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CIKK AZ SM-RÕL  
Kérdés: A Blikk 2003. december 7-i számában olvas-
tam dr. Jakab Gábor SM-kezelési módszerérõl, errõl
szeretnék bõvebb információt kapni Önöktõl, mivel én
is SM-ben szenvedek. Elõre is köszönöm a válaszukat!

Válasz: Itt sikerült dr. Jakab Gábor fõorvos úrhoz el-
juttatni a kérdést, így közvetlenül õ válaszol a feltett
kérdésre:

A Vasárnapi Blikk 2003. december 7-i számában
rövid cikk jelent meg a sclerosis multiplex (SM) keze-
lésével kapcsolatban. A cikk sajnos néhány helyen el-
tért az interjúkban elhangzott mondatoktól annak
ellenére, hogy írásban is rögzítettük a pontos szöve-
get. A számos olvasó számára félreértést és alaptalan
várakozást okozó mondatban az újságíró a követ-
kezõt írta: „A fiatal nõ egy új kezelést próbál ki, és
mindössze annyit érez súlyos betegségébõl, hogy
havonta egyszer szabaddá kell tennie egy dél-
elõttjét.” Ebbõl a mondatból az a lényeges informá-
ció maradt ki, hogy a fiatal nõbeteg egy gyógyszer-
vizsgálat keretében újfajta, kísérleti kezelésben vesz
részt több száz sorstársával egy idõben, Európa és
Amerika számos országának több mint 50 intézmé-

nyében. Ez azt jelenti, hogy nem egy mindenki szá-
mára elérhetõ, igazolt hatású gyógyszert kap, ha-
nem egy új, ígéretes molekulát próbál ki. Ez a ké-
szítmény most járja be azt a szigorúan ellenõrzött

vizsgálati utat, mely-
nek eredményeként a
jelenleg Magyarorszá-
gon is forgalomban
lévõ, korszerû immun-
moduláns gyógyszerek
megkapták az Orszá-
gos Gyógyszerészeti
Intézet hivatalos jóvá-
hagyását. Reméljük,
hogy a gyógyszervizs-
gálat befejezése után
hamarosan ezzel az új
szerrel is bõvülnek

majd kezelési lehetõségeink. Fontos, hogy az SM-
ben szenvedõ betegek szoros kapcsolatot tartsanak
fenn az õket rendszeresen ellenõrzõ SM Központ or-
vosaival, akiktõl naprakész tájékoztatást kaphatnak a
jelenleg elérhetõ gyógyszerekrõl, és a kipróbálás
alatt lévõ újdonságokról.

AZ SM BETEGSÉG EREDETE  
Kérdés: Megtalálták az SM betegség kórokozóját. Igaz
ez a hír?

Válasz: (Dr. Rajda Cecília): Sajnos nem igaz. Nem egy-
értelmû,hogy az SM betegséget egy kórokozó (pl.vírus)

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

Tisztelt Olvasó!

Szeretnénk megköszönni, hogy bizalommal fordultak hozzánk kérdéseikkel. A mostani válaszok 
megadásában dr. Rajda Cecília ideggyógyász szakorvos, dr. Mátyás Edit pszichoterapeuta szakorvos 

és dr. Jakab Gábor ideggyógyász fõorvos voltak a segítségünkre. Azon kérdéseket, amelyek vélhetõleg
sokakat érintõ problémát vetnek fel, a válasszal együtt megjelentetjük az alábbiakban.

Várjuk további kérdéseiket!

Dr. Jakab Gábor
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okozza. Önmagában a vírusfertõzés nem elég az SM
kialakulásához. A jelenlegi feltételezések szerint több
tényezõ jelenléte vagy véletlenszerû egybeesése kell
ahhoz, hogy kialakuljon a kór. Az egyik ilyen tényezõ a
genetikai háttér, ám ezen belül is több gén együttha-
tásáról van szó, ezenkívül szóba kerültek még a vírus-
fertõzések, stressz stb. A megoldás valószínûleg
összetettebb, mint egy kórokozó megtalálása. Világ-
szerte több kutatócsoport dolgozik a betegség erede-
tének tisztázásán. Az eredmények, amelyeket gyakran
a szakirányú folyóiratokon kívül a napi sajtó is közöl,
olykor félrevezetõek lehetnek. Egy-egy kutatási adat
inkább a megoldás egy-egy részét adja, semmint a
végleges megoldást jelentené. Akár egy kirakós játék-
ban. Íme néhány példa: http://www.canada.-
com/montreal/news/story.asp?id=15560076-742E-
4E7E-A9A0-67447668250A
http://www.origo.hu/tudomany/elet/20030122szkle-
rozis.html

GYERMEKVÁLLALÁS  
Kérdés: Szeretném megtudni, hogy van-e kockázata
vagy ellenjavallata gyermekvállalásnak olyan férfitól,
akinél megállapították a sclerosis multiplexet, és aki je-
lenleg tünetmentes?

Válasz: Nem bizonyí-
tott, hogy az SM csök-
kenti a fogamzóképes-
séget vagy megnövel-
né a vetélések, halva-
születések és fejlõdési
rendellenességek szá-
mát. Több tanulmány
alátámasztotta, hogy a
terhesség és a szülés
lefolyása, valamint a
fejlõdési rendellenes-
ségek aránya nem tér
el SM-betegek eseté-
ben az átlagostól. Sclerosis multiplexben nincs ellen-
javallata a gyermekvállalásnak, akár SM-beteg nõrõl,

akár SM-beteg férfiról van szó. A genetikai vizsgála-
tok nem bizonyították egyértelmûen a betegség ge-
netikai eredetét, más tényezõre is szükség van a kór
kialakulásához.

Kérdés: SM-beteg a férjem, immunmodulánst kap.
Gyermeket szeretnénk. A próbálkozás ideje alatt ellen-
javallt-e a gyógyszer beadása?

Válasz: (Dr. Rajda Cecília): Jelenleg az immunmo-
dulánsok esetében nem ismert a magzatra gyako-
rolt hatás. Ezen gyógyszerek alkalmazása SM-ben
nem túl régi keletû, ezért sajnos még nincs ele-
gendõ tapasztalat ezen a téren velük kapcsolatban.
Az eddigi tanulmányok fõleg az SM-beteg nõkre
vonatkoznak, és azok sem kellõen nagy számú
esetrõl számolnak be, hogy abból messzemenõ kö-
vetkeztetéseket vonjunk le. Hivatalos állásfoglalás
ezért a kérdésével kapcsolatban nincs. A teherbe
esés néha több hónapot is várathat magára. Ha a
férje abbahagyja az immunmodulánst, sokkal na-
gyobb a kockázata egy újabb állapotrosszabbodás-
nak. A próbálkozás ideje alatt a kockázat/haszon fi-
gyelembevételével nem ellenjavallt a gyógyszer
beadása.

SZÜRKEHÁLYOG  
Kérdés: Szürkehályogmûtétnél a sclerosis multiplex be-
tegség kizáró tényezõ-e?

Válasz: (Dr. Rajda Cecília): A szürkehályogmûtét
nem ellenjavallt sclerosis multiplexben, sõt! SM-
ben gyakoriak a szem különbözõ részeinek gyulladásai

Dr. Rajda Cecília



(pl. uveitis, pars planitis, látóideg-gyulladás), me-
lyek közül az elsõ kettõ gyakran vezet másodlagos
szürkehályog kialakulásához (akár 20-30%-ban!).
A mûtét a látás javítása érdekében történik. A szür-
kehályog megfelelõ kezelését szemész szakorvos
dönti el. Javaslom, keressen fel szemész szakor-
vost.

HAJHULLÁS  
Kérdés: 58 éves nõ, aki interferon-terápiában részesül, 1-
2 éve erõs hajhullást panaszol. A hajhullást okozhatja-e
az interferon-terápia?

Válasz: (Dr. Rajda Cecília): Az interferon-terápia
egyik kevésbé gyakori mellékhatásaként hajhullás
jelentkezhet. Az interferon-béta-terápiában része-
sülõk kb. 4%-a jelzett enyhe hajhullást, mely a
gyógyszerszedés megkezdését követõen 6-12 hét-
tel jelentkezett. Hajhulláshoz a hajnövekedés ciklu-
sának rendellenessége vezet. A hajhagymák kb. 10-
30 ciklust élnek meg. A hajhullás megjelenésében
lehet egyenletes és foltos. A gyógyszerszedés mel-
lett sok más tényezõ okozhatja ezt a problémát: táp-
lálkozási és felszívódási rendellenességek, vas- és
cinkhiány, pajzsmirigy-túl- és -alulmûködés, króni-
kus vesebetegség, májbetegség, gyulladások. Mivel
Ön erõs, 1-2 éve tartó hajhullást említ, célszerû az
egyéb okokat is kizárni a hajhullás hátterében. Ja-
vaslom, keresse fel háziorvosát vagy forduljon
bõrgyógyász szakorvoshoz.

AZ SM BETEGSÉG VÁLLALÁSA  
Kérdés: egy édesanya szeretné tudni a véleményün-
ket az alábbiakról: 26 éves lányának 2 éve diagnosz-
tizálták a betegségét (SM), neuritis retrobulbaris volt
a kezdõ tünet. Egy év múlva volt egy kb. 10 napig tartó

alsóvégtag-gyengesége, de azóta nincs panasza.
Immunmoduláns terápiát eddig nem kapott, a kö-
zelmúltban szándékozta elkezdeni, de pont abban
az idõszakban kezdõdött egy párkapcsolata egy he-
lyes fiúval, akinek még nem árulta el a betegségét.
Ha elkezdi az injekciózást, akkor fel kell fednie a
valóságot. Ha nem kezdi el, akkor nem tesz meg
mindent a betegsége leküzdésében, illetve megál-
lításában. A tanácsunkat kéri, hogy milyen irányba
presszionálja a lányát.

Válasz: (Dr. Mátyás Edit): Kedves Édesanya!
Lánya saját testi-lelki egyensúlyáért akkor tesz meg
mindent, ha rendezni tudja a betegséghez fûzõdõ
viszonyát, ha feldolgozza az ezzel járó érzéseket, és
eszerint változik, illetve változtat. Ebben a folyamat-

ban Ön is sokat segít-
het beszélgetésekkel.
Nyomást nem érdemes
gyakorolnia a lányára.
Sõt, fontos, hogy elfo-
gadja: a döntések joga
és felelõssége a felnõtt
„gyermekéé”, aki most
érthetõ módon félti
boldogságát, kialaku-
lóban lévõ párkapcso-
latát. Ez a kapcsolat sok
pozitív változást hoz-
hat: a boldogság feltölt

energiával, ez erõsíti az immunrendszert is. Meg-
erõsödve könnyebb szembenézni a betegséggel és
választani a gyógymódok közül.
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Dr. Mátyás Edit

Írja meg Ön is tapasztalatait az „SMs-üzenet”-nek! A be-

küldõk közül öt szerencsés részt vehet párjával a Madách

Színház egy elõadásán.


