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s A napfény ultraibolya (UV) sugarai jó hatást 
gyakorolnak a sclerosis multiplexre (SM), 

azonban nem azon a módon, ahogyan korábban gon
dolták – a megállapítást egy állatkísérlet nyomán tet
ték kutatók. A hír értékelésénél ugyanakkor fontos 
tudni: az állatkísérletekről szóló beszámolókat csak 
érdekességként érdemes elolvasniuk az érintettek
nek és érdeklődőknek, azokból sosem lehet közvetle
nül az emberekre is igaz megállapításokat tenni.

Az egérkísérlet leírása a Proceedings of the Natio
nal Academy of Sciences című szaklapban jelent 
meg, s a Medical Online adott róla számot. Ha igazo
lódnak a kutatás eredményei, akkor ez megdönt egy,  
a betegséggel kapcsolatos, évtizedek óta elfogadott 
hipotézist. A tudósok mindeddig azt feltételezték, 
hogy a trópusokon azért fordul elő ritkán a sclerosis 
multiplex, mert a napfény UV sugárzásának hatásá
ra nagy mennyiségű Dvitamin szintetizálódik az em
berek szervezetében. Ezt támasztotta alá az is, hogy 
Európa és ÉszakAmerika északi területein gyakoribb 
volt a betegség, mint délebbre. Ez vezetett a „széles
ségi fok” hipotézishez, amely szerint a nagy mennyi
ségű Dvitamin megóvja az embereket az SM kiala
kulásától.

Közvetlen okokozati kapcsolatot azonban soha 
nem sikerült igazolni a Dvitaminhiány és a sclero
sis multiplex között. Emellett, a korábbi állatkísérle
tekben, amelyekben SMszerű betegségben szenve
dő egereknek Dvitamint adtak, csak az olyan nagy 
mennyiségű vitaminnak volt valamelyes befolyása, 
aminek már toxikus hatásai voltak – mondta el Hector 
DeLuca, a Wisconsini Egyetem biokémikusa. „Egysze
rűen nem állt össze a kép. Ezért döntöttünk úgy, hogy 
megvizsgáljuk, hogy nem maga az UV sugárzás befo
lyásoljae a betegséget” – indokolta vizsgálatukat.

Sclerosis multiplexben autoimmun folyamat miatt 
elpusztulnak a központi idegrendszerben az ideg

rostokat szigetelő velőshüvelyek. Kísérletsorozatuk
ban DeLuca és munkatársai olyan fehérjéket fecs
kendeztek be egereknek, amelyek hasonló elválto
zást hoznak létre, mint amilyen az emberi SMben 
létrejön.

Az egerek egy részét UV sugárzásnak tették ki 
a károsító fehérjeinjekció előtt és után, másik ré
szük csak az injekciót kapta meg, UV kezelés nélkül.  
Az UV sugárzásban is részesülő egerekben sokkal 
kevésbé mutatkoztak az SMszerű betegség tünetei, 
mint a másik egércsoportban, noha a sugárzás hatá
sára nem emelkedett jelentősen az állatok vérében 
a Dvitamin szintje.

Egy másik kísérletben az egerek egyes csoportjai 
különböző dózisú Dvitamint kaptak, de UV sugár
zást nem alkalmaztak. A Dvitamin nem befolyásol
ta sem a betegség kezdetét, sem súlyosságát, sem 
az előrehaladását. Mindezekből azt a következtetést 
vonták le, hogy az ultraibolya fény nem a Dvitamin 
koncentráció növelése révén fejt ki hatást a sclerosis 
multiplexre, hanem valamilyen más hatásmechaniz
mus révén.

George Ebers, az Oxfordi Egyetem neuroló gusa 
szerint kétségtelen, hogy a „szélességi fok” hipo
tézisnek vannak érdemei, hiszen az SM előfordu
lása valóban függ a földrajzi elhelyezkedéstől.  
Azt is megemlítette, hogy az északi területeken 
gyakoribb az SM a májusban született gyermekek
ben, mint a novemberi születésűekben, amit azzal 
magyaráznak, hogy a májusi újszülöttek esetében 
az anya terhességének nagy része télre esett, ami
kor kevés a napfény. Ennek a jelenségnek a magya
rázata egészen más lehet, mint ami az UV fény ha
tásának magyarázata a megbetegített egerekben.

DeLuca és munkatársai még nem tudják, hogy az 
UV fény miként fejti ki hatását az SMre – további ku
tatásaikkal erre a kérdésre keresnek választ. 

Sclerosis multiplex:  
D-vitamin vagy UV sugárzás?
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s 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 legfiatalabb SMcentru
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 férfiak, 
akik SMben szenvednek. A betegség változó lefolyású, 
a ritka esetek közé tartozik, ha valakinek fiatal korában 
van egy rosszulléte, utána azonban hosszú évekre, akár 
egymásfél évtizedre „visszavonul” az SM, sokkal inkább 
az évi 13 rosszullét – shub – a jellemző. S bár gyógyítani 
ma sem tudják az SMet, másfél évtizede kezdtek meg
jelenni azok a készítmények, amelyek gyöngítik, csök
kentik az immunreakciókat. 

A betegség egyik nagy ellensége a hőség – figyel
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 figyelembe kell venni, hogy az SMbetegek ter

s  Horváth Judit

SM-centrum-bemutató: Bajcsy-Zsilinszky Kórház 

Fókuszban a tudatosan tervezett  
kommunikáció 

Magyarországon évente 300500 új SMbeteget regisztrálnak, az 1997ben létrehozott  
centrumokban jelenleg 68 ezer beteget látnak el. A központok legfiatalabbika Budapesten,  

a kőbányai BajcsyZsilinszky Kórházban található. 
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helhetőségük kizárólag legfeljebb 80 százalékát hasz
nálhatják ki! Ezt azért is fontos szem előtt tartani, mert 
a fiatal 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 influenza 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 hosszabbrövi
debb időre nem elviselhetetlen, de kellemetlen – gya
korta influenzára emlékeztető – tüneteket produkálnak, 
s ezt főként a még munkába járók viselik türelmetlenül. 

Magyarországon 1997ben hozták létre az SMcentru
mokat, nagyjából az első gyógyszerek megjelenésével 
egy időben. Nem véletlenül. Az injekciók ugyanis rend
kívül drágák, egyhavi adagjuk akár 200300 ezer forint
ba is kerülhet, ezért a finanszírozó 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 legfiatalabbaknak, a 18 éven aluliaknak sem – tudjuk 
meg a neurológiai osztály vezetőitől. 

Az SMmel 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 legfiatalabbika 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 68 ezer 
SMbeteg elvileg bármelyik centrumot felkeresheti,  
e korlátlan szabadságnak az utazási távolság szab ra
cio nális határt. Beteg azonban sajnos mindenhova jut, 
Kőbányára is. 
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– Amikor egy sclerosis multiplexes beteg dönt, 
választ a kezelőorvosa által ajánlott gyógyszerek 
közül, milyen szempontok alapján mérlegel?

– Tapasztalataim szerint a betegek igénylik a 
részletes felvilágosítást, ezután a megismert lehet
séges mellékhatások, saját életmódjuk, élethelyze
tük, az öninjekciózáshoz kötődő érzelmi reakcióik 
alapján döntenek. Az immunmoduláns készítmé
nyek (Avonex; Betaferon; Copaxone; Rebif ) lényeg
ében hatásukban teljesen egyformák, a legjelentő
sebb különbség az adagolás gyakoriságában van. 
Naponta kell adni a Copaxont, másnaponta a Be
taferont, harmadnaponta a Refibet és hetente egy
szer az Avonexet. Az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár által februártól befogadott új SMterápiás 
gyógyszer megjelenésével annyiban változott a 
helyzet, hogy azoknak a betegeknek, akik a koráb
ban említett gyógyszerekre nem reagálnak, azaz az 
adagolásuk mellett újabb visszaeséseik vannak, il
letve az MRIfelvételeken jelentős gyulladásos akti
vitás mutatható ki, gyakori és súlyos visszaeséseik 
vannak, azok számára ajánlható az újonnan befo
gadott gyógyszer, a natalizumab hatóanyagtartal
mú Tysabri. Ez havonta egyszer infúzióban alkal

s  Horváth Judit

Milyen szempontok alapján válasszon gyógyszert a beteg? 

Bővül a gyógyszerpaletta 
Jelenleg a magyarországi 78 ezer SMbeteg negyede  

(a visszaesőjavuló formában szenvedők) számára  indokolt valamilyen immunmoduláns terápia  
alkalmazása, évente mintegy 180 új kezelésre szoruló jelentkezik az SMcentrumokban.  

Ám egyáltalán nem mindegy, hogy az orvos által ajánlott terápiás szerek  
közül melyiket választja a beteg. A kényelmi szempontokon túl a gyógyszerek  

mellékhatása is jelentősen befolyásolhatja a betegek döntését.  
Komoly Sámuel professzor úrral, a Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Kinika  
igazgatójával, a Magyar Ideg és Elmeorvos Társaság elnökével beszélgettünk.
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mazandó gyógyszer. Ez utóbbi készítményt 30 SM
centrum közül kizárólag 16 helyen írhatják fel az 
orvosok, mivel ez egy új készítmény, így a relatíve 
rövid távú terápiás tapasztalatok miatt, az esetleg 
súlyosabb mellékhatásokra tekintettel a betegeket 
a szokásosnál is gondosabban ellenőrzés alatt kell 
tartani. 

– Ezek szerint a mellékhatások tekintetében van elté-
rés a terápiás szerek között?

– Az immunmoduláns készítmények mellékhatás
profilja különböző. A legkevesebb mellékhatása a 
Copaxonnak van. Az interferonok az első három hó
napban elég nagy gyakorisággal okoznak influenza
szerű állapotot, izomfájdalmat, hőemelkedést, eset
leg lázat is, ami a beteg számára nagyon kellemet
len lehet, ugyanis a sclerosis multiplexes betegek 
érzékenyek a hőmérséklet emelkedésére. Márpedig 
ha lázasak, akkor sokkal rosszabb lesz a hétköznapi 
teljesítményük. Ám ezeket a mellékhatásokat egy az 
injekció beadása előtt rövid idővel bevett nem szte
roid gyulladásgátlóval csökkenthetik, ha ez nem se
gít, akkor esetleg kis dózisú szteroid bevétele mér
sékelheti a tüneteket. Az interferon okozta láz, illet
ve influenzaszerű mellékhatások a 3. hónap végére 
az esetek döntő többségében megszűnnek, de van
nak betegek, akik a „türelmi idő” eltelte után sem 
tudják tolerálni az interferonkészítményeket. Ilyen
kor célszerű őket Copaxonra átállítani, hisz e készít
mény esetében csak ritkán, és akkor is „mindössze
sen” igen ritka allergiaszerű tünetekkel, illetve lipo
disztrófiával, vagyis a zsírszövetek „összeesésével” 
kell esetleg számolni. Az interferonoknak még egy 
mellékhatásuk van, nagyon ritkán lokálisan az in
jekció környékén kialakulhat bőrnekrózis, bőrpusz
tulás. Ám a korszerű beviteli eszközök használatával 
ez is egyre ritkább. Vagyis ha mellékhatások szem
pontjából rangsoroljuk őket, akkor elsőnek válasz
tandó a Copaxon, kényelmi szempontok alapján az 
Avonex, hiszen ezt csak hetente egyszer kel beinjek
tálni. Ha a betegség aktív fázisban van (évi egykét 
rosszabbodása van), akkor a Betaferon vagy a Rebif 
az „ideális készítmény” a hagyományos immunmo
duláló szerek közül.

– Léteznek egyéb más tényezők, melyek befolyásol-
hatják a betegeket döntéseikben?

– Vannak más szempontok is, melyeket mindenkép
pen érdemes mérlegelni. A hagyományos szerek közül 
például azoknak – mint már említésre került –, akiknek 
aktívabb a betegsége, célszerűbb a nagyobb dózisú in
terferonokat választani. Akik rosszul tolerálják a gyako
ri öninjekciózást, azoknak inkább az Avonexet ajánlják 
az orvosok. Akik nap mint nap dolgoznak, és nem en
gedhetik meg maguknak, hogy kiessenek a munkából 
– a minimális mellékhatások miatt – általában a Copa
xone mellett döntenek. Ez utóbbi esetében érdemes 
megjegyezni azt is, hogy vannak arra utaló adatok is, 
hogy a Copaxone hatékony axonvédő, tehát az idegi 
struktúrák károsodását is hatékonyan gátló (ún. neu
roprotektív) szer. Ez azért fontos, mert akik már hosz
szú idő óta küzdenek az SMmel, azoknál valószínű a 
tengelyfonalak (axonok) pusztulása. Ám fontos hang
súlyozni: az interferonkészítmények és a Copaxone 
igazolt hatékonysága között nincs szignifikáns különb
ség. Minimális eltérések léteznek, de azt biztosan tud
juk, hogy mindegyik gyógyszer biztonságos. 

– Mit mutatnak a magyarországi gyógyszerforgalmi 
adatok, a betegek zöme melyik készítményt használja? 

– Rangsorolni lehet ugyan, de a lista nem mutat reális 
képet, ugyanis a mostani arányok az Országos Egész
ségbiztosítási Pénztár (OEP) által korábban alkalma
zott, úgynevezett külön keretes beszerzési rendszer
nek köszönhetőek. Korábban – 2001 és 2008 február
ja között – tendertárgyalásokat írt ki az OEP, és akkor 
még a gyártó által meghatározott ár jelentősen befo
lyásolta, hogy egyegy készítmény milyen arányban 
részesült a társadalombiztosítási támogatásra elkülö
nített fix összegű kasszából. A reális képre egy kicsit 
még várnunk kell, hisz csak 2008. február óta rendel
hetnek megkötés nélkül az orvosok a különféle gyógy
szerek közül. Ám egy biztos, ha egy beteg életminősé
gét egy adott gyógyszerrel jól, hatékonyan, kielégítő 
szinten lehet tartani, akkor az orvosok nem hajlandóak 
kizárólag egy új szer piacra lépése miatt új készítményt 
felírni. Csak akkor egyezünk bele a gyógyszerváltásba, 
hogy ha ezt mellékhatások vagy az addig alkalmazott 
terápia hatástalansága indokolják.
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– A hatékony terápia alapja, hogy a beteg együttmű-
ködjön az orvosával. Az SM-betegek mennyire együtt-
működőek?

– A magyar betegek sokkal jobban hallgatnak orvo
sukra, mint nyugateurópai sorstársaik. Ez részben a 
gyógyszerforgalmazóknak is köszönhető, hisz a piac 
szereplői kitüntetett figyelmet fordítottak a nővérek
nek a továbbképzésére, hisz ők azok, akik rendszere
sen tartják a kapcsolatot a betegekkel. Még egy fon
tos tény húzódik meg e jelenség mögött: az SMcent
rumok szakorvosai speciális tudással rendelkeznek, és 
folyamatosan képzik magukat, figyelik a tudományos 
közleményeket. 

– Hamarosan két új készítménnyel bővülhet az SM-te-
rápiás gyógyszerlista.

– Valóban, a Merck cladribine, és a Novartis fin-
golimod hatóanyagtartalmú készítményeivel to
vább bővülhet a gyógyszerpaletta, azonban törzs
könyvezésük még nem történt meg, még sehol a vi
lágon nincsenek forgalmazásban.

– A már említett natalizumab (Tysabri)  kiknek hozhat 
pozitív változást?

– Olyan fiatal betegek számára jelenthet segítsé
get, akiknek gyakori és súlyos rosszabbodásai (shub
jai, fellángolásai) vannak, vagy olyan betegek számá
ra, akiknek a hagyományos gyógyszerek mellett is 
shubjaik támadnak, de hozzá kell tenni azt is, hogy 
ahhoz, hogy ezt felírják a kezelőorvosok, a gyulladás 
aktivitását MRIvel is célszerű igazolni. Ez a szer alap
vetően a gyulladást mérsékli. Jóval nagyobb száza
lékban gátolja a shubokat, de van egy olyan súlyos 

mellékhatása, ami ritkán fordul elő, de komoly követ
kezményekkel járhat. A jelenlegi statisztikák azt mu
tatják, hogy 1000 kezelt betegenként 1 alkalommal 
fordul elő ez a mellékhatás, ami egy olyan vírusnak 
az aktiválódása a betegek agyában, ami egyébként az 
egészséges lakosság 7080 százalékában is jelen van. 
Sok vírus, baktérium, gomba létezik szervezetünk
ben, amivel együtt élünk, de ha az immunrendszert 
gátoljuk valamivel, akkor a velünk szimbiózisban élő, 
sokszor hasznot hajtó (Bifidusreklám…!) rejtőzködő 
kórokozók aktiválódnak. Az említett vírus, ha az agy
ban aktiválódik, akkor nagyon súlyos mellékhatáso
kat, akár halált is okozhat. Ezért fontos az, hogy azok 
a betegek, akiknek ezt az új gyógyszert ajánljuk, egy 
nagyon szigorú szakmai protokoll szerinti vizsgálat
sorozaton essenek át.

– A Neurológiai Szakmai Kollégium már megalkotta 
és közzétette ezt a protokollt?

– A szakmai irányelv már elkészült, hamarosan  
a Neurológiai Szakmai Kollégium elé kerül, és  rö
vid időn belül közzétesszük, az SMs Üzenet megje
lenésekor már a www.magyarsmsinfo.hu honlapon 
már olvashatják a szakmai kollégium a natalizumab 
(Tysabri) alkalmazására vonatkozó irányelveit. De 
visszatérve a törzskönyvezésre váró újabb gyógy
szerekre: mérlegelni kell, hogy ezekkel a (leendő) új, 
reménykeltő szerekkel azonban csupán rövid távú 
tapasztalataink vannak. Hosszú távú eredmények
ről, biztonságosságról csak a jelenleg is kapható te
rápiás szerekkel kapcsolatban tudunk felelősség
teljesen nyilatkozni. 
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s Fontos a napi rendszerességgel, de legalább 
hetente több alkalommal végzett torna, még

pedig egy olyan mozgásgyakorlatsor, amelyet személy
re szabottan, gyógytornász állít össze – magyarázza  
Makovicsné Landor Erika, amikor arról faggatjuk, mit 
ajánl az SMbetegek számára. Természetesen az sem le
hetetlen, hogy az általános mozgáskészség, képesség 
fejlesztése okán – amennyiben a beteg állapota ezt meg
engedi – az érintett részt vegyen valamilyen gimnaszti
kai foglalkozáson, akár egy SM Klub, vagy más formában 
szervezett, ambuláns, bejárásos mozgásterápia kereté
ben. A lényeg: mindenki végezzen valamilyen mozgást, 
bár természetesen nem mindegy, hogy milyet. 

A jó állapotban lévő betegek jógázhatnak vagy vé
gezhetnek általános gimnasztikai gyakorlatokat, ám ez 
az utóbbi semmiképp sem fitnesztermet vagy aerobi
kot jelent! – figyelmeztet az adjunktus. Bármilyen „ak
cióba” is kezdjen a beteg, előtte mindenképp konzultál
jon szakemberrel. Erre azért van szükség, mert a szak
irodalom s a gyógytornászok egybehangzó véleménye 

s  Horváth Judit

Mozgásterápia SM-betegeknek

Megtartani és megerősíteni  
Rendszeresség, mértékletesség, szakember nyújtotta segítség és kontroll – sorolja  

a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara Fizioterápiás Tanszékének adjunktusa,  
amikor arról kérdezzük: vane olyan mozgásforma – gyógytorna –, amelynek segítségével  

karbantarthatják magukat az SMbetegek, illetve ami segít kitolni a következő shub idejét.
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szerint az érintettek legfeljebb 7580 százalék
ban terhelhetők, s ebbe bizony bele kell kal
kulálni a hétköznapi aktivitást, izommunkát is.  
A gyakorlatban tehát ez azt jelenti, hogy először 
is számba kell venni a napi feladatokat – az ott
honi mosogatástól kezdve a munkahelyre törté
nő bejárásig –, majd az így fennmaradó szabad 
„kapacitásra” szervezhető a napi mozgás. A ter
helhetőség emellett attól is függ, hogy a beteg 
a nap mely szakaszában érzi fittebbnek magát, 
a rendszeres mozgást ugyanis célszerű erre az 
időpontra szervezni. 

Sokaknál jelentkezik a kóros fáradékonyság, 
a szakembereknek ezzel is számolniuk kell, 
mégpedig kétféle módon. Egyrészt a terhelhe
tőség, másrészt a fenti tünet szempontjából. 
Amennyiben például valakinek a keze fárad ki 
nagyon gyorsan, célszerű kéztornát, ha a járás 
nehezítettsége áll fenn, akkor járógyakorlato
kat végezni, amennyiben pedig a törzs insta
bilitása – törzsataxia – akkor nyilván erre kell 
fókuszálni. 

A fiatalok, főként betegségük kezdetén köny
nyen gondolhatják, nekik is ugyanaz jár, ami 
egészséges kortársaiknak, s ez igaz kell legyen 
az éppen divatos mozgásformákra is. Nemrégi
ben például a pilates indult hódító útjára nálunk 
is, ez például ajánlott vagy sem az SMbetegek
nek? – kérdezzük az adjunktust, aki szerint az 
emberi szervezet nagyon okos, kérdés azonban, 
mennyire kritikus az adott személyiség. „Ki lehet 
bármit próbálni néhány alkalommal, a szerve
zet ugyanis jelzi, ha sok neki az adott mozgás. Fi
gyelni inkább arra kell, hogy észrevegyük s ak
ceptáljuk ezeket a jelzéseket, ismerjük, s vegyük 
tudomásul határainkat” – magyarázza Makovics
né Landor Erika, aki a pilates mellett megemlíti 
az ugyancsak egyre divatosabb nordic walking 
mozgalmat. 

A súlyosabb állapotú betegek sem nélkülöz
hetik a testmozgást. Azoknak például, akik ke
rekes székbe kényszerülnek, mindenképp fog

A jógalégzések rendszeres gyakorlása elősegíti örömteli élet
érzésünk kialakulását, emellett növeli tüdőnk vitálkapacitá
sát (kilégzési térfogatát) és javítja légzőizmaink működését. 
Szervezetünk gázcseréje is tökéletesebbé válik – sejtjeinkhez 
oxigénben gazdagabb vér jut, és a széndioxidleadás is telje
sebb lesz. Spontán légzésünk is mélyebbé, nyugodtabbá vá
lik, tehát ha régebben percenként 15–20szor lélegeztünk, ez 
a jógalégzések hatására 8–10re csökkenhet – a hatékonyabb 
oxigénfelvétel és az alaposabb széndioxidleadás miatt.  
Új légzésformánk segíti a szív munkáját, melynek következ
tében javul a kis és nagyvérköri keringés, előnyösebbé válik 
az emésztőszervek vérellátása, így a máj vércseréje is. 

Helyezkedjünk kényelmes törökülésbe vagy terpesztett 
lábakkal álló helyzetbe. Irányítsuk figyelmünket a kezdő ki
légzés során arra, ahogy a hasfalunk behúzódik. Várjunk a 
természetes légszomj jelentkezésére, majd a belégzés el
ső pillanataiban engedjük előrenyomulni, sőt domborítsuk 
ki hasunkat. Folytatódjék levegőbeszívásunk a tüdő közép
ső részébe a bordák felemelésével, mellkasunk tágításával 
(ekkor már a hasfalunk visszahúzódik), végül vállunkat kissé 
megemelve mintegy „felfelé” szívjuk a levegőt. Ez utóbbi zá
rószakasz a kulcscsonti légzés, amely a kevésbé használt tü
dőcsúcsokat a szokásos légzésnél jobban feltölti oxigénnel.

Amennyiben (orron át történő) belégzési folyamatunk pl.  
6 másodpercig tart, a légzésvisszatartás legyen a fele (3 mp), 
és a szájon át végzett kilégzés pedig a belégzési idő duplája 
(12 mp). Vigyázzunk arra, hogy a belégzést ne erőltessük túl, 
és minden esetben tartsunk légzésszünetet! A légzési időegy
ségek egyénenként változhatnak. Ha a légzőgyakorlat végzé
se számunkra nem ellenjavallat, illetve ha azt szakorvos taná
csolja, kezdjük el a tanulást, iktassuk mindennapi életünkbe. 
Lehetőleg éhgyomorral vagy étkezés után kb. 3 órával gya
koroljunk, laza ruházatban, jól szellőztetett szobában vagy 
a szabadban. A kezdeti 510szeri gyakorlást akár 2530ra is 
emelhetjük. A legfontosabb az eredményesség szempontjá
ból a kitartó rendszeresség. A légzésgyakorlatokat naponta 
háromszor végezve – alkalmanként 5 percig – három hónap 
alatt a magas vérnyomás tartós csökkentése érhető el!

Mit kell tudni a jógalégzésről?



9

lalkozniuk kell a törzsükkel, a felső végtagjaikkal, 
vagyis azokkal a testrészeikkel, amelyekkel kiszolgál
ják, ellátják magukat, hiszen az a cél, hogy ezeket a 
mozgásokat minél tovább, önállóan el tudják végezni.  
A cél mindig ugyanaz: megtartani, megerősíteni, ami 
megmaradt, nem engedni, hogy tovább romoljon! 
Még egy egészséges embernél is gondot okoz, ha hu
zamosabb ideig nem dolgoztatja bizonyos izmait, az 
SMbetegek esetében ez fokozottan igaz, mivel az ő 
esetükben a háttérben ott van még az idegrendszeri 
irányítási zavar. 

Az oldalra fordulás, felnyúlás, lehajlás – azok a mozgá
sok, amik lehetővé teszik az egyenes ülést, megakadá
lyozzák a felső törzs eldőlését, a koordinációs, egyensú
lyi feladatok nagyon fontosak. Arra is meg kell tanítani 
az érintetteket, hogy miként tudják ők maguk nyújtani 
nem mozgó alsó végtagjaikat, annak érdekében példá
ul, hogy fenntartsák ülőképességüket. Naponta több
ször át kell mozgatni az alsó végtagokat, hogy megma
radjon a passzív mozgásképesség.

A székben ülőknél igen fontosak a légzőgyakorlatok, 
mivel a belső szervek működése nem annyira optimá
lis, mint állásjárás esetében. Az összenyomottság mi
att lényegében oxigénhiányos állapotban kénytelenek 
„dolgozni”. Erre például kiválóan alkalmas a jógalégzés, 
amelynek segítségével – a csúcsi légzés, bázislégzés, ha
si légzés segítségével – a tüdő több része átlélegezhető. 
(Lásd keretes írásunkat.)

Az elvégzendő mozgássort – szakemberrel történt 
konzultáció után – mindenképp gyógytornásszal kell 
összeállítani, s begyakorolni – tanácsolja az adjunktus, 
hozzátéve: bizonyos időszakonként, például félévente, 
nem árt újból konzultálni a gyógytornásszal, aki, ameny
nyiben szükséges, módosít a gyakorlaton. Ennek keret
ében lehet korrigálni azokat a mozgásokat, amelyek 
például túl könnyűek, s ezért hatékonyságuk is sokkal 
kisebb. Ehhez többek között a háziorvos által elrendel
hető, a háziápolás keretében, krónikus betegek eseté
ben évente több alkalommal is igénybe vehető gyógy
tornászok közreműködése a legcélszerűbb.
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s  B. Papp László 

Vékonyabb injekciós tű,  
kevesebb mellékhatás 

Több száz SMbeteg tapasztalatait és visszajelzését felhasználva a korábbinál vékonyabb,  
ezzel kevesebb mellékhatást kiváltó, s egyben strapabíróbb injekciós tűket vezetett be  

a TEVA a glatiramer acetát hatóanyaggal kezelt betegek számára.  
A gyógyszercégek kutatói ugyanis nemcsak újabb hatóanyagok kifejlesztésén dolgoznak,  

a gyártók nemzetközi vizsgálatok keretében nagy figyelmet fordítanak arra is,  
hogy a gyógyszerek adagolása is minél felhasználó barátabb legyen, így az érintettek számára  

minél kevésbé legyen megterhelő azok alkalmazása.

s Miközben a gyógyszercégek folyamatosan 
kutatják az egyes betegségek újabb ha

tóanyagait, a már bevált készítményeiket haszná
ló betegekről sem feledkeznek meg: a fejlesztések 
egyik ága arra irányul, hogy a betegek számára mi
nél egyszerűbb legyen használni a gyógyszereket, 
s azok minél kevesebb mellékhatást okozzanak. Bár 
önmagában ez is elég szempont lenne, ám ezek
nek a kutatásoknak nemcsak az életminőség szem
pontjából van jelentősége: magának a terápiának 
a hatásosságát is befolyásolja az, hogy a betegek 
mennyire tartanak ki egy bevált módszer mellett, 
s mennyire tartják be az orvosi előírásokat. Külö
nösen fontos ez az olyan aktív részvételt érintő be
adási módoknál, mint az SMbetegeket érintő napi 
öninjekciózás.
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Logikus feltételezés, hogy minél vékonyabb egy 
injekciós tű, annál kevesebb fájdalmat és helyi mel
lékhatást vált ki, ám a kutatóknak más szemponto
kat is figyelembe kell venniük: az oltóanyag meg
felelő áramlásához nem lehet egy adott átmérő alá 
csökkenteni a tű vastagságát, ráadásul ügyelni kell 
arra is, hogy a tű ne görbüljön, ne legyen törésre 
hajlamos. Mindezen szempontok miatt fontos, hogy 
a közelmúltban úgy sikerült tovább vékonyítani a 
glatiramer acetát hatóanyagú gyógyszer beadására 
szolgáló tűk külső átmérőjét, hogy közben a belső 
csatorna jellemző tulajdonságai nem változtak.

Az újítást több száz SMbeteg bevonásával tesztel
ték, akik 30 napon át használták a vastagabb, 27 G 
átmérőjű, majd 30 napon át a vékonyabb, 29 G át
mérőjű tűket (az injekciós tűknél minél nagyobb a 
G értéke, annál vékonyabb tűről beszélünk). A be
tegek beszámolói szerint kétharmaduk a vékonyabb 
tűvel kevesebb fájdalmat érzett, mint a vastagabbal, 

a pácienseknek csaknem fele pedig kevesebb helyi 
reakciót észlelt. Ugyan a betegek másik fele nem ér
zett különbséget, s az összehasonlíthatóságot az is 
nehezítette, hogy a két tűt nem egyszerre, hanem 
egy hónap eltéréssel próbálták ki, az eredményeket 
összességében pozitívnak értékelték. Ezt erősítette 
meg az is, hogy a kipróbálásban részt vevő betegek 
csaknem háromnegyede a vékonyabb tű mellett tet
te le a voksát.

A tanulmány nyomán a TEVA 2010ben Magyaror
szágon is változtatott korábbi gyakorlatán, s immár 
csak a 29 G átmérőjű tűkkel hozza forgalomba az 
SMbetegek kezelését szolgáló, előre feltöltött fecs
kendőit. Abban bíznak, hogy az oltási mellékhatá
sok csökkenése révén a hazai betegek is visszaiga
zolják a váltás pozitív hatását.

Közismert, hogy mi, magyarok mennyire fegyelme
zetlenek vagyunk akkor, ha gyógyszert kell szed
nünk. Erre talán a legjobb példát az antibiotikumok 
jelentik: általános alapszabály ugyanis, hogy egy an
tibiotikumkúrát akkor is végig kell szedni, ha időköz
ben a tünetek enyhültek vagy teljesen elmúltak. En
nek az a magyarázata, hogy ha a kórokozókat nem 
pusztítjuk el teljesen, akkor fennáll a veszélye, hogy 
megerősítjük őket, azaz a következő támadásuk so
rán csak egy még erősebb készítménnyel lehet fel
venni a harcot ellenük. Ma a járványügyi szakembe
rek előtt álló legnagyobb kihívás, hogy a jövőben 
miként lehet védekezni azok ellen a „szuperbakté
riumok” ellen, amelyeket maguk az emberek nevel
tek ki a fegyelmezetlen vagy indokolatlan antibioti
kumhasználattal. Nem elég tehát, ha jó az orvos és 
hatékony a gyógyszer, a beteg együttműködésére is 
szükség van – ennek elősegítését szolgálják a gyógy
szerek beadását könnyítő fejlesztések is.
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s A legfrissebb, 2010 áprilisában, az Informá
ciós Társadalom és Trendkutató Központ 

által publikált kutatás szerint a magyar lakosság fe
le nap mint nap internetezik. Az internetelőfizeté
sek száma hazánkban már majdnem eléri a három 
milliót. Európai összehasonlításban nem áll rosz
szul Magyarország az internetezők számát tekintve, 
de tudásban igen. Hiába a sok világhálót használó, 
egyelőre a magyarok még nem hasz
nálják ki eléggé az internetben 
rejlő tudást. A világon egyébként 
az internetezők harmada passzív 
felhasználó, és legfeljebb egykét 
szoftvert ismer. A felhasználók 
egynegyede viszont tényleg él a 
lehetőségekkel: közösségi olda
lakat nézeget, interneten vásárol, 
fórumozik vagy éppen nyelvet 
tanul. A felmérések szerint egyre 
többet és egyre többen használ
ják a világhálót.

Vagyis Magyarország lakossá
gának fele még „nettelen”, a leg
többen azért, mert nem tudják, 
mire használhatnák, így nem is 
érdekli őket. Pedig az internet ré
vén néhány perc alatt kapcsolat
ba léphetünk a többi sok millió számítógép bárme
lyikével, levelezhetünk, beszélgethetünk külföldön 
tartózkodó kollégánkkal. A lehetőségek szinte kor
látlanok, az internet szédületes ütemben fejlődik. 

A szupersztrádára már csak azért is érdemes csatla
kozni, mert az internet egy SMbeteg életében is for
radalmi változást hozhat.

Nézzük, mire jó az internet?

Az internettel ismerkedőknek először az interne
tes (web) felületek úgynevezett statikus, vagyis 

információt nyújtó felületeit aján
lom. Mit jelent ez? Nos, egy az 
internethez csatlakozó, úgyne
vezett böngészőprogrammal el
látott számítógép több millió 
weboldalt tud megjeleníteni.  
A weboldalak tulajdonképpen 
újságként funkcionálnak: a szá
mítógép képernyőjén megje
lenő honlapok egy része sokfé
le hírt összegyűjtő portálként 
üzemel, de sok weboldal üze
meltetője speciális, egy adott 
célcsoport igényeit kiszolgá
ló tartalommal jelenik meg.  
A kultúra iránt rajongók és a bul
várhírek szerelmesei ugyanúgy 
megtalálják a számukra érdekes 

honlapokat, mint a politika iránt 
érdeklődők. Egyegy oldalról egy kattintással átna
vigálhatunk egy másikra, így egymással összefüg
gő tartalmakat olvashatunk korlátlanul, a világ bár
mely részén. A kizárólag szöveges formátumú hí

s  Fülöp Hajnalka

Mire jó az internet? – összeköti a háló a betegeket

SM-betegek és az MSN
Napjainkban nélkülözhetetlen az internet, a fiatalabb korosztály rendszeresen 

 használja, de egyre több idős ember ül számítógép elé.  
De mégis, mire jó az internet? Hogyan segítheti az SMbetegek életét?
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reket, fotókat tartalmazó oldalaknál fejlettebbek 
az úgynevezett multimédiás tartalomszolgáltatók: 
ezeken a honlapokon már hangok, filmek és ábrák 
is láthatókhallhatók.

A tartalomböngészésen túl az internet által elérhe
tővé vált legnépszerűbb szolgáltatás az email, vagyis 
az elektronikus levelezőrendszer. Az üzenet gyakorla
tilag azonnal odaér a címzetthez, és terjedelmi kor
láttal sem kell kalkulálni. Sőt, a levél mellékleteként 
küldhetünk képet, zenét, kisfilmet, vagy egy akár egy 
általunk hasznosnak vélt honlap címét is.

Saját email címünket, vagyis tulajdonképpen az in
ternetes postacímünket elkészíthetjük az alábbi hon
lapok bármelyikére kattintva: www.citromail.hu, www.
freemail.hu, www.gmail.com.  

A kezdőknek azt ajánljuk, hogy a böngészőbe ír
ják be az alábbi webcímet: www.origo.hu/kezdoknek 
– olvassák el, és kövessék az utasításokat. A www.in-

forum.org.hu címen található „Gyerekjáték a számító
gép” kisfilm segíti a bizonytalanokat.

Azt már látjuk, mik az előnyei a mailezésnek, de mik 
a veszélyei? Az internet ideális terepe az átverések
nek, az ártatlan csínyektől kezdve a komoly gazda
sági bűntettekig, hiszen arctalan, gyors és rengeteg 
embert elér. A hiszékenységet, a kapzsiságot vagy – 
éppen ellenkezőleg – a karitatív hajlamot használják 
ki azok a bűnözők, akik változatos eszközökkel csal
ják ki az emberekből a százezreket, milliókat. Tech
nikásabb csalók is jelen vannak a világhálón. A ban
ki szolgáltatások kódjaitól személyes adatainkig sok 
minden érdekelheti őket. Leggyakrabban számlánk
hoz vagy bankkártyánkhoz akarnak eljutni, ezért so
ha nem szabad ismeretlentől érkező levél tartalmát 
fenntartás nélkül fogadni. Fontos az elővigyázatos
ság, főleg a gyógyszerreklámokkal és egészségügyi 
szolgáltatásokkal kapcsolatban!
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És a címben említett MSN vajon mi a csuda?

A betűszó egy nagyon közkedvelt azonnali üzenetkül
dő szolgáltatást takar, a www.msn.com címen a Micro
soft Messenger programját érhetjük el ingyenesen. Ér
demes tudni, hogy a szolgáltatásnak van magyar nyel
ven elérhető felülete is. A telefonálás gyorsaságának 
és a levél alaposságának előnye egyszerre egyesül az 
MSN programban. Ma már az sem gond, ha lassan gé
pel valaki, létezik már egy úgynevezett gyorsíró billen
tyűzet is. Ez az eszköz abban segít, hogy a kéz deformi
tása miatt nehezen gépelő emberek által tévesen be
írt szavaink is értelmesen, és a lehető leggyorsabban 
jelenjenek meg a képernyőn. Erről a billentyűzetről a 
Hallássérültek Egyesületénél lehet érdeklődni. 

Közösségek, emberek a neten

Ma már a korszerű internetezés megköveteli, hogy 
ne csak statikus oldalakat tudjunk megnyitni, hanem 
úgynevezett interaktív honlapokat is. Ezeket a fel
használók, vagyis az internetezők alakítják, kereshet
nek rajta, letölthetnek vagy feltölthetnek információ
kat, kérdéseket tehetnek fel, másokkal beszélgethet
nek. A lényeg: a megosztás és a közösségi érzés.

Betegek a neten

A hagyományos információforrások – televízió, rádió 
vagy napilapok, hetilapok – mellett egyre inkább az 
internet válik az egészséggel kapcsolatos tájékozódás 
fő területévé. A különböző weboldalak egyre népsze
rűbb felületei a blogok, a fórumok, ahol mindenféle 
egészséggel kapcsolatos vélemény, gondolat cserél 
gazdát. Magyarországon ennek a folyamatnak még 

az elején járunk, azonban az angolul értők akár kon
tinenseken átnyúló eszmecseréket is végigkövethet
nek a különféle orvosi beavatkozásokról, gyógysze
res megoldásokról. Az elemzések azt mutatják, hogy 
a betegek, illetve hozzátartozóik a virtuális térben 
szereznek információkat mások személyes tapaszta
latáról, a gyógyszer hasznáról vagy éppen a veszélye
iről. Egyegy beszélgetést folytatva gyakran nagyon 
komoly betegoktatásnak lehetünk tanúi. Ugyanakkor 
számos tévhit, hiedelem és felesleges félelem is meg
jelenik az ilyen beszélgetésekben. Sokszor viszont 
mégis megszólal egy józan hang vagy megszületik 
egy szakértői hozzászólás, és szakmailag elfogadha
tóbb mederbe tér vissza az eszmecsere.

„Az orvosok körében végzett felméréseink szerint 
hazánkban még inkább azok vannak kevesebben, 
akik mielőtt orvoshoz mennének, interneten tájéko
zódnak, azonban határozottan nő az arányuk. Egy
egy betegcsoportban akár 2035 százalékot is ki
tehet az ilyen önképzett betegek aránya. A tapasz
talatok azt mutatják, hogy sok hasznos információ 
mellett sok téves ismeretet is elsajátítanak így a be
tegek. Az azonban mindenképpen előremutató, 
hogy foglalkoznak saját egészségükkel, és energi
át fektetnek saját javulásukba” – mondta dr. Lantos 
Zoltán, a GfK Hungária ügyfélkapcsolati igazgatója.

SM-betegek a neten

A sclerosis multiplexes betegek többek között a www.
magyarsminfo.hu oldalon találnak hiteles információ
kat betegségükről. De nem csak az érintettek, hanem a 
családtagok, ismerősök, érdeklődő laikusok számára is 
sok hasznos útmutatót tartalmaz a honlap. Ezen a por
tálon olvashatják el az érdeklődők az Sms üzenet ak
tuális és korábbi számait, a sclerosis multiplex centru
mok listáját, az osztályok elérhetőségeit. De a Magyar 
Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány (MSMBA) 
http://www.msmba.hu címmel szintén fent van a ne
ten, ahogyan a Sclerosis Multiplex Budapesti Egyesüle
te is létrehozott egy honlapot a www.sm-bp-egyesulet.
hu címen. De az interaktív tájékozódást és egyesületi 
életet is segíti az az internetes honlap, amely júliustól 
látható majd a www.sm-egyesulet.hu címen. 
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s Kérdés:  Nagyon aggódom tinédzser lányom 
miatt. Az történt, hogy barátjával összevitat
koztak, és utána nem tudta abbahagyni a sírást, 
majd annyira zsibbadt kezelá
ba, hogy nem bírta mozdítani.  
Mivel én SMbeteg vagyok, fel
merült bennem, ő is beteg lesz?

Válasz (Dr. Mátyás Edit): Meg
nyugtathatom, hogy az alap
ján, amit leírt a körülményekről, 
ez egy ún. hiperventilációs rosz
szullét: heves érzelmek eluralko
dásakor a légzés kapkodóvá, fe
lületessé válhat, melynek hatása 
élettanilag a következő: a szén
dioxid túlságosan kiürül a vérből, 
és emiatt a szervezet azt érzéke
li, mintha kalciumhiány alakult 
volna ki, aminek zsibbadás, majd 
izomgörcs a következménye. 

Ez nagy ijedelmet kelt, és a folya
mat ördögi körként önmagát rontja. Mivel szerencsére 
valódi kalciumhiányról nincs szó, a megoldás nagyon 
egyszerű: a légzést tudatosan lassítani és mélyíteni 
kell. Egy heves érzelmi állapotban ez nem megy spon
tán, ezért érdemes lányának megtanulnia felkészülni a 
tudatos légzéskontrollra. Ez tanulható rela xá ciós tré
ningen, jógaoktatáson, vagy ajánlom a „Csak semmi 
pánik” c. könyvet, melyben a szerző jól leírja mindezt.

A tudatosság tanulása azért is fontos, mert nehéz pil
lanatokban segít megőrizni az önuralmunkat.

s Kérdés:  Egyszerűen nem tudok magamhoz térni, 
mióta megtudtam az orvostól, hogy SMem van, és 
ez gyógyíthatatlan. Felfoghatatlan számomra, hogy 

a korszerű orvostudomány, ami 
már annyi mindenre képes, miért 
nem találja erre az ellenszert! Fo
galmam sincs, hogyan tovább.

Válasz (Dr. Mátyás Edit): Együtt
érzek Önnel, tudom, mennyire 
sokkoló megtudni, hogy bete
gek lettünk, főleg, ha olyan be
tegségről van szó, ami nem olyan 
egyszerűen kezelhető, mint egy 
nátha vagy tüdőgyulladás. 

Sajnos az az orvosi megfogal
mazás is nagyon lehangoló: „nem 
gyógyítható, csak kezelhető”, sze
rencsésebb lenne, ha így szólna ez 
a mondat: sajnos még nem tudjuk 
jól gyógyítani, de már egyre jobb 
kezelési lehetőségeink vannak.

Óhatatlanul eszembe jut az orvosként engem alázatra 
intő latin mondás: „Medicus curat, natura sanat”, ami ma
gyarul annyit tesz: az orvos különböző kezelési módokat, 
gyógyszereket vet be a gyógyulás érdekében, de a gyó
gyulás mindig a természet erejével, a test működési folya
mataiban megy végbe. Ezzel azt akarom mondani, hogy 
az egészség egy dinamikus testilelki egyensúlyi folyamat, 
ami ha felborul, nem mindig tudjuk a régi egyensúlyt egy
szerűen visszaállítani, de egy új egyensúly megtalálható, 
kialakítható, és ez lehetőséget ad egy teljes élethez. 

s  Aki kérdez: az olvasó – aki válaszol: az SMs üzenet

Tisztelt Olvasó!
Köszönjük, hogy bizalommal fordultak hozzánk kérdéseikkel. 

Most is, ahogy előző számunkban, dr. Rajda Cecília ideggyógyász szakorvos
és dr. Mátyás Edit pszichoterapeuta szakorvos  

válaszol az Önök által felvetett problémákra.

Dr. Mátyás Edit
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Ha Ön már túl lesz a sokkhatáson, biztosan köny
nyebben megérti majd, milyen kezelési lehetősége
ket ajánl orvosa, mert szerencsére már vannak ilye
nek az SMben. 

Arra is biztatom, keressen lelki támaszt is. Ebben is se
gítenek az SM Centrumok munkatársai és a betegegye
sületek közössége is. 

s Kérdés:  Ahogy öregszem, egyre inkább feledé
kenyebbé válok. Tehetnék valamit ez ellen? (Nem 
gyógyszerre gondolok.)

Válasz (Dr. Mátyás Edit): Nagyon 
jól teszi, ha odafigyel magára, so
kat tehet a folyamat lassítása ér
dekében.

Önmegfigyeléssel feltérképez
heti emlékezetét: mit felejt el 
gyakran, mi nem jut eszébe köny
nyen. Törekedjen tudatosan fi
gyelmét összpontosítani, pl.: au
tomatikus cselekvéseit is minél in
kább tudatos figyelemmel kísérni. 
Ez eleinte fárasztó, de megéri.

Fontos, egyszerű technikák:
– ugyanoda visszatenni a tárgya

kat (szemüveg, kulcs), kézenfekvő, 
állandó helyeket kialakítani szá
mukra

– listakészítés, noteszba, naptár
ba feljegyezni a fontos dolgokat

– memoriterek: ismert, régen tanult versek, mondó
kák, dalok, imák felelevenítése, újak tanulása

– rendszeres, különböző típusú rejtvényfejtés
– kártyázás, társas játékok, új tevékenységek: pl. inter

netezés könyvtárban

– nap végén készítsen leltárt: mi minden történt 
(fontos: találjon legalább egy pozitív dolgot, amivel 
elégedett lehet!), tekintse át, mit tervez a következő 
napra

– aktív kapcsolatápolás, beszélgetések, programok
ban részvétel

s Kérdés:  Kíváncsi lennék a véleményére a Zambo
niféle hipotézisről? 

Válasz (Dr. Rajda Cecília): Dr. Paolo Zamboni egy 
ferrarai érsebész, akinek állítása szerint a sclero

sis multiplex (SM) a központi 
idegrendszeri vénák krónikus 
elégtelenségéből fakad az agy
ban. A betegség hátterében az 
agyon kívül elzáródott vénákat 
feltételez. Ezek kialakulásával 
kapcsolatban nincs megfele
lő magyarázata és a páciense
ket sem áltatják, hogy ez egy 
biztos gyógymód. Egyelőre ku
tatásokat folytatnak, hogy ezt  
az elméletet alá tudják támasz
tani. 

Kutatásait leginkább érsebé
szeti lapokban közölte. Sok SM
mel foglalkozó orvos elhatárolja 
magát Zamboni terápiájától, mi
vel ma még nem bizonyított ha

tásossága, és az érsebész szerint is még csak kísér
leti stádiumban tart a kutatás, tehát nem tekinthető 
potenciális terápiás eljárásnak és nem helyettesít
heti a jelenleg alkalmazott gyógyszereket. A gyógy
mód helyét az SM terápiájában a következő 10 év 
fogja meghatározni.

Dr. Rajda Cecília
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s Grafológiai rovatunkhoz érkező levelek között, 
elvétve ugyan, de előfordult egyegy olyan írás, 

amelyben azt kérik az SMbetegek, hogy kézírásuk gra
fológiai vizsgálatának elemzésénél az írásmintát ne je
lenítsük meg az újságban, s szeretnék, ha személyesen 
a nekik elküldött levélben érkezne meg számukra az 
elemzés. S kérésüket azzal indokolják, hogy „szerintük 
csúnya az írásuk”, és úgy gondolják, hogy ezáltal kedve
zőtlenebb képet ad számukra a grafológiai elemzés.

Nos, ismét el kell oszlatnom a kedves olvasóink ag
godalmát az írások külalakjával kapcsolatban, bár ha 
jól emlékszem, néhány évvel ezelőtt indított grafoló
giai sorozatunk kezdetén is említettem, hogy a grafo
lógia nem az írás külalakját vizsgálja, még egészsége
sek esetében sem. 

Az SMbetegeknél meg főleg nem. Hiszen maga a 
betegség különböző stádiumaiban a legkülönbözőbb 
írásbiológiai megnyilvánulásaival a teljesen tünetmen
tes, magas szintű íráskészségtől eljuthat sajnos a kéz
írás teljes koordinálatlan állapotának fázisaihoz. 

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a laikusok számára 
szépnek mondott írás mögött ugyanúgy megtalálha
tók olyan személyiségjegyek, amelyek rendkívül ked
vezőtlenek lehetnek írójának emberi kapcsolataiban. 

S bár úgy emlékszem, grafológiai sorozatunk elején 
is fejtegettük a „szép íráscsúnya írás” fogalmát, de ezek 
szerint még mindig vannak ezzel kapcsolatosan téves 
hiedelmek, amelyeket nagyon fontos a grafológia lét
jogosultsága miatt eloszlatni, főleg a betegségjelekkel 
kapcsolatos tudnivalók elvonatkoztatása miatt.

Gyakran szoktam mondani, ha valakinek a saját kéz
írásának külalakjával vannak gondjai, hogy a grafoló

giai szakvélemény szempontjából, a laikusok szerint 
„csúnyának vélt kézírás” „grafológusszemmel” rendkí
vül értékes személyiségjegyeket tartalmazó kézírás is 
lehet egyúttal.

Persze, azt is hozzá kell tennem, hogy nem minden 
esetben. Hiszen a körülményeket, a betegségjele
ket, a betegség stádiumának következtében létrejött 
izommozgással kapcsolatos rendellenességeket min
dig is figyelembe kell vennie a grafológusnak.

Most fel kellene sorolnom azokat az íráshordozó ele
meket, amelyekben felismerhetőek az SM betegség je
lei a kézírásból, de ezt a hipochondriára hajlamos olva
sók miatt, az hiszem, hasznos, ha elkerülöm. Másfelől 
pedig a többi jel ismerete nélkül ez ugyancsak veszé
lyes lenne. Hiszen tudjuk, hogy csak a többi jel, jelrend
szer, az íráskörülmények és az adott  pszichológiai hát
tér ismeretében, az adott írásjel jelentéstartalma válto
zik, változhat.

Így inkább azt javasolom, hogy akinek ideje enge
di, tanuljon (akár önismeretének fejlesztése miatt vagy 
akár új szakmaként) grafológiát, mert bármilyen hihe
tetlen, megtanulható.

Másfelől a különböző személyiségjegyekkel rendel
kező írásoknál és az SM különböző stádiumainak meg
jelenése miatt természetesen jöttek már többéves 
grafológiai sorozatunkhoz gyöngyírással készített, 
teljesen tünetmentesnek látszó kézírások is a szerkesz
tőségbe. 

S jöttek a betegség jegyeit hordozó, szinte teljesen 
széteső, koordinálatlan betű, sor és szóformával érke
ző levelek, amelyek között ugyanakkor volt olyan eset, 
ahol az életműködés (mint ahogy azt a személyes talál

s  Pálmai Anna grafológus, írásszakértő

„Szép írás-csúnya írás”  
– nem az írás külalakja a döntő  

 „Az élő kézírás a lélek rezdüléseit, legmélyebb fájdalmait,  
a személyiség egész lényegét, a tudattalant jelzi”.
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kozás jelezte) közel sem volt olyan kétségbeejtő. Hiszen 
előfordult, hogy a keszekusza betűkből álló, széteső 
írásképet mutató levelet egy életvidám, rendkívül meg
nyerő külsejű fiatalasszony készítette, aki rendszeresen 
járt autós túrára és horgászni a férjével, s mint jelezte, ő 
többnyire számítógépen írja a leveleit, és számítógép
pel helyettesíti állapotának romlásából eredő íráskész
ségének problémáját. 

S érkeztek a szerkesztőségbe laikusok számára szép
nek tűnő írások, amelyek mögött alig látszott az SM be
tegség miatti elváltozás, ugyanakkor felfedezhetővé 
váltak a grafológiai elemzés során azok a jelek, amelyek 
mutatták igényességét, és egyben rendíthetetlenül éles 
kritikai érzékét. (Éles, hosszú, hegyes végvonalak, más 
grafológiai jelekkel együtt.) 

S ezt sem lehetett a jó vagy a rossz kategóriának bűv
körébe besorolni. 

Az igényesség megmutatkozása a kézírásban páro
sulhat magasabb szintű kritikai érzékkel, amelyet nagy 
szóközök, normál vagy nagyobb sortávolság, hosszabb, 
éles végvonalak meglétével jelez az íráskép. De az igé
nyességet a környezete felé lehet tapintatosan és lehet 
kíméletlenül is kommunikálni. Az igényességet, a kriti
kai érzéket, a tapintatosságot vagy a tapintatlanságot, 
vagy akár a másik ember helyzetét figyelembe vevő em
patikus kommunikáció grafológiai jelei csak az egész 
íráskép grafológiai jelrendszerének egymásra hatásá
ban vizsgálhatók. 

Vannak magas szintű kritikai érzékkel, igényességgel 
magáldott, rendkívül jó szellemi képességet mutató 
kézírások, ahol azonban az empátia és a tapintat hiánya 
megtorpedózza az intellektuális értékeket. S a kímélet
lenséget tükröző kommunikáció tükrében a szellemi ér
tékek összezsugorodnak.
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Hiszen a kézírás megmutatja a kommunikáció sokfé
leségét. Megmutatja a személyiség igényességét vagy 
igénytelenségét, és azt is, hogy hogyan fogalmazza 
meg valaki mások felé elvárásait, igényességét. Hogyan 
mondja el a véleményét, s hogyan kommunikál a kör
nyezetével. Mindez a számítógépen írt írásból csak a 
szöveg tartalmából látható, hiszen a nyomtatott betűk
nek nincs kötővonala, nincs végvonala. (Pedig ugye mi
lyen szépen egyenletesen haladnak a komputeren a be
tűk, a sorok?)

Az élő kézírás a lélek rezdüléseit, legmélyebb fáj
dalmait, a személyiség egész lényegét, a tudattalant 
jelzi. 

Látni engedi a kézírás azt is, hogy hogyan hat író
ja kommunikációján keresztül a környezetére, s ezáltal 
már következtethető, hogy a környezete hogyan fog re
agálni éleslátására, vagy éppen kellemetlenül élesre töl
tött szófegyverének saját magára visszapattanó meg
nyilvánulásaira.

S nemcsak a szöveg tartalmából következtethetünk 
írójának személyiségjegyeire, hanem a vonalminőség
ből, a kézírás nyomatékából, a betűk dőlés szö géből,  
a szavak és sorok távolságából, a szóképek formájából, 
és megannyi jel egymásra hatásának összefüggéséből.

Hiszen sokszor hangsúlyoztuk már sorozatunk alatt, 
hogy egy jel nem jel, még akkor sem, ha vannak az írás
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ból egészen egyedi szimbólumokként „kikiabáló egé
szen különös grafológiai jelek”. 

S ezek a grafológiai jelek megtalálhatók a szép és a 
csúnya írásban egyaránt, amelyeket más és más szö
veg és íráskörnyezetben mindig egyénre vonatkoz
tatva értékeli, de sosem minősíti a grafológus jónak 
vagy rossznak. S amit még nagyon fontos tudni, hogy 
a grafológus nem minősít. Hiszen a szépírás gyakran 
a túlzott megfelelni vágyást, a külsőségek túlzott fi
gyelembevételét, esetenként akár hidegséget, me
revséget, gyermetegséget, fejletlen személyiséget 
jelent. Adott esetben olyan embert is tükrözhet, aki 
nem tud vagy nem is akar egyénivé válni, hanem csak 
a külsőségekre törekszik.

A gépiesen kötetlen, nyomtatott vagy ahogy szak
mai berkekben nevezzük, szkript írás, pozitív érte
lemben monotóniatűrést, túlzott szabálytiszteletet, 
elszigeteltséget vagy a gyermeteg megrekedését 
mutatja a szellemi fejlődésnek, de kedvezőtlenebb 
esetben őszintétlenséget, a rejtőzködés jeleit is je
lentheti, vagy azt is akár, hogy szépnek szeretnénk 
látszani.

Az 1 sz. ábrán bemutatott kézírás nem SMbetegtől 
származik, hanem egy középkorú pszichiátriai beteg 

kézírásának néhány sorát jelzi, amelyet nem sorvezető
vel készített a tulajdonosa, mégis szinte kényszeresen, 
gépiesen íródnak a „gyöngybetűk”, a sorok.

Talán ennek a kézírásnak monoton, hidegséget, 
gyógyszerektől szedált állapotot tükröző sorain ke
resztül lehet leginkább érzékeltetni, hogy ami a lai
kus szemlélő számára szépírás, az a grafológus számá
ra egészen más elemzési szempontok szerint kedve
zőtlen lehet és fordítva, még egészségesek esetében 
is. Ugyanakkor az SMbetegek többségénél a koordi
nációs zavarok, az izmok feszítőlazító szerepe mel
lett  a fusztráció vagy az izomgyengeség miatt gyakori 
a tremoros, reszkető vonalminőség. A lefelé menő so
rok, az egyenlőtlen nagyságú és dőlésű betűk és betű
ingadozások, köztudott, hogy nem a személyiségje
gyeket, hanem a betegség következményeit jelzik.  
S ezeket a betegségjeleket (a diagnózis tudatában) el
vonatkoztatva, a grafológusnak mégis képesnek kell 
lennie a kézíráson keresztül meglátni a lélek mélyéből 
felkiáltó értékeket. Ezek ismeretében várom leveleiket 
a szerkesztőségünkbe. 

S ne felejtsék, a grafológus számára az Önöktől érkező 
kézírás mindig fontos, hiszen az Önök lelkének rezdülé
seiről szól.

Széki lile (Charadrius alexandrinus)
A lilefélék családjának 16 cm nagyságú, fekete csőrű és lábú faja, mely a mi szikeseinken viszonylag gyakori.  
Előfordul az USA sós pusztaságain, az Északi-tenger homokos partjainál, sőt, a melegebb tengerpartokon, Kíná-
ban, Ceylonban és Chilében is. Spanyolország belső területein kívül egyedül a Kárpát-medencében (Ausztriában, 
Magyarországon és Szerbia-Montenegróban) található olyan szigetszerű populációja, mely a kontinens belsejé-
ben fészkel. Márciustól októberig tartózkodik itt. Állománya rendkívül megfogyott, az utóbbi években 10-40 pár 
fészkel nálunk. Az állománycsökkenés leginkább az élőhelyvesztésre, így a sziki növényzet magasra növésére,  
a vakszikfoltok záródására vezethető vissza. Természetvédelmi értékünkként fokozott védelmet élvez.
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az információ, elmentem az elôadásra, jegy-

zeteltem szorgalmasan. No, az elôadó egy-

szer csak felhívta a figyelmünket a 2007/41-

es rendeletre, amelynek a végén van egy 

mondatocska, amelynek értelmében a 2009. 

év végére a régi patikáknak is meg kell 

felelniük az új szabályozásnak, tehát például 

akadálymentesített bejárattal, szélfogó elô-

térrel, tanácsadó helyiséggel kell rendel-

kezniük. Megbeszéltük otthon a feleségem-

mel, hogy ahelyett, hogy a tulajdonost bom-

báznánk különféle kéréseinkkel, inkább old-

juk meg mi magunk. Ekkor elkezdtünk vadul 

ingatlant keresni. Körülnéztünk a környéken, 

hogy hol lehetne esetleg egy patikát kiala-

kítani, és csak akkor tûnt fel ez az épülô 

társasház, pedig minden nap elôtte mentem 

el. Általában az ember csak akkor vesz ész-

re valamit, amikor keresi. No, szóval így 

néztük ki a sarkon lévô két földszinti lakást 

leendô patikának. Ismét tárgyalássorozatok, 

engedélyekre várakozás következett, de re-

mélem, megérte. Idén január 4-én nyitottunk 

meg, úgyhogy még korai lenne bármit is 

mondani...

Nem szándékom a zsebében kutatni, de 

mégis: mindezt a régi patika jó mûköd-

tetésébôl lehetett finanszírozni?!

Természetesen hitel nélkül nem ment volna, 

de az alapot bizony a régi patika jövedel-

mezôsége teremtette meg, amihez viszont 

nyilván sok segítséget adtak nekem a koráb-

bi menedzseri tapasztalataim. Mondok egy 

példát: még aránylag az elején eljött hozzánk 

egy nagy német generikus cég igazgatója, 

hogy egy csomó szakértô társaságában 

megnézze, melyik az a patika, amelyikben 

200 százalékot emelkedett a forgalmuk! Én 

ugyanis egészen egyszerûen minden olyan 

akciót bevállaltam, ahol 20 százaléknál ma-

gasabb árrést lehetett elérni. Így egy idô után 

olyan pozícióba kerültem, hogy már azt 

mondhattam a patikalátogatóknak, hogy ez 

alatti ajánlatok nem érdekelnek. De ehhez az 

kellett, hogy be merjem vállalni például azt, 

hogy egy gyártótól rendelek egy vadonatúj, 

bevezetendô gyógyszerbôl száz dobozt — 

persze plusz ingyen ötven doboz fejében! 

Természetesen mindehhez tisztában kell 

lenni a terápiás irányokkal, tudni kell, hogy 

az illetô gyártónak mikor jár le a szabadal-

ma az adott szerre, mikor jön ki tehát az új, 

amiben ott a lehetôség. Emellett abban is 

temérdek munka van, hogy az ember meg-

érteti a betegekkel a generikus programot, 

megismerteti és elfogadtatja a megfelelô 

helyettesítô gyógyszereket, amelyekkel ôk is 

és a patika is jól járnak. 

Oda kell figyelni a tendenciákra is: például a 

homeopátia erôsen felfutóban van, ezért én 

egy nagy francia cég teljes palettáját tartom 

ilyen szerekbôl. Nagyjából harminc patika 

van a kerületben, és abból talán kettô-három 

foglalkozik homeopátiával, ehhez ugyanis kü-

lön érteni kell: ha nem a pontosan megfelelô 

szert adod, akkor nem segítesz, hanem bajt 

csinálsz, ezért a legtöbben nem is foglal-

koznak vele, mert olyan „macerás”.

És még valami: én állandóan elôre mene-

külök, mindenbôl a legjobbra törekszem, 

mert szerintem csak annak van értelme. Senki 

ne higgye például, amit sok gyógyszerész 

még ma is vall: hogy a számítógép csak 

valami szükséges rossz a gyógyszertárban. 

Nem, éppen ellenkezôleg, nagyon sokat 

segíthet ebben a mi egyre bonyolultabbá vá-

ló szakmánkban…

László István

A kilencvenes évek közepén dán orvosok 
csoportjai — Professzor M.D. Lars Heslet irá-
nyításával és Niels Eje zeneszerzô közremû-
ködésével — kiterjedt kutatásokba kezdtek in-
tenzív és krónikus belgyógyászati osztályokon 
kezelt betegek körében, a zene és a gyógyítás 
kapcsolatának vizsgálatára. Kutatási program-
juknak a Musica Humana nevet adták. Hosszú 
évek közös munkája során sikerült is olyan 
zenét „kikísérletezniük”, melynek melódia- és 
harmóniavilága nyugtató, pihentetô, stressz- és 
feszültségoldó hatással volt a páciensekre: az 
eredmények egyértelmûen igazolták az orvos-
csoport és Niels Eje közösen létrehozott mu-
zsikájának kedvezô élettani hatásait. Az így ki-
dolgozott dallamokat tartalmazó CD-sorozatnak 
a „gyógyító zene” — MusiCure — nevet adták. 

Ezt követôen újabb és újabb kórházak és más 
egészségügyi intézmények csatlakoztak a 
Musica Humana programjához, és építették be 
terápiájukba a MusiCure újabb és újabb ki-
adványait. Emellett fontos cél volt az is, hogy a 
kórházi alkalmazással párhuzamosan a gyógy-
muzsika — gyógyszertári forgalmazásban — 
mindenki számára hozzáférhetô legyen, hiszen 
a MusiCure kiadványok igazoltan kedvezô re-
laxációs és stressz-oldó hatásai segíthetik töb-
bek között az alvászavarban, szorongásos és 
más pszichés zavarban szenvedôket, a krónikus 
fájdalommal élôket, vagy akár a munkahelyi és/
vagy magánéleti stressznek kitett embereket. 
Ez a zene tehát — egészségmegôrzô és élet-
minôség-javító céllal — bárkinek ajánlható, a 
magzati állapottól a késô idôs korig. 
 

MusiCure – Évszakok 

A Magyarországon megjelenô MusiCure sorozatban ez az elsô CD. 
Az „Évszakok” zenéje az egyes évszakokban rejlô 
sajátos hangulatot igyekszik megragadni, és 
azok nyugalmát, az élet körforgásának „esszen-
ciáját”tolmácsolni a beteg felé.
 
A CD-n hallható zene a Musica Humana 1999 és 
2002 között, speciálisan szívbetegek számára 
kifejlesztett zenei programjának anyagán alapul. A 
zenei szövetbe szervesen illeszkednek az atlanti-
óceáni La Gomera sziget nemzeti parkjának érintetlen 
ôserdeibôl származó természeti hangok. 

A hallgató most kezébe kaphatja az évszakokhoz kötôdô 
zenék és hangzatok összefüggô ciklusát, aminek 
elsôdleges célja, hogy ellensúlyozza a modern élettel 
járó stresszt és zaklatottságot. 

Részletekért látogasson el a www.gyogyitozene.hu vagy a www.musicure.hu oldalra!
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Letölthetők az  SMs üzenet magazin aktuális és korábbi számai

Magyarországi Sclerosis Multiplex Centrumok online térképe 
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Jogi tanácsok
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A honlap fő célja a sclerosis multiplexben szenvedő 
betegek hiteles információval való ellátása. Nemcsak 
betegek, hanem a családtagok, ismerősök, érdeklődő
laikusok is sok hasznos információt találnak.
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