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Kora gyermekkori evészavarok  
multidiszciplináris megközelítésben
DR. SCHEURING NOÉMI,1 DR. HOLLÓSI LILLA,1 DR. EGYED KATALIN2

1 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest
2 ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék, Budapest

A kora gyermekkori evészavar igen gyakori probléma, amely interdiszciplináris 
kezelést igényel. A közlemény a szülő által panaszolt tünet felől, problémaorientált 
megközelítésben írja le az evészavarokat, és tárja fel azok komplex hátterét, valamint 
felvázolja az ellátásban részt vevő szakemberek feladatait. 
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BEVEZETÉS
Az első három évben sok szülő gondolja 
azt, hogy gyermeke evésével baj van, 
a táplálék mennyiségével, minőségével, 
a gyarapodással, egyéb szomatikus tüne-
tekkel vagy a gyermek táplálkozási mo-
tivációjával, viselkedésmódjával kapcso-
latos aggodalmak jelenhetnek meg. Ha 
egy gyermek nehezen etethető, többnyire 
a táplálást elutasító tünetek kerülnek elő-
térbe, melyek súlyosabb esetben orvosi 
és egyéb következményekkel társulnak. 
A táplál(koz)ás központi és különleges 
jelentőségű kérdés a családok életében, 
nemcsak a gyermek testi-lelki egészsé-
ge és fejlődése szempontjából, hanem 
a korai években a szülőkkel kapcsolatos 
interakciókat tekintve is. Mivel étkezni 
naponta többször kell, ez a szoros in-
terakció a nap során többször előfordul. 
Ezért a problémák hatalmas teherként 
nehezednek a szülőkre, akik emiatt gyak-
ran fordulnak gyermekorvoshoz mind az 
alap-, mind a szakellátásban. Ám sokszor 
tűnhet úgy a vizsgálat során, hogy a jel-
zett probléma valójában nem is az orvosi 
kompetencia körébe tartozik.1 A hazai 
gyakorlatban nem ritkán okoz nehézsé-
get a valós és/vagy vélt tünetekre szak-
mailag megfelelő és a családok számára 
kielégítő ellátást biztosítani (1. ábra). 
Ezt a dilemmát felismerve vállalkozunk 
közleményünkben a kora gyermekkori 
evészavarok korszerű szemléletének és 
aktuális kérdéseinek átgondolására, ami-
vel egyben ahhoz is hozzájárulhatunk, 
hogy az ellátórendszer különböző pont-
jain dolgozó gyermekorvosok egymással 
közös nyelvet beszélve gondoskodhas-
sanak és gondolkodhassanak az evés-
zavarokról és az étkezéssel kapcsolatos 
problémákról. 

AZ EVÉS/ETETÉS INTERAKCIÓI 
ÉS AZOK JELENTŐSÉGE KORA 
GYERMEKKORBAN
A táplálkozás a szervezet összehangolt 
működésén alapuló komplex folyamat, 
amelyben a kisgyermek aktuális fejlődési 
állapotának megfelelő készségei is érvé-
nyesülnek. Kora gyermekkori sajátos-
ság, hogy az evés a szülő-gyermek diád 
kontextusába ágyazva jelenik meg.2 Az 
evészavarok megértéséhez tudatosítani 
kell, hogy a táplál(koz)ás interakcióiban 

két aktív, egymással együttműködésre 
„ítélt” és egymástól kölcsönösen függő 
partner vesz részt, akik – bár képes-
ségeiket illetően nagyon különböznek 
– mindketten hozzájárulnak az inter-
akciókhoz, melyeken keresztül hatást 
gyakorolnak, változtatják az interakciót 

és egymást is. Ez a tranzakciós felfogás3 
alkalmazandó minden szülő-gyermek 
interakcióra. Ennek szellemében az étke-
zési interakció a gyermek szempontjából 
evést, azaz önálló táplálékfelvételt jelent,4 
attól függően, hol tart a gyermek az au-
tonóm táplálkozás fejlődésében.1 Szülői 
szempontból viszont etetést, illetve olyan 
táplálási magatartást jelent, amely tá-
mogatja a gyermeket az állapotának és 
életkorának megfelelő aktív és önálló 
táplálkozásban.  

Ugyanakkor, bár hatékony éhségjeleik 
vannak, a csecsemők sokáig csak szülői 
közreműködéssel képesek csillapítani 
éhségüket. Mindez felhívja a figyelmet 
a táplálkozási interakciókban a diád által 
végzett szabályozási folyamatra. Ez óriási 
átalakuláson megy át az első három év-
ben, amíg az önállóságra való igény, majd 
képesség elérésével fokozatosan az önsza-
bályozásé lehet a főszerep. Vagyis amikor 
a gyermek már jellemzően saját belső 
jelzései alapján akkor eszik, amikor éhes, 
illetve amíg jóllakik.1,3,5 Ezt a gyermek 
csak egy őt és jelzéseit jól értő szülővel 
valósíthatja meg, aki támogatja az önsza-
bályozott táplálkozást. Azonban könnyen 
alakulnak ki csatározások a szabályozás 
feletti kontrollért. Ráadásul a rapid fej-
lődés miatt a helyzet gyakorlatilag folya-
matos alkalmazkodást követel.6   

Szintén lényeges, hogy mind a szülő, 
mind a gyermek is saját képzeteivel, érzel-
meivel van jelen minden interakcióban. 
Így mindent ezeken keresztül észlel és 
értelmez. A saját „olvasat” az étkezési in-
terakciókban is kiemel bizonyos dolgokat 
(pl. a gyermek válogatós, makacs); míg 
másokat nem, vagy alig regisztrál (pl. van 
saját ízlése, egyedül akar és képes enni). 
Az észlelés és értelmezés pedig hatással 
lehet az éppen folyó eseményekre (pl. 

1. ÁBRA  A tünet értelmezésének nehézségei. Scheuring N. átdolgozásával (2.táblázat)

A tünet  
értelmezésének  

nehézségei

Gyermek:
Mutatja a tünetet 
Megváltozik a viselkedése

Orvos: 
Anamnézis
Fizikális vizsgálat
Szülő mentális 
állapota

Szülő:	
Mit panaszol? 
Mit cselekszik?

|  Az evés értékét és minőségét
az energiabevitel, valamint 
az evéshez kapcsolódó érzelmi 
tapasztalatok együttese 
határozhatja meg.
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a gyermek összeszorítja a száját), majd 
azok további értelmezésére is (pl. megint 
makacskodik). Ebben a dinamikus folya-
matban jöhetnek létre aztán az ismétlődő, 
egymást erősítő és kiváltó reakciók és 
értelmezések (pl. étel szájba erőltetése, 
étel kiköpése, sírás). Mindez az interak-
ciókban zajló események és értelmezésük 
megkülönböztetésének szükségességére 
hívja fel a figyelmet. 

Az eddigiek alapján evidens, hogy az 
etetés-evés élménye tartalmilag és minő-
ségileg is többet jelent, mint a bevitt étel 
és annak tápértéke. Az evés értékét és 
minőségét az energiabevitel és az evéshez 
kapcsolódó érzelmi tapasztalatok együtte-
se határozhatja meg.4 Az evés mint élmény 
minősége – központi szerepe és ismétlődő 

mintázataiból adódóan is – erős hatást 
gyakorol az evésen messze túlmutató és 
messzeható gyermeki kompetenciákra 
(pl. biztonságérzet, bizalom, ön/szabályo-
zás), illetve a szülői kompetencia és ha-
tékonyság érzésére is. Fontos, hogy amit 
az evési interakciók és élményminőségük 
kapcsán kiemeltünk, átszövi a családok 
egész életét: hasonló jelentőségű, ahogyan 
a szülő a gyermekét gondozza, altatja, 
játszik vele, mesél neki stb. Így mindkét 
fél minden interakcióból – az étkezési 
nehézségek körül megjelenő ismétlődő 
mintázatokból is6 – tanul: önmagáról, 
a másikról, az ön/szabályozásról, a felold-
ható és fel nem oldódó disszonanciáról. 
Az ismétlődő mikromintázatok pedig 
részei lesznek a gyermek-szülő kapcso-

latról (diádról) alkotott tapasztalatnak, 
ami makroszinten létrehoz valamiféle 
nagy „egészet” arról is, ami végső soron 
maga a szülő-gyermek kapcsolat. Ugyan-
akkor minden rövid interakció egyúttal 
reprezentálja is a kapcsolatot.7 A felhal-
mozódó élmény aztán hatást gyakorol 
a viselkedésre és az említett észlelés és 
értelmezés folyamataira is. 

Összegzésül azt húzzuk alá, hogy or-
vosi szempontból releváns állapot vagy 
betegség nélkül is megjelenhetnek a szü-
lők által panaszolt tünetek. Megnyilvánul-
hat olyan működésmód, főként stresszel 
terhelt interakciókban, ami végül akár 
önmagában, vagy egyéb tényezők összjá-
tékaként olyan problémát jelent, amivel 
már szükséges foglalkozni.8  

1. TÁBLÁZAT A gyermekkori táplálási zavar javasolt diagnosztikai kritériuma

A gyermekkori táplálási zavar javasolt diagnosztikai kritériumai

A. Az életkornak nem megfelelő tápanyagbevitel szájon át, amely legalább két hete tart, és az alábbiakból minimum egy zavarral társul:

1. Szervi ok, melynek következménye (min. egy az alábbiakból):

a. Keringési elégtelenség jelei szájon át táplálás közben

b. Félrenyelés vagy ismétlődő aspirációs tüdőgyulladás

2. Tápanyagellátottság zavara, melynek következménye (min. egy az alábbiakból):

c. Malnutríció (alultápláltság)

d. Egy bizonyos tápanyag hiánya, ill. egy vagy több tápanyag jelentősen csökkent bevitele beszűkült étrend miatt

e. A megfelelő tápanyagellátottság csak enterális táplálással (az emésztőrendszerbe folyékony formában bejuttatott), vagy szájon át adott pótlással biztosítható

3. Evési készségek zavara, melynek következménye (min. egy az alábbiakból):

f. A folyadék vagy az étel állagának módosítása szükséges

g. A táplálási testhelyzet módosítása vagy segédeszköz használata szükséges

h. A táplálási stratégia módosítása szükséges

4. Pszichoszociális működészavar, melynek következménye (min. egy az alábbiakból):

i. A gyermek az etetés, evés során aktív vagy passzív elkerülő viselkedést mutat

j. A gondozó nem megfelelően kezeli a gyermek táplálását és/vagy tápanyagszükségletét 

k. Evési helyzetben a társas működés zavara mutatkozik

l. A szülő-gyermek kapcsolatban mutatkozó zavar evéssel kapcsolatos helyzetekben

B.  Az evészavarra jellemző kognitív folyamatok elégtelensége és a szájon át történő bevitel mintázata nem éhezés vagy bizonyos kulturális normák 
követésének következménye.

Goday és mtsai,2 Scheuring és Szabó,9 nyomán, a kötet kiadójának engedélyével
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A KORA GYERMEKKORI TÁPLÁLÁSI  
ZAVAROK DIAGNOSZTIKÁJA
A gyermekkori evészavaroknak nincs 
egységes definíciója, a különböző diag-
nosztikus rendszerekben a típusok is el-
térnek. Ebből adódóan nehéz megfelelő 
képet adni a gyakoriságukról. Tipikus 
fejlődésű gyermekeknél ez elérheti a 25%-
ot, az eltérő fejlődésű, sajátos nevelési 
igényű kisgyerekeknél akár a 80%-ot is. 
A súlyos táplálási nehezítettség jeleivel 
együtt járó, jelentős szomatikus fejlődési 
elmaradás esetén az 1-2%-ot.

Az evészavarok etiológiája nem pon-
tosan tisztázott, de úgy tűnik, konszenzus 
kezd kialakulni a komplex, multifaktoriális 
hátteret illetően.4 A WHO munkacso-
portja kidolgozott egy átfogó definíciót,2 
mely szerint a gyermekkori táplálási zavar 
(Pediatric Feeding Disorder) olyan, az 
életkornak nem megfelelő orális bevitel, 
amelynek hátterében a következők közül 
egy vagy több ok állhat: szervi ok, táp-
anyaghiány, az evési készség elmaradása 
és/vagy pszichoszociális működészavar9 
(1. táblázat). A  lehetséges okok alap-
ján csakis átfogó diagnosztika és keze-
lés javasolt, a négy terület szakértőinek 
együttműködésével.

Elfogadva a komplex, multifaktoriális 
oki hátteret, az étkezéssel kapcsolatos 
problémák megértésére és kezelésére a vá-
laszt a kora gyermekkori mentális és lelki 

egészség (Infant and Early Childhood 
Mental Health, IECMH) (2. táblázat) 
perspektívája adhatja. Az IECMH egy 
széles szakmai alapokon nyugvó multi-
diszciplináris szakterület, működése ki-
terjed a kutatás, a klinikum és a gyakorlat, 
illetve az irányelvek (policy) szintjére.8,10 
Fő célja a kora gyermekkori mentális és 
lelki egészség támogatása. Az evészavarok 
megértése szempontjából lényeges, hogy 
fejlődésorientált, vagyis számításba veszi 
és követi a korosztályra jellemző gyors 
fejlődési változásokat. Kapcsolati megkö-
zelítés jellemzi, melynek alapelve, hogy 
az első életévekben a gyermek legjobban 
az elsődleges gondozójával való kapcso-
latában érthető meg, amit a vizsgálatok, 
a diagnosztika és a kezelés kapcsán is al-

kalmaz. Miközben a probléma megértése 
és kezelése során hangsúlyosan foglalko-
zik a gyermekben, szülőben, kapcsolatuk-
ban és a környezetben rejlő erősségekkel, 
lehetőségekkel is, az intervenció mellett 
a prevenciót is hangsúlyozza, figyelembe 
véve a korai évek fejlődési plaszticitását 
és gyors változásait. Az IECMH bármely 
itt kiemelt vonása jó szolgálatot tesz, ami-
kor a kora gyermekkori evészavarokkal 
foglalkozunk. 

Ha az IECMH perspektívájából nézzük 
a diagnosztika kérdését, megállapítható, 
hogy a merev kategorizálás és címkézés 
(stigmatizáció) kerülendő, ám a gyakor-
latban nagy szükség van a „nem egészsé-
ges”, a „problémás” és a „klinikai zavar” 
tartományok közötti határok kijelölésére.11 
Ahogy idősebbeknél is, minél pontosabb 
diagnózissal rendelkezik egy kisgyermek, 
annál inkább testre szabott prevenciót vagy 
célzott kezelést kaphat, ami a hosszú távú 
kimenetelt is jelentősen befolyásolja. 

A hazánkban is használatos klasszi-
fikációs rendszereket (BNO, DSM) sok 
kritika érte. Ezek alternatívájaként hoz-
ták létre a DC: 0–5 rendszert,11-12 amely 
a medikális helyett a fejlődés-pszicho-
patológiai megközelítést és az IECMH 
szemléletét képviseli. Ebből adódóan az 
egészség-betegség között éles határvonal 
helyett egy tartományt feltételez. A gyer-
mek problémáját, tünetét egy komplex, 
soktényezős rendszer kontextusában ér-
telmezi, melyhez egy 5 tengelyes rendszert 
alkalmaz (klinikai zavarok, kapcsolati kon-
textus, általános egészségi állapotok és té-
nyezők, pszichoszociális stresszorok, fejlő-
dési kompetenciák). Elméleti előfeltevések 
nélküli, leíró rendszer, ami minimalizálja 
a klinikailag megfigyelhető jelenségeken 
túlmutató, azokkal alá nem támaszható 
következtetések és feltételezések szükséges-
ségét. A DC: 0–5 az IECMH szelleméhez 
illeszkedve fejlődésorientált. Ez az evés-
zavarok kapcsán is jelentős, mivel mind 
az általános fejlődést, mind az evés folya-
matával kapcsolatos specifikus képességek 
fejlődését figyelembe kell venni. Kapcsolati 
megközelítést alkalmaz: tekintetbe veszi, 
amit már kiemeltünk a szülő-gyermek 
interakciók és kapcsolatra vonatkozóan. 
Fontos diagnosztikai kritérium a distressz 
átélése és a funkcio nális sérülés, a kis-
gyermek és a család működését illetően 

|  Az evészavarok megértése
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hogy a multidiszciplináris kora 
gyermekkori mentális 
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The Clinical Assessment of Infants, Preschoolers and Their Families, 2017 Edition Sarah Mares & 
Sarah Woodgate. 20. oldal (Child’s symptom Parent’s complain Medical check up)
https://iacapap.org/content/uploads/A.4-Infant-assessment-2017.pdf

Infant and Early Childhood Mental Health, IECMH
https://www.zerotothree.org/early-development/infant-and-early-childhood-mental-health

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészséges csecsemő (0–12 hónapos) táp
lálásáról (2019): http://www.hbcs.hu/uploads/jogszabaly/2981/fajlok/EMMI_szakmai_iranyelve_%20
csecsemo.pdf
Tájékoztató és oktatófilm és a reszponzív táplálásról: https://www.healthychildren.org/English/ages-
stages/baby/feeding-nutrition/Pages/Is-Your-Baby-Hungry-or-Full-Responsive-Feeding-Explained.aspx

„No Tube” evésterápiás központ (Ausztria): 
https://notube.com/category/feeding-disorders  

Marcus Autism Center (USA): 
https://www.marcus.org/care-and-services/feeding-program

2. TÁBLÁZAT A közleményhez ajánlott linkek 
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is. A megadott algoritmusok segítségével 
a klinikai zavar jól elkülöníthető az egyéni 
sokszínűségtől és az átmeneti nehézségtől 
is. A táplálkozási és evészavarok között 
pedig három alcsoportot különböztet meg 
és ír le: túlevés, csökkent táplálékbevitel és 
atipikus evés zavar.

A szemléleti kérdések után a továb-
biakban a válaszkész (és szenzitív) táplá-
lásra, majd az evészavarok interdiszcipli-
náris ellátására fókuszálunk.  

VÁLASZKÉSZ (RESZPONZÍV) ETETÉS
Az EMMI szakmai irányelve az egészséges 
csecsemő (0–12 hónapos) táplálásáról 
című közleményében (2. táblázat) alkal-
mazza a válaszkész táplálás fogalmát, ami 
alatt az igény szerinti szoptatást, majd 
hozzátáplálást érthetjük. A válaszkész 
táplálás során a szülő az evésre ösztönzi 
a gyermeket, biztosítja számára az ételt, 
illetve az éhség és jóllakottság jelzéseit fi-
gyelembe véve, azokra szenzitíven reagál-
va eteti gyermekét. Ezzel segíti az egész-
séges táplálkozási magatartás és szokások 
kialakulását, támogatja az önszabályozás 
és önkontroll fejlődési folyamatát. Minél 
fiatalabb a kisgyermek, az evési szokások 
kialakulását annál inkább befolyásolják 
a szülői hozzáállás és a kölcsönös együtt-
működés jellegzetességei. Viszont, ha nem 
a válaszkész táplálás gyakorlatát követi 
a szülő, akkor akadályozhatja is a gyer-
mek éhség- és étkezési preferenciáinak és 
önszabályozási folyamatainak fejlődését. 
Akár diszfunkcionális étkezési szokást 
eredményezhet, ha éhség hiányában ösz-
tönöz evésre (pl. nyugtatásként).13 

A csecsemők etetés közbeni megfigye-
léseivel foglalkozó tanulmányok a csecse-
mők életkorra jellemző kommunikációs 
jelzéseiket vizsgálják videoelemzéssel. 
A csecsemők érdeklődésükkel jelzik étvá-
gyukat, motivációjukat, jelzéseik a gyorsan 
múló és átmeneti arckifejezésektől a finom 
vagy erőteljes gesztusokig terjednek. Moz-
gással és hangadással kommunikálnak, míg 
aztán kisded korban beszélni kezdenek. Az 
etetés oldaláról közelítve a válaszkészség 
mellett a szenzitivitást is nyomatékosítani 
kell. A híres kötődéskutató, Ainsworth14 
szerint akkor mondhatjuk, hogy egy szülő 
szenzitív, ha a gyermeke szempontjából 
képes látni a világot, empatizálni tud érzé-
seivel, vágyaival, „olvassa”, érti, jelzéseit és 

kommunikációját. Ainsworth ezzel a szülő 
mint észlelő és értelmező szerepére is rá-
világít, amire az étkezési interakcióknál 
már utaltunk. A hétköznapok világában 
előfordul, hogy a szülő nem (mindig) ész-
leli gyermeke táplálkozási jelzéseit; illet-
ve, ha észleli, nem megfelelően értelmezi 
azokat. A jelek és jelzések felismerése fel-
világosítással, oktatással elősegíthető (pl. 
rövid oktatófilm, 2. táblázat). De a kérdés 
ennél azért bonyolultabb. Elég, ha arra 
gondolunk, hogy a szülő ismeretein kívül 
különböző szinteken mennyi, egymással 
is kapcsolatba lépő tényező lehet hatással 

az étkezési helyzetre. A tünetértelmezés 
nehézségei közepette (1. ábra) gondolni 
kell, a teljesség igénye nélkül, a biológiai 
adottságokra, betegségekre (pl. hipotón 
csecsemő), szülőre (pl. mentális állapo-
ta), a gyermekre (pl. temperamentuma), 
a szülő-gyermek kapcsolatra (pl. hosszú 
kórházi tartózkodás miatti szeparáció), 
vagy a szülő-gyermek kapcsolaton túlmu-
tató szintekre (család, a fizikai környezet és 
adottságai, kulturális miliő, anyagi helyzet, 
az adott ország ellátórendszere). 

A válaszkész etetés gyakorlatát bon-
colgatva ismét egyértelmű az evés-etetés 
interakciók jelentősége. Lényeges, hogy 
a gyermek hogyan viselkedik, a szülő mit 
lát, hogyan értelmezi, ám az evési interak-
ció közvetlen megfigyelése is fontos lehet. 
A reszponzív etetés szempontjából szintén 
fontos mozzanat, hogy a szülő válaszkész 
legyen: vagyis a jól értelmezett igényre 
megfelelő választ adjon az időzítés és a vá-
lasz természete szempontjából is.  Ennek 
szükségességét felismerve a nemzetközi 
gyakorlatban az evés-etetés interakciók mi-
nőségének, illetve az érzékeny és válaszkész 
etetés objektív mérésére alkalmas eszkö-
zöket fejlesztenek és alkalmaznak. 

AZ INTERDISZCIPLINÁRIS (TEAM) 
ELLÁTÁS SZÜKSÉGESSÉGE  
AZ EVÉSZAVAROK KOMPLEX  
HÁTTERÉNEK MEGFELELVE 
Nemzetközi és hazai tanulmányok alapján 
egyértelmű evidencia nem áll rendelke-
zésre a kora gyermekkori evészavarok el-
látására. Az eddigi eredmények és klinikai 
tapasztalatok alapján multidiszciplináris 
megközelítésre van szükség, interdiszcip-
lináris team munkával, amelyben külön-
böző szakmai területek egymás szem-
pontjainak figyelembevételével dolgoznak 
közös céljuk érdekében.2,4

Kitekintve a nemzetközi ellátórend-
szerekre, számos példával találkozhatunk. 
Ilyen a „No Tube” evésterápiás központ 
(Ausztria), amely az evészavarban szen-
vedő, illetve szondafüggő gyermekek el-
látására specializálódott, illetve az Egye-
sült Államokban működő Marcus Autism 
Center, amely az autizmusban érintettek 
evészavarainak kezelésével foglalkozik 
(2. táblázat). Egyelőre kevés helyen, de 
Magyarországon is működnek olyan 
ellátóhelyek, ahol több szakmai terület 
dolgozik együtt.9,15,16 

Elsőként az organikus háttér kutatása 
kerül fókuszba, a lehetséges okok feltárá-
sával. A diagnosztika alapja a részletes és 
célirányos anamnézisfelvétel, majd a fizi-
kális vizsgálat. A perinatális események, 
a családi és általános orvosi anamnézis, 
a szomatikus- és mozgásfejlődési ada- 
tok, a szoptatás és a hozzátáplálás jel-
lemzői, valamint a kóros tünet megjele-
nésének, továbbá egyéb körülményeinek 
ismerete egyaránt szükségesek a probléma 
alapos megismeréséhez. Az orvosi kivizs-
gálás alkalmával – különösen súlyos eset-
ben – egyéb szakmai területek bevonására 
is sor kerül: gasztroenterológia, neuroló-
gia, orr-fül-gégészet, labor, képalkotó és 
egyéb diagnosztika. A medikális háttér 
szempontjából fókuszba kerülnek a figye-
lemkeltő jelek, melyek esetenként részle-
tes kivizsgálást igényelnek. Ide tartoznak 
a nyelészavarok, valamint a szomatikus 
fejlődési elmaradással járó állapotok.1 Ér-
demes megemlíteni, hogy az UpToDate17 
leírásában az elégtelen tápanyagbevitellel 
járó állapotoknál többek között a „helyte-
len táplálási technika és a megzavart anya-
gyerek kapcsolati tényező” is felsorolásra 
kerül. A csökkent étvágy és a nagyobb 
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adagok beviteli képtelenségét bemutató 
esetek között pedig az „orális averzió és 
probléma a különböző textúrákkal” mint 
oki tényezők szerepelnek.

Lényeges kérdés az evészavarral fog-
lalkozó szakemberek számára, hogy az 
evési készségek felmérésére és kezelésére 
lehetőség adódjon. A Pedagógiai Szak-
szolgálatoknál, a korai fejlesztéssel fog-
lalkozó intézményekben (pl. Budapesti 
Korai Fejlesztő Központ, más magánellátó 
intézmények) logopédusok és a korai fej-
lesztésben jártas gyógypedagógusok látják 
el ezt a feladatot. A nemzetközi iroda-
lomban „speech-language pathologist” 
és „occupational therapist” megnevezé-
sekkel találkozhatunk. Feladataik közül 
kiemelendő a kisgyermek fejlődési adott-
ságainak felmérése, ehhez illeszkedik az 
evésfejlődési jellemzők megfigyelése is. 
Fontos a rágás, nyelés problémáinak fel-
térképezése az egyéb körülmények figye-
lembevételével, többek közt előzmények, 
betegség, környezeti változások terén. 
Tevékenységük fontos eleme a különböző 
ingerekre való válaszadás jeleinek meg-
ítélése, ami bizonyos esetekben segítheti 
az evészavarok kezelését. Az evés megfi-
gyelése során az izomtónus, a testhelyzet 
és az önálló evéskészség felmérésére is 
sor kerül.18,19

Az interdiszciplináris team munkához 
kapcsolódó dietetikus feladata a táplá-
lékfelvétellel kapcsolatos információk 
összegzése, értékelése, valamint a szü-
lői tanácsadás. A táplálási előzmények, 
a szomatikus fejlődési adatok, az esetleges 
ételallergia, intolerancia jeleinek feltárá-
sa, illetve az étrendi jellemzők – étkezési 
gyakoriságok, időtartam – megismerése 
alapvetően fontosságú a probléma haté-
kony kezelése szempontjából.9 

Az organikus háttér, az evési kész-
ségek felmérése és a  táplálási adatok 
ismerete gyakran nem ad egyértelmű 
magyarázatot a kisgyermek tüneteire.  
Ilyenkor a zavarok további vizsgálatához 
a fejlődéspszichológia és a klinikai pszi-
chológia eszköztára nyújt lehetőséget. 
A megismert problémának megfelelően 
fejlődéspszichológiai vizsgálat, valamint 
pszichológiai diagnosztikai konzultáció 
adhat további információt a hatékony 
intervenció kialakításához az alábbi te-
rületekkel: gyermekgyógyászat és egyéb 

szakellátások20; pszichológia és pszichi-
átria; szülői egyéni, pár-családterápia, 
szülő-csecsemő konzultáció vagy korai 
fejlesztés.

A team részvevői között igen fontos 
szerep jut a csecsemő-gyermek szakápo-
lóknak, akik szakértelemmel támogatják 
a szülőket az etetési és gondozási helyze-
tekben, különösen kórházi körülmények 
között. A szerteágazó tevékenység köve-
tésében, az előjegyzések szervezésében 
pedig az egészségügyi operátor és admi-
nisztrátor játszik jelentős szerepet.

KÖVETKEZTETÉS
Közleményünkben a kora gyermekkori 
evészavarok multidiszciplináris megkö-
zelítésének szükségességét, illetve ezzel 
összhangban a kora gyermekkori mentális 
és lelki egészség (IECMH) szakterületé-
nek perspektíváját hangsúlyoztuk.

Összességében megállapítható, hogy 
a hatékony ellátás valójában a szülők 
aktív bevonásával, a kisgyermekekkel 
foglalkozó szakemberek, illetve a társ-
szakmák összefogásával érhető el. Java-
solt a kisgyermek problémáira, jelzéseire 
már annak megjelenéskor felfigyelni, 
a panaszt megfelelően értékelni, a csa-
ládokat szakértő tanácsokkal ellátni, 
illetve, ha szükséges, a zavar klinikumát 
követni. A zavar lehetséges okainak, 
diagnosztikai és intervenciós lehető-
ségeinek ismerete igen fontos a kora 
gyermekkori evészavar felismeréséhez 
és megfelelő ellátásához. 
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Szepszisszűrés eredményessége  
gyermeksürgősségi osztályon
DR. BOGLÁRI GÁBOR
Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika

A göteborgi egyetem oktatókórházaként működő Borås-i megyei kórház gyermek-
sürgősségi osztályán 2015 júliusától vezettük be egy, az esetleges szepszis korai 
felismerésére szolgáló pontrendszer használatát, ami eredményeink alapján jól teljesített 
a kevésbé, illetve a potenciálisan súlyos infekciók elkülönítése tekintetében.  
A jelen közlemény a pontrendszer használata során összegyűlt tapasztalatokat foglalja 
össze és elemzi.

Széles körű nemzetközi összefogás 
és évről évre megújuló kiváló irány-

elvek1,2 ellenére a szepszis továbbra is 
a gyermekkori vezető halálokok között 
szerepel világszerte.3,4 A kezelési eredmé-
nyek vizsgálatát, illetve összehasonlítását 
azonban nehezíti, hogy a kórkép definí-
ciója sem egységes.5,6 Felnőttek körében 
2016-ban új koncepció, a „szepszis 3” 
kritériumok kerültek bevezetésre,7 biztató 
javaslatok8,9 ellenére azonban gyermekek-
nél az ezzel összhangban levő osztályo-
zás nemzetközi konszenzussal történő 
elfogadása idáig nem történt meg. A to-
vábbra is (elvileg) életben lévő definíció, 
miszerint a szepszis a SIRS kritériumok 
infekció által okozott megléte10 gyakorlati 
alkalmazhatóságát számos kritika érte és 
éri.11,12 Abban azonban minden iránymu-
tatás egyetért, hogy a kórkép kimenetelét 
alapvetően befolyásolja a korai felismerés 
és a gyorsan megkezdett adekvát antibio-
tikus és folyadékterápia.1,2,13,14

A korai felismerés azonban, különösen 
egy zsúfolt gyermeksürgősségi osztályon, 
nem könnyű: banális infekciók nagyon 
hasonló anamnézissel, tünetekkel és fizi-
kális vizsgálati leletekkel jár(hat)nak, mint 
egy kezdődő súlyos szepszis, nem beszélve 
a gyermekek kompenzációs kapacitásá-
ról, amely a sokk előrehaladott stádiumáig 
képes maszkírozni az állapot tényleges 
súlyosságát. Ezt megkönnyítendő, számos 
helyi viszonyokra adaptált pontrendszer 
került kidolgozásra világszerte,15–18 ame-
lyek használatát a már idézett nagy nem-
zetközi protokollok1,2,14 is ajánlják.

A göteborgi egyetem oktatókórhá-
zaként működő Borås-i megyei kórház 
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gyermeksürgősségi osztályán 2015 júliu-
sától vezettük be egy, az esetleges szep-
szis korai szűrésére/felismerésére szolgáló 
pontrendszer használatát. A standardizált 
megközelítés célja egyrészt a kevesebb 
klinikai tapasztalattal rendelkező kollé-
gák munkájának megkönnyítése és ha-
tékonyabbá tétele, ezen keresztül pedig 
természetesen a betegellátás minőségének 
növelése volt. A pontrendszert az 1. táb-
lázat mutatja be.

A pontrendszer felvétele minden 
anam nesztikusan vagy aktuálisan lázas 
vagy egyéb infekcióra utaló tünettel (pl. 
torok-fülfájás, köhögés, hasmenés, kiütés/
purpura, csípős vizelet stb.) jelentkező, 
narancs vagy vörös triázskategóriába 
eső gyermeknél kötelező. Kiindulópon-
tunk alapján szepszis gyanúját kelti fel, 
amennyiben a beteg 3 pontot elér, azaz 
ha az infekció kapcsán (1) mentális stá-
tusza befolyásolt vagy (2) hypotensiós 
vagy (3) a fennmaradó öt kritériumból 
legalább három pozitív (vagy természete-
sen a fenti tünetek bármely kombinációja 
esetén, ha a pontszám minimum három). 
Ebben az esetben késlekedés nélkül el 
kell kezdeni az akut beavatkozási „cso-
magot”, amely vénabiztosításból, oxigén, 
folyadékbólus(ok) és antibiotikum adá-
sából, valamint diagnosztikus laborok 
levételéből áll.

Jelen közleményben a  kidolgozott 
pontrendszer használata során összegyűlt 
tapasztalatainkat, illetve a kiértékelése ré-
vén leszűrhető tanulságokat ismertetem.

A VIZSGÁLAT FELÉPÍTÉSE
Az eredmények kiértékelése retrospektív 
módon, a kórlapok/triázslapok áttanul-
mányozásával történt a 2013–2016 kö-
zötti négyéves időszakban. A narancs, 
illetve vörös triázskategóriába eső lázas 
betegeken kívül bevettük a vizsgálatba 
a súlyos infekcióra utaló diagnózissal 
(pneumonia, húgyúti infekció és központi 
idegrendszeri infekció) kiírt gyermekeket 
is. (Ennek oka az volt, hogy ne mulasszuk 
el olyan beteg kiértékelését, akinek álta-
lános állapota a jelentkezés pillanatában 
nem tette indokolttá a magas prioritású 
csoportba sorolását.) Ez összesen 4390 
megvizsgált kórlapot jelentett. A vizsgált 
periódus első 2 és fél éve a pontrendszer 
bevezetése előtti, következő 1 és fél éve 
pedig a bevezetése utáni időszakra esett. 
Összesen 73 beteg esetében teljesültek 
a pontrendszerünk alapján felállított szep-
sziskritériumok (ebből 40, a pontrendszer 
bevezetése előtti időszakban jelentkező 
beteg esetében természetesen csak ret-
rospektív módon). 

Vizsgálataink során két alapvető kér-
désre vártunk választ:

1. Segít-e egy viszonylag egyszerű 
pontrendszer a  beteg jelentkezésekor 
megkülönböztetni egymástól az enyhe, 
illetve potenciálisan súlyos infekciót?

2. Segít-e egy ilyen pontrendszer 
az antibiotikus, illetve folyadékterápia 
korábbi elindításában a potenciálisan 
súlyos fertőzéssel jelentkező betegek 
esetében?

EREDMÉNYEK
1. Segít-e egy szepszisszűrő pontrendszer 
a beteg jelentkezésekor megkülönböztetni 
egymástól az enyhe, illetve potenciálisan 
súlyos infekciót?

A kérdés megválaszolásához a teljes 
vizsgálati periódusban hasonlítottuk össze 
a szepsziskritériumokat kielégítő 73 bete-
get (a továbbiakban: „szepszis” csoport) 
azzal a 375 beteggel, akik a pontrendszer-
ben 2 pontot értek el (kontrollcsoport). 
Mindkét csoportban megvizsgáltuk az 
osztályos és intenzív osztályos felvételek 
arányát, az ápolási napok számát, a pozitív 
hemokultúrák előfordulását és a kiírási 
diagnózisokat.

A kontrollcsoportban a 375-ből 173 
esetben került sor kórházi felvételre (46%), 
3,2 napos átlagos ápolási idővel, míg 
a „szepszis” csoportban az arány 86%-os 
(63/73) volt, amit lényegesen hosszabb, 
5,2 napos ápolási idő követett. Intenzív 
osztályos felvételre az első csoportban 5 
esetben (1,3%), a második csoportban 
9 esetben (12%) került sor, ez csaknem 
tízszeres különbséget jelent. Az intenzív 
osztályos átlagos ápolási idő nem különbö-
zött a két csoportban, 2,6 ill. 2,7 nap volt. 
Hemokultúra-vizsgálat a kontrollcsoport-
ban 73 esetben történt, ebből 7 volt pozitív 
(9,6%). A szepszis csoportban 61 esetben 
vettünk le hemokultúrát, 24,6%-os találati 
aránnyal (15 pozitív eset). Ami a végső 
diagnózist illeti, a kontrollcsoportban do-
mináltak a légúti fertőzés és obstruktív 
tünet miatt érkező betegek (az esetek 
csaknem háromnegyede, 40 illetve 34%). 
Szepszis egyetlen esetben (0,3%) szerepelt 
kiírási diagnózisként. A „szepszis” csoport 
betegei között a leggyakoribb diagnózis 
a pneumonia volt (30%), tényleges szepszis 
diagnózist pedig 14 fő (19%) kapott. Az 
eredményeket az 2. táblázat foglalja össze.

2. Elősegíti-e egy szepszisszűrő pont-
rendszer az antibiotikus, illetve folyadék-
terápia gyorsabb megkezdését a potenciá-
lisan súlyos fertőzéssel jelentkező betegek 
esetében?

Vizsgálatunk második részében 
a „szepszis” csoport betegeit osztottuk 
kétfelé és hasonlítottuk össze egymással 
a pontrendszer bevezetése előtti (2013. ja-
nuár–2015. június, 40 beteg) illetve utáni 
időszakban (2015. július–2016. decem-
ber, 33 beteg). Megvizsgáltuk a betegek 

1. TÁBLÁZAT Szepszisszűrés pontrendszer 

 Láz vagy egyéb infekciós tünet Nem Igen

Mentális státusz Norm Befolyásolt* 3 pont

Vérnyomás Norm Hypotensiós** 3 pont

Pulzusszám Norm Tachycardia** 1 pont

Légzésszám Norm Tachypnoe** 1 pont

Kapilláris-újratelődési idő ≤2 sec <2 sec 1 pont

Bőrelváltozás Nincs Kiütés, purpura, hideg perifériák 1 pont

Vizeletmennyiség Norm Csökkent 1 pont

* RLS (Reactivity Level Scale) vagy GCS alapján. **Az életkornak megfelelő 90-es percentilis érték felett.
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észlelése és az antibiotikum, valamint az 
első folyadékbólus beadása között eltelt 
időt, a kórházi és intenzív osztályos fel-
vételek arányát és az ápolási napok szá-
mát, valamint a hosszú távú morbiditást 
(a mortalitás mindkét csoportban nulla 
volt). A két csoport általános jellemzői 
alapján jól összehasonlítható, sem az élet-
kor, sem a nemi megoszlás, kezdeti CRP, 
fehérvérsejtszám vagy laktátérték nem 
mutatott közöttük jelentős különbséget 
(3. táblázat).

A szűrés előtti csoportban az anti-
biotikum beadásáig eltelt idő átlagosan 
3,7 óra volt és a betegek 30%-a kapott 
antibiotikumot 1 órán belül. A szűrés be-
vezetése után az átlag 2,7 órára módosult, 
43%-os 1 órán belüli aránnyal (1. ábra, a). 
A folyadékbólus beadásáig átlagosan 3,5 
óra telt el a szűrés előtt (20%-os 1 órán 
belüli idővel), szemben a szűrés utáni 
csoport 2,2 órás idejével, ahol a betegek 
30%-a kapott 1 órán belül folyadékot 
(1. ábra, b).

A kórházi felvételek aránya lényegé-
ben megegyezett a két csoportban: 35/40 
(87%) vs. 28/33 (85%) a szűrés előtt illetve 
után, ez igaz az intenzív osztályos felvé-
telekre is (4/40, 10% vs. 5/33, 15%). Az 
ápolási idő tekintetében azonban már 
észlelhető különbség, 5,6 nap volt a szűrés 
bevezetése előtti és 5 nap a szűrés utáni 
csoportban (2. ábra, a). Jelentősebb a dif-

ferencia az ITO-n töltött időt illetően, 3,7 
nap vs. 1,8 nap (2. ábra, b). Ami a hosszú 
távú következményeket illeti, mindkét 
csoportban 2-2 betegnél észleltünk ma-
radandó morbiditást (1 epilepszia és 1 
krónikus veseelégtelenség a szűrés előtt, 
valamint 1 epilepszia és 1 krónikus colitis 
a szűrés után).

MEGBESZÉLÉS
Ami az első kérdést illeti, vizsgálataink 
alapján a minimum 3 pontot elérő betegek 
esetében jóval nagyobb arányban került 
sor kórházi (85%) és intenzív osztályos 
(12%) felvételre, mint azoknál, akik para-
métereik alapján a pontrendszerben csak 
2 pontot értek el (45 ill. 1,3%). A „szep-
szis” csoportban jóval hosszabb volt az 
átlagos ápolási idő (5,2 vs. 3,2 nap), va-
lamint a pozitív hemokultúrák aránya 

(24,6 vs. 9,6%) is. A teljes kórlefolyás 
ismeretében meghatározott kiírási diag-
nózis közül csupán egy esetben állapítot-
tak meg szepszist a kontrollcsoport 375 
betegében (0,3%), szemben a „szepszis” 
csoportban észlelt 19%-os előfordulási 
aránnyal. Mindezek alapján kijelenthető, 
hogy a pontrendszer jól teljesített a kevés-
bé, illetve potenciálisan súlyos infekciók 
elkülönítésének tekintetében.

A 375, 2 pontot elérő beteg esetében 
a messze legmagasabb arányban jelent-
kező kombináció (nem meglepő módon) 
a tachycardia + tachypnoé volt (316 eset). 
Miután a vizsgálati kritériumok között 
a láz is feltételként szerepelt, az érvény-
ben lévő definíció alapján10 ezek a be-
tegek mindannyian szepszis diagnózist 
kellett volna, hogy kapjanak – ez az adat 
is alátámasztja a gyermekkori szepszis 
diagnosztikus kritériumai újragondolásá-
nak időszerűségét. Egyéb paraméterek az 
alábbi arányban bizonyultak pozitívnak: 
kapilláris-újratelődési idő 7,5%, bőrel-
változás 6,5%, csökkent vizeletürítés 5%. 
(Megjegyzés: bármennyire is fontos és 
érzékeny, a megbízható anamnesztikus 
adatok nyerésének nehézségei sajnos 
megkérdőjelezik a legutóbbi paraméter 
gyakorlati használhatóságát.) 

A „szepszis” csoport betegei között 
(73 fő) 40 esetben szerepelt a tudatzavar 
(13 esetben önállóan) a diagnosztikus 
kritériumok között, hipotenzió csak két 
esetben volt észlelhető. Tachycardia 26, 
tachypnoé 23, megnyúlt kapilláris-telődé-
si idő 13, bőrelváltozás 6, csökkent vize-
letürítés 5 esetben szerepelt a paraméterek 
valamilyen kombinációjában – némiképp 
meglepő, hogy az első két paraméter 
nemcsak nem elég specifikus (ezt eddig 
is tudtuk), de nem is bizonyult elég érzé-

2. TÁBLÁZAT Kórházi és intenzív osztályos felvétel, átlagos ápolási idő és diagnózis szerinti 
megoszlás a kontroll és „szepszis” csoport betegeiben 

Kórházi 
felvétel

Ápolási 
napok

ITO  
felvétel

ITO 
napok

Pozitív 
hemo-
kultúra

Diagnózis Szepszis 
diag-
nózis

Betegek 

2 ponttal 

(kontroll

csoport): 

375 fő

173/375 

45%

3,2 5/375 

1,3%

2,6 7/73 

9,6%

Légúti infekció: 149, 40% 

Asztma/obstruktív: 128, 34%

GE: 26, 7% 

HI: 15, 4% 

Vírusinfekció/egyéb: 57, 15%

1/375   

0,3%

Betegek 3 

vagy több 

ponttal („szep

szis” csoport):  

73 fő

63/73   

86%

5,2 9/73   

12%

2,7 15/61   

24,6%

Pneumonia: 22, 30% 

GE: 10, 14% 

HI: 8, 11%

KIR: 5, 7%

Egyéb: 22, 30%

14/73   

19%

GE: gastroenteritis, HI: húgyúti infekció, KIR: központi idegrendszeri infekció

3. TÁBLÁZAT Betegek statisztikai és laboratóriumi jellemzői a szepszisszűrés bevezetése előtti 
és utáni csoportban

Átlag-
életkor

Fiú:lány 
arány

Kezdeti CRP 
átlagérték

Kezdeti fehér-
vérsejt  szám 
átlagérték

Kezdeti 
laktát 
átlagérték

Pozitív 
hemokultúra

1. csoport: 40 fő 2 év 4 hó 2:1 71 11,2 2,1 8/32, 25%

2. csoport: 33 fő 3 év 4 hó 1,3:1 98 12 2,2 7/29, 24%
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kenynek, hogy megkönnyítse a szepszis 
diagnózisának felállítását. A fentiek alap-
ján elképzelhető, hogy a jövőben táblá-
zatunkban kisebb módosításokat hajtunk 
majd végre (pl. a kapilláris-újratelődési 
idő és a bőrelváltozások egy paraméterbe 
olvasztását és a vizeletürítés nem kötelező 
kritériumként történő használatát).

Ami a második kérdést illeti, mind 
az antibiotikum, mind a folyadékbólus 
beadásáig eltelt idő javult a szűrés beve-
zetése után (3,7 vs. 2,7 óra ill. 3,5 vs. 2,2 
óra) és szignifikánsan nőtt azon betegek 
aránya is, akik egy órán belül kapták meg 
a szükséges ellátást (30 vs. 43% illetve 20 
vs. 30%). Örvendetes a javulás, az adatok 
mégsem tölthetnek el minket megelége-
déssel: bőven van mindkét időinterval-
lumon javítanivaló és messze még a cél, 
hogy betegeink minimum 2/3-a egy órán 
belüli adekvát ellátáshoz jusson. A téma 
folyamatos felszínen tartása és az ered-
mények monitorizálása mindenesetre 
reményt ad a további fejlődésre.

Nem hallgathatjuk el természete-
sen a vizsgálat korlátait sem. Az adatok 
analízise egyetlen intézet beteganyagát 
érinti, egy eleve szelektált csoportban 
(magas prioritású triázskategória plusz 
láz/infekció). Még ezen szelektált cso-
porton belül is csak viszonylag limitált 
esetszámot tudtunk feldolgozni: a 4390 

megvizsgált esetből 375-ben (8,5%) il-
letve 73-ban (1,6%) teljesültek részben 
vagy egészében (2 ill. 3 pont) az általunk 
felállított kritériumok. A leírtakból kö-
vetkezik az is, hogy a második kérdés 
vizsgálatánál csak 40, illetve 33 beteget 
tudtunk összehasonlítani egymással. Az 
eredmények ezek alapján biztatóak, de 
az adatok megerősítése érdekében kívá-
natos volna a vizsgálat több intézetre és 
lényegesen magasabb esetszámra történő 
kiterjesztése. 

KÖVETKEZTETÉS
Egy egyszerű, a gyermeksürgősségi osztá-
lyon gyors fizikális vizsgálattal és a vitális 
paraméterek felvételével megállapítható 
pontrendszer hasznos lehet a potenciáli-
san súlyos infekciók korai felimerésében 
és a kevésbé súlyos fertőzésektől való 
megkülönböztetésben. Ezzel számos be-
teget mentesíthetünk további felesleges 
(adott esetben invazív) vizsgálatoktól, 
amivel párhuzamosan a rendelkezésre 
álló (gyakran limitált) emberi és eszkö-
zös erőforrások is észszerűbben volnának 
felhasználhatók. A legtökéletesebb pont-
rendszer sem pótolhatja a sokéves klinikai 
tapasztalatot (ez nem is lehet célja), de 
előnye éppen abban áll, hogy a szubjektív 
megítélést csökkentve a kezdő kollegák 
kezében is gyors döntést tesz lehetővé. 

Mindez elősegítheti az adekvát terápia 
minél gyorsabb megkezdését, ami jelen-
legi tudásunk szerint a szepszis sikeres 
kezelésének egyik (ha nem a legfonto-
sabb) tényezője.
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Castleman-betegség gyermekkorban
DR. CSÓKA MONIKA
Semmelweis Egyetem, II.sz Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

A Castleman-betegség (CD) vagy angiofollicularis limfoid hyperplasia ritka betegség, 
egy olyan poliklonális lymphadenopathia, ahol a nyirokcsomók megnagyobbodásának 
hátterében számos különböző klinikai és patológiai kép állhat. A Castleman-betegség 
etiológiája továbbra is ismeretlen. Az unicentrikus (UCD) betegségformák prognózisa 
kiváló, szinte minden beteg meggyógyul. A multicentrikus formák (MCD) esetében  
a HHV-8-pozitív betegségek rosszabb prognózissal társulnak, mint az idiopátiás formák. 
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A CASTLEMAN-BETEGSÉG TÖRTÉNETE
Az unicentrikus Castleman-betegséget 
először Benjamin Castleman írta le egy 
beteg esetében 1954-ben, majd később, 
1956 júliusában 13 beteg esetét összefog-
lalva írt egy közleményt. Ennek emlékére 
2018 óta július 23-a a Castleman-betegség 
világnapja. 1984-ben több, multicentrikus 
betegségben szenvedő páciensről számol-
tak be, akik közül néhányan Kaposi-sar-
co mával asszociált formában szenvedtek. 
1995-ben HIV-pozitív betegekben írták le 
a HHV-8-fertőzés összefüggését Castle-
man-betegséggel. A diagnosztikus krité-
riu mok és a betegség definíciója 2016-ban 
jelent meg, ami nagymértékben segítette 
a betegség diagnosztizálását, valamint 
patofiziológiai hátterének megértését. Az 
idiopátiás multicentrikus forma (iMCD) 
diagnosztikus kritériumai 2017-ben ke-
rültek leírásra, 2018-ban pedig megje-
lent az első nemzetközi terápiás ajánlás 
idiopátiás multi centrikus CD-ben szen-
vedő betegek számára. A gyermekkori 
Castleman-betegség rendkívül ritka, pon-
tos előfordulási gyakorisága nem ismert. 
Ismereteinket a klinikai megjelenéssel, 
terápiával, prognózissal kapcsolatban 
részben esetközlések, részben kis eset-
számú összefoglaló közlemények segítik. 
Sem a diagnózis felállításához, sem pedig 
a kezelés megtervezéséhez nem állnak 
rendelkezésre gyermek gyógyászati aján-
lások, ezért a betegek ellátása a felnőtt 
ajánlások mentén történik.

ETIOLÓGIA
A Castleman-betegség pontos etio ló-
giája tisztázatlan, a gyermekkori be-
tegségek jelentős hányada idiopátiás. 
A multi centrikus betegségek is lehet-
nek ismeretlen etiológiájúak, de ebben 
a csoportban gyakrabban igazolódik 
HHV-8-infekció. A gyermekgyógyászati 
eseteket a felnőttekkel összehasonlítva, 
még MCD esetében is ritkán kimutatha-
tó a HHV-8, leginkább endémiás terü-
leteken igazolható. Az irodalomban le-
írásra került gyermekben Epstein–Barr 
vírus- (EBV-) fertőzéshez asszociáltan 
kialakult CD is.

A gyermekkori idiopátiás MCD 
egy idio  pátiás limfoproliferatív kórkép, 
amely leginkább egy autoinflammációs 
betegségnek felel meg: fokozódik az IL-

6-szekréció, mely leginkább a nyirok-
csomók germinális centrumát érinti.

KLINIKAI MEGJELENÉS, SZÖVETTAN
A betegség klinikai megjelenése alapján 
gyermekkorban is két formát különíthe-
tünk el: unicentrikus és multicentrikus 
formát. A CD-t a limfoid szövetek jelentős 
túlnövekedése, follicularis hyperplasiája 
jellemzi vaszkuláris proliferációval és 
plasmocytosissal. Ugyanakkor nem lim-
foid szövetekben is előfordulhat. A szövet-
tani kép alapján hialin vaszkuláris és 
plazmasejtes variánst, valamint kevert 

és plazmablasztos típust lehet megkülön-
böztetni. A betegség csoportokra osztható 
humán herpeszvírus 8 (HHV-8) pozitivi-
tás vagy negativitás alapján is. A HHV-
8-pozitív MCD tipikusan plazmablasztos 
hisztopatológiai képet mutat. A hialin 
vaszkuláris típus jellemzően unicentrikus 
megjelenésű, enyhébb lefolyású és nem 
társulnak hozzá általános tünetek, vagy 
csak nagyon enyhék. A plazmasejtes típus 
gyakran multicentrikus, nagyon agresszív 
lefolyású és plazmasejtes proliferáció jel-
lemzi. A kevert típus a fenti két szövettani 
entitás keveréke. 

Az MCD-re jellemzőek a  multi-
centrikus léziók, melyek a nyirokcsomó-
kat és számos szervet (máj, lép, ritkábban 
vese, tüdő, agy, ízületek) is érintenek, és 
immunológiai és hematológiai eltérések-
kel is társulnak. MCD esetében gyak-
ran vannak jelen szisztémás gyulladásos 
tünetek. Az MCD minden életkorban 
ritkább, mint az UCD, de legritkábban 
gyermekeknél diagnosztizáljuk. Ugyan-
akkor az MCD prognózisa jobb a gyer-
mekek körében, mint a felnőtt betegek-
nél. Az MCD kialakulásában a humán 
herpeszvírus 8 (HHV-8) játszhat kulcs-

szerepet. A HHV-8 limfotróp és onkogén 
vírus, mely a Kaposi-sarcoma kialaku-
lásáért felel. MCD általában szerzett 
(HIV, immunszuppresszív kezelés) vagy 
veleszületett immundeficiencia talaján 
alakul ki. Gyermekkori MCD gyakrabban 
jelentkezik HHV-8 endémiás területeken, 
bár ennek kóroki szerepét itt sem sikerült 
igazolni.

TÜNETEK
A Castleman-betegség kezdeti tünetei 
nagyon sokrétűek, utánozhatják más 
kórképek megjelenését, ami nehezíti 
a felismerését. A gyermekek kezdetben 
panaszmentesek lehetnek, és a betegség 
(jellemzően unicentrikus formában) vé-
letlenül derül ki egyéb okból végzett UH-
vizsgálat során. A betegek a fájdalmas 
vagy fájdalmatlan nyirokcsomó-megna-
gyobbodás által kiváltott lokális panaszok 
miatt is jelentkezhetnek. Előfordulhat az 
is, hogy általános tünetek (visszatérő láz, 
gyengeség, fogyás) megjelenése jellemzi 
a kórképet. Az irodalomban coeliakiát 
utánzó, krónikus hasmenéssel járó kórké-
pet, vagy autoimmun betegségeket után-
zó eseteket is leírtak. MCD-ben hepato-
splenomegalia, ritkán tüdő vagy központi 
idegrendszeri érintettség is előfordulhat.

KÉPALKOTÓ ÉS LABORATÓRIUMI 
VIZSGÁLATOK, INVAZÍV 
DIAGNOSZTIKA
A diagnózis felállításához az érintett régió 
ultrahangvizsgálata javasolt, melyet min-
den régióra kiterjedő MR-vizsgálat követ. 
Amennyiben lehetőség van rá, javasolt 
lehet a klinikai besorolást FDG-PET-/
CT-vizsgálattal alátámasztani.

A betegeknél rutinszerűen szüksé-
ges a vérkép, máj- és vesefunkciók, LDH, 
CRP, süllyedés, immunglobulin, IL-1- 
és IL-6-szintek meghatározása, HHV-8 
PCR végzése, HIV-diagnosztika, klinikai 
kép függvényében pedig EBV-szerológiai 
vizsgálat.

A megnagyobbodott nyirokcsomók-
ból biopsziás mintavételre van szükség, 
amely a lokalizált betegségformákban ra-
dikális eltávolítás vagy MCD-ben nyílt 
biopsziás mintavétel lehet. A diagnózis 
felállításakor nagyon fontos a megfelelő 
információátadás a klinikus, radiológus 
és patológus között.

|  A Castleman-betegség kezdeti 
tünetei nagyon sokrétűek, 
utánozhatják más kórképek 
megjelenését, ami nehezíti 
a felismerését.
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A CASTLEMAN-BETEGSÉG  
GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
VONATKOZÁSAI
A multicentrikus Castleman-betegség 
(MCD) nagyon ritkán fordul elő gyer-
mekeknél. Perifériás lymphadenopathia 
jellemzi, melyhez szisztémás tünetek 
és gyulladásos laboratóriumi marke-
rek társulhatnak. A szisztémás tünetek 
unicentrikus formában is megjelenhet-
nek, de gyakrabban és súlyosabb for-
mában vannak jelen MCD-ben. A CD 
valódi gyakorisága a gyermekek körében 
ismeretlen, és prevalenciája a becslések 
szerint kevesebb, mint 1/100 000.

A legtöbb esetet felnőtt betegeknél 
írták le. A lokalizált CD formáknál az 
előfordulási csúcs az élet harmadik és ne-
gyedik évtizedében, míg a multicentrikus 
formáknál az élet negyedik és ötödik 
évtizedében fordul elő. Gyermekeknél 
a Castleman-betegséget túlnyomórészt 
tizenéves korban diagnosztizálják – ez 
általában lokalizált forma. Csak a HHV-8-
endémiás területeken magasabb az MCD 
előfordulása a gyermekpopulációban. 
Azonban még ezeken a területeken sem 
igazolt megbízhatóan a HHV-8 etiológiai 
szerepe a megbetegedésekben, amelynek 
hátterében a nem megfelelő diagnosztika 
is állhat. A CD minimálisan gyakoribb 
a lányok körében, bár van adat azonos 
megoszlásra is a nemek között. 

A gyermekgyógyászati betegekkel 
foglalkozó kevés összefoglaló közlemény 
közül kettő emelhető ki: Sopfe és munka-
társai (2019) az Egyesült Államokban 2 
központ összesen 24 betegének, Borocco 
és munkatársai Franciaországban 23 gyer-
meknek az esetét dolgozták fel retros-
pektív módon. Ezen közlemények mel-
lett esetközlések jelentek meg, amelyek 
különböző szempontok alapján korábbi 
esettanulmányokat is összefoglalnak. 

Sopfe és munkatársai nem HHV-8-
endémiás területen élő betegek adatait 
dolgozták fel. Retrospektív multicentrikus 
vizsgálat keretében 2 centrumban össze-
sen 24 gondozott beteg adatait tanulmá-
nyozták 2005 és 2017 között. A betegek 
0–26 évesek voltak a diagnózis időpont-
jában, ami alapján csak betegeik egy része 
tartozott a gyermek populációba, a többi-
ek fiatal felnőttek voltak (AYA). A betegek 
medián életkora 13,2 év volt. A leggya-

koribb lokalizáció a fej-nyaki régió volt 
(18,44%), melyet a hasi régió (18,28%) 
követett. A betegek 44%-a általános tüne-
teket (fáradtság, étvágytalanság, fogyás) 
mutatott. A betegek 44%-ánál fájdalmat-
lan vagy fájdalmas nyirokcsomó-duzzanat 
volt a vezető tünet, de előfordult, hogy 
más okból végzett UH-vizsgálat írta le vé-
letlenszerűen a megnagyobbodott nyirok-
csomót. Egyetlen betegnek sem volt olyan 
társbetegsége, amely lymphadenopathiát 
okozhatott volna. A betegek 78%-a hialin-
vaszkuláris szövettani csoportba tartozott, 
17%-a plazmasejtes variáns volt, és ext-

rém ritka volt a kevert típus. A betegek 
egy részénél történt CRP, süllyedés, vala-
mint HIV és HHV-8 szerológiai vizsgálat. 
Ez utóbbi minden vizsgált betegnél nega-
tív eredményt adott. A vizsgált betegek 
mintegy felénél CRP-emelkedést és/vagy 
süllyedésfokozódást észleltek, a betegek 
mintegy 33%-a anaemiás volt.

A betegek radiológiai kivizsgálá-
sa UH-, CT- és/vagy MR-vizsgálattal 
történt. A betegek harmadánál történt 
FDG-PET vizsgálat a sebészi beavatko-
zás előtt. Ezt követően a betegség kiter-
jedésétől függően biopsziás mintavétel 
vagy radikális sebészi reszekció történt. 
A diagnózis alapját a hisztopatológiai 
vizsgálat képezte. 

Az UCD csoportba tartozó betegek-
nél a sebészi eltávolítás volt a leggyako-
ribb terápiás beavatkozás, de előfordult, 
hogy csak követés történt. Ebben a cso-
portban egyetlen beteg sem kapott ke-
moterápiát, és 100%-os volt a gyógyulás. 
Felnőtt UCD esetében a teljes túlélés 
(OS) 91–98%.

A betegek negyedének volt MCD 
csoportba tartozó betegsége. Ők vala-
mennyien HHV-8-negatívak voltak. 

A betegek medián életkora 10,8 év volt 
(1,8–14,7 év), 83%-uk volt fiú. A felnőtt 
konszenzuskritériumok alapján törté-
nő besorolást nézve, valamennyiüknél 
volt jelen major kritérium, szisztémás 
tünetek a  betegek 67%-ánál voltak 
észlelhetők a diagnóziskor. Egy beteg 
szívelégtelenséget okozó mediastinalis 
lymphadenomegalia miatt a későbbiek-
ben szívtranszplantációt igényelt. Egy 
beteg a  revideált konszenzuskritériu-
moknak megfelelően TARFO szindró-
ma tüneteit mutatta: thrombocytopaenia, 
anasarca, myelofibrosis, veseelégtelenség 
és organomegalia. Egyetlen betegnek sem 
volt polineuropátiája, pedig az a felnőtt 
MCD-s betegek között gyakori. Egysé-
ges kezelési javaslat hiányában a bete-
gek kezelése a klinikus döntésén alapult, 
ami meglehetős terápiás heterogenitást 
eredményezett. A 6 betegből 3 kombinált 
kemoterápiát és immunterápiát kapott 
első vonalban: R-CHOP-t (rituximab, 
ciklofoszfamid, vinkrisztin, prednizolon) 
tocilizumabbal kiegészítve. Közülük egy 
betegnél a nyirokcsomók parciális se-
bészi eltávolítása is megtörtént. A többi 
beteg egyéb (sebészi és/vagy metotrexát, 
talidomid, szteroid) előkezelést is kapott. 
Egy MCD-beteg esetében a kórkép EBV-
fertőzéshez asszociáltan alakult ki. Az 
MCD-s betegek között gyakoribb volt 
a  relapszus előfordulása (50%), mint 
UCD-s betegek esetében. Ugyanakkor 
egyetlen beteg sem halt meg az MCD cso-
portban sem. A felnőtt MCD esetek tel-
jes túlélése irodalmi adatok alapján (OS) 
55–77%. Ebben a jelentős különbségben 
az is szerepet játszik, hogy a vizsgált gyer-
mek/fiatal felnőtt populáció valamennyi 
betege idiopátiás (HHV-8-negatív) be-
tegségben szenvedett, melynek felnőttek 
körében is kedvezőbb a prognózisa, mint 
a HHV-8-pozitív eseteknek. Az eredmé-
nyeket ugyanakkor az alacsony esetszám 
is torzíthatta.

Borocco és munkatársai 1994 és 2018 
között CD-vel diagnosztizált gyerme-
kek adatait dolgozták fel egy retrospek-
tív, multicentrikus vizsgálat keretében. 
A betegek átlagéletkora 11,47 év volt. 
A  betegek háromnegyede UCD, ne-
gyede MCD diagnózissal rendelkezett. 
A munkacsoport vizsgálta a betegek első 
tüneteitől a diagnózis felállításáig eltelt 

|  A diagnózis felállításához  
az érintett régió 
ultrahangvizsgálata javasolt, 
melyet minden régióra kiterjedő 
MR-vizsgálat követ.
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időt, mely UCD esetében 8,16±10,32 
hónap volt, azonban MCD esetében 
5,15±5,81 év volt, amely jelentős diag-
nosztikus és terápiás késést jelentett. 
UCD-ben a betegek harmada mutatott 
általános tüneteket. Láz UCD esetében 
a betegek 17%-ánál, MCD-ben szinte 
valamennyi esetben jelen volt. Egyetlen 
betegnél sem sikerült sem HIV-, sem 
HHV-8-fertőzést igazolni. Öt betegnél 
történt autoinflammatorikus génmutá-
ció-analízis, amely 3 betegnél igazolt 
kóros eltérést. A terápia változatos volt, 
irányelvek híján a kezelőorvos döntése 
alapján történt. UCD esetében döntő-
en sebészi volt a kezelés, alkalmanként 
szteroidkezeléssel, ritkán sugárkezeléssel 
kombinálva, míg MCD-esetekben a ke-
zelésben szerepet kapott a tocilizumab, 
rituximab, anakinra, szteroidok, kemo-
terápia és szplenektómia is. A túlélés 
mindkét betegcsoportban 100%-os volt.

KEZELÉS
A gyermekgyógyászati irodalmat át-
tekintve az UCD kezelése jellem zően 
lokális. Amennyiben lehetséges, az 
érintett nyirokcsomó(k) radikális eltá-
volítása javasolt. Amennyiben ez nem 
lehetséges vagy lokális kiújulás észlelhető, 
kortikoszteroid-kezelés javasolt, illetve 
ritkán lokális sugárkezeléssel lehet a se-
bészi ellátást kiegészíteni.

Többször relabáló vagy MCD esetek-
ben nincs egyértelmű terápiás javaslat. 
Kortikoszteroid-kezelés mellett adható 
kemoterápia, esetleg rituximabbal (anti-
CD20 monoklonális ellenanyag) kiegé-
szítve. Alkalmazható humán interleukin-1 
receptor elleni ellenanyag, anakinra is. 
Magas IL-6-szint esetén hatékonynak bi-
zonyult az interleukin-6 receptor elleni 
monoklonális ellenanyag, a tocilizumab, 
illetve esetközlések ismertek a siltuximab 
(IL-6 molekula elleni ellenanyag) haté-
kony gyermekgyógyászati alkalmazásával 
kapcsolatban is.

A kezeléssel kapcsolatban nincs 
egyértelmű gyermekgyógyászati terá-
piás ajánlás. Jelenleg a döntés a klinikus 
kezében van. A kezelés összeállításánál 
figyelembe kell venni a betegség loka-
lizációját, kiterjedését, az általános tü-
neteket és a laboratóriumi eltéréseket, 
valamint a gyermek esetleges társbeteg-

ségeit. A gyermekgyógyászati Castleman-
betegek kezelése során a felnőtt betegek 
ellátásával kapcsolatban szerzett tapasz-
talatokra támaszkodunk.

ÖSSZEFOGLALÁS
A gyermekkori Castleman-betegség na-
gyon ritka entitás, sem a patogenezise, 
sem a pontos előfordulási gyakorisága 
nem ismert. Mivel elvétve igazolható 

HHV-8- vagy HIV-infekció jelenléte, 
feltételezhetően az immunrendszer pri-
mer regulációs zavara áll a háttérben. 
Az előfordulási gyakoriságban a  fel-
nőttek körében jellemző nemek közötti 
különbség a gyermekkorú betegeknél 
nem jelenik meg. A  betegek három-
negyedénél unicentrikus formát lehet 
diagnosztizálni. 

A betegség, különösen a multi cent-
rikus betegségformában, jelentős késéssel 
(UCD-ben átlagosan 8 hónap, MCD-ben 
5 év) kerül felismerésre, ami terápiás 
késést okoz. Ez szignifikánsan eltér a fel-
nőtt adatoktól, ahol UCD 5-6, MCD 3 
hónapon belül kerül diagnosztizálásra. 
Szerencsére ez a diagnosztikus késede-
lem nem rontja a betegek prognózisát, 
mivel a gyermek betegek túlélése mind-
két csoportban 100%. A betegség felis-
merése késésének okai között szerepelhet 
az, hogy a betegség rendkívüli ritkasága 
miatt a gyermekgyógyászok nem gon-
dolnak rá. Ugyanakkor az aspecifikus 
tünetek is terelhetik a klinikus gondol-
kodását egyéb kórképek (malignitás, 
immunológiai betegségek, fertőzések) 
irányába. Késleltetheti a  diagnózist 
a nem megfelelő képalkotó és labora-
tóriumi diagnosztika, valamint a klini-

kus és patológus közötti nem megfelelő 
kommunikáció is. A 2017-ben megjelent 
konszenzus kritériumok a gyermekek 
diag nosztizálását is segíthetik. 

Az évek során a biológiai terápiák 
megjelenésével (anti-CD20, anti-IL-6, 
anti-IL-1 monoklonális ellenanyagok) 
a terápia is jelentősen átalakult. MCD 
esetében a tocilizumab gyermekeknél 
is első vonalbeli kezelés lett, akárcsak 
a felnőtt betegeknél. Ugyanakkor egy-
előre nincsenek adataink sem a kezelés 
ideális időtartamáról, sem az esetleges 
hosszú távú mellékhatásokról. A betegek 
megfelelő ellátását széles körű tájékoz-
tatás, országosan centralizált ellátás, kö-
zös nemzetközi adatbázis létrehozása 
segíthetné.
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A súlyos elhízás prevalenciája 21 európai ország 
kisiskolásai körében
DR. BUDAI LÍVIA PhD, SZAKGYÓGYSZERÉSZ

A 6–9 éves európai gyermekek körében a súlyos elhízás prevalenciája  
1% és 5,5% között változik – régiótól, országtól függően.

Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) gyermekkori túlsúly és el-

hízás felmérésére vonatkozó kezdemé-
nyezésének (WHO Childhood Obesity 
Surveillance Initiative, WHO COSI) kö-
szönhetően már több mint 10 éve két-
évenkénti gyakorisággal mérik a 6–9 éves 
gyermekek körében a túlsúly és az elhízás 
prevalenciáját.

Az iniciatíva lehetővé tette, hogy az 
eltelt időszakban több mint 40 ország, 
köztük több mint 20 európai ország rész-
vételével, több mint félmillió gyermek 
adatait összegyűjtve képet alkothassunk 
a gyermekkori elhízás gyakoriságáról.

A rendelkezésre álló adatokból a sú-
lyos elhízás (= kóros elhízás) gyakori-
ságáról is tájékozódhatunk. A WHO 

COSI-ban részt vevő 21 európai ország 
– köztük Magyarország – 2007 és 2013 
közötti adatainak az elemzésével fény 
derül arra is, hogy melyik európai or-
szágban mennyire gyakori a kisiskolás-
kori súlyos elhízás, továbbá mennyire 
befolyásolja a gyermek neme, illetve az 
anya képzettségi szintje a gyermekkori 
kóros elhízás rizikóját.
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A GYERMEKKORI ELHÍZÁS SÚLYOS 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMA
Több mint 2400 populáció bázisú vizs-
gálat eredményei szerint 1975 és 2016 
között a gyermekkori és a serdülőkori 
testtömegindex (BMI) növekedő tenden-
ciát mutatott. 2016-ban világszerte körül-
belül 213 millió gyermek volt túlsúlyos, és 
124 millióra volt tehető az elhízott 5–19 
évesek száma.

A gyermekkori elhízás negatív követ-
kezményekkel jár: a szinte azonnal je-
lentkező pszichológiai problémák mellett 
a későbbiekben számos megbetegedés (pl. 
2-es típusú cukorbetegség, dyslipidaemia, 
nem alkoholos zsírmáj, hypertonia, co-
ronariás szívbetegségek) fokozott koc-
kázatával kell számolni. A súlyos elhízás 
– a túlsúllyal és az elhízással szemben is  – 
plusz rizikót hordoz, egyrészt a rosszabb 
kardiometabolikus rizikóprofil, más-
részt a korábban jelentkező vaszkuláris 
diszfunkció, illetve a  szubklinikai 
atherosclerosis vonatkozásában.

Míg az elhízás a legtöbb esetben fo-
kozott kalóriabevietellel függ össze, ad-
dig genetikai, környezeti, metabolikus, 
mentális, kulturális és szocioökonómiai 
faktorok is szerepet kapnak a probléma 
kialakulásában.

A gyermekkori súlyos elhízásra vo-
natkozóan egységes és szabatos definíció 
nem létezik. Nehezíti a helyzetet, hogy 
a WHO másként (gyermeknövekedés-
vizsgálatokból ismert referencia görbe 
alapján) definiálja azt, mint az USA-beli 
CDC vagy az elhízással foglalkozó IOTF 
(International Obesity Task Force).

A SÚLYOS GYERMEKKORI ELHÍZÁS 
EURÓPAI LISTÁJA
A WHO COSI program keretében három 
nagyszabású felmérés történt a gyermek-
kori elhízás tekintetében az európai orszá-
gokban, 2007/2008-ban, 2009/2010-ben, 
illetve 2012/2013-ban. A különböző „kö-
rökben” 12, 14, illetve 19 európai ország 
vett részt; ami összesen 21 ország közre-
működését takarja. A felmérés részeként 
az adott országokban 0,1 kg, illetve 1 mm 
pontossággal mérték a gyermekek testtö-
megét és testmagasságát, előre megadott 
útmutatás alapján. Az említett vizsgálatok-
ban összesen 636 933 fő 6–9 éves gyermek 
vett részt (323 648 fiú és 313 285 lány). 

A résztvevő európai országok között 
nagy különbségek mutatkoztak a WHO 
definíció szerint mért gyermekkori sú-
lyos elhízás tekintetében (lásd 1. táblázat). 
A súlyos elhízás prevalenciája a svéd és 
moldovai gyermekeknél tapasztalt 1% és 
a máltai gyermekek körében regisztrált 
5,5% között változott. A dél-európai or-
szágokban (Görögország, Málta, Olasz-
ország, Spanyolország, San Marino) volt 
a legmagasabb, 4% fölötti a kóros elhízás 
gyakorisága, míg a nyugat- és észak-euró-
pai országokban (Belgium, Írország, Nor-
végia, Svédország, Lettország, Litvánia) 
mutatkozott a legalacsonyabbnak, 2% alatti 
prevalenciával. A közép- és kelet-európai 

országok (Albánia, Bulgária, Csehország, 
Magyarország, Moldova, Románia, Szlové-
nia, Észak-Macedónia) által mutatott kép 
heterogén volt, 1% és 4% közötti kóros el-
hízás gyakoriságokkal. Míg Bulgáriában és 
Észak-Macedóniában inkább a dél-euró pai 
gyakorisági adatokhoz hasonlítottak a szá-
mok, addig Moldovában és Albá niá ban az 
alacsonyabb volt, 1,0% és 1,2%.

Megjegyzendő, hogy azokban az orszá-
gokban, ahol a kóros elhízás gyakorisága 
magasnak mutatkozott, ott a túlsúly és az 
elhízás gyakorisága is jellemzően magas 
volt. Számos országban minden 4. elhízott 
gyermek súlyosan elhízottnak minősül. 
A helyzet Bulgáriában, Máltán és Észak-
Macedóniában még rosszabb, ott minden 
3. elhízott gyermek súlyosan elhízott. El-
lenben azokban az országokban, ahol az 
elhízás ritkábbnak számít, az elhízottaknak 
csak kevesebb, mint 20%-a kórosan elhízott.

A WHO-szerinti definíciót alapul véve 
a gyermekkori súlyos elhízás gyakoribb 
a fiúknál, mint a lányoknál. Számos or-
szágban, ahol a különbség szignifikánsnak 
mutatkozott, a fiúk körében több mint két-
szer gyakoribb volt a kóros elhízás, mint 
a lányoknál. Megjegyzendő, hogy az IOTF 
limitértékeinek a használatával ez a nem-
beli különbség nem ilyen markáns.

Asszociáció igazolható a gyermekek 
kóros elhízása és az anyák képzettségi 
szintje között. Az alacsony vagy közepes 
képzettségi szintű anyák gyermekeinél 
gyakoribb a kóros elhízás, mint a magasan 
képzett anyák gyermekeinél.

LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK,  
BEAVATKOZÁSI PONTOK
Az iskolaközpontú egészségpromóciós 
beavatkozások azok, amik valamennyi 
gyermeket, szocioökonómiai háttértől 
függetlenül elérnek, és amik ilyen módon 
fontos alternatívát kínálnak az egészség-
ügyi egyenlőtlenségek felszámolására, 
a kóros elhízás terén is. Erőfeszítésekre 
és beruházásokra van szükség annak ér-
dekében, hogy az iskolák az egészséges 
életmódot támogató helyek legyenek. 
Emellett, a gyermekek reklámkitettségét 
csökkenteni kell a cukorban, sóban vagy 
zsírban gazdag ételek vonatkozásában.  

FORRÁS
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6547273/

1. TÁBLÁZAT A súlyos elhízás prevalenciája 
(WHO definíció alapján) a 6–9 éves gyermekek 
körében a WHO COSI 2007/2008, 2009/2010 
és 2012/2013 mérések alapján, országonkénti 
bontásban

Ország Vizsgá-
latban 
részt vevő 
gyermekek 
száma

Súlyos elhízás 
prevalenciája 
(%) (95% 
konfi dencia-
intervallum)

Albánia 3312 1,2 (0,9–1,7)

Belgium 397 209 1,7 (1,7–1,8)

Bulgária 5848 4,0 (3,5–4,6)

Csehország 3634 2,2 (1,8–2,8)

Észak-Macedónia 4919 4,4 (3,8–5,1)

Görögország 10 616 4,8 (4,1–5,7)

Írország 4395 1,6 (1,2–2,1)

Lettország 9561 1,9 (1,6–2,2)

Litvánia 9324 2,2 (1,9–2,5)

Magyarország 1231 3,1 (2,2–4,4)

Málta 6458 5,5 (4,9–6,1)

Moldova 2573 1,0 (0,7–1,5)

Norvégia 8328 1,4 (1,1–1,7)

Olaszország 95 089 4,3 (4,1–4,5)

Portugália 6262 3,4 (3,0–3,9)

Románia 4274 2,2 (1,8–2,8)

San Marino 278 4,6 (2,7–7,8)

Spanyolország 7747 4,0 (3,2–4,8)

Svédország 3716 1,0 (0,7–1,4)

Szlovénia 47 205 3,0 (2,8–3,2)

Törökország 4951 2,2 (1,8–2,7)



TÁMOGASSA IMMUNRENDSZERÉT
D-VITAMINNAL

A D-VION D-vitamin tartalma hozzájárul
az immunrendszer normál működéséhez.1

1 Egészségre vonatkozó állítások, lásd A BIZOTTSÁG 432/2012/EU RENDELETE.
2 Németország vény nélkül kapható D-vitamin piacán, az Insight Health Markdaten 2019. március – 2020. február időszakra vonatkozó,  
patikai eladások adatai alapján.

D-VION 2000 NE D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő lágy kapszula. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott,
vegyes étrendet és az egészséges életmódot! • Magyarországi kapcsolattartó: P&G Hungary Kkt. 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38.
+36-1-451-1256 • MAT-HU-VIGANTOL-21-000003 • (2021.01.23.)
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CIKKREFERÁTUM

A Neisseria meningitidis baktérium együttélése  
az emberi szervezettel
DR. BUDAI LÍVIA PhD, SZAKGYÓGYSZERÉSZ

A Neisseria meningitidis (meningococcus) egy Gram-negatív baktérium, 
melyet az emberek 4–20%-a tünetmentesen hordoz a nasopharynx 
területén. Azonban ismeretlen okokból, a baktérium képes bejutni 
a véráramba, ahol már az egyik legártalmasabb sejten kívüli patogénnek 
számít, az esetek 10–15%-ában fatális kimenetű megbetegedéseket okoz.
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A N. meningitidis okozta fertőzések 
molekuláris hátterének, a humán 

gazdaszervezettel kialakuló kölcsönha-
tásainak a  megértéséhez a  baktérium 
két, egymástól jelentősen különböző 
környezetben mutatott sajátosságait ér-
demes megismerni. Kérdés, hogyan képes 
ugyanaz a baktérium a nasopharynxban, 
a mucust termelő epithel-sejtek felszínén 
egy komplex mikrobiom részeként tar-
tósan jelen lenni és bizonyos esetekben 
áttörve a nyálkahártyán a vérben, illetve 
a cerebrospinalis folyadékban életben 
maradni.

A NASOPHARYNX KOLONIZÁLÁSA
A légutakat borító nyálkahártyát befedő 
mucusréteg egyrészt fizikai barrierként 
funkcionál, másrészt megkönnyíti az 
epithel-sejtek ciliáris aktivitását. Ez a fo-
lyamat segíti a nyálkahártya megtisztu-
lását, mivel ennek segítségével különféle 
részecskék, köztük a baktériumok a tüdő 
és az orrüreg felől a garatba jutnak, ahol 
lenyelésre kerülnek. Érdekes módon  
a N. meningitidis baktériumot nem tá-
volítja el a fent említett folyamat, ennek 
következtében összegyűlnek a  naso-
pharyngealis régióban.

A mucus ismert módon bak te rio-
szta ti kus és bakteriolitikus tulajdonságú, 
ami annak köszönhető, hogy egyrészt 
alacsony glükózkoncentrációjú, táp-
anyagokban és vasban szegény közeg, 
másrészt a komplement rendszer össze-
tevőit, ún. antimikrobiális peptideket, 
valamint a baktériumok mucushoz való 
kötődését megakadályozó szekretorikus 
immunglobulin A-t tartalmaz.

A N. meningitidis az előbb ismertetett 
„zord” körülményekhez több szempont-
ból is alkalmazkodott: glükózt, piruvátot 
és laktátot egyaránt tud szénforrásként 
hasznosítani, nagy hatásfokkal képes az 
alacsony vastartalmú környezetből vasat 
felvenni, IgA-proteázt bocsát ki, emellett 
a poliszacharid tok segíti a veleszületett 
immunrendszerrel szembeni küzdelmét, 
és az antimikrobiális peptidekkel szem-
ben is sikeresen védekezik.

Az előbbieken kívül a  legfrissebb 
vizs gálatok rámutattak arra, hogy a N. 
me ningitidis speciális ún. polimorf toxi-
nokat alkalmaz annak érdekében, hogy 
sikeresen kerüljön ki a nasopharynxban 

zajló kórokozók közötti kompetitív ver-
sengésből. Ez a versengés különösen ki-
fejezett a hipervirulens cc11 klónnál.

A N. meningitidis nasopharynxban 
történő kolonizációja során egy olyan 
köteges hálózat jön létre, ami kihor-
gonyozza és egymáshoz is rögzíti 
a meningococcusokat. Minél jelentősebb 

bakteriális tömeg, azaz biomassza ala-
kul ki ilyen módon, annál nagyobb a N. 
meningitidis vérbe történő átjutásának 
az esélye és/vagy a humán populációban 
való elterjedésének a mértéke.

ÁTJUTÁS A VÉRÁRAMBA, AZ 
ENDOTHEL-SEJTEK KOLONIZÁLÁSA
Jelenleg pontosan nem ismert az a me-
chanizmus, ami révén a me nin go coc-
cu sok elhagyják a  nasopharynxot és 
bejutnak a véráramba. Leginkább azt 
feltételezik, hogy aktív transzlokáció 
útján a baktériumok a sejt belsejébe ke-
rülnek, majd sejten belüli egységekben 
„közlekednek”. Hangsúlyozandó, hogy 
bizonyos körülmények, így a vírusos 
infekciók és bizonyos klimatikus körül-
mények, melyek feltételezhetően károsít-
ják a légúti epitheliumot, hozzájárulnak 
a meningococcus okozta fertőzésekhez.

Amint a meningococcusok bejutnak 
a vérbe, hasonló virulenciafaktorok se-
gítik a túlélésüket, mint a mucusban: 
a po li szacharid tok, a lipo oligo sza cha-
ri dok, H-faktor-kötő fehérje, egy spe-

ciális pumpa és négy különböző, a vas 
felvételére alkalmas transzporter.

Egyedülálló módon, a  meningo-
coc cusok testszerte nagy kiterjedésű 
csoportokat képeznek a  kapillárisok 
endothel-sejtjeinek belső felszínén, így 
a lépben, a bőrben, a májban, a vesében 
és az agyban. Az endothel-sejtek sejtek 
közötti kapcsolatait károsítják, fokoz-
zák a véralvadási folyamatokat, melyek 
a  kapillárisok működési zavaraihoz, 
trombusok kialakulásához, vérzések-
hez vezethetnek. E folyamat tünete a jól 
látható bőr alatti bevérzések fellépése.

A meningococcusok endothel-sej tek-
kel való kölcsönhatása a humán sejtek-
re jellemző. Nem humán sejtek esetén 
ez a fajta kölcsönhatás nem alakul ki, 
mely gátat szab az endothel-sejtek és 
a meningococcusok közötti kölcsön-
hatások in vivo tanulmányozásának. 
Remélhetőleg a jövőben sikerül áthi-
dalni ezt a  nehézséget a  humanizált 
állatmodellekkel.

A legújabb ismeretek alapján a me-
nin gococcusok mikroerekhez való kö-
tődése kulcsfontosságú a kórlefolyásuk 
szempontjából. Így azok a stratégiák, 
melyek az adhéziót meggátolják, kihasz-
nálhatók a N. meningitidis okozta kórkép 
terápiájában. Nemrégiben azonosították 
az ún. IV. típusú pilusokat, amik kulcs-
szerepet kapnak a kötődésben, és elvesz-
tésük a meningococcusok motilitásának 
és adhéziójának a sérülésével jár. Érde-
kes módon két, a pszichotikus állapo-
tok kezelésében alkalmazott fenotiazin 
vegyület (trifluoperazin, tioridazin) 
kaphat szerepet a pilusok károsításá-
ban és a pilussal rendelkező kóroko-
zók okozta fertőzések kórlefolyásának 
a befolyásolásában.

ÖSSZEFOGLALÁS
A Neisseria meningitidis nasopharynx 
területén és a vérben kialakuló kolonizá-
ciójának a megismerése, illetve a bakté-
rium epithel- és endothel-sejtekkel való 
molekuláris kölcsönhatásainak a feltá-
rása új utakat nyithat a meningococcus 
okozta megbetegedések megelőzésében 
és terápiájában.

FORRÁS
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6899865/
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Fertőző Agyhártyagyulladás
FIGYELEM!
-  a meningococcus C baktérium is okozhatja 1,3

-  lefolyása gyors és kiszámíthatatlan 2

-  akár 24 órán belül tragikus kimenetelű lehet 2

-  a legtöbb megbetegedés a csecsemők között fordul elő 1

Hazánkban az esetek egyharmadát a meningococcus C 
baktérium okozza.1 Védje pácienseit továbbra  
is meningococcus ellen.

NeisVac-C szuszpenziós injekció előretöltött fecsken-
dőben C szerocsoportú meningococcus poliszacharid 
konjugált, adszorbeált vakcina 

Hatóanyag: Összetétel adagonként (0,5 ml-es adagban):  
C szerocsoportú Neisseria meningitidis (C11 törzs) polisza-
charid (de-O-acetilált) 10 mikrogramm, tetanus toxoid  
fehérjével konjugálva 10-20 mikrogramm, hidratált alumíni-
um-hidroxid adjuvánshoz adszorbeálva (Al3+) 0,5 mg
Terápiás javallatok: A NeisVac-C két hónapos kor feletti 
csecsemők, valamint gyermekek és felnőttek esetén aktív 
immunizálására szolgál C csoportú Neisseria meningitidis 
okozta invazív betegség megelőzésére. A NeisVac-C  
alkalmazásának a hivatalos ajánlásokon kell alapulnia.
Adagolás: Jelenleg nem állnak rendelkezésre adatok az  
alapimmunizálás és az emlékeztető oltások során alkalma-
zott különböző C csoportú konjugált meningococcus vakci-
nák alkalmazásával kapcsolatban. Az alapimmunizálás során 
és emlékeztető oltásként lehetőség szerint ugyanolyan 
vakcinát kell alkalmazni. Alapimmunizálás: Csecsemők 2-től 
4 hónapos korig: Két, egyenként 0,5 ml-es adaggal oltandók, 
legalább 2 hónapos időközzel. Csecsemők 4 hónapos kortól, 
idősebb gyermekek, serdülők és felnőttek: 0,5 ml egyszeri 
alkalommal. Emlékeztető oltás: Csecsemőknél a 2-12 hóna-
pos korban végzett alapimmunizáció befejezése után emlé-
keztető oltást kell beadni hozzávetőlegesen 12-13 hónapos 
korban, legalább 6 hónapos időközzel az utolsó NeisVac-C 
oltás után. 12 hónapos vagy idősebb korban immunizált 

egyéneknél az emlékeztető oltás szükségességét  
még nem igazolták.
Az alkalmazás módja: A NeisVac-C vakcinát intramuscularis 
injekcióban kell beadni, kisgyermekeknek lehetőleg a comb 
elülső-oldalsó régiójának izomzatába, idősebb gyermekek-
nek, serdülőknek és felnőtteknek a deltaizomba.  
12–24 hónapos korban az oltóanyag a két régió (deltaizom 
és a comb elülső-oldalsó régiója) bármelyikébe beadható. 
Ellenjavallatok: A készítmény hatóanyagával vagy bár-
mely segédanyagával szembeni túlérzékenység, a tetanus 
toxoidot is beleértve. A védőoltások általános szabályainak 
megfelelően heveny lázas betegség esetén annak lezajlásáig 
el kell halasztani a NeisVac-C szuszpenzió beadását.
A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2021. július 5. 
OGYI-T-8389/01-03
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási 
előírását, mely az alábbi honlapon érhető el:
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=s-
how_details&item=21181 az Alkalmazási előírás letöltésével.
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: 
Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
1123 Budapest Alkotás u. 53. MOM Park „A” épület 
Tel: 488-3700 www.pfizer.hu 
Az aktuális fogyasztói árat a 
http://www.neak.gov.hu/iframes/gyogyszerkereso honlapon 
a termék nevének beírásával tekintheti meg.
Orvosi rendelványhez kötött gyógyszer.

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park „A” épület
Tel: 06 1 488-3700 www.pfizer.hu PP-NVC-HUN-0044
Anyag lezárásának dátuma: 2021.09.23.

1. NNK Tájékoztató a meningitis epidemica járványügyi helyzetéről a 2019/2020 járványügyi évben.
Elérhető: https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/Meningococcus/meningo_2019_2020.html 
Utolsó megtekintés: 2021.07.30. 2. Thompson MJ, Ninis N, Perera R, Mayon-White R, Phillips C, Bailey L,  
Harnden A, Mant D, Levin M. Clinical recognition of meningococcal disease in children and adolescents. 
Lancet. 2006 Feb 4; 367(9508):397-403. doi: 10.1016/S0140-6736(06)67932-4. PMID: 16458763.  
3. Módszertani levél az invazív meningococcus betegségről. II. átdolgozott kiadás, 2017. Elérhető: https://
www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/modszertani_levelek Utolsó megtekintés: 2021.07.30
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ADHD-ról árulkodó jel lehet a beszédzavar
DR. BUDAI LÍVIA PhD, SZAKGYÓGYSZERÉSZ

Az ADHD esetén jellemző beszédzavar részleteiben való megismerése 
a klinikusok számára is segítséget jelenthet a diagnózis felállításában. 

A beszédbeli eltévelyedések vagy 
– ahogy az angol nómenkla-

túra is sugallja – „lin guistic mazes” 
(lingvisztikai la birin tusok) gyako-
riak a gyermekek, sőt még a felnőt-
tek beszédében is. Különféle hibák 
sorolhatók ide: (1) hosszú, legalább 
2 másodperces, alkalmanként töl-
telékszavakkal (pl. tudod, uhh stb.) 
kitöltött, máskor pedig kitöltetlenül 
hagyott, csendes szünetek („Akarok 
… menni.”), (2) ismétlések, amik 
a dadogáshoz hasonlítható módon 
hangokra, szótagokra vagy egész szavakra 
terjedhetnek ki („Én, én, én akarok men-
ni.”), (3) korábban kimondott szavak javít-
gatásai, cseréi („Ettem, vettem a boltban”), 
illetve (4) ún. „árva”, befejezetlen kifejezé-
sek („Mentem a …”). 

Miközben a fenn példákkal is emlí-
tett beszédzavarok pontos oka vagy célja 
ismeretlen, leszögezhető, hogy a beszéd-
ben való jelenlétük a gyengébb nyelvi 
feldolgozó/végrehajtó funkciókkal állhat 
összefüggésben. A különféle hipotézisek 
alapján a „gondolat – grammatikai megal-
kotás – fonológiai tervezés – artikuláció” 
folyamatsorban történhet valamilyen za-
var, ami megakasztja az illetőt a folyama-
tos, szünetek/ismétlések/javítgatások/be-
fejezetlen kifejezések nélküli beszédben. 
Rispoli és mtsai a nyelvi zavarokat a be-
szélő monitorozási folyamatára vezetik 
vissza, ami során az illető szembesül azzal, 
hogy mást mondott, mint amit mondani 
szándékozott.  

A figyelemhiányos hiperaktivitás 
zavaros (ADHD; Attention Deficit and 
Hiperactivity Disorder) gyermekeknél 
jellemzőek a beszédzavarok – erről már 
korábbi tudományos munkákban is be-
számoltak. Redmond és mtsai 2004-ben 
leírták, hogy az ADHS-s gyermekek be-
szédében szünetek, ismétlések, javítgatások 
és/vagy elhagyott kifejezések egyaránt elő-
fordulnak. Leírták azt is, hogy az ADHD-s 

gyermekek beszédében a különféle beszéd-
beli „eltévelyedések” gyakoribbak, mint 
a tipikus nyelvi fejlődést mutatóknál.

HOGYAN BESZÉLNEK AZ ADHD-S 
GYERMEKEK ÉS KAMASZOK?
Egy friss vizsgálatban részleteiben vették 
górcső alá azt, hogy milyen jellegű be-
szédhibák fordulnak elő az ADHD-s gyer-
mekeknél és kamaszoknál. A vizsgálatba 
4 és 13 év közötti, ADHD-diagnózissal 
rendelkező gyermekeket és kamaszokat 
(n=25; 17 fiú, 8 lány) vontak be, miközben 
kizárták a vizsgálatból azokat, akiknél az 
ADHD-n kívül bármilyen egyéb mentális 
zavar fennállt. Továbbá, azokat sem vonták 
be a vizsgálatba, akiknél hallásvesztést ta-
pasztaltak az audiometriai vizsgálat során. 

Az ADHD-s gyermekeknél és kama-
szoknál tapasztalt beszédzavarok csopor-
tosításán kívül arra is kiterjedt a vizsgálat, 
hogy a beszédzavarok a narratív szövegek-
ben vagy inkább a párbeszédekben for-
dulnak elő; továbbá, keresték az esetleges 
kapcsolatokat a tapasztalt beszédzavar és 
az ADHD-szimptómák súlyossága, illetve 
a kognitív képességek között.

ÖNMAGUK BESZÉDÉT JAVÍTGATÓ 
GYERMEKEK ÉS KAMASZOK
Az ADHD-s gyermekekkel és kamaszokkal 
végzett vizsgálat rámutatott arra, hogy a fi-
atalkorú ADHD-soknál a beszédzavar sajá-

tos formái vannak jelen. Az ADHD-s 
gyermekeknél és kamaszoknál jóval 
gyakoribbnak bizonyultak a javítga-
tások, mint a szünetek (p=0,01) vagy 
a dadogásszerű vagy egyéb ismétlé-
sek (p<0,01). A nyelvi revíziók száma 
esetükben magasabbnak bizonyult, 
mint az ismétlések és a kitöltött szü-
netek száma együttvéve.

A (töltelék)szavakkal kitöltött 
szünetek alig voltak jellemzők 
az ADHD-soknál. Ugyanakkor, 
a szünetek szavakkal való kitöltése 

a párbeszédes megnyilvánulásokban jel-
lemzőbbnek bizonyult, mint az elbeszélő, 
narratív szituációkban.

A revíziók száma pozitív korrelá-
ciót mutatott az életkorral, vagyis minél 
idősebb volt az ADHD-s gyermek vagy 
kamasz, annál inkább jellemző volt a be-
szédére önmaga javítgatása.

A jelen vizsgálatban a beszédbeli „el-
tévelyedések” (javítás, töltelékszó, szünet, 
ismétlés, befejezetlen kifejezés) az összes 
szó 6,2%-ánál jelentek meg. Összehason-
lításul: Redmond korábbi (2004) vizs-
gálatában, 5–8 éveseknél ez az arány az 
összes szó 8,5%-át tette ki, míg a tipikus 
(egészséges) nyelvi fejlődést mutató gyer-
mekeknél az arány 5,8% volt. 

A friss vizsgálatból az is kiderült, 
hogy az ADHD-soknál tapasztalható 
beszédzavar és annak komponensei nem 
mutatnak kapcsolatot sem az ADHD-s 
szimptómák súlyosságával, sem pedig 
a verbális vagy nem verbális intelligen-
ciahányadossal (IQ).  

ÖSSZEGZÉS
Az ADHD esetén jellemző beszédzavar 
részleteiben való megismerése a kliniku-
sok számára segítséget jelenthet a diag-
nózis felállításában. 

FORRÁS
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7213479/
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NYUGTATÓ CUMI: KELL-E, 
SZABAD-E?
A gyermeknevelés számos, a gya-
korló szülőket egymással is szem-
behelyező kérdésekkel teli ingovány. 
Kevés olyan kérdés van azonban, ami 
olyan élénk vitákat tudna generálni 
körükben, mint a „Cumizhat-e a gye-
rek vagy sem?” kérdés. Vagyis, van-e 
létjogosultsága a nyugtató cuminak, 
és ha igen, akkor milyet érdemes vá-
lasztani, és azt mikortól meddig hasz-
nálhatja a csecsemő/gyerek? 

Világszerte, felmérésektől függő-
en 60–80% közötti értékeket kapunk 
a csecsemő- és kisgyermekkori cu-
mizás gyakoriságát illetően.1 A cumi 
rendszerint megnyugtatja a gyerme-
ket, oldja a stresszt, segít az elalvás-
ban, vallják azok, akik a cumizás mel-
lett érvelnek. Ugyanakkor, nehéz róla 
leszokni, és előreálló felső fogakhoz 
vagy nyitott harapáshoz vezethet a tartós 
cumizás, mondja a másik oldal. 

A legújabb tudományos eredmények 
tekintetében kijelenthető, hogy a cumi 
kategorikus tilalma már a múlté. Ez derül 
ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
dokumentumából is, ami szerint: az azt 
igazoló adatok fényében, hogy a szoptatá-
si arányok nem különböznek szignifikán-
san attól függően, hogy az adott csecsemő 
kapott-e cumit, alapvetően nem tiltott 
a cumi használata. Azonban a szülőknek 
objektív tájékoztatást kell kapniuk az elő-
nyökről és a hátrányokról, hogy tájékozott 
döntést hozhassanak.6

Plusz egy érv lehet a cumi mellett az, 
hogy a nyugtató cumi szopása csökkent-
heti a hirtelen csecsemőhalál rizikóját. 
Az USA Gyermekgyógyászati Társasága 

(American Academy of Pediatrics; AAP) 
2016 őszén egy aktualizált irányelvet jelen-
tetett meg. Az AAP ajánlása a szülőknek 
és a gyermekgondozóknak segít abban, 
hogy minél biztonságosabb feltételeket 
biztosíthassanak a csecsemők alvásához, 
ideértve a bölcsőhalál vagy hirtelen cse-
csemőhalál kockázatának a redukálását. 
Az irányelv alapján a csecsemőknek nyu-
godtan adható nyugtató cumi napközben 
vagy lefekvéskor.7

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy 
a cumi adásával célszerű addig várni, amíg 
beáll az újszülött normális szopási rendje 
(ez általában 2–4 hetet vesz igénybe a meg-
születés után), és csak ezután próbálkozni 
ezzel a fajta „nyugtató eszközzel”, derül 
ki az AAP és a WHO anyagaiból. A ké-
sőbbiekben is fontos, hogy a szülők csak 

mértékkel éljenek a cumi adásának le-
hetőségével, mivel annak a használata 
higiénés aggályokat is felvethet (lásd 
pl. földről felszedett cumi), valamint 
a cumizás befolyásolhatja a szájüreg és 
a fogak fejlődését – fogalmaz a WHO 
dokumentuma.2,6

CUMIZÁS ÉS/VAGY  
SZABÁLYOS FOGAZAT?
Az elmúlt években világszerte az 
ortodontikus kezelések számának 
a növekedését lehetett tapasztalni. Az 
adatokból az derül ki, hogy az okok 
között kiemelkedő helyen szerepel 
az újszülöttek/csecsemők/gyermekek 
cumizása. USA-beli adatok alapján az 
egy-két éves gyermekek 54%-a cu-
mizik. Ezzel is összefügghet az, hogy 
a nyitott harapás (amikor a metsző-
fogak nem érnek össze harapáskor 
a vertikális távolság miatt) gyakori-

sága egyéves kor alatt 4%-ra tehető, míg 
annak a gyakorisága a 2 évesnél idősebb 
gyermekek körében már 33%-os. Ezt a te-
óriát erősítik 2011-es brazil eredmények is, 
amik alapján a 30–59 hónapos gyermekek 
40%-a cumizik, és a gyermekek 30%-ánál 
igazolható az anterior nyitott harapás.2

Összességében: a  nyugtató cumik 
tartós használata és a fogak rendellenes 
pozíciója összefüggnek egymással a kis-
gyermekeknél és a kamaszoknál. A nem 
megfelelő formájú cumival való tartós cu-
mizás akár maradandóan is befolyásolhatja 
a fogak és a fogágy fejlődését, ilyen módon 
kockáztatva a különféle harapási rendelle-
nességek kialakulásának az esélyét.2 

Mit tehet a szülő? Ha már leszoktatni 
nem tudja/akarja a gyermeket a cumiról, 
abban az esetben érdemes olyan anyagú 

Cumi, ami nyugtatja a gyermeket, és csökkenti 
a rendellenes fognövekedés kockázatát 
DR. BUDAI LÍVIA PHD, SZAKGYÓGYSZERÉSZ

A cumizás nem szükségszerűen vezet rendellenes fognövekedéshez, és 
következményes rágásbeli nehézségekhez, logopédiai problémákhoz. 
Vizsgálatok is alátámasztják azt, hogy a megfelelő anyagú és formájú nyugtató 
cumi (MAM Perfect) természetes szájzáródást tesz lehetővé, és csökkenti 
a rendellenes fognövekedés rizikóját.1–5
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és formájú cumit használni, ami igazoltan 
támogatja a normális fognövekedést.

MEGOLDÁS: SPECIÁLIS, 
ORTODONTIKUS CUMI
Szakemberek, köztük gyermekfogorvosok, 
fogszabályozó szakemberek közreműkö-
désével tervezve ma már rendelkezésre 
állnak olyan nyugtató cumik, amik hasz-
nálata természetes szájzáródást tesz lehe-
tővé, illetve amik használata nem növeli 
a rendellenes fognövekedés kockázatát.3

Úgy tűnik, hogy a megoldás kulcsa 
a kellően puha cumianyag, illetve az extra 
vékony, lapos cumiszívóka-nyak. A puha 
anyag a könnyű elfogadást és a gyermek 
megnyugtatását szolgálja, illetve teret 
enged a nyelvnek, hogy az a természetes 
pozícióját elfoglalhassa. A lapos nyaki 
részre visszavezethetően pedig a fogaknak 
több helyük van a normál növekedéshez, 
és így csökken a szabálytalan növekedés 
kockázata.3 A MAM által 2009-ben ter-
vezett MAM Perfect cumi – 15 egyéb, 
kereskedelmi forgalomban lévő, szilikon 
anyagú cumival való összehasonlításából 
kiderül, hogy a MAM Perfect – átlagosan 
36–76%-kal vékonyabb és 2–8-szor pu-
hább, mint az egyéb cumik. Számokban 
kifejezve: a MAM Perfect cumi nyaki ré-
szének a szélessége 15,4 mm, míg a vas-
tagsága csupán 2,5 mm.2 

Már longitudinális vizsgálatok is alá-
támasztják azt, hogy a MAM Perfect cumi 
elősegíti a fogak egészséges fejlődését.1–5

Egyébként egészséges, 12 és 48 hó-
napos korú, cumizó és ennek követ-
keztében előreálló felső fogakkal vagy 
nyitott harapással rendelkező gyerme-
keknél (n=11) vizsgálták azt, hogy a ko-
rábbi (hagyományos) cumijuk speciális, 
ortodontikus (MAM Perfect) cumira való 
cseréje miként hat a gyermekek fogazatá-
ra.2,4 A hat hónap elteltével tartott kont-
rollvizsgálaton megállapítható volt, hogy 
a gyermekeknél a vizsgált MAM Perfect 
cumi szignifikáns javulást idézett elő: az 
előreálló fogaknál a horizontális távol-
ság átlagosan 3,62 mm-ről 2,19 mm-re 
csökkent, miközben a nyitott harapásnál 
a távolság átlagosan –3,44 mm-ről –2,00 
mm-re redukálódott. Megállapítható te-
hát, hogy a MAM Perfect cumi használata 
6 hónap alatt az állapot javulásához vezet 
azoknál a gyermekeknél, akiknél előreálló 

felső fogsor vagy nyitott harapás tapasz-
talható. Ilyen módon a hagyományos 
cumikról a MAM Perfect cumira való 
áttérés minimalizálja a nyitott harapás és 
az előreálló felső fogak esélyét.2,4

Egy másik vizsgálatban 86 gyer-
mek (16–24 hónaposak, átlagos életkor 
20,3 hónap) bevonásával és 3 csoportba 
randomizálásával vették górcső alá azt, 
hogy már kialakult nyitott harapás esetén 
miként befolyásolja az alkalmazott cumi 
típusa azt, hogy 3, 6, 9, illetve 12 hónap el-
teltével milyen mértékű az esetleges rend-
ellenes fognövekedés.1,4 A gyermekek egyik 
csoportjánál a korábbi cumit MAM Perfect 
cumira cserélték; a második csoportba 
soroltaknál továbbra is a korábban alkal-
mazott cumit használták, míg a harmadik 
csoportba tartozókat a vizsgálat során le-
szoktatták a cumizásról. A vizsgálati idő-
szak végén, 12 hónap elteltével, a cumiról 
leszokók és a MAM Perfect cumit haszná-
lók csoportjainál a felső és alsó fogak kö-
zötti, milliméterben kifejezett horizontális 
távolság egymással megegyezőnek adódott 
(3,1 mm). Ezzel szemben a hagyományos 
cumival cumizók csoportjában nagyobb 
távolságértéket tapasztaltak (3,6 mm).1,4 
Összefoglalva elmondható, hogy a fog-
növekedési rendellenességek csökkentése 
érdekében továbbra is a cumizásról való 
leszokás tűnik a leginkább célravezetőnek, 
ami „spontán remodelling”-hez, vagyis 
normál helyzetű fogak kialakulásához ve-
zethet. Tény azonban, hogy a cumit letenni 
meglehetősen nehéz. A citált vizsgálatban 
3 gyermeknél alakult ki ujjszopás a cumiról 
való leszokást követően. „Második legjobb 
megoldásként” használható speciális cumi 
(MAM Perfect), ami – a vizsgálat alapján – 
az előreálló fogak korrigálása vonatkozá-
sában éppen olyan hasznosnak bizonyul, 
mint a cumizás mellőzése.1,4

HA MÁR CUMIZIK A GYEREK, NEM 
MINDEGY, HOGY MIVEL
A csecsemők és kisgyermekek több mint 
fele cumizik – derül ki a  felmérések-
ből. Noha a nyugtató cumi használata 
stresszoldó és elalvást elősegítő a gyer-
mekeknél, illetve a cumizás mellett szól 
a SIDS kockázat csökkentése is, néhány 
árnyoldala is lehet annak, ha a gyermek 
túlságosan gyakran veszi a szájába a cu-
mit, netán hosszú hónapokon, éveken át 

cumizik. A tartós cumizás akár mara-
dandóan is előnytelenül befolyásolhatja 
a fogak és a fogágy fejlődését. Emiatt, két 
és fél éves kor fölött a szakemberek nem 
javasolják a cumizást.4

Azonban, nem minden nyugtató cumi 
egyforma. Annak érdekében, hogy a cu-
mizás fognövekedésre kifejtett negatív 
hatása minimalizálható legyen, már 
rendelkezésre állnak olyan cumik, amik 
speciális anyaguknak és kialakításuknak 
köszönhetően nem befolyásolják kedve-
zőtlenül a fogak és az állkapocs fejlődését. 

A MAM Perfect cumi – vizsgálatok-
kal alátámasztott módon – hozzájárul 
a fogak és az állkapocs egészséges fejlő-
déséhez. A MAM Perfect nyugtató cumi 
– a szívóka vékony nyaki részének és puha 
anyagának köszönhetően – minimalizál-
ja a nyitott harapás és az előreálló felső 
fogak esélyét. 

A gyermekét megnyugtatni kívá-
nó, de a fognövekedési rendellenessé-
gek kiküszöbölésére törekvő szülőknek 
már a gyermek újszülött korától kezdve 
megoldásként szolgálhat a MAM Perfect 
cumi. Emellett, áttérni sosem késő: vizs-
gálatok alapján a hagyományos nyugtató 
cumikról a MAM Perfect cumira való 
áttérés a későbbi életkorokban is ked-
vezőnek bizonyul a fog- és az állkapocs 
fejlődése szempontjából.1–5 Vizsgálatok 
alapján a MAM Perfect cumira való átté-
rés már 6–12 hónap alatt olyan hatású le-
het a fogak és az állkapocs növekedésére/
fejlődésére, mintha a gyermek abbahagyta 
volna a cumizást.
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MAM PERFECT, a fogdeformációk 
kockázatának csökkentésére fejlesztve
Az extra vékony és rugalmas szívóka lehetővé teszi a baba természetes szájtartását1

Skin
Soft

Silicone
™

A MAM már több mint 40 éve támogatja a babák fejlődését

Az extra vékony cumi nyak és a kivételesen 
rugalmas szívóka miatt a MAM Perfect 
tökéletesen illeszkedik a baba szájába. Ez 
biztosítja, hogy a fogak a legszorosabban 
illeszkedjenek, illetve hogy az állkapocs és 
a fogak megfelelően fejlődjenek. Egy hosszú 
távú tanulmány alátámasztja a MAM Perfect 
pozitív hatását.

A Jénai Egyetemi Klinikán (Németország) 12 
hónapos időszak alatt végeztek egy hosszú 
távú, randomizált kutatást2 86 kisgyermekkel 
(16 és 24 hónapos kor közötti) a MAM Perfect 
cumi fog- és állkapocsfejlődésre gyakorolt 
hatását vizsgálva.

Az eredmény: A statisztikailag szignifi káns 
eredmény azt mutatja, hogy a hagyomá- 

Egyetemen (USA) Arthur Nowak professzor és 
kollégái által 6 hónapos próbaidőszak alatt 
végzett kísérleti tanulmány3 is megerősíti a 
MAM Perfect előnyeit.

A kutatás eredményei alapján kijelenthetjük, 
hogy a MAM Perfect a szakértők által ajánlott 
cumi. 

A MAM Perfect cumiról további hasznos infor- 
máció elérhető: mambaby.com/professionals

¹ Tudományos riportok a Wild Hi-Precision intézettől igazolják, hogy a 
MAM Perfect cumi szívókájának nyaka átlagosan 60%-kal vékonyabb; 
a bécsi Fogászati Egyetem Klinikája által végzett tesztsorozat megerősí-
ti, hogy átlagosan 4-szer rugalmasabb is, mint a többi vizsgált cumi. 
(Mért eredmények tartományai: 32-83% vékonyabb / 1.1-19.5-ször ru-
galmasabb, mint az átlagos szilikon cumik)
²Y. Wagner, R. Heinrich-Weltzien, “Effect of a thin-neck pacifier on prima-
ry dentition: a randomized controlled trial”, Orthodontics & Craniofacial 
Research, Volume 19, Issue 3, pages 127–136, August 2016
³Nowak AJ, Kim AS, Scott JA, Berg JH. The effect of a unique pacifier on 
anterior open bite and overjet in the primary dentition: a pilot study, J 
Dent Child, 2016;83(2): 78–82

nyos cumikról a MAM Perfect-re való áttérés 
minimalizálja a nyitott harapás és a fokozott 
mélyharapás kockázatát.

Dr. Yvonne Wagner, gyermekfogorvos 
(Németország): „Ez a hosszú távú kutatás az 
első olyan tudományos kísérlet, ami bizonyít-
ja, milyen jelentős előnyöket mutat a MAM 
Perfect cumi használata a hagyományos cu-
mikkal szemben, a mélyharapás és a nyitott 
harapás csökkentése érdekében.”

A következtetés: A cumiról való leszokás 
lenne a legideálisabb megoldás arra, hogy 
megelőzzük a fogak rendezetlen fejlődését, 
de a leszokás a legnehezebb. A MAM Perfect 
orvosszakértők által bizonyított alternatíva a 
hagyományos cumik helyett. A Washingtoni 

Csapatmunka a maximális
biztonságért. Csak egészség-
ügyi szakértőink jóváhagyása 
után állnak rendelkezésre ter-
mékeink a babák számára.

Az összes MAM termék BPA és 
BPS mentes anyagból készül.

BPA
BPS
free

ORVOSSZAKÉRTŐKKEL KÖZÖSEN FEJLESZTVE  
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„Csak” egy kicsit köhög a gyermek...
DR. SIMONFALVI ILDIKÓ

Itt az ősz, a hűvös, nedves napok, amikor gyakoribbá válnak a köhögéssel járó, 
sokszor banális fertőzések. Sok szülő hajlamos gyorsan napirendre térni a dolog 
felett, mondván: csak egy kicsit köhög a gyerek. Pedig a köhögés hátterében 
számos egyéb ok állhat, melyeket feltárni és lehetőség szerint kezelni 
szükséges. Ám a köhögés önmagában is megzavarhatja a mindennapokat, rontja 
az életminőséget, ezért tüneti kezelésre is törekedni kell.

A köhögés gyakori tünet, mely az ese-
tek többségében a légutak gyulladá-

sának a jele. A köhögésnek alapvetően két 
formáját különböztetjük meg: a hurutos 
(azaz produktív) és a száraz (azaz impro-
duktív) köhögést. A hurutos köhögéssel 
a szervezet célja egyértelmű: megszabadul-
ni a légutakban felhalmozódott váladéktól. 
Száraz köhögés esetén ilyen egyértelmű cél 
vagy haszon nem azonosítható, a köhögés 
pusztán a légutak irritációját jelzi.

Gyermekük száraz köhögése önma-
gában általában nem tölti el különösebb 

aggodalommal szülőket, ez azonban 
nem jelenti egyben azt is, hogy nem kell 
mindent megtenniük a tünetek enyhíté-
se érdekében. A makacs, száraz köhögés 
ugyanis nagyban ronthatja a gyermek 
életminőségét azáltal, hogy megzavarja 
a mindennapi tevékenységeket és az éj-
szakai pihenést, krónikus kimerültséghez, 
kialvatlansághoz, ezen keresztül pedig 
akár az iskolai teljesítmény romlásához 
is vezethet. Legalább ennyire fontos, hogy 
a szülők tájékoztatást kapjanak orvostól, 
gyógyszerésztől vagy más egészségügyi 

dolgozótól arra nézve is, milyen jelek 
észlelésekor kell orvoshoz fordulniuk 
szárazon köhögő gyermekükkel, illetve 
tisztában legyenek azzal, hogy a száraz 
köhögés nemcsak banális légúti infekció, 
hanem más betegség tünete is lehet.

LEHET BANÁLIS NÁTHA, DE MÁS IS
Annak eldöntésében, hogy a köhögés 
mögött milyen ok húzódik meg, illet-
ve szükség van-e további kivizsgálásra 
vagy orvosi beavatkozásra, a szülői meg-
figyelések pótolhatatlanok, ők észlelik 
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először ugyanis, hogy a száraz köhögés 
milyen egyéb tünetekkel társul. Ugyan-
csak ők vannak abban a helyzetben, hogy 
idejekorán megtegyék a szükséges óv-
intézkedéseket a tünetek kivédésére, ha 
korábban már bizonyítást nyert, hogy 
a száraz köhögést valamilyen elkerülhető, 
kiküszöbölhető körülmény (pl. allergén, 
irritáló anyag, száraz szobalevegő) okoz-
za. Már önmagában indokolja az orvos 
tanácsának kikérését, ha a szülőben a leg-
kisebb bizonytalanság felmerül a köhögés 
hátterét illetően.

A száraz köhögés leggyakoribb és 
legbanálisabb oka a nátha. Az American 
Aca demy of Allergy, Asthma & Immu no-
lo gy statisztikája szerint a rendszeresen 
gyermekközösségbe járó gyermekek éven-
te átlagosan nyolc alkalommal esnek át 
náthás perióduson.1 A két hétnél rövidebb 
ideig fennálló köhögést akut, míg az ennél 
hosszabban perzisztáló köhögést krónikus 
köhögésként sorolják be. Az akut köhögést 
az esetek többségében légúti vírusfertőzés, 
például nátha okozza. A köhögés hátte-
rében kisgyermekeknél ritkábban légúti 
idegentest állhat, melyre különösen akkor 
kell gondolni, ha a köhögést fulladásos pa-
naszok előzték meg, de ezek hiányozhat-
nak is. A krónikus köhögés leggyakoribb 
oka gyermekeknél az asztma, melynek 
gyanúja a leginkább akkor merül fel, ha 
a köhögéshez zihálás is társul. Ezeken túl 
a köhögés orrüregi vagy orrmelléküregi 
gyulladást, a gyomor vagy nyelőcső be-
tegségét (gastro-oesophagealis refluxot) 
is jelezhet, ezen túlmenően úgynevezett 
„habituális” köhögés is lehet, amikor az ál-
landó, elhúzódó köhögés hátterében nem 
azonosítható egyértelmű ok. Előfordul, 
hogy banális vírusfertőzést követően az 
akut tünetek lezajlása után még hetekig, 
esetenként hónapokig perzisztál a száraz 
köhögés. Utóbbi forma jellegzetessége, 
hogy csak ébrenlét alatt jelentkezik, alvás 
közben sosem. A köhögés ma már szeren-
csére ritka oka a pertussis, mely jellegzetes 
színezetével többnyire hamar a megfelelő 
irányba tereli a gyanút.

Fontos, hogy a szülők tisztában le-
gyenek azzal, mely tünetek észlelésekor 
kell orvoshoz vinni a száraz köhögéstől 
szenvedő gyermeket. Elsősorban akkor, 
ha a köhögés néhány héten túl is fenn-
áll; magas lázzal, szapora légzéssel vagy 

nehézlégzéssel társul, vérköpéssel jár; 
a gyermeken kiszáradás jelei mutatkoz-
nak; illetve a kísérő tünetek és a száraz 
köhögés jellege alapján felmerül pertussis 
gyanúja. Ugyancsak azonnali orvosi el-
látást tesz szükségessé a súlyos asztmás 
roham vagy súlyos allergiás reakció is.

A GYÓGYSZEREKEN INNEN ÉS TÚL
Amennyiben a száraz köhögés háttere 
valószínűsíthető, és aggodalomra okot 
adó egyéb kísérő jelek nem állnak fenn, 
akkor a szülő maga is megpróbálkoz-
hat a  köhögést enyhítő körülmények 
megteremtésével.

Ezek között első helyen áll a helyiség 
levegőjének párásítása, így csökkentve 
a légutak száraz levegő okozta irritációját. 
Ez történhet úgy, hogy a kellemes meleg 
fürdő idejére a fürdőszoba ajtajának be-
csukásával akadályozzák a párás levegő 
elillanását, de erre a célra kaphatók párásí-
tó berendezések is. Emellett ugyanennyire 
fontos a megfelelő folyadékbevitel, mely 
ugyancsak a nyálkahártyák kiszáradásá-
nak megakadályozásával enyhíti a száraz 
köhögést. Fontos a nyugodt éjszakai alvás 
biztosítása is, a helyiség szellőztetésével, 
párásításával.

A népi gyógyászat köhögéscsillapí-
tásra javasolt szerei közül talán a mézet 
érdemes kiemelni, mellyel kapcsolatosan 
egymásnak ellentmondó adatok is fellel-
hetők a szakirodalomban. Mindazonáltal 
egy 2018-ban nyilvánosságra hozott vizs-
gálat azzal a következtetéssel zárult, hogy 
a méz valószínűleg hatásosabban enyhíti 
a köhögést, mint ha semmilyen szert nem 
alkalmaznak köhögéscsillapításra, ugyan-
akkor a köhögés enyhítésére rendelkezés-
re álló gyógyszerekkel összehasonlítva 
nem mutatkozott szignifikáns különb-
ség.2 Ennek fényében a méz ilyen irányú 
hatása nem egyértelműen bizonyított, 
de fogyasztása ellen sem szólnak érvek. 
A népi gyógyászat előnyeinek kiaknázása 
előtt azonban mindenképpen mérlegel-
ni kell, hogy a mézzel egyúttal jelentős 
kalóriabevitel is történik, illetve a méz 
botulinum endospórákat tartalmazhat. 
Ez csecsemőkorban ritka esetekben bénu-
láshoz vezető botulizmust okozhat, ezért 
e súlyos ételmérgezés kockázata miatt 
egyéves kor előtt méz adása még pasztő-
rözött formában sem ajánlott.

Azokban az esetekben, amikor a ma-
kacs köhögés a szülő minden igyekeze-
te ellenére továbbra is fennáll, orvossal 
történt konzultáció alapján gyógyszeres 
tünetenyhítésre is sor kerülhet. Erre több-
féle hatóanyag is rendelkezésre áll, melyek 
közül sokszor nem könnyű a választás. 
A gyermekkori száraz köhögés enyhítése 
során a készítmény hatásosságán és biz-
tonságosságán túl olyan szempontokat 
is érdemes mérlegelni, hogy a formula 
a gyermek számára vonzó, jó ízű és köny-
nyen fogyasztható legyen. Ezen túlmenő-
en erősítheti a szülők bizalmát az orvos 
vagy gyógyszerész által ajánlott köhögés-
csillapító szer iránt, ha a szer régóta nagy 
megelégedésére van forgalomban, és nagy 
esetszámok alapján alkalmazása kapcsán 
kedvezőtlen kísérő jelenségeket nem ész-
leltek. Hazánkban például ilyen a kodeint 
tartalmazó szirup, melyre vonatkozóan 
még a mai szülők is pozitív emlékeket 
őriznek gyermekkorukból. A gyógyszer-
választás során azonban fontos szem előtt 
tartani és a szülők tájékoztatása során 
is hangsúlyozni, hogy a kodeintartalmú 
szirup csak 12 évesnél idősebb gyermekek 
számára adható.3

ÖSSZEFOGLALÁS
A száraz köhögésnek többféle oka lehet, 
ám ezek közül is a leggyakoribbak a ba-
nális légúti vírusfertőzések, az allergének, 
a légszennyező anyagok és az asztma. Az 
okok feltárását követően fontos a köhögés 
mielőbbi csillapítása, mivel a makacs kö-
högés nagyban ronthatja a gyermek élet-
minőségét. Erre a körülmények kedvező 
módosításán túl hatásos gyógyszerek is 
rendelkezésre állnak, melyek közül – ér-
telemszerűen a hatásosság és biztonsá-
gosság mérlegelésen túl – a gyermekek 
számára legvonzóbb és legkönnyeb-
ben fogyasztható készítményt érdemes 
választani.
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Bilasztin az allergiás rhinoconjunctivitis és a krónikus urticaria kezelésében 
Farmakokinetikai és biztonságossági adatok  
6–11 éves gyermekeknél
DR. BUDAI LÍVIA PhD, SZAKGYÓGYSZERÉSZ

Mind a farmakokinetikai, mind a biztonságossági adatok a pediátriai 
bilasztindózis (10 mg/nap) adekvát voltát igazolják a 6–11 éves korú 
gyermekpopulációnál.

A bilasztin egy második generációs, 
nem szedáló, a vér-agy gáton keresz-

tül nem penetráló antihisztamin, amit Eu-
rópában az allergiás rhinoconjunctivitis 
és az urticaria kezelésére legalább 6 éves 
(legalább 20 kilogrammos testtömegű) 
gyermekeknél (10 mg/nap) és felnőtteknél 
(20 mg/nap) engedélyeztek.

Egészséges felnőtt populáción vég-
zett vizsgálatok szerint az orálisan ada-
golt bilasztin lineáris farmakokinetikát 
mutat a 2,5 mg és 220 mg közötti dó-
zistartományban. A 2 és 11 év közötti 
gyermekeknél – a felnőtt korú populá-
ción nyert eredmények alapján, továbbá 
farmakokinetikai és farmakodinámiás szi-
mulációk alapján – a 10 mg/nap bilasztin 
dózisra esett a választás. Mindezt a 4 és 11 
év közötti, allergiás rhinoconjunctivitises 
vagy urticariás gyermekpopuláció bevo-
násával kapott klinikai farmakokinetikai 
adatok is alátámasztották.

Tekintettel arra, hogy Európában 
a hatóságok a bilasztint a 6 éves vagy 
idősebb gyermekeknél engedélyezték, 
szükség volt/van az adott korcsoportra 
vonatkozó adatokra. A farmakokinetikai 
és a biztonságossági eredmények két ko-
rábbi vizsgálat post hoc elemzését köve-
tően születtek meg.

FARMAKOKINETIKAI ÉS BIZTONSÁ-
GOSSÁGI EREDMÉNYEK 6–11 ÉVES 
GYERMEKEKNÉL
A legalább 6 éves gyermekekre jellemző 
farmakokinetikai vizsgálati eredmények 
a  multicentrikus, nemzetközi BILA-
3009/PED vizsgálat alapján láttak nap-
világot. A vizsgálat részeként allergiás 
rhinoconjunctivitissel vagy urticariával 
küzdő, 4 és 11 év közötti gyermekek ré-
szesültek napi 10 mg bilasztindózisokban. 

A citált post hoc analízis – az elfogadott 
európai, pediátriai indikációnak megfe-
lelően – a 6 és 11 év közötti gyermekkorú 
populációra (n=24) fókuszált. 

A 6 és 11 éves korú populációra 
vonatkozó biztonságossági adatokat 
pedig egy III. fázisú, ketttős vak el-
rendezésű, placebokontrollált, parallel 
csoportos vizsgálatból extrahálták, ami 
részeként 2 és 11 év közötti, allergiás 
rhinoconjunctivitisben vagy krónikus 
urticariában szenvedő gyerekek kaptak 
napi 10 mg bilasztint (n=260) vagy pla-
cebót (n=249) 12 héten keresztül. 

A 6 és 11 éves korú gyermekeknél 
a napi 10 mg bilasztinadagok hasonló 
plazmakoncentrációt eredményeztek, 
mint – 7 klinikai vizsgálat alapján – a fel-
nőtteknél a napi 20 mg bilasztindózisok. 
A medián plazmakoncentráció görbe alat-
ti terület (AUC0–24) értékei a 6–11 éves 
gyermekeknél 1045 ng∙h/ml, míg a fel-
nőtteknél 1121 ng∙h/ml voltak. A medián 
maximális plazmakoncentráció (cmax) is 

hasonló volt: a gyermekeknél 212,0 ng/
ml, míg a felnőtteknél 232,5 ng/ml. 

ÖSSZEFOGLALÁS
A statisztikai elemzés rámutatott arra, 
hogy a 6–11 éves gyermekeknél jellem-
ző farmakokinetikai adatok a felnőttek-
re vonatkozó farmakokinetikai adatok 
konfidenciaintervallumán belül találhatók.

A biztonságossági vizsgálatok eredmé-
nyei szerint nincs szignifikáns különbség 
a kezelés során felmerülő nemkívánatos 
események incidenciájában a bilasztin- és 
a placebokezelések között. Vagyis, a pe-
diátriai dózisú bilasztinkezelés (10 mg/
nap) a vizsgált korcsoportban (6–11 éves) 
hasonló biztonságossági profillal rendel-
kezik, mint a placebokezelés. 

A bilasztinkezelésben részesülő gyer-
mekek 67,8%-ánál számoltak be 137 
nemkívánatos eseményről, míg a place-
bo ágon a gyermekek 67,5%-ánál lépett 
fel összesen 129 nemkívánatos esemény 
(p=0,952).

A bilasztin és a  placebo ágakon 
a  leggyakrabban jelentett (≥5% gya-
koriság) nemkívánatos mellékhatások 
a fejfájás (13,4% vs. 12,6 %), az allergiás 
conjunctivitis (9,9% vs. 9,4%), a köhögés 
(8,9% vs. 7,9%), a nasopharyngitis (7,9% 
vs. 4,7%), a pharyngitis (7,4% vs. 6,8%), az 
allergiás rhinitis (6,4% vs. 10,0% ), a láz 
(5,0% vs. 10,0%) és a virális fertőzések 
(4,5% vs. 5,2%) voltak.

A 6 és 11 év közötti korú gyermekpopu-
láción elvégzett vizsgálatok elemzése mind 
a farmakokinetikai, mind a biztonságossági 
adatok vonatkozásában alátámasztja a napi 
10 mg-os bilasztindózisok alkalmazását. 

FORRÁS
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7160087/
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Az agyhártyagyulladás
elleni védőoltások
életet menthetnek!1

Hazánkban az esetek egyharmadát   
a meningococcus C baktérium okozza.2  
Védje pácienseit továbbra  is  
meningococcus ellen.

NeisVac-C szuszpenziós injekció előretöltött fecsken-
dőben C szerocsoportú meningococcus poliszacharid 
konjugált, adszorbeált vakcina 

Hatóanyag: Összetétel adagonként (0,5 ml-es adagban):  
C szerocsoportú Neisseria meningitidis (C11 törzs) polisza-
charid (de-O-acetilált) 10 mikrogramm, tetanus toxoid  
fehérjével konjugálva 10-20 mikrogramm, hidratált alumíni-
um-hidroxid adjuvánshoz adszorbeálva (Al3+) 0,5 mg
Terápiás javallatok: A NeisVac-C két hónapos kor feletti 
csecsemők, valamint gyermekek és felnőttek esetén aktív 
immunizálására szolgál C csoportú Neisseria meningitidis 
okozta invazív betegség megelőzésére. A NeisVac-C  
alkalmazásának a hivatalos ajánlásokon kell alapulnia.
Adagolás: Jelenleg nem állnak rendelkezésre adatok az  
alapimmunizálás és az emlékeztető oltások során alkalma-
zott különböző C csoportú konjugált meningococcus vakci-
nák alkalmazásával kapcsolatban. Az alapimmunizálás során 
és emlékeztető oltásként lehetőség szerint ugyanolyan 
vakcinát kell alkalmazni. Alapimmunizálás: Csecsemők 2-től 
4 hónapos korig: Két, egyenként 0,5 ml-es adaggal oltandók, 
legalább 2 hónapos időközzel. Csecsemők 4 hónapos kortól, 
idősebb gyermekek, serdülők és felnőttek: 0,5 ml egyszeri 
alkalommal. Emlékeztető oltás: Csecsemőknél a 2-12 hóna-
pos korban végzett alapimmunizáció befejezése után emlé-
keztető oltást kell beadni hozzávetőlegesen 12-13 hónapos 
korban, legalább 6 hónapos időközzel az utolsó NeisVac-C 
oltás után. 12 hónapos vagy idősebb korban immunizált 

egyéneknél az emlékeztető oltás szükségességét  
még nem igazolták.
Az alkalmazás módja: A NeisVac-C vakcinát intramuscularis 
injekcióban kell beadni, kisgyermekeknek lehetőleg a comb 
elülső-oldalsó régiójának izomzatába, idősebb gyermekek-
nek, serdülőknek és felnőtteknek a deltaizomba.  
12–24 hónapos korban az oltóanyag a két régió (deltaizom 
és a comb elülső-oldalsó régiója) bármelyikébe beadható. 
Ellenjavallatok: A készítmény hatóanyagával vagy bár-
mely segédanyagával szembeni túlérzékenység, a tetanus 
toxoidot is beleértve. A védőoltások általános szabályainak 
megfelelően heveny lázas betegség esetén annak lezajlásáig 
el kell halasztani a NeisVac-C szuszpenzió beadását.
A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2021. július 5. 
OGYI-T-8389/01-03
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási 
előírását, mely az alábbi honlapon érhető el:
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=s-
how_details&item=21181 az Alkalmazási előírás letöltésével.
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: 
Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
1123 Budapest Alkotás u. 53. MOM Park „A” épület 
Tel: 488-3700 www.pfizer.hu 
Az aktuális fogyasztói árat a 
http://www.neak.gov.hu/iframes/gyogyszerkereso honlapon 
a termék nevének beírásával tekintheti meg.
Orvosi rendelványhez kötött gyógyszer.
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    **  OPTIPRO® - A Nestlé egyedülálló fehérjetechnológiája állítja elő az OPTIPRO® fehérjét.
  *** Fehérje-hidrolizátum
****  Omega-3 és Omega-6 többszörösen telítetlen zsírsavak 
BEBA SUPREME pro HA 1, 400 g, Bruttó fogy. ár: 2 660 Ft, TB támogatás összege (25%): 665 Ft, Térítési díj: 1 995 Ft
NEAK végleges publikus gyógyszertörzs (PUPHA) érvényesség kezdete: 2021.10.01.
Tájékoztató kizárólag egészségügyi szakemberek részére. A Nestlé Hungária Kft. kizárja a felelősségét az egészségügyi szakembereknek szóló szakmai 
tájékoztató anyag illetéktelen személyek általi felhasználásáért. Jelen kiadvány elválaszthatatlan részét képezi a címkeszöveg.
Fontos figyelmeztetés! A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej. A szoptatás a legegészségesebb táplálási mód. Amennyiben nem áll rendelkezésre 
elegendő anyatej, vagy a szoptatásnak más akadálya van, a tápszert csak független orvosi, táplálkozástudományi, vagy gyógyszerészeti végzettségű 
szakember tanácsára javasolt használni, a csecsemő kizárólagos táplálására születéstől kezdve 6 hónapos korig, 6 hónapos kortól pedig a vegyes étrend 
részeként.
Ha a csecsemő bizonyítottan tehéntejfehérje-allergiás, a BEBA SUPREME pro HA 1 nem alkalmazható.

Nestlé Hungária Kft. 
Lezárás dátuma: 2021.09.27., BEBA_H_202109/3

az egyetlen anyatej-helyettesítő tápszer 
Magyarországon, amely 5 HMO*-t tartalmaz

amely oligoszacharidok szerkezetileg teljesen identikusak 
az anyatejben megtalálhatókkal.

Tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer fehérje-hidrolizátumból

 *2’-Fukozil-laktóz (2’FL), *Difukozil-laktóz (DFL), *Lakto-N-tetraóz (LNT), 
*3’-Szialil-laktóz (3’SL), *6’-Szialil-laktóz (6’SL), 
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