszichés állapot szerepe, mind a betegség tüneteire és kórkimenetelére, mind pedig az 

életminőségre kifejtett hatásaiban. Ez a hatás a gyulladásos bélbetegségek (Kurina és 

mtsai 2001) valamint a fekélybetegség (Levenstein és mtsai 1999) esetében igazolódott.  

Az SCL-90-R az általános pszichés distressz és a specifikusabb pszichopatológiai 

tünetek mérésére szolgáló önkitöltő kérdőív (Derogatis 1977). Széles körben használják 

pszichiátriai vizsgálatokban mind a farmako-, mind pedig a pszichoterápiás hatékonyság 

mérésére, általános egészségügyi vizsgálatokban és epidemiológiai felmérésekben. A 

skálán elvégzett korai faktoranalízis (Derogatis 1977) alapján a tételek 9 faktorba 
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sorolhatóak be, valamint kiszámolható három általános becslőérték. A skálák a 

következők: szomatizáció, kényszeresség, interperszonális érzékenység, depresszió, 

szorongás, ellenségesség, fóbia, paranoia, pszichoticizmus, továbbá vannak egyik 

skálába sem besorolt tételek. A globális mérőindexek a következők: Globális Súlyossági 

Index, Pozitív Tünet Distressz Index, Pozitív Tünet Összes.  Későbbi faktoranalitikai 

vizsgálatokban nem sikerült igazolni a skála eredeti faktorstruktúráját (Rauter 1996; Cyr 

és mtsai 1985; Clark és Friemann 1983; Bonynge 1983). Annak ellenére, hogy az SCL-

90-R alkalmazása bizonyos GI betegcsoportokban a pszichés distressz mérésére ajánlott 

skála (Wald és mtsai 1992), tudomásunk szerint a skála faktorszerkezetét és a 

különböző GI kórképek közötti különbségek azonosítására való alkalmasságát még nem 

vizsgálták.  

3. CÉLKITŰZÉS 

3.1. Irritábilis bél szindrómában valamint gyulladásos bélbetegségben szenvedő 

személyek pszichoszociális jellemzői 

Célkitűzésünk az IBS tünetei miatt szakellátást felkereső betegek stresszt okozó 

életeseményeinek, szociális támogatottságuk mértékének, depressziós és szorongásos 

tüneteinek, valamint diszfunkcionális attitűdjeinek és megküzdési stratégiáinak 

felmérése volt. Kontrollcsoportként nem és életkor szerint illesztett egészséges 

személyek, valamint gyulladásos bélbetegek (IBD) csoportjait alkalmaztuk. Az előbbi 

kontrollcsoportot (egészséges személyek) az eltérések abszolút mértékének, vagyis a 

beteg-egészséges személyek közötti különbségek felmérésének céljából, az utóbbi 

kontrollcsoportot (IBD betegek) a GI betegcsoporton belüli beteg-beteg, vagyis a 

funkcionális és organikus csoportok közötti különbségek felmérésének érdekében, 

továbbá a GI tünettan pszichés paramétereket befolyásoló hatásának lehetőség szerinti 

kontrollálása céljából választottuk. Hipotézisünk szerint az IBS betegek mind az 

egészséges-, mind pedig a betegkontroll csoporthoz képest több stresszt okozó 

életeseményről számolnak be, szociális támogatottság szintjük ugyanakkor hasonló, 

mint a kontrollcsoportoké. Az egészséges személyekhez képest az összes vizsgált 

pszichés distressz mutatójuk magasabb, míg a GI betegcsoporthoz képest jellemzőbb 

rájuk a súlyosabb diszfunkcionális attitűdök jelenléte, és gyakrabban használnak 

maladaptív megküzdési stratégiákat. 
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3.2.   Nem erozív reflux betegségben és erozív reflux betegségben szenvedő személyek 

pszichopatológiai és gasztroenterológiai tünetsúlyossága, betegségpecifikus 

életminősége  

Célkitűzésünk a reflux-jellegű tünetek és panaszok miatt gasztroenterológiai 

kivizsgáláson első alkalommal részt vevő betegek demográfiai adatainak rögzítése, 

valamint a pszichés distressz, a GI tünetek és az életminőség szintjének felmérése volt. 

Hipotézisünk szerint a reflux-betegek az egészséges kontrollszemélyekhez képest 

súlyosabb pszichopatológiai tünetekkel jellemezhetőek, ezen túlmenően a nem erozív 

reflux betegek az erozív reflux betegekhez viszonyítva, 1. alacsonyabb átlagéletkorral és 

a női nem túlsúlyával jellemezhetők; 2. bizonyos pszichés tünetek, úgymint a 

szorongás, depresszió, szomatizáció mértéke magasabb; 3. nincsenek szignifikáns 

különbségek a GI tünetek súlyossága és az életminőség területén; 4. a pszichés distressz 

és a GI tünetsúlyosság, valamint a pszichés distressz és az életminőség területén 

szorosabb korrelációkat mutatnak. Ugyanakkor azt is feltételeztük, hogy az erozív 

reflux betegek csoportjában a reflux-betegség súlyosságának alakulása (a tünetek 

fluktuációja és változása) a nem erozív csoporttal összevetve szorosabb kapcsolatban áll 

mind a GI tünetek súlyosságával, mind az életminőséggel.  

 

3.3.   Pszichopatológiai tünetek Oddi szfinkter diszkinézisben 

Vizsgálatunk célja az Oddi szfinkter diszkinézisre (OSD) jellemző 

pszichopatológiai tünetek felmérése volt. Két, nem és életkor szerint illesztett 

kontrollcsoportot alkalmaztunk: az egészséges személyek csoportját annak érdekében 

választottuk, hogy az OSD betegcsoport normális populációhoz viszonyított 

pszichopatológiai tünetsúlyosságának mértékét meg tudjuk határozni, míg a másik 

kontrollcsoportot, a depressziós betegek csoportját annak a kérdésnek a vizsgálatára 

választottuk, hogy az OSD betegek, mint szomatizációs tünetcsoporthoz tartozó 

személyek, megközelítik-e a pszichiátriai zavar miatt kezelt betegek pszichopatológiai 

tüneti képének súlyosságát. Hipotézisünk szerint az OSD csoport pszichopatológiai 

tüneteinek súlyossága meghaladja az egészséges kontroll csoportét, a szomatizáció 

területén összehasonlítható, míg a többi faktor tekintetében nem éri el a depressziós 

betegcsoportra jellemtő értékeket.  
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3.4. Pszichoszociális tényezők szerepe az Oddi szfinkter diszkinézis 

tünetprezentációjában 

Vizsgálatunk célja az volt, hogy az epehólyag-jellegű fájdalom miatt 

gasztroenterológiai kivizsgálásra utalt betegek körében meghatározzuk a funkcionális 

(OSD) és organikus betegcsoport pszichés, szociális és demográfiai jellemzőit. 

Hipotézisünk szerint az OSD csoportra a nők nagyobb aránya, a kifejezettebb 

szomatizációs és szorongásos tünetek jellemzők. A funkcionális gasztroenterológiai 

betegségek Drossman-féle biopszichoszociális modellje alapján feltételeztük, hogy a 

szociális (stresszhelyzetek) és pszichés (distressz) paraméterek egyidejű patológiás 

irányú eltérése a funkcionális kórkép kialakulásának prediktoraként jelenik meg.  

 

3.5. Az SCL-90-R faktorstruktúrája gasztroenterológiai betegek csoportjában és az 

egyes csoportok közötti különbségek  

Vizsgálatunknak két célkitűzése volt. Mivel az SCL-90-R eredeti 

faktorstruktúráját általános pszichiátriai betegpopuláción határozták meg, és ilyen 

módon az feltehetően csak korlátozásokkal használható és értelmezhető GI zavarokban 

szenvedő betegek pszichopatológiai tünetsúlyosságának mérésére, elvégeztük az SCL-

90-R faktorstruktúrájának vizsgálatát különböző GI zavarban szenvedő betegek 

csoportján. Második célunk volt az egyes betegcsoportok pszichopatológiai 

tünetprofiljának és a csoportok közötti különbségeknek az elemzése. Hipotézisünk 

szerint a GI betegek csoportján végzett faktoranalízissel nem sikerül az eredeti 

faktorstruktúrát reprodukálni, a tételek egy nagy és több kisebb faktorba rendeződnek. 

A GI betegcsoportok az általunk azonosított faktorok alapján különböznek az 

egészséges személyektől, továbbá a GI betegcsoporton belül az IBS csoport 

jellemezhető a legsúlyosabb pszichopatológiai tünetekkel. 

 

4. MÓDSZEREK 

4.1. Irritábilis bél szindrómában illetve gyulladásos bélbetegségben szenvedő 

személyek pszichoszociális jellemzői 

Résztvevők 

A budapesti MÁV Kórház Gasztroenterológiai Osztályán és a Semmelweis 

Egyetem II. számú Belgyógyászati Klinikáján hasi tünetekkel és panaszokkal jelentkező 
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és irritábilis bél szindróma diagnózisával kezelt betegeket vizsgáltunk (n=46). Beteg-

kontroll csoportként a budapesti MÁV Kórház Gasztroenterológiai Osztályán és a 

Semmelweis Egyetem II. számú Belgyógyászati Klinikáján organikus 

gasztroenterológiai betegség, nevezetesen gyulladásos bélbetegség (inflammatory bowel 

disorder, IBD) miatt kezelt, nem és életkor alapján illesztett személyeket választottunk 

(n=43). Az egészséges kontroll csoport tagjai is nem és életkor alapján illesztett 

személyekből álltak (n=44). Az IBS diagnózisa az akkor érvényben levő Római II 

kritériumok alapján került felállításra (Drossman 1994), az IBD-t a klinikai kép, 

szövettani és endoszkópos vizsgálatok alapján diagnosztizálták. Az egészséges 

személyek bevallásuk szerint nem szenvedtek gasztrointesztinális vagy pszichiátriai 

betegségben. A vizsgálatba nem kerültek be azok a betegek, akik egyidejű súlyos 

betegségben szenvedtek (daganatos betegség, pszichotikus zavar vagy bipoláris zavar). 

Kizáró oknak tekintettük továbbá az olyan mértékű értelmi fogyatékosságot, ami 

lehetetlenné tette a betegtájékoztató megértését és a kérdőívek adekvát kitöltését. A 

vizsgálat céljának részletes, szóbeli és írásbeli ismertetése után a páciensek aláírták a 

beleegyező nyilatkozatot.  

 

Mérőeszközök 

A szociális támogatás mértékét a Szociális Támogatás Kérdőív (Support 

Dimension Scale, SDS) (Caldwel és mtsai 1987) magyar változatával mértük (Kopp és 

Skrabski, 1992). Ez a skála a vizsgált személlyel kapcsolatban álló különböző egyének, 

csoportok (rokonok, barátok, segítő foglalkozásúak) által nyújtott támogatás mértékét 

méri 4 fokozatú Likert-típusú skálán (0: semmit sem számíthatok rájuk, 3: nagyon 

számíthatok rájuk).  

Az elmúlt időszak stresszt okozó életeseményeit a Holmes-Rahe Életesemény 

Lista (Schedule of Recent Events, SRE) (Holmes és Rahe 1967) magyar változata 

alapján (Rózsa és mtsai, kézirat) mértük fel. A kérdőíven különböző életesemények 

felsorolása található, az egyes életeseményekhez egy-egy pontérték kapcsolódik0-100 

között, a vizsgálati személy által megjelölt tételek értékeit összeadva kapjuk meg a 

stresszt okozó életesemények súlyosságát. 

A depressziós tünetek súlyosságát a Beck Depresszióbecslő Kérdőív (Beck és 

mtsai 1961), a szorongásos tünetek súlyosságát a Spielberger Szorongásbecslő Kérdőív 
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(Spielberger és mtsai 1970) segítségével határoztuk meg. Mindkét kérdőív több évtizede 

használt a nemzetközi és a magyar pszichiátriai és nempszichiátriai orvosi, 

pszichológiai és epidemiológiai vizsgálatokban. 

A megküzdési potenciált a Konfliktusmegoldó Kérdőív (Ways of Coping) 

(Folkman és Lazarus 1985) magyar változata (Rózsa és mtsai, kézirat) alapján mértük 

fel. A kérdőív a különböző problémamegoldási és –megküzdési módok és stratégiák 

széles körét öleli fel, a vizsgálati személynek egy 4-fokozatú Likert típusú skálán kell 

bejelölnie azt a választ, amelyet leginkább jellemzőnek tart saját magára az adott tétel 

vonatkozásában (0: nem jellemző, 3: nagyon jellemző). 

A diszfunkcionális attitűdöket a Diszfunkcionális Attitűd Skála (Weissman 1979) 

alapján vizsgáltuk. A kérdőív különböző, a Beck-féle kognitív depresszió-elmélet 

alapján diszfunkcionálisnak minősített viszonyulásokat, elképzeléseket, beállítódásokat 

vizsgál. A vizsgálati személynek 7-fokozatú Likert típusú skálán (-3: egyáltalán nem 

jellemző, 3: teljesen jellemző) kell megjelölnie azt a válaszlehetőséget, melyet 

leginkább jellemzőnek tart magára. A szerző eredeti elképzelése szerint a skála a 

diszfunkcionális attitűdök mértékének globális mérőeszköze, vagyis az egyes tételekre 

adott válaszokat összesítve kapjuk meg azt, hogy mennyire jellemző az adott személyre 

a merev sémákban, attitűdökben való gondolkodás. Később Beck és mtsai elvégezték a 

skála faktoranalízisét klinikai mintán (Beck és mtsai 1991).  

 

Statisztikai elemzések 

A csoportok közötti különbségeket az Általános Lineáris Modell (General Linear 

Model, GLM) analízis segítségével határoztuk meg. A csoport kategóriák független, 

míg a pszichoszociális változók függő változóként szerepeltek a modellben. A 

statisztikai elemzéseket az SAS programmal végeztük. 

 

4.2. Nem erozív reflux betegségben és erozív reflux betegségben szenvedő személyek 

pszichopatológiai és gasztroenterológiai tünetsúlyossága, betegségspecifikus 

életminősége  

Résztvevők 

A Jahn Ferenc Kórház Gasztroenterológiai Szakambulancián reflux-jellegű 

tünetek miatt első alkalommal jelentkező betegek kerültek be a vizsgálatba (n=206). 
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Kizárási kritérium volt az egyidejűleg fennálló irritábilis bél szindróma, fekélybetegség 

vagy egyéb súlyos testi (daganatos betegség, egyéb krónikus betegség) vagy pszichés 

(pszichotikus állapot, bipoláris betegség) zavar, továbbá a betegtájékoztató nyomtatvány 

megértését és a kérdőívek kitöltését lehetetlenné tevő alacsony intellektus vagy szellemi 

hanyatlás. Az egyidejű savszekréció-gátló vagy folyamatos non-szteroid gyulladásgátló 

kezelésben részesülő betegeket szintén kizártuk a vizsgálatból. A tájékoztató és 

beleegyező nyilatkozatok elfogadása után a páciensek kitöltötték a kérdőíveket és 

minden betegnél felső endoszkópos vizsgálat történt. Az endoszkópos nyálkahártyakép 

alapján a betegek két csoportba kerülhettek: a nyálkahártya-eróziót mutatók az erozív 

reflux betegség (erosive reflux disorder, ERD) csoportba (n=103), míg a nyálkahártya-

eróziót nem mutatók a nem erozív reflux betegség (non-erosive reflux disorder, NERD) 

csoportba (n=103). A demográfiai adatokat rögzítettük (életkor, nem, 

foglalkoztatottság). A vizsgálat céljának részletes, szóbeli és írásbeli ismertetése után a 

páciensek aláírták a beleegyező nyilatkozatot. A pszichopatológiai összehasonlító 

vizsgálatokhoz egy korábbi, az SCL-90-R pszichometriai tulajdonságait elemző 

vizsgálat egészséges kontrollcsoportjának (n=407, 65% nő, átlagéletkor=26.7 

[SD=10.6] év) SCL-90-R pontértékeit használtuk (Unoka és mtsai 2004) . 

 

Mérőeszközök 

A páciensek a jelen (reflux-jellegű) betegségtünetek időbeni alakulását 

(gyakoriságát/változását) értékelték. Öt lehetőség közül választhattak, és azt kellett 

bejelölniük, ami a jelen tünetek időbeni alakulását, lefolyását legjobban jellemezte. A 

betegség lefolyását a következő lehetőségek írták le: 1: szinte folyamatosan fennállnak a 

tünetek; 2: sok rossz időszak (betegségtünetekkel), és a köztes időszakokban is vannak 

enyhébb tünetek; 3: egy-két rossz időszak (betegségtünetekkel), és közte is vannak 

tünetek; 4: egy-két rossz időszak (betegségtünetekkel), közte tünetmentes; 5: eddig csak 

egy rossz időszak (betegségtünetekkel) volt/van.  

A gasztrointesztinális tüneteket a Gasztrointesztinális Tüneteket Becslő Skála 

(Gastrointestinal Symptom Rating Scale, GSRS) (Dimenäs és mtsai 1995) és annak 

magyar változata (Kulich és mtsai 2004) alapján mértük. A skála önkitöltő, 

betegségspecifikus tüneteket mér, ezen belül öt tünetcsoportot vizsgál, ezek a reflux, a 

hasi fájdalom, az emésztési zavarok, a hasmenés, a székrekedés. Hét fokozatú Likert 
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skálán történik az egyes tételek értékelése, az 1-től („nincsen panasz”) a 7-ig („nagyon 

súlyos a panasz”) terjedő válaszlehetőségekkel.. 

A betegségspecifikus életminőséget a Refluxos és Diszpepsziás Betegek 

Életminőségét Vizsgáló Kérdőív (Quality of Life in Reflux and Dyspepsia, QOLRAD) 

(Dimenäs és mtsai 1995) és annak magyar változata (Kulich és mtsai 2004) alapján 

mértük fel. A skála önkitöltő, öt területen méri az életminőséget, ezek az érzelmi 

kimerültség, az alvászavar, a vitalitás, a táplálkozási zavar és a fizikai/szociális funkció. 

A tételre hét fokozatú Likert skálán kell válaszolni, az 1-től („súlyos zavar”) a 7-ig 

(„nincsen zavar”) terjedő intervallumban.  

A pszichopatológiai tünetsúlyosságot a Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R) 

(Derogatis 1977) alapján mértük fel. Az SCL-90-R önkitöltő kérdőív. A skála magyar 

változata megbízhatónak és érvényesnek bizonyult hazai vizsgálat alapján (Unoka és 

mtsai 2004). A skálának 9 alfaktora van, ezek a szomatizáció, a kényszeresség, az 

interperszonális érzékenység, a depresszió, a szorongás, az ellenségesség, a fóbia, a 

paranoia, a pszichoticizmus, továbbá vannak az egyik skálába sem sorolt, hozzáadott 

tételek csoportja. Az alskálákon, faktorokon kívül  vannak globális súlyosságot mérő 

skálák, ezek a Globális Súlyossági Index (GSI), a Pozitív Tünet Distressz Index (PSDI), 

a Pozitív Tünet Összes (PST). Az egyes globális skálák kiszámítása a következőképpen 

történik: Globális Súlyossági Index (Global Severity Index (GSI) az összpontszám 

osztva a kérdések számával (ez 90, ha minden kérdésre adtak választ); az összes pozitív 

tünet (Positive Symptom Total, PST) azon tünetek száma, amelyekre nullánál nagyobb 

pontot adtak; a pozitív tünet distressz index (Positive Symptom Distress Index, PSDI) 

az összes tétel összeadott értéke osztva a nullánál nagyobb pontot kapott tételek 

számával (azaz a PST-vel).  

 

Statisztikai elemzés 

A leíró elemzések adatai átlag és standard eltérés (standard deviáció, SD) 

formájában szerepelnek. Mann-Whitney U-tesztet alkalmaztunk a csoportos 

összehasonlításoknál és Spearman rangkorrelációs elemzéssel állapítottuk meg az egyes 

csoportok közötti korrelációkat. Egyirányú variancianalízist (one-way ANOVA, 

Kruskal-Wallis test) használtunk a többrendbeli elemzések esetén.  
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4.3. Pszichopatológiai tünetek Oddi szfinkter diszkinézisben 

Résztvevők 

A vizsgálatban résztvevő Oddi szfinkter diszkinézisben (OSD) szenvedő betegek a 

budapesti MÁV Kórház Gasztroenterológiai Osztályán kezelt betegek voltak, hozzájuk 

választottuk nem és életkor alapján illesztett, ambuláns vagy osztályos kezelésben 

részesült depresszióban szenvedő betegek csoportját, illetve egészséges személyek 

csoportját. Kizáró kritérium volt súlyos testi (pl. daganatos betegség vagy egyéb súlyos 

krónikus betegség) vagy pszichés (pszichotikus zavar, bipoláris zavar) betegség 

megléte, továbbá a betegtájékoztató megértését és a kérdőívek adekvát kitöltését 

lehetetlenné tevő értelmi fogyatékosság vagy kognitív hanyatlás. A vizsgált személyek 

életkorát 18 és 70 év között határoztuk meg. 25, II.-III. típusú OSD-ben, vagyis Oddi 

szfinkter diszkinézisben (Hogan és Geenen 1988) szenvedő beteg, 25 depresszióban 

szenvedő beteg és 25 egészséges személy került be a vizsgálatba. Az OSD-t a 

Debray/Nardi provokációs teszt, mágneses rezonancia cholangiopancreatographia 

(MRCP) és/vagy endoszkópos retrograd cholangiopancreatographia (ERCP) és/vagy 

biliáris manometria alapján diagnosztizálták. Mindegyik beteg a funkcionális 

diszkinézis kategóriájába tartozott, vagyis nem volt kimutatható Oddi szfinkter 

szűkületük vagy sztenózisuk. A vizsgálat céljának részletes, szóbeli és írásbeli 

ismertetése után a betegek aláírták a beleegyező nyilatkozatot.  

 

Mérőeszközök 

Az SCL-51 pszichopatológiai tünetbecslő kérdőív (Parloff és mtsai 1954) 

módosításának (Lipman és mtsai 1969) magyar változatát (Tringer és mtsai 1979), és az 

itt azonosított faktorokat használtuk. Az SCL-51 magyar elemzése során négy faktor 

volt értelmezhető, nevezetesen a Kognitív Teljesítmény Zavara faktor, a Szomatizáció 

faktor, az Ingerlékenység/Túlérzékenység faktor valamint a Depresszió faktor.  

 

Statisztikai elemzés 

A leíró elemzések adatai átlag és standard eltérés (standard deviáció, SD) 

formájában szerepelnek. A többrendbeli elemzések esetén egyirányú varianciaanalízist 

(one-way ANOVA) végeztünk.  
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4.4. Pszichoszociális tényezők szerepe az Oddi szfinkter diszkinézis 

tünetprezentációjában 

Résztvevők 

Epe-jellegű hasi fájdalom miatt a budapesti MÁV Kórház Gasztroenterológiai 

osztályán vizsgált betegek kerültek be a vizsgálatba (n=85, 67 nő, átlagéletkor=55 

[SD=12] év).  Az OSD-t a Debray/Nardi provokációs teszt, mágneses rezonancia 

cholangiopancreatographia (MRCP) és/vagy endoszkópos retrograd 

cholangiopancreatographia (ERCP) és/vagy biliáris manometria alapján 

diagnosztizálták. Mindegyik beteg a funkcionális diszkinézis kategóriájába tartózott, 

vagyis nem volt kimutatható Oddi szfinkter szűkületük vagy sztenózisuk. Kizáró okként 

szerepelt súlyos testi (pl. daganatos betegség vagy egyéb súlyos krónikus betegség) 

vagy pszichés (pszichotikus zavar, bipoláris zavar) betegség megléte, a betegtájékoztató 

megértését és a kérdőívek adekvát kitöltését lehetetlenné tevő értelmi fogyatékosság 

vagy kognitív hanyatlás. A vizsgálat kezdete előtt a betegek részletes, szóbeli és írásbeli 

tájékoztatást kaptak és aláírták a beleegyező nyilatkozatot.  

 

Mérőeszközök 

A demográfiai adatokat rögzítettük (életkor, nem, foglalkoztatottság). A distressz 

mértékét önértékelő skála segítségével mértük fel. A vizsgált személyek a jelenlegi és a 

folyamatos stressz mértékét külön-külön pontozták 5 fokozatú Likert skálán (0: nincsen, 

5: nagyon súlyos). Meghatározásunk szerint a jelenlegi stressz a közelmúltban történt, 

stresszt okozó életeseményeket foglalja magába (haláleset, partnerkapcsolat felbomlása, 

munka- vagy lakóhely változtatás, stb.), mértékét és súlyosságát a beteg értékeli a fent 

említett skálán. A folyamatos stressz pedig az utóbbi időben állandóan jelenlévő és 

fennálló problémákat jelent (feszültség a családban, munkahelyi stressz, anyagi- és 

lakáskörülmények, stb.), mértékét és súlyosságát a beteg értékeli a fent említett skálán. 

A pszichopatológiai tüneteket („pszichés distressz”) a korábban részletesen bemutatott 

SCL-90-R skála segítségével mértük fel.  

 

Statisztikai elemzés 

A betegek diagnosztikai státusza (vagyis a kivizsgálási folyamat alapján felállított 

diagnózis) és a jelenlegi és folyamatos stressz valamint a pszichopatológiai tünetek 
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súlyossága (az SCL-90-R alapján) közötti összefüggéseket a logisztikus regresszió 

módszerével vizsgáltuk. A jelenlegi és folyamatos stressz és az SCL-90-R értékek 

független változóként, a diagnosztikai státusz függő változóként szerepelt, míg a nem és 

az életkor kovariánsként került bevezetésre a számítások során az ezen változók 

esetleges eredményeket befolyásoló hatásainak korrigálására. A csoportok közötti 

különbségeket (demográfiai adatok, háttérváltozók) khi-négyzet próba (kategoriális 

változók) és variancianalízis (folytonos változók) módszerével határoztuk meg.  

 

 

 

4.5. Az SCL-90-R faktorstruktúrája gasztroenterológiai betegcsoportokban és az egyes 

csoportok közötti különbségek  

Résztvevők 

A Jahn Ferenc Kórház Gasztroenterológiai Szakambulancián, a Fővárosi 

Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház Gasztroenterológiai Osztályán és a Szt. 

Margit Kórház III. számú Belgyógyászati Osztályán hasi panaszok és tünetek miatt 

jelentkező, életkor alapján illesztett betegek (n=279, átlagéletkor=39.5[SD=12.5] év, 

207 nő) kerültek be a vizsgálatba. Az irritábilis bél szindróma diagnózisát a Római II 

kritériumok (Drossman 1994) szerint állítottuk fel. A másik három gasztroenterológiai 

betegcsoport (colitis ulcerosa [CU], nem erozív reflux betegség [NERD] és erozív 

reflux betegség [ERD]) diagnózisa a klinikai kép, szövettani és endoszkópos 

vizsgálatok után született. Az IBS csoportba 70 beteg, a CU csoportba 55 beteg, a 

NERD csoportba 80 beteg, míg az ERD csoportba 74 beteg került. Összehasonlító 

elemzések céljából egy életkor szerint illesztett egészséges kontroll csoport adatait 

használtuk (n=77, átlagéletkor=39.1[SD=13.3] év, 54 nő).  

 

Mérőeszközök 

A pszichopatológiai tünetek mérésére szolgáló önkitöltő skálát, a Symptom Check 

List-90-R-t (SCL-90-R) használtuk. Az SCL-90-R-t a jelen dolgozatban már korábban 

bemutattam.  

 

Statisztikai elemzések 
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Az SCL-90-R empirikus faktorstruktúrájának meghatározására az egyes tételek 

korrelációs mátrixán alapuló faktoranalízist végeztünk. Az SCL-90-R skálák 

faktorstruktúrája főkomponens elemzést végeztünk, PROMAX rotációval. A faktorok 

számát a Cattel-féle scree-plot elemzés (Cattel 1978) alapján határoztuk meg. Az egyes 

faktorokhoz tartozó tételeket a faktorterhelésük (factor loading) alapján soroltuk be, a > 

0.3 faktorterhelésű tételek (Buss és Perry 1992) kerültek be, és azok közül is csak a 

legmagasabb töltésű tételek kerültek be a megfelelő faktorba. Az SCL-90-R alapján 

meghatározott csoportok közötti különbségeket az általános lineáris modell (general 

linear model, GLM) alapján határoztuk meg, a csoportok független változóként, az 

SCL-90-R faktorok pedig függő változóként szerepeltek. Mivel a nemi eloszlás 

egyenetlen volt a csoportok között, a nem kovariánsként szerepelt az elsődleges 

analízisekben. Azokban az esetekben, ahol a főhatáselemzések statisztikailag 

szignifikáns különbségeket mutattak, páros post-hoc elemzéseket végeztünk az egyes 

alcsoportok közötti különbségek vizsgálatára.  

 

5. EREDMÉNYEK 

5.1. Irritábilis bél szindrómában valamint gyulladásos bélbetegségben szenvedő 

személyek pszichoszociális jellemzői 

5.1.1. Demográfiai adatok 

Az IBS csoport (n=46; átlagéletkor=39.8[SD=13.9] év; 70% nő), az IBD csoport 

(n=43, átlagéletkor=38.4[SD=12.9] év; 63% nő) és az egészséges kontroll személyek 

(n=44; átlagéletkor=41.6[SD=12.4] év; 75%) között a nem (khi-négyzet=2.385, df=2, 

p=0.303) és az életkor (F=0.609, df=2,133, p=0.546) tekintetében nem voltak 

szignifikáns különbségek. 

 

5.1.2. Szociális adatok 

A Stresszt Okozó Életesemények (F=0.79, df=2, p=0.45) és a Szociális Támogatás 

(F=1.38, df=2, p=0.25) skálákon nem volt szignifikáns különbség a csoportok között (1. 

táblázat). 

 

1. táblázat. Stresszt okozó életesemények és Szociális támogatás skálák átlagai, 
standard eltérések (SD) és átlagos különbségek irritábilis bél szindrómában (IBS), 
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valamint gyulladásos bélbetegségben (IBD) szenvedő, és normál kontroll (NK) 
személyek csoportjaiban  

 

Átlag (SD)  
Skálák IBS csoport 

(n=43) 
IBD csoport 

(n=46) 
NK  

csoport 
(n=44) 

 
Átlagos különbségek 

 (95% CI) 

Életesemények 
Listája 
 

191.45 (111.89) 204.86 (117.67) 174.65 (106.65) IBS–IBD: -13.40 (-0.45,33.64)  
IBS–NK: 16.79 (-29.97,63.57) 
IBD–NK: 30.20 (-17.36, 77.76) 

Szociális 
Támogatás 

9.37 (4.32) 9.87 (4.44) 8.26 (4.04) IBS–IBD: 1.1 (-0.83, 3.04) 
IBS–NK: -0.50 (-2.56, 1.56) 
IBD–NK: -1.60 (-3.59, 0.0.38) 

 

 

5.1.3. Depressziós és szorongásos tünetek 

A Beck Depresszió Becslő Skálán szignifikáns különbségeket találtunk a 

csoportok között (F=15.29, df=2, p<0.0001). Az egyes csoportok közötti eltérések 

elemzésekor az egészséges személyekhez képest mindkét betegcsoport (IBS, IBD), 

továbbá az IBD-hez képest az IBS csoport mutatott szignifikánsan magasabb 

pontértékeket (2. Táblázat). Szignifikáns különbségek voltak a Spielberger Szorongás 

Becslő Skálának mind az Állapotbecslő (F=7.46, df=2, p<0.0009), mind a Vonásbecslő 

(F=10.98, df=2, p<0.0001) alskáláin. Az egyes csoportok közötti különbözőségek 

elemzésekor az egészséges személyekhez képest mindkét betegcsoport (IBS, IBD) 

szignifikánsan magasabb pontértékeket mutatott (2. táblázat).  

 

2. táblázat Beck depresszió becslő skála (BDI) és Spielberger szorongás becslő skála 
(STAI) átlagai, standard eltérések (SD) és átlagos különbségek irritábilis bél 
szindrómában (IBS) valamint gyulladásos bélbetegségben (IBD) szenvedő és normális 
kontroll (NK) személyek csoportjaiban  

 

Átlag(SD)  
Skálák IBS 

csoport 
(n=43) 

IBD 
csoport 
(n=46) 

NK 
csoport 
(n=44) 

 
Átlagos különbségek  

(95% CI) 

BDI 15.84 (7.88) 11.62 (9.72) 5.97 (7.39) IBS–IBD*: 4.12 (0.55,7.68) 
IBS–NK**: 9.87 (6.33, 13.41) 
IBD–NK**: 5.74 (2.08, 9.41) 

STAI – állapot  48.58 (10.83) 46.88 (11.31) 40.47 (9.04) IBS–IBD :1.70 (-2.70, 6.11) 
IBS–NK**: 8.10 (3.75, 12.46) 
IBD–NK**: 6.40 (1.94, 10.85) 
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STAI – vonás  50.19 (8.27) 46.80 (11.75) 40.34 (9.91) IBS–IBD: 3.38 (-0.84, 7.62) 
IBS–NK**: 9.84 (5.63, 14.05) 
IBD–NK**: 6.46 (2.15, 10.76) 

*p< 0.05; **p<  0.01 

 

A BDI egyes alskáláit elemezve statisztikailag szignifikáns különbségeket 

találtunk a csoportok között (2. táblázat). A „Negatív hangulat” alskálán szignifikáns 

különbség volt a csoportok között (F=6.99, df=2, p=0.0013), a részletes elemzés az IBS 

csoportnál a normál kontroll személyekhez viszonyítottan mutatott ki szignifikánsan 

súlyosabb tüneteket. A „Teljesítményzavar” alskálán statisztikailag szignifikáns 

különbséget mutattunk ki a csoportok között (F=17.39, df=2, p<0.0001), a részletesebb 

elemzések azt igazolták, hogy mindkét betegcsoportnál súlyosabbak a tünetek a normál 

kontroll személyekhez képest, és az IBS csoport súlyosabb tüneteket mutat, mint az 

IBD csoport. A „Testi tünetek” alskálán szintén statisztikailag szignifikáns volt a 

különbség a csoportok között (F=14.07, df=2, p<0.0001), a részletes elemzés azt 

mutatta, hogy mindkét betegcsoport szignifikánsan súlyosabb tüneteket mutat, mint az 

egészséges személyek csoportja (3. táblázat). 

 
3. táblázat A Beck Depresszióbecslő Skála (BDI) alskáláinak átlagai, standard eltérések 
(SD) és átlagos különbségek irritábilis bél szindrómában (IBS) valamint gyulladásos 
bélbetegségben (IBD) szenvedő és normális kontroll (NK) személyek csoportjaiban  
 

Átlag (SD)  
BDI alskálák IBS 

csoport 
(n=43) 

IBD 
csoport 
(n=46) 

NK 
csoport 
(n=44) 

 
Átlagos különbségek  

(95% CI) 

Negatív hangulat 6.02 (4.23) 4.35 (4.44) 2.60 (4.06) IBS–IBD: 1.66 (-0.16,3.49) 
IBS–NK**: 3.41 (1.60, 5.21) 
IBD–NK: 1.74 (0.13, 3.63) 

Teljesítményzavar  6.78 (3.42) 5.15 (4.01) 2.48 (2.68) IBS–IBD*: 1.62 (0.16, 3.09) 
IBS–NK**: 4.29 (2.84, 5.74) 
IBD–NK**: 2.66 (1.15, 4.17) 

Testi tünetek 3.04 (2.36) 2.64 (2.17) 0.87 (1.20) IBS–IBD: 0.39 (-0.47, 1.26) 
IBS–NK**: 2.16 (1.31, 3.01) 
IBD–NK**: 1.77 (0.87, 2.66) 

*p< 0.05; **p<  0.01 

 

5.1.4. Diszfunkcionális attitűdök 

A Diszfunkcionális Attitűd Skála (DAS) globális súlyosság pontszámai 

statisztikailag tendencia szintű különbséget mutattak a csoportok között (F=2.67, df=2, 



 39

p=0.07), az egyes csoportok közötti eltérések megvizsgálva azt találtuk, hogy az IBS 

csoport az egészséges személyekhez viszonyítva szignifikánsan magasabb értékeket 

mutatott, a többi csoport között nem volt különbség (3. Táblázat). A DAS 

Imperativizmus skálán statisztikailag tendencia szintű eltérés volt a csoportok között 

(F=2.78, df=2, p=0.06), az egyes csoportok közötti különbözőségeket vizsgálva azt 

találtuk, hogy az IBS csoport az egészséges személyekhez viszonyítva szignifikánsan 

magasabb értékeket mutatott, a többi csoport között nem volt eltérés (3. Táblázat). A 

DAS Vulnerabilitás skálán statisztikailag szignifikáns különbség volt a csoportok között 

(F=3.44, df=2, p=0.03), az egyes csoportok közötti különbségeket vizsgálva azt találtuk, 

hogy IBS csoport mind az egészséges mind az IBD csoportokhoz képest szignifikánsan 

magasabb pontértékeket mutatott, a másik két csoport között nem volt szignifikáns 

eltérés (3. Táblázat). A DAS Elfogadás Igénye skálán a csoportok között statisztikailag 

szignifikáns különbségek voltak (F=4.58, df=2, p=0.01), az egyes csoportok közötti 

különbözőségeket vizsgálva azt találtuk, hogy az IBS csoport mind az egészséges mind 

az IBD csoportokhoz képest szignifikánsan magasabb pontértékeket mutatott, a másik 

két csoport között nem volt szignifikáns különbség (3. Táblázat). A DAS többi skáláján 

nem volt különbség a csoportok között (4. táblázat).  

 
 
4. táblázat Diszfunkcionális attitűd skála átlagai, standard eltérések (SD) és átlagos 
különbségek irritábilis bél szindrómában (IBS) valamint gyulladásos bélbetegségben 
(IBD) szenvedő és normális kontroll (NK) személyek csoportjaiban  

 

Átlag(SD)  
DAS Skálák IBS 

Csoport 
(n=43) 

IBD 
Csoport 
(n=46) 

NK  
csoport 
(n=44) 

 
Átlagos Különbségek  

(95% CI) 

Globális Súlyosság 347.63 (55.42) 329.95 (52.07) 321.79 (53.15) IBS–IBD: 17.68 (-.05,40.41) 
IBS–NK*: 25.84 (3.23,48.44) 
IBD–NK: 8.15 (-14.57, 30.89) 

Vulnerabilitás 49.84 (12.95) 42.93 (10.64) 44.50 (14.77) IBS–IBD*: 6.91 (1.42, 12.39) 
IBS–NK*: 5.34 (-0.10,10.79) 
IBD–NK: -1.56 (-7.05, 3.91) 

Elfogadás Igénye 30.65 (9.08) 27.02 (8.56) 25.40 (7.24) IBS–IBD*: 3.63 (0.10, 7.17) 
IBS–NK**: 5.25 (1.73, 8.76) 
IBD–NK: 1.61 (-1.92, 5.14) 

Imperativizmus 37.13 (7.26) 35.93 (9.33) 32.81 (9.77) IBS–IBD: 1.20 (-2.55,4.96) 
IBS–NK*: 4.31 (0.58,8.05) 
IBD–NK: 3.11 (-0.64,6.86) 

Perfekcionizmus 43.38 (12.96) 40.65 (11.02) 42.72 (13.75) IBS–IBD: 2.73 (-2.63,8.10) 
IBS–NK: 0.65 (-4.67,5.99) 
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IBD–NK: -2.07 (-7.44,3.28) 
Mások öröme 12.15 (4.38) 11.81 (4.33) 12.22 (4.05) IBS–IBD: 0.34 (-1.46,2.15) 

IBS–NK: -0.06 (-1.85,1.72) 
IBD–NK: -0.41 (-2.22,1.39) 

Hatáskeltés 14.88 (5.89) 12.93 (5.28) 13.52 (4.13) IBS–IBD: 1.95 (-0.23,4.14) 
IBS–NK: 1.36 (-0.81,3.53) 
IBD–NK: -0.59 (-2.78,1.59) 

Gyengeség 
elkerülése 

9.90 (3.50) 10.16 (4.41) 9.45 (4.19) IBS–IBD: -0.25(-1.97,1.46) 
IBS–NK: 0.45 (-1.25,2.16) 
IBD–NK: 0.70 (-1.01,2.42) 

Érzelmek feletti 
uralom 

11.72 (2.82) 12.46 (3.63) 12.22 (3.25) IBS–IBD: -0.73 (-2.11,0.64) 
IBS–NK: -0.50 (-1.87,0.87) 
IBD–NK: 0.23 (-1.14,1.61) 

Dependencia 16.68 (4.05) 17.23 (3.94) 15.86 (3.63) IBS–IBD: -0.55 (-2.19,1.09) 
IBS–NK: 0.81 (-0.82,2.45) 
IBD–NK: 1.36 (-0.27,3.01) 

*p< 0.05 
 

5.1.5. Konfliktusmegoldó Készségek 

A Folkman-Lazarus féle Konfliktusmegoldó Kérdőív Menekülés/Elkerülés 

akáláján a csoportok között statisztikailag szignifikáns különbségek voltak (F=4.15, 

df=2, p=0.01), ezeket vizsgálva azt találtuk, hogy a betegcsoportok (IBS, IBD) 

szignifikánsan magasabb pontértékeket mutattak az egészséges személyek csoportjához 

képest (4. Táblázat). A Konfliktusmegoldó Kérdőív Visszahúzódás/ Professzionális 

Segítség skáláján a csoportok között statisztikailag szignifikáns különbségek voltak 

(F=3.86, df=2, p=0.02), melyeket vizsgálva azt találtuk, hogy a betegcsoportok (IBS, 

IBD) szignifikánsan magasabb pontértékeket mutattak az egészséges személyek 

csoportjához képest (4. Táblázat). A Konfliktusmegoldó Kérdőív többi skáláján nem 

volt különbség a csoportok között (5. táblázat).        

 
5. táblázat Konfliktusmegoldó (Coping) kérdőív átlagai, standard eltérések (SD) és 
átlagos különbségek irritábilis bél szindrómában (IBS) valamint gyulladásos 
bélbetegségben (IBD) szenvedő és normális kontroll (NK) személyek csoportjaiban  

 

Átlag(SD)  
Konfliktusmegoldó 

Kérdőív Skálák 
IBS 

Csoport 
(n=43) 

IBD 
Csoport 
(n=46) 

NK 
csoport 
(n=44) 

 
Átlagos Különbségek  

(95% CI) 

Menekülés/Elkerülés 13.24 (6.06) 13.14 (5.25) 10.15 (5.60) IBS–IBD: 0.10 (-2.90, 3.11) 
IBS–NK*: 3.08 (0.10, 6.05) 
IBD–NK*: 2.98 (0.02,5.90) 

Visszahúzódás/ 
Professzionális segítség 

7.80 (4.02) 7.92 (3.69) 5.93 (3.43) IBS–IBD: -0.12 (-2.13,1.87) 
IBS–NK*: 1.86 (-0.10, 3.83) 
IBD–NK*: 1.99 (0.03, 3.95) 
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Pozitív átértékelés 14.50 (5.87) 15.40 (6.11) 15.04 (5.94) IBS–IBD: -0.90 (-3.52,1.71) 
IBS–NK: -0.54 (-3.13,2.04) 
IBD–NK: 0.35 (-2.19,2.91) 

Szociális Támaszkeresés 10.82 (3.17) 11.30 (3.21) 10.20 (2.94) IBS–IBD: -0.48 (-1.83,0.87) 
IBS–NK: 0.62 (-0.71,1.96) 
IBD–NK: 1.10 (-0.22,2.43) 

Távolítás 11.78 (6.85) 12.95 (5.91) 12.54 (5.54) IBS–IBD: -1.17 (-3.82,1.48) 
IBS–NK:  -0.76 (-3.39,1.86) 
IBD–NK: 0.40 (-2.20,3.01) 

Tervszerű 
Problémamegoldás 

19.75 (6.35) 19.88 (5.92) 19.63 (5.97) IBS–IBD :-0.12 (-2.69,2.44) 
IBS–NK: 0.11 (-2.42,2.66) 
IBD–NK: 0.24 (-2.28,2.77) 

Konfrontálódás 5.53 (3.83) 6.02 (2.89) 5.20 (2.88) IBS–IBD: -0.48 (-1.90,0.93) 
IBS–NK: 0.33 (-1.05,1.71) 
IBD–NK: 0.82 (-0.57,2.21) 

*p< 0.05 

 

 

5.2. Nem erozív reflux betegségben és erozív reflux betegségben szenvedő személyek 

pszichopatológiai és gasztroenterológiai tünetsúlyossága, betegségspecifikus 

életminősége  

5.2.1. Demográfiai adatok 

A vizsgálatba bevont betegek (n=206; átlagéletkor=38.8[SD=13.2] év; 77% nő) 

közül 103 személy került az erozív reflux beteg (erosive reflux disorder, ERD) 

csoportba (átlagéletkor=41.9[SD=13.3] év; 57% nő), és 103 személy került a nem 

erozív reflux beteg (non-erosive reflux disorder, NERD) csoportba 

(átlagéletkor=35.6[SD= 12.3] év, 80% nő). A csoportok mind a nemi (p<0.001) mind 

pedig az életkori (p<0.001) jellemzők szempontjából szignifikánsan különböztek 

egymástól. A NERD csoport betegeire jellemző volt a magasabb aktív 

foglalkoztatottsági arány (80% vs. 69%), ez a különbség statisztikailag tendencia 

szintűnek bizonyult (p=0.069).  A jelen betegség alakulása szempontjából nem volt 

különbség a két csoport között (p=0.491) (folyamatos tünetek 26% vs. 26%; sok epizód 

és közte is vannak enyhébb tünetek 23% vs. 20%; egy-két epizód és közte is vannak 

tünetek 25% vs. 20%; egy-két epizód és közben tünetmentes 23% vs. 25%; csak egy 

epizód 3% vs. 9%). Tekintve, hogy a beteg és egészséges személyek életkori és nemi 

eloszlása között jelentős különbségek voltak, megvizsgáltuk ezen változók lehetséges 

hatását a pszichopatológiai tünetek súlyosságára. A vizsgálat során alacsony korrelációs 

koefficiens értékeket találtunk mind az életkor és az egyes SCL-90-R skálák 

(korrelációs koefficiens, R értéke 0.009 és 0.112 közötti), mind a nem és az egyes SCL-
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90-R skálák (korrelációs koefficiens, R értéke 0.049 és 0.134 közötti) között, ami azt 

jelezheti, hogy ezen változóknak csak gyenge befolyása van az eredményekre.  

 

5.2.2. Gasztroenterológiai tünetek 

A két betegcsoport (NERD, ERD) között nem volt eltérés a gasztroenterológiai 

tünetek súlyossága tekintetében (6. táblázat). 

 

 
 
 
 
 
6. táblázat Gasztroenterológiai tünetek súlyossága a nem erozív reflux (NERD) és az 
erozív reflux (ERD) betegek csoportjában 

 
Átlag (SD)  

Skálák 
NERD csoport 

(n=103) 
ERD csoport 

(n=103) 

 
p-értéka 

 
GSRS 

   

Reflux 2.71 (1.29)           2.87 (1.31)          0.35 
Hasi fájdalom 3.07 (1.13)           2.80 (1.15)          0.10 
Emésztés                     3.14 (1.29)          2.87 (1.17)          0.11 
Hasmenés                    1.89 (1.18)           1.88 (1.07)      0.71 
Székrekedés                2.28 (1.20)           2.16 (1.37)          0.29 
Globális Súlyosság 38.5 (13.9)           37.5 (12.9)          0.57 
 
a A p értékek a NERD/ERD csoportok közötti különbségek statisztikai szignifikancia szintjét jelölik 
 

5.2.3. Betegségspecifikus életminőség 

A két betegcsoport (NERD, ERD) között nem volt eltérés a betegségspecifikus 

életminőség tekintetében (7. táblázat). 

 
7. táblázat Betegség-specifikus életminőség szintje a Nem Erozív Reflux (NERD) és 
az Erozív Reflux (ERD) betegek csoportjában 

 
Átlag (SD)  

Skálák 
NERD csoport 

(n=103) 
ERD csoport 

(n=103) 

 
p-értéka 
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QOLRAD 
Érzelmi distressz                                4.89 (1.62)          4.92 (1.50)           0.91 
Alvászavar 5.39 (1.53)          5.22 (1.39)           0.26 
Vitalitás                                              4.67 (1.69)         4.70 (1.51)           0.98 
Étkezés/folyadékfogyasztás 4.95 (1.41)         4.83 (1.35)           0.45 
Fizikai/szociális működés                  5.68 (1.37)          5.56 (1.28)           0.38 
Globális Súlyosság 123.3 (40.9)   123.7 (34.1)         0.69 
 
aA p értékek a NERD/ERD csoportok közötti különbségek statisztikai szignifikancia szintjét jelölik 

 

 

 

 

5.2.4. Pszichopatológiai tünetek 

A két betegcsoport (NERD, ERD) között nem volt eltérés a pszichopatológiai 

tünetek súlyossága tekintetében. A betegcsoportok a normális kontroll személyek 

csoportjához viszonyítva statisztikailag szignifikáns mértékben mutattak súlyosabb 

tüneteket (8. Táblázat). 

 

8. Táblázat. Pszichopatológiai tünetek súlyossága a Nem Erozív Reflux (NERD) és az 
Erozív Reflux (ERD) betegek valamint a Normál Kontroll (NK) személyek 
csoportjában 
 
 

Átlag (SD)  
SCL-90-R Alskálák 

NERD  
csoport 
(n=103) 

ERD  
csoport 
(n=103) 

NK  
csoport 
(n=103) 

 
p-értéka 

Globális Súlyosság (GSI) 0.89 (0.63)    1.00 (0.75)    0.64 (0.49) <0.0001 A,B 
Depresszió                                  1.09 (088)     1.08 (082)     0.84 (0.72) <0.01 A,B 
Szorongás 0.98 (0,78)    1.02 (0.68)    0.69 (0.61) <0.0001 A,B 
Ellenségesség 0.81 (0.69)    0.72 (072)     0.62 (0.59) <0.01 A 
Fóbia 0.74 (0.78)    0.72 (0.61)    0.48 (0.51) <0.001 A,B 
Interperszonális érzékenység 0.88 (0.76)    0.83 (0.74)    0.75 (0.67) n.s. 
Kényszeresség 0.88 (0.74)    0.90 (0.68)    0.75 (0.63) n.s. 
Szomatizáció                              1.18 (0.82)   1.25 (0.77)    0.53 (0.52) <0.0001 A,B 
Paranoia 0.78 (0.69)    0.86 (0.78)    0.67 (0.69) 0.012 B 
Pszichoticizmus                          0.45 (0.52)    0.51 (0.58 0.41 (0.47) n.s. 
aA p értékek a NERD/ERD csoportok közötti különbségek statisztikai szignifikancia szintjét jelölik 

A: szignifikáns különbség a NERD és NK csoportok között 
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B: szignifikáns különbség az ERD és NK csoportok között 
n.s.: statisztikailag nem szignifikáns különbség 
 

5.2.5. A jelen betegség alakulása (a tünetek gyakorisága és változása) és a 

betegségspecifikus életminőség, a gasztrointesztinális tünetek, valamint a 

pszichopatológiai tünetek kapcsolata 

A jelen betegség alakulása és a különböző mutatók, úgymint pszichopatológiai és 

gasztroenterológiai tünetsúlyosság, valamint betegségspecifikus életminőség 

kapcsolatát vizsgáltuk. 

A betegség alakulása (a tünetek gyakorisága és változása) és a betegségspecifikus 

életminőség között szoros, statisztikailag szignifikáns kapcsolat csak az ERD 

csoportban volt kimutatható (7. ábra).  

7. ábra A jelen betegség alakulása és a betegségspecifikus életminőség (magasabb 
pontszámok jobb életminőséget jeleznek) kapcsolata a nem erozív reflux (NERD) 
(p=0.325, F=4.65) és az erozív reflux (ERD) (p=0.017, F=11.94) csoportokban. Az 
átlagokat ( ), az interkvartilis tartományt (boxok) és a szélsőértékeket (zárt vonal) 
ábrázoltuk. 
 
         NERD csoport                                                               ERD csoport 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

A betegség alakulása (a tünetek gyakorisága és változása) és a GI tünetsúlyosság 

között szoros, statisztikailag szignifikáns kapcsolat csak az ERD csoportban volt 

kimutatható (8. ábra).  
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8. ábra A jelen betegség alakulása és a betegségspecifikus tünetek (magasabb 
pontszámok súlyosabb tüneteket jeleznek) kapcsolata a nem erozív reflux (NERD) 
(p=0.611, F=2.68) és az erozív reflux (ERD) (p=0.009, F= 13.41)csoportokban. Az 
átlagokat ( ), az interkvartilis tartományt (boxok) és a szélsőértékeket (zárt vonal) 
ábrázoltuk.  
 
           NERD csoport                                                               ERD csoport 

 

 

 

 

 

A betegség alakulása (a tünetek gyakorisága és változása) és a pszichopatológiai 

tünetek között szoros, statisztikailag szignifikáns kapcsolat egyik csoportban sem volt 

kimutatható (9. ábra).  

 

9. ábra A jelen betegség alakulása és a pszichopatológiai tünetek globális súlyossága 
(magasabb pontszámok súlyosabb tüneteket jeleznek) közötti kapcsolat a nem erozív 
reflux (NERD) (p=0.837, F=1.43) és az erozív reflux (ERD) (p=0.211, F=5.84) 
csoportokban. Az átlagokat ( ), az interkvartilis tartományt (boxok) és a szélsőértékeket 
(zárt vonal) ábrázoltuk.  
                            

    NERD csoport                                                                ERD csoport 
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5.2.6. A pszichopatológiai tünetek és a betegségpecifikus életminőség, valamint a 

pszichopatológiai tünetek és a gasztrointesztinális tünetek kapcsolata 

A pszichopatológiai tünetek összsúlyossága (SCL-GSI) és a betegségspecifikus 

életminőség összpontszáma (QOLRAD-Total) között szoros, statisztikailag szignifikáns 

korrelációt találtunk mind a NERD (r=-0.398, p<0.0001) mind pedig az ERD (r=-0.320, 

p<0.001) csoportokban. A pszichopatológiai tünetek súlyossága (SCL-GSI) és a 

gasztrointesztinális tünetek összsúlyossága között (GSRS-Total) között szoros, 

statisztikailag szignifikáns korrelációt találtunk mind a NERD (r=0.566, p<0.0001) 

mind pedig az ERD (r=0.422, p<0.001) csoportokban.  A refluxos tünetek súlyossága (a 

GSRS-Reflux alskála alapján) és a pszichopatológiai tünetek súlyossága között a NERD 

csoportban szoros, szignifikáns (r=0.341, p<0.001) míg az ERD csoportban gyenge, de 

még szignifikáns (r=0.195, p=0.049) korrelációkat igazoltunk. Tekintve, hogy az 

egészséges személyek átlagéletkora alacsonyabb volt a betegcsoportok átlagéletkoránál 

(n=407, 65% nő, átlagéletkor 26.7[SD=10.6] év) megvizsgáltuk az életkor esetleges 

pszichopatológiai tünetsúlyosságot befolyásoló szerepét, és ennek érdekében 

kiszámítottuk az életkor és az egyes SCL-90-R skálák közötti korrelációt. A korrelációs 

együttható („r”) értékét alacsonynak találtuk (0.009 és 0.112 között), ami azt jelzi, hogy 

ennek a változónak (átlagéletkor) gyakorlatilag nincsen jelentős befolyásoló szerepe az 

eredményeinkre.  

 

5.3. Pszichopatológiai tünetek Oddi szfinkter diszkinézisben 

5.3.1. Demográfiai adatok 

Az OSD betegek (n=25, átlagéletkor=53.4 [SD=7.4] év, 23 nő), a depressziós 

betegek  (n=25, átlagéletkor=50.8[SD=6.8], 23 nő) és az egészséges kontroll személyek 

(n=25, átlagéletkor=51.8[SD=7.5], 23 nő) nemi eloszlása teljesen megegyezett, életkor 

tekintetében nem volt közöttük szignifikáns különbség. 

  

5.3.2. Pszichopatológiai tünetsúlyosság 

A depressziós személyek csoportja a globális súlyosság és az egyes alskálák 

tekintetében szignifikánsan magasabb pontértékeket mutatott mind az OSD, mind az 

egészséges személyek csoportjához viszonyítva. Az OSD csoport magasabb 

pontszámokat ért el az összpontszámban és az egyes alskálákon mint az egészséges 
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személyek csoportja, de ez a különbség csak az Ingerlékenység/Túlérzékenység skálán 

bizonyult statisztikailag szignifikánsnak (9. Táblázat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
9. Táblázat Az SCL-51 Átlagai, Standard Eltérések (SD) és Átlagos Különbségek Oddi 
Szfinkter Diszkinézisben (OSD) valamint Depresszióban (D) szenvedő és Normál 
Kontroll (NK) személyeknél 

 
Átlag (SD)  

Skála 
OSD 

csoport 
(n=25) 

D  
csoport 
(n=25) 

NK 
csoport 
(n=25) 

 
Átlagos Különbségek 

(95% CI) 

Globális Súlyosság 0.77 
(0.59) 

1.57 
(0.48) 

0.49 
(0.37) 

OSD-D: -0.79∗ (-1.13, -0.45) 
OSD-NK: 0.28 (-0.006, 0.62) 
D-NK: 1.07∗ (0.73, 1.40) 

Kognitív Teljesítmény 
Zavara 

0.46 
(0.56) 

1.26 
(0.67) 

0.31 
(0.42) 

OSD-D: -0.80∗  (-1.20, -0.41) 
OSD-NK: 0.15 (-0.24, 0.54) 
D-NK: 0.95∗  (0.56, 1.34)  

Szomatizáció 0.97 
(0.77) 

1.85 
(0.60) 

0.57 
(0.49) 

OSD-D: -0.89∗ (-1.32, -0.45) 
OSD-NK: 0.40 (-0.04, 0.84) 
D-NK: 1.29∗ (0.85, 1.72) 

Ingerlékenység/ 
Túlérzékenység 

0.84 
(0.89) 

1.62 
(0.60) 

0.47 
(0.38) 

OSD-D: -0.78∗ (-1.15, -0.40) 
OSD-NK: 0.37∗ (-0.006, 0.74) 
D-NK: 1.15∗ (0.78, 1.52) 

Depresszió 0.72 
(0.68) 

1.82 
(0.73) 

0.50 
(0.53) 

OSD-D: -1.10∗ (-1.55, -0.65) 
OSD-NK: 0.22 (-0.23, 0.67) 
D-NK: 1.32∗ (0.87, 1.77) 
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5.4. Pszichoszociális tényezők szerepe az Oddi szfinkter diszkinézis 

tünetprezentációjában 

5.4.1. Demográfiai és betegségspecifikus adatok 

A hasi tünetek miatti kivizsgálás után a vizsgálatba bevont 85 beteg közül 36 

esetben Oddi szfinkter diszkinézis II.-III. csoportja igazolódott (OSD csoport). A 36 

páciens egyikénél sem volt kimutatható az Oddi szfinkter strukturális eltérése 

(gyulladás vagy fibrózis), vagyis nem szenvedtek Oddi szfinkter sztenózisban. A 

fennmaradó 49 betegnél egyéb, organikus zavar igazolódott a tünetek hátterében, 

éspedig krónikus pankreatitisz (n=22), vastagbél divertikulitisz (n=7), gasztritisz (n=6), 

májbetegség (n=6), reflux betegség (n=5), gyomor- és nyombél fekély (n=1), laktóz 

intolerancia (n=1), rekeszsérv (n=1). 

Statisztikailag szignifikáns különbség volt az életkor tekintetében az OSD csoport 

(átlagéletkor=58.6 [SD=12.3] év) és az organikus csoport  (átlagéletkor=52.4, 

[SD=11.1] év) között (F=5.97, df=1.84, p=0.017) között. A nemi eloszlás területén az 

OSD csoport (88.9% nő) és az organikus csoport (71.4% nő) között statisztikailag 

tendencia szintű különbség volt (khi-négyzet =3.79, df=1, p=0.052).  

 

5.4.2. Pszichopatológiai tünetek súlyossága a funkcionális (OSD) és organikus 

csoportokban 

A két csoport között nem volt statisztikailag szignifikáns különbség az SCL-90-R 

alapján meghatározott pszichopatológiai tüneti képben (10. táblázat). 

 

10. táblázat  Az organikus és funkcionális (OSD) gasztroenterológiai betegcsoportok 
pszichopatológiai tünetei az SCL-90-R alapján 
 
 Organikus csoport  

(N=49) 
Funkcionális (OSD) 

Csoport 
 (N=36) 

Változó Átlag SE Átlag SE 
Globális Súlyosság (GSI)       0.85 0.001 0.85 0.001 
Szomatizáció 1.28 0.084 1.15 0.098 
Kényszeresség 0.79 0.056 0.85 0.065 
Interperszonális  érz. 0.66 0.061 0.60 0.071 
Depresszió 1.08 0.057 1.09 0.066 
Szorongás 1.01 0.046 0.95 0.054 
Ellenségesség 0.54 0.058 0.62 0.067 
Fóbia 0.70 0.079 0.67 0.092 



 49

Paranoia 0.65 0.067 0.56 0.078 
Pszichoticizmus 0.49 0.045 0.52 0.053 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3. Szubjektív distressz mértéke a funkcionális (OSD) és Organikus csoportokban  

A betegcsoportok között nem volt statisztikailag szignifikáns különbség az akut 

vagy krónikus distressz mértékében (11. táblázat) 

 
11. táblázat Az Organikus és Funkcionális (OSD) gasztroenterológiai betegcsoportok 
szubjektív distressz érzete 
 
 Organikus csoport  

(N=49a) 
Funkcionális  

Csoport 
 (N=36a) 

 N % N % 
Akut stressz             Hiányzik    15 33.3 15 42.8 
Akut stressz                  Jelen  30 66.7 20 57.2 
Krónikus Stressz      Hiányzik   14 30.4 10 29.4 
Krónikus Stressz           Jelen 32 69.6 24 70.6 
 

5.4.4. A betegek diagnosztikai státusza (OSD, Organikus) és pszichopatológiai 

tünetsúlyosság, akut és krónikus stressz közötti kapcsolat  

A betegek diagnosztikai státusza (OSD, Organikus) mint függő változó, és az akut 

és krónikus stressz súlyossága, valamint a pszichopatológiai tünetek súlyossága, mint 

független változó közötti kapcsolatot logisztikus regresszió módszerével vizsgáltuk. 

Súlyosabb akut stressz önmagában (mint főhatás) szignifikáns mértékben csökkentette, 

míg az akut stressz és a krónikus stressz együttes jelenléte (interakciós hatás) 



 50

szignifikáns mértékben megnövelte a funkcionális zavar diagnózisának valószínűségét. 

A globális pszichopatológia súlyossága és az akut stressz, mint interakciós hatás 

statisztikailag marginálisan szignifikáns mértékben növelte meg a funkcionális 

kimenetel valószínűségét. Megvizsgáltuk az egyes SCL-90-R alskálák kapcsolatát a 

diagnosztikai betegek státuszával.  A pszichoticizmus és az ellenségesség önmagában 

(mint főhatás) szignifikáns mértékben csökkentette, míg az akut stressz és a 

pszichoticizmus, az akut stressz és az ellenségesség, az akut stressz és a kényszeresség 

és az akut stressz és a szorongás együttes jelenléte (interakciós hatás) szignifikáns 

mértékben növelte a funkcionális kimenetel valószínűségét (12. táblázat).  

 
 
 
 
 
12. táblázat  A betegek diagnosztikai státusza (OSD, Organikus) vs. tünetsúlyosság 
(SCL-90-R) valamint az akut és krónikus stressz súlyosságának kapcsolataa 

 
Becslések a logisztikus 

modell alapján 
 

Eredmények Változó Hatás a 
logisztikus 
regressziós 
modellben Béta 

Együtth.
 SE Esély 

hányadosb 
Khi-
négyzet 

 p-
érték 

Főhatás 2.53 1.05 12.5 5.77 0.016Akut stressz 
Interakció 
krónikus stresszel

-0.87 0.37 0.42 5.45 0.019

Főhatás 
 

1.26 0.67 3.52 3.54 0.059

Interakció akut 
stresszel  

-0.82 0.32 0.44 6.56 0.010

 Ellenségesség 
 
 

Interakció 
krónikus stresszel 

-0.43 0.25 0.65 2.87 0.090

Főhatás 
 

1.09 0.43 2.97 6.23 0.012

Interakció akut 
stresszel 

-0.63 0.21 0.53 9.13 0.002

Pszichoticizmus 
 
 

Interakció 
krónikus stresszel

-0.34 0.15 0.71 5.21 0.022

Főhatás 
 

0.08 0.08 1.08 0.88 0.348

Interakció akut 
stresszel 

-0.07 0.05 0.93 2.31 0.128

Szomatizáció 
 

Interakció 
krónikus stresszel 

-0.01 0.03 0.99 0.10 0.757
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Főhatás 
 

0.40 0.27 1.49 2.14 0.143

Interakció akut 
stresszel 

-0.25 0.11 1.11 4.89 0.030

Kényszeresség 

Interakció 
krónikus stresszel 

-0.14 0.09 0.86 2.27 0.132

Főhatás 
 

0.17 0.21 1.18 0.64 0.422

Interakció akut 
stresszel 

-0.12 0.10 0.88 1.54 0.210

Interperszonális 
Érzékenység 

Interakció 
krónikus stresszel 

-0.06 0.09 0.94 0.42 0.510

Főhatás 
 

0.30 0.19 1.34 2.63 0.105

Interakció akut 
stresszel 

-0.16 0.08 0.85 4.40 0.035

Szorongás 

Interakció 
krónikus stresszel 

-0.09 0.07 0.91 1.62 0.202

Főhatás 
 

0.27 0.35 1.30 0.61 0.435

Interakció akut 
stresszel 

-0.22 0.16 0.80 1.90 0.168

Paranoia 

Interakció 
krónikus stresszel 

-0.005 0.14 0.99 0.00 0.97 

Főhatás 
 

0.07 0.12 1.07 0.38 0.539

Interakció akut 
stresszel 

-0.11 0.06 0.89 3.26 0.07 

Depresszió 

Interakció 
krónikus stresszel 

-0.05 0.05 0.95 1.07 0.301

Főhatás 
 

0.10 0.19 1.10 0.26 0.60 

Interakció akut 
stresszel 

-0.13 0.10 0.87 1.65 0.198

Fóbia 

Interakció 
krónikus stresszel 

-0.06 0.08 0.94 0.52 0.472

 

a:  Logisztikus regressziós eljárás annak elemzésére, hogy a tünetsúlyosság (SCL-90-R) 
önmagában (főhatás) vagy az akut vagy krónikus stresszel való interakcióban 
kapcsolatban áll-e a betegek diagnózisával (OSD, Organikus) 
 
b:  Esélyhányados (Odds ratio, OR): az OR < 1 értékek növelik, míg az OR > 1 értékek 
csökkentik a funkcionális diagnózis valószínűségét (azaz az OSD valószínűségét)  
 
5.5. Az SCL-90-R faktorstruktúrája gasztroenterológiai betegek csoportjaiban és az 

egyes csoportok közötti különbségek 
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5.5.1. Demográfiai adatok 

Az irritábilis bél szindróma (IBS) csoportba 70 beteg (átlagéletkor=40.3[SD=12.7] 

év, 61 nő), a colitis ulcerosa (CU) csoportba 55 beteg (átlagéletkor 37.9[SD=12.3] év, 

36 nő), a nem erozív reflux beteg (NERD) csoportba 80 beteg 

(átlagéletkor=38.3[SD=12.0] év, 62 nő), és az erozív reflux beteg (ERD) csoportba 74 

beteg került (átlagéletkor=41.4[SD=13.0] év, 47 nő). A csoportok között statisztikailag 

szignifikáns eltérés volt a nemi eloszlás tekintetében (khi-négyzet=12.64, df=4, 

p=0.013). Az IBS csoport betegei között magasabb volt a nők aránya az UC csoporthoz 

(khi-négyzet=8.33, df=1, p=0.0039), az ERD csoporthoz (khi-négyzet=10.01, df=1, 

p=0.0016) és az NK csoporthoz (khi-négyzet=6.23, df=1, p=0.012) képest. Az 

átlagéletkor szempontjából nem volt statisztikailag szignifikáns eltérés a csoportok 

között.  

 

5.5.2. Az SCL-90-R faktorstruktúrája a gasztroenterológiai betegek csoportjában 

A faktoranalízis scree-plot elemzése alapján hét faktort azonosítottunk (13. 

táblázat). A faktorok összesítve az összvariancia 50.2%-át magyarázták. Az egyes 

faktorok által magyarázott varianciák a következő értékeket mutatták: Faktor 1 = 

33.1%; Faktor 2 = 4.4%;  Faktor 3 = 3.1%; Faktor 4 = 2.8%; Faktor 5 = 2.5%; Faktor 6 

= 2.2%; és Faktor 7 = 2.1%. A 12. Táblázat mutatja be a >.30 faktorterhelést mutató 

tételek faktorok szerinti csoportosítását. Az eredeti 90 tétel közül 74 tétel került 

besorolásra a 7 faktor valamelyikébe. A faktor-tételek elemzése során az egyes faktor 

tételei a kényszeres, depressziós és fóbiás tüneteket leíró tételek közül kerülte ki, így ezt 

az egyébként nagy összvariancia-százalékot magyarázó tételt „Általános distressz” 

tételnek neveztük el. A második faktor jól elkülönült, csak szomatizációs tüneteket 

tartalmazó tételekből állt, így ez a „Szomatizáció” elnevezést kapta. A harmadik faktor 

típusos pánik- és agorafóbiás jellegű tételekből épült fel, ezért a „Pánik/Fóbia” 

megnevezést adtuk. A negyedik faktor lett a „Paranoia/Ellenségesség”, ami a paranoid 

és az ellenséges attitűd leírását tartalmazó tételeket foglalta magába. Az ötödik faktor 

tételei a depressziós tünetek, ingerlékenység és hosztilitás témaköréből kerültek ki, 

ennek neve „Irritált Depresszió” lett. A hatodik, „Alvászavar” faktor kizárólag az 

alvászavar tételeit tartalmazta. A hetedik faktor a paranoid és pszichotikus tételeket 

ölelte fel, így lett „Pszichoticizmus” faktor. A PROMAX analízis alapján a becsült 
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interfaktor korrelációk (Pearson-féle r) a Faktor 1 és Faktor 5 között 0.4-0.5 értékeknek 

adódtak, míg a Faktor 6 és Faktor 7 nem állt korrelációban egyik faktorral sem. 

(Pearson-féle r <0.25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. táblázat SCL-90-R faktorstruktúrája gasztroenterológiai betegek csoportjaiban 

 

 

 

 
Faktor terhelés (loading) b,c 
 
 
 
 
 

                         Faktor 
Tételek (az egyes tételek sorszáma az 
eredeti skálában) a 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Nehezen határoz (dönt) (46) 
Félénkség a másik nemmel (21) 
Társaságban is magányos (77) 
Ellenőrzési kényszer (45) 
Érdektelenség a dolgok iránt (32) 
Társaságban zavarban van (69) 
Félénkség (33) 
Lassúság (38) 
Nehezen koncentrál (55) 
Távolság másoktól (88) 
Alárendeltnek érzi magát (41) 
Gondolatai üressé válnak (51) 
Értéktelennek érzi magát (79) 
Állandóan nyugtalan (78) 

0.546
0.528
0.508
0.478
0.429
0.428
0.427
0.381
0.369
0.364
0.359
0.356
0.348
0.318
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Probléma visszaemlékezni (9) 
Magányosság érzése (29) 
Társaságban kényelmetlen (73) 

0.334  
0.320
0.313

Izomfájdalom, érzékenység (42) 
Nehéznek érzi végtagjait (58) 
Szívdobogás érzése (39) 
Mellkasi fájdalom (12)  
Gyengeségérzés (56) 
Derékfájdalom (27) 
Gyengeség vagy szédülés (4) 
Nehezen vesz levegőt (48) 
Hideg vagy meleg hullámok (49) 
Érzéketlenség vagy bizsergés (52) 
Hányinger (40) 
Fejfájás (1) 
Csökkenő energia (14)    
Reszketés, remegés (17) 
Gombócérzés a torokban (53) 

 0.644
0.597
0.573
0.563
0.516
0.509
0.477
0.477
0.452
0.452
0.424
0.355
0.354
0.326
0.307

     

Utazástól félelem (47) 
Nyílt téren érzett félelem (13) 
Fél egyedül lenni (25) 
Félelem az elájulástól (82) 
Ok nélküli pánik (23) 
Pánikkal járó időszak (72) 
A halál gondolata (15) 
Halálra gondol (59) 

  0.720
0.621
0.608
0.490
0.466
0.460
0.386
0.384
 

    

Törés-zúzás (67) 
Mások bántása (63) 
Kiabálás (81) 
Dolgokat földhöz vágni (85) 
Elfogadhatatlan elképzelések (68)   
Gyakori viták (74) 
Megfigyeltetés (43)  
Bűnösnek érzi magát (89) 
Eredménytelenség (76) 
Gondolatellenőrzés (7) 

   0.591 
0.572 
0.491 
0.435 
0.425 
0.413 
0.412 
0.366 
0.345 
0.305 

   

Ingerültség (11) 
Idegesség (2) 
Mások kritikája (6) 
Kényszeres gondolatok (3) 
Sértődékenység (34) 
Túlzott aggodalmaskodás (31) 
Könnyen sírva fakad (20) 
Hangulatkitörés (24) 
Feszültség (57) 
Ellenségesség (36) 
Szomorúság érzése (30) 

    
 

0.610 
0.552 
0.534 
0.473 
0.422 
0.397 
0.318 
0.318 
0.307 
0.306 
0.304 
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Az alvás zavart (66) 
Hajnali ébredés (64) 
Elalvása nehéz (44) 

     0.579
0.554
0.549
 

 

Idegen gondolatok (62) 
Zavaró szexuális gondolatok (84) 
Szexuális érdektelenség (5) 
Mások felelőssége (8) 
Testi aggodalmak (87) 

      0.392
0.368
0.352
0.350
0.311

a: Az egyes tételek a jobb áttekinthetőség miatt rövidített leírással szerepelhetnek  

b: A >0.3 faktorterheléseket ábrázoltuk 

c: A legmagasabb faktorterhelést mutató tételek 

 

 

 

 

5.5.3. Gasztroenterológiai betegcsoportok és egészséges személyek pszichopatológiai 

tüneteinek elemzése  

Az elemzés statisztikailag szignifikáns különbségeket igazolt az egyes csoportok 

között. (14. táblázat).  Az IBS csoport az 1. Faktor (Általános Distressz) alapján 

szignifikánsan magasabb pontértékeket ért el a többi betegcsoporthoz és az 

egészségesekhez képest is. A 2. Faktor (Szomatizáció) alapján ugyanezen különbség 

volt észlelhető, ezenkívül a GI betegek csoportja szignifikánsan magasabb pontértékeket 

ért el az egészséges személyekhez viszonyítva, valamint az ERD csoportnak voltak 

szignifikánsan magasabb pontértékei az UC csoporthoz viszonyítva. A 3. Faktor 

(Pánik/Fóbia) elemzése az IBS csoport szignifikánsan magasabb értékeit mutatta ki a 

többi csoporthoz képest, valamint a NERD csoport egészséges személyekhez 

viszonyított szignifikánsan súlyosabb tünetei emelendők ki. A 4. Faktor 

(Paranoia/Ellenségesség) az IBS csoport szignifikánsan magasabb értékeit igazolta a 

NERD, ERD és egészséges személyekhez képest. Az 5. Faktor (Irritált Depresszió) a GI 

betegcsoportok és az egészséges személyek csoportja közötti szignifikáns 

különbségeket igazolta. A 6. Faktor (Alvászavar) az IBS betegcsoport és a többi csoport 

(GI betegek és egészséges személyek egyaránt) között mutatott ki szignifikáns 

különbséget. A 7. Faktor (Pszichoticizmus) az IBS csoport és a NERD, ERD és 

egészséges személyek közötti szignifikáns különbséget igazolta.  
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14. táblázat A gasztroenterológiai betegcsoportok általános lineáris modell elemzése az 

általunk azonosított SCL-90-R faktorok alapján 

 

 Csoportok 
Faktor IBS UC NERD ERD NK 

Az egyes diagnosztikai 
csoportok közötti 

különbségek 
 Átlaga SDb Átlag SD Átlag SD Átlag SD Átlag SD F-érték df p-érték 
Faktor 1 0.31     1.24  -0.07   0.86  -0.12   0.92  -0.11   0.85  -0.35   0.58  4.9 4,341 0.0008 A 
Faktor 2 0.32     1.10  -0.31   0.91  -0.09   0.97  0.02    0.90  -0.66   0.53  12.1     4,341 <.0001 

A,B,C 
Faktor 3 0.33     1.29  -0.13   0.85  -0.04   0.99  -0.16   0.67  -0.39   0.44  6.3     4,341 <.0001 A,D 
Faktor 4 0.28  1.27  0.06  1.06  -0.23 0.67 -0.07 0.88 -0.15 0.49 3.7     4,341 0.006 E 
Faktor 5 0.08  0.90 0.006  1.12 0.08 1.03 -0.17 0.93 -0.61 0.92 6.6     4,341 <.0001 B 
Faktor 6 0.38    1.15  -0.21  1.03  -0.09  0.83  -0.09   0.89 -0.34   0.75  5.9     4,341 0.0001 A 
Faktor 7 0.35 1.19 0.14 0.95 -0.34 0.73 -0.07 0.95 -0.17 0.66 6.0 4,341 <.0001 E,F 

 

IBS: Irritábilis Bél Szindróma; UC: Ulceratív Colitis; NERD: Nem erozív Refluxbetegség; ERD: 

Erozív Refluxbetegség; NK: Normál Kontroll Személyek 
a, b:  Átlagok és SD-k a faktor értékek alapján  
 

A: Szignifikáns különbség (p<0.05) az IBS és az IBD, NERD, ERD és NK csoportok 
között 
B: Szignifikáns különbség (p<0.05) az NK és az IBS, IBD, NERD és ERD csoportok 
között 
C: Szignifikáns különbség (p<0.05) az IBD és az ERD csoportok között 
D: Szignifikáns különbség (p<0.05) a NERD és az NK csoportok között 
E: Szignifikáns különbség (p<0.05) az IBS és a NERD, ERD és NK csoportok között 
F: Szignifikáns különbség (p<0.05) az IBD és a NERD és NK csoportok között 
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5.5.4. Nemi különbségek  

Az általunk azonosított faktorok tekintetében szignifikáns eltéréseket találtunk a 

nemek között. Általánosságban elmondható, hogy a nők súlyosabb pszichopatológiai 

tüneteket mutattak, mint a férfiak. Statisztikailag szignifikáns eltéréseket (nő vs. férfi) 

találtunk a 2. Faktor (Átlag[sd] = 0.02[1.00] vs. -0.52[0.51], p<0.0001), 5. Faktor 

(Átlag[sd] = 0.03[1.04] vs. -0.60[0.79], p<0.0001), 6. Faktor (Átlag[sd] = 0.01[0.98] vs. 

0.33[0.84], p=0.023) és 7. Faktor (Átlag[sd] = 0.03[1.01] vs. -0.23[0.55], p=0.031). 

Marginálisan szignifikáns különbséget találtunk a 3. Faktor (Átlag[sd] = -0.01[0.98] vs. 

-0.30[0.65], p=0.052) és a 4. faktor (Átlag[sd] = 0.025[0.99] vs. -0.20[0.59], p=0.081) 

szempontjából is. A különbség nem volt szignifikáns az 1. Faktor tekintetében 

(Átlag[sd] = -0.02[0.95] vs. -0.24[0.82], p=0.15). 

 

5.5.5. További statisztikai elemzések 

Mivel, amint azt korábban jeleztük, a nemi eloszlás tekintetében szignifikáns 

eltérések voltak a csoportok között, megvizsgáltuk a nem, mint változó hatását az 

eredményekre. Ennek megfelelően a nem, mint kovariáns került bevezetésre a fentebb 

ismertetett statisztikai elemzésekbe. Az így elvégzett vizsgálatok eredménye az volt, 

hogy az eredmények szignifikánsak maradtak minden egyes vizsgált faktor esetében. A 

korábban ismertetett különbségeken túlmenően még egy különbség adódott, 

nevezetesen, az UC és az ERD csoportok közötti különbség statisztikailag szignifikáns 

szintet ért el.  

 

6.      MEGBESZÉLÉS 

6.1. Irritábilis bél szindrómában, valamint gyulladásos bélbetegségben szenvedő 

személyek pszichoszociális jellemzői  

Vizsgálatunk célja stresszt okozó életesemények, szociális támogatás, pszichés 

tünetek, diszfunkcionális attitűdök és megküzdési módok felmérése volt életkor és nem 

szerint illesztett, irritábilis bél szindrómában (IBS) és gyulladásos bélbetegségben (IBD) 

szenvedő betegek, valamint egészséges személyek csoportjaiban. Eredményeink azt 

mutatják, hogy a három csoport nem különbözik a stresszt okozó életesemények 

gyakoriságában és intenzitásában, valamint a szociális támasz mértékében. A 
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depressziós tünetek területén a két betegcsoport az egészséges személyekhez 

viszonyítva, továbbá az IBS csoport az IBD csoporthoz viszonyítva is súlyosabb 

tüneteket mutatott.  A szorongásos tünetek területén a két betegcsoport az egészséges 

személyekhez viszonyítva súlyosabb tüneteket mutatott. Az IBS betegeknél egyes 

diszfunkcionális attitűdök fokozott mértékben voltak aktívak a másik két csoporthoz 

viszonyítva. Az egészséges személyekhez viszonyítva a GI betegek mindkét csoportjára 

jellemző volt egyes, bizonyos helyzetekben maladaptívnak tekinthető megküzdési 

módok jelenléte.  

Vizsgálatunk eredményeinek értelmezését gyengítheti az a tény, hogy általános, 

főleg pszichiátriai betegcsoportokra kidolgozott skálákat használtunk, és nem történt 

meg egyes betegségspecifikus tünetek, úgymint a GI tünetek, a betegségspecifikus 

életminőség felmérése. Ugyanakkor, az általunk használt mérőeszközök alapján a 

pszichés tünetek mellett alapvetőbb vonásokat és megküzdési módokat is vizsgáltunk, 

melyek mind a mindennapos klinikai gyakorlat, mind pedig a jövőbeni kutatások 

számára potenciálisan jelentősek lehetnek. Emellett megfelelő létszámú, életkor- és nem 

szerint illesztett személyt vontunk be a vizsgálatunkba, így az adataink értelmezése 

során ezen tényezők eredményeket potenciálisan befolyásoló szerepét nem kell 

figyelembe venni.  

Az aktuálisan elfogadott szakvélemények szerint a funkcionális GI betegségek 

tünetprezentációjában és főként a tünetek megjelenésében szerepet játszanak az egyén 

számára stresszt okozó élethelyzetek (Locke és mtsai 2004), ugyanakkor a szociális 

támasz szerepéről ellentmondásos adatok látnak napvilágot. Egy néhány évvel ezelőtti 

összefoglaló tanulmány szerint a szociális támogatottság jelentősége „egyelőre még 

meghatározatlan” a funkcionális GI betegek körében (Koloski és mtsai 2001). Az 

életeseményekre vonatkozó hipotézisünk nem igazolódott be, azaz az általunk vizsgált 

személyek csoportjaiban a stresszt okozó életesemények területén nem találtunk 

különbségeket. Tekintve, hogy ez az adat nincs összhangban az általánosan elfogadott 

nemzetközi vizsgálati eredményekkel, szükséges az adatok értelmezése és ennek során 

néhány módosító tényező figyelembevétele. Az egészséges kontroll személyek nagy 

része egészségügyi dolgozó volt, és ismert, hogy náluk a mindennapi stressztényezők 

gyakoriak, így feltételezhető, hogy körükben a lakossági átlagnál magasabb a stresszt 

okozó életesemények gyakorisága. Ugyanakkor az is igaz, hogy a Rahe-féle kérdőív 
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főként konkrétabb, nagyobb „fajsúlyú” tételeket tartalmaz (pl. hozzátartozó halála, 

változás a családi állapotban, stb.) a mindennapi stresszt okozó életesemények mellett, 

míg a normál kontroll csoportban inkább a kisebb értékekkel jellemzett események 

lehetnek gyakoribbak. Az is ismert a fentebb részletezett vizsgálat alapján (Koloski és 

mtsai 2001), hogy a funkcionális GI tünetek főként kialakulásuk, illetve az orvoshoz 

fordulás időpontjában állnak szorosabb korrelációban az életeseményekkel. Az általunk 

vizsgált IBS betegek között voltak első epizódos, illetve visszatérő betegek is, így 

előfordulhat, hogy a korábban említett okok miatt (ti. inkább az első tünetprezentáció és 

első orvoshoz fordulás előtt vannak jelen nagyobb súllyal az élethelyzeti stresszorok) a 

mi IBS betegcsoportunkban nem is várható az organikus betegeknél és egészséges 

személyeknél súlyosabb életesemények előfordulása. A szociális támaszt illető 

hipotézisünket igazoltuk. Ennek mérése során a szociális támogatást felmérő skálán a 

gyakorlati segítség lehetőségeit kellett a vizsgált személyeknek bejelölniük. 

Elképzelhető, hogy egyéb területen, pl. a lelki támogatás terén lehetne különbségeket 

kimutatni, de az általunk vizsgált területen a csoportok nem különböztek. Ha 

összevetjük a stresszt okozó életeseményekre és a szociális támogatottságra vonatkozó 

adatokat a depressziós és szorongásos tünetek csoportok közötti különbségeivel, azt a 

következtetést vonhatjuk le, hogy az ún. szociális tényezők, vagyis a stresszt okozó 

életesemények és a szociális támogatottság mértéke nem magyarázza a 

pszichopatológiai tünetsúlyosság különbözőségeit, így ez valószínűleg más okokra 

vezethető vissza.  

A depressziós és szorongásos tünetekre vonatkozó hipotézisünk részben 

igazolódott. Az egészséges személyekhez viszonyítva, az IBS betegek szignifikánsan 

magasabb depressziós és szorongásos pontértékeket értek el, az IBD betegekhez képest 

csak a depressziós tüneteik voltak szignifikánsan magasabbak, a szorongásos tünetek 

körükben súlyosabbak voltak ugyan, de nem volt statisztikailag szignifikáns különbség 

a csoportok között. IBS betegek komorbid pszichiátriai zavarainak magas aránya jól 

dokumentált és általánosan elfogadott tény (Walker és mtsai 1992; Lydiard 2001; 

Woodman és mtsai 1998; Sullivan és mtsai 1995). Annak ellenére, hogy az IBD a 

klasszikus Alexander-féle betegségmodell hét pszichoszomatikusan értelmezett kórképe 

között kapott helyet (Alexander 1950), az aktuálisan elfogadott nézőpont szerint a 

pszichopatológiai tünetek döntő mértékben a betegségaktivitás és betegségtünetek 
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következményének tekinthetők (Sewitch és mtsai 2001; Porcelli és mtsai 1996). Mivel 

mindkét betegcsoport tagjai szignifikánsan súlyosabb értékeket értek el a depresszió- és 

szorongásbecslő skálákon mint az egészséges személyek, feltételezhető, hogy mind a 

funkcionális, mind pedig az organikus csoportban a pszichés distressz tüneteinek 

hátterében, legalábbis részben, a gasztroenterológiai tünetek, illetve ezek 

következményei (károsodás, fogyatékosság, életminőség romlás) állhatnak. Ha 

felidézzük azt az eredményünket, hogy az IBD betegek és az egészséges személyek 

között nem voltak különbségek a diszfunkcionális attitűdök terén, tovább erősödhet az 

az elképzelés, hogy a pszichés distressz az IBD betegcsoportban döntően a GI tünetek 

és következményeinek hatására jelennek meg. Mivel a jelen vizsgálatban nem történt 

meg a GI tünetsúlyosság mérése, ezt a feltételezést csak további kutatások vizsgálhatják 

meg érdemben. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy egyes adatok szerint a 

harmadlagos ellátó rendszerben azok a betegek jelennek meg, akiknél eleve magas a 

pszichés distressz mértéke (Fullwood és Drossman 1995), így egyfajta szelekciós 

mechanizmus, vagyis a súlyosabb depressziós és szorongásos tüneteket mutató betegek 

magasabb arányban történő megjelenése is meghúzódhat az eredményeink hátterében. 

Az irritábilis bél szindrómában szenvedő csoport az egészséges személyek 

csoportjához képest a BDI összes altételén szignifikánsan súlyosabb tüneteket mutatott. 

A „negatív hangulat”, vagyis a „tisztán” lelki vagy pszichés jellegű affektív tünetek 

területén (ide taroznak a szomorúságra, a jövőképre, a kudarcérzésre, önmaga ellen 

irányuló gondolatokra, sírásra, önképre stb. vonatkozó tételek), az IBD betegcsoport 

nem különbözött az egészséges személyek csoportjától. A „teljesítményzavar” (ide 

tartozó tételek az ingerlékenységet, döntésképességet, munkavégző képességet, 

fáradékonyságot mérő kérdések) és a „testi tünetek” (alvás, étvágy, súly és szex) 

területén, az összesített tünetsúlyossághoz hasonlóan, már újra szignifikáns különbség 

volt az IBD és NK csoportok között. Úgy tűnik tehát, hogy az IBD betegek súlyosabb 

depressziós tünetei főként a teljesítményaspektus és a testi tünetek területén 

nyilvánulnak meg, és főként ezen komponensek kóros volta eredményezi az összesített 

tünetsúlyosságot. A teljesítményzavar és a testi tünetek akár a GI alapbetegség 

közvetlen hatására, vagyis a depresszió pszichés komponensétől függetlenül is 

kialakulhatnak. Lényeges különbség van tehát a két betegcsoport depressziós tünetei 

között: míg a funkcionális kórképben mindhárom aspektus, vagyis a „tisztán” pszichés 
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affektív jegyek, a teljesítményzavar és a szomatikus tünetek is súlyosabbak az 

egészséges személyekhez viszonyítva, addig az organikus csoportban csak a két utóbbi 

területen súlyosabbak a tünetek, míg a negatív hangulat terén az egészséges 

személyekkel összevethetők a mutatók. Az eredmények másik magyarázataként 

felmerül az alexithymia fokozottabb jelenléte az IBD betegek körében. Az 

alexithymiával jellemzett személynek nehézséget okoz az érzelmek, a belső feszültség 

megfogalmazása, feldolgozása és kifejezése, így feltételezhető, hogy ők a 

depresszióbecslő kérdőív ezen tételeire, vagyis a tisztán affektív tünetekre is inkább 

alacsonyabb pontszámokat adnak. Természetesen a jelen vizsgálati elrendezés, a 

gasztrointesztinális tünetsúlyosság valamint az alexithymia felmérésének hiánya miatt 

következtetéseink további bizonyításra szorulnak.  

Az ember a sémák alapján rendezi élményeit és tudását. A depresszió kognitív 

elméletében (Beck 1976) alaptételként szerepel, hogy a diszfunkcionális attitűdök vagy 

negatív kognitív struktúrák jelenléte hajlamossá teszi a személyt a nem feltétlenül 

negatív élmények negatív módon történő értelmezésére, és következményes 

pszichopatológiai tünetek vagy pszichiátriai zavar kialakulására. Az elképzelés az, hogy 

a depressziós állapotok kialakulásában a kognitív tényezők alkotják a végső közös 

útvonalat, vagyis a vulnerábilis személyeknél a stresszt okozó események, a negatív 

jelentésadó mechanizmusok révén, a várható stresszreakción túlmenően elhúzódóbb és 

súlyosabb tüneteket, vagyis végeredményben pszichiátriai zavart generálhatnak (Ingram 

2003). Az IBS kezelésében a kognitív-viselkedésterápiás módszerek hatékonyak (Toner 

és mtsai 1998), ugyanakkor tudomásunk szerint nem volt még olyan vizsgálat, mely két, 

nagymértékben hasonló tünettannal, de eltérő etiológiával (funkcionális illetve 

organikus) rendelkező betegpopulációban vizsgálta volna a diszfunkcionális attitűdök 

meglétét és mértékét.  Az IBD betegek vizsgálatunkban nem különböztek a 

diszfunkcionális attitűdök terén az egészséges személyektől, másképpen fogalmazva 

nem voltak „depresszióra hajlamosabbak”, mint az egészséges személyek. Ezzel 

ellentétben az IBS betegek mind az IBD betegekhez, mind pedig az egészséges 

személyekhez képest kifejezettebb és súlyosabb diszfunkcionális attitűdöket mutattak. 

Az egészséges személyek és IBS betegek közötti különbségek várhatók voltak a 

szakirodalomban a két csoport közötti pszichopatológiai tünetek területén kimutatott 

különbségek alapján. Az IBS és a GI kontrollcsoportként szereplő IBD csoport közötti 
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különbségek azt az elképzelést támogatják, hogy a funkcionális csoport (azaz IBS) 

szorosabb kapcsolatban van a mentális/affektív zavarokkal, mint az organikus (azaz 

IBD) betegcsoport.  

A „vulnerabilitás” faktorhoz tartozó tételek „Ha …, akkor …” típusú állítások, 

vagyis egy feltételezést negatív következmény követ, mint például „Ha bármit 

kockáztatok, bajba keveredem”, „Ha valaki nem ért velem egyet, az annak a jele, hogy 

nem szeret”, „Ha valaki, akit szeretek, nem szeret, azt jelenti, nem vagyok 

szeretetreméltó”. A személy saját magatartásának környezeti reakcióit, saját 

megnyilvánulásainak következményeit negatív elvárással illeti, sémái alapján korai 

következtetéseket von le (ezek természetesen negatív következtetések), szélsőségekben 

gondolkozik. Ha megítélésük szerint nem száz százaléknak megfelelő a teljesítményük 

vagy nem egyértelműen pozitív a környezetük visszajelzése (és a perfekcionista 

személyek természetesen sosem értékelik teljesítményüket, magatartásukat száz 

százalékosra), akkor, a depresszió kognitív elmélete alapján, aktiválódnak a negatív 

érzések, a következményes testi és magatartási tünetekkel. Ezek a tényezők egy „ördögi 

kört” alkotva, tovább rontják a személy önértékelését és mélyítik a sémáit, „Én 

megmondtam …” típusú végső következtetésekkel. A „Ha …, akkor …” típusú 

gondolkodás a testi tünetekkel kapcsolatos kognitív torzításoknak is alapja lehet. Mivel 

a szomatikus, testi ingerek szintén a kognitív sémák alapján kerülnek értelmezésre, 

feltételezhető és várható, hogy egy előzetesen, a biopszichoszociális modell alapján a 

GI érzések iránt érzékenyített személynél fiziológiás jellegű érzések, élmények (pl. 

bélmozgás, hasi diszkomfort, kényelmetlen helyzetben jelentkező székletürítési inger) 

jelentős szorongást, aggodalmat, következményes testi tüneteket, magatartásváltozást 

indukálhatnak. A betegek beszámolói alapján „Ha …, akkor …” típusú jellemző 

mondatok a „Ha már reggel érzem a hasamat, mi lesz estére?!, „Újra érzem a hasi 

dolgaimat, megint jött a betegség!”, „Ha valaki észreveszi rajtam, hogy fészkelődöm, 

alig bírom a székletemet visszatartani, meg fogok szégyenülni”.  A „vulnerabilitás” 

attitűd sikeres kezelése, amellett, hogy csökkentheti a személy sérülékenységét a 

külvilág, az emberek reakcióival, megnyilvánulásaival kapcsolatban, jelentősen 

hozzájárulhat a belső, szomatikus jellegű érzetek adekvátabb, kevésbé negatív 

értelmezéséhez is. Az IBS betegeknél alkalmazott kognitív-viselkedésterápiás 

beavatkozások egyik általános eredménye az, hogy a testi, GI tünetek intenzitása, 
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gyakorisága kevésbé változik, annál inkább a pszichés tünetek és a testi tünetek 

interpretációja, az azokhoz kapcsolódó negatív automatikus gondolatok, érzelmek és 

magatartás (Toner és mtsai 1998; Boyce és mtsai 2000). Mivel vizsgálatunk alapján a 

vulnerabilitás attitűd jellemző az IBS betegekre, és ennek korrekciója a testi érzetekkel 

kapcsolatos negatív állapotot is javíthatja, feltételezhető, hogy az IBS sikeres kognitív-

viselkedésterápiájának egyik alapja a vulnerabilitás séma korrekciója lehet. Ennek 

igazolására terápiás hatékonyság vizsgálatok, a már korábban számos kórkép esetében 

bevált terápiás és kutatási protokollok IBS betegek csoportjában történő alkalmazása 

szükséges.  

Az „elfogadás igénye” attitűdcsoportot a mások általi elfogadás, a szociálisan 

dependens, úgynevezett szociotróp dimenzióba tartozó tételek alkotják, ezt a DAS 

skálában az „Akkor is jól érzem magam, ha mások nem szeretnek”, „Nincs szükségem 

mások elismerésére, hogy boldog legyek” típusú állítások alkotják (természetesen ezek 

úgynevezett fordított tételek, vagyis az erre adott nemleges válasz jelzi a negatív, 

diszfunkcionális attitűdöt). Korábbi kutatási adat szerint IBS betegekre jellemző attitűd 

a szociális kívánatosság (social desirability) (Toner és mtsai 1992). Munkánk igazolta 

ezt az eredményt, kiegészítve azzal, hogy nemcsak az egészséges személyekhez képest, 

hanem egyéb, organikus betegekhez képest is kifejezettebb a külső megerősítés igénye, 

jellemzőbb rájuk a szociális dependencia. Körükben a szociotrópia dimenziója, vagyis a 

mások véleményére való túlzott odafigyelés és jelentőségadás kifejezetten erős, és így 

fokozottan esendővé teszi ezeket a személyeket a személyközi kapcsolatok vélt vagy 

valós konfliktusai következményeként kialakuló pszichopatológiai tünetek 

megjelenésére. A szociotrópia mint vonásjellemző a depressziós személyekre is 

érvényes. A vizsgálatok szerint a szociotrópia dimenzióval jellemzett emberek, az 

autonóm személyekkel ellentétben, jobban reagálnak a kognitív terápiára, mint a 

farmakoterápiára (Beck és mtsai 1983). Felmerülhet, hogy a szociális elfogadás igénye 

a szociális támogatás alacsony szintjére lenne visszavezethető, egyfajta 

„hiánytünetként” értelmezhető. Ezt az elképzelést eredményeink nem erősítik meg, 

hiszen a csoportok között nem volt különbség a szociális támogatás mértékében, így ez 

az attitűd, ti. az elfogadás iránti igény, leginkább az IBS betegek alapvető sémájaként 

értelmezhető.  
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Az „imperativizmus” attitűdre az úgynevezett „önkorlátozó” (self-coercive) 

gondolkodásmód jellemző (Beck és mtsai 1991), amit az egyes állítások tételes 

bemutatásával tudunk szemléltetni: „Állandóan boldognak kell lennem”, „Arra kell 

törekednünk, hogy mindenben a legjobbak legyünk”, „Érzéseimet teljesen az 

ellenőrzésem alatt kell tartanom”, „Problémáimat gyorsan és nagy erőfeszítéssel meg 

kellene oldjam”. Ez a „kell”-állapot, angolul „shouldism”, lényegében a hiányállapotra 

centrált, „amit meg kell tenni ahhoz, hogy rendben legyenek a dolgok”. Ez az attitűd a 

depresszív kognitív struktúra csúcsán helyezkedik el, neurotikus zavarokban és 

pszichopatológiai állapotokban szignifikánsan magasabb az előfordulása és intenzívebb 

a megjelenése, mint tünetmentes állapotokban (Tringer 1999). Az imperativizmus 

alapvető szerepet játszik abban, hogy a különböző életeseményeket átélő személyeknél 

az adott helyzetnek megfelelő érzelmek, például szomorúság, bánat vagy szorongás 

alakulnak-e ki, vagy pedig inadekvát, a helyzethez képest túlzó mértékű és időben 

elhúzódó depressziós tünetek jelennek-e meg (Ellis 1987). Könnyen belátható a merev, 

sematikus gondolkodásmód veszélye, az önvád, a bűntudat, az Én negatív előjelű 

jelentőségének és szerepének előtérbe helyezése az események elfogadásával, 

tudomásulvételével, és múlton való rágódás helyett a jövő tervezésével kontrasztba 

helyezve. Eredményeink alapján az imperativizmus az IBS betegekre is alapvetően 

jellemző attitűd. Terápiájukban helye lehet a depressziós-szorongó beteg esetében már 

évtizedek óta alkalmazott kognitív terápiás elemek alkalmazásának. Az IBS-ben 

szenvedő személyek körében a diszfunkcionális attitűdök fokozott jelenléte, és mind az 

organikus GI betegségben szenvedő, mind az egészséges személyekhez viszonyított 

magasabb értékek jelentős érvet jelentenek a kognitív-viselkedésterápia alkalmazása 

mellett. Ahhoz, hogy ennek a betegpopulációnak a sajátos igényeit még jobban 

figyelembe tudjuk venni a terápiás stratégia kidolgozásában, a betegségspecifikus 

attitűdök és sémák feltárására, a sajátos fájdalom-megküzdő stratégiák és a 

betegviselkedés tisztázására irányuló vizsgálatok szükségesek.  

Vizsgálatunk nem mutatott ki specifikus, csak az IBS betegekre jellemző 

konfliktusmegoldó stílust, coping stratégiát. A visszahúzódás/professzionális segítség és 

a menekülés/elkerülés stratégiák mindkét betegcsoportra jellemzőek voltak, a kontroll 

csoportnál magasabb értékeket mutattak. Noha a coping stratégiák értékelésénél az adott 

egyén személyiségvonásait, temperamentumát és karakterét valamint a körülményeket 
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is figyelembe kell venni, nem létezik „abszolút” jó vagy rossz megküzdési mód. 

Ugyanakkor ez a két coping stílus a többihez viszonyítva (pozitív átértékelés, távolítás, 

tervszerű problémamegoldás, konfrontálódás) passzívabb, az irányítást másokra bízó, 

elkerülő magatartást ír le. Természetesen a vizsgálatunk jellege miatt nem tudjuk 

megállapítani, hogy mi a GI betegség szerepe ezen megküzdési stílusok kialakulásában. 

A visszahúzódás/professzionális segítség coping stílus esetében, az ehhez a csoporthoz 

tartozó tételek ismeretével („Szakemberhez fordultam segítségért”, „Olyanhoz 

fordultam, aki valami kézzelfoghatót tud ajánlani a problémáimmal kapcsolatban”, 

„Kerültem az embereket”), valamint annak a ténynek a figyelembevételével, hogy ez a 

megküzdési mód mindkét betegcsoportra jellemző volt, erősen valószínűsíthető a 

betegség, mint oki tényező jelentős szerepe ezen coping stratégia előtérbe kerülésében. 

Ez a megküzdési stílus nagy valószínűséggel a GI betegség jelenlétének köszönhetően 

jellemző mindkét betegcsoportra. Testi tünetek jelentkezésekor természetes az 

egészségügyi ellátás felkeresése, mivel a betegség szövődményei az egészséget 

veszélyeztethetik, károsodáshoz vagy fogyatékossághoz vezethetnek (ez esetünkben 

főként az organikus GI betegcsoportra igaz), ugyanakkor a folyamatos orvoshoz 

fordulás, főként a már kimutatottan organikus eltérés nélküli esetekben, növeli a tünetek 

kronicizálódásának esélyét, a betegszerep rögzülését, a belső kontroll feladását, ami 

végső soron az életminőséget romlásához vezet. Ilyen módon az organikus GI zavarban 

ez a megküzdési mód adaptívabb és helyénvalóbbnak tűnik, mint a funkcionális GI 

zavar esetében. Természetesen, ezeket a feltételezéseket újabb vizsgálatoknak kell 

ellenőrizniük. A GI betegekre jellemző másik megküzdési mód, a menekülés/elkerülés 

stratégia („Magamat okoltam és hibáztattam”, „Csodába bíztam”, „Arról fantáziáltam, 

hogyan is kellene alakulnia a dolgoknak”) ugyanakkor egyértelműben maladaptív, amit 

alátámaszt az a vizsgálat is, melyben kimutatták, hogy a GI tünetek feletti kontroll 

érzése a jobb kórkimenetel egyik jelentős prediktora (Lakner és Quigley 2005). Mint 

korábban ismertetett vizsgálatok is kimutatták, a harmadlagos ellátó rendszert azok a 

betegek keresik fel, akik súlyosabb pszichopatológiai tüneteket mutatnak, illetve több, 

alacsonyabb kompetenciával rendelkező és általánosabb ellátó és gyógyító rendszer 

által nyújtott terápiás lehetőségeken vannak túl. Ilyen formán felmerülhet, hogy a 

vizsgálatunkban azonosított megküzdési módok a betegszelekció mechanizmusa (vagyis 

súlyos tünetek és krónikus betegséglefolyás) miatt lehetnek jellemzőek betegeinkre, 
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természetesen azt figyelembe véve, hogy a szakellátásban jelentkező betegek tünetei 

súlyosabbak, mint az alapellátásban maradó betegek tünetei.  

 

6.2. Nem erozív reflux betegségben és erozív reflux betegségben szenvedő személyek 

pszichopatológiai és gasztroenterológiai tünetsúlyossága, betegségspecifikus 

életminősége  

A vizsgálat célja az volt, hogy a reflux tünetek miatt gasztroenterológiai 

szakrendelésen első alkalommal jelentkező, gyógyszermentes betegek körében 

meghatározzuk a demográfiai jellemzőket, a pszichés distressz szintjét, a 

gasztroenterológiai tünetek súlyosságát és az életminőséget. Ezen túlmenően célként 

tűztük ki a nem erozív reflux betegek és az erozív reflux betegek pszichoszociális 

jellemzőinek és a pszichés distressz mértékének összevetését egészséges személyek 

distressz szintjével, továbbá az egyes változók közötti összefüggések meghatározását. 

Hipotézisünk alapján különbségeket vártunk a demográfiai mutatók, egyes 

pszichopatológiai tünetcsoportok területén, illetve a GI tünetek, betegségspecifikus 

életminőség és pszichés distressz összefüggéseiben a csoportok között, de nem vártunk 

eltérést a GI tünetsúlyosság és a betegségspecifikus életminőség területein. A nem 

erozív és az erozív reflux betegek között sem a pszichopatológiai és gasztroenterológiai 

tünetek, sem az életminőség területén nem találtunk eltéréseket, mindkét betegcsoport 

súlyosabb pszichopatológiai tüneteket mutatott, mint az egészséges személyek 

csoportja, az egyes tényezők közötti kapcsolatok területén azonban voltak különbségek 

a két csoport között.  

Vizsgálatunk egyik erőssége, hogy a résztvevő személyek első alkalommal 

jelentkező reflux betegek voltak, akik nem szedtek rendszeresen gyógyszert a tüneteik 

miatt, valamint nem szenvedtek egyéb, súlyos szomatikus vagy pszichés betegségben. 

Ilyen módon sikerült elérni, hogy az előző kezelés vagy az egyidejű súlyos betegség ne 

befolyásolja, és ne torzítsa az aktuális tüneti képet.  

Eredményeink értelmezésének egyik korlátja lehet, hogy a betegeket csak az 

endoszkópos vizsgálat alapján soroltuk be az erozív reflux illetve nem erozív reflux 

betegek csoportjába. A NERD csoporton belül a tünetek hátterében több tényező is 

etiológiai szerepet játszhat, így a NERD betegek is heterogén populációt alkotnak 

(Clouse és mtsai 1999). Ugyanakkor a funkcionális nyelőcsőégésben (FH) szenvedő 
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betegek a vizsgálatok szerint a demográfiai paraméterek, életminőség és általános 

pszichés distressz szempontjából nem különböznek a NERD csoport többi betegétől 

(Shapiro és mtsai 2006), így valószínűsíthető, hogy a mi NERD populációnkban sem 

különböztek egymástól az említett paraméterekben, és homogén betegcsoportként 

kezelhetők a NERD csoporton belüli alcsoportok.  

A demográfiai adataink elemzése során a nemzetközi irodalomban (Fass 2003) 

ismert és elfogadott eredményeket kaptunk. A NERD betegek átlagban több mint 6 

évvel fiatalabbak voltak és 20%-kal több volt közöttük a nők aránya, mint az ERD 

csoport tagjai között, az aktív munkaviszonyban lévő személyek aránya is magasabb 

volt. Ismert, hogy a funkcionális mellkasi fájdalomtünetek gyakoribbak a pánikbeteg 

nők, mint a férfiak között (Lydiard 2005). Ha egy pánikbeteg nőnek mellkasi 

fájdalomtünetei alakulnak ki, melyek nagy valószínűséggel funkcionálisak, akkor 

valószínűbb, hogy orvoshoz fordul az eleve meglévő testi tünetekre való fokozott 

figyelem és azok fokozott interpretációja miatt. Ez lehet az egyik magyarázata a 

funkcionális csoportban tapasztalt magasabb nemi eloszlásnak. Ezt az elképzelést 

támasztja alá az adat, hogy a nyelőcső tünetek miatti orvoshoz fordulásban a tünetek és 

annak következménye miatt aggodalom igen jelentős szerepet játszik (Eslick és mtsai 

2003). Ugyanakkor az is igaz, hogy mind a saját, mind pedig a nemzetközi vizsgálatok 

általában azt találták, hogy a pszichopatológiai tünetek között nincs jelentős eltérés a 

funkcionális és organikus csoportok között. Márpedig ha a funkcionális tünetek miatt 

orvoshoz fordulók között magasabb a szorongó és szomatizáló nők aránya, ennek az 

aktuális pszichopatológiai tünetek különbözőségében is meg kell nyilvánulnia. A nemi 

különbségek hátterében álló tényezők felderítése, az esetleges eltérő orvoshoz fordulási 

mechanizmusok felkutatása mindenképpen további kutatásokra érdemes. 

A pszichopatológiai és gasztroenterológiai tünetek, valamint életminőség területén 

nem volt különbség a NERD és ERD csoportok között, így hipotézisünk az egyes 

pszichopatológiai tünetekben történő különbözőségről nem igazolódott. A nemzetközi 

szakirodalomban eltérő eredményeket találhatunk a pszichés distressz és egyes 

specifikusabb tünetek gyakoriságáról. A pszichiátriai zavar megléte szoros összefüggést 

mutat a nyelőcső motoros működésének zavarával (Roland és mtsai 1996), és mint a 

bevezetőben említettem, a NERD betegek tüneteinek hátterében részben a nyelőcső 

motilitászavara áll. Egyes vizsgálatok magasabb szomatizációs tünetekről (Pustorino és 
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mtsai 1991), fóbiás tünetekről (Nielzen és mtsai 1986) számolnak be. Ugyanakkor több 

olyan adat is van, ami azt mutatja, hogy NERD betegek nem különböznek a pszichés 

distressz területén az ERD betegektől (Johnston és mtsai 1995). Mivel ismeretem 

szerint Magyarországon még nem készült olyan tanulmány, mely a NERD és ERD 

betegek pszichopatológiai tünetsúlyosságát mérné fel, a fent említett tanulmányok 

mellett a saját pszichiátriai és pszichoszomatikai klinikai gyakorlatomra és 

gasztroenterológus kollégáim tapasztalatára hagyatkozhattam. A pszichiátriai 

tapasztalatok szerint a reflux jellegű tünetek szoros összefüggést mutatnak a 

pszichopatológiai tünetsúlyossággal és időbeni alakulásával, a klinikai 

gasztroenterológusok benyomása pedig az, hogy a NERD betegek neurotikus vonásokat 

mutatnak, betegviselkedésük eltér az organikus reflux-betegekétől, és a  hagyományos 

protonpumpa-bénítókkal (proton pump inhibitor, PPI) történő kezelésük elhúzódóbb és 

kevésbé sikeres. Több oka is lehet annak, hogy a feltételezett specifikusabb 

pszichopatológiai eltéréseket nem tudtuk kimutatni. Először is elképzelhető, hogy az 

eszköz, amivel a pszichés distressz mértékét mértük, vagyis az SCL-90-R nem eléggé 

szenzitív a mérni kívánt változók különbözőségének kimutatására. A különböző 

vizsgálatok szerint az SCL-90-R nem alkalmas a specifikusabb tünetek (pl. fóbiás, 

szomatizációs) mérésére, mivel nem sikerült reprodukálni a különböző vizsgálati 

populációkon a skála eredeti faktorstruktúráját, így a skála inkább a pszichopatológiai 

tünetsúlyosság globális becslésére alkalmas (Cyr és mtsai 1985; Clark és mtsai 1983). 

Másik tényezőnek is szerepe lehet abban, hogy nem tudtunk különbözőséget kimutatni, 

éspedig az, hogy a specializáltabb ellátó helyekre (szakrendelő, kórház) kerülő betegek 

körében magasabb a pszichés distressz aránya és súlyossága, mint az orvoshoz nem 

forduló vagy elsődleges ellátásban jelentkező személyeknél (Fullwood és Drossman 

1995). Elképzelhető, hogy egy olyan „szelektált” populációról van szó, amelyben a 

„szelekció”, vagyis a szakorvoshoz fordulás a tünetek súlyossága mellett a meglévő és 

az összes betegnél egyöntetűen súlyosabb pszichés distressz következménye lehet. 

Vizsgálatunkban a GI betegek szignifikánsan súlyosabb pszichopatológiával 

rendelkeztek, mint az egészséges személyek. Természetesen felvetődik, hogy ez a testi 

betegség következménye, amit alátámaszthat a szomatizáció, szorongás és depresszió 

magasabb szintje, ugyanakkor a betegek körében egyéb területeken is súlyosabb volt a 

pszichopatológia, úgymint az ellenségesség és a paranoia területein. A jelen vizsgálat az 
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ok-okozati összefüggésekre a vizsgálati elrendezés jellegénél fogva nem tud 

rávilágítani, ennek tanulmányozására követéses, hosszmetszeti vizsgálatok szükségesek. 

Mindettől függetlenül a vizsgálat ezen részének a mindennapi gyakorlat számára fontos 

üzenete, hogy a harmadlagos ellátó rendszerbe kerülő reflux betegek számára szükség 

szerint pszichés állapotfelmérés, konzílium lehetősége is elérhető kell legyen.  

 Hipotézisünket igazoltuk a gasztroenterológiai tünetsúlyosság, a tünetek időbeni 

alakulása és a betegségspecifikus életminőség területén, tehát magyarországi 

betegpopuláción is igazolni tudtuk azokat a nemzetközi adatokat, melyek szerint a 

NERD és ERD betegek gasztroenterológiai tüneteinek súlyossága, tünetfluktuációja és 

életminősége között nincsenek különbségek (Quigley 2001; Carlsson és mtsai 1998), 

azaz a tünetsúlyosság nem a nyálkahártya sérülés meglététől vagy hiányától függ. Ha 

kissé jobban megvizsgáljuk az egyes GI tünetcsoportokat, észrevehető, hogy a NERD 

csoport a „Hasi fájdalom” és „Emésztés” területein magasabb értékeket ért el, ez a 

különbség statisztikailag a tendencia szint határán mozgott (p=0.10 ill. p=0.11). Ennek a 

különbségnek a háttere egyelőre nem világos, de elképzelhető, hogy a NERD csoporton 

belüli FH betegek „felelősek” a két csoport közötti eltérésben, akiknél inkább általános 

(GI) viszcerális hiperszenzitivitás, semmint a nyelőcső savas bennéke iránti érzékenység 

játssza a főszerepet a tünetmanifesztációban. A különbözőségek alapján részben 

magyarázatot is lehet adni arra a tényre, hogy a NERD betegek terápiája elhúzódóbb és 

kevésbé sikeres (Carlsson és mtsai 1998), hiszen a funkcionális csoportban nem csak a 

felső GI, hanem a középső GI terület fájdalma és emésztési problémák is szerepelnek, 

amely tünetekre a PPI kezelés hatékonysága gyengébb.  

Elvárásainknak megfelelően mindkét csoport betegei között szignifikáns 

összefüggés volt a pszichopatológiai tünetsúlyosság és a GI tünetsúlyosság, valamint 

életminőség mutatók között. Ez az eredmény mind a mindennapi klinikai tapasztalat, 

mind pedig a GI betegségek biopszichoszociális modellje (Drossman és mtsai 1999) 

alapján is várható és elvárható volt.  

A reflux jellegű tünetek időbeni alakulása és a GI tünetsúlyosság, valamint a 

betegségspecifikus életminőség területén csak az ERD csoportban voltak szignifikáns 

összefüggések. Ezek alapján, a folyamatos tünetekkel rendelkező vagy a relapszusok 

között is tüneteket mutató betegek súlyosabb GI tünetekkel és rosszabb életminőséggel 

voltak jellemezhetők. Úgy tűnik, hogy az ERD betegeknél a reflux tünetek időbeli 
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lefolyása, folyamatosan fennálló jellege jelentős hatással van a GI tünetek globális 

szubjektív értékelésére és az életminőség megélésére egyaránt. Ismert, hogy a 

hagyományos antireflux gyógyszeres kezelésre (protonpumpa-bénító) azok a betegek 

reagálnak jobban, akiknél szoros összefüggés van az aktuális reflux-tünetek súlyossága 

és időbeli lefolyása között (Watson és mtsai 1997). Ezen vizsgálat, valamint 

eredményeink alapján felmerül, hogy a gyenge tünet-asszociáció hátterében olyan testi 

tünetek és panaszok állnak, melyek jellegüknél fogva nem reagálnak a savcsökkentő 

gyógyszerekre. Valóban, ma már köztudomású és elfogadott, hogy NERD betegek 

körében a proton-pumpa bénító gyógyszerek hatása kevésbé kifejezett, hosszabb időt és 

esetenként nagyobb gyógyszeradagot igényelnek a páciensek a megfelelő hatékonyság 

elérése érdekében (Carlsson és mtsai 1998).  

Az ERD csoportban csak gyenge korrelációt találtunk a reflux tünetek súlyossága 

és a pszichés distressz mértéke között, míg a NERD csoportban ez az összefüggés 

sokkal kifejezettebben jelentkezett.. Ismert, hogy a pszichopatológiai tünetek jelenléte 

kihat a nyelőcső területéről érkező ingerek érzékenységi küszöbére és azok 

értelmezésére is (Fass és Tougas 2002), vagyis annak tudatosulására és kellemetlenként 

vagy fájdalmasként való átélésére. Keresztmetszeti vizsgálat alapján, természetesen, ok-

okozati összefüggésre csak kifejezett óvatossággal szabad következtetni, de a pszichés 

és refluxos tünetek közötti cirkuláris, oda-vissza jellegű kapcsolat erősebbnek tűnik a 

NERD csoportban. Eredményeink, valamint az a tény, hogy stresszhelyzetekben 

pszichés és szomatikus sérülékenységet mutató reflux-beteg személyeknél a szubjektív 

tünetsúlyosság kifejezettebb és tartósabb (Bradley 1993), ráirányítja a figyelmet a 

NERD betegcsoport esetében a testi-lelki tényezők közötti kapcsolat szoros és jelentős 

voltára, a tágabb biopszichoszociális értelmezési keret és terápiás stratégia fontosságára. 

Mindazok a terápiás lehetőségek, legyenek azok pszicho- vagy farmakoterápiásak, 

melyek a lelki egészség, mentális tünetek vagy a szomatikus tünetértelmezéssel 

kapcsolatos attitűdök korrigálását és gyógyítását célozzák, kiegészíthetik és javíthatják a 

hagyományos reflux-ellenes kezelési eljárások hatékonyságát és sikerét, különösen a 

NERD betegek körében. 

 

6.3. Pszichopatológiai tünetek Oddi szfinkter diszkinézisben 
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Vizsgálatunkban a funkcionális epeúti megbetegedések körébe sorolt Oddi 

szfinkter diszkinézisben, illetve depressziós zavarban szenvedő betegek és egészséges 

személyek nem és életkor alapján illesztett csoportjaiban vizsgáltuk a pszichopatológiai 

tünetek meglétét és súlyosságát. Hipotézisünk szerint a funkcionális GI betegcsoportban 

a pszichopatológiai tünetek súlyosabbak, mint az egészséges kontroll személyek 

körében, a depressziós betegekhez képest pedig a szomatizáció területén hasonló, míg a 

többi faktor esetében alacsonyabb a pszichés distressz súlyossága. Eredményeink 

összességében azt igazolták, hogy a depresszió miatt kezelt betegek minden területen 

súlyosabb pszichés tüneteket mutatnak, az OSD betegek pedig az 

ingerlékenység/túlérzékenység területén különböznek az egészséges személyektől. 

Vizsgálatunknak vannak korlátai. Az egyik gyengeségnek tekinthető, hogy a testi 

tünetsúlyosság felmérése nem történt meg az OSD csoportban, így nem tudjuk 

ellenőrizni, hogy eredményeinket mennyire befolyásolta a testi tünetek jelenléte. 

Elemszámunk nem volt túlságosan magas, de nagyságrendileg megegyezett a 

nemzetközi irodalomban eddig publikált vizsgálatok elemszámával, továbbá OSD 

betegeink demográfiai adatai megfeleltek a „tipikus” OSD beteg paramétereinek 

(Sherman és mtsai 1991). Csoportjaink adekvát összehasonlíthatóságát a nem és életkor 

szerinti illesztés segíti elő.  

A pánikzavarban illetve egyéb pszichiátriai zavarban szenvedők körében a 

gasztroenterológiai tünetek és panaszok nagyobb gyakorisággal fordulnak elő (Lydiard 

és mtsai 1994), továbbá a vizsgálatokban általában az OSD betegeknél a szomatizációs 

tünetek gyakoribb és súlyosabb fokú jelenlétét tapasztalták (Abraham és mtsai 1997). 

Ezen eredmények alapján merült fel, hogy megvizsgáljuk a funkcionális epeúti 

betegeket olyan szemszögből is, hogy pszichopatológiai tüneteik súlyossága 

összehasonlítható-e a pszichiátriai betegek pszichopatológiai tüneteivel. Ilyen módon 

közelebb juthatunk annak eldöntéséhez, hogy a funkcionális, vagy pszichiátriai 

terminológiával szomatizációs zavarban szenvedők a pszichopatológiai tüneti kép 

alapján besorolhatók-e vagy legalább összevethetők a pszichiátriai zavarban szenvedők 

csoportjával. Ha ez a feltételezés igazolódik, az a funkcionális epeúti megbetegedések 

hátterében meghúzódó pszichés tényezők etiológiai lehetőségét valószínűsítheti. 

Adataink alapján a depresszió miatt kezelt betegek és az OSD betegek pszichopatológiai 

tüneteinek súlyossága között nincsen átfedés, azok szignifikáns mértékben különböznek 
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egymástól. Természetesen felvetődhet több, potenciálisan zavaró tényező jelenléte is. 

Elsőször is, noha a nemzetközi vizsgálatok elemszámával összemérhető, a bevont 

személyek száma alacsony lehet ahhoz, hogy a kisebb mértékű különbségek 

statisztikailag szignifikáns szintet érjenek el. Az alkalmazott tünetbecslő skála, az SCL-

51 a pszichés distresszt és az egyes specifikusabb pszichopatológiai tünetcsoportokat 

méri fel, mely tünetek a klinikai körülmények között kezelt betegek körében, a 

betegcsoport szelekcióból adódóan, eleve súlyosabb fokú, mint akár a háziorvosnál 

vagy a rendelőben kezelt betegek esetében. Így betegbeválasztásunk önmagában már 

eleve nagymértékben csökkenthette annak esélyét, hogy a két csoport hasonló 

súlyosságú pszichopatológiai tüneteket mutasson. Az is elképzelhető, hogy az 

alapvetőbb attitűdök (testi tünetekre irányuló figyelem és tünetamplifikáció) jelenléte 

az, ami a kórkép pszichés komponense lehet, így az SCL-51 túlságosan globális és 

átfogó a „finomabb” pszichés vonások felméréséhez.  

A depressziós betegek csoportja mind az SCL-51 globális súlyossági indexében, 

mind pedig az egyes alfaktorok, úgymint a kognitív teljesítmény zavara, a szomatizáció, 

az ingerlékenység/túlérzékenység valamint a depresszió tekintetében is súlyosabb 

tüneteket mutattak, mint az OSD betegek és az egészséges személyek. Az OSD betegek 

pszichopatológiai tünetei az ingerlékenység/túlérzékenység faktor területén 

szignifikánsan magasabbak voltak az egészséges személyekhez viszonyítva. A 

szomatizáció területén is megvolt, sőt néhány tizedponttal magasabb is volt a különbség 

a két csoport között, mint az ingerlékenység/túlérzékenység területen, de az egyes 

személyek pontértékei közötti nagyobb szórás miatt ez a különbség statisztikailag nem 

volt szignifikáns. A globális súlyosság, valamint a két másik faktor területén is 

magasabb volt a pszichés distressz mértéke a funkcionális GI betegcsoportban, de ez a 

különbség nem volt szignifikáns. Adataink összességében összhangban vannak a 

nemzetközi szakirodalom azon néhány tanulmányának eredményeivel, ahol az OSD 

betegek pszichopatológiai tünetsúlyosságát mérték fel (Okolo és mtsai 1994; Abraham 

és mtsai 1997; Desautels és mtsai 1999).  

A testi, és ezen belül a gasztroenterológiai tünetek megjelenését, azok 

értelmezését és a következményes betegviselkedést, a kórkimenetelt és a terápiás 

válaszkészséget mind-mind befolyásolja a tágabban értelmezett pszichés állapot. Még 

azon betegek esetében is, akik ismert organikus etiológiájú gasztroenterológiai 
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kórképben szenvednek, a pszichiátriai zavar egyidejű jelenléte a funkcionális 

szomatikus tünetek számát szignifikánsan emeli (Katon és mtsai 2001). Ismert, hogy a 

funkcionális gasztroenterológiai betegségek körében magas a szorongásos vagy 

szomatizációs zavarban, depressziós kórképben szenvedők aránya (Drossman és mtsai 

1999). Adataink szerint az OSD betegek jelentősen ingerlékenyebbek és 

túlérzékenyebbek, mint az egészséges személyek, illetve jellemző rájuk a szomatizációs 

tünetek magasabb aránya. Eredményeink alapján felmerülhet az OSD betegek pszichés 

szűrése, igény szerint, illetve a terápiarezisztens esetekben, a kapcsolati-konzultációs 

pszichiátriai szolgáltatások keretén belül történő ellátásuk. További vizsgálatok 

szükségesek annak tisztázása, hogy a kutatásunkban észlelt eltérések a testi tünetek 

következményének tekintendőek-e, vagy pedig a funkcionális GI betegségben 

szenvedők speciális „pszichoprofiljának” tudhatjuk be őket. Ennek eldöntésére további 

vizsgálatok adhatnak segítséget, úgymint a testi tünetek súlyosságának mérése és a 

pszichés distresszel való összevetése, az egyéb, funkcionális és organikus GI 

betegcsoportokkal történő összehasonlítás, a testi tünetekkel való kapcsolat illetve a 

terápiás beavatkozással kombinált hosszmetszeti követéses vizsgálatok.  

A pszichés tényezők és állapot szoros összefüggésben van az egyes szervek és 

szervrendszerek motoros és szenzoros működésével. Irritábilis bél szindrómában a 

környezeti stresszorok és a kialakuló pszichés distressz a gyomor-bélrendszer motoros 

működését, az ingerküszöböt valamint a testi érzetek értelmezését is befolyásolják, és 

patológiás irányba terelik mind a terepvizsgálatok alapján (Fullwood és Drossman 

1995), mind pedig kísérleti körülmények között (Monnikes és mtsai 2001). A 

funkcionális jellegű epebetegségben szenvedők körében is történtek ilyen jellegű 

vizsgálatok, noha a pszichés állapottal, illetve az egyes betegség-specifikus 

személyiségvonásokkal való együttes vizsgálatuk még nem történt meg részleteiben. Az 

egyéni fájdalomérzékenység jelentőségére hívja fel a figyelmet az a vizsgálat, mely 

kimutatta, hogy az epeút térfogat- és nyomásemelkedésére azok a betegek jeleztek 

alacsonyabb értékeknél fájdalmat és pontozták súlyosabbra a fájdalom mértékét, akiknél 

a kolecisztektómia után fennmaradtak az epe-jellegű fájdalmak, vagyis megjelent a 

posztkolecisztektómiás fájdalom szindróma (Tanaka és mtsai 1985). Egy másik 

vizsgálatban OSD és egészséges személyeknél a térfogat-nyomás görbék között nem 

volt különbség, de a betegek szignifikánsan súlyosabbnak ítélték meg a fájdalom 
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mértékét adott térfogat- és nyomásértékeknél, mint azt az egészségesek tették 

(Desautels és mtsai 1999). A fenti, a fájdalomsúlyosság pszichés állapottól függő 

szubjektív értékelésével, valamint az OSD betegek csökkent fájdalomküszöbével 

kapcsolatos adatok értelmezését segíthetik elő eredményeink. A szorongás ismert 

módon együtt jár az izomtónus fokozott növekedésével fejfájásban (Mongini és mtsai 

2004), és elképzelhető, hogy a szfinkterizmokra is hasonló hatással bír, így az OSD 

betegek körében az egészséges személyekhez viszonyított súlyosabb ingerlékenység, 

feszültség a testi funkciók bizonyos mértékű változásához vezethet, azok 

amplifikációját, a figyelem középpontjába való kerülését eredményezheti az amplifikáló 

és katasztrofizáló vonásokkal bíró személyek körében. A tünetek fennmaradásában, 

krónikussá válásában szerepet játszhat az ingerlékenység és a következményes 

hosztilitás, mivel ez még tünetmentes egyénekben is endoszkópos vizsgálatokkal igazolt 

gyomor-bélrendszeri elváltozásokkal jár együtt (Fukunishi és mtsai 1996).  

Annak ellenére, hogy az OSD kezelésében számos terápiás eljárást dolgoztak ki, 

ezek hatékonysága nem megfelelő. Szerény eredményekkel jár az endoszkópos 

szfinkterotómia (13-39% közötti sikeresség), valamint a sebészeti beavatkozások (7-

35% közötti sikeresség) (Tzovaras és Rowlands 1998). Vizsgálatok szerint, a műtét 

időpontjában fennálló neurotikus vonások befolyásolják a műtéti utáni fájdalomtünetek 

kialakulását (Jess és mtsai 1998), és a pszichés vulnerabilitás a műtét sikerességének és 

a fájdalomtünetek kialakulásának jobb prediktora, mint a demográfiai mutatók vagy a 

betegséggel kapcsolatos tényezők (sebészeti, szövettani, esetleges szövődmények) 

(Jorgensen és mtsai 1991). Corazziari és Biondi (1996) szerint az OSD betegek kezelési 

tervét a pszichés tényezők figyelembevételével kell kialakítani. Adataink is a komplex 

megközelítés szükségességét támasztják alá, különös tekintettel az ingerlékenység és 

túlérzékenység, feszültség területein.   

Vizsgálatunk keresztmetszeti jellege miatt nem tudunk ok-okozati, időbeni 

összefüggéseket feltárni. A jövőbeni kutatásoknak egyrészt az OSD-nek a többi 

funkcionális GI betegséggel való összevetésére, a tünetek időbeni alakulásával 

egyidejűleg vizsgált általános (pszichés distressz) és specifikusabb (fájdalom-megküzdő 

stratégiák, diszfunkcionális attitűdök) tényezőkre kéne irányulnia. Érdemes figyelni az 

OSD minél szigorúbb, szenzitív és specifikus diagnosztikájára, és csak a bizonyítottan 

funkcionális betegek beválasztására.  
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6.4. Pszichoszociális tényezők szerepe az Oddi szfinkter diszkinézis 

tünetprezentációjában 

A vizsgálat funkcionális epeúti megbetegedésben, az Oddi szfinkter 

diszkinézisben szenvedő betegek demográfiai adatait, pszichopatológiai tüneteit és 

szubjektív stressz-szintjét hasonlította össze organikus GI betegségben szenvedő 

személyekével, a funkcionális kimenetel specifikus pszichoszociális prediktorainak 

azonosítása céljából. A vizsgálat a demográfiai különbségek területén, valamint az 

egyidejű pszichés distressz és stresszhelyzetek funkcionális kimenetelt valószínűsítő 

hatása területén igazolták hipotézisünket, ellenben a két csoportnak az egyes 

pszichopatológiai tünetek közötti eltérése szempontjából hipotézisünk nem igazolódott.  

Vizsgálatunknak korlátai is vannak. Az úgynevezett II. és III. típusú OSD 

betegeket együtt vizsgáltuk. Amint a vizsgálat bevezetésében említettük, az epe-jellegű 

panaszok hátterében meghúzódó Oddi szfinkter zavar lehet funkcionális (diszkinézis) 

vagy organikus (sztenózis). A Milwaukee kritériumok alapján ezek a csoportok tovább 

oszthatók, I. típusú, II. típusú és III. típusú Oddi szfinkter diszfunkcióra (kritériumokat 

lásd a Bevezetés fejezetben). Mivel szigorúan véve csak a III. típusú OSD a 

funkcionális kórkép (semmiféle strukturális, de még laboratóriumi elváltozás sincsen), 

és betegeink az Oddi szfinkter diszkinézis csoportba voltak besorolhatók (laboratóriumi 

elváltozások, akár provokációs próbákkal, előfordultak), így a Milwaukee kritériumok 

szerint két betegcsoportot vizsgáltunk egy csoportban. Ugyanakkor ezek a betegek nem 

strukturális (sztenózis), hanem funkcionális szfinkterműködés-zavart mutattak. A 

relatíve kis elemszám nem tette lehetővé az OSD csoport további bontását és az így 

kialakuló kisebb csoportok megfelelő statisztikai elemzését.  

A gasztroenterológiai osztályon epe-jellegű fájdalom miatt jelentkező betegek 

között a későbbi vizsgálatokkal funkcionálisnak bizonyult csoportban az átlagéletkor 

magasabb volt és a nők aránya nagyobb volt, mint az organikus GI betegségben 

szenvedők csoportjában. A nők magasabb arányát illetően, eredményeink összhangban 

vannak a nemzetközi kutatások adataival, de az átlagéletkor területén az egyes 

vizsgálatok adatai között észlelt nagyobb szórás az érdemi összehasonlítást nem teszi 

lehetővé (Linder és mtsai 2002; Linder és mtsai 2003). Mivel az OSD betegeink 

átlagéletkora (58.6 év) magasabb volt a Linder és mtsai (2003) vizsgálatában leírtnál 
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(46 év), de gyakorlatilag megegyezett Stefaniak és mtsai (2004) adataival (55.1 év), 

további vizsgálatokat végeztünk. Annak érdekében, hogy e tényező (ti. átlagéletkor) 

esetleges változása korlátozza-e eredményeink általánosíthatóságát, az eredeti 

elemzéseket elvégeztük úgy, hogy kivettük az életkor alapján felső harmadba sorolt 

betegek adatait (átlagéletkor > 60 év), vagyis csak a fiatalabb betegek adatait elemeztük. 

Az így elvégzett vizsgálatok azt mutatták, hogy az eredményeink gyakorlatilag nem 

változtak (hatáserősség és statisztikai szignifikancia szint tekintetében) a teljes 

betegpopuláción végzett vizsgálatok eredményeivel összevetve, így kijelenthetjük, hogy 

nem valószínű, hogy az életkor befolyásolhatta eredményeinket és így adataink 

általános érvényűnek tekinthetőek az általános OSD betegcsoportra.  

Vizsgálatunk egyik lényeges eredménye az, hogy a funkcionális kimenetel (vagyis 

az, hogy a tünetek miatt elvégzett vizsgálatok funkcionális epeúti zavar diagnózisával 

zárulnak) valószínűségének szignifikáns mértékű csökkenésével jár együtt a magasabb 

aktuális stressz szint, valamint a pszichoticizmus magas szintje, a hosztilitás magasabb 

szintje pedig statisztikailag tendencia szinten csökkentette annak valószínűségét, hogy a 

vizsgálatba bekerülő beteg diagnózisa OSD lesz. Érdekes, hogy önmagában sem a 

stressz szint súlyossága, sem pedig a pszichopatológiai tünetsúlyosság nem növelte a 

funkcionális kimenetelt. A háziorvosnál jelentkező, majd onnan szakvizsgálatra tovább 

utalt irritábilis bél szindrómában szenvedő betegeknél azt találták, hogy az alapellátás 

keretei között megmaradtakhoz képest, magasabb volt azok aránya, akik tüneteiket nem 

társították stresszt okozó eseményekhez és ezek hatásához (Thompson és mtsai 2000). 

Ha feltételezzük, hogy ez a megállapítás egy másik funkcionális GI kórképre, az OSD-

re is igaz lehet, akkor a szakellátásban, és így vizsgálatunkban is, főként olyan 

személyek jelennek meg, akik saját értékelésük szerint nem szenvednek aktuális vagy 

folyamatos stressztől, így nem is adnak az adott tételre magas pontszámot 

(vizsgálatunkban a betegek saját maguk pontozták a stressz súlyosságát, így inkább 

szubjektív, semmint objektív súlyossági paraméternek tekinthető). Másik 

magyarázatként kínálkozik az a lehetőség, hogy a stressz - vulnerabilitás modell és a 

funkcionális GI betegségek biopszichoszociális modellje szerint a külső (stresszor) és 

belső (pszichés distressz) tényezők együttjárása esetén alakul ki a zavarra jellemző 

tünettan, és nem csak az egyik tényező hatására.  
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Ezt a gondolatot továbbfolytatva érkezünk el a vizsgálat másik fontos 

megállapításához, nevezetesen, hogy az aktuális és folyamatos stressz valamint az 

aktuális stressz és pszichés distressz együttes interakciója a funkcionális kimenetel 

valószínűségének szignifikáns növekedésével jár együtt. Ezen túlmenően az aktuális 

stressz mértéke és a globális pszichopatológiai tünetsúlyosság, valamint egyes faktorok, 

mint pszichoticizmus, hosztilitás, kényszeresség, szorongás és depresszió együttjárása 

emelte a funkcionális kimenetel gyakoriságát. Noha a jelen vizsgálatban nem mértük fel 

a vizsgált személyek szociális támaszának szintjét, de az ismert, hogy a funkcionális GI 

betegek szociális támasza alacsony vagy elégtelen (Bennet és mtsai 1998). Ebből 

kiindulva elképzelhető, hogy az elégtelen belső erőforrások, zaklatott és kevésbé 

terhelhető lelkiállapot esetén a külső stresszhelyzetek, még akkor is, ha nem is haladják 

meg a mindennapos élettel járó események szintjét, de túllépik azt, amit a személy még 

meg tud oldani és el tud viselni, így a megemelkedett pszichés distressz és ennek 

vegetatív és motoros tünetei vezetnek a funkcionális testi tünetek kialakulásához és 

fennmaradásához.  

Minél kiterjedtebb és súlyosabb a pszichoszociális rizikófaktorok (maladaptív 

megküzdési stratégiák, szociális támasz hiánya, tünetamplifikáló személyiségjegyek, 

pszichiátriai zavar) mértéke (Bennet és mtsai 1998) annál súlyosabb a funkcionális 

gasztroenterológiai zavar. Vizsgálatunkból úgy tűnik, hogy mindez az OSD betegekre is 

igaz, mivel az aktuális stressz és a pszichés distressz egyidejű növekedése csak a 

funkcionális, és nem az organikus zavar megjelenésére van amplifikáló hatással.  

A pszichoszociális tényezők kórkimenetelre gyakorolt hatása jelentős a 

funkcionális GI betegek körében. Az egyidejű szociális és pszichés rizikótényezők 

felmérése fontos lehet, és a terápiás hatékonyságot növelhetik az ezen területek 

rendezésére és kezelésére irányuló komplex kezelési módszerek, legalábbis a 

terápiarezisztens OSD betegek csoportjában. A fájdalom-szindrómákhoz hasonlóan 

szükség lehet specifikusabb tényezők vizsgálatára, mint az általános vagy viszcerális 

hiperszenzitivitás, a személyiségvonások, az attitűdök, a megküzdési stratégiák, az 

egyéni betegségmodellek és a betegviselkedés kutatására.  

 

6.5. Az SCL-90-R faktorstruktúrája gasztroenterológiai betegek csoportjaiban és az 

egyes csoportok közötti különbségek 
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A vizsgálat célkitűzése az SCL-90-R faktorstruktúrájának empirikus vizsgálata 

volt különböző gasztroenterológiai betegségekben szenvedő betegek csoportján, 

valamint az egyes csoportok közötti különbségek vizsgálata az azonosított SCL-90-R 

faktorok alapján. Összességében, a jelen vizsgálatban résztvevő GI betegségekben 

szenvedő betegpopulációban nem sikerült azonosítani az SCL-90-R eredeti 

faktorstruktúráját. Adataink alapján 7 faktor körvonalazódott, ami megfelelő módon írta 

le a betegek pszichopatológiai tüneteinek dimenzióit és szerkezetét. Az egyes GI 

betegcsoportok és az egészséges személyek között szignifikáns különbségeket 

mutattunk ki az újonnan azonosított faktorok elemzése során.  

A 7 faktor által magyarázott összvariancia 50.2% volt. Ez az érték megfelel más, 

az SCL-90-R faktorstruktúráját vizsgáló kutatás eredményeinek. Unoka és mtsai 

vizsgálatában a pszichiátriai fekvőbetegek által kitöltött SCL-90-R alapján végzett 

faktoranalízis során nyert 9 faktor az összvariancia 54.2%-át magyarázta  (Unoka és 

mtsai 2004), Schmitz és mtsai pszichoszomatikus jellegű tünetek miatt kezelt betegek 

csoportján végzett faktoranalízises vizsgálata során azonosított 9 faktor az összvariancia 

46.2%-át magyarázta (Schmitz és mtsai 2000), szintén pszichoszomatikus panaszok és 

tünetek miatt kezelt betegek vizsgálata során 8 faktort azonosított Rief és Fichter, 

melyek az összvariancia 51.4%-át magyarázták (Rief és Fichter 1992), míg Lipman és 

mtsai depressziós és szorongásos zavarban szenvedő ambuláns betegek csoportjában 8  

faktort azonosítottak, melyek az összvariancia 48.13%-át magyarázták (Lipman és mtsai 

1979).  

Amint a többi vizsgálatban is igazolódott, az SCL-90-R GI betegpopuláción 

általunk azonosított első faktora magyarázza a variancia döntő részét, több mint 33%-át. 

Unoka és mtsai (2004) vizsgálatában 32.9%, Schmitz és mtsai (2000) vizsgálatában 

28.7%, Rief és Fichter (1992) vizsgálatában 30.6% volt az első faktor által magyarázott 

variancia. Ezen túlmenően meghatároztuk az 1. fakor és 2. faktor által magyarázott 

variancia százalékok arányát annak érdekében, hogy az egyes vizsgálatokban 

azonosított második és azt követő faktorok eloszlását, faktorsúlyát összevessük a mi 

vizsgálatunk faktoreloszlásával. Ebből a szempontból is jelentős hasonlóságokat 

találtunk, vizsgálatunkban az 1. faktor és a 2. faktor aránya 7.52 volt, a korábban 

említett vizsgálatokban ez az arány 6.50 és 9.25 közötti tartományban volt. Ezen 

elemzések alapján kijelenthető, hogy az általunk azonosított faktorvariancia eloszlása 
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összhangban van az SCL-90-R faktorstruktúráját kutató korábbi vizsgálatok 

eredményeivel.  

Annak ellenére, hogy a vizsgálatunk egy jelentősebb, az összvariancia jelentős 

százalékát magyarázó első faktort azonosított, a többi 6 faktor is magyarázható és 

értelmezhető volt. Az egyes kisebb faktorok az egymástól független változók alapján 

feltételezett 90 dimenzió random eloszlása esetén várható 1.1%-os magyarázott 

variancia százaléknál (vagyis 100x[1/90]) négyszer (2. Faktor), illetve a legkisebb 7. 

faktor kétszer nagyobb összvariancia százalékot magyarázott. Ez szintén összhangban 

van korábbi vizsgálatok adataival, úgymint Rief és Fichter (1992) vizsgálatával, 

melyben 4.4%-tól (2. faktor) egészen 1.7%-ig (9. faktor) terjedt ez az érték.  

Az általunk azonosított 7 faktor a Derogatis által leírt eredeti 9 faktorhoz képest a 

GI betegek pszichopatológiai tüneteinek megfelelőbb leírását és azonosítását nyújtja, 

használatukkal adekvátabban lehet elemezni a betegek tüneteit, ennélfogva javasoljuk 

ezen faktorok használatát a GI betegek pszichopatológiai tünettanának vizsgálatában.  

Egyes vizsgálatok azt találták, hogy a funkcionális GI zavarban szenvedő betegek 

csoportján belül a nőknél súlyosabbak a pszichés distressz tünetei, de a jelenlegi 

áttekintések és szakértői állásfoglalások alapján egyelőre úgy tűnik, hogy ez az állítás 

nem teljesen bizonyított és elfogadott (Chang és mtsai 2006). Eredményeink részben 

megerősítik ezt a kijelentést, abból a szempontból, hogy az első, általános distressz 

faktor alapján nem volt különbség a nemek között. Ugyanakkor a többi, kisebb faktor 

elemzése során azt találtuk, hogy a nők súlyosabb tünetektől szenvednek, mint a férfiak, 

amint ezt a szignifikáns vagy tendencia szintű nemek közötti különbségek mutatták. 

Egy nemrégiben közzétett vizsgálat (Kapur és mtsai 2005) megállapította, hogy a 

pszichés distressz mértéke sokkal jelentősebb prediktora az orvoshoz fordulásnak a nők, 

mint a férfiak esetében. Ennek alapján eredményeinkben részben annak 

következményeként jelenhettek meg a szignifikáns különbségek a nemek között, hogy a 

szakellátásban jelentkező nőbetegek körében nagyobb a súlyosabb pszichopatológiai 

tüneteket mutatók aránya, mint a férfibetegek körében.  

Eredményeink nemcsak azt erősítik meg, hogy az IBS betegek az IBD betegekhez 

képest súlyosabb pszichopatológiai tüneteket mutatnak (Walker és mtsai 1995), hanem 

azt is kimutatták, hogy több, más típusú GI kórképben szenvedő betegcsoporthoz képest 

is súlyosabb körükben a pszichés distressz mértéke. Mivel az IBS és a többi GI 
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betegcsoport között szinte az összes faktor területén, úgymint az 1. Faktor (Általános 

distressz), 2. Faktor Szomatizáció), 3. Faktor (Pánik/Fóbia), 4. Faktor 

(Paranoia/Ellenségesség), 6. Faktor (Alvászavar), 7. Faktor (Pszichoticizmus) 

szignifikáns különbségek voltak, kijelenthetjük, hogy az IBS betegcsoport mind az 

általános pszichés distressz mind pedig az egyes specifikusabb pszichopatológiai 

tünetek súlyossága tekintetében elkülönül a többi vizsgált GI betegcsoporttól. Ennek 

alapján az IBS betegek pszichiátriai/pszichológiai vizsgálata, kezelése a mindennapos 

klinikai gyakorlat része kéne, hogy legyen, legalábbis a harmadlagos ellátó rendszer 

területén.  

Mivel betegeink testi tünetekkel megnyilvánuló betegségekben szenvedtek, az 

egészséges személyekénél szignifikánsan magasabb 2. faktor (szomatizáció) 

pontértékeik mondhatni természetesek voltak. Mivel a skála nem teszi lehetővé, hogy 

eldöntsük, hogy az adott testi tünet „valódi” szomatizációs tünet (vagyis organikus 

etiológia hiányában jelentkező testi tünet), feltételezhető az is, hogy ezek a tünetek a GI 

betegség részét is képezhették. Ugyanakkor az IBS betegek a szomatizáció faktor 

területén is szignifikánsan magasabb pontokat értek el, mint a másik három GI 

betegcsoport. Ez a különbség már túlmegy azon, amit a GI betegség részjelenségének 

tekinthetünk, így feltételezhető, hogy az IBS csoportban a kiterjedt, nem csak GI jellegű 

tünetek egy tágabb szomatizációs vagy fájdalom-szindrómás zavar részét képezik. A 

szomatikus tünetek és panaszok a háziorvosi vagy belgyógyászati rendelőben „legitim” 

tüneteknek tekinthetők, így valószínűbb, hogy a betegek ezekről számolnak be inkább, 

semmint az esetleg kényelmetlen, nem odaillőnek gondolt lelki tünetekről és 

problémákról. Eredményeink alapján a szomatizációs jellegű tünetek széles skálája 

várható az IBS beteg vizsgálata, explorációja során, ami egyrészt „pozitív” 

diagnosztikai jelként is értelmezhető és segíti az IBS diagnózisának tünet-orientált 

kimondását, másrészt átkötést adhat a tünetek tágabb, biopszichoszociális 

értelmezéséhez és ennek a beteg felé való kommunikációjához. A szomatoform zavarok 

kognitív-viselkedésterápiás és gyógyszeres kezelése pozitív eredményeket adhat (Rief 

és Sharpe 2004), így a háziorvos, belgyógyász vagy gasztroenterológus sikeresen 

dolgozhat együtt az IBS betegek kezelésében akár a hagyományos konziliáriusi, akár a 

specifikusabb és jobban felépített kapcsolati-liaison pszichiátriai ellátást nyújtó 

kollégákkal.  



 81

Érdekes és potenciálisan jelentős eredményt hozott a csoportok közötti 

különbségeket elemző vizsgálat az 5. faktor (irritált depresszió) esetében. Ebben a 

faktorban szereplő tételek, tünetek, mint például idegesség, ingerültség, hangulatkitörés, 

sírás, szomorúság, általában az irritált vagy agitált depresszió néven ismert 

tünetcsoportot alkotja. Ebben a faktorban az összes GI betegcsoport szignifikánsan 

eltért az egészséges személyek csoportjától, ugyanakkor a négy betegcsoport között 

nem volt szignifikáns különbség. Úgy tűnik, hogy a GI betegek homogén csoportot 

alkotnak az irritált depressziós tünetek szempontjából, és az IBS csoport már-már 

szokásosnak tekinthető magasabb pontértékei sem jelennek meg ebben a faktorban. Ez 

alapján kijelenthető, hogy az irritált depresszió tünetei típusos és általánosan jellemző 

tünetei a GI zavarokban szenvedő betegek csoportjának.  

Az irritabilitással, ingerlékenységgel társult depressziós állapot jelentősége ismert, 

és több mint húsz éve felvetették már, hogy ez a tünetcsoport a többi affektív és 

szorongásos állapottól különálló entitást jelenthet (Snaith és Taylor 1985). Noha a 

hivatalos klasszifikációs rendszerekben (DSM vagy BNO) nem szerepel mint a major 

depressziós epizód különálló alcsoportja, de a DSM-IV-TR major depressziós epizód 

(MDE) diagnosztikai kritériumai között szerepel (American Psychiatric Association 

2000). Főként olaszországi kutatók igazolták, hogy az irritált tünetekkel együttjáró 

hangulatzavar a szomatikus betegségekben szenvedő személyek körében jelentős és 

önálló tünetcsoportnak tekinthető (Fava és mtsai 1995; Mangelli és mtsai 2006). Ez 

utóbbi kutatásban a vizsgált személyek 27%-a irritált hangulatzavarban, 19%-uk major 

depresszióban szenvedett. Ugyanakkor a betegek több mint egyharmadánál nem volt 

átfedés a tünetek között, ami az egyes tünetcsoportok önállósága mellett szól. Kevés 

vizsgálat irányult eddig az irritált tünetek meglétének, gyakoriságának feltérképezésére 

a gasztroenterológiai betegek körében. A hangulatkitörés, a belső feszültség és annak 

mások felé irányulása, a hosztilitás együttjár a funkcionális GI zavarok kialakulása 

iránti vulnerabilitással (Tanum és Malt 2001), továbbá az egyébként tünetmentes 

személyek kóros gasztrofiberoszkópos vizsgálati eredményeivel (Fukunishi és mtsai 

1996). Saját eredményeink és az ismertetett vizsgálati adatok néhány fontosabb klinikai 

szempontra világítanak rá. Az irritált-hosztilis depresszió, mint önálló tünetcsoport 

jellemző a GI zavarokban szenvedő betegekre, ugyanakkor nem szerepel önálló 

tünetcsoportként vagy zavarként a hivatalos diagnosztikai rendszerekben. Ilyen módon 
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akár a mindennapos klinikai munka során elvégzett, főként affektív vagy szorongásos 

tünetek felé orientált exploráció, akár a strukturált kérdőívvel végzett diagnosztikai 

munka során ez a tünetcsoport elkerülheti a vizsgáló figyelmét, így tehát az irritált-

hosztilis tünetcsoport tételeit is célszerű felvenni a célzott tünetbecslő és diagnosztikai 

alapkérdések közé. A tünetcsoport jelentősége a GI betegek pszichofarmakológiai 

kezelése során is jelentős. A depressziós vagy fóbiás tünetek esetén elsőként 

választandó szelektív szerotonin visszavétel gátló (SSRI) szerek fokozhatják az irritált 

tüneteket, így ezekben az esetekben hangulatstabilizáló gyógyszer adagolása fontolandó 

meg mint elsőként választandó vagy pedig kiegészítő kezelési eljárás (Benazzi és 

Akiskal 2005).  

 

7.  KÖVETKEZTETÉSEK, A JÖVŐBENI KUTATÁSOK LEHETSÉGES 

IRÁNYAI 

A gasztroenterológiai kórképek gyakori és az életminőséget, a pszichés állapotot 

jelentősen befolyásoló, rontó betegségek. A funkcionális, vagyis a tünetek hátterében a 

jelenlegi vizsgáló módszerekkel strukturális elváltozást nem mutató kórképek az összes 

eset körülbelül 50 százalékát alkotja. A funkcionális gasztroenterológiai kórképekre 

összességében jellemző a hagyományos kezelési formák mérsékeltebb sikere, illetve az 

organikus betegcsoporttól eltérő pszichés folyamatok jelenléte. Ugyanakkor a 

funkcionális GI kórképek között is vannak eltérések, a tünettan nyilvánvaló 

különbözősége mellett a patofiziológiai folyamatokban, a pszichoszociális 

sajátosságokban, illetve ezek kölcsönhatásaiban is eltérnek egymástól.  

Munkámban alapvetően a nyelőcső, a középső bélszakasz és az epeutak/Oddi 

szfinkter funkcionális és organikus zavaraiban szenvedő betegcsoportok pszichometriai 

vizsgálatát végeztem. Eredményeim egyértelműen igazolták, hogy a GI betegek, mind 

az organikus mind pedig a funkcionális csoportokhoz tartozók, az egészséges 

személyekhez viszonyítva súlyosabb pszichopatológiai tünetekkel és sajátos 

megküzdési stratégiákkal rendelkeznek. Az OSD betegcsoport élesen elkülönült az 

affektív betegek csoportjától a pszichés distressz szempontjából. A nyelőcső és az Oddi 

szfinkter területére lokalizálódó tüneteket mutató funkcionális és organikus 

betegcsoportok nem különböznek egymástól, míg a középső bélszakasz funkcionális és 

organikus betegcsoportjai jelentős eltéréseket mutattak a pszichopatológiai 
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tünetsúlyosság területén. Ezen túlmenően, a középső bélszakasz funkcionális GI 

betegcsoportja, az IBS a többi, akár funkcionális akár organikus betegcsoporthoz képest 

is súlyosabb pszichés distresszt mutat. A funkcionális és organikus csoportok között 

döntően az egyes, szomatikus, szociális és pszichológiai jellemzők közötti kapcsolatok 

intenzitása szempontjából voltak különbségek. 

Munkám, tudomásom szerint, Magyarországon egyedülálló módon vizsgálta a 

funkcionális és organikus GI betegek széles körét, határozta meg az egyes csoportok 

jellemző pszichometriai, demográfiai sajátosságait. Tekintve a nemzetközi szakértői 

állásfoglalások és kutatási tendenciák alakulását, a szomatikus orvoslás és pszichiátriai 

ellátás szorosabb, biopszichoszociális szemléletű együttműködése várható. A 

magyarországi munka tervezéséhez a jelen dolgozat és doktori értekezés jól 

hasznosítható alapokkal szolgál. 

Természetesen, a megkezdett munka további folytatása és kiegészítése szükséges. 

Utánkövetéses vizsgálatok (lehetőleg az egyes pszichoszociális jellemzők napi 

mérésével) szükségesek ezen tényezők tünetprezentációra és terápiás hatékonyságra 

kifejtett hatásának felméréséhez. A pszichofiziológiai és pszichoszociális jellemzők 

együttes vizsgálatára van szükség a patofiziológiai folyamatok jobb megértése 

érdekében. Szükséges az egészséggel kapcsolatos pozitív attitűd, a megfelelő szociális 

támogatottság, az adaptív megküzdési stratégiák és általában véve a „védő-faktorok” 

tanulmányozása. Tudásunkat csak akkor hasznosíthatják a betegek, ha az a terápiában és 

a mindennapi klinikai gyakorlatban is használható. Ezen a területen is számos kérdés áll 

még előttünk. Használhatók-e a pszichiátriai zavarok kezelésére kidolgozott terápiák, 

akár farmako- akár pszichoterápiák a funkcionális GI zavarban szenvedő betegek 

gyógykezelésére? Az eddigi eredmények szerint IBS-ben hatékonyak lehetnek a 

pszichiátriai jellegű kezelések, de az eredmények nem egyértelműek: a farmakoterápiás 

vizsgálatokban nagy a drop-out ráta, a GI tünetek kevésbé változnak. Mire számíthatnak 

a többi, általában kevésbé súlyos pszichopatológiai tüneti képpel rendelkező 

funkcionális GI betegcsoportok? Ki lehet-e alakítani a betegek speciális alcsoportjaira 

kidolgozott terápiákat? Mi a hatékony terápiák hatásmechanizmusa, mennyiben 

hasonlítanak ebből a szempontból az eltérő támadáspontú terápiás beavatkozások? 

Látható, hogy rengeteg feladat és lehetőség áll előttünk. A betegek száma magas, 

ehhez képest pedig kevés az őket komplex módon kezelni szándékozó és megfelelő 
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tudásanyaggal bíró szakember. Az új feladatokra való sikeres felkészülés felvetheti a 

képzés és továbbképzés átalakításának szükségességét, a biopszichoszociális szemlélet, 

a speciális betegvizsgálati, orvos-beteg kapcsolati és betegvezetési szempontok 

oktatását, a multidiszciplináris csapatmunkában való részvétel iránti nyitottságot 

valamint feltételezi saját korlátaink ismeretét is.  

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Célkitűzés, módszerek: Az első vizsgálatban stresszt okozó életesemények, szociális 

támogatottság, depressziós és szorongásos tünetek, megküzdési stratégiák és 

diszfunkcionális attitűdök felmérése történt szakellátásban jelentkező irritábilis bél 

szindrómában (IBS) és gyulladásos bélbetegségben (IBD) szenvedő betegek, valamint 

egészséges személyek körében. A második vizsgálatban pszichopatológiai és 

gasztrointesztinális tünetsúlyosság, betegségspecifikus életminőség felmérése történt 

szakellátásban jelentkező nem erozív reflux betegségben (NERD) és erozív reflux 

betegségben (ERD) szenvedő betegek között. A harmadik vizsgálatban Oddi szfinkter 

diszkinézisben (OSD) szenvedők, depressziós betegek, valamint egészséges személyek 

pszichopatológiai tüneteit hasonlítottuk ösze. A negyedik vizsgálatban OSD és 

organikus GI betegek stressztényezőit, demográfiai jellemzőit és pszichopatológiai 

tüneteit elemeztük. Az ötödik vizsgálatban az SCL-90-R faktorstruktúráját határoztuk 

meg GI betegek körében.  

Eredmények: Az IBS betegek súlyosabb tüneteket mutattak, mint az IBD és egészséges 

személyek, az IBD betegek pedig az egészséges személyekhez képest mutattak 

súlyosabb tüneteket. A NERD és ERD betegek a vizsgált jellemzőkben nem 

különböztek, de a NERD csoportban a pszichés és szomatikus tünetek szorosabb 

korrelációt mutattak, míg az ERD csoportban a reflux-tünetek időbeni változása 

mutatott szoros összefüggést a GI tünetsúlyossággal és életminőséggel. Az OSD 

betegek enyhébb tüneteket mutattak, mint a depressziós betegek, az egészséges 

személyekhez képest az irritált depressziós tüneteik voltak súlyosabbak. Az OSD 

betegek tünetprezentációját a környezeti stresszorok és a pszichopatológiai tünetek 

együttes jelenléte határozta meg. A GI betegek csoportjában az eredeti SCL-90-R 

faktorstruktúra helyett új, 7 faktoros struktúrát azonosítottunk, az IBS betegeknél 
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súlyosabb tüneteket igazoltunk, a GI betegekre, mint homogén csoportra a szomatizáció 

és irritált depresszió volt jellemző.  

Megbeszélés: a funkcionális GI betegek csoportjai közül az IBS betegek jellemezhetők 

a legsúlyosabb pszichés tünetekkel. Az egyes funkcionális GI csoportok és organikus 

megfelelőik között nem annyira a pszichopatológiai tünetek súlyosságában voltak 

különbségek, inkább azok összefüggése egyéb tényezőkkel (betegségtünetek, környezeti 

stresszorok) volt szorosabb a funkcionális csoportokban. 

SUMMARY 

Objectives, methods: In the first study stressful life events, social support, depressive 

and anxiety symptoms, dysfunctional attitudes and coping strategies were assessed 

among irritable bowel syndrome (IBS) and inflammatory bowel disorder (IBD) patients 

and healthy subjects. In the second study we evaluated psychopathological and 

gastrointestinal symptoms and health-related quality of life among non-erosive reflux 

disorder (NERD) and erosive reflux disorder (ERD) patients. In the third study we 

investigated psychopathological symptoms in patients suffering from sphincter of Oddi 

dysfunction (SOD) and depression and healthy subjects. In the fourth study we 

investigated the effect of social, demographical characteristics and psychopathological 

symptoms on the symptom presentation of SOD patients. The fifth study was directed 

toward the evaluation of the factor structure of the SCL-90-R in different GI patients’ 

groups.  

Results: IBS patients had more severe symptoms compared to IBD patients and healthy 

subjects, while IBD patients had more severe symptoms compared to healthy subjects. 

NERD and ERD patients did not differ on the assessed scales, but in the group of 

NERD patients more pronounced correlations were detected among the severity of 

reflux symptoms and psychological distress, while ERD patients’ quality of life was 

more strongly associated with the fluctuation of symptoms. SOD patients demonstrated 

less severe symptoms compared to depressed patients, and scores related to the 

irritability factor were more pronounced compared to healthy patients. The concurrent 

presence of acute stress and psychopathological symptoms was associated with an 

increased likelihood of SOD outcome. Instead of the original 9 factors our results give 

support for a 7 factor model of the SCL-90-R in the group of GI patients, and based on 

the analysis of the new factors, IBS patients exhibited most severe psychological 
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distress, and the GI patients as group had more severe somatization and irritable 

depression symptoms compared to healthy subjects.  

Discussion: IBS patients exhibit the more severe psychopathological symptoms among 

the GI patients. The other functional GI groups did not exhibit more severe 

psychological symptoms compared to the organic groups, but presented more stronger 

associations between psychological, social and GI symptoms. 
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