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Idült hasmenésről akkor beszélhe- 
   tünk, ha a beteg több mint 4 hé- 
   ten keresztül folyamatosan laza 

székletet ürít.1 Ez a meglehetősen gya-
kori (a népesség 3−5%-át érintő) kór-
állapot sok diagnosztikai buktatót rejt, 
mivel több százra tehető az elkülönítő 
diagnosztikában szóba jövő betegsé-
gek száma.1 Cikkünk az alapellátásban 
jól használható diagnosztikai szemlé-
lettel közelíti meg a kérdéskört.

Besorolás

Az idült hasmenés három alapvet ő 
kategóriára osztható: a vizes, zsí-
ros (malabszorpciós) és gyulladásos 
has menés (vér és genny megjelené-
se a szék letben) csoportjára. Az idült 
has menés nem minden esetben illeszt-
hető be a vizes, a malabszorpciós vagy 
a gyul ladásos típus szűken vett kate-
gó riáiba, mivel ezek a formák némi-

képp átfedhetik egymást. Az idült has-
menés elkülönítő diagnosztikájának 
szempontjait az 1. táblázatban foglal-
tuk össze.1,2

A vizes hasmenésen belül több al-
típus különíthető el: ozmotikus (a 
különféle anyagok elégtelen felszívó-
dása következtében fellépő folyadék-
visszatartás), szekrétoros (a vízfel-

szívódás csökkenése következtében) 
és funkcionális (hipermotilitás).1 Az 
ozmotikus hashajtók (pl. szorbit) oz-
motikus típusú hasmenést váltanak 
ki. A szekrétoros hasmenés a nagy 
volumenű (>1 l/nap) székletürítésen 
túl annak alapján különíthető el az 
ozmotikus és a funkcionális hasme-
néstől, hogy éhezés közben is fennáll 
és éjszaka is jelentkezik. A stimuláns 
hatású hashajtók okozta hasmenések 
e szekrétoros kategóriába sorolhatók, 
mivel ezek a szerek a motilitás serken-
tése útján hatnak.3 Funkcionális rend-
ellenességek kapcsán kisebb térfogatú 
(<350 ml/nap) széklet ürül, és a has-
menés éjszaka szünetel.3

Kórelôzmény

A kórismézés első kritikus lépése 
a kór előzmény felvétele. Fontos, hogy 
pon tosan tisztázódjon, mit ért a beteg 
azon, hogy hasmenése van. Előfor-
dulhat, hogy valójában nem is has-
menésről van szó, mivel széklettartási 
zavar is okozhat székletszivárgást.4 Az 
ürített széklet térfogata és konzisz-
tenciája, illetve a székelés gyakorisága 
nyújthat segítséget a hasmenés típu-
sának meghatározásához, a korábban 
leírtak szerint. Lényeges rákérdezni 
arra is, tett-e utazást a beteg a közel-
múltban. A trópusokon tett látoga-
tás nagyban kiterjeszti a szóba jövő 
kórképek körét, de semmi esetre sem 
zárja ki, hogy valamilyen gyakori ok 
húzódik meg a tünetek mögött. A vé-
res hasmenés még akkor is inkább 
colitis ulcerosát, nem pedig dizenté-
riát valószínűsít, ha a beteg nemrégi-
ben tért vissza Afrikából. 	 11
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Fizikális vizsgálat

A fizikális vizsgálat hasznos ada-
lékokkal járul hozzá a hasmenés 
okának tisztázásához. Az utób-
bi időben észlelt fogyás vagy nyi-
rokcsomó-nagyobbodás idült fertő-
zésre vagy rosszindulatú daganatra 
utalhat. A szemészeti leletek közül 
az episzkleritisz gyulladásos bélbe-
tegségre (IBD), az exoftalmia pedig 
hipertireózisra hívhatja fel a figyel-

met. A viszkető hólyagok megjelené-
sével járó dermatitis herpetiformis 
a cöliákia eseteinek 15−25%-ában 
jelentkezik.5 A hasi vizsgálat so-
rán keresni kell az esetleges hegeket 
(hasmenés sebészeti oka), a nyomás-
érzékenységet (fertőzés és gyulla-
dás) és a teriméket (daganat), illet-
ve meg kell hallgatni a bélhangokat 
(hipermotilitás), majd végbélvizs-
gálatot kell végezni, melynek részét 
képezi a székletvér kimutatása is. 

A végbélnyílás környékén észlelt si-
polyképződés Crohn-betegség lehető-
ségét veti fel. A rendelőben elvégzett 
gyors anoszkópia kimutathatja a fe-
kélyeket, illetve a beékelődött bélsár-
rögöket.

Vizes
Szekrétoros (gyakran éjszaka jelentkezik; 

táplálékbeviteltôl független; a székletben az 
ozmotikus rés <50 mOsm/kg*)
Alkoholbetegség
bakteriális endotoxinok (pl. kolera)
brainerd-hasmenés (járványos szekrétoros 

hasmenés)
crohn-betegség (korai ileokólitisz)
endokrin zavarok (pl. hipertireózis [fokozott 

motilitás])
epesavak felszívódási zavara
Gyógyszerek (lásd 3. táblázat)
Mikroszkópos kólitisz (limfocitás és kollagén 

altípus)
Nem ozmotikus hashajtó (pl. szenna, 

dokuzát-nátrium)
Neuroendokrin tumor (pl. gasztrinóma, 

vipóma, karcinoid tumor, masztocitózis)
Posztoperatív (pl. kolecisztektómia, 

gasztrektómia, vagotómia, bélreszekció)
Vaszkulitisz
Veleszületett szindrómák

Ozmotikus (székletben az ozmotikus rés >125 
mOsm/kg*)
cöliákia 
cukoralkoholok (pl. mannitol, szorbitol, 

xilitol)
Ozmotikus hashajtók és savkötôk (pl. mag-

nézium, foszfát, szulfát)

Szénhidrátfelszívódási zavar szindrómák (pl. 
laktóz, fruktóz)

Funkcionális (a hipermotilitás, a kisebb 
székletvolumen, illetve az éjszaka és éhezés 
hatására bekövetkezô javulás alapján 
különíthetô el a szekrétoros típusoktól)
Irritábilis bél szindróma

Zsíros (kis fajsúlyú széklet és stea to
rrhoea sok esetben, de nem mindig)

Malabszorpciós szindróma (a felszívó képes-
ség elvesztése vagy csökkenése)
Amiloidózis
cöliákiás sprue (glutén-enteropátia) – külön-

féle klinikai megjelenési formák
Gyógyszerek (orlistat, akarbóz)
Gyomor-bypass
Mezenteriális isémia
Nem invazív vékonybél-parazitózis (pl. 

Giardia)
Nyirokrendszer károsodása (pl. pangásos 

szívelégtelenség, egyes limfómák)
Posztreszekciós hasmenés
Szénhidrát-felszívódási zavar (pl. 

laktózintolerancia)
Trópusi sprue
Vékonybél-baktériumok elszaporodása (>105 

baktérium/ml)
Vékonybél szindróma
Whipple-kór (Tropheryma whippelii fertôzés)

Emésztési zavarok (emésztôfunkció kiesése)
Gyomorürülés szabályozásának kiesése
Hasnyálmirigy exokrin elégtelensége
Hepatobiliáris rendellenességek
luminális epesavak elégtelensége

Gyulladásos vagy exszudatív (emelke
dett fehérvérsejtszám, okkult vagy 
makroszkópos vér vagy genny)

Gyulladásos bélbetegség
colitis ulcerosa
crohn-betegség (az ileális forma vagy a ko-

rai crohn-betegség lehet szekrétoros)
Divertikulitisz
Jejunoileitis ulcerosa

Invazív infekciós kórképek
clostridium difficile- (pseudomembranosus) 

colitis – antibiotikumkezelés a kór elôz-
ményben

Invazív bakteriális fertôzés (pl. tuberkulózis, 
jersziniózis)

Invazív parazitainfekció (pl. entaboeba) – 
utazás a kórelôzményben

fekélyesedéssel járó vírusfertôzés (pl. cito-
megalovírus, herpes simplex vírus)

Daganat
Vastagbél-karcinóma
limfóma
Villózus adenokarcinóma

Irradiációs kólitisz

1. táblázat. Az idült hasmenés elkülönítô diagnosztikája

* Székletbôl kimutatott ozmotikus rés (gap) = 290 – 2 3 (székletnátrium + székletkálium). e tényezô segít a szekrétoros és az ozmotikus hasmenés elkülönítésében. A széklet ozmolalitása ren des kö-
rülmények között 290 mOsm/kg (290 mmol/kg). bár a széklet elektrolitszintjét ma már nem mérik rutinszerûen, az ozmotikus rés ismerete segít annak eldöntésében, hogy a vizes has me nés krónikus 
ozmotikus hasmenésnek (ozmotikus rés >125 mOsm/kg [125 mmol/kg]) vagy krónikus szekrétoros hasmenésnek (ozmotikus rés <50 mOsm/kg [50 mmol/kg]) felel-e meg.

Irodalmi adatok1,2 alapján

1. ábra. Az idült hasmenés kivizsgálásának 
algoritmusa

Irodalmi adatok1,11 alapján
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Székletvizsgálat (féregpete- és parazitavizsgálat; 
széklettenyésztés és szenzitivitási teszt)
baktériumok (pl. Aeromonas)
egyéb fertôzések (pl. Giardia, coccidia)

Anatómiai eltérés kizárása
Vékonybél röntgenvizsgálata
Szigmoidoszkópia
kolonoszkópia

Válogatott vizsgálatok
Vérvizsgálatok hormontermelô daganatok 

kimutatására
Metanefrinek kimutatását célzó vizeletvizsgálat 

feokromocitóma szûrésére
egyéb (pl. TSH, AcTH)

Az idült hasmenés kivizsgálása Egy hónapnál hosszabb ideje fennálló hasmenés

kórelôzmény, fizikális vizsgálat (szóba jövô kórképek 
kizárása [1. táblázat])

Anatómiai eltérés kizárása
Röntgenvizsgálat

Szigmoidoszkópia vagy kolonoszkópia
biopszia

Hasnyálmirigy-elégtelenség kizárása

Széklet kimotripszinszintje

Vizes

Széklet ozmotikus rés

Normális

funkcionális  
(irritábilis bél szindróma) gyanúja

Nagy (125 mOsm/kg  
[125 mmol/kg])

Ozmotikus

éhezés

Javul

Táplálkozási kórelôzmény 
megvitatása

Ha étkezéssel való kapcsolat 
igazolható: hidrogénkilégzési 

teszt végzése

bizonyított 
laktózintolerancia

JavulNem javul

egyéb kórképek 
keresése

Nem javul

cöliákiapanel

cöliákia egyéb kórképek 
keresése

étrend módosítása

Szekrétoros

kicsi (<50 mOsm/kg  
[50 mmol/kg])

Igazolás szekretinteszttel
A pozitív eredmény megerôsíti 
a hasnyálmirigy-elégtelenség 

fennállását

egyéb kórképek  
keresése

A gyulladásos bélbetegség  
típusának igazolása 

kolonoszkópiával és biopsziával

Pozitív

Pozitív

Pozitív

PozitívNegatív

Negatív

Széklet kalprotektinszintje egyéb kórképek  
keresése

Igen Nem

lásd Székletvizsgálat

kimutatható-e a székletbôl vér, 
vannak-e benne fehérvérsejtek?

besorolás a széklet kinézete alapján

zsíros Vizes Gyulladásos

Kórismézés
kórelôzmény: életkor, tünetek idôtartama, étke-

zési szokások, családi kórelôzmény, tünetek 
mintázata és idôbeli jelentkezése, utazások

fizikális vizsgálat: általános, szem, bôr, has, 
anorektális régió

laboratóriumi tesztek
Vér (albumin- és TSH-szint; teljes vérkép; 

vörösvérsejt-süllyedés; májfunkció)
Széklet (baktériumok, vér, zsír, leukociták, 

féregpeték és paraziták, pH-mérés, Giardia- 
és cryptosporidium-antigén teszt)

cöliákiapanel
clostridium difficile-toxin, ha szükséges
Hashajtó kimutatását célzó szûrôvizsgálat, ha 

szükséges
beavatkozás: anoszkópia

A

A
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Laboratóriumi vizsgálatok

A laboratóriumi alapvizsgálato k: 
teljes vérkép, albuminszint, vörös-
vérsejt-süllyedés, májfunkciós tesz-
tek, TSH-koncentráció és elekt ro lit-
szintek. A vashiányos anémia cöliákia 
jele lehet, mely szűrővizsgálatot tesz 
szükségessé ez irányban.6 A széklet-
vizsgálatok körében mindenképpen 
elvég zen dő a széklet leukocitaszint-
jének mérése és a vér kimutatása, 
melyeket a körülményekhez igazít-
va további vizsgálatok követhetnek. 
A neutrofil-aktivitást jelző marker, 
a kalprotektin székletből történő 
meghatározása különösen hasznos 
az IBD felismerésében. A kórházi 
felvételt, illetve antibiotikum-ke-
zelést követően a székletben keres-
ni kell a Clostridium difficile-toxint 
mint a hasmenés okát. Ha gyógy-
szer abúzus gyanúja vetődik fel, úgy 
szűrést kell végezni a székletben lévő 
hashajtók kimutatására (pl. nátrium, 
kálium, magnézium, foszfát, szulfát, 
fenolftalein, bisacodyl).7 Felszívódási 
zavarok esetén szóba jönnek speciáli-
sabb székletvizsgálatok is, pl. a szék-
letzsír meghatározása vagy a zsírok 
kimutatása szudán festéssel.

A széklet pH-jának mérése a rende-
lőben is elvégezhető, gyors vizsgálat, 
ha a beteg nem szed antibiotikumot. 
Legalább 0,5 ml-nyi székletmintára 
van szükség, melybe nitrazin papír-
csíkot merítünk, és a megjelenő színt 
összehasonlítjuk a színskálával. Az 5,5 
alatti pH-érték savas közeget jelez, és 
laktózintolerancia lehetőségét vetheti 
fel. A széklet elektrolitszintjeinek is-
meretében elkülöníthető a szekrétoros 
hasmenés az ozmotikus formától. Bár 
a széklet pH-értékének és elektro lit-
szint jei nek meghatározása hasznos 
módszer, gyakran megfeledkeznek 
róla az első kivizsgálás során. A kóros 

laboratóriumi leletek segíthetnek ab-
ban, hogy különbséget tegyünk a szer-
vi eredetű és a funkcionális hasmenés 
között.8

Utazással kapcsolatos kockázati té-
nyezők jelenlétében szükséges lehet 
széklettenyésztés és érzékenységi teszt 
végzése, valamint a székletből féreg-
pete és parazita kimutatása, illetve 
a Giardia- és Cryptosporidium-antigén 
meghatározása. A féregpeték és para-
ziták rutinvizsgálata során a Giardia- 
és Cryp tos po ridium-infekció könnyen 
rejtve maradhat, bár a széklet savas 
gyorsfestése igazolja a Cryp tos po ri-
dium jelenlétét. Végül sokszor nem te-
kinthetünk el a szigmoidoszkópiától 
vagy kolonoszkópiától sem a spe-
cifikus diagnózis felállítása érdeké-
ben. A mikroszkópos kólitisz csak 
vastagbél-biopsziával kórismézhető.9 
Ha a szek ré to ros forma egyéb has-
menésektől való elkülönítésére van 
szükség, úgy 24 órás székletgyűjtéssel 
határozhatjuk meg az ürített széklet 
mennyiségét.

Diagnosztikai szempontok

Az idült hasmenés számos lehetséges 
okának vizsgálata és kezelése a gya-
korlatban rendszerint nem kivitelez-
hető. Az esetek zömében célravezető, 
ha a kivizsgálás és terápia előtt a has-
menés típusának kategorizálásával 
szűkítjük az elkülönítő diagnosztikai 
kört, ezáltal csökkentve a szükségtelen 
vizsgálatok számát.10 Az orvosnak elő-
ször el kell döntenie, hogy a hasmenés 
vizes, zsíros vagy gyulladásos jellegű, 
így a specifikus vizsgálatokkal az adott 
kategórián belül jóval kisebb körön 
belül kell keresgélnie (1. ábra).

Empirikus terápiára akkor van 
mód, ha erős egy bizonyos kór-
kép gyanúja, illetve ha a diagnosz-
tikai források korlátozottak. Az 

életveszélyes állapotokat ki kell 
zárni. Az utazás kapcsán fellépett 
malabszorpcióban metronidazollal 
végzett empirikus terápia giardia-
sisban megoldást hozhat. Az epe sav-
kötő gyanták empirikus adása segít-
het az epesav-felszívódási zavarok 
igazolásában.1 Empirikus kezelést kö-
vetően figyelemmel kell kísérni a be-
teg sorsát, mivel előfordulhat, hogy az 
állapota nem javul, vagy az átmeneti 
javulást visszaesés követi.

Fôbb okok

Irritábilis bél szindróma (funkcionális 

hasmenés)

Az irritábilis bél szindróma (IBS) 
a funk cio nális hasmenés leggyakoribb 
oka az iparilag fejlett országokban. 
Az IBS tünetegyüttesének részét ké-
pezi a görcsös hasi fájdalom és a szé-
kelési szokások megváltozása, utób-
bi székrekedésben vagy hasmenésben 
egyaránt megnyilvánulhat. A vizes 
hasmenés általában ébrenléti állapot-
ban, gyakran az étkezéseket követően 
jelentkezik. A hasi diszkomfortérzés 
székürítés hatására enyhül, és a bete-
gek felének székletében nyák is megje-
lenik.12 A nőket kétszer olyan gyak-
ran érinti a betegség, mint a férfiakat. 
Bizonyos „alarmírozó” tünetek – pl. 
éjszakai hasmenés, egyre súlyosbodó 
fájdalom, fogyás, véres széklet – esetén 
más betegségre kell gondolni.

Az IBS tünetei lelki feszültség vagy 
étkezés hatására súlyosbodhatnak, de 
a betegség nemrégiben lezajlott fertő-
zésre adott válaszként is kialakulhat. 
Az utazás utáni hasmenéses epizó-
dot követő IBS-tünetek (posztinfek-
ciós IBS) rendeződése akár hónapok-
ba is telhet, miközben a kivizsgálás 
negatív eredményeket ad.13 Az IBS 
v onatkozásában két hasznos diagnosz-
tikai kritériumkészlet használatos: 
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a Manning-féle és a római III kritériu-
mok (2. táblázat).12,14 Noha az IBS-t 
általában kizárásos diagnózisként 
tartják számon, egyébként egészséges 
fiatal személyeket felesleges kitenni ki-
merítő kivizsgálásnak, ha fennállnak 
a Római III kritériumok, és a tüne-
tek jól reagálnak a rostbevitel, a fizikai 
aktivitás és az étrend módosítására. 
Cöliákia és vashiányos anémia irányá-
ban ajánlatos szűrővizsgálatot végezni, 
a rutinszeűen végzett kolonoszkópia 
azonban nem költséghatékony azok-
ban az esetekben, amikor alarmírozó 
tünetek nem állnak fenn.15 A cöliákia 
szűrését az indokolja, hogy az IBS-
bete gek csoportjában akár négyszer 
akkora is lehet a lisztérzékenység inci-
den ciája, mint az átlagpopulációban.16 
IBS-ben az összes laboratóriumi vizs-
gálat lelete negatív.

Gyulladásos bélbetegség (gyulladásos 

hasmenés)

A gyulladásos bélbetegség (IBD, in-
flam ma tory bowel disease) colitis ulce-
rosa vagy Crohn-betegség képében 
nyil vánulhat meg. Mindkét kórképben 
gyakori, hogy vér és genny jelenik meg 

a székletben, és a betegség 15 és 40 
éves kor között kezdődik. Korai stá-
diumban az IBD-t nemegyszer tévesen 
IBS-nek vélik, de a tünetek egyértel-
műen progrediálnak.

A korai colitis ulcerosa, disztális 
kólitisz és proktitisz időszakosan je-
lentkező végbélvérzést, hasmenést, 
fájdalmat és tenezmust okoz. A köze-
pes fokú (bal oldali) és súlyos (kiter-
jedt) vastagbélgyulladás véres has-
menéssel, testsúlycsökkenéssel és 
vérszegénységgel társul.

A Crohn-betegség típusosan az ileum- 
 ban idéz elő gyulladást, de k ésőbb 

a tel jes gyomor-bél csatornát érint-
ve exszudatív formába megy át. A ko-
rai tünetek nem mindig szem be tűnőek, 
ezért a kórismét sokszor csak jelentős 
késedelemmel állítják fel. Gyakori tü-
netei: hasi fájdalom, hasmenés, láz, gát-
táji sipolyképződés és vér megjelenése 
a székletben, ám a véres hasmenés ritka.

Az IBD diagnózisát általában a kolo-
noszkópia erősíti meg. A laboratóriu-
mi kivizsgálás során a teljes vérképen 
túl szükség van a széklet leukocita- és 
kalprotektinszintjének mérésére, to-
vábbá a vörösvérsejt-süllyedés meg-
határozására.17 A széklet emelkedett 
kalprotektinszintje egyre nagyobb 
szerepet kap az IBD kórismézésében, 
IBS-től való elkülönítésében, valamint 
a diagnózis felállítását követőe n a be-
tegség aktivitásának követésében.17 
A széklet kalprotektinszintjének mé-
rése újabb szűrési módszer, mely a leu-
kocita-aktivitást tükrözi a székletben. 
A vizsgálathoz szükséges minta-
gyűjtést a beteg is elvégezheti ottho-
nában, mivel a székletben lévő kalp-
ro tek tin akár hét napig is megőrzi 
stabi li tá sát szobahőmérsékleten. Fel-
nőtteknél a széklet kalprotektinszintje 
93%-os érzékenységgel és 96%-os faj-
la gos ság gal jelzi az IBD fennállását, 
bár gyermekeknél és tizenéveseknél 
a specificitás gyengébb (76%).18 A szék-

2. táblázat. Az irritábilis bél szindróma diagnosztikai kritériumai

Manningkritériumok
A fájdalom jelentkezése gyakoribb székürítéssel társul
A laza széklet ürítését fájdalom kíséri
Székürítés hatására a fájdalom enyhül
Jól észrevehetô haspuffadás
A beteg a székürítések 25%-ában úgy érzi, hogy nem ürült ki teljesen a széklet
Nyákos hasmenés a székürítések 25%-ában

RómaIII kritériumok
Visszatérô hasi fájdalom vagy diszkomfort, a székelési szokások jelentôs megváltozása legalább 
6 hónapon keresztül; a tünetek havonta legalább 3 napon át és legalább 3 hónapja állnak fenn. 
Az alábbi feltételek közül kettônek kell teljesülnie:
 A fájdalom székürítést követôen enyhül
 A fájdalom felléptéhez a székürítés gyakoriságának megváltozása társul
 A fájdalom felléptéhez a széklet kinézetének megváltozása társul

Irodalmi adatok12,14 alapján

2. ábra. Felnőttek kivizsgá-
lása gyulladásos bélbeteg-
ség (IBD) gyanúja miatt

Van Rheenen Pf, et al, 201018 nyo-
mán, a jogtulajdonos engedélyével

IbD gyanújával jelentkezô beteg

Szûrés a szérum kalprotektinszintje alapján

Sürgôs endoszkópia

egyéb irányú kivizsgálás  
megtervezése

IbD kezelésének  
megkezdése

Negatív

Negatív

Pozitív

Pozitív
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let kalprotektinszintjének rutinsze-
rű szűrővizsgálatával 67%-kal csök-
kenthető az IBD kimutatására végzett 
kolonoszkópiák száma felnőttkorban, 
mivel endoszkópiára csak akkor van 
szükség, ha a kalprotektinteszt ered-
ménye pozitív (2. ábra).18

Mikroszkópos kólitisz (szekrétoros  

hasmenés)

A mikroszkópos kólitisz jellemzője az 
idősebb betegek időszakosan jelentke-
ző szekrétoros hasmenése, ám bármi-
lyen életkorú személynél kialakulhat 
a betegség.19 Fel kell merülnie a kórkép 
gyanújának, ha idősebb beteg tartósan 
fennálló, gyakran éjszaka is jelentkező 
hasmenés miatt fordul orvoshoz, mely 
a táplálékbevitel szüneteltetésére sem 
marad abba. Úgy véljük, hogy a mikro-
szkópos kólitisz meglehetősen gyakori, 
az összes idült hasmenéses eset 10%-át 
teszi ki.20 Az ok nem ismert, de vannak 
bizonyítékok arra, hogy a nem szteroi d 
gyulladáscsökkentők 6 hónapon túli 
alkalmazása elősegíti a kórállapot ki-
alakulását.21 A mikroszkópos gyulla-
dás ellenére szisztémás tünetek nem 
kísérik a betegséget, a székletben nem 
mutatható ki vér, fehérvérsejtek sincse-
nek benne. A kolonoszkópia eredmé-
nye normális, de a haránt vastagbélből 
vett biopszia megerősíti a diagnózist. 
Hisztológiai szempontból két altípus 
különíthető el: a limfocitás kólitisz 
(amikor limfociták szűrik be a lamina 
propriát) és a kollagén kó li tisz (mely-
ben a szubepiteliális kolla gén réteg több 
mint 10 mm-esre vastagszik meg).19

Malabszorpciós hasmenés  

(zsíros hasmenés)

A malabszorptív hasmenés a tápanya-
gok felszívódási zavarára vezethető 
vissza, míg a maldigesztív hasmenés 
hát te rében az emésztőfunkció zavara 
áll. A cöliákia (gluténszenzitív ente-

ro pátia), a béláthidalással járó műté t, 
a mezentérium vérellátási zavara, 
a vékonybél-baktériumok elszaporo-
dása, a Whipple-kór és a giardiasis 
mind gyengítheti a bélcsatorna felszí-
vóképességét. A hasnyálmirigyenzi-
mek vagy epesavak kiesése nyomán 
zavart szenved az emésztés folyama-
ta. A klasszikus tünetek közé tartozik 
a has feszülése, amit nagy mennyisé-

gű, bűzös, kis fajsúlyú, világos színű, 
zsíros széklet ürítése (steatorrhoea) és 
a testsúly csökkenése kísér.

A cöliákia vagy sprue a vékony-
belet érintő felszívódási zavar, me-
lyet genetikai hajlam esetén a glutén 
(búza) vált ki, gyakran európai szár-
mazásúak körében. A gyanú szerint 
a kórismézett esetek csak töredékét 
alkotják a tényleges megbetegedések-
nek.22 Jóllehet a cöliákia elsődlege-
sen malabszorpciós állapot, eseten-
ként vizes hasmenéssel is kezdődhet, 
ezért tévesen IBS gyanúját keltheti. 
A betegek többnyire idült hasmenés, 
általános gyengeségérzés, vashiányos 
anémia és fogyás miatt fordulnak 
orvoshoz, ám az említett klasszikus 
tünetegyüttes sokszor hiányzik.22

Az Egyesült Államokban több 
mint 2 millióan szenvednek lisztér-
zékenységben, azaz a betegség min-
den 133. személyt érinti, és ez az arány 
akár 1:22 is lehet akkor, ha az első-
fokú rokonok körében már előfor-
dult cöliákia.23 A felnőttkori esetek 
többségében erős gyanú szükséges 
a cöliákia kórisméjének felállításá-
hoz. Ha az immunglobulin A (IgA), 
antigliadin, antiendomízium és a szö-
veti transzglutamináz elleni antites-
tek meghatározását magába foglaló 
cöliá kia panel pozitív, akkor általá-
ban biop sziát vesznek a duode num-
ból a diagnózis megerősítésére.24 Az 
anti en do mí zum és szöveti transz glu-
ta mináz elleni IgA antitestek megha-
tározása jóval pontosabb eredményt 
ad, mint a natív gliadin antiteste-
ké (IgA antigliadin antitestek).22 
A deaminált gliadin peptid antitest-
vizsgálat pontosabb, második generá-
ciós IgA antigliadin antitest megha-
tározás, amely azonban egyelőre még 
nem képezi a panel részét a minden-
napi gyakorlatban.25 Meg kell jegyez-
ni, hogy a kivizsgálás előtt bevezetett 

3. táblázat. Hasmenést okozó gyógyszerek

Ozmotikus hasmenés
citrátok, foszfátok, szulfátok
cukoralkoholok (pl. mannit, szorbit, xilit)
Magnéziumtartalmú savkötôk és hashajtók

Szekrétoros hasmenés
Antiarritmiás szerek
Antibiotikumok (pl. amoxicillin/klavulánsav)
biguanidok
kalcitonin
kolchicin
Nem szteroid gyulladáscsökkentô szerek 

(hozzájárulhatnak a mikroszkópos kólitisz 
kialakulásához)

Prosztaglandinok (pl. misoprostol)
Szívglikozidok (pl. digitálisz)
Ticlopidin
Tumorellenes szerek

Hipermotilitásos hasmenés
Makrolidok (pl. erythromycin)
Metoclopramid
Stimuláns hatású hashajtók (pl. bisacodyl, 

szenna)

Malabszorpciós hasmenés
Akarbóz (a szénhidrát-felszívódást gátolja)
Aminoglikozidok
Orlistat (a zsírfelszívódást gátolja)
Pajzsmirigyhormon-készítmények
Ticlopidin

Pszeudomembranózus kólitisz 
(Clostridium difficile)
Antibiotikumok (pl. amoxicillin, 

cefalosporinok, klindamycin, 
fluorokinolonok)

Immunszuppresszív szerek
Tumorellenes szerek

Irodalmi adatok2 alapján
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gluténmentes diéta téves negatív ered-
ményhez vezethet, és ugyanez a hely-
zet akkor is, ha IgA-hiány áll fenn, 
vagy ha a beteg kétévesnél fiatalabb.22

A kivizsgálást ki kell terjeszteni 
minden olyan betegre, akinél tisz-
tázatlan okból idült hasmenés, IBS, 

vashiányos vérszegénység, króni-
kus fáradtság, testsúlycsökkenés 
vagy meddőség áll fenn, illetve a máj 
transz ami náz szint jei emelkedettek. 
Tünetek meglétekor vizsgálni kell 
cöli ákia irányában az 1-es típusú cu-
korbetegségben és a pajzsmirigybe-

tegségben szenvedőket, mivel ezek 
az állapotok cöliákia kialakulására 
hajlamosíthatnak.6 Tünetmentes sze-
mély esetében a családban előfordult 
cöliákia nem indokol kivizsgálást, 
bár az erre vonatkozó döntés az orvos 
mérlegelésére van bízva.6

4. táblázat. Az idült hasmenés gyakori okai

Diagnózis Klinikai kép Vizsgálatok

cöliákia Idült malabszorpciós hasmenés, általános gyengeségérzés, vas- Az IgA antiendomízium és szöveti transzglutamináz elleni
    hiányos anémia, testsúlycsökkenés, dermatitis herpetiformis,     antitestek meghatározása pontosabb eredményt ad; 
    pozitív családi kórelôzmény    a duodenumbiopszia biztosítja a definitív diagnózist

clostridium  Gyakran heves gyulladásos hasmenés, melyet testsúlycsökkenés Széklet leukocitaszintje; enzimimmunoesszé az A és b toxin
   difficile fertôzés    kísér    kimutatására; pozitív széklettoxin teszt; szigmoidoszkópia
 közelmúltbeli antibiotikumkezelés, colitis jelei, láz    a pszeudomembránok kimutatására
 Az antibiotikum adásának abbahagyására nem mindig rendezôdik 

Gyógyszer okozta  Ozmotikus (pl. magnézium, foszfátok, szulfátok, szorbit),  A gyanúba vett szer adásának megszüntetése; mindig
   hasmenés    hipermotilitásos (stimuláns hashajtók) vagy malabszorpciós    gondolni kell hashajtóabúzus lehetôségére
    (pl. akarbóz, orlistat)

endokrin hasmenés Szekrétoros hasmenés vagy fokozott motilitás (hipertireózis) TSH-szint, peptidkoncentrációk a szérumban, vizelet hisz -
     tamin szintje

Giardiasis fokozott gázképzôdés, zsírszéklet (felszívódási zavar) Giardia-antigén kimutatása a székletbôl

Infekciós enteritisz vagy Gyulladásos hasmenés, hányinger, hányás, láz, hasi fájdalom Széklet leukocitaszintje, gyorsult vörösvérsejt-süllyedés
   kólitisz (a hasmenés A kórelôzményben utazás, kempingezés, fertôzött személlyel biztosabb diagnózist ad a székletkenet specifikus kóroko-
   nem társul c. difficile-    való érintkezés vagy nappali gondozóotthoni ellátás    zókra történô tenyésztése vagy festése
   fertôzéssel): bakteriá- 
   lis gasztroenteritisz,  
   virális gasztroenteri- 
   tisz, amôbás dizentéria  

Gyulladásos bélbetegség: Véres gyulladásos hasmenés, hasi fájdalom, hányinger, hányás, Teljes vérkép, széklet leukocitaszintje, vörösvérsejt-süllye-
   crohn-betegség,     étvágytalanság, pozitív családi kórelôzmény, szemészeti elté-    dési sebesség, széklet kalprotektinszintje
   colitis ulcerosa    rések (pl. episzkleritisz), végbélnyílás körüli sipolyok, láz,  kolonoszkópia során jellegzetesek a bélfekélyek
    fájdalmas székürítés, végbélvérzés, testsúlycsökkenés 

Irritábilis bél szindróma Nyákos széklet, görcsös hasi fájdalom, székürítési szokások  Minden laboratóriumi lelet normális
    megváltozása, étkezést követôen jelentkezô vizes jellegû  fokozott rostbevitel, testmozgás, étrendváltoztatás ered-
    funkcionális hasmenés, a tünetek pszichés stressz vagy étke-    ményes lehet
    zés hatására súlyosbodnak
 Nôknél gyakoribb 

Isémiás kólitisz érbetegség a kórelôzményben; étkezés kapcsán fellépô fájdalom kolonoszkópia, hasi arteriográfia

Mikroszkópos kólitisz Idôsebb személyek vizes, szekrétoros hasmenése Vastagbélbiopszia
 Nem szteroid gyulladáscsökkentô szerekkel való kapcsolat felmerül
 A táplálékbevitel szüneteltetése nem befolyásolja a tüneteket; 
    éjszakai tünetek 
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Idült fertôzések  

(elsôdlegesen gyulladásos hasmenés)

A mikroorganizmusok okozta gaszt-
ro intesz ti nális fertőzések akut, ma-
gától szűnő hasmenést idéznek elő, 
míg más esetekben tartós jelenlétük 
gyulladáshoz (invazív baktériu- 
mok és paraziták) vagy esetenként 
felszívódási zavarhoz (giardiasis) 
vezet. Fontos, hogy a kórelőz-
mény felvétele során fény derüljön 
az utazásokra és az antibiotikum-
használatra. Bakteriális tényező le-
het: Aeromonas, Campylobacter, 
C. difficile, Plesio mo nas, Yersinia. 
Parazitás hasmenést okozhat 
a Cryptosporidium, a Cyclospora, 
az Entamoeba, a Giar dia, a Mic ro-
sporidium és a Strongy loides. Az 
ezek közül leggyakoribbnak szá-
mító Giardia kimutatásának leg-
jobb módszere a székletből végzett 
antigénvizsgálat.1 A Brainerd-has-
me nés az elhúzódó szekrétoros has-
menés járványos formája, nem pasz-
tőrözött tej vagy szennyezett ivóvíz 
fogyasztása nyomán alakul ki. A fel-
tételezett fertőző ágenst még nem si-
került kimutatni.26

A pszeudomembranózus kólitiszt 
okozó C. difficile jelentős fertőzésként 
fordul elő az Egyesült Államok kór-
házaiban. A Gram-pozitív anaerob 
bacilus a spórák lenyelése útján ter-
jed, és antibiotikum-kezelést követően 
gyorsan elszaporodik a vastagbélben. 
A kórelőzményből gyakran az derül 
ki, hogy a beteget az utóbbi 3 hónap-
ban fluorokinolonnal, klindamycinnel, 
penicillinnel vagy cefalosporinnal ke-
zelték.27 Az egészséges felnőttek kb. 
3%-a tünetmentes hordozó lehet, de 
ez az arány a kórházban ápolt betegek 
között legalább 40%.28

A protonpumpagátlók és az IBD 
tovább növelik a Clostridium difficile 
infekció kockázatát.29 Az idősebb, 
rosszabb állapotú betegeknél na-
gyobb valószínűséggel alakul ki 
klinikai betegség. Az IBD és a C. 
difficile fertőzés tünetei hasonlítanak 
egymásra, ezért rossz állapotú bete-
gek esetében szükség van az utóbbi 
kórkép kizárására.27

Egy hipervirulens C. difficile törzs 
(NAP1/BI/027) a szokásos A és B to-
xinon kívül bináris toxint is termel.27 
A járványos eseteket heves vizes has-

menés jellemzi, mely gyakran szö-
vődik toxikus megakolonnal. A C. 
difficile fertőzés kórismézésének leg-
jobb módja a hasmenéses széklet-
ből végzett citotoxinteszt. Ha a szék-
letvizsgálat kimutatja a toxint, úgy 
nincs szükség kolonoszkópiára.

Gyógyszerhatásra létrejövô megbete-

gedések (különféle hasmenéstípusok)

Bár a C. difficile infekciót antibio-
tikumok váltják ki, a gyógyszerek 
közvetlen szerepet is játszhatnak 
a hasmenés létrejöttében. A gyógy-
szerek közül hasmenést idézhetnek 
elő a hashajtók, savkötők, pro ton-
pumpagátlók és daganatellenes sze-
rek; a gyógyszerhatás okozta has-
menések egyéb példáit a 3. táblázat 
sorolja fel.2 Gyakori oknak számít 
a hashajtó vagy savkötő szerek nem 
megfelelő szedése. A hasmenés le-
het ozmotikus típusú (magnézium, 
foszfátok, szulfátok vagy szorbit ha-
tására) vagy szekrétoros forma (sti-
muláns hashajtók szedése kapcsán). 
A hasmenést előidéző szer szedésé-
nek beszüntetése a tünetek megszű-
nését eredményezi.

Ajánlás Szint Hivatkozás

Az idült hasmenést a vizes (szekrétoros, ozmotikus, illetve funkcionális), a zsíros vagy a gyulladásos típusba kell besorolni,  c 1 
   mielôtt megkezdôdne a teljes kivizsgálás 

A székletbôl kimutatható ozmotikus rés segíthet a szekrétoros és ozmotikus hasmenés elkülönítésében c 1

Az irritábilis bél szindróma Róma-III kritériumait kielégítô betegek többségét nem kell kolonoszkópiára küldeni, ha a tünetek  c 15 
   jól reagálnak a kezelésre 

A neutrofilok aktivitását jelzô kalprotektin székletbôl való meghatározása hasznos a gyulladásos bélbetegség és az irritábilis  c 17, 18 
   bél szindróma elkülönítésében, illetve a gyulladásos bélbetegség aktivitásának követésében 

Tanácsos vizsgálatokat végezni cökiákia irányában irritábilis bél szindrómában, 1-es típusú cukorbetegségben, pajzsmirigy- c 6 
   betegségben, vashiányos anémiában, továbbá testsúlycsökkenés, meddôség és krónikus fáradtság esetén, vagy ha  
   a májtranszaminázok szintje megemelkedik 

A: kifogástalan minôségû betegközpontú vizsgálatok egybehangzó eredményei; b: nem kifogástalan minôségû vagy nem egybehangzó betegközpontú vizsgálatok eredményei; c: szakmai 
konszenzus, betegségközpontú vizsgálatok eredményei, általános gyakorlat vagy esetsorozat

Fôbb gyakorlati ajánlások és evidenciaszintjük
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Endokrin és egyéb típusú hasmenések 

(szekrétoros/hipermotilitásos hasmenés)

A krónikus szekrétoros hasmenés endo-
krin okai között említendő az Addison-
kór, a karci noid tumor, a vipóma, 
a gaszt ri nó ma (Zol lin ger−Elli son-szind-
róma) és a masz to ci tó zis. Hiper tireózis 
kapcsán fokozódik a moti litás. A szé-
rum pep tid kon cent rá cióit (pl. gasztrin, 
kalci to nin, vazo aktív intesztinális pep-
tid) és a vizelet hisz ta min szint jét csak 
akkor kell meghatározni, ha felvetődik 
az említett kórképek valamelyikének 
gyanúja.1 A daganatos eredetű hasmenés 
vastagbél-karcinóma, villózus adeno kar-
ci nó ma és limfóma kísérő jelen sége lehet. 
Az idült hasmenés gyakori okait a 4. táb-
lázatban foglaltuk össze.

Nyilatkozat. A szerzôk nem jeleztek érdekütközést.
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levelezési cím: gjuckett@hsc.wvu.edu.  
különlenyomatot a szerzôk nem küldenek.
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Szimpózium

Az amerikai családorvosok lapjában  
    megjelent közlemény az ameri-

kai orvosi irodalomban megszokott 
praktikus szemlélettel foglalja össze 
a krónikus hasmenés kivizsgálásának 
szempontjait, amelyek azonban szá-
mos ponton idegenek a magyarorszá-
gi családorvosi és gasztroenterológiai 
gyakorlattól.

A nyugodt, részletes anamnézisr e 
fordított idő jelentőségét nem lehet 
eléggé hangsúlyozni; néhány célzott 
kérdés sok felesleges vizsgálattól kí-
méli meg a beteget és az orvost egy-
aránt. Ilyen egyszerű, de fontos kér-
dés az éjszakai hasmenés, ami – ha 
jelen van – organikus eredetet tesz 
valószínűvé. A napi gyakorlatban ta-
pasztaljuk, hogy a hasmenés fogalmát 
a betegek gyakran másképp értelme-
zik, mint az orvos, ezért az elsők kö-
zött tisztázandó kérdés, hogy a beteg 
mit is ért valójában hasmenésen. Ez 
nem mindig könnyű feladat, hiszen 
a székelési szokásokról és magáról 
a székletről részletekbe menő beszél-
getést folytatni kényes téma, a bete-
gek néha még megfelelő körülmények 
között is vonakodnak ettől, és az or-
vosok sem teszik szívesen.

Sokat segít, és szerencsére egyr e 
elterjedtebb a Bristol-székletskál a 
használata. A legtöbb félreértésr e 
a széklettartás rendellenessége és 
a szék let habitus változása adhat okot. 
Az anális záróizom funkcionális vagy 
strukturális károsodása következ-
tében széklettartási rendellenesség, 
szék let inkon ti nen cia alakul ki, ami 
szivárgást okozhat, különösen akkor, 
ha hígabb a széklet. A széklet gya-
koriságának változása székrekedéses 
beteg esetében is széklethabitus-vál-

tozást jelent. Az előzőleg székreke-
déses beteg számára az is jelenthet 
„hasmenést”, ha nyilvánvaló ok nél-
kül naponta egyszer laza vagy for-
mált székletet ürít. Idősek esetében 
az anamnézis további, különösen fon-
tos szempontja a beteg által szedett 
gyógyszerek tisztázása – ennek jelen-
tőségére a közlemény jól rávilágít.

Néha elegendő a megnyugtató, rész-
letes anamnézis és a rektális digitális 
vizsgálatot is magába foglaló alapos 
fizikális vizsgálat, valamint az álta-
lános laboratóriumi tesztek elvégzé-
se. A honi családorvosi gyakorlat-
ban a „rendelőben elvégzett gyors 
anoszkópia” nem szokásos módszer, 
ennek elvégzését a magam részéről 
a gasztroenterológiai szakorvosi ren-
deléseken tartom helyénvalónak. Vi-
szont a beékelődött bélsárrög gyanúját 
az anamnézis is felvetheti, és a gyanút 
a szinte bárhol elvégezhető digitális 
vizsgálat is megerősítheti.

A diagnosztikai algoritmus

Amint az összefoglalóból is kitűnik, 
a krónikus hasmenést – kevés kivétel-
től eltekintve – nem fertőzés okozza, 
és az okok kiderítése komoly felké-

szültséget igényel. A hasmenés vizes, 
zsíros és gyulladásos csoportokba való 
besorolása elméleti szempontok sze-
rint helytálló; a csoportok közötti át-
fedéseket, a kórfolyamatok keveredé-
sét és a klasszifikáció ebből is adódó 
korlátait a szerzők is megemlítik. Ezek 
a kategóriák a gyakorlatban az esetek 
zömében szűkítik a hasmenés lehet-
séges okainak körét, és csökkenthe-
tik a szükségtelen vizsgálatok szá-
mát. Ugyanakkor az erre alapozott 
diagnosztikus algoritmus több olyan 
módszert is alkalmaz, amelyet a hazai 
gyakorlatban nem használunk, sőt né-
hány ellentmondást is tartalmaz. Pél-
dául a székletből végzett kimotripszin- 
vagy elasztázmeghatározás hazánkban 
a Magyar Laboratóriumi Diagnoszti-
kai Társaság regiszterében nem szere-
pel, a néhány kisebb laboratóriumban 
bevezetett meghatározásokat pedig 
a módszer költséges volta miatt meg-
szüntették. Az ozmotikus rés szék-
letből történő meghatározása sem 
tartozik a rutinszerűen alkalmazott 
módszerek közé. A székletelektrolit-
mérés és az ebből számított ozmoti-
kus rés meghatározása Amerikában 
sem a hétköznapi gyakorlat része. Szá-
momra nem is tűnik ésszerűnek rit-
ka és nehezen hozzáférhető vizsgá-
lat alkalmazása akkor, amikor a teszt 
normális eredménye egy viszony-
lag gyakori funkcionális bélbetegség 
(irritábilis bél szindróma, IBS) lehető-
ségét veti fel.

Az algoritmus következő lépé-
se, a diétás módosítás javallata sem 
látszik egészen logikusnak. A diéta 
változtatása előtt célszerű értékelni 
a kísérő hasi fájdalom jelenlétét vagy 
hiányát, amivel elkülöníthető az IBS 
a funkcionális hasmenéstől. Ráadá-
sul az IBS hasmenéssel járó formá-
jában nem a közleményben javasolt 
rostbevitel-növeléstől, hanem  – ha 	 20
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valamitől – inkább a diéta rosttartal-
mának csökkentésétől várható ked-
vező hatás. Ismeretes továbbá, hogy 
IBS-ben igen nagy a placebóra adott 
válasz aránya, és az utóbbi időben ki-
derült, hogy glu tén mentes diétával 
is jelentős tüneti javulást lehet elérni 
ebben a betegcsoportban. A diétamó-
dosítás kudarca esetén az algoritmus 
a cöliákia lehetőségének tisztázá-
sát javasolja; ez viszont egy esetleges 
gluténmentes diéta után téves nega-
tív eredményt adhat. Egyébként pe-
dig, amennyiben komolyan felmerül, 
a cöliákia a funkcionális okok felve-
tése előtt tisztázandó.

A laboratóriumi vizsgálatok között 
felsorolt székletkalprotektin-meg-
ha tá ro zást Magyarországon jelenleg 
rutin szerűen nem végezik, és a gyul-
ladásos bélbetegség európai diag-
nosztikus ajánlásában is csak most 
fog megjelenni. A széklet pH-jának 
meghatározása valóban egyszerű, de 
az információértéke felnőttek ese-
tében csekély, és nem helyettesíti pl. 
laktózintolerancia gyanúja esetén 
a specifikus laktózterheléssel végzett 
hidrogén kilégzési teszt elvégzését. 
A Cryptosporidium-fertőzés elsősor-
ban akut hasmenést okoz, és króni-
kus hasmenés okozójaként csak im-
munkárosodott személyek, többnyire 
AIDS-betegek esetében jön szóba. 
A Cryptosporidium, illetve „féregpe-
te, protozoon” irányú székletvizsgá-
lati kérések kapcsán a mikrobioló - 
giai laboratóriumok többségében ru-
tinszerűen elvégzett Cryp to spo ri-
dium-meghatározás pozitivitása ese-
tén immunkárosodásra feltétlenül 
gondolni kell.

Irritábilis bél szindróma

Az IBS Manning által 1978-ban be-
vezetett diagnosztikus alapkritériu-
mai időről időre változnak, mivel 

a valóban diagnosztikus értékű tüne-
tek száma korlátozott. A folyamatos 
változások mostani állapotát a jelen-
leg érvényes Róma-III kritérium-
rendszer foglalja össze. Az irritábilis 
bélbetegséget sokan még jelenleg is 
kizárásos diagnózisként tartják szá-
mon, de a diagnosztikus kritériu-
mok módosításai éppen azt a célt 
szolgálják, hogy a vezető tünetek 
mérlegelése alapján a lehető legke-
vesebb vizsgálattal minimalizáljuk 
a diagnosztikus tévedés kockázatát. 
A Róma-III kritériumrendszerben 
a legjelentősebb változás az, hogy 
a vezető klinikai tünetek értékelésé-
nek időtartama a korábbi egy évről 
6 hónapra csökkent. A székletürítést 
megelőző és azt követően szűnő hasi 
fájdalom az IBS diagnosztikájában 
döntő szempont. A funkcionális has-
menésnek nevezett kórformát éppen 
a székletürítéshez köthető fájdalom 
hiánya jellemzi, ezért ehhez a diag-
nózishoz többnyire valóban csak ki-
zárásos alapon jutunk el. A gyulladá-
sos bélbetegségeket (colitis ulcerosa 
és Crohn-betegség) azonban illik el-
különíteni az irritábilis bélbetegség-
től; ebben a kalprotektin a jövőben 
valóban ígéretes segítségnek látszik. 
Viszont a gyulladásos bélbetegség 
két alcsoportjának elkülönítése nem 
mindig könnyű. Bár a tüneteik kü-
lönböznek egymástól, ezek alapján 
a napi rutinban a differenciálás nem 
mindig lehetséges, hiszen az esetek 
mintegy 10%-ában még az endoszkó-
pos és szövettani kép alapján sem tu-
dunk különbséget tenni köztük.

Mikroszkópos kólitisz

A mikroszkópos kólitisz patológiailag 
két, viszonylag jó definiált alcsoportot 
képez. A kórforma klinikuma mégis 
meglehetősen ellentmondásos. Ko-
rábban ritka betegségnek gondolták, 

de az utóbbi idők nagy populációkra 
kiterjedő vizsgálataiban a krónikus 
hasmenéses betegek között 4–13%-
ban mutatták ki, sőt olyan centru-
mokban, ahol a kórkép ismertebb, 
ennél lényegesen gyakoribb előfordu-
lást is leírtak. A diagnosztikát nehe-
zíti, hogy mikroszkópos kólitiszben 
a betegek több mint fele teljesítette 
az IBS hasmenéssel járó formájának 
Róma-II kritériumait, és ennek meg-
felelően esetenként a betegek egyhar-
mada is kezdetben IBS diagnózissal 
szerepelt. A mikroszkópos kólitisz 
és a gyógyszerek kapcsolatát 1994-
ben Beaugerie bizonyította a Cyclo3 
Fort keringésjavítóval kapcsolatban: 
a szövettanilag igazolt mikroszkópos 
kólitisz megszűnt a gyógyszer elha-
gyása után, és visszatért annak ismé-
telt alkalmazását követően. A mikro-
szkópos kólitisz esetében különösen 
érdemes gyógyszer okozta hasmenés 
lehetőségére gondolni, hiszen a nem 
szteroid gyulladáscsökkentőkön kí-
vül az akarbóz, az acetil-szalicilsav, 
a lansoprazol, a sertralin, a ticlopidin 
ugyancsak nagy kockázatot jelent eb-
ben a tekintetben.

A szerzők álláspontjával ellentétes 
saját – irodalmi adatok által is támo-
gatott – tapasztalatom, mely szerint 
a mikroszkópos kólitisz szisztémás 
tünetekkel is járhat. Elsősorban ízü-
leti fájdalmak, továbbá különböző 
autoimmun kórképek (pajzsmirigy-
diszfunkció, reumatoid artritisz és 
pszoriázis) előfordulása gyakoribb 
ebben a betegcsoportban. Klinikailag 
jelentős szempont, hogy a cöliákiában 
szenvedők mintegy harmadának vas-
tagbelében mikroszkópos kólitisznek 
megfelelő szövettani kép látható, te-
hát a gluténmentes diétát tartó be-
tegek perzisztáló hasmenése esetén 
érdemes elvégezni a colon ez irányú 
vizsgálatát.
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Malabszorpciós kórképek

Az összefoglalás egyik súlyponti része 
a cöliákia, amit korábban gyermekkor i 
betegségnek tartottak, de ma már fel-
nőttek körében is egyre gyakrabban 
fordul elő, nemcsak hasmenés, hanem 
diszpepsziás panaszok hátterében is. 
Idült hasmenés esetén a cöliákia szin-
tén az „illik gondolni rá” kategóriá-
ba tartozik. A diagnózis felállításában 
a szöveti transzglutamináz meghatá-
rozása a legtöbb magyarországi kór-
házi laboratóriumban hozzáférhető, 
szenzitivitása és specificitása magas 
(98%), bár az egyes ELISA-kitek között 
jelentős eltérés lehet. Felnőtt korú be-
tegek esetében az ún. mélyduodenum-
biopszia elengedhetetlen. A szövetta-
ni leletekben a Marsh-féle osztályozás 
szerepel, ami a boholyatrófia mértékét, 
valamint a következményes crypta-
hiper plá zia fokát, továbbá az intra-
epi te liá lis limfocita-szaporulatot veszi 
alapul, és a károsodás súlyosságát 0 és 
3 között adja meg.

A malabszorpciók között a szer-
zők nem részletezik, csupán említik az 
epesav-felszívódási zavarokat, ame-
lyeknek a szerepe idült hasmenés hát-
terében az utóbbi időben átértékelő-
dött. Ismert tény, hogy ha a terminális 
ileumban az epesavak reabszorpciója 
károsodik, a vastagbélbe nagy meny-
nyiségben bejutó epesavak szekrétoros 
típusú hasmenést okoznak. Az epesav-
recirkuláció zavarát számos ok kivált-
hatja, elsősorban a terminális ileum 
kiterjedt reszekciója vagy Crohn-
betegség által okozott károsodása, 
de számos egyéb mechanizmus ré-
vén is bekövetkezhet (epehólyag-el-
távolítás, gyomorműtét, vagotómia, 
pankreatitisz, cöliákia, cukorbetegség 
és bakteriális vékonybél-kontaminá-
ció eseteiben). Az utóbbi idők kuta-
tási eredményei rávilágítottak arra 
is, hogy a konjugált epesavak vissza-

szívását végző apikális nátrium–epe-
sav transzporter genetikai hibáján 
alapuló 2-es típusú epesav-malab-
szorpció egyáltalán nem olyan ritka 
betegség, mint azt eddigi ismereteink 
alapján gondoltuk. Sajnálatos, hogy az 
idült hasmenés diagnosztikájában az 
epesav-malabszorpció vizsgálata ha-
zánkban különösen korlátozott. Az 
izotópos módszer (75Se izotóppal jel-
zett homokólsav–taurin konjugátum, 
75SeHCAT) nem hozzáférhető, az ex 
juvantibus diagnosztikában elfogadott 
epesavkötő gyanta viszont drága, és 
a beszerzése is körülményes.

Fertôzéses kórképek

A Clostridium difficile fertőzések gya-
koriságában az észak-amerikai iro-
dalomban a 1990-es évek elejétől 
a 2000-es év elejéig mintegy ötszö-
rös növekedés figyelhető meg. Ez az 
incidencianövekedés a nyugat-európai 
országokban a 2000-es évek elején kö-
vetkezett be, és Magyarországot az el-
múlt 3 évben érte el, aminek következ-
tében a bejelentett kórházi C. difficile 
fertőzések száma 2008 és 2010 kö-
zött hazánkban is mintegy ötszörö-
sére nőtt. Az esetszám-növekedés ná-
lunk is a 65 évesnél idősebb népességet 
érintette kifejezettebben. Nemcsak 
a megbetegedések száma növekedett 
világszerte, hanem a súlyosságuk is fo-
kozódott. A kórházi betegek körében 
a tünetmentes C. difficile hordozók 
aránya 25–30% is lehet, akik a fertő-
zés terjesztésében is szerepet játszhat-
nak, mivel a bőrükön és a környeze-
tükben is magasabb a kontamináció 
előfordulása. A C. difficile antigén és 
a toxinok immunológiai módszerrel 
történő kimutatása hazánkban is szé-
les körben rendelkezésre áll. Az ún. 
bináris toxint termelő hipervirulens 
típus (027 PCR-ribotípus) előfordu-
lása Magyarországon is növekszik, 

amit a fluorokinolonok kiterjedt al-
kalmazásával hoznak összefüggésbe. 
A C. difficile fertőzésekkel kapcsola-
tos diagnosztikus és terápiás teendőket 
részletesen összefoglalja az Országos 
Epidemiológiai Központ, az Orvosi 
Mikrobiológiai Szakmai Kollégium és 
az Infektológiai Szakmai Kollégium 
által 2011-ben kiadott közös módszer-
tani levél.

A fertőzéses eredetűnek vélt Bra inerd 
hasmenést okozó ágenst eddig nem 
sikerült azonosítani. A nevét az USA 
Minnesota államának kisvárosáról 
kapta, ahol az első járvány 1983-ban 
lezajlott. Emberről emberre a fertő-
zés nem terjed, és a betegség sem Ma-
gyarországon, sem Európában nem 
fordult elő. 

További szempontok

A krónikus hasmenés gyakori és kevés-
sé gyakori okainak kivizsgálása során 
a gyógyszerek oki szerepét érdemes is-
mételten mérlegelni, és a beteg által sze-
dett gyógyszerek gyakran meglehető-
sen hosszú listáját ebből a szempontból 
(is) revízió alá vetni. Ennek kapcsán, 
különösen idősek esetében, a factitiosus 
hasmenés gyanúja is felmerül, amikor 
a beteg a székrekedéstől való félelmé-
ben, vagy csak azért, hogy naponta le-
gyen széklete, hashajtót szed, ami vi-
szont hasmenést okoz.

A krónikus hasmenésben szenve-
dő beteg kezelése során érdemes fi-
gyelni azokra a változásokra, ame-
lyek a kép újraértékelését, kiegészítő 
vizsgálatokat, vagy a korábban nega-
tív eredményt adott tesztek ismétlését 
indokolttá teszik. Az alapvizsgálatok 
eredményeinek birtokában, a bizony-
talan esetekben, a saját gyakorlatom-
ban, mindig megkérdezem azt is, hogy 
a beteg mit vár a hasmenéses vagy 
székrekedéses panasz tisztázásától. 
Ilyenkor derül ki néha az, hogy a beteg 
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kancerofóbia által vezérelve, székreke-
dést vagy hasmenést panaszolva tulaj-
donképpen azért keresett fel, hogy az 
önmaga számára is megnyugtató ki-
vizsgálást elérhesse.
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