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Köszönetnyilvánítás 

Az ECCO és EFCCA szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal 

hozzájárultak az ECCO-EFCCA betegeknek szóló irányelveinek kidolgozásához. Az ECCO és 

EFCCA külön is szeretné kifejezni elismerését Sanna Lonnfors és Andrew McCombie orvosi 

szakíróknak, akik munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak az ECCO-EFCCA 

betegeknek szóló irányelveinek kidolgozásához. 
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Terjesztési szabályzat 
Az ECCO-EFCCA Betegeknek szóló útmutatói az ECCO Klinikai irányelvei a Crohn-

betegségről (CB) és a colitis ulcerosáról című kiadványok alapján készültek. Az ECCO 

klinikai irányelvei a következő linken érhető el: https://www.ecco-

ibd.eu/index.php/publications/ecco-guidelines-science.html 

Az ECCO-EFCCA Betegeknek szóló útmutatói szabadon terjeszthetők. Felhívjuk a figyelmet, 

hogy az ECCO-EFCCA Betegeknek szóló útmutatók bármilyen fordításához az ECCO és 

EFCCA engedélye szükséges. 

 

Jogi nyilatkozat 
Az ECCO-EFCCA Betegeknek szóló útmutatóinak célja, hogy megkönnyítsék a betegek 

tájékoztatását és szerepvállalását, és útmutatással szolgáljanak az európai legjobb 

gyakorlatokkal kapcsolatban. Ebből kifolyólag az egyes ajánlások nemzeti szinten 

eltérhetnek, mivel az elérhető kezelések országról országra változhatnak. Bármilyen 

kezeléssel kapcsolatos döntés az egyes klinikai szakorvosok felelőssége és nem alapozható 

kizárólag az ECCO-EFCCA Betegeknek szóló útmutatóiban foglaltakra. A European Crohn’s 

and Colitis Organisation, a European Federation of Crohn’s and Colitis és/vagy azok 

munkatársai és/vagy az útmutatók kidolgozásában részt vevő személyek az ECCO-EFCCA 

Betegeknek szóló útmutatóiban jóhiszeműen közzétett információkkal kapcsolatban nem 

vonhatók felelősségre. 

 

ECCO Összeférhetetlenségi szabályzat 
Az ECCO szabályzatot dolgozott ki a lehetséges összeférhetetlenség közzétételére. Az 

összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozat alapját az International Committee of Medical 

Journal Editors (ICMJE) űrlapja képezi. Az összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozat 

nem csupán az ECCO irodájában és a JCC szerkesztőségében, hanem a nyilvános 

ellenőrizhetőség érdekében az ECCO honlapján (https://www.ecco-ibd.eu/about-

ecco/ecco-disclosures.html) is elérhető, amely átfogó áttekintést nyújt a szerzők esetleges 

összeférhetetlenségeiről. 

 

Bevezetés 

A European Crohn’s and Colitis Organization a világ legnagyobb, a gyulladásos 

bélbetegségekkel (IBD-k) foglalkozó szakembereket tömörítő szervezete. Az oktatás és 

kutatás mellett az új ismeretek szerzése is célkitűzései közé tartozik. Az ECCO az IBD-kkel 

kapcsolatos gyakorlati útmutatók kidolgozása során az egyes tudományterületek 

legkiválóbb szakembereinek szaktudását gyűjtötte egybe együttműködésen és 

konszenzuson alapuló módszerrel. 

A szervezet 2006-ban adta ki első, a Crohn-betegség diagnosztizálásával és kezelésével 

kapcsolatos irányelveit1,2. Azóta az IBD-vel kapcsolatos közös európai szemléletmód 

megismertetése iránti folyamatos elkötelezettsége nyomán összesen tizenöt útmutatót tett 

közzé a fekélyes vastagbélgyulladással (CU) összefüggő különféle témákkal kapcsolatban az 

általános kezeléstől3 egészen az olyan konkrét témákig, mint a gyermekkori CU4. 

A European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Associations (EFCCA) fő 

célkitűzését megalapítása óta az jelenti, hogy a bevált gyakorlatok betegekkel és 

hozzátartozóikkal történő megismertetése (az oktatási programokat is beleértve), 
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lakossági felvilágosítás, valamint az orvosi kezeléshez szükséges új eszközök kutatásának 

és fejlesztésének ösztönzése révén javítsa a betegek életminőségét. 

 

Az IBD-vel kapcsolatos konszenzusok hatásainak javítására létrejött kezdeményezés 

keretében az ECCO és EFCCA egymással együttműködve arra törekedett, hogy eljuttassa 

az útmutatókat a fekélyes vastagbélgyulladásban szenvedő betegekhez. 

Az ebben a dokumentumban szereplő ajánlásokat a CU diagnosztizálásával és kezelésével 

kapcsolatos tudományos szempontból legértékesebb megállapítások gyűjteménye alkotja. 

Az útmutatók célja, hogy felvilágosítást nyújtson a CU orvosi diagnosztizálásának és 

kezelésének módjáról. Az útmutató az alábbi 5 főbb tematikus részre oszlik: diagnózis, 

aktív betegség, remisszió, műtéti kezelés, kolorektális rák és bélen kívüli szövődmények. 

A használt szakkifejezések magyarázata a dokumentum végén lévő glosszáriumban 

található. Emellett annak érdekében, hogy minél több beteg olvassa és könnyebben 

megértse, az útmutató betegbarát formátumban készült. 

A fekélyes vastagbélgyulladás (CU) diagnózisa 

A szükséges kezelés attól függ, hogy a vastagbél mekkora része érintett (a betegség 

kiterjedése), és ennek alapján orális (szájon át történő) és/vagy helyi lehet. A betegség 

kiterjedése azt is befolyásolja, hogy a betegség rendszeres felülvizsgálatát mikor kell 

elkezdeni, és hogy milyen gyakran kell elvégezni. A CU besorolása éppen ezért annak 

alapján történik, hogy a betegség a vastagbél mekkora részét érinti. 

A CU besorolása szempontjából az előnyben részesített módszert az endoszkópiás vizsgálat 

jelenti, amely a bélgyulladás súlyossági fokának meghatározását is lehetővé teszi. A CU 

proktítisz, bal oldali kolítisz és kiterjedt kolítisz csoportba sorolható be. 

A szakértők egyetértenek abban, hogy a CU osztályozására a kolonoszkópia jelenti a 

legjobb módszert. A CU proktítisz, bal oldali kolítisz és kiterjedt (a bal oldali 

vastagbélhajlaton túl terjedő) kolítisz csoportba sorolható be. 

Két általános oka van annak, hogy a CU-ban szenvedő betegek besorolása miért a 

betegség kiterjedése alapján történik: 1. Ez befolyásolja a kezelés típusát és 2. 

Meghatározza a rendszeres felülvizsgálat gyakoriságát. A proktítisz első vonalbeli kezelése 

gyakran végbélkúpokkal történik. Beöntés bal oldali kolítisz esetén, orális terápia (gyakran 

helyi terápiával kombinálva) pedig kiterjedt kolítisz esetén alkalmazandó. 

A rendszeres felülvizsgálat szempontjából a betegség kiterjedése fontos lehet annak 

meghatározásához, hogy várhatóan melyik betegnél alakul ki kolorektális rák. A 

proktítiszben szenvedő betegeknél nincs szükség további rendszeres kolonoszkópiás 

felülvizsgálatra, bal oldali kolítiszben vagy kiterjedt kolítiszben szenvedők esetében viszont 

igen. 

A CU súlyosságának besorolása segítséget nyújthat az orvos számára a legjobb kezelés 

kiválasztásához. A betegség súlyossága befolyásolja, hogy helyi, szisztémás vagy műtéti 

kezelésre van-e szükség, illetve, hogy szükség van-e egyáltalán kezelésre. A 

betegségsúlyossági mutatók megfelelő validálása még nem történt meg. Az orvos a 

klinikai, laboratóriumi, képalkotó és endoszkópos vizsgálati módszerek (beleértve a 

biopsziákat) segítségével dönti el, hogy milyen kezelésre van szükség. Még nincs teljese 

egyetértés a remisszió definíciójával kapcsolatban. A remisszió leginkább különféle klinikai 

mérőszámok (pl. napi háromszori vagy ritkább vérzés nélküli székletürítés) és a betegség 

jeleinek endoszkópiával megállapított hiányának kombinációjaként definiálható. E 

tekintetben az akut gyulladás jeleinek hiánya a biopsziás mintákban szintén hasznos 

információt jelent. 
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A beteg kezelését részben a betegség súlyossága határozza meg. A gyulladás súlyossága 

határozza meg azt, hogy a beteg kapjon-e egyáltalán kezelést, illetve hogy orális, 

intravénás vagy műtéti kezelést kapjon-e. Több betegségsúlyossági mutatót is javasoltak, 

azonban ezek egyikét sem validálták (azaz bizonyították pontosságát és hasznosságát). 

Általánosságban elfogadottnak tekinthető, hogy a kezelés a klinikai jellemzők, a 

laboratóriumi leletek (a C-reaktív protein vérszintje vagy a széklet kalprotektin szintjének 

meghatározására végzett székletvizsgálat), a képalkotó technikák (pl. röntgen) és az 

endoszkópos leletek (beleértve a biopsziákat) együttese alapján történik. 

A remisszió meghatározását illetően még mindig nincs teljes egyetértés a szakértők között. 

Jelenleg a remisszió leginkább a beteg tüneteinek és kolonoszkópiás leleteinek együttese 

alapján állapítható meg. A remisszióban lévőnek tekintett betegek három vagy annál 

kevesebb alkalommal ürítenek székletet vér nélkül, és kolonoszkópiás felvételeiken nem 

látható gyulladás. Lehetőleg a biopsziás mintában sem látszódhat mikroszkóp alatt 

gyulladás. 

A CU tünetei 

A CU tünetei attól függnek, hogy a vastagbél mekkora része gyulladt, és milyen súlyos a 

betegség. A leggyakoribb tünetek közé a véres széklet, a hasmenés, a végbélvérzés, a 

tenezmus és/vagy sürgető székelési inger tartozik. A CU-ban szenvedő betegeknél a 

székletürítési inger gyakran éjszaka is jelentkezik. Az általános rossz közérzet, 

étvágytalanság vagy láz a súlyos roham jele. 

A CU súlyos tünetei általában a vastagbél súlyos gyulladásakor jelentkeznek, és attól 

függnek, hogy a vastagbél mekkora része érintett. A vastagbélgyulladás súlyosságának 

meghatározása kolonoszkópiával és biopsziával történik. 

A CU-ban szenvedő betegeknél leggyakrabban (több mint 90%-uknál) fellépő tünet a véres 

széklet. A kiterjedt és aktív CU-ban szenvedő betegek krónikus hasmenést 

tapasztalnak általában végbélvérzéssel vagy legalábbis láthatóan véres székletürítéssel. A 

betegek emellett sürgető székelési ingerről, tenezmusról, nyákos vagy véres székletről, 

éjszakai székelési ingerről, a székelést megelőzően jelentkező és székeléskor enyhülő 

görcsös hasi fájdalomról (amely gyakran a has bal alsó részén jelentkezik) is beszámoltak. 

Súlyos gyulladás esetén gyakran láz, szapora szívverés, fogyás, hasi puffadás és csökkent 

bélhangok is tapasztalhatók. Ezzel szemben a proktítiszben szenvedő betegek 

rendszerint végbélvérzésről, sürgető székelési ingerről, tenezmusról és néha súlyos 

székrekedésről számolnak be. 

A beteg kórtörténete 

A teljes orvosi kórelőzmény felvétele során számos kérdést kell feltenni a betegnek. Ki kell 

kérdezni például arról, hogy mikor kezdődtek és milyen típusúak a tünetei. Az ilyen tünetek 

közé tartozik 

- a véres széklet 

- sürgető székelési inger 

- a széklet állaga és az ürítés gyakorisága 

- tenezmus 

- hasi fájdalom 

- a székletvisszatartási problémák 

- éjszakai székelési inger 

- egyes, nem közvetlenül a belekkel kapcsolatos tünetek (pl. ízületi fájdalom). 

Az orvosnak a következőkre is rá kell kérdeznie: 

- utazás a közelmúltban 
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- a beleket érintő fertőző betegségekkel való érintkezés 

- gyógyszerek (pl. antibiotikumok és NSAID-ok) szedése 

- dohányzási szokások 

- szexuális szokások 

- CB, CU vagy bélrák családi előfordulása 

- korábbi vakbél-eltávolító műtét. 

CU-ra kell gyanakodni az olyan klinikai tünetek esetén, mint például a véres széklet, 

sürgető székelési inger, gyakori székletürítés, tenezmus, hasi fájdalom, 

székletvisszatartási problémák és éjszakai székelési inger. Az orvosnak vagy a 

szakápolónak rá kell kérdeznie az IBD és a bélrák családi előfordulására is. A beteget a 

szemet, szájat, ízületeket vagy bőrt érintő tünetekről is meg kell kérdezni. Számításba kell 

venni és ki kell zárni a fertőző (pl. tengerentúli utazás során szerzett baktériumfertőzés) 

vagy gyógyszerek (pl. NSAID-ok, így például az ibuprofén) által kiváltott kolítisz 

lehetőségét. 

Az igazolt appendicitisz esetén végzett vakbél-eltávolító műtét bizonyíthatóan csökkenti a 

CU későbbi kialakulásának kockázatát. A „valódi” appendicitisz miatt fiatalabb életkorban 

elvégzett műtét a CU súlyosságát is csökkenti. 

A CB vagy CU családi előfordulása esetén nagyobb a CU kialakulásának kockázata. 

Vizsgálatok szerint az igazolt vakbélgyulladás miatt fiatalon vakbél-eltávolító műtéten 

átesett betegeknél kisebb – a beszámolók alapján akár 69%-kal alacsonyabb 

valószínűséggel – alakul ki a CU. Emellett a vakbél-eltávolító műtétet követően kialakuló 

CU kevésbé súlyos formában jelentkezik. Fontos megjegyezni, hogy a vakbél-eltávolító 

műtét nem gátolja meg a PSC kialakulását. Jelenleg nem ismert, hogy a CU kialakulása 

után elvégzett vakbél-eltávolító műtét befolyásolja-e a betegség lefolyását. 

CU-s betegek elsőfokú rokonai esetében 10-15-ször nagyobb a CU kialakulásának 

kockázata. Mivel azonban a kockázat eleve alacsony, egy elsőfokú rokonnál csupán 2%-

kal nagyobb valószínűséggel alakul ki a CU. Éppen ezért nem szabad, hogy ez a fokozott 

kockázat jelentősen befolyásolja a CU-ban szenvedő betegek gyermekvállalással 

kapcsolatos döntését. 

Fizikális vizsgálat 

A fizikális vizsgálatnak többek közt az alábbiakra kell kiterjednie: 

- általános jóllét 

- szívfrekvencia 

- testhőmérséklet 

- vérnyomás 

- testtömeg 

- testmagasság 

- hasi vizsgálat a duzzanat és érzékenység vizsgálatára 

- végbélnyílás- és végbélvizsgálat 

A fizikális vizsgálat eredménye a CU súlyosságától és a betegség kiterjedésétől függ. Enyhe 

vagy közepesen súlyos aktivitású betegség esetén a vizsgálat során rendszerint nem 

észlelhető jelentős eltérés a végbélnyílás és a végbél vizsgálata során talált vért 

leszámítva. Súlyos gyulladás esetén láz, szapora szívverés, fogyás, vastagbéltájéki 

érzékenység, hasi puffadás és csökkent bélhangok jelentkeznek. 
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Diagnosztikai vizsgálatok 

A korai vizsgálatoknak magukban kell foglalniuk a teljes vérkép, a szérum karbamid-, 

kreatinin- és elektrolitszint, a májenzimek, D-vitamin szint, a vas és a CRP 

meghatározását. A széklet kalprotektin szintje a vastagbelet érintő gyulladás pontos 

markere. A CRP és ESR súlyos betegség esetén a kezelésre adott válasz mérésében 

hasznos. Az orvosnak a fertőzéses – így a Clostridium difficile nevű baktérium okozta – 

hasmenés lehetőségét is ki kell zárnia, emellett ki kell derítenie, hogy a beteg immunizálva 

lett-e különféle vírusos betegségek ellen vagy tuberkulózisban szenved-e. 

Ideális esetben a diagnózis felállításakor minden betegnél el kell végezni a teljes vérkép, 

a gyulladásos markerek (CRP vagy ESR), az elektrolitok vizsgálatát, a májfunkciós 

teszteket és a székletminta vizsgálatát. A székletvizsgálatból végzett széklet kalprotektin 

szint mérésének eredménye pontosan jelzi, hogy van-e gyulladás a vastagbélben. Azonban 

a gyulladást mérő vizsgálatok eredményei enyhe vagy közepesen súlyos bal oldali CU 

esetén is a normál tartományban lehetnek. A teljes vérképvizsgálat a következőket 

mutathatja ki: (a) az állandó gyulladás következtében kialakuló magas vérlemezkeszámot, 

(b) krónikus vagy súlyos betegségre utaló vérszegénységet és alacsony vasszintet és (c) 

a fertőzés lehetőségét felvető emelkedett fehérvérsejtszámot. 

A proktítisz esetét leszámítva a CRP-szint súlyos tünetek esetén rendszerint magasabb. 

Magas CRP-szint esetén rendszerint az ESR-szint magasabb, a vasszint és az albuminszint 

pedig alacsonyabb. Ezek a markerek annak megállapítására is alkalmasak, hogy a súlyos 

akut kolítiszben szenvedő betegnél szükség van-e műtétre. Az emelkedett CRP- és ESR-

szint fertőzés jelenlétére is utalhat. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálatok önmagukban nem 

alkalmazhatók a CU-nak a tünetek más okaitól történő megkülönböztetésére, így az 

orvosnak az egyéb lehetséges okokat, a baktériális (pl. Clostridium difficile, Campylobacter 

vagy E. coli) vagy parazita (pl. amőbák) fertőzés lehetőségét is ki kell zárnia. 

Kolonoszkópia 

CU gyanúja esetén a kolonoszkópia (lehetőleg ileoszkópiával együtt) és a bél több pontján 

(beleértve a végbelet is) végzett biopszia jelenti a legjobb módszert a diagnózis 

megerősítésére és a súlyosság megállapítására. Súlyos roham esetén hasi röntgent kell 

végezni és az aktív betegséget első vonalbeli módszerként szigmoidoszkópiával kell 

igazolni. 

 

Azonnali kórházi felvétel indokolt a súlyos kolítisz kritériumainak megfelelő összes beteg 

esetében a megkésve meghozott döntések következményeinek elkerülése érdekében, 

amelyek a perioperatív megbetegedés és halálozás gyakoriságának növekedéséhez 

vezethetnek. 

Az intubálás mellett végzett vékonybél kolonoszkópia, valamint a nagyszámú biopsziás 

minta vétele jelenti a legjobb módszert a CU feltételezett diagnózisának megerősítésére. 

Ezzel a módszerrel a vastagbél nagyobb szakasza vizsgálható, méghozzá hatékonyabban, 

mint szigmoidoszkópiával. Azonban az erőforrások hozzáférhetőségét, valamint a 

feltételezett betegség súlyosságát is mérlegelni kell. Súlyos kolítiszben szenvedő betegek 

esetében kerülni kell a kolonoszkópiát és a bél előkészítését az esetleges időveszteség és 

a vastagbél perforációjának (kilyukadásának) kockázata miatt. 

Súlyos CU gyanúja esetén először egyszerű hasi radiográfia is végezhető, ezzel azonban 

nem garantálható a diagnózis. Ezt követően kolonoszkópia helyett szigmoidoszkópia 

végezhető ennek megerősítésére. 
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Nem aktív CU esetén a betegség prognózisa az endoszkópos leletek segítségével jelezhető 

előre. Az endoszkópos vizsgálatot célszerű lehet megismételni, ha a CU ismét aktívvá válik, 

illetve ha a betegnek szteroidokat kell szednie a remisszió fenntartásához, vagy még 

szteroidok szedése mellett sem érhető el nála remisszió. Az endoszkópia továbbá akkor is 

hasznos lehet, ha felmerül a kolektómia (vastagbél-eltávolító műtét) lehetősége. 

Vizsgálatok bizonysága szerint ha a kolonoszkópia során nincsenek gyulladásra utaló jelek, 

a visszaesés vagy a kolektómia szükségességének valószínűsége kisebb lesz, a 

kolonoszkópia elvégzését követő egy évben a tünetmentesség valószínűsége pedig nő. A 

betegség kolonoszkópiával meghatározott helye szintén fontos a betegség prognózisának 

előrejelzéséhez, a rák kockázatának értékeléséhez és az alkalmazandó kezelés 

meghatározásához. Azonban a kolonoszkópiának a betegség helyének meghatározásában 

betöltött látszólag fontos szerepe ellenére nem vizsgálták a diagnózis felállításakor végzett 

első kolonoszkópiás vizsgálat után rutinszerűen végzett kolonoszkópiák hasznát. 

A vastagbélben található szűkület esetén ki kell zárni a rákot az okok közül. Nagyszámú 

biopsziás mintát kell venni a vastagbélből, és a műtét elvégzése fontolóra vehető. Néha a 

teljes vastagbél endoszkópos intubációja nem lehetséges. Ilyenkor képalkotó vizsgálati 

eljárások, úgymint kettős bárium kontrasztanyagos beöntés vagy kolonográfia végezhető. 

Régóta fennálló fekélyes vastagbélgyulladás esetén a vastagbél szűkülete a bél rákos 

daganatára is utalhat, és alapos kolonoszkópiás és biopsziás kivizsgálást igényel. Ha a 

kolonoszkópia szűkület miatt nem végezhető el a teljes szakaszon, kettős vagy egyszeres 

bárium kontrasztanyagos beöntés alkalmazható a szűkület és a környező 

vastagbélszakaszok vizsgálatára. A CT kolonográfiával a vastagbélszűkülettel határos 

szövetek mintázata, valamint a bélen kívüli (azaz nem a belet érintő) kórfolyamatok 

egyaránt vizsgálhatók, így ebben az esetben egyre inkább ez jelenti a preferált vizsgálati 

módszert. 

A meghatározatlan kolítisz (indeterminate colitis, IC) elnevezés kizárólag a kimetszéssel 

(reszekció) eltávolított minták esetében használható. Ha az összes vizsgálat elvégzése 

után sem dönthető el, hogy a beteg CB-ben vagy CU-ban szenved-e, a nem besorolható 

IBD (IBDU) megnevezés használandó. 

A nem besorolható IBD kifejezés legjobban azokra az esetekre illik, amelyekben nem 

tehető egyértelmű különbség a fekélyes vastagbélgyulladás, a Crohn-betegség, illetve a 

kolítisz egyéb okai között, és akkor alkalmazható, ha a megkülönböztetés a kórtörténet, 

az endoszkópos megjelenés, több nyálkahártya biopsziás minta kórszövettani vizsgálata 

és a megfelelő radiológiai vizsgálatok eredménye alapján sem lehetséges. A 

meghatározatlan kolítisz a patológusok által a kolektómia során nyert olyan mintára 

használt kifejezés, amelyben a CU és CB egymással átfedésben lévő jellemzői egyaránt 

megtalálhatók. 

Az aktív fekélyes vastagbélgyulladás gyógyszeres terápiája 

Proktítisz 

Enyhe vagy közepesen súlyos proktítisz esetén az előnyben részesített korai kezelést napi 

egyszer 1 g 5-ASA végbélkúp jelenti. Hab állagú 5-ASA beöntés szintén alkalmazható. 

Végbélkúppal több gyógyszer juttatható a végbélbe, és a betegek jobban kedvelik ezt a 

módszert, mint a beöntést. A helyi 5-ASA és orális 5-ASA vagy helyi szteroid 

kombinációjával jobb hatás érhető el, mint az önmagukban alkalmazott szerekkel. Az 
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önmagában alkalmazott orális 5-ASA kevésbé hatásos, mint a kombinációs kezelés. 

Ellenállóbb proktítisz esetén immunszuppresszánsokkal és/vagy anti-TNF szerekkel való 

kezelésre lehet szükség. 

Proktítisz esetén a helyi 5-ASA jelenti a legmegfelelőbb kezelést, amint ezt számos 

vizsgálat igazolta. Ezek arról számoltak be, hogy az 5-ASA-kezelés csökkenti a tüneteket 

és javítja a kolonoszkópiás és biopsziás eredményeket. A végbélkúp azért is hatásosabb, 

mint a beöntés, mert a gyulladás helyén célzottan hat és 4 óra elteltével több beteg 

végbelében mutatható ki (40%, illetve 10%). Napi egy gramm feletti adagban alkalmazott 

5-ASA esetén nem figyelték meg a hatékonyság növekedését, és a napi egy adagban 

alkalmazva ugyanolyan hatásos, mit napi több adagban. 

Több vizsgálat szerint a helyi meszalazin-kezelés a tünetek kezelése tekintetében 

hatásosabb, valamint javítja a kolonoszkópiás és biopsziás eredményeket a helyi 

szteroidokhoz képest. A helyi szteroidokat olyan betegek számára kell fenntartani, akik 

nem tolerálják a helyi 5-ASA-kezelést. 

A helyi 5-ASA hatásosabb a proktítisz kezelésében, mint az önmagában adott orális 5-ASA. 

A helyi és orális 5-ASA kombinációja ugyanakkor hatásosabbnak tűnik az önmagában 

alkalmazott szerekhez viszonyítva a végbélnyílás pereméhez képest legfeljebb 50 cm-re 

kiterjedt betegség esetén. A helyi 5-ASA helyi szteroidokkal való kombinálása szintén 

előnyös lehet. Ha az orális vagy lokális 5-ASA lokális kortikoszteroidokkal való 

kombinációja nem jár sikerrel a tünetek kezelése szempontjából, orális prednizolonra is 

szükség van. Ha minden más módszer kudarcot vallott, immunszuppresszáns vagy anti-

TNF-kezelést kell alkalmazni. 

Bal oldali kolítisz 

A kezelés korai szakaszában az aktív enyhe-közepesen súlyos bal oldali kolítiszt 1 g 

beöntés formájában adott aminoszalicilát és napi 2,4 g feletti adagban alkalmazott orális 

meszalazin kombinációjával kell kezelni. Az orális és helyi 5-ASA-val történő kombinált 

kezeléssel jobb hatás érhető el, mint az önmagukban alkalmazott helyi szteroidokkal vagy 

aminoszalicilátokkal, vagy az önmagukban adott orális aminoszalicilátokkal. Helyi 5-ASA-

val a betegség hatékonyabban kezelhető, mint helyi szteroidokkal. Az 5-ASA napi egyszeri 

adagban ugyanolyan hatásos, mint több részletben bevéve. A szisztémás kortikoszteroidok 

akkor alkalmazhatók, ha az 5-ASA nem bizonyul hatásosnak. Súlyos betegség esetén 

intenzív kezelés céljából a beteg kórházi felvételére van szükség. 

A vizsgálatok egyértelműen bizonyítják, hogy a bal oldali CU kezelésében az orális és a 

helyi 5-ASA egyaránt hatásos. Éppen ezért enyhén vagy közepesen aktív bal oldali CU 

esetén az első vonalbeli kezelést az orális és helyi 5-ASA kombinációja jelenti, amely 

bizonyítottan hatásosabb és gyorsabban hat, mint ezek önmagukban alkalmazva. Több 

vizsgálat eredményei igazolták, hogy a rektális 5-ASA hatásosabb, mint a rektális 

kortikoszteroidok, ugyanakkor számos vizsgálat azt mutatta ki, hogy a rektális 

beklometazon-dipropionát (egy szteroid készítmény) ugyanolyan hatásos, mint a rektális 

5-ASA. 

Számos vizsgálat szerint az adag több részletben történő bevétele nem jár előnnyel, így 

az 5-ASA napi egyszer vehető be. Az azonban bizonyítást nyert, hogy a dózis emelése 

javítja a kezelés eredményességét; a legkisebb ajánlott adag bal oldali kolítisz esetén napi 

2,4 gramm. 

Egyes esetekben, ha az 5-ASA-kezelés nem hatásos a bal oldali CU kezelésében vagy azt 

a betegek nem jól tolerálják, fontolóra kell venni az orális kortikoszteroidokkal történő 

kezelést. Az orális szteroidok gyorsabban hathatnak, ugyanakkor több mellékhatást is 

okozhatnak. Az 5-ASA esetében átlagosan 9-16 napra van szükség a hatás kialakulásához. 
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A beteg a kombinációs kezelésre gyorsabban reagál, mint az önmagában alkalmazott orális 

kezelésre. Ha az 5-ASA-val kezelt beteg tünetei romlanak, rektális vérzés lép fel nála a 

kezelés megkezdését követő 10-14 nap elteltével vagy tünetei nem múlnak el 

maradéktalanul 40 napon belül, kiegészítő kezelést kell kezdeni (általában orális 

kortikoszteroidokkal). 

Kiterjedt kolítisz 

A kezelés korai szakaszában az enyhe-közepesen súlyos kiterjedt kolítiszt napi 2,4 g feletti 

adagban alkalmazott orális 5-ASA-val kell kezelni. Ezt – ha a beteg képes tolerálni – a 

további remisszió esélyének növelése érdekében helyi 5-ASA-val kell kombinálni. Az 5-ASA 

napi egyszeri adagban ugyanolyan hatásos, mint több részletben bevéve. Szisztémás 

kortikoszteroidokra van szükség, ha a beteg nem reagál az 5-ASA-ra. A súlyos kiterjedt 

kolítisz intenzív kezelés céljából kórházi kezelést igényel. 

Az orális 5-ASA az enyhe-közepesen súlyos aktív kiterjedt CU remissziójának kiváltásában 

is hatásos. Az orális és helyi 5-ASA kombinációja továbbá hatásosabb, mint az önmagában 

alkalmazott 5-ASA. Egy klinikai vizsgálat alapján a kombinált kezelés a betegek 64%-ánál, 

míg az orális 5-ASA csupán a betegek 43%-ánál eredményezett remissziót. A napi egyszeri 

5-ASA a kiterjedt kolítisz esetén ugyanolyan hatásos, mint több részletre elosztva. 

Orális szteroidokra van szükség, ha az enyhe-közepesen súlyos aktív betegség nem reagál 

az 5-ASA-ra. A fenntartó kezelés keretében már több mint napi 2 gramm adagban szedett 

5-ASA vagy immunmodulátorok ellenére bekövetkező relapszus esetén szintén a 

szteroidkezelés megkezdésére van szükség. Legalább két vizsgálat igazolta, hogy a 

szteroidok hatásosak a remisszió kiváltása szempontjából. A súlyos kiterjedt CU esetén 

kórházi ápolás szükséges, mivel ez potenciálisan életveszélyes állapot. 

Súlyos kolítisz 

Napi hatnál többszöri véres hasmenés és szisztémás toxicitás (azaz 90 ütés/percet 

meghaladó szívfrekvencia, 37,8 oC feletti láz, 10,5 g/dl-nél alacsonyabb hemoglobinszint 

vagy 30 mm/h-t meghaladó ESR, vagy 30 mg/l-t meghaladó CRP-szint) esetén a CU 

súlyosnak minősül, és intenzív kezelés céljából a beteg kórházi felvételére van szükség. 

Idővel körülbelül minden hatodik CU-s betegnél bekövetkezik egy súlyos fellángolás. A 

súlyos CU kezelését komolyan kell venni. Az előző évszázadban a kezelés terén elért 

előrelépés ellenére az Egyesült Királyságban a kórházba került súlyos akut CU-ban 

szenvedő betegek 2,9%-a meghal, noha szakellátó központokban csak kevesebb mint 1%-

uk hal meg. A súlyos CU esetén fennálló halálozási kockázat miatt fontos felismerni a súlyos 

fellángolást. Súlyos fellángolásról akkor beszélünk, ha az alábbi tünetek valamelyike mellett 

a beteg napi hatszor vagy annál többször ürít véres székletet: (a) szapora szívverés (több 

mint 90 ütés/perc), (b) láz, (c) vérszegénység vagy (d) magas ESR vagy CRP-szint. 

Súlyos fellángolás esetén intenzív kezelés céljából a beteg kórházi felvételére van szükség. 

Az intenzív kezelés intravénás kortikoszteroidokból áll, illetve ha a beteg erre a kezelésre 

három napon belül nem reagál, fokozatosan át kell térni ciklosporinra, takrolimuszra vagy 

infliximabra. Ha a beteg nem reagál a gyógyszeres kezelésre, műtéti kezelésre van 

szükség. A nagy intenzitású gyógyszeres kezeléssel és a műtéti kezeléssel kapcsolatos 

döntést gyorsan, ugyanakkor körültekintően kell meghozni. A túl későn elvégzett műtét 

közben több szövődmény léphet fel. 

A súlyos aktív CU kezelése intravénás szteroidokkal történik. Önmagában intravénásan 

alkalmazott ciklosporin-kezelés is adható. A vérrögképződés kockázatának csökkentése 
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érdekében alacsony molekulatömegű heparint is kell adni. A betegről a gasztroentero-

lógusból és a kolorektális sebészből álló teamnek kell gondoskodnia. 

 

Az intravénás szteroidokra adott reakció leginkább a kezelés harmadik napján végzett 

orvosi vizsgálatokkal ítélhető meg. Az intravénás szteroidokra nem reagáló súlyos aktív CU 

esetén egyezetni kell az egyéb kezelési lehetőségekről, beleértve a műtétet is. Második 

vonalbeli kezelési módszerként ciklosporin vagy infliximab vagy takrolimusz is alkalmas 

lehet. Ha a mentő terápia megkezdésétől számított 4-7 napon belül nem jelentkezik 

javulás, kolektómia javasolt. 

A gasztroenterológus számára az jelenti az egyik legnehezebb döntést, hogy CU esetén 

mikor javasolja/tanácsolja kolektómia elvégzését. A gasztroenterológusnak a sebésszel 

együttműködve a lehető leghatározottabban kell fellépnie, és nem szabad, hogy 

ítélőképességét elhomályosítsa a beteg érthető vonakodása és a műtét halogatására való 

hajlama. A túl sokáig halogatott műtét közben nagyobb a szövődmények vagy akár a 

halálozás valószínűsége. 

A gasztroenterológusnak objektív (azaz a beteg, illetve az orvos érzelmei által nem 

befolyásolt) mérőszámokra van szüksége annak eldöntéséhez, hogy a súlyos CU kezelése 

kolektómiával vagy gyógyszeresen – például ciklosporinnal, infliximabbal vagy 

takrolimusszal – történjen-e. A klinikai (pl. a gyakori székletürítés esetén), biokémiai (pl. 

magas CRP-szint) és radiológiai (pl. vastagbél tágulata) markerek olyan objektív 

mérőszámok, amelyek támpontot jelenthetnek a döntéshozatali folyamat során. A 

döntéshozatal során a beteg egyéni körülményeit is fontos figyelembe venni. Például az 

intravénás ciklosporin-kezelés kerülendő azon a betegeknél, akiknek alacsony a 

koleszterin- vagy magnéziumszintje, mivel esetükben fokozott a neurológiai mellékhatások 

kockázata. 

Gyógyszeres kezelés a remisszió fenntartására 

A fenntartó kezelés megválasztását több tényező befolyásolja: 

- a bél mekkora részét érinti a betegség (azaz a betegség kiterjedése) 

- milyen gyakran jelentkeznek fellángolások 

- volt-e a korábban sikertelen fenntartó kezelés 

- a legutóbbi fellángolás mennyire volt súlyos 

- milyen kezelést alkalmaztak a remisszió elérésére a legutóbbi fellángolás során 

- a fenntartó kezelés biztonságossága 

- rákmegelőzés. 

A betegek remissziójának fenntartására szolgáló megfelelő kezelés megválasztása egy sor 

tényezőtől függ. A proktítiszben szenvedő betegeknél nagy valószínűséggel elegendő csak 

a helyi kezelés, míg a bal oldali vagy kiterjedt CU esetén orális terápiára van szükség. 

Ezenkívül ha egy beteg kórelőzményében a fellángolásokat rövidebb periódusok szakítják 

meg, a beteg számára előnyösebb az intenzívebb terápia, mivel ez növeli a fellángolások 

között eltelt idő hosszát. Ha egy gyógyszer fenntartó kezelésként korábban már hatástalan 

volt, nem szabad ismét megpróbálkozni vele. Ha a közelmúltbeli fellángolás súlyosabb volt, 

intenzívebb kezelésre van szükség. Az aktuális fellángolás súlyossága előrejelzi a jövőbeli 

fellángolás valószínűségét. Ha a betegnek a remisszió eléréséhez szteroidokra van 

szüksége, nagyobb valószínűséggel lesz szüksége intenzív terápiára a remisszió 

fenntartásához. Mérlegelni kell a gyógyszerek mellékhatásait, illetve a fellángolások és a 

rákmegelőzés tekintetében nyújtott előnyeit. 
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Aminoszalicilsav 

Az orális 5-ASA készítmények jelentik az első vonalbeli fenntartó kezelést, ha a beteg 

reagál az 5-ASA-ra vagy az (orális vagy rektális) szteroidokra. A rektális 5-ASA a proktítisz 

első vonalbeli fenntartó kezelése, amely bal oldali kolítisz kezelésére is alkalmazható. A 

kombinált orális és rektális 5-ASA-kezelés második vonalbeli fenntartó kezelésként 

alkalmazható. 

Az orális 5-ASA készítmények a remisszió fenntartásában mutatott hatásosságát számos 

vizsgálat igazolta. Emellett két vizsgálatban a bal oldali CU kezelésére rektálisan 

alkalmazott 5-ASA sikeresnek bizonyult a remisszió fenntartásában. Az orális és a beöntés 

formájában alkalmazott 5-ASA-val történő kombinált kezelés hatásosabbnak bizonyult a 

remisszió fenntartásában, mint az önmagában alkalmazott orális 5-ASA. Egy egyesült 

királyságbeli betegekkel végzett felméréssel kapcsolatban arról számoltak be, hogy a 

betegek 80%-a az orális kezelést részesítette előnyben; ennek alapján az orális kezelés 

elfogadhatóbbnak tűnik a betegek számára, mint a rektális kezelés. 

Az orális 5-ASA napi 1,2 g-os adag alatt hatástalan. Rektális kezelés esetén heti 3 g több 

részletre elosztva elegendő a remisszió fenntartásához. A dózis a hatásosság 

függvényében módosítható. Bizonyos esetben hasznos lehet magasabb dózist alkalmazni 

helyi 5-ASA-val kombinációban vagy önmagában. Az 5-ASA napi egyszeri alkalmazása nem 

jár több mellékhatással. Kevesebb mellékhatásuk miatt az egyéb orális 5-ASA 

készítményeket részesítik előnyben a szulfaszalazinnal szemben (noha a szulfaszalazin 

kismértékben hatásosabb lehet). Az összes elérhető orális 5-ASA készítmény hatásos. 

Nincsen meggyőző bizonyíték arra nézve, hogy bármelyik 5-ASA készítmény alkalmasabb 

volna a többinél a betegség fenntartó kezelésére. 

Az orális 5-ASA legkisebb hatásos adagja napi 1,2 g. Figyelembe véve, hogy az 5-ASA 

nagyobb adagban történő alkalmazása esetén sem emelkedik a mellékhatások 

gyakorisága, bizonyos esetekben célszerű nagyobb dózist alkalmazni. Hatás szempontjából 

az 5-ASA napi egyszeri vagy többszöri alkalmazása között sincs különbség, ennek ellenére 

a napi egy adag az előnyben részesített gyakoriság, mivel a betegek így inkább beveszik 

a gyógyszert. Míg az orális 5-ASA készítmények hasonlóan hatásosak, mint a 

szulfaszalazin, az 5-ASA készítményeket részesítik előnyben, mivel kevesebb mellékhatást 

okoznak. Összességében nincsen meggyőző bizonyíték arra nézve, hogy bármelyik 5-ASA 

készítmény alkalmasabb volna a többinél. 

Az 5-ASA hosszú távú fenntartó kezelés azért javasolt, mivel csökkentheti a bélrák 

kialakulásának kockázatát. 

Egy vizsgálat szerint a rendszeres 5-ASA-kezelés 75%-kal csökkenti a bélrák kialakulásának 

kockázatát, ezért fenntartó kezelésként való alkalmazása komolyan megfontolandó. 

Tiopurinok 

Ha a remisszió fenntartásához szteroidokra van szükség, a beteget valamely tiopurinnal 

kell kezelni. 

Az azatioprin hatásosabb az 5-ASA-nál a tünetek és a gyulladás csökkentése tekintetében 

(a kolonoszkópián látottak alapján) azoknál a betegeknél, akiknek szteroidokra van 

szüksége a remisszió fenntartásához. Emellett az azatioprint szedő szteroidfüggő betegek 

körülbelül felénél a remisszió három éven át fenntartható szteroidok nélkül. Mindezekre 

tekintettel a szteroid megvonásakor fellángolást tapasztaló betegeknek meg kell kezdeniük 

az azatioprin szedését. 
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Közepesen aktív CU esetén a tiopurin-kezelésre nem reagáló betegeket anti-TNF terápiával 

vagy takrolimusszal kell kezelni. A hatástalan kezelést le kell állítani, és fontolóra kell venni 

a műtéti kezelés lehetőségét. 

Szteroidfüggő CU esetén a tiopurin-kezelésre nem reagáló betegeket ideális esetben 

kolonoszkópiával és biopsziával kell újra megvizsgálni a diagnózis megerősítése 

érdekében, és annak ellenőrzéséhez, hogy nem alakultak-e ki további szövődmények. 

Egyeztetni kell a beteggel a szteroidok elhagyására irányuló kezelési stratégiáról, és 

fontolóra kell venni az anti-TNF terápia lehetőségét. Szilárd bizonyítékok állnak 

rendelkezésre arról, hogy az anti-TNF kezelés hatásos kortikoszteroidokra, illetve 

immunmodulátorokra nem reagáló, közepesen súlyos-súlyos CU kezelésében. A 

takrolimusz alkalmazása szintén fontolóra vehető, azonban az e kezeléssel kapcsolatos 

bizonyítékok már kevésbé meggyőzőek. 

Ha a CU nem reagál az említett kezelésekre, vagy a korábbi hatásosság megszűnik, 

fontolóra kell venni a műtét lehetőségét. A kolektómia – noha nem kockázatmentes – a 

betegség által érintett bélszakasz eltávolításának köszönhetően megszűnteti a CU-t. Ha a 

betegség nem javul, az immunszuppresszánsokkal, illetve immunmodulátorokkal történő 

kezelés értelmetlen és ésszerűtlen, mivel nő a túl későn elvégzett műtét alatt és után 

kialakuló szövődmények kockázata. 

Minden betegnek fenntartó kezelést kell kapnia. Szükség szerinti kezelés csak akkor 

alkalmazható, ha a betegség kiterjedése korlátozott (pl. proktítisz esetén). 

Fontos, hogy a gyógyszerei szedését akkor se hagyja abba, ha jobban érzi magát, mivel a 

gyógyszerüket előírásszerűen szedő betegeknél sokkal kisebb a fellángolások 

valószínűsége. Valójában az előírt kezelés betartása tűnik a legfontosabb tényezőnek a 

remisszió fenntartása szempontjából. Például egy vizsgálat kimutatta, hogy a fenntartó 

kezelés céljából felírt 5-ASA gyógyszeradagjuknak csak kevesebb mint 80%-át kiváltó 

betegeknél ötször nagyobb volt a relapszus valószínűsége azokhoz képest, akik a felírt 

gyógyszeradagjuk több mint 80%-át kiváltották. 

A tiopurinok a következő esetekben alkalmazhatók: enyhe-közepesen súlyos aktivitású 

betegség és korai vagy gyakori relapszus esetén az 5-ASA optimális dózisának szedése 

mellett, az 5-ASA-val szembeni intolerancia esetén, abban az esetben, ha a remisszió 

fenntartásához szteroidok szedésére van szükség, illetve a ciklosporin (vagy takrolimusz) 

kezelés eredményeként elért remisszió esetén. Ha a beteg reagál az anti-TNF-kezelésre, 

két lehetőség van a remisszió fenntartására: valamelyik tiopurin szedése, vagy az anti-

TNF-kezelés fenntartása tiopurinok szedése mellett vagy anélkül. Az intravénásan adott 

szteroidokra, ciklosporinra vagy infliximabra reagáló súlyos kolítisz esetén fontolóra kell 

venni a tiopurinok fenntartó kezelésként való alkalmazását. Ha viszont a beteg reagál az 

infliximab-kezelésre, az infliximab-kezelés folytatása is megfelelő választás. Ha a 

tiopurinok korábban hatástalanok voltak, a remisszió fenntartását anti-TNF-kezeléssel is 

meg lehet kísérelni. Ha a tiopurinnal korábban nem kezelt, súlyos kolítiszben szenvedő 

beteg reagál a szteroidokkal, ciklosporinnal, illetve takrolimusszal végzett kezelésre, a 

tiopurinok megfelelő választást jelentenek a remisszió fenntartására. 

Számos vizsgálat igazolta, hogy a tiopurinok CU esetén hatásosak a remisszió fenntartása 

szempontjából, noha a CU esetében történő alkalmazásukkal kapcsolatos bizonyítékok 

kevésbé meggyőzőek, mint a CB esetében. Egy nemrégiben végzett vizsgálat alapján az 

azatioprin hatásosabbnak bizonyult a szteroidmentes remisszió fenntartásában hat hónap 

elteltével, mint az 5-ASA készítmények (az azatioprin csoportban a betegek 53%-nál, míg 

az 5-ASA csoportban csak a betegek 21%-ánál sikerült fenntartani a remissziót). A 
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tiopurinok emellett a remisszió ciklosporin- (vagy takrolimusz-) kezeléssel történő elérése 

után is alkalmazhatók, ami csökkentheti mind a rövid távon (azaz 1 éven belül), mind a 

hosszú távon (azaz 5 éven belül) végzett kolektómia szükségességét. 

Az anti-TNF-kezelés újabb lehetőséget jelent. Vizsgálatok azt bizonyították, hogy az 

infliximab alkalmazása segít a remisszió elérésében és fenntartásában, a szteroidok 

elhagyásában, valamint valószínűleg a kolektómia megelőzésében. Az adalimumabról 

szintén bizonyítást nyert, hogy közepesen súlyos-súlyos CU esetén segít a remisszió 

elérésében és fenntartásában, enyhíti a tüneteket, enyhíti a vastagbél gyulladását és segít 

a szteroidok szedésének elhagyásában. 

A tiopurinok és az anti-TNF-kezelés kombinációja újabb lehetőséget jelent, mivel 

csökkentheti annak az esélyét, hogy a beteg rosszul reagál az anti-TNF szerre vagy hogy 

az anti-TNF antitestek képződése esetén megszűnik a hatás. Egy vizsgálatban arról 

számoltak be, hogy az azatioprinnel kombinált infliximab hatékonyabban segítette a 

betegeket a szteroidok szedésének elhagyásában, mint az egyes szerek önmagukban 

alkalmazva. A két szer kombinációjával valószínűleg a kolektómia is megelőzhető. 

Ezenkívül előfordulhat, hogy az azatioprin a kombinációs kezelés első hat hónapja után 

elhagyható, mivel az infliximabot hatása kifejtésében gátló és a tiopurinok által gátolt 

antitestek jellemzően az anti-TNF kezelés első hat hónapjában vannak jelen. 

A CU műtéti kezelése 

A műtét késleltetése esetén nagyobb a műtéti szövődmények valószínűsége. 

Többlépcsős beavatkozásra (először kolektómiára) van szükség akut esetben, ha a beteg 

nem reagál a gyógyszeres kezelésre vagy több mint hat héten át napi 20 mg vagy afeletti 

adagban szedett prednizolont. 

Ha elérhető, a beteg számára hasznos lehet, ha a műtétet a laparoszkópiában jártas sebész 

végzi el. 

Akut súlyos CU esetén fontos, hogy a sebész és gasztroenterológus főorvosok a műtét 

biztonságos lebonyolítása érdekében együttműködjenek egymással. Noha a betegség 

gyógyszeres kezelését mindenképpen meg kell kísérelni, mielőtt a műtét lehetősége 

felmerülne, a műtétre vonatkozó döntést sem szabad szükségtelenül halogatni. A 

szükséges műtét elhalasztása gyakran rontja a kezelés műtét alatti és utáni 

eredményességét. Éppen ezért ha a gyógyszeres kezelés nem jár sikerrel, el kell végezni 

a műtéti beavatkozást. 

A műtétet két-három lépcsőben (először a kolektómiát és ileosztómiát) kell elvégezni, ha 

a beteg akut súlyos CU-ban szenved vagy sok szteroidot kapott. Erre azért van szükség, 

mert a betegség által érintett vastagbél eltávolításával a betegek visszanyerhetik 

egészségüket, és ismét elkezdhetnek megfelelően táplálkozni. A kolektómiát követően a 

beteg mérlegelheti, hogy inkább ileoanális anasztomózist, vagy továbbra is ileosztómiát 

szeretne. Azzal, hogy először a kolektómiát végzik el, kizárható a Crohn-betegség; ha a 

vastagbélből vett minta alapján Crohn-betegséget állapítanak meg, az ileoanális 

anasztomózis nem végezhető el. Végezetül célszerű lehet a kolektómiát laparoszkópos 

módszerrel végezni a gyorsabb gyógyulás és kevesebb szövődmény érdekében. 

Az ileoanális anasztomózist az ennek elvégzésében járatos szakellátó intézményben kell 

elvégezni, mivel így kisebb az esély a szövődmények kialakulására és műtétet követő 

szövődmények fellépése esetén az ileoanális anasztomózis „megmentésére” irányuló 

beavatkozások nagyobb sikerrel végezhetők el. 

Az ileoanális anasztomózis rendkívül bonyolult műtét, ezért az elvégzésében jártas 

sebészek és kórházak általában jobb eredményt és kevesebb szövődményt produkálnak, 
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mint a kevés ilyen műtétet végzők. Ezenkívül a tapasztaltabb sebészek és kórházak a 

szövődményeket is eredményesebben kezelik, illetve súlyos szövődmény esetén nagyobb 

sikerrel végzik el az ileoanális anasztomózis „megmentésére” irányuló beavatkozást. Éppen 

ezért javasolt az ileoanális anasztomózist a beavatkozást nagy számban végző szakellátó 

központban elvégeztetni. 

A fogamzóképes női betegeknek az egyéb műtéti lehetőségekről is egyeztetniük kell a 

gasztroenterológussal és a kolorektális sebésszel, mivel ileoanális anasztomózis esetén 

fennáll a meddőség kockázata. Az ilyen további lehetőségek közé tartozik a nem teljes 

kolektómia és a vég ileosztómia, illetve az ileorektális anasztomózis. 

Minden második, ileoanális anasztomózison átesett nő meddővé válik, valamint az 

ileoanális anasztomózis megháromszorozza a meddőség kockázatát a gyógyszeres 

kezeléshez képest (a meddőségi ráta az ileoanális anasztomózis műtéten áteső betegeknél 

48%, míg a gyógyszeresen kezelt betegeknél csupán 15%). A meddőséget valószínűleg a 

műtét szövődményeként a petevezetékekben létrejövő összetapadások okozzák. Éppen 

ezért célszerű alternatív műtéti megoldást keresni azon nőbetegek esetében, akik 

szeretnének még gyermeket vállalni, így például állandó ileosztómiát vagy ileorektális 

anasztomózist. Az ileorektális anasztomózis előnye, hogy a jelek szerint nem csökkenti a 

termékenységet, hátránya viszont, hogy a gyulladt vastagbélszakasz (és ezzel a bélrák 

kialakulásának kockázata) megmarad. 

Az ileorektális anasztomózis különleges esetekben jöhet számításba. Elvégzése után az el 

nem távolított végbél tekintetében rendszeres gasztroenterológusi vizsgálat szükséges. 

Az ileorektális anasztomózis általában nem optimális megoldás, mivel nem szünteti meg a 

CU-t, és a végbél eltávolításának hiányában a CU tünetei várhatóan továbbra is fennállnak 

majd. Ennek ellenére minden második ileorektális anasztomózissal élő betegnél tíz évvel 

később is megvan, és elfogadhatóbb életminőséget eredményez az ileoanális 

anasztomózishoz képest. Éppen ezért ez a műtét egyes CU-s betegek esetében fontolóra 

vehető, különösen azoknál a nőknél, akik teherbe szeretnének esni a jövőben. Ebben az 

esetben az el nem távolított végbélben kialakuló bélrák kockázata miatt rendszeres 

végbélvizsgálat szükséges. 

Mivel a több mint hat héten át napi 20 mg vagy afeletti adagban alkalmazott prednizolon 

(vagy azzal egyenértékű szteroid) növeli a műtéti szövődmények kockázatát, a 

kortikoszteroidokat a műtét előtt lehetőleg fokozatosan el kell vonni. 

Számos vizsgálat igazolta, hogy a több mint hat héten át napi 20 mg vagy afeletti adagban 

alkalmazott prednizolon (vagy azzal egyenértékű szteroid) szedése esetén nagyobb 

valószínűséggel alakulnak ki műtéti szövődmények, így a szteroidokat a műtét előtt 

lehetőleg fokozatosan el kell vonni. 

A szteroidok műtét utáni elvonása esetén ügyelni kell arra, hogy ez ne idézzen elő 

szteroidelvonási krízist, amelyre az alacsony vérnyomás, nátrium vérszint és vércukorszint 

jellemző. 

A tiopurinok, illetve a ciklosporin műtétet megelőző szedése nem fokozza a műtét utáni 

szövődmények kockázatát. Az infliximab műtétet megelőző szedése viszont fokozhatja a 

műtét utáni szövődmények kockázatát. 

A tiopurinok, illetve a ciklosporin műtétet megelőző szedése a jelek szerint nem fokozza a 

műtét utáni szövődmények kockázatát. Egyes vizsgálatok szerint az infliximab valóban 

növeli a közvetlenül a műtétet követően fellépő szövődmények kockázatát, amelyek 

valószínűleg a fertőzés immunszuppresszió miatti megnövekedett kockázatával függnek 
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össze. Ugyanakkor számos másik vizsgálat nem igazolta, hogy az infliximab fokozná a 

műtét utáni szövődmények kockázatát, így ez nem egyértelmű. Nem ismert, hogy a 

takrolimusz fokozza-e a műtét utáni szövődmények kockázatát, mivel ezzel kapcsolatban 

nem végeztek vizsgálatokat. 

Műtéti szövődmények – Pouchitisz 

A pouchitisz diagnosztizálásához a tünetek, valamint egyes kóros endoszkópos és 

szövettani elváltozások vizsgálatára is szükség van. A pouchitisz előfordulása gyakoribb, 

ha a betegség a vastagbél nagyobb részét érintette a műtétet megelőzően vagy a beleken 

kívül is megjelent (például PSC), vagy ha a beteg nem dohányzik, szerológiailag p-ANCA 

pozitív vagy NSAID-okat szedett. 

A pouchitisszel összefüggő tünetek közé tartoznak a fokozott székletürítési gyakoriság, a 

folyékony állagú széklet, a hasi görcsök, a sürgető székelési inger, a tenezmus és a 

medencei diszkomfortérzés. Végbélvérzés, láz és a betegség bélen kívüli megnyilvánulásai 

is előfordulhatnak. Önmagukban a tünetek alapján nem állapítható meg egyértelműen a 

pouchitisz. Például a cuffitis – a rektális „mandzsetta” megmaradó részének gyulladása – 

is hasonló tüneteket okozhat. Az ileoanális tasak Crohn-betegsége és az irritábilis tasak 

szindróma (amely egyet jelent az irritábilis bél szindrómával) szintén hasonló tünetekkel 

járhat. Éppen ezért pouchoszkópiát (az ileoanális anasztomózis endoszkópos vizsgálata) 

kell végezni a diagnózis megerősítésére. A pouchitisszel járó gyulladás másképp néz ki, 

mint a CU nyomán kialakuló gyulladás, mivel ez másik betegség. A pouchoszkópia során 

biopsziás mintákat kell venni a pouchitisz diagnózisának megerősítése és az egyéb 

betegségek – például Crohn-betegség vagy C. difficile-fertőzés – kizárása érdekében. 

Bizonyos kockázati tényezők összefüggésben állnak a pouchitisz kialakulásával. A műtét 

előtti kiterjedtebb CU, a „backwash” csípőbélgyulladás (azaz a csípőbél utolsó szakaszának 

gyulladása), a beleken kívüli betegség (különösen a PSC), a nemdohányzás és a NSAID-

ok rendszeres szedése fokozza a pouchitisz kialakulásának kockázatát. Noha ezek a 

kockázati tényezők nem gátolhatják meg a beteget az ileoanális anasztomózis 

elvégeztetésében, ezekre a beteggel történő egyeztetés során ki kell térni. 

A pouchitisz leggyakoribb tünetei a folyékony állagú széklet ürítésének fokozott 

gyakorisága, a sürgető székelési inger, a hasi görcsök és a medencei (azaz az alhas és 

végbélnyílás körüli) diszkomfortérzés. Láz és vérzés ritkán fordul elő. Tünetmentesség 

esetén nincs szükség pouchoszkópiára. 

A pouchitisszel összefüggő tünetek közé tartoznak a fokozott székletürítési gyakoriság, a 

folyékony állagú széklet, a hasi görcsök, a sürgető székelési inger, a tenezmus és a 

medencei diszkomfortérzés. Végbélvérzés, láz és a betegség bélen kívüli megnyilvánulásai 

is előfordulhatnak. A végbélvérzést gyakrabban okozza a rektális mandzsetta vérzése, mint 

pouchitisz. Széklettartási zavar ileoanális anasztomózist követően pouchitisz hiányában is 

előfordulhat, azonban a pouchitiszben szenvedő betegeknél gyakoribb. 

A metronidazol, illetve a ciprofloxacin a pouchitiszben szenvedő betegek többségénél 

hatásos, noha a legjobb kezelési mód még nem tisztázott. A ciprofloxacin kevesebb 

mellékhatást okoz. A hasmenés elleni szerek (pl. loperamid) csökkenthetik a folyékony 

állagú széklet ürítésének gyakoriságát (akár jelen van pouchitisz, akár nincs). 

Az antibiotikumok alkalmazása a pouchitisz kezelésének a leghatékonyabb módja. A 

metronidazol és a ciprofloxacin a leggyakrabban alkalmazott antibiotikum. A tünetek 

csökkentése, a pouchoszkópiás eredmények javulása szempontjából a ciprofloxacin tűnik 

a leghatékonyabbnak, és a legkevesebb mellékhatást is ez okozza. A hasmenés elleni 
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szerek (pl. loperamid) alkalmazását is fontolóra kell venni az ileoanális anasztomózis 

esetén, mivel jelentősen csökkenthetik a folyékony állagú széklet ürítésének gyakoriságát, 

függetlenül attól, hogy jelen van-e pouchitisz vagy sem. 

Ha a pouchitisz remisszióját antibiotikumokkal érik el, a VSL#3 segíthet a remisszió 

fenntartásában. A VSL#3 a pouchitisz kialakulását is megakadályozhatja, amennyiben 

alkalmazását az ileoanális anasztomózis műtét után rögtön megkezdik. 

A krónikus pouchitisz remissziójának elérése esetén a VSL#3 koncentrált 

probiotikumkeverékkel végzett kezelés elősegíti a remisszió fenntartását. Bizonyítást 

nyert, hogy a VSL#3 betegségmegelőző célú alkalmazása megakadályozhatja az akut 

pouchitisz kialakulását a műtét utáni első évben: a VSL#3-at szedő betegek csupán 10%-

ánál alakult ki pouchitisz, szemben a placebót szedők 40%-ával. A VSL#3 

hatásmechanizmusa nem ismert, azonban feltehetően az ileoanális anasztomóziskor 

előforduló baktériumok változatosságának növelése és a gombák változatosságának 

csökkentése révén fejti ki hatását. 

Szövődmények – Kolorektális rák 

A hosszú ideje fennálló és kiterjedt CU esetén nagyobb a hajlam a bélrák kialakulására. 

CU esetén a bélrák kialakulásának kockázata 10 év után 2%, 20 év után 8%, 30 év után 

pedig 18%. A kockázat mértéke továbbá pánkolítisz esetén a legmagasabb, bal oldali 

kolítisz esetén közepes, proktítisz esetén pedig nem nagyobb. Tehát minél régebb óta áll 

fenn a CU és a bél minél nagyobb részét érinti, annál nagyobb valószínűséggel alakul ki a 

bélrák. 

Egyes CU-s betegek esetében nagyobb a hajlam a bélrák kialakulására, mint másoknál. 

Ezekre a betegekre a következők jellemzők: 

- PSC 

- gyulladást követően létrejövő polipok 

- a családban előforduló bélrák 

- súlyosabb vagy tartósan fennálló gyulladás. 

A bélrák leggyakoribb kockázati tényezői közé a primer szklerotizáló kolangítisz (PSC) és 

a szövettanilag, illetve klinikailag igazolt betegségaktivitás tartozik. A PSC-ben szenvedő 

betegeknél életük végéig fennáll a bélrák kialakulásának kockázata, amely akár a 31%-ot 

is elérheti. A gyulladást követően létrejött polipok szintén jelentős kockázati tényezőnek 

bizonyultak, noha lehetséges, hogy ezt a fokozott kockázatot a gyulladást követően 

kialakult polipokkal összetéveszthető rákmegelőző elváltozások okozzák. A bélrák családi 

előfordulása szintén fokozza a kockázatot, noha az egyes vizsgálatok eredményei nem 

voltak e tekintetben egységesek. 

Az orvosnak a CU első jeleinek megjelenésétől számított hat-nyolc év után végzett 

kolonoszkópiás szűrővizsgálat során vagy az első rendszeres kolonoszkópiás felülvizsgálat 

során kell megállapítania a bélrák kockázatát. A kockázat mértéke főként attól függ, hogy 

a vastagbél mekkora része érintett és milyen súlyos a gyulladás. 

A bélrák kockázata a kolonoszkópiás szűrővizsgálat során vagy a betegség megjelenésétől 

számított nyolc év után végzett első rendszeres kolonoszkópiás felülvizsgálat során 

határozható meg. A kockázati tényezők közé tartozik a (a) pánkolítisz, (b) endoszkóposan 

és/vagy szövettanilag igazolt gyulladás, (c) álpolipok és (d) családi CRC előfordulása. A 

felsorolt kockázati tényezőkből hárommal vagy többel rendelkező betegeknél magas, míg 
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a kettő vagy annál kevesebb kockázati tényezővel rendelkező betegeknél alacsony a 

kockázat. 

Ha egy betegnél magas a kockázat és kiterjedt vagy bal oldali CU-ban szenved, a diagnózis 

utáni nyolcadik évtől a kolonoszkópiát 1-2 évente, alacsony kockázat esetén azonban 

csupán 3-4 évente kell elvégezni. A rák mikroszkópos jeleinek hiányában, illetve két 

egymást követően végzett rendszeres kolonoszkópiás felülvizsgálat során endoszkóposan 

és/vagy szövettanilag igazolt gyulladás hiányában a rendszeres felülvizsgálat gyakorisága 

ritkítható (pl. 1-2 évről 3-4 évre). 

Az 5-ASA készítmények csökkenthetik a bélrák kialakulásának kockázatát. PSC esetén 

urzodezoxikólsavat kell alkalmazni, amely csökkenti a bélrák kialakulásának kockázatát. 

Nem ismert, hogy lehet-e vagy kell-e tiopurinokat alkalmazni a bélrák kockázatának 

csökkentése érdekében. 

A rák kialakulásának és terjedésének gátlása, késleltetése, illetve visszafordítása 

kemopreventív szerekkel történik. A CU esetén alkalmazott kemopreventív szer például az 

5-ASA. Több vizsgálatban igazolták, hogy az 5-ASA készítmények CU esetén – akár felére 

– csökkentik a bélrák kialakulásának kockázatát. A folsavtartalmú étrendkiegészítők, a 

kalcium, a multivitaminok, illetve a sztatinok nem csökkentik a bélrák kockázatát CU 

esetén, emellett az sem ismert, hogy a tiopurinok hatásosak-e e tekintetben. 

CU esetén időnként PSC is előfordul. Ilyenkor jóval magasabb a bélrák kialakulásának a 

kockázata: a teljes élettartamra vetített kockázat akár a 31%-ot is elérheti. Szerencsére 

az urzodezoxikólsav igazoltan csökkenti a bélrák előfordulását a CU-ban és PSC-ben 

szenvedő betegeknél, így náluk az urzodezoxikólsav rutinszerű alkalmazása javasolt. 

Egyéb szövődmények 

A pszichológiai tényezők befolyásolhatják a CU kórlefolyását. Stressz vagy depresszió 

esetén a betegség relapszusának kockázata fokozott lehet. A gyakran depressziós betegek 

egészséggel kapcsolatos életminősége alacsonyabb, míg a szorongásos betegek kisebb 

valószínűséggel tartják be kezeléssel kapcsolatos előírásokat. 

Több CU-val kapcsolatos vizsgálat igazolta a pszichológiai stressz és a betegségaktivitás 

egybeesését. A vizsgálatok alapján a magas stressz-szint, szorongás és depresszió 

kiválthatja a fellángolásokat, egy vizsgálat viszont azt mutatta, hogy a depressziós 

betegeknél nem alakul ki nagyobb valószínűséggel relapszus, így az ezzel kapcsolatos 

bizonyítékok némileg vegyesek. Mindenesetre a depresszió és a neurózisra való hajlam 

(érzelmi instabilitással, szorongással, félelemmel és aggodalommal jellemezhető 

személyiségvonás) igazoltan összefügg az alacsonyabb életminőséggel. A szorongás és a 

hangulatváltozások a CU kezelésére vonatkozó orvosi előírások be nem tartásával 

mutatnak összefüggést. 

A betegség és az egészséggel kapcsolatos életminőség pszichoszociális hatásait az 

orvosnak meg kell beszélnie a beteggel. A CU-val kapcsolatban személyre szabott 

tájékoztatást és magyarázatot kell adni a betegnek. Az önkezelés és a betegközpontú 

orvosi vizitek kombinációjával javítható a CU kontrollja. 

Egészségi állapotának saját maga általi megítélése kihat arra, hogy a beteg hogyan éli meg 

betegségét. A pszichésen lehangolt beteg számára nehézséget jelenthet a betegségével 

kapcsolatos fontos információk feldolgozása. Az erre való figyelem felhívásával javítható a 

beteg és orvos, illetve a szakápoló/egészségügyi szakember közötti kommunikáció. A 

beteget személyesen kell tájékoztatni állapotáról és érzelmi támogatást kell nyújtani 
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számára, mivel a betegségéről kevesebb ismerettel rendelkező beteg hajlamosabb jobban 

aggódni. 

Az egészségügyi erőforrások kiaknázása nagyban összefügg a pszichológiai tényezőkkel. 

Az orvos utasításainak be nem tartásáról a betegek több mint 40%-a esetében számoltak 

be, és e helyzet kialakulásában a beteg és orvos, illetve szakápoló közötti kapcsolat 

kulcsfontosságú szerepet játszik. Az önkezelésről szóló útmutatók a betegközpontú 

tanácsadással együttesen javítják a betegek betegségkontrollját. A tájékoztató füzetek 

önmagukban nem tűnnek hasznosnak, sőt, még ronthatják is a betegség kimenetelét. 

Emellett a betegoktató programok csak kevésbé vagy egyáltalán nem befolyásolják a 

betegség lefolyását, illetve a betegek pszichés jóllétét. 

Bélen kívüli szövődmények – csontok és ízületek 

CU esetén artrítisz (azaz duzzanattal járó ízületi fájdalom) alakulhat ki a kar- és 

lábízületekben (perifériás artrítisz) vagy a derékízületben (axiális artrítisz). Ha az artrítisz 

a kar és láb nagy ízületeiben jelentkezik, a CU kezelése általában enyhíti a tüneteket. Ha 

az artrítisz tünetei a CU tüneteinek megszűnése után is fennállnak, rövid távon NSAID-ok 

alkalmazhatók. A helyi szteroidinjekciók és a fizikoterápia szintén hasznosak a perifériás 

artrítisz kezelésében. Makacs perifériás artrítisz esetén szulfaszalazin is adható. Noha több 

bizonyíték is alátámasztja, hogy a NSAID-okkal kiegészített intenzív fizikoterápia alkalmas 

a deréktáji artrítisz kezelésére, a NSAID-ok alkalmazása lehetőség szerint kerülendő azok 

nem megfelelő biztonságossága miatt. Axiális artrítisz esetén a szulfaszalazin, metotrexát 

és azatioprin általában hatástalan vagy csupán csekély mértékben hat. Az anti-TNF szerek 

megfelelő kezelést jelentenek spondilítisz ankilopoetika esetén, illetve abban az esetben, 

ha a beteg nem tolerálja az NSAID-okat vagy nem reagál azokra. 

A CU-val összefüggő artropátia (ízületi betegség) kezelésére vonatkozó ajánlások alapját 

a spondiloartropátia (ízületi betegség), elsősorban a spondilítisz ankilopoetika (a gerinc 

artrítisze) vizsgálatai képezik. Nem végeztek jól megtervezett vizsgálatokat az IBD-vel 

kapcsolatban, ezért a témával kapcsolatos ajánlásokat más betegségterületekkel 

kapcsolatos következtetésekből vezették le. 

Perifériás artrítisz esetén a CU mint alapbetegség kortikoszteroidokkal, 

immunmodulátorokkal és anti-TNF szerekkel történő kezelése szintén enyhíti a tüneteket. 

Ha a CU mint alapbetegség kezelése nem enyhíti az ízületi fájdalmat, akkor fontolóra kell 

venni NSAID-ok rövid távú adását. Noha a NSAID-ok potenciálisan a CU mint alapbetegség 

súlyosbodását idézhetik elő, ennek kockázata alacsonynak tűnik. Fizikoterápiával tüneti 

enyhülés érhető el. FA COX-2 inhibitorok (pl. etorikoxib és celekoxib) alkalmazása 

biztonságosabbnak tűnik, és a betegség fellángolásának kockázata alacsonyabb lesz, mint 

a hagyományos NSAID-ok esetében. A szulfaszalazin előnyös lehet a nagyízületi artropátia 

kezelése szempontjából. Az infliximab szintén kedvező hatást fejthet ki a perifériás 

artrítiszre. 

A CU esetén jelentkező axiális artrítisz tekintetében a kezelési módok többsége a 

spondilítisz ankilopoetikával kapcsolatban végzett vizsgálatok eredményein alapszik. 

Intenzív fizikoterápia és NSAID-ok alkalmazása javasolt, azonban a NSAID-okkal történő 

hosszú távú kezelés kerülendő. Helyi kortikoszteroid injekciók adása fontolóra vehető. A 

szulfaszalazin, metotrexát és azatioprin nem hatásos axiális tünetekkel járó spondilítisz 

ankilopoetika esetén. A NSAID-okra nem reagáló vagy azokat nem toleráló, aktív 

spondilítisz ankilopoetikában szenvedő betegek esetében anti-TNF szerek adása javasolt. 

Az adalimumab és az infliximab egyaránt kellően biztonságos és hatásos a spondilítisz 

ankilopoetika kezelésében. 



 

20 

Noha az oszteopénia hozzájárulhat a későbbi csontritkulás előrejelzéséhez, önmagában 

csak csekély közvetlen kockázatot jelent. Egy bizonyos körülmény (-1,5-nél alacsonyabb 

T-pontszám) esetén viszont kalciumot és D-vitamint kell adni. Korábban előforduló 

csonttörés (még normál tartományba eső T-pontszám) esetén a csontritkulást kezelni kell. 

Az 500–1000 mg/nap dózisú kalcium és (800–1000 NE/nap) D-vitamin kezelés növeli az 

IBD-ben szenvedő betegek csontsűrűségét, azt azonban nem vizsgálták, hogy IBD esetén 

a csonttörést is megelőzik-e. Ebből kifolyólag a csökkent csontsűrűség alapján 

általánosságban nem javasolható a biszfoszfonátokkal történő kezelés. Ezzel együtt a 

menopauzán átesett nők, illetve a szteroid által előidézett csontritkulásban szenvedők 

számára előnyös a kezelés. Összességében az alacsony csontsűrűségű és további kockázati 

tényezőkkel rendelkező egyes betegeknél a kezelést célszerű fontolóra venni. 

Mivel a későbbi csonttörést előrejelző legfontosabb tényező a korábbi csigolyatörés 

(beleértve a normál csontsűrűségű csigolyákét is), minden olyan beteget, akinél korábban 

csonttörés fordult elő, megfelelő kezelésben kell részesíteni. 

Bőr 

Az anti-TNF-kezelés bőrgyulladást idézhet elő, amely a gyógyszer leállítását követően 

rendszerint elmúlik. Ha nem egyértelmű, hogy mi okozza a bőrgyulladást, a beteget 

bőrgyógyászati vizsgálatra kell küldeni. Ezzel összefüggésben az alkalmazandó kezelést 

főként az krónikus betegségekben történtek alapján kell megválasztani. A kezelés a helyi 

szteroidok, helyi keratolitikus szerek, D-vitamin, metotrexát adását vagy az anti-TNF-

kezelés leállítását, illetve az arra történő átállást foglalhatja magában. 

CU esetén az anti-TNF-kezelés néha pszoriázisnak és ekcémának nevezett kóros 

bőrelváltozásokat idézhet elő; az anti-TNF-kezelést kapó betegek körülbelül 22%-ánál 

fordulnak elő ilyen elváltozások. A bőrelváltozások nem az IBD tüneteivel egyidőben 

jelentek meg, és gyakrabban fordultak elő nőknél. A kortikoszteroidokkal, keratolitikus 

szerekkel (pl. szalicilsavval, karbamiddal), bőrlágyítókkal, D-vitamin analógokkal és 

ultraibolya (UV) (UVA- vagy keskenysávú UVB-) fénnyel végzett helyi kezelés a betegnek 

közel felénél részleges vagy teljes remissziót eredményezett. Összességében a 

bőrpanaszokat tapasztaló betegek 34%-a végül azért hagyja abba az anti-TNF-kezelést, 

mert a bőrpanaszaikat nem sikerült tünetmentessé tenni. Szerencsére a bőrpanaszok 

általában az anti-TNF-kezelés leállításával megszűnnek. 

Szem 

A szempanaszokat tapasztaló betegeket szemészeti vizsgálatra kell küldeni. Az 

episzklerítisz (azaz a szem gyulladása) nem igényel szisztémás kezelést, és rendszerint 

reagál a helyi szteroidokkal, illetve NSAID-okkal történő kezelésre. Az uveítisz helyi vagy 

szisztémás szteroidokkal kezelhető. Az immunmodulátorok (beleértve az anti-TNF 

szereket) a kezelésnek jobban ellenálló esetekben lehetnek hasznosak. 

Az uveítisz és az episzklerítisz az IBD leggyakoribb szemmel kapcsolatos tünete. Az 

episzklerítisz egyszerű szemvörösség formájában fájdalom nélkül is jelentkezhet, de 

viszkető, égő érzést is okozhat. A gyulladás kezelés nélkül, magától is megszűnhet, 

azonban a CU mint alapbetegség egyidejű kezelése mellett rendszerint helyi szteroidokkal, 

NSAID-okkal vagy egyszerű fájdalomcsillapítókkal végzett kezelésre is reagál. 

Az uveítisz (azaz az uvea gyulladása) kevésbé gyakori, viszont potenciálisan súlyosabb 

következményekkel jár. A CU-val összefüggő uveítisz gyakran mindkét szemet érinti, 

észrevétlenül alakul ki és krónikussá válik. A betegek szemfájdalomra, homályos látásra, 
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fényérzékenységre és gyakori fejfájásra panaszkodnak. Mivel az uveítisz súlyos betegség 

és látásvesztéshez vezethet, a beteget azonnal szemészeti vizsgálatra kell küldeni. A 

kezelés általában helyi és szisztémás szteroidkezelésből áll. A beszámolók szerint az 

azatioprin, metotrexát, infliximab és adalimumab a kezelésnek ellenálló esetekben 

egyaránt hasznosnak bizonyult. 

Máj és epehólyag 

CU esetén néha a máj, epehólyag, epevezetékek vagy epe betegségei is előfordulhatnak; 

ezeket összefoglalóan máj- és epebetegségeknek nevezzük. Kóros májfunkciós vizsgálati 

eredmények esetén az orvosnak vizsgálnia kell ezek meglétét. Az autoimmun folyamatok 

és a fertőzések kimutatása ultrahangos képalkotó vizsgálattal és a szerológiai vizsgálattal 

történik. Az egyik lehetséges máj- és epebetegség a PSC, amelynek kimutatására a legjobb 

módszert az MRCP jelenti. A PSC-ben szenvedő betegeknél nagyobb a rák kialakulásának 

a valószínűsége. 

IBD esetén gyakoriak a kóros májvizsgálati eredmények. A PSC a leggyakoribb kóros 

májműködést okozó állapot az IBD-ben szenvedő betegek esetében, noha más betegségek 

(pl. májzsugor, epekövesség és krónikus májgyulladás) is előfordulhatnak. Az IBD 

kezelésére alkalmazott egyes gyógyszerek (pl. azatioprin) szintén okozhatnak kóros 

májértékeket. A kóros májműködésre általában rutin vizsgálatok során, még a tünetek 

megjelenése előtt derül fény. 

Ha az ultrahangos vizsgálat normális májműködést igazol, a kóros értékeket valószínűleg 

nem gyógyszer-mellékhatás okozza, és az egyéb elsődleges májbetegségekkel kapcsolatos 

szerológiai vizsgálatok eredménye negatív, akkor a kóros májértékekért valószínűleg a 

PSC a felelős. A PSC kimutatása MRCP-vel történik. PSC esetén a felvételen szabálytalan 

epevezetékek láthatók, amelyekben beszűkült és kitágult szakaszok egyaránt 

előfordulnak. Ha az MRCP sem mutat ki semmilyen eltérést, májbiopsziát kell végezni. 

Fontos kideríteni, hogy fennáll-e PSC, mivel ez CU esetén fokozza a bélrák kialakulásának 

kockázatát, így a PSC-ben szenvedő betegek esetén szorosabb megfigyelés szükséges. 

Vér és véralvadás 

A vérrögképződés kockázata és a vérrögökkel összefüggő halálozás gyakorisága a CU-ban 

szenvedő betegeknél kétszer akkora, mint az egészséges embereknél. Az erekben történő 

vérrögképződés kockázata esetén a megelőzés mechanikus módon (pl. kompressziós 

harisnyával) és gyógyszeres kezeléssel (pl. heparinnal) történhet. CU esetén a vérrögök 

kezelése a bevett vérhígító kezelési lehetőségek szerint történik a potenciálisan 

megnövekedett vérzési kockázat figyelembevételével. 

Többségében nem ismert okokból a CU-ban szenvedő betegek a vénás tromboembólia (a 

vénákban történő vérrögképződés) szempontjából fokozott kockázatnak vannak kitéve. 

Mivel ez szövődményeket okozhat és akár halálos kimenetelű is lehet, fontos kezelni. Az 

ilyen vérrögök észlelése megfelelő képalkotó módszerekkel, így például ultrahangos 

vizsgálattal vagy venográfiával történik. 

A vérrögök kezelésére antikoagulánsoknak nevezett vérhígító gyógyszereket kell 

alkalmazni. Ha a betegnél másodjára lép fel vérrögképződés, fontolóra kell venni a hosszú 

távú kezelést. Nem egyértelmű, hogy IBD esetén a vérhígítók okozta vérzéses 

szövődmények gyakrabban fordulnak-e elő, mint az IBD-ben nem szenvedő betegeknél. A 

CU-ban szenvedő betegeknek körültekintően kell eljárniuk hosszabb utazás, illetve orális 

fogamzásgátló szedése esetén, mivel ezek tovább fokozhatják a vérrögök kialakulásának 

kockázatát. 
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Vashiányos vérszegénység esetén vaspótló készítmények szedésére van szükség. 

Szedésüket vérszegénység nélküli vashiány esetén is fontolóra kell venni. Az intravénásan 

adott vaskészítmények hatásosabbak és jobban tolerálhatók, mint a szájon át szedhető 

tabletták. Súlyos vérszegénység, a szájon át szedhető vaskészítményekkel szembeni 

intolerancia, illetve a szájon át szedhető vaskészítményekre adott nem megfelelő reakció 

esetén intravénás vaskészítményt kell adni. Ha gyors eredményre van szükség, az 

intravénás vaskészítményeket eritropoietikus szerrel együtt kell alkalmazni. 

Vérszegénység és bizonyított vashiány esetén vaspótló készítmény adását kell 

megkezdeni. Vérszegénység nélküli vashiány esetén személyre szabott kezelést kell 

alkalmazni. A vashiányos vérszegénység kezelésének fő célja a megfelelő mennyiségű vas 

bevitele a hemoglobinszint növelése érdekében. Ideális esetben a hemoglobinszintet 4 

héten belül több mint 2 g/dl-rel, vagy a normál értékre kell növelni, a vaskészleteket fel 

kell tölteni (30%-ot meghaladó transzferrin szaturáció), csökkenteni kell a 

vérszegénységgel járó tüneteket és javítani kell a beteg életminőségét. Az 50%-nál 

magasabb transzferrin szaturációs szint és a 800 g/l-nél magasabb ferritinszint toxikusnak 

minősül és kialakulását meg kell akadályozni. 

A vaspótló készítmények adása szájon át, izomba és intravénásan történhet; az 

alkalmazott módszer a tünetektől, okoktól, súlyosságtól, valamint attól függ, hogy a 

betegnek a CU mellett van-e más betegsége is. A gasztroenterológusok által 

hagyományosan előnyben részesített szájon át történő beadás gyakran okoz 

emésztőrendszeri tüneteket, például hányingert, puffadást és hasmenést. Továbbá a vas 

90%-a nem szívódik fel, ami az IBD súlyosbodásához vezethet. Éppen ezért az intravénás 

vasinfúzió egyre népszerűbbé válik, noha még mindig nem számít általánosan elterjedtnek 

annak ellenére, hogy hatékony, gyorsabb eredményt produkál és biztonságosabb, mint a 

szájon át adott vaskészítmények. Összességében abban az esetben van szükség 

intravénás vas adására, ha a beteg nem tolerálja vagy nem reagál megfelelően az orális 

vaskészítményekre, súlyos vérszegénységben szenved, vagy a vérsejtek termelését 

serkentő gyógyszert szed. 
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Glosszárium 

Az emésztőrendszer anatómiai ábrázolása 
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Kifejezés Mire 

vonatkozik a 

kifejezés 

Meghatározás 

5-ASA vagy 5-

aminoszalicilsav 

vagy meszalazin 

Gyógyszer Ez az IBD kezelésére helyileg alkalmazott, főként 

a CU, illetve bizonyos körülmények között a CB 

kezelésére szolgáló gyógyszer. Meszalazinnak is 

nevezik, és szájon át vagy beöntés, hab vagy 

végbélkúp formájában végbélen keresztül 

alkalmazható. 

6-TGN Gyógyszer Az azatioprin és a merkaptopurin aktív 

metabolitja. 

Adalimumab Gyógyszer Az IBD kezelésére gyakran alkalmazott anti-TNF 

gyógyszer, amely a biológiai (biotechnológiai 

úton előállított) gyógyszerek csoportjába 

tartozik. A beteg vagy az ápoló a bőr alá 

fecskendezve (szubkután) adja be. 

Alacsony 

molekulatömegű 

heparin 

Gyógyszer A vérrögképződés megelőzésére gyakran 

alkalmazott gyógyszer. 

Aminoszalicilát Gyógyszer Az IBD kezelésére alkalmazott, 5-ASA-nak is 

nevezett gyógyszer. 

Antibiotikumok Gyógyszer A bakteriális fertőzések kezelésére alkalmazott 

gyógyszerek. Vírusok ellen hatástalanok. 

Nyombél 
 
 
 
 
 
 
 

Vakbél 
 

Féregnyúlvány 

Nyelőcső 
 
Máj 
 
Gyomor 
 
 
 
Vékonybél 
 
 
Vastagbél 
 
 
 
Végbél 

Végbélnyílás záróizma 

A csípőbél utolsó szakasza 
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Anti-TNF 

gyógyszerek 

Gyógyszer A gyulladásos bélbetegség (IBD) kezelésére 

gyakran alkalmazott biológiai (biotechnológiai 

úton előállított) gyógyszerek. A leggyakoribb 

ilyen szer az infliximab, adalimumab, 

certolizumab és a golimumab. 

Appendicitisz Betegség A féregnyúlvány gyulladása, amely a 

vastagbélhez csatlakozik. Az appendicitisz többek 

között fájdalmat, étvágytalanságot, lázat és a 

bélfal perforációját (átfúródását) okozhatja. 

Artrítisz IBD-vel 

összefüggő 

betegség 

Az ízület(ek) gyulladása, amely ízületi fájdalmat 

és duzzanatot okoz. 

Artropátia  Bármely, ízületet érintő betegség vagy kóros 

állapot. 

Autoimmun Betegség-

jellemző 

Autoimmun betegség esetén az immunrendszer 

megtámadja a szervezet egészséges sejtjeit. 

Axiális artrítisz IBD-vel 

összefüggő 

betegség 

Az ízület(ek) betegsége, amely a gerincoszlopot 

és a csípőt érintheti. 

Azatioprin Gyógyszer Lásd a tiopurinoknál 

Bal oldali kolítisz Betegség-

jellemző 

A vastagbél bal oldalára korlátozódó CU, amely 

helyi kezeléssel hatásosan kezelhető. 

Bárium 

(kontrasztanyag) 

Diagnosztikai 

vizsgálat 

Egyes radiológiai vizsgálatok során alkalmazott 

anyag, amely fokozza az anatómiai képletek 

láthatóságát. 

Bélrák CB-vel/CU-val 

vagy kezeléssel 

összefüggő 

betegség 

Kolorektális rák néven is ismert. Ez a beleket 

érintő olyan rák, amelynek kockázata az IBD-ben 

szenvedő betegek esetében fokozott. Többek 

között a következő tünetekkel járhat: véres 

széklet, a székelési szokások megváltozása, 

hasüregi csomók és fogyás. 

Beöntés Gyógyszer A végbélen át a bél alsó szakaszába 

befecskendezett folyadék. A beöntés az orvosi 

vizsgálatok elvégzésének megkönnyítésére, 

illetve gyógyszerek bevitelére szolgál. 

Betegközpontú Egyéb A betegközpontú ápolás lényege, hogy 

figyelembe veszi és kielégíti a beteg egyéni 

szükségleteit, és az összes klinikai döntést a 

beteg érdekei vezérlik. 

Betegség 

kiterjedése 

Betegség-

jellemző 

Arra utal, hogy a CU vagy CB a vastagbél 

mekkora részét érinti. Nem tévesztendő össze a 

súlyossággal, amely arra utal, hogy milyen 

mélységű és kiterjedésű a gyulladás. A betegség 

kiterjedésének meghatározása révén a CU 

proktítisz, bal oldali kolítisz és kiterjedt kolítisz 

csoportba, a CB pedig vékonybél, vastagbél vagy 

felső emésztőrendszeri érintettségű csoportba 

sorolható be. 
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Betegség-

súlyossági 

mutatók 

Vizsgálati 

módszer 

A betegségsúlyossági mutató a betegség 

súlyosságának mérésére szolgáló módszer, 

amely a beteg tünetein és bizonyos vizsgálatokon 

(pl. a bél endoszkópos vizsgálata) alapszik. A 

magasabb pontszámok rendszerint súlyosabb 

betegségre utalnak. Ilyen mutató például az 

Ulcerative Colitis Disease Activity Index (UCDAI), 

illetve a Crohn’s Disease Activity Index (CDAI). 

Biológiai 

gyógyszerek 

Gyógyszer Rendszerint genetikailag módosított sejtekben 

előállított IG (immunglobulin) fehérjék, pl. az 

anti-TNF szerek és a vedolizumab. 

Biopszia, 

biopsziák 

Diagnosztikai 

vizsgálat 

A biopszia a szervezetből az alaposabb vizsgálat 

érdekében vett szövetminta. A kolonoszkópia 

során a bélfalból vesznek biopsziás mintákat. 

Biszfoszfonátok Gyógyszer Olyan vegyületek, amelyek lassítják a 

csonttömeg csökkenését és növelik a 

csontsűrűséget. 

Budezonid Gyógyszer A kortikoszteroidok csoportjába tartozó 

gyógyszer. A budezonidnak gyulladásgátló hatása 

van, és a csípőbelet és vakbelet, és a vastagbél 

utolsó szakaszát is érintő CB-ben vagy CU-ban 

szenvedő betegek betegsége akut 

fellángolásainak kezelésére alkalmazzák beöntés 

formájában. A kortikoszteroidok hormonok is, 

amelyeket természetes úton a mellékvesék 

állítanak elő. 

CB vagy Crohn-

betegség 

Betegség-

jellemző 

A gyulladásos bélbetegségek egyik fajtája, amely 

az emésztőrendszer bármely részét érintheti 

(beleértve a vékonybelet), ellentétben a CU-val. 

Ciklosporin A CU kezelésére 

szolgáló 

gyógyszer 

A kalcineurin-gátlók csoportjába tartozik, 

amelyek gátolják az immunrendszer működését, 

így alkalmasak a CU kezelésére. 

Ciprofloxacin Gyógyszer Az IBD és a pouchitisz (a vastagbél eltávolítására 

és csípőbél és végbél összekötésére végzett 

műtétet követően fellépő gyulladásos 

bélbetegség) kezelésére alkalmazott 

antibiotikum. 

Clostridium 

difficile 

Betegség IBD-szerű tüneteket okozó baktérium. 

COX-2 

inhibitorok 

Gyógyszer Specifikusabb, kevesebb mellékhatással 

rendelkező és IBD esetén jobban tolerált NSAID-

ok. 



 

26 

CRP (C-reaktív 

protein) 

vizsgálat 

Vizsgálati 

módszer 

A szervezetben lévő gyulladás kimutatására 

szolgáló vérvizsgálat. Csak a gyulladás jelenlétét 

jelzi, a gyulladás helyét nem, így magas CRP-

szint esetén a gyulladás nem feltétlenül a bélben 

található. Éppen ezért további vizsgálatokat kell 

végezni annak megállapítására, hogy a gyulladás 

az IBD-s beteg beléből indult-e ki. 

CT (komputer-

tomográfia) 

Vizsgálati 

módszer 

A röntgenvizsgálat egy fajtája, amelyet egy pásztázó 

berendezéssel végeznek. 

CU vagy fekélyes 

vastagbél-

gyulladás 

(kolítisz 

ulceróza) 

Betegség-

jellemző 

CU a gyulladásos bélbetegségek egyik fajtája. 

Csontritkulás Betegség Olyan kórkép, amelyben a csontok 

meggyengülnek és a betegnél megnő a 

csonttörések kockázata. 

Csonttörés Egyéb Egyszeri esemény vagy a csont folyamatos 

igénybevétele által előidézett csonttörés. 

Elektrolitok Vizsgálati 

módszer 

Ezek vérvizsgálattal kimutatható, a vérben és 

más testnedvekben található ásványi anyagok 

(pl. nátrium, kálium és klorid), amelyek 

elektromos töltéssel rendelkeznek. IBD esetén az 

elektrolitszint kórossá válhat. 

Eltávolító műtét 

(reszekció) 

Műtét Egy szerv vagy más képlet részének vagy 

egészének sebészi eltávolítása. 

Endoszkópia Vizsgálati 

módszer 

Olyan eljárás, amelynek során egy hosszú cső 

végén található kamerát vezetnek be a 

szervezetbe a vizsgált szervek közvetlen 

megfigyelése érdekében. IBD esetén az 

endoszkópia leggyakoribb fajtája az 

(ileo)kolonoszkópia. 

Endoszkópos Vizsgálati 

módszer 

Az endoszkópia melléknévi formája. 

Endoszkópos 

intubáció 

Vizsgálati 

módszer 

Cső bevezetése a szervezetbe endoszkóp 

segítségével. 

Eritéma 

nodózum 

IBD-vel 

összefüggő 

betegség 

A bőr gyulladásos betegsége. 

Eritropoietikus 

szer 

Gyógyszer A vörösvértestek képződését serkentő gyógyszer. 

ESR vagy 

vörösvérsejt-

süllyedés 

Vizsgálati 

módszer 

A CRP-hez hasonlóan a szervezetben lévő 

gyulladás súlyossági fokának meghatározására 

szolgáló vérvizsgálat. 

Eszközasszisztált 

enteroszkópia 

Vizsgálati 

módszer 

A vékonybél speciális endoszkóppal végzett 

vizsgálata. 
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Fellángolás vagy 

relapszus 

Betegség-

jellemző 

A betegség aktív állapota, a remisszió ellentéte. 

A fellángolás során a beteg tüneteket és 

gyulladást észlel. 

Fenntartó 

kezelés 

Gyógyszer A beteg remissziójának fenntartására alkalmazott 

kezelés. 

Fisztulográfia Vizsgálati 

módszer 

A sipoly röntgenvizsgálata. 

Fisztulotómia Műtét A sipoly műtéti megnyitása. 

Fokozatos 

elvonás 

Gyógyszer Fokozatos elvonás esetén a gyógyszer adását 

apránként, nem pedig hirtelen szüntetik meg. 

Erre például a szteroidok esetében van szükség, 

mivel szedésük hirtelen leállítása súlyos 

mellékhatásokat okozhat. 

Gasztro-

enterológus 

Egyéb Az emésztőrendszeri betegségek, így például az 

IBD kezelésére szakosodott orvos. 

Hasmenés elleni 

szerek 

Gyógyszer A hasmenés tüneteinek enyhítésére szolgáló 

gyógyszer. A leggyakoribb ilyen szer a loperamid. 

Helyi/lokális Gyógyszer Olyan gyógyszer, amely közvetlenül hat a 

gyulladásra anélkül, hogy felszívódna a 

szervezetbe. 

Hemoglobinszint 

mérés 

Vizsgálati 

módszer 

A hemoglobinszint a vérben lévő hemoglobin 

mennyiségének meghatározására szolgál. A 

hemoglobin szállítja az oxigént a vérben. Az 

alacsony hemoglobinszint vérszegénységre utal. 

IBD Betegség A gyulladásos bélbetegség (Inflammatory Bowel 

Disease) rövidítése, és a Crohn-betegség és a 

fekélyes vastagbélgyulladás gyűjtőfogalma. 

IBDU vagy nem 

besorolható IBD 

Betegség-

jellemző 

Ha az összes vizsgálat elvégzése után sem 

dönthető el, hogy a beteg CB-ben vagy CU-ban 

szenved-e, az IBDU megnevezés használandó. 

IC vagy 

meghatározatlan 

kolítisz 

Betegség-

jellemző 

Ha nem dönthető el, hogy a beteg CB-ben vagy 

CU-ban szenved-e, az IC elnevezés használható, 

azonban kizárólag kimetszéssel (reszekció) 

eltávolított minták esetében. 

Ileoanális 

anasztomózis 

Műtét CU esetén gyakori műtét, amelynek során a 

vékonybél végéből tasakot alakítanak ki, amely 

ugyanazt a funkciót látja el, mint eltávolítása 

előtt a vastagbél. 

Ileokolono-

szkópia 

Vizsgálati 

módszer 

A vastagbél és a csípőbél vizsgálata céljából 

végzett endoszkópia. 

Ileorektális 

anasztomózis 

Műtét Olyan műtét, amelynek során a végbelet nem 

távolítják el, és a csípőbelet a végbélhez 

csatlakoztatják. Ezzel szemben az ileoanális 

anasztomózis során a végbelet is eltávolítják. 

Ileoszkópia Vizsgálati 

módszer 

A csípőbél (a vékonybél legalsó szakasza) 

vizsgálata céljából végzett endoszkópia. 
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Immunizált 

(beoltott) 

Egyéb Valaki akkor immunizált, ha immunissá tették 

egy adott fertőzéssel szemben. Immunizálás 

leggyakrabban kanyaró, mumpsz és tetanusz 

ellen történik, de számos más betegség ellen is 

létezik védőoltás. 

Immun-

modulátor 

Gyógyszer Az immunmodulátorok gyengítik vagy serkentik 

az immunrendszer működését. Az 

immunszuppresszánsok az IBD kezelésében 

gyakran alkalmazott immunmodulátorok, mivel a 

vélekedések szerint az IBD-t legalább részben az 

immunrendszer túlzott aktivitása okozza. 

Immun-

szuppresszáns 

Gyógyszer Az immunrendszer működésének gátlására 

szolgáló gyógyszercsoport. Ide tartoznak a 

szteroidok, a tiopurinok, a metotrexát, az anti-

TNF gyógyszerek és a vedolizumab. Mivel az IBD-

t valószínűleg az immunrendszer túlzott 

aktivitása okozza, az immunszuppresszánsok 

hasznosak lehetnek a betegség kezelésében. 

Infliximab Gyógyszer Az IBD kezelésére gyakran alkalmazott anti-TNF 

biológiai gyógyszer. A betegnek cseppinfúzió 

formájában adják be intravénásan. 

Irritábilis bél 

szindróma (IBS) 

Betegség IBD-szerű tünetekkel de gyulladással nem járó, 

gyakori betegség. 

IV vagy 

intravénás 

Gyógyszer A vénán keresztül a vérkeringésbe juttatott 

gyógyszer. 

Kalcineurin-

gátlók 

Gyógyszer Immunszuppresszáns (az immunrendszer 

működését gátló), az IBD kezelésére és a 

szervátültetett betegeknél a szervkilökődés 

megelőzésére használt gyógyszerek. 

Kapszulás 

vékonybél 

endoszkópia 

(small bowel 

capsule 

endoscopy, 

SBCE) 

Vizsgálati 

módszer 

Olyan vizsgálat, amelynek során a beteg lenyel 

egy apró kamerát tartalmazó kapszulát. A 

kamera az emésztőrendszeren áthaladva 

felvételeket készít. 

Képalkotó 

vizsgálat 

Vizsgálati 

módszer 

Képfelvétel készítése egy testrészről különböző 

technikák, például röntgen, ultrahang, CT vagy 

MRI alkalmazásával. A képalkotó vizsgálatok 

gyakran annak megállapításához szükségesek, 

hogy melyik testrészt érinti az IBD. 

Keratolitikus szer Gyógyszer Szemölcsök és más elváltozások eltávolítására 

alkalmazott szer. 
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Kettős bárium 

kontraszt-

anyagos beöntés 

Vizsgálati 

módszer 

Az eljárás során röntgenfelvételeket készítenek a 

vastagbélről és a végbélről azt követően, hogy 

báriumot tartalmazó folyadékot juttatnak a 

végbélbe. A báriumnak köszönhetően 

kirajzolódnak a vastagbél és a végbél körvonalai, 

így a kóros elváltozások láthatóvá válnak. 

Kiterjedés 

(betegség 

kiterjedése) 

Betegség-

jellemző 

Arra utal, hogy az IBD a bél mekkora részét 

érinti. 

Kiterjedt kolítisz Betegség-

jellemző 

A teljes vastagbelet érintő CU. 

Kolektómia Műtét A vastagbél sebészi eltávolítása. CU-ban 

szenvedő betegeknél megelőzi az IPAA műtétet. 

Kolonográfia Vizsgálati 

módszer 

Ez a vizsgálat CT- vagy MRI-berendezéssel 

végezhető. Ezzel a módszerrel a vastagbél belső 

felszíne endoszkóp nélkül is láthatóvá tehető. 

Kolonoszkópia Vizsgálati 

módszer 

A vizsgálat során kamerával felszerelt 

endoszkópot vezetnek fel a végbélbe és a teljes 

vastagbélbe a betegségaktivitás vizsgálása és 

biopsziás minták vétele érdekében. 

Kolorektális 

sebész 

Egyéb A végbél, végbélnyílás és vastagbél műtéti 

kezelésére szakosodott sebész. 

Kortiko-

szteroidok (vagy 

szteroidok) 

Gyógyszer Olyan gyógyszerek csoportja, amelyek a 

természetes úton a mellékvese által termelt 

hormonok hatásait utánozzák és 

immunszuppresszáns hatással rendelkeznek. A 

hidrokortizon és a prednizolon az IBD 

kezelésében gyakran alkalmazott szteroid. 

Kreatinin 

vizsgálat 

Vizsgálati 

módszer 

A kreatinin vérvizsgálattal megállapítható, hogy 

mennyire működnek jól a vesék. 

Krónikus 

betegségek 

Betegség-

jellemző 

Hosszú ideig (rendszerint élethosszig) tartó 

betegségek. Az IBD-k krónikus betegségek. 

Laktoferrin szint Vizsgálati 

módszer 

Gyulladáskor a bélben felszabaduló fehérje. 

Méréséhez székletminta szükséges. 

Laparoszkópiás Műtét A laparoszkópiás műtét olyan műtéti módszer, 

amelyben kis bemetszésen keresztül kamerát 

vezetnek be a műtéti terület megtekintéséhez. A 

kisebb bemetszéseknek köszönhetően a műtéti 

hegek rendszerint gyorsabban gyógyulnak, mint 

a hagyományos műtét esetén. 

Limfoproliferatív 

betegségek 

(LPB-k) 

Betegség A limfociták (fehérvérsejtek) túltermelődésével 

járó betegségek csoportja. A LPB-k közé 

tartoznak a leukémia és limfóma különböző 

típusai. 

Lokalizált 

betegség 

Betegség-

jellemző 

Egy bizonyos szervrendszerre vagy a bél egy 

körülírt szakaszára korlátozódó betegség. 
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Loperamid Gyógyszer Jellegzetes hasmenés elleni gyógyszer (lásd 

hasmenés elleni szerek). 

Malabszorpció 

(felszívódási 

zavar) 

A CB 

szövődménye 

Az tápanyagok kóros felszívódása az 

emésztőrendszerből. 

Malnutríció 

(alultápláltság) 

A CB 

szövődménye 

A megfelelő tápláltság hiánya, amelyet okozhat 

például az, hogy a beteg nem képes megfelelő 

mennyiségű ételt enni, nem fogyaszt eleget a 

megfelelő tápanyagokból vagy a felszívódási 

zavarban szenved (lásd malabszorpció 

(felszívódási zavar)). 

Méhnyaki 

rákmegelőző 

állapot 

Betegség Kóros szövetburjánzás a méhnyakban. 

Mellékhatások Gyógyszer Egy gyógyszer vagy orvosi beavatkozás nem 

kívánt (káros) hatásai. 

Mentő terápia Kezelési 

módszer 

Akkor alkalmazzák, ha már minden hagyományos 

kezelési módszer kudarcot vallott, és egy utolsó 

kísérletet tesznek a betegség kordában tartására. 

Meszalazin Gyógyszer Az IBD kezelésére alkalmazott gyógyszer. Szájon 

át vagy végbélen keresztül alkalmazható. 

Metotrexát Gyógyszer Az immunszuppresszánsok csoportjába tartozó, a 

CB kezelésére gyakran alkalmazott gyógyszer, 

amely a fekélyes vastagbélgyulladás kezelésére 

kevésbé hatásos. 

Metronidazol Gyógyszer A pouchitisz (a vastagbél eltávolítására és 

csípőbél és végbél összekötésére végzett műtétet 

követően létrejövő gyulladásos bélbetegség) és a 

sipolyképződéssel járó CB kezelésére gyakran 

használt antibiotikum. 

MR (mágneses 

rezonanciás) 

enterográfia 

Vizsgálati 

módszer 

Olyan vizsgálat, amely során elektromágneses 

hullámok alkalmazásával diagnosztikai céllal 

képfelvételek készíthetők a vékonybélről egy 

szájon át beadott kontrasztanyag segítségével. 

Sugárzást nem alkalmaznak. 

MRC vagy 

mágneses 

rezonanciás 

kolangiográfia 

Vizsgálati 

módszer 

MRI berendezés segítségével a máj- és 

epebetegségek kimutatására végzett különleges 

vizsgálat. 

MRI vagy 

mágneses 

rezonanciás 

képalkotó 

vizsgálat 

Vizsgálati 

módszer 

A test különféle részeiről elektromágneses 

hullámok segítségével diagnosztikai felvételeket 

készítő, sugárzásmentes vizsgálat. 

Nem teljes 

kolektómia 

Műtét A (teljes) kolektómiával szemben ennek során 

nem a teljes vastagbelet távolítják el, csak egy 

részét. 
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Nemzőképes/ 

fogamzóképes 

Egyéb A gyermek nemzésére/kihordására fizikailag 

képes személy. 

NSAID-ok vagy 

nem szteroid 

gyulladásgátló 

gyógyszerek 

Gyógyszer Enyhítik a fájdalmat, valamint a lázat és a bélen 

kívüli gyulladást is. Ezek közül leggyakoribb az 

ibuprofén és az aszpirin, amelyeket IBD esetén 

célszerű kerülni, mivel fokozhatják a betegség 

fellángolásának kockázatát. 

Obstrukció 

(elzáródás), 

obstruktív 

(elzáródással 

járó) 

A CB 

szövődménye 

Obstrukció esetén a CB által előidézett gyulladás 

miatt a bélfal megvastagszik és ettől a bél 

keresztmetszete szűkebb lesz, vagy a bél egyes 

részeiben összetapadások alakulnak ki és a 

béltartalom útja elzáródik. 

Orális (szájon át 

történő) 

Gyógyszer Az orális gyógyszer a szájon át bevett gyógyszert 

jelenti. 

Oszteopénia Betegség A csontok gyengülése, amely nem eléggé 

jelentős ahhoz, hogy csontritkulásnak 

minősüljön. 

Összetapadások Műtéti 

szövődmény 

A bél gyulladásos reakciók következtében 

összetapadt részei. Elzáródással és fájdalommal 

járhatnak. 

p-ANCA Vizsgálati 

módszer 

A p-ANCA a perinukleáris anti-neutrofil 

citoplazmatikus antitestek kifejezés rövidítése. 

Ezek a vérből mutathatók ki. 

Perifériás 

artrítisz 

Betegség Ízületi gyulladás, amely rendszerint a végtagok 

nagy ízületeit érinti. 

Pioderma 

gangrenózum 

Betegség IBD esetén időnként előforduló, autoimmun 

mechanizmusok (és nem fertőzés) által kiváltott 

bőrgyulladás, amely fájdalmas fekélyek 

képződéséhez vezet. 

Pouchitisz Szövődmény Az ileális tasak gyulladása (lásd ileoanális 

anasztomózis). 

Rektális Testrész A rektális jelző a vastagbél utolsó szakaszára, a 

végbélre (rektum) vonatkozik. Például a 

végbélnyíláson keresztül a végbélbe juttatott 

gyógyszert rektálisan alkalmazott gyógyszernek 

nevezzük. 

Relapszus 

(visszaesés, 

kiújulás) 

Betegség-

jellemző 

A betegség újbóli aktiválódása. 

Remisszió Betegség-

jellemző 

A remisszió a betegség nem aktív fázisa; 

szemben a „fellángolás” és „relapszus” 

kifejezésekkel, amelyek az aktív fázist jelölik. 

Rendszeres 

felülvizsgálat 

Vizsgálati 

módszer 

Az orvos rendszeresen felülvizsgálja az IBD-s 

beteg állapotát – gyakran endoszkóp 

segítségével – annak megállapítására, hogy 

kialakult-e bélrák. A rendszeres felülvizsgálat 

azért fontos, mert az IBD-s betegek esetében 

fokozott a bélrák kialakulásának kockázata. 
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Seton Műtét A sipolyjárat nyitva tartását és a genny 

felgyülemlésének megakadályozására szolgáló 

fonálhurok. 

Sipoly(ok) A CB 

szövődménye 

A bélfalon áthatoló fekély, amely kóros 

összeköttetést alkot a bél és a bőr felszíne, 

illetve a bél és egy másik szerv között. Az 

egyszerű sipolyok egyetlen járatból; a komplex 

sipolyok több járatból állnak. A sipolyképződéssel 

járó CB a CB egyik formája. 

Spondilítisz 

ankilopoetika 

IBD-vel 

összefüggő 

betegség 

Az artrítisz egyik formája. Elsősorban a 

gerincoszlopot érintő krónikus gyulladás, amely a 

hát – a mellkas és a nyak felé továbbterjedő – 

fájdalmát és merevségét okozza. 

Szakroileítisz Betegség A keresztcsont és az csípőcsont közötti ízület 

gyulladása. 

Széklet Egyéb A székletürítés alkalmával a bélből kiürített 

salakanyag. 

Széklet 

kalprotektin 

szint vizsgálat 

Vizsgálati 

módszer 

Gyulladáskor a bélben felszabaduló fehérje. Mivel 

a széklet kalprotektin szintje csak a bél 

gyulladása esetén emelkedik meg, a széklet 

kalprotektin szintje alkalmasabb a gyulladás 

kimutatására, mint a CRP vagy az ESR. 

Emelkedett szintje az IBD-n kívül másra is 

utalhat. Méréséhez székletminta szükséges. 

Szerológia Vizsgálati 

módszer 

A vérsavó és egyéb testnedvek vizsgálata. 

Szerológiai Vizsgálati 

módszer 

A szerológia a vérsavó és más testnedvek 

vizsgálata. Általában az antitestek vérsavóból 

való kimutatására szolgál. 

Szérum 

ferritinszint 

Vizsgálati 

módszer 

A szervezet vaskészletének mennyiségi 

meghatározására szolgál. 

Szérum 

karbamid 

Vizsgálati 

módszer 

A karbamidot normál körülmények között a 

vesék választják ki a vérből a vizeletbe. A szérum 

karbamidszint vizsgálata azért fontos, mivel a 

kóros eredmények a vesék érintettségére vagy a 

beteg kiszáradására utalhatnak. 

Szigmoido-

szkópia 

Vizsgálati 

módszer 

A kolonoszkópiához hasonló vizsgálat, azzal a 

különbséggel, hogy ez nem a teljes vastagbél, 

hanem csak a vastagbél utolsó szakaszának 

megfigyelésére szolgál. 

Szisztémás Gyógyszer Olyan gyógyszer, amely szervezet egészére hat, 

ellentétben a helyileg alkalmazott gyógyszerrel, 

amely nem jut el a szervezet minden részébe. 

Szövettani 

vizsgálat 

Vizsgálati 

módszer 

A biopsziából nyert sejtes szövet mikroszkópos 

vizsgálata. 
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Szteroidok Gyógyszer Az IBD kezelésére gyakran alkalmazott szerek, 

amelyek immunszuppresszió révén hatnak. 

Helyileg vagy szisztémásan alkalmazhatók. 

Számos mellékhatásuk miatt alkalmazásukat a 

minimumra kell korlátozni. 

Szulfaszalazin Gyógyszer Az IBD kezelésére alkalmazott gyógyszer. Két 

részből tevődik össze: az 5-ASA-ból (aktív rész) 

és a szulfapiridinből (antibiotikum). A 

szulfaszalazint a baktériumok bontják le a 

vastagbélben, ahol a gyógyszer leadja 5-ASA-

tartalmát. 

Szűkület Betegség Olyan szűkület, amely elég jelentős ahhoz, hogy 

a beteg számára kellemetlenséget okozzon. 

Szűkület Crohn-betegség 

(CB) 

Olyan szűkület, amely elég jelentős ahhoz, hogy 

a beteg számára kellemetlenséget okozzon. 

Takrolimusz Gyógyszer A ciklosporinhoz hasonló immunszuppresszáns, 

amely szájon át alkalmazható a CU kezelésére. 

Tályog A CB 

szövődménye 

A tályog a test bármely részén található, 

elfolyósodott szövetekből (azaz gennyből) álló 

körbezárt gyülem, amely a test idegen 

anyagokkal szembeni védekező reakciója során 

képződik. 

Tenezmus Betegség-

jellemző 

Rendszerint önkéntelen erőlködés és sürgető, de 

eredménytelen székletürítési inger kíséretében a 

végbélben/végbélnyílásban jelentkező fájdalmas 

görcs. 

Tiopurinok Gyógyszer Immunszuppresszánsok. Az azatioprin és a 

merkaptopurin az IBD kezelésében 

leggyakrabban alkalmazott tiopurin. 

T-pontszám Vizsgálati 

módszer 

A csontsűrűség mérésére szolgáló szám. 

Transzferrin-

szaturáció 

Vizsgálati 

módszer 

A szervezet vasmegkötő képességének mércéje; 

a 16%-nál alacsonyabb szint vashiányra utal. 

Trombocitózis Vizsgálati 

módszer 

A vérlemezkék (trombociták) számának 

emelkedése. 

Tuberkulózis Betegség A Mycobacterium tuberculosis által okozott 

fertőző betegség, amely a tüdőt és más 

testrészeket érinti. 

Ultrahang Vizsgálati 

módszer 

A szerveket hanghullámok segítségével vizsgáló 

képalkotó módszer. 

Urzodezoxikólsav Kezelési 

módszer 

Szájon át alkalmazott gyógyszer, amely PSC 

(primer szklerotizáló kolangítisz, a májban és a 

májon kívül található epevezetékek gyulladásával 

és rostos elfajulásával járó krónikus 

májbetegség) esetén a máj védelme és a bélrák 

megelőzése érdekében adható. 

Uveítisz Betegség A szem uvea nevű rétegének gyulladása. 
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Vakbél-eltávolító 

műtét 

Műtét A vakbélhez csatlakozó féregnyúlvány sebészi 

eltávolítása, amelyre általában appendicitisz (a 

féregnyúlvány gyulladása) esetén kerül sor. 

Validált Vizsgálati 

módszer 

Egy validált módszerrel igazoltan pontosan 

mérhető a mérni kívánt dolog. Például egy 

betegségsúlyossági mutató akkor validált, ha 

bebizonyosodott róla, hogy pontosan méri a 

betegség súlyosságát. 

Vashiány Betegség Vashiány esetén a vér nem tartalmaz elegendő 

vasat. 

Vashiányos 

vérszegénység 

Betegség Olyan kórállapot, amelyben vashiány miatt 

hiányoznak a vérből a vörösvértestek. 

Vastagbél (lásd a 

képet) 

Testrész Latinul colonnak is nevezik. 

Vedolizumab Gyógyszer Az IBD kezelésére alkalmazott biológiai 

(biotechnológiai úton előállított) gyógyszer. A 

betegnek cseppinfúzió formájában adják be 

intravénásan. 

Vég ileosztómia Műtét A vékonybél utolsó szakaszát kettévágják és a 

hasfalon át kivezetik a szabadba, az így 

kialakított sztómát pedig varratokkal a bőrhöz 

rögzítik. A vég ileosztómiás beteg egy zsákot 

hord a hasán, amelyben a széklet gyűlik. 

Végbél Testrész A vastagbél utolsó szakasza, amely a 

végbélnyílásban végződik. 

Végbélkúp Gyógyszer A végbélbe felhelyezett gyógyszer, amely 

megolvadva és a bél falát bevonva helyileg kezeli 

a gyulladást. 

Vérszegénység Betegség Olyan kórállapot, amikor nincs elegendő 

egészséges vörösvértest vagy hemoglobin a 

vérben. A vérszegénység fáradtságot és 

gyengeséget okoz. 

Vérszegénység 

krónikus 

betegség esetén 

IBD-vel vagy 

gyulladásos 

betegségekkel 

összefüggő 

betegség 

Az olyan krónikus betegségek, mint az IBD vagy 

más gyulladásos folyamatok eredményeként 

kialakuló vérszegénység. 

Vérszegénység 

nélküli vashiány 

Betegség Olyan kórállapot, amelyben a vaskészlet kimerül, 

de nem olyan mértékben, ami vérszegénységet 

okozna. 

VSL#3 Gyógyszer A pouchitisz kezelésében ígéretesnek mutatkozó 

probiotikum (élő mikroorganizmus, amely 

megfelelő mennyiségben kedvező egészségügyi 

hatással rendelkezik). 

 


