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BEVEZETÉS 

A funkcionális gasztroenterológiai kórképek kutatása az utóbbi két évtizedben egyre nagyobb 

teret kapott, amit jelez a témában íródott publikációk számának jelentős emelkedése is. A 

tudományos érdeklődés fokozódása a gasztroenterológiai tünetek és ezen belül a funkcionális 

kórképek gyakori voltára, az etiológiai tényezők tisztázatlanságára és a szűkös terápiás 

repertoárra vezethet vissza. A biopszichoszociális értelmezési keret szerint a kórkép 

hátterében álló tényezők, a betegség kialakulása, a tünetek megjelenése, a kórlefolyás és az 

életminőség alakulása egymással cirkuláris kapcsolatban állnak. Mivel Magyarországon alig 

van adat a funkcionális gasztroenterológiai betegek pszichoszociális jellemzőinek empirikus 

vizsgálatáról, elsődleges célom az volt, hogy ezeket a sajátosságokat magyar betegpopuláción 

felmérjem. További céljaim között szerepelt azoknak a betegcsoportoknak a vizsgálata, 

melyekre a nemzetközi szakirodalom kevés figyelmet fordított. Ezen túlmenően a már 

gyakrabban vizsgált kórképek esetében a pszichés és szociális jellemzők együttes felmérését 

és ezek összehasonlítását terveztem hasonló tüneteket mutató, de organikus etiológiájú 

betegcsoportokkal. Végezetül a gasztroenterológiai betegek pszichopatológiai tüneteinek 

adekvátabb felmérése érdekében a pszichológiai és pszichiátriai gyakorlatban évtizedek óta 

használt pszichopatológiai becslőskála, az SCL-90-R faktorelemzését terveztem.  

 

CÉLKITŰZÉS 

A különböző funkcionális gasztroenterológiai zavarban szenvedő betegek pszichés 

sajátosságainak vizsgálata. Egészséges személyek és organikus betegségben szenvedők 

kontrollcsoportnak választása mind a globális mind a specifikusabb jellemzők feltárásának 

érdekében.  

Az értekezés célkitűzései: 

1. Az irritábilis bél szindróma (IBS) tünetei miatt szakellátást felkereső betegek stresszt 

okozó életeseményeinek, szociális támogatottságuk mértékének, depressziós és 

szorongásos tüneteinek, valamint diszfunkcionális attitűdjeinek és megküzdési 

stratégiáinak felmérése. A hipotézis 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 súlyosabb depressziós és szorongásos tünetek, 

kifejezettebb diszfunkcionális attitűdök és maladaptív konfliktusmegoldó készségek, 

míg az organikus betegcsoporthoz képest súlyosabb diszfunkcionális attitűdök és 

gyakoribb maladaptív megküzdési stratégiák jellemzik őket.  



 3

2. A nyelőcső reflux tünetei miatt gasztroenterológiai kivizsgáláson első alkalommal 

részt vevő betegek demográfiai adatainak rögzítése, valamint a pszichés distressz, a 

gasztroenterológiai tünetek és az életminőség szintjének felmérése. A hipotézis szerint 

a reflux betegek az egészséges kontrollszemélyekhez képest súlyosabb 

pszichopatológiai tünetekkel jellemezhetők. A nem erozív reflux betegek az erozív 

reflux betegekhez viszonyítva demográfiai adataikban, a pszichopatológiai tünetek 

súlyosságában is eltérnek, míg a gasztroenterológiai tünetek és az életminőség 

területén nem különböznek. 

3.  Az Oddi szfinkter diszkinézisre (OSD) jellemző pszichopatológiai tünetek felmérése. 

A hipotézis szerint az OSD csoport pszichopatológiai tüneteinek súlyossága 

meghaladja az egészséges kontroll csoportét, a szomatizációs tünetek súlyossága 

hasonló, míg a többi faktor nem éri el a pszichiátriai betegcsoportra jellemtő értékeket.  

4. Az epehólyag-jellegű fájdalom miatt gasztroenterológiai kivizsgálásra utalt betegek 

körében a funkcionális (Oddi szfinkter diszfunkció) és organikus betegcsoport 

pszichés, szociális és demográfiai jellemzőinek meghatározása. A hipotézis szerint az 

OSD csoportra a nők nagyobb aránya, a kifejezettebb szomatizációs és szorongásos 

tünetek jellemzőek. 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.  

5. A széles körben használt pszichopatológiai becslőskála, az SCL-90-R 

faktorstruktúrájának vizsgálata különböző gasztroenterológiai zavarban szenvedő 

betegek csoportján, továbbá az egyes betegcsoportok pszichopatológiai 

tünetprofiljának és a csoportok közötti különbségeknek az elemzése. A hipotézis 

szerint a gasztroenterológiai betegek csoportján végzett faktoranalízissel nem lehet az 

eredeti faktorstruktúrát reprodukálni, a tételek egy nagy és több kisebb faktorba 

rendeződnek. A gasztroenterológiai betegcsoportok az általunk azonosított faktorok 

alapján különböznek az egészséges személyektől, ezen túlmenően a betegcsoportokon 

belül az IBS csoport jellemezhető a legsúlyosabb pszichopatológiai tünetekkel. 
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MÓDSZEREK 

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 irritábilis bél szindróma miatt kezelt betegeket vizsgáltunk (n=46). 

Beteg-kontroll csoportként a budapesti MÁV Kórház Gasztroenterológiai osztályán és a 

Semmelweis Egyetem II. számú Belgyógyászati Klinikáján 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 

személyek voltak (n=44).  

Mérőeszközök 

1. Szociális Támogatás Kérdőív  

2. Holmes-Rahe Életesemény Lista  

3. Beck Depresszióbecslő Kérdőív (BDI) 

4. Spielberger Szorongásbecslő Kérdőív (STAI) 

5. Konfliktusmegoldó Kérdőív (WCQ) 

6. Diszfunkcionális Attitűd Skála (DAS)  

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. 

2. Nem erozív reflux betegségben és erozív reflux betegségben szenvedők 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). A résztvevők az 

endoszkópos nyálkahártyakép alapján vagy a nyálkahártya-eróziót mutató erozív reflux 

betegek (erosive reflux disorder, ERD) (n=103), vagy a nyálkahártya-eróziót nem mutató nem 

erozív reflux betegek (non-erosive reflux disorder, NERD) csoportjába kerültek (n=103) A 

pszichopatológiai összehasonlító vizsgálatokhoz egy korábbi, az SCL-90-R pszichometriai 

tulajdonságait elemző vizsgálat egészséges kontrollcsoportjának (n=407) SCL-90-R 

pontértékeit használtuk. 
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Mérőeszközök 

1.  A jelen betegségtünetek időbeni alakulása  

2. Gasztrointesztinális Tüneteket Becslő Skála (GSRS) 

3. Refluxos és Diszpepsziás Betegek Életminőségét Vizsgáló Kérdőív (QOLRAD) 

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

Statisztikai elemzés 

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.  

3. Pszichopatológiai tünetek Oddi szfinkter diszkinézisben 

Résztvevők 

A vizsgálatban résztvevő Oddi szfinkter diszkinézisben (OSD) szenvedők (n=25) a budapesti 

MÁV Kórház Gasztroenterológiai osztályán kezelt betegek voltak, hozzájuk választottunk 

nem és életkor alapján illesztett, ambuláns vagy osztályos kezelésben részesült depresszióban 

szenvedő betegek (n=25), illetve egészséges személyek (n=25) csoportját.  

Mérőeszközök 

Symptom Checklist-51 (SCL-51) 

Statisztikai elemzés 

A többrendbeli elemzések esetén egyirányú varianciaanalízist (one-way ANOVA) végeztünk.  

4. Pszichoszociális tényezők szerepe az Oddi szfinkter diszkinézis tünetprezentációjában 

Résztvevők 

Epe-jellegű hasi fájdalom miatt a budapesti MÁV Kórház Gasztroenterológiai osztályán 

vizsgált személyek kerültek be a vizsgálatba (n=85). A vizsgálatok alapján 36 beteg Oddi 

szfinkter diszkinézisben, 49 beteg organikus gasztroenterológiai zavarban szenvedett. 

Mérőeszközök 

1. Demográfiai adatok 

2. Aktuális és folyamatos stressz mértéke (5 fokozatú skála) 

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

Statisztikai elemzés 

A logisztikus regresszióanalízis módszerét alkalmaztuk. A jelenlegi és folyamatos stressz és 

az SCL-90-R értékek független változóként, a diagnosztikai státusz függő változóként 

szerepelt.  A nem és az életkor kovariánsként került bevezetésre ezen változók esetleges 

eredményeket befolyásoló hatásainak korrigálására. A csoportok közötti különbségeket 
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(demográfiai adatok, háttérváltozók) khi-négyzet próba (kategoriális változók) és 

variancianalízis (folytonos változók) módszerével határoztuk meg.  

5. A Symptom Checklist-90-R (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 

betegeket (n=279) vizsgáltunk. Az IBS csoportba 70 beteg, a colitis ulcerosa csoportba 55 

beteg, a NERD csoportba 80 beteg, és az ERD csoportba pedig 74 beteg került. 

Összehasonlító elemzések céljából egy életkor szerint illesztett egészséges kontroll csoport 

adatait használtuk (n=77). 

Mérőeszközök 

Symptom Check List-90-R (SCL-90-R).  

Statisztikai elemzések 

Az SCL-90-R empirikus faktorstruktúrájának meghatározására az egyes tételek korrelációs 

mátrixán alapuló faktoranalízist alkalmaztuk. Az SCL-90-R skálák faktorstruktúrájának 

meghatározására főkomponens elemzést végeztünk, PROMAX rotációval. A faktorok számát 

a Cattel-féle scree-plot elemzés alapján határoztuk meg. Az egyes gasztroenterológiai zavarok 

pszichopatológiai tünetsúlyossága közötti különbségeket az általános lineáris modellel 

(general linear model, GLM) vizsgáltuk, a csoportok független változóként, az SCL-90-R 

faktorok pedig függő változóként szerepeltek.  

 

EREDMÉNYEK 

1. Irritábilis bél szindrómában, illetve gyulladásos bélbetegségben szenvedők 

pszichoszociális jellemzői 

Az IBS, IBD és normál kontroll csoportok között a stresszt okozó életesemények és a 

szociális támogatottság területén nem voltak eltérések. A depresszióbecslő skálán az IBS és 

IBD csoport a normális kontrollhoz, az IBS csoport az IBD csoporthoz képest mutatott 

szignifikánsan magasabb pontértékeket. Az IBD betegek a depresszió teljesítmény- és testi 

aspektusában szignifikánsan súlyosabb, míg az affektív (”negatív hangulat”) aspektusban 

megegyező tüneti súlyossággal rendelkeztek az egészségesekhez viszonyítva, az IBS csoport 

az összes tünetcsoportban szignifikánsan magasabb pontértékeket mutatott az egészségekhez 

viszonyítva. A szorongásbecslő kérdőív állapot- és vonásbecslő skáláin az IBS és IBD 
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betegek egyaránt szignifikánsan magasabb pontszámokat mutattak az egészségesekhez 

viszonyítva, a betegcsoportok között nem voltak különbségek. A diszfunkcionális attitűd 

skála globális súlyosság és imperativizmus skáláin az IBS a normális kontrollokhoz, a 

vulnerabilitás és elfogadás igénye skálákon pedig az IBS mind az IBD mind az egészséges 

kontrollokhoz képest szignifikánsan súlyosabb értékeket ért el, a DAS többi tételében nem 

volt szignifikáns eltérés a csoportok között. Az IBS és IBD csoportok a passzív, elkerülő 

coping skálákon szignifikánsan magasabb pontértékeket mutattak a normális kontroll 

csoporthoz képest, a WCQ többi tételében nem volt szignifikáns különbség a csoportok 

között. 

2. Nem erozív reflux betegségben és erozív reflux betegségben szenvedők pszichopatológiai 

és gasztroenterológiai tünetsúlyossága, betegségspecifikus életminősége 

A gasztroenterológiai tünetsúlyosság, a betegségspecifikus életminőség, a pszichopatológiai 

tünetsúlyosság és a refluxos epizódok időbeni alakulása (egyszeri epizódtól a folyamatos 

tünetekig) területén nem volt szignifikáns különbség a csoportok között. A refluxos epizódok 

időbeni alakulása és az aktuális gasztroenterológiai tünetsúlyosság és életminőség között csak 

az erozív refluxbetegek csoportjában volt szignifikáns összefüggés. Az aktuális refluxos 

tünetek súlyossága és a pszichopatológiai tünetsúlyosság között csak a nem erozív reflux 

betegek csoportjában volt szoros, szignifikáns kapcsolat.   

3. Pszichopatológiai tünetek Oddi szfinkter diszkinézisben 

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 az ingerlékenység/túlérzékenység alskálán ért el 

statisztikailag szignifikánsan magasabb pontszámokat a normális kontroll csoporthoz 

viszonyítva.  

4. Pszichoszociális tényezők szerepe az Oddi szfinkter diszkinézis tünetprezentációjában 

Az aktuális és folyamatos stressz, a pszichopatológiai tünetsúlyosság területén nem volt 

statisztikailag szignifikáns különbség a csoportok között. Súlyosabb akut stressz önmagában 

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

együttes jelenléte (interakciós hatás) szignifikáns mértékben megnövelte a funkcionális zavar 

diagnózisának valószínűségét. A globális pszichopatológia súlyossága és az akut stressz 

együttes, interakciós hatása statisztikailag marginálisan szignifikáns mértékben növelte meg a 

funkcionális kimenetel valószínűségét. Megvizsgáltuk az egyes SCL-90-R alskálák 

kapcsolatát a betegek diagnosztikai státuszával.  Azt találtuk, hogy a pszichoticizmus és az 

ellenségesség önmagában (főhatás) szignifikáns mértékben csökkentette, míg az akut stressz 
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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. 

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

csoportok közötti különbségek 

A faktoranalízis scree-plot elemzése alapján hét faktort azonosítottunk, összesítve a faktorok 

az összvariancia 50.2%-át magyarázták. Az egyes faktorok által magyarázott varianciák 

vizsgálata során az 1. Faktor az összvariancia 33.1%-át magyarázta, az ezt követő faktorok 

4,4% és 2,1% közötti magyarázott összavariancia százalékot jelentettek. Ez az adat megfelel 

az egyéb betegpopulációkon végzett elemzések eredményeinek. A faktor-tételek elemzése 

során az első faktor kényszeres, depressziós és fóbiás tünetekből tevődött össze, így ezt az 

egyébként nagy összvariancia-százalékot magyarázó tételt „általános distressz” tételnek 

neveztük el. A második faktor egy 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. Az IBS csoport 

az 1. faktor (általános distressz) alapján szignifikánsan magasabb pontértékeket ért el a többi 

betegcsoporthoz és az egészségesekhez képest is. A 2. faktorban (szomatizáció) 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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Általánosságban elmondható, hogy a nők súlyosabb pszichopatológiai tüneteket mutattak, 

mint a férfiak. Statisztikailag szignifikáns eltéréseket (nő vs. férfi) találtunk a 2. faktor, 5. 

faktor, 6. faktor és 7. faktor esetében, marginálisan szignifikáns különbséget találtunk a 3. 

faktor és a 4. faktor esetében, a különbség nem volt szignifikáns az 1. faktor tekintetében. 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

1. A külső, szociális tényezők (életesemények, szociális támasz) önmagukban 

feltehetően nem játszanak jelentős szerepet az IBS és IBD betegek pszichés 

tünetprezentációjában. A gasztroenterológiai kórképhez kapcsolódó panaszok és 

tünetek állhatnak, legalábbis részben, a betegek depressziós és szorongásos tüneteinek 

hátterében. Az IBS betegek személyiségére jellemző a diszfunkcionális attitűdök 

fokozott jelenléte, ami magyarázatot adhat arra, hogy a hasonló tünetek és az 

organikus érintettség hiánya ellenére az IBD-hez képest súlyosabb depressziós 

tüneteket mutatnak. Ez az adat a pszichoterápiás beavatkozások szükségességét és 

jogosultságát támasztja alá. Úgy tűnik, hogy a passzív, elkerülő megküzdési stratégiák 

inkább következményei, semmint okai a gasztroenterológiai zavaroknak. Indokoltnak 

tűnik az IBS betegek pszichiátriai és pszichológiai vizsgálata és kezelése, legalábbis a 

kórházi osztályokon kezelt betegek esetében.   

2. A nyelőcső betegségben szenvedők szubjektív tünetsúlyossága, életminősége, 

pszichopatológiai tünetsúlyossága és a refluxos epizódok időbeni alakulása nem a 

makroszkópos nyálkahártya-léziótól függ, az erozív és a nem erozív csoport között az 

említett jellemzők területén nincs különbség. Eltérések az egyes tényezők közötti 

kapcsolat szorosságában vannak: csak az ERD betegeknél észlelhető a tünetfluktuáció 

és aktuális gasztroenterológiai tünetsúlyosság és életminőség romlás közötti szoros 

kapcsolat, a NERD betegeknél ez az összefüggés sokkal kevésbé kifejezett, 

ugyanakkor csak az utóbbi csoportban szoros a viszony az aktuális refluxos tünetek 

súlyossága és a pszichopatológiai tünetsúlyosság között. Ezek szerint a nem erozív 

reflux betegségben, az erozív reflux betegséggel ellentétben, nem elsősorban a 

betegség krónikus vagy akut jellege határozza meg az életminőség és aktuális 

gasztroenterológiai panaszok súlyosságát, hanem egyéb, feltehetően pszichés 

tényezők. A nyelőcső ingerek iránti fokozott érzékenység pszichés és neurofiziológiai 

hátterének vizsgálata indokoltnak tűnik a NERD betegek körében. A pszichés distressz 

gyógyszeres vagy pszichoterápiás kezelése a nem erozív csoport jóllétét és szomatikus 

tüneteit javíthatja.  



 10

3. A súlyosabb pszichopatológiai tünetek elkülönítik a depressziós betegeket a 

funkcionális epeúti betegségben szenvedők csoportjától. Az utóbbi betegcsoportra 

jellemző az ingerlékenység és túlérzékenység, de a jelen vizsgálat alapján nem lehet 

eldönteni, hogy ez az OSD betegekre specifikus vagy pedig a gasztroenterológiai 

betegekre általánosan jellemző tünet. Az OSD betegek rutin pszichiátriai 

vizsgálatának szükségességét a jelen tanulmány nem támasztja alá.  

4. A környezeti és pszichés stressztényezők együttes jelenléte jellemzi az orvoshoz 

forduló OSD betegeket, ugyanakkor az organikus betegekkel összehasonlítva sem a 

külső, sem pedig a belső, pszichés stressz nem súlyosabb körükben. Az elégtelen belső 

erőforrások, a pszichopatológiai tünetek az egyébként jól kezelhető életesemények 

megoldását is nehezíthetik, ami hozzájárulhat a funkcionális tünetek kialakulásához. A 

funkcionális epeúti betegekkel való foglalkozás során a külső és belső 

stressztényezőket egyaránt figyelembe vevő szemléletmód szükséges. 

5. A pszichiátriai vizsgálatokban és a mindennapi betegellátásban is széleskörűen 

használt pszichopatológiai becslőskála, a Symptom Check List-90-R (SCL-90-R) az 

általunk vizsgált gasztroenterológiai betegpopulációban, más beteganyagon elvégzett 

vizsgálatok eredményével egyezően, az eredeti faktorstruktúra helyett új faktorokat 

mutatott. A faktorok alapján az IBS mint súlyosabb tüneteket mutató kórkép elkülönül 

a többi, organikus és funkcionális gasztroenterológiai betegcsoporttól és az egészséges 

személyektől. Az összes gasztroenterológiai betegcsoportra, függetlenül attól, hogy a 

gyomor-bélrendszer mely szakaszára lokalizálható és hogy funkcionális vagy 

organikus etiológiájú, jellemző az irritált depressziónak megfelelő tüneti kép. Az 

eredmények alapján az új SCL-90-R faktorok a gasztroenterológiai betegek széles 

körében használhatók a pszichés distressz és ezen belül az egyes specifikusabb 

tünetcsoportok mérésére. A gasztroenterológiai betegek pszichés distresszének 

kezelésében különös gondot kell fordítani mind az irritáltság, mind pedig a hangulati 

tünetekre. 

A nemzetközi szakirodalmi adatok nem adaptálhatók maradéktalanul a magyarországi 

viszonyokra. A jelen doktori értekezés hazai, illetve egyes részei nemzetközi viszonylatban 

hiánypótlónak tekinthetők. A hasonló tünettannal, de eltérő kóroktannal rendelkező betegek 

pszichoszociális sajátosságait összevető vizsgálatok alapján lehetségessé válik a 

betegségspecifikus vonások tisztázása. Az eddig alig tanulmányozott kórképeket felmérő 

vizsgálatok tovább bővítik azon funkcionális zavarok körét, ahol adatok állnak rendelkezésre 

a pszichoszociális sajátosságokról. Eredményeim kiindulási pontként szolgálhatnak olyan 
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további vizsgálatok megtervezéséhez, melyek a kórképek kialakulásának és fennmaradásának 

tényezőit, vagy a terápiás beavatkozások hatékonyságát mérik fel. A pszichoszociális 

jellemzők fontosságának igazolásával ráirányulhat a figyelem ezen tényezők jelentőségére, 

így a mindennapi klinikai gyakorlatban javítható a beteg adekvátabb ellátása, a beteg és a 

betegség jobb megértése, a biopszichoszociális szemléletmód elfogadása és alkalmazása és 

így a pszichés és szomatikus orvoslás jobb együttműködésére is lehetőség adódhat.  
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