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1. ábra. Az ízület és környékének anatómiája



köpeny sérüléshumeroscapularis

periostitis, tenosynovitis, 
rotator-

ínüvelygyulladás, 
periarthritis

a fizikális lelet a periartikularis képletek érintet tségét találja, maga az ízület ép
lokális túlterhelés által 

indukáltteniszkönyök, golfkönyök,

az izom és nem az ízület érintettautoimmun izomgyulladás
polymyositis, 

dermatomyositis

mono-, oligoartikuláris, nem szimmetrikus
baktérium indukálta 

synovitisszeptikus arthritis

mono-, oligoartikuláris, nem szimmetrikuskristály indukálta synovitisköszvény

gerincen: discus degeneráció, kisízületi arthrosis (e gyüttesen: spondylarthrosis), gyöki 
tünet lehet

perifériás ízületekben: oligoartikuláris, nem-szimm etrikus, tehervisel ő ízületek (térd-, 
csípőarthrosis)ízületi porc degenerációarthrosis

oligoartikuláris, nem-szimmetrikus, a gerinc is éri ntettenthesitis
szeronegatív

spondylarthritis

poliartikuláris, szimmetrikusautoimmun synovitisrheumatoid arthritis

az ízületi elváltozás jellemz ő eloszlása
a patológiai elváltozás 

lényegebetegségcsoport

2. ábra. A mozgásszervi betegségek kategóriái



a lábfej plantarflexiója (lábujjhegyre állás) gyengü l, Laségue tünet pozitív.

fájdalom és érzészavar a comb és lábszár hátsó felsz ínén és az I. lábujjban, az Achilles reflex gyengül , vagy kiesik,Sacralis I. gyöki tünetek:

fájdalom és érzészavar a comb és lábszár lateralis o ldalán, az V. lábujjban, a lábfej és öregujj dorzál flexiója (sarokra 
állás) gyengülLumbalis V. gyöki tünetek:

fájdalom és érzészavar a comb elüls ő oldalán, patella reflex gyegül, vagy kiesik, a térd extensio gyengül, a femorális jel 
pozitív

Lumbalis IV. gyöki 
tünetek:

fájdalom és érzészavar a kar medialis oldalán és a I II-V. kézujjban, a triceps reflex gyengül, vagy kies ik
Cervicalis VII. gyöki 
tünetek:

fájdalom és érzészavar a kar lateralis oldalán és az  I-II. kézujjban, a radius reflex gyengül, vagy kies ik
Cervicalis VI. gyöki 
tünetek:

fájdalom és érzészavar a vállcsúcson, a felkar late ralis oldalán, a bicpes reflex gyengül, vagy kiesik
Cervicalis V. gyöki 
tünetek:

3. ábra. Az ideggyöki károsodások fizikális vizsgál attal észlelhet ő tünetei.



4. ábra. Antikeratin antitest pozitivitás, RA-ben sze nvedő beteg 
savójában. Antigén: patkány nyel őcső kriosztátos metszete. 
Indirekt immunfluorescenciás reakció.

A valódi antigén a ciklikus citrullinált peptid, ame lyben gazdag a 
keratin (anti-CCP antitest).

Fotó: Pánczél Pál, Illyés György



5. ábra. Reumatoid arthritis viszonylag korai stádium a: szimmetrikus 
MCP ízületi érintettség, bal kézen az ujjak kezd ődő ulnáris deviációja.
Fotó: Pánczél Pál



6. ábra. Interosseus atrophia, MCP ízületi érintettsé g, 
ulnaris deviáció korai rheumatoid arthritisben.
Fotó: Pánczél Pál



7. ábra. Az MCP érintettség és ulnaris deviáció a bal 
kézen súlyosabb, de az érintettség szimmetrikus.
Fotó: Pánczél Pál



8. ábra. Jellegzetes „hattyúnyak” deformitás 
rheumatoid arthritisben: a PIP ízület 
hyperextensiója miatt a DIP ízület flexiója alakul ki .
Fotó: Pánczél Pál



A rheumatoid arthritis 1987-es ARA (American Rheumatism
Association) kritériumai I.

1. Reggeli ízületi merevség : az ízületben és 
környezetében, legalább egy óra, a maximális javulás 
eléréséig.

2. Három, vagy több ízületi régió gyulladása : lágyrész 
duzzanat, vagy folyadékszaporulat, amelyet az orvos is 
észlel, a lehetséges 14 ízületi területen ( 7 a jobb és 7 a 
bal oldalon): PIP, MCP, csukló, könyök, térd, boka, MTP 
ízületek. A csont önmagában megjelenő túlburjánzása 
nem számít!

3. A kéz ízületeinek gyulladása : legalább egy gyulladt 
ízületi régió a csukló, MCP, vagy PIP ízületek közül.

4. Szimmetrikus arthritis : a 2. pontban leírt régiók 
kritériumoknak megfelelő egyidejű érintettsége mindkét 
testfélen (PIP, MCP, MTP érintettségének nem kell 
abszolút szimmetrikusnak lenni).

5. Rheumatoid csom ók
6. Rheumatoid faktor pozitivitás



A rheumatoid arthritis ARA kritériumai II.

7. Radiológiai elváltozások : a csukló és kéz 
posteroanterior rtg. Felvételén erózió, 
egyértelmű periarticularis dekalcifikáció.

Értékelés:
Akkor mondható ki a RA diagnózisa, ha a beteg 

legalább négy kritériumnak megfelel.
Az 1-4. kritériumnak legalább 6 héten keresztül 

fenn kell állnia.
A 2 klinikai kritériummal rendelkező betegek nem 

zárhatók ki.



11. ábra. A rheumatoid arthritis új, 2010-es diagnosz tikus kritériumai.

A. Ízületi érintettség                                                    pont
1 nagyízület                                                             0
2-10 nagyízület                                                         1
1-3 kisízület                                                             2
4-10 kisízület                                                            3
> 10 ízület (legalább 1 kisízület)                             5

B. Szerológia
negatív rf. és anti-CCP 0
alacsony pozitív rf., vagy anti-CCP 2
magas pozitív anti-CCP 3

C. Akut fázis reakciók
normális CRP és We 0
magas CRP és We 1

D. A tünetek fennállásának tartama
< 6 hét                                                               0
> 6 hét                                                               1    

Értékelés: ha az össz-pontszám legalább 6, RA diagno sztizálható



K. Sándorné, 1924.

1992. februárban kezd ődött váll-, könyök-, térd-, bokaízületi, kéz kisízü leti, 
szimmetrikus fájdalma, duzzanata, nyomásérzékenység e. Kéz kisizületek közül a 
MCP, PIP volt érintett, bár a DIP-ek is régebb óta de formáltak (arthrosis).

1992. áprilisban We 30 mm/óra, Rf (gamma latex) ++++,  ANF negatív. A kórisme 
rheumatoid arthritis. Arany bázisterápiát kezdtünk, lokális és szisztémás steroid, 
valamint nem-steroid gyulladáscsökkent ő kezelés mellett.

1993. szeptemberben We 85 mm/óra, fogyott, ízületi g yulladásos aktivitás 
fokozódott. Steroid lökéskezelés jó hatású. Malignus b etegség irányában 
kivizsgáltuk, negatív eredménnyel. Arany bázisteráp iát folytattuk.

1994. júniusban gyulladásos ízületi betegsége  akti válódott, fogyott. Mellkas   rtg-
en 0,5 - 2,0 cm-es kerekded gócok, f őleg subpleuralisan. Mellkas CT azonos leletet 
adott. Ismét részletes kivizsgálás malignoma irányáb an negatív eredménnyel. 
Vélemény: RA, rheumatoid csomók a tüd őben. Az elvégzett tüd ő vékonyt ű biopsia
nem volt sikeres.

1994. december láz, ízületi gyulladás fokozódása, s zemfájdalom miatt vizsgáltuk, 
a szemészeti



konzílium scleromalacia perforans oculi sinistri-t talált.  Sclera fedésre a 
szemészeti klinikára helyeztük. We 100 mm/óra.

1995. júniusban bal alsó végtagi m ély vénás thrombosis miatt ápoltuk. A 
tüdőbeli rheum ás csom ók száma és m érete nem változott.

Ezt követ ően levélben érintkeztünk, ízületi panaszai m érsékeltek, jó
állapotban van, emiatt az ism ételten felajánlott hospitalizációt nem vette 
igénybe.



B. István, 1928.

1976-ban struma nodosa, hyperthyreosis miatt gyógyszeres  kezelés.

1990. februárban kezd ődött, migráló, majd szimmetrikussá váló térd-, 
boka-, csukló-, kéz kisízületi fájdalom, duzzanat, nyom ásérzékenység.
We 53 mm/óra, rf (gamma-latex): ++++
Dg.: rheumatoid arthritis.
Th.: arany bázistherapia (1992 áprilisig 1600 mg), stero id és nem -steroid
gyulladáscsökkent ő.
Bal térd synoviectomia.

1992. áprilisban az aranykezelés hatástalansága miatt  Metothrexat (heti 2 
napon, összesen 10 mg) elkezdése, a steroid és nem -steroid
gyulladáscsökkent ő mellett.
1993. júniusban Baker cysta (jo.) localis steroid kezelé se. Gyulladásos 
ízületi betegségének aktivitása m érsékelt, We 26 mm/óra. Térdtok, 
orthopaed cip ő.

1994. januárban herpes zooster, emiatt a steroid és Met othrexat
elhagyása, következm ényesen az izületi gyulladás fellángolása. Localis
steroid. Kivizsgálás malignus betegség irányában, neg atív eredm énnyel.



1995. áprilisban jo. subtalaris arthrodesis, az ízül et destrukciója által okozott 
nagyfokú járásnehezítettség miatt.

Ekkor a már fél éve észlelt leukocytosis (15 000 – 18  000/mm3) és enyhe 
lymphopenia miatt csontvel ő vizsgálat is történt, mely enyhe dysplasiás jelek 
mellett kórosat nem talált, utóbbi a Metothrexat kez elés következménye lehet.
A mellkas rtg-n látott, korábbiakhoz képest progredi ált fibrosis miatt a 
Metothrexatot elhagytuk. Imuranra (100 - 150 mg/nap) t értünk át.

1995. augusztusban mk. alkar feszít ő oldalán rheumás csomók jelentek meg, a 
gyulladásos aktivitás fokozódott.

1996. februárban mk. szemen rheumás csomó jelent meg.  

Intenzív gyulladásos aktivitás észlelhet ő, már nem tudtuk mobilizálni, részben a 
térdízületek nagyfokú valgus deformitása, a szalagok elégtelensége (a szabad-
ízületes térdtok mellett sem) , részben a quadricep s izmok atrophiája miatt.
Csontvel ő vizsgálat a leukocytosis miatt: a betegséget kísér ő csontvel ő eltérések. 
Infekciót ismételten kizártunk.
Imuran, steroid, nem steroid.

1996. szeptemberben otthonában lázas állapotban meg halt.



16. ábra. Rheumatoid csomó a sclerán.
Fotó: Pánczél Pál



17. ábra. Korai stádiumú rheumatoid arthritis. 
Megfigyelhet ő a csukló-, MCP- és PIP- ízületi sor 
duzzanata, a DIP ízületek érintetlensége.
Fotó: Pánczél Pál



18. ábra. Korai stádiumú rheumatoid arthritis. 
Megfigyelhet ő az interosseus atrophia
Fotó: Pánczél Pál



19. ábra. A 17-18. ábrán szerepl ő beteg tenyéri régiója. 
Megfigyelhet ő a redők barnás elszínez ődése. A 
kivizsgálás igazolta az Addison kórt.
Fotó: Pánczél Pál



20. ábra. Mindkét kéz súlyos deformitását okozó, „k iégett” RA.
Fotó: Pánczél Pál



21. ábra. Az el őző
ábrán látható beteg 
destruált, deformált 
térdízülete.
Fotó: Pánczél Pál



22. ábra. Rheumatoid
csomó az el őző
beteg könyökének 
feszítő oldalán-
Fotó: Pánczél Pál



23. ábra. Az 20. ábrán szerepl ő beteg destruálódott kéz kisízületei
Fotó: Pánczél Pál



24. ábra. Az 20. ábrán szereplő
beteg destruálódott kéz kisízületei. 
Megfigyelhető a csuklóízületet alkotó
csontok destrukciója
Fotó: Pánczél Pál



25. ábra. Az 20. ábrán szereplő beteg 
destruálódott kéz kisízületei. 
Megfigyelhető a csuklóízületet alkotó
csontok destrukciója
Fotó: Pánczél Pál



26. ábra. A 21. ábrán látható térd 
ap. rtg. felvétele. Mefigyelhet ő a 
porc pusztulása (ízületi rés 
szűkület), az ízület destrukciója.
Fotó: Pánczél Pál



27. ábra. Cs. Jánosné, 1918.

1989-ben más intézetben állapították meg rheumatoid arthritisét, szimmetrikus kéz 
kisízületi, csuklóízületi, térdízület duzzanat, fáj dalom, nyomásérzékenység, 
térdízületi folyadék-gyülem, reggeli ízületi merevs ég, gamma-latex pozitivitás 
alapján. Akkor hypochlorhydriát is találtak, vashián yos anaemia mellett.

1990-ben az ORFI-ban ápolták a rheumatoid arthritis mi att. Nem-steroid
gyulladáscsökkent őt kapott, id őnként szisztémás és lokális steroidot.

1995-ben fogyás miatt belklinikai kivizsgálás malig noma irányában, negatív 
eredménnyel. Nem volt anaemiás.

1997. októberben gyengeség miatt utalták be. 
Vérképe: htk16%, vvt 1,48 millió/mm3, hgb 4,8 mmol/l,  fvs 3500/mm3, thrombocyta
68 000/mm3, retikulocita 0,00 %, MCV 111 fl.
Csontvel ő: anaemia perniciosának megfelel.
B12 vitamin injekcióra retikulocita krízis.

Gyomorbiopsia: chronicus gastritis, atrophiával. Göm bsejtes besz űródés, 
parietalis sejt nem került látótérbe.



A 27. ábrán ismertetett beteg keze.
Fotó: Pánczél Pál



29. ábra. J. Istvánné,  1933.

Rheumatoid arthritisét szimmetrikus kéz kisízületi, térd ízületi fájdalom, 
duzzanat, nyom ásérzékenység, reggeli ízületi merevség, gamma-latex 
pozitivitás alapján az ORFI-ban kórism ézték és kezelték: arany, majd 
imuran, majd metothrexat basistherapiában, steroid és n em-steroid
gyulladáscsökkent ő kezelésben részesült. A bázisterápiákat anaemia, il l. 
hepatomegalia miatt hagyták el.

1996. nyara óta anaemia miatt vizsgálták, a gastroscop ia antralis ulcust
talált, az anaemia a csontvel ővizsgálat alapján vashiányosnak t űnt.

1997. januárban progrediáló anaemia miatt helyezték a k linikánkra: htk
12%, vvt 1,5 milló/mm3, hgb 3,1 mmol/l, reticulocyta 3, 7 %, MCV 79 fl, se 
vas 10,9 micromol/l,TVK 42 micromol/l, saturatio 25%, thrombocyta 976 
ezer/mm3, sebi 24,7 mikromol/l, indirekt bilirubin 21 micromol/l, 
haptoglobin alacsony, Coombs direct pozitív, a beteg sa vója hideg típusú, 
kiszélesedett h őamplitúdójú autoantitestet tartalmaz, mely vércsoport  
specificitást nem mutat. We 100 mm/óra, gamma-latex és  Waaler-Rose
pozitív, ANF negatív, anti-DNS negatív, anti-RNP, SM , SSA,SSB negatív.



30. ábra.
A rheumatoid arthritishez társuló autoimmun haemolytic us anaemia miatt nagy 
adag steroid (150, majd 100 mg Prednisolon) kezelést  kezdtünk.

Mivel a haemolysis kompenzálásához nem tudtunk napi 50 mg Prednisolon alá
menni, s ez az ismert mellékhatások kialakulásával járt, el őször eredménytelenül 
Imuran, majd Cyclophosphamid kezelést is próbáltunk.  Utóbbi a haemolysist nem 
mérsékelte, de csontvel ő-depressziót okozott, mely az anaemia fokozódásával 
járt.

Végül cyclosporin (Sandimmun Neoral) kezelést alkalma ztunk a steroid mellé (150 
mg/nap) adagban, mely a haemolysist jelent ősen mérsékelte. Napi 50 mg 
cyclosporin, napi 10 mg Prednisolon mellett htk 33%, vvt 3,5 millió/mm3, se 
kreatinin 130 mikromol/l körül stabilizálódott (max imalis értéke 200 mikromol/l 
volt).

Ízületi gyulladásos aktivitása mérsékelt.

2006. szeptemberben felvétel: anaemia, indirekt bil irubinaemia fokozódott, szérum 
kreatinin emelkedett. Nehéz megtalálni a cyclospori n/steroid optimális 
arányát:120 mg Medrolt és 150 mg Sandimun Neoralt kap.  Ízület: rendben.

2008-ban uralhatatlan haemolysis, anaemia, láz tüne teivel meghalt .



31. ábra. A 29. ábrán ismertetett beteg 
keze: MCP- és PIP ízületi duzzanat, 
ujjvégek „kihegyezettnek” t űnnek. 
Interosseus atrophia.
Fotó: Pánczél Pál



32. ábra. A 29. ábrán ismertetett beteg keze: MCP-
és PIP ízületi duzzanat, ujjvégek „kihegyezettnek”
tűnnek. Interosseus atrophia. Bal szélen 
összehasonlításkét a vizsgáló orvos keze.
Fotó: Pánczél Pál



33. ábra.  
Rheumatoid
arthritises betegen 
kísérő vasculitis által 
okozott 
bőrnekrózisok. A 
steroid adag 
növelésére gyógyult.
Fotó: Pánczél Pál



A szeronegatív spondylarthritis
csoportba tartoz ó betegs égek

• Spondylarthritis ankylopoetica (Bechterew
kór)

• Reactiv arthritisek (Reiter syndroma)
• Enteropathiás arthritis (colitis ulcerosa –

hoz és Crohn betegséghez társuló
arthritis)

• Arthropathia psoriatica

34. ábra.



A szeronegatív spondylarthritis
fő rtg . tünetei

• Sacroileitis: a csípő- és keresztcsont közötti 
ízület szélének elmosódottsága, eróziók 
kialakulása, a rés egyenetlen szűkületeinek-
tágulatainak kifejlődése, széli sclerosis

• Spondylodiscitis: a discus intervertebralis és a 
szomszédos csigolyatest destrukciója

• „Kockacsigolya” kialakulása: a csigolya perem 
gyulladásos eróziója

• Enthesitis (syndesmophyta képződés): a discus
intervertebralis külső rétegének gyulladása, 
mészlerakódás a gyulladás folyamán



Ép sacroiliacalis ízület Sacroileitis

36. ábra. Ép, illetve gyulladásos sacroiliacalis ízü let képe. 
Fotó: Pánczél Pál



37. ábra. Spondylodiscitis lezajlásának folyamata



38. ábra. Kockacsigolya Bechterew kóros 



39. ábra. Syndesmophyta képz ődés Bechterew
kórban. Fotó: Pánczél Pál



40. ábra. Syndesmophyta
képződés Bechterew kórban. 
Fotó: Pánczél Pál



41. ábra. Az elüls ő szalag durva elmeszesedése, spondylophyta
képződés a degeneratív eredet ű spondylosisban. Fotó: Pánczél Pál



41. ábra. Az elülső szalag durva elmeszesedése, spondylophyta képződés a 
degeneratív eredetű spondylosisban. Fotó: Pánczél Pál



43. ábra. Normális 
lumbális
gerincmozgás.



44. ábra. A lumbális gerinc anteflexiójának
hiánya Bechterew kórban. Fotó: Pánczél Pál



45. ábra. A lumbalis
gerinc lateralflexiója
sem vihet ő ki 
Bechterew kórban.
Fotó: Pánczél Pál



Enterális pathog ének

• Shigella flexneri
• Salmonella typhimurium
• Salmonella enteritidis
• Salmonella paratyphi
• Salmonella heidelberg
• Yersinia enterocolitica (0:3, 0:8, 0:9

szerotípusok)
• Yersinia pseudotuberculosis
• Campylobacter jejuni
• Campylobacter fetus



Urogenitalis pathogen ek

• Chlamydia trachomatis
• Chlamydia psittaci
• Ureaplasma urealyticum
• Neisseria gonorrhoeae (reaktív és 

szeptikus arthritist egyaránt okozhat)



V. János, 1949.

A beteg anamnesisében 1990.dec. 17-én disznóölés sze repel, a rákövetkez ő
napokban is sok húst, bels őséget fogyasztott.

1990.dec. 24-én hidegrázás, láz (38,6 Cfok), epigas trialis és jobb bordaív alatti 
fájdalom jelentkezett, majd a lázas állapot 4. napj án jobb MTP ízületi, jobb 
bokaízületi és bal térdízületi fájdalom, duzzanat, pír lépett fel, paralumbalis
izomfájdalom kíséretében. Szinte járásképtelenné vál t.
1991. jan. 20-án vették fel más intézet belgyógyász ati osztályára, ahol a leletei  a 
következ ők: We 120 mm/óra, fvs szám 10 800/mm3, balratolt, gam ma-latex ++, 
Waaler-Rose negatív, serum húgysav normalis, SGOT 50 és 74 U/l, SGPT 143-232 
U/l, széklet tenyésztés negatív, hasi UH, irrigosco pia, gyomor vizsgálat negatív, 
csontfolyamat nincs.

Ezt követ ően kérték klinikánkról a reumatológiai konzíliumot:
1991. január 29-én statusa: jobb bokaízület, jobb A chilles ín tapadási pontja, bal 
térd és jobb I. MTP ízület gyulladása volt észlelhe tő, a térdben szabad folyadékkal.

48. ábra.



49. ábra.

Differenciáldiagnózis:

asymmetricus oligoarthritis, enthesitissel.

Arthritis urica ? (anamnesis miatt,de térdpunctatumban kristály negatív).

Purulens ??? (csak kizárásképpen, de térdpunctatum se jtszám 5400/mm3, sejtkép 92% 
segment, 8% lymphocyta és tenyésztés kizárta).
Reaktív ( Yersinia enterocolitica 03 ellenanyag 1:320  titerben pozitív ).

Kezelés: 2x2 t.Sumetrolim és a serológiai lelet megér kezésekor boka- és térdízületbe ia. 
Diprophos.
NSAID.

Kórlefolyás: két hét alatt gyógyult, de az ia.stero id másnapján már könnyen járt.

Megjegyzés:
Ye. +4 C fokon is szaporodik, ezért őszi-téli csúcsa van.
Fertőző forrás: a sertés
Lázas gastroenteritist, pseudoappendicitist (lymphad enitis mesenterialis) okozhat.
Arthralgia, Achilles tendinitis, myalgia, arthritis lehet.
Urethritis, keratoconjunctivitis, Reiter lehet.
Hepatitis, glomerulonephritis lehet.
Erythema nodosum, myocarditis, sepsis, meningitis leh et.



50. ábra. Az el őző ábrán ismertetett beteg 
kissé megtört térdízületi synovialis
folyadékja. Fotó: Pánczél Pál





52. ábra. Arthropathia psoriatica. 
Az MCP ízület is érintett.        
Fotó: Pánczél Pál



53. ábra. A PIP ízületek sem érintetlenek. 
Típusos körömelváltozás. Fotó: Pánczél Pál



54. ábra. Típusos b őrelváltozás. Fotó: Pánczél Pál



55. ábra. „Pencil in cup”
deformitás psoriasisban. Fotó: 
Pánczél Pál



56. ábra. Bal oldalon csontos ankylosis, jobb 
oldalon gyulladás a sacroiliacalis ízületben 
psoriasisban. Fotó: Pánczél Pál



57. ábra. 57. ábra. 
Parasyndesmophyta
psoriasisban. Fotó: Pánczél Pál



58. ábra. „Kolbász-ujj”
pikkelysömörben. Fotó: Pánczél Pál



59. ábra. „Kolbász-ujj”
pikkelysömörben. Fotó: Pánczél Pál



60. ábra. K. Péter, 1953.

Gyermekkorban reumás láz, myocarditissel.

1980-ban fogyás, hasi görcsök, obstipatio miatt vizs gálták, tapintható jobb alhasi 
resistentiája volt, a fels ő passage vizsgálat több vékonybélszakaszra terjed ő ileitis
regionalist igazolt. Akkor meg is operálták (ileotra nsversostomia), s szövettanilag 
is igazolták a Crohn betegséget.
VDRL pozitív volt (aspec.).

1984-ben kórismézték alsó deréktáji fájdalmak hátter ében kétoldali sacroileitisét.

1980-óta ismételt m űtétek, végül  jo. hemicolectomia.

Súlyos malabsorptiós syndroma alakult ki.

1994-ben láz, állapotromlás hátterében a jobb csúcs ban üregképz ődéssel járó
TBC-t találtunk, illetve hasi görcsök hátterében chr onicus pancreatitist, 
pseudocysta képz ődéssel és cholelithiasist. INH+ Tubocin kezelést, Sa lofalk -ot, 
Humana MCT-t, parenteralisan vitaminokat, illetve Kr eont kapott.
Állapotjavulás után cholecystectomia, pancreato-cys to-Wirsungo-gastrostomia
történt.

Ezt követ ően periproctalis abscessusa fennállt, id őnként dereka fájt, kb. 10 kg-ot 
hízott. Salazopyrin EN,



61. ábra.

Humana MCT, Kreon 25000, inj. Vitamin B12, Fólsav, v as kezelést kapott.

2000-ben CML alakult ki, amely kezdetben kemoterápi ára jól reagált.

4 évvel kés őbb blasztos krízisben meghalt.



62. ábra. Sacroileitis Crohn
betegségben.
Fotó: Pánczél Pál



62. ábra. Sacroileitis
Crohn betegségben.
Fotó: Pánczél Pál



64. ábra. Dr.Fekete Sándorné, 1914.

Anamnesisében ISZB, pacemaker implantatio, pitvarfib rillatio, emiatt 
anticoagulans kezelés.

Panaszai:felvétele napján délután, enyhe fizikai te rhelést követ ően hirtelen 
intenzív jobb térdízületi fájdalmas duzzanat alakul t ki, járásképtelenné vált.

Status: jobb térdízület feszül ően telve szabad folyadékkal, pír, melegség nincs, 
nyomásra, minimalis mozgatásra intenzív fájdalom. 
Egyébként polyarticularis arthrosis jelei.

Vélemény: haemarthros (prothrombin 14%).

Therapiás és diagnosztikus punkció: 35 ml vért bocsá tunk le.

Ezt követ ően még 3 alkalommal kellett a haemarthros feszülése miatt a vért 
lebocsátani, végül utolsó punkció 3 héttel kés őbb már tiszta synoviát adott, ekkor 
0,5 ml Diprophost kapott ia., mely panaszmentessé tet te.

Rtg.:a jobb térdízületi rés egészében tágabb.



65. ábra. A jelzett ízületi rés kitágult a 
haemarthros miatt. Fotó: Pánczél Pál



Arthritis urica (köszvény)
Hevenyen kialakuló , súlyos, lázzal kísért monarthritis jellemzi, de oligoarthritis is lehet.

Jellegzetes lehet az anamnézis (nagyobb étel-italfogyasztás), de hazai viszonyok 
között, a belgyógyászati gyakorlatban leggyakrabban a diuretikus kezelés
szövődményeként látjuk, de jelentkezhet a kisdózisú aspirin kezelés komplikációjaként 
is. Utóbbi kettő a vesékben a húgysavkiürülést gátolja. 

Az arthritis oka : intraarticularis húgysavkristály kicsapódás. A tű alakú urát kristályt a 
makrofág fagocitálja, a kristály pedig destruálja a makrofág membránját, a kiszabaduló
gyulladásos mediátorok hiperakut gyulladást váltanak ki.

A húgysav-kicsapódásra hajlamosít : magas szérum húgysav szint, alacsonyabb pH, 
alacsonyabb hőmérséklet (utóbbi két tényező a perifériás ízületekben jellegzetesen 
fennállhat).

Diagnózisában az ízületi punktátumban a jellegzetes, kettősen fénytörő, tű-alakú
kristályok kimutatása a döntő. Úgynevezett „száraz punkció” is megkísérelhető az I-es
MTP (metatarsophalangealis) ízületből. A punktátum üledéke, vagy maga a punktátum
(ha csak néhány cseppet nyertünk) tárgylemezre kikenve polarizált fényű
mikroszkópban vizsgálandó. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, normálfényű mikroszkóp 
használata is szóba jön, megfelelő gyakorlattal nagy biztonsággal lehet a jellegzetes, tű
alakú kristályt azonosítani. 66. ábra.



67. ábra.

A köszvényes roham kezelése : nagy dózisú nem-steroid
gyulladáscsökkentő (pl. 550 mg naproxen, 150 mg diclofenac, 100 
mg indomethacinum, stb.), vagy colhicin (óránként 0,5 mg, a 
tünetek visszafejlődéséig, illetve toxikus tünetek /főleg hányás-
hasmenés/ megjelenéséig).

A krónikus kezelésben a húgysav szintézis gátlás (allopurinol, 
Milurit), a húgysav kiürülés fokozás (probenecid, sulfinpyrazon, 
benzbromaron) jön szóba. Utóbbi gyógyszercsoport jelenleg a 
hazai patikákban nem beszerezhető. Uricosuriás szer 
adagolásakor feltétlenül, de egyébként is szükséges a vizelet 
alkalizálása, az urátkő képződés megelőzésére (Blemaren-N).
Uricosuriás hatása van az angiotenzin receptor gátló losartan-nak
és a triglyceridszint csökkentő fenofibrátnak is.



68. ábra.                                                            J. Károlyné 1923.

Anamnesisében 1987-óta hypertonia és diabetes mellitu s (NIDDM), 1987-ben TIA, 
majd myocardialis infarctus, obliteráló alsó végtagi é rsclerosis, 1989-ben 
aortobifemoralis áthidalás szerepel.

Sebészeti szakrendelés utalta klinikánkra, a bal ol dali „bütyöktáj” gennyesnek vélt 
gyulladása miatt. A beteg lábára párakötést helyezt ek, hogy a beolvadást 
gyorsítsák, s annak levételét megtiltották a betegn ek és nekünk is.

Az anamnesisb ől még kiderült, hogy a beteg minden nap 2 t. Furosem idet vesz be, 
a lábfájdalma egyik óráról a másikra alakult ki, pi ros-meleg volt, lüktet ő fájdalmat 
okozott, lázas volt (38 C fokig terjedt).

Vizsgálatakor: a bal I. MTP ízület vörös, meleg, du zzadt, nyomás érzékeny, benne 
minimális szabad folyadék.

Punkció: egy csepp arteficiálisan véressé váló synoviá t nyertünk. Natív kenetet 
készítettünk: fénymikroszkóp alatt megtaláltuk a je llegzetes urat kristályokat.
Serum húgysav: 535 mikromol/l.

Therapia: 2x550 mg Apranax, melyre a fájdalom azonn al szűnt, a pír pedig néhány 
nap alatt múlt el.
Megelőzés: mivel diuretikumra tartósan szorult, megel őzésül 2x100 mg Miluritot
kezdt ünk.



69. ábra. Purulens arthritis esete. Fotó: Pánczél Pál



70. ábra. Arthritis urica, krónikus szak. 
Fotó: Pánczél Pál



70. ábra. Arthritis urica, 
krónikus szak. A könyök 
feszítő oldalán és a 
fülkagylón tophusok.
Fotó: Pánczél Pál



72. Ábra. Köszvényes kéz. Tophusok
a lágyrészekben és a csontokban. 
Fotó: Pánczél Pál



72. Ábra. Köszvényes láb. Tophusok
a lágyrészekben és a csontokban.
Fotó: Pánczél Pál



74. ábra. Jellegzetes t ű alakú
urátkristályok. Natív kenet. 
Mikrofotó: Pánczél Pál



75. ábra. Nem gyógyuló fekély hátterében id ős 
férfin kifekélyesedett tophust igazoltunk. 
Ezirányú kezelésre gyógyult. Fotó: Pánczél Pál



76. ábra. Nem gyógyuló fekély hátterében id ős 
férfin kifekélyesedett tophust igazoltunk.  A 
tophus a lágyrészben a rtg. felvételen jól látszik.
Fotó: Pánczél Pál



Idős hölgy jobb kéz 3. ujj DIP
ízülete fölött kifekélyesedett 
tophus. Fotó: Pánczél Pál



78. ábra. A 77. ábrán 
láthat ujj rtg. felvétele. 
Destruálódott ízület és 
csont. Fotó: Pánczél Pál



79. ábra. A tophus felszínér ől 
nyert kenet. Mikroszkóp alatt 
urát kristályok tömege 
látható. Fotó: Pánczél Pál



80. ábra.



81. ábra.



82. ábra.



83. ábra.



84. ábra. Tophus a könyök 
feszítő oldalán. Fotó: Pánczél Pál



85. ábra.



86. ábra D. Sándorné, 1940.

Anamnesisében 20 éves kora óta minimum 20 cigaretta naponta.

Panasz: jelentkezése el őtt kb. egy hónappal mk. keze, f őleg a DIP ízületek 
fájdalmassá, duzzadttá váltak, jobb bokaízülete is k issé megduzzadt, fájt. ezért 
kérték reumatológiai vizsgálatát.

Fizikálisan: hypertrophiás osteoarthropathia (dobver ő ujj) , struma nodosa.

Mellkas rtg. (átvilágítás és felvétel): bal oldalon , a hílus alsó részének vetületében, 
egészen hátul kb. 2,5 cm-es kerekded, kissé nyúlvány osnak t űnő árnyék látható.

Mellkas CT: ugyanezt látja (a bal alsó lebenyben, a 6. segmentumban, 
paravertebralisan kb. 3 cm átmér őjű spiculált, lágyrészdenzitású terime, mely 2 
cm-es szakaszon nem különíthet ő el a pleurától. Csúcsokban régi tbc 
maradványai.

Műtét: bo. 6.segmentectomia, a daganat a pleurát nem é rte el. A megfelel ő
nyirokcsomó intraoperatív szövettana negatív, a tumor  adenocarcinoma. A 
végleges szövettan ugyanaz. A pleura tumormentes volt .

Kontrollnál: a dobver őujj teljesen megsz űnt.
A beteg 10 éven túl tumormentes.



87. ábra. A tumor CT képe. 
Megjegyzend ő, hogy a tumor 
ernyőfénykép felvételen nem 
látszik, mert a szív takarásában 
van. Fotó: Pánczél Pál



88. ábra. Dobverőujj. Műtét 
előtt. Fotó: Pánczél Pál



89. ábra. A dobver őujj a 
műtét után megsz űnt. Fotó: 
Pánczél Pál



90. ábra. Dobver őujj. Műtét 
előtt. Fotó: Pánczél Pál



91. ábra. A dobver őujj a m űtét után 
megszűnt. Fotó: Pánczél Pál


