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▲
Az SM úgynevezett autoimmun betegség, ami 
leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a szervezet  

saját magát tekinti idegen „betolakodónak”, s produkál 
– paradox módon – önmaga ellen immunreakciókat – 
magyarázza dr. Köves Ágnes, akinek alapelve: a központ-
ban jelentkező laikus, s a dolog természetéből fakadóan 
ingadozó lelkiállapotú betegeknek minél közérthetőb-
ben kell elmagyarázni az SM lényegét. Így a fent idé-
zett bevezető mondatot követi a villanydrót szigetelése  
– amely az idegnyúlványok szigetelését biztosító mielin-
hüvelyt hivatott „megszemélyesíteni” – példája, mond-
ván: ezt a szigetelést tekinti a szervezet kvázi idegennek, 
s támadja meg. A gyulladásos reakció során gyakorlati-
lag leépül ez a védőburok, az idegnyúlványok csupasz-
szá válnak – ez okozza a tüneteket. A kórkép egyébként 
épp onnan kapta nevét – sclerosis multiplex = többgócú 
keményedés –, hogy a gyulladás gyógyulása során ke-
mény, meszes gócok alakulnak ki. S bár az SM még ma 
sem gyógyítható, közel másfél évtizede léteznek úgy-
nevezett immunmoduláns kezelések, amelyek csökken-
tik, gyöngítik a már említett immunreakciókat. 

A neurológiai osztály vezetője helyettesével, dr. Györök 
Gyöngyivel kezeli az ország leg�atalabb SM-centru-
mába, Kőbányára érkező érintetteket. A betegség vál-
tozó lefolyású, az első tünetek általában 18–30 év kö-
zött keletkeznek. Ritkán ugyan, de az is előfordul, hogy 
az első rosszullét időpontja még korábbra tolódik, bár 
ezekben az esetekben általában csak később „áll össze a 
kép”, s derül ki: a korábbi tünetek oka az SM volt. Sokan 
még ma is azt hiszik, hogy a sclerosis multiplex tipiku-
san női betegség, pedig ez messze nincs így. Bár a bete-
gek többsége valóban a gyengébb nem soraiból kerül 
ki, ám alig valamivel kevesebben vannak azok a fér�ak, 
akik SM-ben szenvednek. A betegség változó lefolyású, 
a ritka esetek közé tartozik, ha valakinek �atal korában 
van egy rosszulléte, utána azonban hosszú évekre, akár 
egy-másfél évtizedre „visszavonul” az SM, sokkal inkább 
az évi 1-3 rosszullét – shub – a jellemző. S bár gyógyítani 
ma sem tudják az SM-et, másfél évtizede kezdtek meg-
jelenni azok a készítmények, amelyek gyöngítik, csök-
kentik az immunreakciókat. 

A betegség egyik nagy ellensége a hőség – �gyel-
meztet Györök doktornő –, ezért nem ajánlott a napo-
zás vagy például a meleg vizes fürdőzés, vagy épp a szo-
láriumozás. A meleg ugyanis csökkenti az idegvezetést, 
tehát nemcsak a panaszokat tarthatja fenn folyamato-
san, hanem akár shubot is kiválthat. Ajánlatos továb-
bá a könnyű, mediterrán jellegű étkezés s a rendszeres 
mozgás. Ez utóbbival kapcsolatban azonban minden-
képp �gyelembe kell venni, hogy az SM-betegek ter-
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helhetőségük kizárólag legfeljebb 80 százalékát hasz-
nálhatják ki! Ezt azért is fontos szem előtt tartani, mert 
a �atal betegek – önmaguknak is bizonyítandó, hogy 
rendben van az egészségük – képesek túlhajtani magu-
kat az edzőteremben, pedig ezzel többet ártanak ma-
guknak, mint használnak. Lehet fogamzásgátlót szed-
ni, s természetesen gyermeket szülni is, bár utána gyak-
ran jelentkezik valamilyen tünet. Mivel a vírusfertőzés  
– s a vele járó magas láz – is kihozhat shubot, ezért aján-
latos beadatni az évente esedékes, aktuális in"uenza el-
leni védőoltást. A betegek döntő többsége fegyelme-
zetten tartja magát az életvezetési megkötésekhez, bár 
„renitensek” azért mindig akadnak, főként a gyógysze-
relést illetően. A készítmények ugyanis hosszabb-rövi-
debb időre nem elviselhetetlen, de kellemetlen – gya-
korta in"uenzára emlékeztető – tüneteket produkálnak, 
s ezt főként a még munkába járók viselik türelmetlenül. 

Magyarországon 1997-ben hozták létre az SM-centru-
mokat, nagyjából az első gyógyszerek megjelenésével 
egy időben. Nem véletlenül. Az injekciók ugyanis rend-
kívül drágák, egyhavi adagjuk akár 200-300 ezer forint-
ba is kerülhet, ezért a �nanszírozó Országos Egészség-
biztosítási Pénztár a szakminisztériummal és a szakor-
vosokkal karöltve ragaszkodott a központi elosztáshoz, 
nyilvántartáshoz. A gyógyszerelés egységes kezelési elv 
szerint történik, a szakemberek rendelkeznek a nemzet-
közi előírásokhoz mért magyar standardokkal: mikor ér-
demes rendelni az injekciót, s annak melyik változatát. 
Ebből adódik egyébként a kezelőorvosok egyik legne-
hezebb kommunikációs feladata. A rendelkezésre álló 
immunmodulánsok ugyanis járóképes, shubos formák-
ban fejtik ki legnagyobb hatásukat, kerekes székes, fek-
vő betegeknek sajnos már nem használ, s nem adható 
a leg�atalabbaknak, a 18 éven aluliaknak sem – tudjuk 
meg a neurológiai osztály vezetőitől. 

Az SM-mel foglalkozó orvosok külön kis csapatot al-
kotnak a nagy egészségügyön belül. Évente akár több-
ször is találkozót szerveznek, megvitatva a legújabb 
eljárásokat, kezelési módokat. A centrumok dolgozói 
nem csak ismerik egymást, a jó kollegiális viszonyra mi 
sem jellemzőbb, mint hogy bármikor segítséget, taná-
csot kérhetnek egymástól. 

A centrumok leg�atalabbika épp a kőbányai, amely 
a közel három éve lezajlott nagy struktúraátalakítás 
nyomán vált le az ugyancsak fővárosi Szent István 
Kórházben működő SM- centrumról, s vált önálló egy-
séggé. Bár a hazánkban kezelt, éves átlagban 6-8 ezer 
SM-beteg elvileg bármelyik centrumot felkeresheti,  
e korlátlan szabadságnak az utazási távolság szab ra-
cio nális határt. Beteg azonban sajnos mindenhova jut, 
Kőbányára is. 


