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BEVEZETÉS  A méhtest mesenchymalis eredetû daganatai képe-
zik a nôgyógyászati daganatok jelentôs többségét és négy cso-
portba oszthatók:

• simaizom-daganatok
• endometrialis stroma daganatok
• kevert mesenchymalis daganatok
• kervert epithelialis és mesenchymalis daganatok. 

A simaizom eredetû daganatok a leggyakoribbak, ezen csopor-
ton belül is a jóindulatú simaizom-daganatok (leiomyomák), a 
szarkóma ugyanakkor ritka, a méh összes rosszindulatú daga-
natának mindössze 3%-a. Az endometrialis stroma daganatok 
kis csoportot alkotnak; a további két csoportba sorolt dagana-
tok viszonylag ritkán fordulnak elô.

SIMAIZOM-DAGANATOK  Két alapvetô formájuk a jó- és a rossz-
in du latú simaizom-daganatok. 

JÓINDULATÚ SIMAIZOM-DAGANATOK  A leiomyoma a nôk és egyút-
tal a méh leggyakoribb daganata, amely az izomzatból vagy 
a méh nyál ka hár tyá ból (endometriumból) indul ki, a méhizom-
ban (myo met rium ban) jelenik meg, egyes, gyakran többes nö-
vedékek formájában. Elsôsorban középkorú nôknél fordul elô, 
30 év alatt csak elvétve (1). Jól körülírt éles határ, már szabad 
szemmel is jól látható köteges szerkezet és tömött tapintat jel-
lemzi. Elô for dul, hogy a nyálkahártya alatti (submucosus) hely-
ze tû sima izom-da ga nat bedomborodik a méh üregébe, esetleg 
kocsányosodik, és az üregbe lóg. Az ide sorolható méh test da ga-
na tok sima izom eredete mikroszkópos vizsgálattal egyértelmû 
ugyan, de szövetmintázatuk és sejtképük, illetve biológiai vi-
selkedésük el té rô lehet. Ezen az alapon külön alcsoportok kü-
lön böz tet he tôk meg:
• szokványos leiomyoma
• sejtdús (celluláris) leiomyoma
• osztódó sejtekben gazdag (mitotikusan aktív) leiomyoma

• bizarr (atypusos/symplastikus) leiomyoma
• hámszerû (epitheloid) leiomyoma
• érdús (vascularis) leiomyoma
• zsírdús (lipo-) leiomyoma
• intravenosus leiomyoma.

A simaizom-daganatok mindegyik formájának immun jel lem zô-
je a simaizomaktin és a -dezmin.

SZOKVÁNYOS SIMAIZOM-DAGANAT  Szabályos, megnyúlt sima izom-
sej tek kötegeibôl felépülô daganat. Kerek, jól körülhatárolt, 
tömött tapintatú, élénk fehér daganat. Szövettanára jellemzô, 
hogy a daganatot képezô simaizomsejtek határa elmosódott, a 
sejt plaz ma eo zi no fil, a sejtmagok hosszúkásak, végük lekere-
kedett. A daganat mérete igen változatos, a nyálkahártya alatt, 
a méh fal izom za tá ban vagy a hashártyaboríték (tunica serosa 
uteri) alatt helyezkedik el, gyakran több gócú. A nagyméretû 
leiomyoma a méhet megnagyobbítja, a hashártyaboríték alatti 
(subserosus) göbök a felszínt egyenetlenné teszik. A daganat 
állományában elfajulásos elváltozások gyakoriak, hyalinos át-
alakulás, vi ze nyô, várandósságban pedig a progeszteron hatá-
sára vérzések, sejtdús gócok, nyákos területek és elhalások is 
ész lel he tôk. (1-3. ábra) 

SEJTDÚS SIMAIZOM-DAGANATOK  A sejtdús daganat ránézésre nem 
különbözik a szokványostól, szövettani képe azonban eltérô 
(2). A daganat rendkívül sejtdús, a sejtek kötegekbe rendezet-
tek vagy rendezetlenek. A nagymérvû sejtfelszaporodás (hypera-
cellularitás) kevéssé gyakorlott vizsgáló számára leiomyosará-
coma gyanúját keltheti. A daganatsejtek többnyire kisméretûek, 
kevés sejtplazmájuk és viszonylag nagy sejtmagjaik vannak, 
ezért az endometrialis stroma daganatok lehetôségét is felvetik 
(3). A leiomyosarcomától való elkülönítésben segítséget jelent 
a szövetelhalás hiánya, az osztódó sejtek kis száma (<5 mito-
zis/10 nagylátóterenként), továbbá a daganat állományában 
futó, nagy mé re tû és mindig kifejezetten vastag izmosfalú ar-
tériák jelenléte (4. ábra). Az esetek jelentôs részében az endoz-
metrialis stroma daganat és a celluláris leiomyoma elkülönítése 
csak im mun hisz to ké mia segítségével lehetséges. Hor mo ná lis 
okokból (fogamzásgátló tabletta szedése, állapotosság vagy 
szülés utáni állapot) a sejtdús myomában körülírt vérzések ke-
letkezhetnek, amikor is vérzéses sejtdús simaizom-daganatok-
ról van szó (5. ábra).
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OSZTÓDÓ SEJTEKBEN GAZDAG SIMAIZOM-DAGANAT  Külsôleg és szöveti 
szerkezetében is a szokványos simaizom-daganat képét muta-
tó jóindulatú daganat. A szabályos, kötegekbe rendezett si ma-
izom sej tek között látóterenként több szabályosan osztódó sejt 
látható. A leiomyomákban elfogadott 0-5 osztódás/10 nagylá-
tótér helyett, akár 20 osztódás is lehet (4-5) (6. ábra). 

1.ábra  Mûtéti készítmény: a hosszában kettévágott méh testében változatos méretû, 
kerek, élesen körülhatárolt méhizomgöbök foglalnak helyet.

2.ábra  A szokványos leiomyoma szövettani képe: szorosan egymás mellé ren de-
zô dô, orsó alakú sejtekbôl álló kötegek alkotják a daganatot. Az izomrostkötegek 
között vastag izmosfalú artériák futnak. (HE-festés, 200 X)

3. ábra  A szokványos simaizom-daganatban gyakori a hialinos elfajulás, amely az 
izomrostkötegek között, illetve azok helyén nagyobb összefüggô formában látható, 
szerkezet nélküli, halvány eozinofil területek formájában. (HE-festés, 200 X)

4.ábra  Igen sejtdús daganat, amelynek sejtjei és szerkezete endometrialis stroma 
daganatra emlékeztet. A daganat állományában lévô vastag izmosfalú artériák ha-
ránt metszetei láthatók. (HE-festés 100 X)

5. ábra  Vérzéses, sejtdús (cellularis) simaizom-daganat képe.

6. ábra  Osztódó sejtekben gazdag leiomyoma nagy nagyítású látóterében több 
osztódó sejt van. (HE-festés, 400 X)
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BIZARR (ATYPUSOS/SYMPLASTIKUS) SIMAIZOM-DAGANAT  Fogamzóképes 
életkorban jelentkezô, a változókor után csak elvétve elôforduló 
daganat. Klinikai lefolyása jóindulatú, szövettani képe ijesztô: 
a rendezetlen, szabálytalanul elhelyezkedô daganatsejtek válto-
zatos alakúak és nagyságúak, sötét magjuk szabálytalan alakú, 
összecsapódott chromatinrögökkel. Bizarr, lebenyezett, több-
magú daganatsejtek is elôfordulnak. Jellemzô a magokban meg-
je le nô psze udo ink lu ziók jelenléte. Több az osztódó sejt is, de 
ezek száma nem haladja meg a 10 szabályosan osztódó sejtet 10 
nagylátótérben. elhalás a daganatban nincs (4). (7. ábra)

HÁMSZERÛ (EPITHELOID) SIMAIZOM-DAGANAT  Ritka változat, amely sza-
bad szemmel és szövetszerkezetében is egyaránt eltér a többi 
leiomyomától. Metszéslapon színe sárga vagy sárgásszürke és 
gyakran tarkítják vérzések, állománya pedig puha, laza tapinta-
tú. Prayson és munkatársai (6) 18 eset klinikopatológiai elem-
zését ismertetik. Szövettana is jellegzetes, a daganatsejtek sok-
félék (poly go ná li sak), és nem kötegekbe, hanem csoportokba 
ren de zôd nek, vagy semmilyen szövetmintázatot nem mutatnak. 
Sejttani megjelenésük alapján három egymástól el té rô forma 
ismert: a) leiomyoblastoma; b) világossejtes és c) fo nat sze rû 
(plexi form) simaizom-daganat. A felsorolt három forma önálló-
an vagy kevert formában jelenhet meg egy daganaton belül. 

A leiomyoblastomára jellemzô, hogy sejtjei meglehetôsen na-
gyok, szabálytalan alakúak, bôséges élénk eozinofil plazmával. 
A sejtek egymáshoz lazábban tapadnak (kevéssé kohezívek) 
(8. ábra). Im mun hisz to ké miai és elektronmikroszkópos vizs-
gálatok alapján a daganatsejtek a 14-16. hetes embrionális méh 
izom sejt jei nek felelnek meg (7). 

A világos sejtes forma fészkes szerkezetû a különféle alakú sej-
tek plazmája „üres”, a sejthártya szembetûnôen éles, a sejtmag-
ok viszonylag kicsik. Elektronmikroszkópos vizsgálatokkal 
igazolták, hogy a daganatsejtek plazmájában nagytömegû gli-
kogén és simaizom fonalak (filamentumok) találhatók. A szö-
vettani feldolgozás alatt kioldódik a glikogén, fény mik rosz kóp-
pal ezért „üresek” a sejtek (8). 

A fonatszerû simaizom-daganat (plexiform leiomyoma) igen 
ritka. A daganatsejtek kötegekbe vagy csoportokba rendezet-
tek, kerekek, egyformák, plazmájuk gyér, a sejmagok viszony-
lag nagyok. Errôl az irodalom is kevés adattal szolgál, a si-
maizom eredet az elektronmikroszkóppal látható izomfonalak 
(myofilamentumok) alapján igazolható (9).

A hámszerû simaizom-daganatok többségükben jóindulatúak, 
bizonytalan biológiai viselkedésûnek (Smooth Muscle Tumor 
of Uncertain Malignant Potential; STUMP) csak akkor te kin ten-
dôk, ha legnagyobb átmérôjük meghaladja a 6 cm-t, 10 nagy-
látótérben 2-5 osztódó sejt számolható, illetôleg elhalásoktól 
tarkított. Amennyiben a daganatban nagylátóterenként >5/10 
osztódó sejt van, leiomyosarcomáról van szó (10).

ÉRDÚS SIMAIZOM-DAGANAT (VASCULARIS LEIOMYOMA)  Változatos át mé rô-
jû, vastag izmosfalú artériák tömegét tartalmazó daganat, amely 
gyakran érdaganatra (haemangiomára) emlékeztet. Jellemzô, 
hogy az erek között jól meghatározható simaizomrészletek van-
nak, amelyek gyakran vizenyôsek, nyákos jellegûek, de lénye-
gében azonosak a szokványos simaizom-daganattal. (9. ábra)

7. ábra  Bizarr leiomyoma. A daganat köteges szerkezete megtartott, de sejtjei kü-
lön bö zô alakúak (polimorfak), a sejtmagok változatos nagyságúak, durva chro ma-
tin nal. (HE-festés, 200 X)

8. ábra  A hámszerû (epitheloid) simaizom-daganat leggyakoribb formája a leioh-
myoblastoma. Képe jellegzetes: a szabálytalan alakú, nagyméretû daganatsejtek 
nem kapcsolódnak egymáshoz. (HE-festés, 400 X)

9. ábra  Az érdús simaizom-daganatban változatos átmérôjû, vastag falú artériák 
tömege látható. A kép bal oldalán az erek között szokványos leiomyoma mintázata 
is mer he tô fel, a jobb oldalon az izomállomány vizenyôs. (HE-festés, 160 X)

Nôgyógyászati Onkológia 2008; 13:167–173



170

ZSÍRDÚS SIMAIZOM-DAGANAT (LIPOLEIOMYOMA)  Változatos mennyi sé-
gû szabályos zsírszövet, erek és simaizom alkotja a dagana-
tot. A leio myo mák mindössze 0,8%-át képezi ez a forma (11). 
(10. ábra)

INTRAVENOSUS LEIOMYOMA  Igen ritka, különleges megjelenésû da-
ganat, amely az esetek többségében a méhdaganatból indul ki 
olyan módon, hogy a méh simaizom-daganata a visszérbe tör, 
ritkábban magából a véna falából keletkezik. A vénában lévô 
daganat az érben  növekedve a véna cava inferiorba is felkúszik 
és akár a szívbe is bejuthat. A szívben a daganat súlyos szív- 
érrendszeri tüneteket okoz, és mûtéti megoldása nélkül halálos 
ki me ne te lû (12). (11-12. ábra)

LEIOMYOSARCOMA  Az 5. évtizedben jelentkezô daganat csaknem 
mindig a méhfalban helyezkedik el, és az esetek kétharmadá-
ban önálló (2, 13). Külleme eltér a jóindulatú simaizom-daga-
natokétól. Határa bizonytalan, lehet éles határú is, de gyakran 
beterjed a környezô izomszövetbe, tapintata puha, hússzerû, 
metszéslapjai szürkés-sárgák, elhalásokkal tarkítottak. A daga-
natsejtek nagyok, plazmájuk bôséges, a sejtmagok sötéten fes-
tôd nek, bennük durva chromatinrögök vannak, a magvacskák 
nagyok. A sejtek alakja változó, a daganatsejtek differenciáltsá-
gától függ. Csontpusztító sejtekre (osteoclastokra) emlékeztetô 
többmagú óriássejtek is elôfordulnak (14-15). Jellemzô a sok 
osztódó sejt (10-15 mitosis/10 nagylátóterenként), a szabály-
talan sejtosztódások és a daganatban jelen lévô koagulációs ?? 
elhalások (nekrózisok). (13. ábra)

ENDOMETRIALIS STROMA DAGANATOK  Ezeket a daganatokat a Nô-
gyó gyá szati Onkológia korábbi számában már ismertettük (16).

KEVERT MESENCHYMALIS DAGANATOK

KEVERT ENDOMETRIALIS STROMA ÉS SIMAIZOM DAGANAT (STROMOMYOMA)  
Méhnyálkahártya-stroma és simaizom elemek keverednek a 
daganatban. Külleme a szokványos simaizom-daganatoknak 
meg fe le lô, de állománya kevésbé tömött. Ezek a daganatok 

csaknem mindig jóindulatúak. Az alkotóelemek szövettanilag 
ellegzetesek, mennyiségük aránya esetenként változik. Gyakori, 
hogy a stromaelemek uralják a képet, és a daganat elsô látásra 
endo me tria lis stroma daganatnak tûnik, de alaposabb vizsgálat-
tal már kiderül, hogy az állományban összefüggô sima izom rész-
le tek is vannak. Amennyiben a simaizom mennyisége a metsze-
tekben meghaladja a 30%-ot, stromomyomáról van szó. 

10. ábra  A lipoleiomyomában ( zsírdús simaizom-daganat) szabályos zsírszövet és 
simaizomrost-kötegek láthatók. (HE-festés, 200 X)

11. ábra  A méhfal simaizom-daganatból kiinduló, a vena cava inferiort kitöltô, a 
szívbe is beterjedô, és a jobb atrioventricularis szájadékba nyomuló, öntvényszerû, 
intravenosus leiomyoma képe (mûtéti készítmény).

12. ábra  A méhtestbôl készült metszetben jól látható, hogy az izomdaganat az egyik 
visszér üregébe kúszik, benne hialinos területek is vannak. (HE-festés, 100 X)

13. ábra  A leiomyosarcoma sejtjei  és sejtmagjai  kifejezetten polimorfak, a sejt-
magok egy része igen nagy, lebenyezett, durvarögös chromatinnal. Számos osztódó 
sejt is látszik. (HE-festés, 400 X)
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PERIVASCULARIS EPITHELOID SEJTES DAGANAT (PEComa)  Csupán az utób-
bi évtizedben vált ismertté a mesenchymalis daganatok azon 
csoportja, amely lágy szövetekben, parenchymás szervekben, 
bôr ben egyaránt megjelenhet, de kitüntetett gyakorisággal a 
hashártya mögött (a retroperitoneumban), ezen belül a méhben 
található. A PEComa bizonytalan szöveteredetû, pontosan még 
mindig tisztázatlan daganat. Változó mennyiségû, orsó alakú 
sejt bôl, az erek körül (perivascularisan) elhelyezkedô hám sze-
rû (epitheloid) sejtbôl épül fel, amelyek bôséges eozinofil citope-
lazmájúak; a melanocyta immunjelzôjével pozitívan (HMB45-
immunmarker) festôdnek. Jó és rosszindulatú forma egyaránt 
ismert, mind ket tô jól körülhatárolt göb formájú. A rosszindula-
tú PEComa átlagosan 10 cm átmérôjû, benne koagulativ elhalás 
szabad szemmel is látható, és távoli áttétek is jelentkeznek. Az 
osztódási arány kicsi (1-3 osztódó sejt/10 nagylátóterenként). 
A PEComa sajátságos, ámde nem ritka változata a szkle ro ti zá ló  
PEComa (17-18). (14-16. ábra)

ADENOMATOID DAGANAT  A méh hashártyaborítékának (se ro sá já-
nak) mesothelialis sejtjeibôl kiinduló jóindulatú daganat. A méh-
izom zat ban, többnyire a hashártyaboríték alatt elhelyezkedô, 
kör nye ze té tôl élesen elkülönülô, leiomyomához hasonló kerek 
göb. A szövetmintázata szivacsra emlékeztet, benne tubulusok 
és mirigy sze rû üregek vannak, ezek egymással kapcsolódhat-
nak. Az üregeket lelapult, egysoros mesothelialis sejtek bélelik. 
A sejtek mesothelium jelzôivel (Calretinin, HBME1 és Cito ke-
ra tin) pozitív immunhisztokémiai választ adnak. (17-18. ábra) 

KEVERT EPITHELIALIS ÉS MESENCHYMALIS DAGANATOK  Hám- és 
mesenchymalis elemekbôl felépülô daganatok tartoznak ebbe a 
csoportba: a) adenofibroma (jóindulatú hám és jóindulatú mesp-
enchyma); b) adenosarcoma (jóindulatú hám és rosszindulatú/
sarcomatosus mesenchyma) és c) kevert Müller-daganat, azaz 
carcinosarcoma (rossszindulatú hám és rosszindulatú mesenn-
chyma).

ADENOFIBROMA  A méhnyálkahártyában megjelenô, kétfázisos, 
jóindulatú daganat, amely csaknem mindig idôs életkorban ke-
letkezik. Bizonytalan hasi panaszok és méhvérzés a jellemzô 
tünetek. Változatos nagyságú és tömöttségû polipszerû kép-
let. Nô gyó gyá szati vizsgálatnál gyakran észlelhetô, hogy a 
poli po id nö ve ke dé sû daganat kitüremkedik a nyakcsatornán, 
és a hüvelybe lóg. Szövettanára jellemzô a daganatot képezô 
kö tô szö vet és hámszövet változatossága: tömött, kötôszövetes 
és laza, fib ro blas tos részletek képezik a stromát, amelyben a 
méhnyakhám, endo me trio id és laphám egyaránt meg fi gyel he-
tô. A szövetmintázat a kötôszövetes és hámszöveti össze te vôk 
arányának függvénye: tömött, fibromaszerû, hámelemeket 
mérsékelt mennyiségben tartalmazó és szivacsos, csip ke sze rû, 
laza kö tô szö ve tes állományú, hámmal bélelt üregek tö me gé bôl 
álló forma egyaránt ismeretes. (19-20. ábra) 

ADENOSARCOMA  Ez a daganat a méhen kívül is keletkezhet, a 
méh kürt ben, a méhnyakban és a petefészekben egyaránt. Sar -
comatosus alapállományban jóindulatú hámelemek láthatók. 

14. ábra  A méhbôl származó PEComa jellegzetes szövettani képe. A daganat kö-
rülhatárolt, benne erek hossz- és keresztmetszetei láthatók. Állományát elmosott 
határú, eozinofil plazmájú, hámjellegû sejtek tömege képezi. A sejtek, sejtcsopor-
tok között egynemû, eozinofil hialin rakodott le. (HE-festés, 200 X)

15.ábra  A nagy sejtek plazmája HMB45- (melanomajelzô) pozitív. A pozitivitást a 
sejtekben látható barna színû jelölôdés mutatja. (HMB45-immunfestés, 200 X)

16. ábra  A sejtek simaizomaktinnal is pozitív festôdésûek, jelezve a daganat sima-
izom eredetét. (S-actin-immunreakció, 400 X) (dr. Pekár Gyula anyagából)
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17. ábra  Az adenomatoid daganat jellegzetes szövettani képe. A csipkeszerû min-
tázatot méhfali (myometrium) kötegek tarkítják. A változó tágasságú és alakú üre-
geket lelapult, mesothelialis sejtek bélelik. (HE-festés, 200 X)

18. ábra  A barna színben feltûnô pozitív Calretinin-immunreakció igazolja, hogy 
az üregeket bélelô sejtek mesothelialis elsejtek. (Calretinin-immunreakció, 200 X)

19. ábra  Adenofibroma képe. A daganat üreges, a tömlôk vastag falának belfelületén 
több szemölcsös növedék látható. A képlet felszínét ugyancsak szemölcsszerû poli-
pok teszik egyenetlenné.

20. ábra  Szivacsos szerkezetû adenofibroma szöveti képe. A polipozus jelleg a 
metszetben is megmutatkozik. A daganatban lévô mirigyszerû üregeket szabályos 
méh nyál ka hár tya hám béleli. (HE-festés, 160 X)

21. ábra  Mûtéti készítmény. A kettévágott méh ürege kitágult, és daganat tölti 
ki. A méh izomfala elvékonyodott, benne daganatos beszûrôdés és a méhfalban 
különálló izomgöb látható.

22. ábra  Az adenosarcoma alapállományát jelen esetben endometrioid sarcoma ké-
pezi, benne szabályos nyakcsatornahámmal bélelt üreg látszik. (HE-festés, 400 X)
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Minden életkorban elôfordul, tünetei változatosak: vérzés, fo-
lyás, hasi fájdalmak. A tömeges daganat kismedencei képlet 
formájában tapintható. Szabad szemmel az adenofibromához 
hasonló, többnyire szétágazó, polipoid növedék, amely a méh 
üregét kitölti, a méh megnagyobbodik. A daganat rosszindula-
tú, mesenchymalis része fibrosarcoma vagy endometrioid sars-
coma, ezek minden jellegzetességével. A daganat felszínét bur -
jánzó méh nyál ka hár tyá nak megfelelô hám borítja, és magában 
a sarcomatosus részben is változatos megjelenésû, de mindig 
jóindulatú hámelemek csoportjai találhatók. (21-22. ábra).

CARCINOSARCOMA  Rosszindulatú hám- és rosszindulatú mesens-
chymalis összetevôk keverékébôl álló igen rosszindulatú, gyort-
san nö ve ke dô, és áttétet korán adó daganat. A változókor elôtt 
nem fordul elô. Méhkaparásnál feltûnôen nagytömegû kaparék 
nyer he tô, a kaparék polipoid részletekbôl áll, velôs tapintatú, 
benne vérzések és elhalások vannak. A mûtéti mintában jól lát-
ható, hogy az erôszakos növekedésû idegen szövet a méh falát 
be szû ri. A szövettani kép rendkívül változatos: a hámelemek 
diffe ren ciá lat lan rák, méh nyál ka hár tya rák (endometrioid carcil-

noma) vagy savós rák formájában mutatkoznak, a srcomatosus 
össze te vôk egy ne mû és vegyes szövetek formájában lehetnek 
jelen. Elôbbi esetben differenciálatlan sarcoma, endometrioid 
vagy leiomyosarcoma és a felsorolt rosszindulatú hámelemek, 
utóbbi esetben pedig chondrosarcoma, osteosarcoma vagy 
rhabdomyosarcoma keveredik a rosszindulatú hám össze te vôk-
kel. (23-24. ábra)
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BEVEZETÉS  Az emberi (humán) papillomavírus (HPV) okozta 
fer tô zé sek világszerte a leggyakoribb nemi érintkezéssel ter-
je dô (STD) betegségek, a fejlett és a fejlôdô országokban is 
elterjedtek, az utóbbiakban a vezetô halálokoknak is egyike. 
HPV-vel a legtöbb nô élete folyamán legalább egyszer, rendre 
azonban többször is fertôzôdik. 

A MÉHNYAKBAN ELÔFORDULÓ HPV-DNS-EK ARÁNYA NEGATÍV 

SEJTKENETÛ NÔKNÉL  Több évet átfogó, világméretû tanulmá-
nyok metaelemzése szerint a szabályos sejtkenettel bíró nôk 
(sejtnegatív nôk) 10,4%-a fertôzött HPV-vel egyidejûleg, azaz 
a föld nôi lakosságának legkevesebb 10%-a (1). A fertôzöttség 
(pre va len cia) a fejlôdô országokban kifejezettebb (fejlett or-
szágok: 8,4; fejlôdô országok: 13,4%); az afrikai nôk 22,1%-a 
fer tô zött. Ijesztô adat. 

A sejtnegatív nôknél leggyakrabban a HPV16 okoz fertôzést, 
a fer tô zöt tek nek átlagosan 2,6%-ában mutatható ki a HPV16-
DNS. Az arány 3,5 (Észak Amerika) és 2,3% (Európa) között 
változik. Világméretekben a HPV16 után a HPV18 okozza a 
legtöbb fer tô zést, ám a gyakoriság földrészek szerint külön-
bözik: Európában, Közép és Dél Amerikában és Afrikában a 
HPV52 a második leggyakoribb HPV kórokozó – a HPV18 a 
harmadik –, míg a sorrend Ázsiában: HPV16, HPV52, HPV58, 
HPV18; Észak Amerikában: HPV16, HPV53, HPV52 és 
HPV18. Az elemzett esetekben a HPV16 kivételével a többi 
HPV-fajta elô for du lá si aránya hozzávetôlegesen 1%, a HPV45 
csak a kilencedik helyen van. (2).

A HPV-fertôzés a 25 évnél fiatalabbaknál a leggyakoribb (15-
45%-os fertôzöttség). Leginkább a tizenévesek fertôzöttek; ôk 
kerülnek a vírussal legtöbbször kapcsolatba, s immunvédekezé-
sük még nem alakult ki. A fiatalok fertôzöttsége egyértelmûen 
a nemi élettel függ össze. A 35 évnél idôsebbek fertôzöttségi 
aránya jóval kisebb (3-10%). A 45-50 évesek korcsoportjában 
ismét több a fertôzött a harminc-negyven évesekhez viszonyít-

va, de jóval ritkább, mint a fiatal lányoknál (3). A változóko-
rúak gyakoribb fertôzöttségének oka nem ismert, valószínûleg 
a gyakoribb válásokkal, a nemi társ váltásával magyarázható. 
Az a feltételezés, miszerint a HPV-fertôzés sokáig rejtve meg-
marad, s ebben a korban újra fellángol, nehezen bizonyítható. 
Érdekes jelenség, hogy a HPV-fertôzések ún. incidenciája és 
pre va len ciája, vagyis az új fertôzések és az egyidejûleg fennál-
ló fer tô zött ség elôfordulási jellemzôi meglehetôsen egyformák 
mindegyik korcsoportban. A változókori gyakoribb HPV-fer-
tô zött ség gel együtt ebben a korcsoportban a súlyos CIN és a 
méh nyak rák is gyakoribb. (4)

A MÉHNYAKBAN ELÔFORDULÓ HPV-DNS-EK ARÁNYA CERVICALIS 

INTRAEPITHELIALIS NEOPLASIA (CIN) ESETEIBEN  Az ún. nagykoc-
kázatú CIN, amelyet magyarul egyszerûen súlyos CIN-nek 
nevezhetünk, a CIN3-at, CIS-t (carcinoma in situ) és CIN2-t 
foglalja magába. A CIN2-esetek jelentôs része azonban nem 
te kint he tô súlyos elváltozásnak, gyakorta más, nem HPV-fer tô-
zés következménye, vagyis a CIN2-nek csak egy része rák elô-
zô elváltozás (5). 

A súlyos CIN-ben szenvedôknél a HPV-DNS elôfordulásának 
gyakorisága az irodalmi adatokban meglehetôsen eltér. Ennek 
oka nem tisztázott, az alkalmazott vizsgálómódszerek érzékeny-
sége és, hogy az adott módszer melyik HPV-fajta DNS-ének 
kimutatására képes, biztosan befolyásolja az eredményeket. 
Pontos százalékok ekként nem adhatók, csupán általános követ-
keztetésekre szorítkozhatunk. Összefoglalóan: súlyos CIN-ben 
85-95%-ban mutatható ki a HPV-DNS világszerte. A leggya-
koribb a HPV16, aránya 33 (Óceánia) és 52% (Európa) közötti, 
átlagosan 45,4%. Európában és Afrikában a HPV31 és -33 a 
második és harmadik leggyakrabban elôforduló HPV; Észak 
Amerikában a HPV6 és -18; Dél Amerikában a HPV58 és -18; 
Ázsiában a HPV58 és 52; míg Óceániában a HPV31 és 18. (6)

CIN2-ben sokkal több HPV-fajta mutatható ki, mint CIN3-ban, 
utalva a CIN2 sokféle eredetére (5). CIN2-ben a HPV-fajta 
kórjóslati jelentôsége is elmarad a CIN3-hoz viszonyítva (5).

A szövettanilag igazolt CIN1 elváltozásokból nem fejlôdött 
gyakrabban CIN3, mint az összehasonlító – CIN nélküli – cso-
portban (7). Ez is alátámasztja azt az álláspontot, miszerint a 
CIN1 nem tekinthetô rákelôzô állapotnak. 
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A MÉHNYAKBAN ELÔFORDULÓ HPV-DNS-EK ARÁNYA MÉH NYAK-

RÁK BAN  Az irodalmi adatok abban megegyeznek, hogy a méh-
nyak rákban a HPV-DNS gyakorlatilag mindig elôfordul (gya-
koriság 100%), jóllehet egyes tanulmányokban ennél valamivel 
kisebb százalékokról is olvashatunk. „HPV-negatív” méh nyak-
rá kok sejtmintáinak újból elvégzett vizsgálataiban rendre ki 
lehetett mutatni a HPV-DNS-t, vagyis a negatív eredmény nem 
volt valós (8). A HPV fajtáinak megoszlásában azonban már 
vannak eltérések, minden bizonnyal az alkalmazott vizsgáló és 
számítási módszerek miatt. Összegezve megállapítható, hogy 
a HPV16, majd a HPV18 a két legtöbbször elôforduló HPV a 
méh nyak rá kok ban az egész világon, ezek az esetek 70%-áért 
fe le lô sek. A harmadik-ötödik helyen, földrészek szerint némi-
leg váltakozva a HPV33, -45 és -31 található, kivéve Ázsiában, 
ahol a HPV58, -33, -52 a sorrend. (9)

A HPV-fajták elôfordulása a méhnyak mirigyrákjában, amely a 
méh nyak rá kok 16%-át teszi ki (10), némileg eltér: a leggyako-
ribb a HPV18, majd a HPV16. A HPV33 és -52 aránylag ritka, 
a többi nagykockázatú HPV-fajta a laphámrákkal összevetve 
viszont gyakoribb, különösen a HPV45.  

A HPV-FERTÔZÉSEK LEFOLYÁSA  A HPV-fertôzések 90%-a két 
éven belül megszûnik, szokásosan 6-12 hónap alatt. Amelyik 
fer tô zés két év után is fennáll, rendszerint még hosszú évekig 
megmarad (11). A nagykockázatú HPV-fajták fertôzései szo-
kásosan hosszabbak (13,5-15 hónap), mint amelyeket a kis-
kockázatúak okoznak (8-11 hónap) (12). A HPV16-fertôzések 
rendszerint tovább tartanak, mint a többi nagykockázatú HPV 
okozta fer tô zé sek. Minden bizonnyal ez az oka, hogy a leg-
több rák elô zô állapot és rák a HPV16-tal van kapcsolatban. 
A HPV18 okozta fertôzések is rendre sokáig megmaradnak. 
A vírusszám (viral load) és a többes HPV-fertôzöttség kórjós-
lati értéke nem egyértelmû, további vizsgálatok szükségesek.

A fent megadott adatok értékelésénél azonban vegyük figye-
lembe, hogy a fertôzések idôtartama, különösen a tartós (per-
sis tens) fer tô zé se ké, pontosan nem állapítható meg: túl sok és 
gyakori mintavételre lenne szükség, de a fertôzés kezdete még 
így is a homályban maradna. Ez az ún. left censoring, ami azt 
jelenti, hogy a fertôzôdés kezdetét nem észleljük.

A HPV-FERTÔZÉSEK ÉS A MÉHNYAKELVÁLTOZÁSOK KIALAKULÁ-

SÁNAK ARÁNYA  A molekuláris vizsgáló módszerekkel végzett 
tanulmányok szerint a nagykockázatú HPV-fertôzések egyhar-
madában keletkezik a kenetvizsgálattal kimutatható sejteltérés. 
Ez az arány a kiskockázatú HPV-knél egy a hathoz, vagyis csak 
minden hatodiknál található némi sejtelváltozás (13). Akiknél 
a vírusok száma (viral load) nagy, gyakoribb a sejtelváltozás, a 
súlyos CIN azonban csak a HPV16-fertôzésekben több.

Rozendaal és munkatársainak (14) megfigyelése szerint a nagy-
kockázatú HPV-vel fertôzött, sejtnegatív nôk 15-30%-ában 
alakul ki CIN2-3 négy éven belül. Khan és munkatársai (15) 
hasonló következtetésekre jutottak: a CIN3+ képzôdésének 

esélye sejtnegatív HPV16 és HPV18 hordozó nôknél 20% tíz 
éven belül. Ugyanez az arány más nagykockázatú HPV-fajták-
nál jóval kisebb, alig haladja meg a HPV-negatív nôk esélyeit.   

A rákelôzô állapot kialakulásának valószínûsége olyan nôknél, 
akik két egymás utáni alkalommal HPV-negatívak voltak, 0,73 
ún. 1000 nô-hónapra számítva. Ez az arány az ismételten kimu-
tatott HPV16, -18 eseteiben 8,6, vagyis tizenkétszer nagyobb 
volt (16).

Kiskockázatú HPV-vel fertôzötteknél a CIN2-3 kialakulása 
egészen kivételes (17).

A nagykockázatú HPV-re negatív ASC-US, LSIL esetekben a 
súlyos CIN kialakulásának valószínûsége csekély; a sejtkenet 
többnyire két éven belül szabályossá válik (17).

Egyazon HPV-fajta okozta LSIL-nek vagy ASC-US-nak véle-
ményezett sejtelváltozásoknál a súlyos CIN kialakulása ugyan-
olyan arányban fordult elô, utalva arra, hogy a kétféle sejtelté-
rés kórjóslati jelentôsége egyforma (18). 

MEGBESZÉLÉS  A népességi (epidemiológiai) tanulmányok ered-
ményeit a tervezett vizsgálatok formája, az alkalmazott vizsgáló 
(la bo ra tó riu mi) és statisztikai módszerek érzékenyen befolyá-
solják. A tanulmányok különbözôségeit az ún. meta elem zé sek-
kel igyekeznek áthidalni. Kétségtelen, hogy ezzel a számítással 
nagyon sok, az irodalomból összeszedett eset ele mez he tô ösz-
szegezve, például különbözô földrészekrôl származók, ami vi lág-
mé re tû összevetésekre is lehetôséget ad. Az egyes tanulmányok 
módszertani különbségeinek kiküszöbölésére azonban nem al-
kalmas. Az egységesen, sok ország bevonásával végzett, elô re-
te kin tô tanulmányok eredményei jóval egy ön te tûb bek, az efféle 
vizsgálatok azonban meglehetôsen nehezek, óhatatlanul hi ba le-
he tô sé ge ket is magukban rejtenek, és a vizsgált esetek száma is 
elmarad a metaelemzések esetszámától. A legvalósabb eredmé-
nyeket akkor kapjuk, ha mind a két féle tanulmányból vannak 
közlemények. Mindezek ellenére a népességi vizsgálatok adatai 
iránymutatóak, nem a teljesen pontos értékek a lényegesek, ha-
nem az irányzatok, már csak azért is, mert egyazon népességben 
a vizsgálat tárgyának elô for du lá sa idô rôl-idô re változhat.

Nehezíti a gyakoriság megítélését annak eldöntése, hogy a koráb-
ban már fer tô zöt tek és HPV-DNS-negatívvá váltaknál az ismé-
telten kimutatható HPV-DNS új fertôzôdés következménye vagy 
megmaradt, rejtett fertôzôdés kiújulása-e. Ha az utóbbit az új 
fertôzôdések közé soroljuk vagy fordítva, hamis értéket kapunk.  

A HPV-fertôzések terjedésére jellemzô, hogy gyakorlatilag az 
egész népességre kiterjed, és független az ún. fertôzést terjesztô 
csoportoktól, vagyis azoktól, akik nyakló nélkül váltogatják 
nemi társaikat. Az utóbbi csoportok más nemi érintkezéssel 
terjedô betegségeknél, például vérbaj, kankó, eléggé megha-
tározók. A HPV-fer tô zés az egyetlen kapcsolatban élôknél 
is kimutatható, ami megint arra utal, hogy a nemi viselkedés 

Bôsze P
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sem befolyásolja lényegesen terjedését a közösségekben. Ezek 
a megfigyelések a HPV-védôoltás szempontjából jelentôsek, 
utalva arra, hogy csak az egész népesség beoltása vezethet a 
HPV-betegségek jelentôs csökkenéséhez. A védôoltás vonat-
kozásban a bevándorlók, alkalmi munkások szerepe is lénye-
ges: egyrészt, mert többségük fejlôdô országokból jön, ahol a 
HPV-fer tô zés jóval gyakoribb, másrészt nemi kapcsolatuk a 
helyi lakosokkal szokványos, vagyis terjesztik a fertôzést.

Az irodalmi adatok összevetésével megállapítható, hogy a 
HPV16 a legtöbbször elôforduló HPV a sejtnegatív nôknél, a 
CIN és a laphámrák eseteiben is; aránya a sejteltérést nem mu-
tató nôknél folyamatosan növekszik. A HPV16-ot a HPV18 
követi, amelyik azonban a mirigyrákokban a leggyakrabban 
fel fe dez he tô vírus. A HPV45 a sejtkenetnegatív esetekben rit-
ka, súlyos CIN-ben azonban 2,3, méhnyakrákban 4,6%-ban 
fordul elô (2). Ezzel ellentétben a HPV58 a szabályos sejtke-
nettel bíró nôknél és súlyos CIN-ben viszonylag gyakori, a 
méhnyak lap hám rák já ban csak elvétve mutatható ki. A mi-
rigyrákban a HPV18, -16 és -45 a három leggyakrabban ki-
mutatható vírusfajta, a laphámrákban a HPV16, -18, -33, -45, 

-31 és a HPV58.

A HPV16-DNS kimutathatóságának aránya (2-4% sejtnegatív 
nôk nél, 40-50% méhnyakrákban) egyértelmûen utal a HPV16 
rák kép zô dést kiváltó szerepére. Kisebb mértékben ugyan, de 
ugyanez vonatkoztatható a HPV18-ra és -45-re (ld. fent).

Ha az ún. második nemzedék HPV-védôoltás a HPV-fertôzések 
90%-át le akarja fedni, a HPV16, -18, -45, -31, -33, -52, -35 és 
-39 (Latin Amerikában), illetve -52 (Ázsiában) okozta fer tô zé-
sek ellen kell védelmet nyújtson.

A többes HPV-fertôzés a sejtnegatív nôknél és a CIN-ben sem 
kivételes. Klinikai jelentôsége még mindig tisztázatlan. Az sem 
világos, hogy az egyidejûleg fertôzô vírusok egyes fajtái között 
van-e kapcsolat, külön-külön fejtik ki hatásukat vagy közösen. 
Nagyon va ló szí nû, hogy a többes HPV-fertôzések egy részénél 
a kü lön bö zô HPV-DNS-ek egyidejû kimutatása vizsgálati hiba 
következménye, az ilyen esetek tehát valójában nem is többes 
fer tô zô dé sek. Nem szokatlan, hogy a méhnyak valamely el-
változásában CIN1 és CIN3 is kimutatható, de hogy ezek más-
más HPV-fajta okozta fertôzés következményei-e, még nem 
ismert. A gyakorlatban célszerû, ha az elváltozás kórjóslatát 
a többes fer tô zött ség tényétôl eltekintve, a kimutatott HPV-k 
egyes fajtái szerint, külön-külön ítéljük meg (19).

Az ún. megmaradó és az átmeneti fertôzés elkülönítése – mi-
lyen hosszú idô után tekinthetjük a fertôzést tartósnak, meg-
maradónak (persistens infection) – a gyakorlat szempontjából 
nagyon lényeges. A jelenlegi meghatározás, miszerint, ha a 
fer tô zés két év után is fennáll, tartósnak nevezzük, bizonyos 
mértékig önkényes és egyáltalán nem biztos, hogy a kétféle 
fer tô zés biológiai értelemben ekként megkülönböztethetô. Vá-
laszt esetleg további népességi tanulmányoktól remélhetünk. 
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BEVEZETÉS  E sorozat egyik közleményében Banyó Tamás dr. 
ismertette a vizeletcsepegés (incontinentia urinae) gyakorisá-
gát hazánkban, alapvetôen saját tanulmányuk szerint: „ […] a 
vi ze let cse pe gés magyarországi elterjedtségét 55%-nak találta 
a 16 év feletti nôi lakosság körében. Az alkalmi vizeletvesz-
tést leszámítva, a tartós, kezelést igénylô vizeletcsepegések 
gyakorisága 16% volt.” Jelen közleményben a vizeletcsepegés 
népességi vonatkozásait a nemzetközi tanulmányok alapján 
elemzem.  

A VIZELETCSEPEGÉS GYAKORISÁGA  A vizeletcsepegés a nôk 25-
55%-ában fordul elô világszerte, az arány egyes felmérésekben 
je len tô sen eltér. Ennek több oka lehet: 
• a vizeletcsepegés fogalmát nem egyformán értelmezik;
• nagy különbségek a felmérések nagyságában, a megkérde-

zettek (vizsgáltak) számában; 
• a kérdôívek különbözôsége;
• társadalmi, faji különbségek. 

Norvégiában a 65-69 éves nôk 27%-a szenved vizeletcsepegés-
ben, a 80 éves és idôsebbeknek pedig 35-40%-a (1). Hasonló 
felmérés az Egyesült Államokban azt mutatta, hogy a 60-90 
éves nôk több mint felénél fordul elô vizeletcsepegés (2). A kö-
zépkorú nôknél az arány 35-40% körüli (3). Az INKO Fórum 
és a SEBINKO Szövetség kezdeményezésére 2004-ben végzett 
felmérésbôl is kiderült, hogy a nôk legalább fele szenved vize-
letcsepegésben: többségüknél a panaszok enyhék, 15%-ukat 
azonban az akaratlan vizeletvesztés nagyon zavarja.

A VIZELETCSEPEGÉS FORMÁI SZERINTI GYAKORISÁG  A vizeletcse-
pegés leggyakoribb formája a haspréses (stressz inkontinencia) 
(50%), ezt követi a kevert (36%), majd a késztetéses (11%) (1). 

A késztetéses vizeletcsepegés az Egyesült Államokban a né-
pesség hozzávetôlegesen 16%-át érinti, s a korosodással pár-
huzamosan egyre gyakoribb (4). A 60-90 éves nôknél ez a leg-
gyakoribb vizeletcsepegési forma (2). Európában is 12-17% a 

gyakorisága, hozzávetôlegesen 20-30 millió felnôtt szenved a 
hó lyag túl mû kö dés valamilyen tünetében (5-6).  

A hólyagizom túlmûködése gyermekek leggyakoribb vize-
lési betegsége, különösen az 5-7 évesek között. Néha lassan, 
észrevétlenül, máskor hirtelen, szinte egyik napról a másikra 
alakul ki az addig teljesen száraz gyermekekben (7). Az Egye-
sült Államokban 5-7 millió hat évnél idôsebb gyermek gond-
ja az ágybavizelés (enuresis). Az ágybavizelés lelki, testi és 
viselkedési zavarokhoz is vezethet, de a családot is aggasztja, 
megterheli, sôt a társadalmi kapcsolatokat is mélyrehatóan 
befolyásolhatja. Ha tartósan fennáll, a hólyagfal megvasta-
godhat, amelynek már fel nôtt ko ri következményei is vannak. 
A hó lyag túl mû kö dés ben szen ve dô gyermekek javarészének 
fel nôtt ko rá ban is hasonló panaszai lesznek. A gyermek ko-
rosodásával a betegség kezelése is egyre nehezebb, a minél 
elôbbi kezelés tehát nagyon lényeges.

Az Egyesült Államokban a hólyagtúlmûködés költségvonzatait 
is felmérték: 2000-ben hozzávetôlegesen 12 billió dollárt for-
dítottak erre a betegségre és szövôdményeire (bôrelváltozások, 
fer tô zô dé sek, lélekgyógyászati kezelések stb.). Ehhez adódik 
még a munkakiesésbôl stb. adódó ún. közvetett költség, nem 
beszélve a betegek szenvedéseirôl, a lelki (aggódás, negatív 
személyiségtudat) és társadalmi vonatkozásokról. Érdekes 
megfigyelés, hogy a késztetéses vizeletvesztésben szenvedô 
nôk közül – a betegséggel összefüggô társadalmi beilleszke-
dési zavarok miatt – sokan mennek idôsek otthonába (8). Meg-
állapítják továbbá, hogy a hólyagtúlmûködés minden formája, 
még akkor is, ha nem társul vizeletcsepegéssel, az életvitelt 
zavarja, a személyes és társadalmi kapcsolatokat hátrányosan 
befolyásolja, a napi tevékenységet is gátolja. 

A VIZELETCSEPEGÉS SÚLYOSBODÁSA, VISSZAFEJLÔDÉSE NÉPESSÉGI 

SZINTEN  A vizeletcsepegés gyakoriságát számos tanulmány-
ban ismertették, ezek döntôen a betegség társadalmi elô for du-
lá sát (prevalenciáját) vizsgálták. Ám, hogy a vizeletcsepegés 
milyen gyakran alakul ki, súlyossága a nôknél miként változik, 
viszonylag kevesen tanulmányozták. Legutóbb Townsend és 
munkatársai (9) számoltak be több mint 60 ezer, középkorú 
(36-55 éves) nôt felölelô vizsgálatukról. A tanulmány az ún. 
Nurses’ Health Study (NHS) II része volt. Az elemzett kér-
dések kétéves idôtartamra vonatkoztak. A megkérdezetteknek 
átlagosan 7%-ában keletkezett vizeletcsepegés évente, a fiata-
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loknál ritkábban, az idôsebbeknél gyakrabban. Ez összhangban 
van Goode és munkatársainak (3) megállapításával, akik a vi-
zeletcsepegés kialakulásának arányát (in ci den cia) évi 8%-nak 
találták, vagyis évente a nôk 8%-ában alakul ki az akaratlan 
vizeletvesztés. A haspréses vizeletcsepegés a korosodással pár-
huzamosan gyakoribb volt, szemben a késztetéses formával, 
amelynek elôfordulása az életkortól függetlennek bizonyult. 
A vi ze let cse pe gés ben szenvedôknek csak 38%-a fordult or-
voshoz, és mindössze 13%-át kezelték. A betegek 14%-ában a 
vizeletcsepegés két év alatt megszûnt, fiatalabbaknál az arány 
nagyobb volt, mint közép- és változókorúaknál. Javulásról 
30% számolt be. Más irodalmi adatok a vizeletcsepegés meg-
szû né sé nek arányát 3-38%-ban adták meg (3). A tanulmányból 
megállapítható, hogy a vizeletcsepegés a fiatalabbaknál sem 
ritka, valamint, hogy magától viszonylag ritkán múlik el.

VIZELETCSEPEGÉSRE HAJLAMOSÍTÓ TÉNYEZÔK NÉPESSÉGI ELÔ FOR-

DU LÁSA  Egységes az irodalmi állásfoglalás, miszerint az élet-
kor meghatározó: idôsebbeknél a vizeletcsepegés gyakoribb. 
A szer zôk abban is egységesek, hogy akiknél elôfordul átmeneti 
akaratlan vizeletvesztés, kivált, ha többször is, késôbbi életko-
rukban a vizeletcsepegés legtöbbször állandósul (10). Az utóbbi 
gyakorlati jelentôségû: az átmeneti vizeletcsepegés az életmód 
változtatásával, tornával (behavioural therapy) megszüntethetô, 
és a ké sôb bi súlyosabb megbetegedés megelôzhetô.

Jelentôs testsúlygyarapodás, kövérség hajlamosít vizeletcsepe-
gésre (11), ez azonban az ún. testtömeg mutatóval (body mass 
index) nem volt mindig összhangban (3). Testes, túltáplált nôk 
vizeletcsepegése fogyással gyakorta javul (12).

Mozgásszegénység, mozgáskorlátozottság (11), valamint szé-
kelési zavar (idült szorulás) egyértelmûen hajlamosít vizelet-
csepegésre. 

A vizeletcsepegés a fekete nôknél 60-70%-kal ritkábban jelent-
kezik, mint a fehéreknél, jóllehet az egyéb hajlamosító tényezôk 
egyformák. Ez arra utal, hogy a környezeti stb. hatások mellett a 
genetikai hajlam népességi szinten is meghatározó (13). A 70 év 
feletti korosztályban azonban nem volt különbség a fekete és a fe-
hér nôknél elôforduló vizeletcsepegés arányában (3). Mások csak 
a haspréses vizeletcsepegést találták gyakoribbnak a fehéreknél, a 
késztetéses formában inkább a fekete nôk szenvednek (14).

Hajlamosító tényezô a depresszió is, jóllehet sokszor nehéz el-
dönteni, hogy vajon a vizeletcsepegés vezet-e a depresszióhoz 
vagy fordítva, illetve nincs-e valamilyen olyan lelki, idegrend-
szeri betegség a háttérben, amely mindkettôt elôsegíti. Nem 
tisztázott a depresszió kezelésére adott gyógyszerek hatása 
sem. Ezek a gyógyszerek megváltoztatják a szérumban az ideg-
in ge rü let-át vi vôk (neurotranszmitterek) mennyiségét, ami a hó-
lyag mû kö dés re is hatással van (15).

Újabb tanulmányok megerôsítették a korábbiak némileg ellent-
mondó következtetéseit az ösztrogénkezeléssel kapcsolatban, 

alátámasztva, hogy az ösztrogénpótlás hozzájárul a vizeletcse-
pegés kialakulásához, illetve a már meglévôt súlyosbítja (16-
17). Goode és munkatársai (3) ezzel szemben csak azt tudták 
igazolni, hogy azoknál, akik valaha részesültek hormonpótlás-
ban, a vizeletcsepegés gyakrabban fordul elô, mint a hormon-
kezelést nem kapottaknál. Nehezen értelmezhetô Vaetjen és 
munkatársainak (18) megfigyelése, miszerint a hormonpótlás 
felfüggesztése fokozza a vizeletcsepegés kockázatát. A kérdés 
eldöntése további tanulmányokat igényel.

ÖSSZEGZÉS  A vizeletcsepegés a fejlett országokban népbe-
tegség, a nôknek legalább felénél elôfordul, gyakorisága (pre-
va len cia) kor füg gô, korosodással egyre gyakoribb. Évente a 
nôk 7-8%-ában alakul ki (incidencia) vizeletcsepegés. A vize-
letcsepegés idült állapot, az érintettek többségénél az akarat-
lan vizeletvesztés gyakorisága, mértéke idôrôl-idôre változik: 
súlyosbodik, mér sék lô dik, szokásosan a hajlamosító tényezôk 
(mozgás, székrekedés stb.) változása miatt, teljesen azonban 
– kezelés nélkül – aránylag ritkán szûnik meg. Idôsebbeknél a 
vi ze let cse pe gés mindegyik formája gyakoribb. 

A vizeletcsepegésre hajlamosító tényezôk feltárása gyakorlati 
je len tô ségû: kiküszöbölésük a megelôzés legfontosabb módja.    

Az érintettek többsége – talán szégyenérzés miatt – nem fordul 
orvoshoz, maga küzd betegségével, illetve a csupán alkalman-
ként elôforduló vizeletcsepegést nem is véli betegségnek, nem 
ritkán még a kezelést sem vállalja (3). Az utóbbi különösen 
hátrányos, mivel a vizeletcsepegés ilyen enyhe formái viszony-
lag könnyen és egyszerû módszerekkel (medencetorna stb.) is 
meg szün tet he tôk, s ekként a súlyosabb, nehezebben gyógyítha-
tó betegség kialakulása megelôzhetô. A legfontosabb teendônk 
tehát a lakosság felvilágosítása a vizeletcsepegés természetérôl, 
népbetegség jellegérôl, és hogy legtöbbször eredményesen 
gyógyítható természetes gyógymódokkal vagy kisebb orvosi 
beavatkozással, gyógykezeléssel. A felvilágosítás jelentôségét 
nem lehet eléggé hangsúlyozni; sok nô életét nyomorítja meg 
az egyébként megszüntethetô vizeletcsepegés.

Lényeges az is, hogy a nem vagy eredménytelenül kezeltekben 
is tudatosítsuk, hogy a gyógyászati segédeszközök (betétek, 
pelenkák) széles tára áll rendelkezésre, ezek segítségével közel 
teljes értékû életet is élhetnek.
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A Magyar Nôgyógyász Onkológusok Társasága 2009. november 6-án és 7-én rendezi VII. Kong-
resszusát Budapesten. A tervezett fô témák a várandósság és a rosszindulatú daganatok, az egyna-
pos sebészet helye a nôgyógyászati onkológiában és a thromboemboliák megelôzése és kezelése 
a nôgyógyászati onkológiai gyakorlatban. Lehetôség lesz szabad elôadások bejelentésére is.
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  A SCHERING-PLOUGH LEVELESLÁDÁJÁBÓL

A petefészekrák második vonalbeli,  
platinamentes gyógyszeres kezelésének lehetôsége
Szánthó András dr.
Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. Számú Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika, Budapest

BEVEZETÉS  Hazánkban a petefészekrák a leggyakoribb és 
a legtöbb halált okozó nôgyógyászati daganat, évente több 
mint 1000 új esetet ismernek fel. 2005-ben 612 nôt veszítet-
tünk el petefészekrák miatt. A kedvezôtlen kimenetel egyik 
fô oka az, hogy a betegség 70%-át elôrehaladott állapotban 
(III-IV. stádiumban) kórismézzük. A másik ok, hogy a da-
ganat nemcsak a petefészek, hanem a hasüreg betegsége, 
ami azt jelenti, hogy korán ad áttétet a hasi szervekbe. Az 
el sôd le ges kezelést követôen gyakori a kiújulás, az arány 
még a szövettanilag daganatmentesnek tekintett csoportban 
is 40-60%. A betegek sorsát a daganat kiterjedtsége és bi-
ológiai viselkedése (kiújulási arány: grade-1 22%, grade-2 
39%, grade-3 56%) mellett alapvetôen az elsô sebészi be-
avatkozás és a kiegészítô gyógyszeres kezelés határozza 
meg. Ha az elsô mûtétnél daganat marad vissza, vagy az 
elsô kemo terá pia nem elég hatásos, a kórjóslat kedvezôtlen. 
Ezeket a té nye zô ket kell elemezni, amikor a kiújult daganat 
gyógyszeres kezelését határozzuk meg.

AZ ELSÔ KEZELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK MEGÍTÉLÉSE  Döntô 
fontosságú az elsô kemoterápia hatásosságának megítélése. 
A platinaalapú kezelésben részesült betegek a daganatmen-
tes állapot idô tar ta ma alapján négy csoportra oszthatók: 

• az elsô csoportba tartoznak azok, akiknél a platinakeze-
lés megkezdését követôen a daganat nem kisebbedik, a 
betegség halad elôre (platinarefracter csoport); 

• a második csoportba kerülnek, akiknél a kezelés befeje-
zését követô 6 hónapon belül már ismételten megjelenik 
a daganat (platinaresistens csoport); 

• a harmadik csoportot azon betegek alkotják, akiknél a 
daganat kiújulása 6 és 12 hónap közé esik (platina intera-
mediately sensitiv csoport);

• a 12 hónapon túli kiújulás esetén tekintjük a betegeket 
platinára érzékenynek (platinasensitiv csoport). 

A KIÚJULT PETEFÉSZEKRÁK KEZELÉSÉNEK SZEMPONTJAI  A ki-
újult petefészekrák ismételt kezelésének eredményességét 
dön tô en befolyásolja az elsô kezelés és a kiújulás között eltelt 
idô: amennyiben a kezeléstôl eltelt idô 6-12 hónap, az ismé-
telt platinaalapú kezelés csupán 25-30%-ban hatásos; ha 13-
24 hónap, a betegek 30-40%-ában várható eredmény; és ha 2 
évnél hosszabb idô telt el, úgy már közel 60%-os kezelési ha-

tásossággal számolhatunk. A „platinamentes” idôszak hossza 
tehát nagyon fontos: rövid idô alatt kiújult daganatoknál ne 
platinaalapú, hanem más hatásos gyógyszereket válasszunk. 

Az ún. második vonalbeli kezelés kiválasztásánál mérlegelni 
kell a kezelés estleges szövôdményeinek súlyosságát, az al-
kalmazott szerek károsító hatását és a várható eredményeket, 
vagyis, hogy a kezeléssel mennyire javítjuk a beteg állapotát 
(„quality of life”). Ezekben az esetekben különösen fontos az 
ún. kezelést támogató szerek adása (támogató gyógykezelés), 
még akkor is, ha költséges. Figyelembe kell venni továbbá:

• ezek a betegek már több alkalommal kaptak sok gyógy-
szeres kemoterápiát, amely fokozza az ismételt kezelés 
mellékhatásainak veszélyét;

• a betegek általános állapotát; 
• a csontvelô tartalékát – a csontvelô ugyanis az elsô keze-

lésnél jelentôsen károsodhat;
• más szervek mûködésének esetleges korábbi zavarait. 

A kiújult petefészekrákok kezelésében új megközelítés a jól 
bevált anthracyclinek közül a polyaethylen-glycol bevonatú 
liposomalis doxorubicin, a Caelyx alkalmazása. A liposom-
malis doxorubicin saját betegeinknél sokszor hatásosnak biz-
zonyult, mellékhatásai enyhék voltak, szívkárosodást egy-
általán nem okozott. Az irodalmi adatokkal összhangban, 
mi is azt tapasztaltuk, hogy kezelést igénylô neutropenia, 
illetve ennek súlyosabb, életet veszélyeztetô formája a lázas 
neutropenia nagyon ritka. A vidéken lakó betegek esetében 
lényeges kérdés a kórházi bent fekvés hossza, illetve a kór-
házi kezelést igénylô csont ve lô-károsodás gyakorisága. Az 
utóbbi saját, négy hetenként adott, egy-két napos bent fek-
vést igénylô Caelyx-kezeléseknél nem fordult elô. 

GYAKORLATI KÖVETKEZTETÉS  A kiújult petefészekrák ritkán 
kezelhetô eredményesen, az új daganatellenes szerek al-
kalmazásával és új gyógyszertársításokkal az eredmények 
azonban javíthatók. Az ismételt kezelést lehetôség szerint 
olyan nagy gyakorlattal rendelkezô nôgyógyászati onkoló-
giai központokban célszerû végezni, ahol a legújabb gyógy-
szerek is elérhetôk, a megfelelô háttér és a támogató kezelés 
biztosított, s szükség esetén, a daganatsebészetben kellô jár-
tasságú nôgyógyász áll rendelkezésre.
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1 A madár latin nevébôl vették a Scopus elnevezést: Phylloscopus coln-
lybita. Magyarul Csilpcsalpfüzike néven ismert, és hazánkban is megi-
fordul költési idôszakban.

2  http://www.info.scopus.com/

KITEKINTÉS A VILÁGBA

Az orvosi szakirodalom adattárai (3) 
Scopus: Elsevier „madárka” a tudomány „fészkében”
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Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár
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Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár
1085 Budapest, Üllôi út 26.
Telefon: (36-1) 317-0948    Távmásoló: (36-1) 317-1048
E-posta: aberhidi@lib.sote.hu

BEVEZETÉS  A nagy múltra visszatekintô Elsevier Kiadó 2004 
novemberében indította el Scopus névre keresztelt több tudo-
mányterületet átfogó (multidiszciplináris) bibliográfiai adattá-
rát. Az azóta eltelt néhány év alatt az egyik legnagyobb abszt-
rakt (a cikkek tömör összefoglalója) és bibliográfiai adattárrá 
lépett elô, méltó versenytársa lett a Thomson Reuters ISI Web 
of Science adattárának. A cikksorozat jelen közleménye a 
Scopus adattárat mutatja be a kezdetektôl napjainkig a folya-
matosan bôvülô szolgáltatásaival.

ELÔZMÉNYEK  Már 2002 tavaszán kezdetét vette a Scopus tör-
ténete. Tárgyalások, csoportok szervezôdése, fejlesztô társak 
csatlakozása, névválasztás, tesztidôszak a fontosabb „mérföld-
kövek” az adattár történetében. 2004 novemberében Londonban, 
New Yorkban és Tokióban indult hivatalos útjára (2). A Scopus 
adatbázis nevét egy Európában és Ázsiában székelô madárról1 
kapta, amely rendkívüli navigációs képességekkel bír (1-3).

Évrôl évre újabb és újabb fejlesztések tették teljesebbé és 
jobban kezelhetôvé a Scopust, amelynek jól szervezettségét 
mutatja az áttekinthetô és az adattárról részletes tájékoztatást 
nyújtó világhálós oldal.2

SCOPUS  A Scopus adattár több mint 16 000 szakmailag bí-
rált folyóiratot elemez 4000 nemzetközi kiadótól, amibôl 1200 
nyílt hoz zá fé ré sû (open access) folyóirat. Ezen túl konferencia-
anyagokat, kereskedelmi jellegû közleményeket, könyvsoroza-
tokat is magában foglal.

Kiemelendô, hogy jelenleg 36 millió tételt tartalmaz az adat-
tár, amelybôl közel 18 millió közlemény irodalomjegyzékével 
együtt szerepel a Scopusban; míg a másik 18 millió tétel 1823-
ig kereshetô az adattárban. A 36 millió tétel közel 70%-a ren-
delkezik tömör összefoglalóval (absztrakttal) (4).

Fontos hangsúlyozni, hogy a Scopus adattárban 1996-tól talá-
lunk idézeteket, az azt megelôzô évekbôl csak elvétve. A Scopus 
ugyanis tesztperiódusa idején azt tapasztalta, hogy a felhaszná-
lók az utóbbi kb. 10 év idézeteire kíváncsiak leginkább. Ha vi-
szont igény mutatkozik, hogy korábbi évek idézetei is megje-
lenjenek az adattárban, a Scopus felülvizsgálja korábbi „idézet 
politikáját” (5).

Az adattárat naponta frissítik és a világ minden területérôl ke-
rülnek be folyóiratok a Scopusba, amelyek köre folyamatosan 
bôvül (1. ábra) (6). Különösen az európai és ázsiai lapok szá-
ma növekszik, ezáltal teret adva a nem angol nyelvû folyó-
iratok megismerésének is. A magyar orvos- és élettudományi 
folyóiratok száma is gyarapszik évrôl évre, jelenleg 25 lapot 
tart számon a Scopus, amelybôl hatot a MEDLINE-ból emel át. 
A közvetlenül a MEDLINE-ból vett tételek jellemzôje, hogy 
nincs irodalomjegyzékük, gyakran késnek a friss adatok, és 
csak az elsô szerzô munkahelye látható. 

Az adatok nem tükrözik feltétlen a legfrissebb adatokat. A ma-
gyar folyóiratok közül az Orvosi Hetilapot és a Pathology Ona-
cology Research-öt nem Magyarországhoz sorolták. Az Orvosi 
Hetilapot 2007 óta az Akadémiai Kiadó adja ki, míg a Patholp-
ogy Oncology Research – bár a Springer Kiadó adja ki –, tor-
vábbra is az Arányi Lajos Alapítvány hivatalos lapja, magyar 
fô szer kesz tôk kel. Az Orvosképzés lapot „inaktív státusszal” 
jelöli a Scopus, pedig jelenleg is nyilván tartja az adattár, igaz, 
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1. ábra  A folyóiratok lefedettsége a Scopus adattárban
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3  Az irodalomjegyzékek közötti keresés a Scopus adattár által nem számon tartott tételek közötti keresést is magában foglalja. A számon tartott (in-
dexelt) közlemények kb. 75%-ának irodalomjegyzéke ugyanis bekerül az adattárba, s ezekben a bibliográfiákban olyan tételek is szerepel(het)nek, 
amelyeket nem tart nyilván a Scopus, de kereshetôk.

4  Ami az öt szabadalmi hivatalt jelenti: US Patent and Trademark Office, European Patent Office, Japan Patent Office, World Intellectual Property 
Organization and UK Intellectual Property Office.

5  A cikk elején említettem, hogy a folyóiratok mellett konferencia-anyagokat, kereskedelmi jellegû közleményeket, könyvsorozatokat is számon tart a 
Scopus adattár; erre utal a forrástípus elnevezés.

6  Ha adott tételnél nincs Absract + Refs gomb, a dolgozatról bôvebb ismertetést nem kapunk az adattáron belül.
7  A társszerzôket legtöbb 150 névig bontja ki a rendszer.

meg fi gyel he tô, hogy az egyes közleményeknél a keresztneve-
ket vezetéknévként kezeli a rendszer.

Hibák természetesen ekkora adatfeldolgozásnál elôfordulnak. 
A Scopus adattár több helyen is felhívja a figyelmet a visszajel-
zés (feedback) lehetôségére, ami véleménynyilvánítást, hibák 
jelzését stb. jelenti.

Magyarországon a Scopus elérhetôsége jelenleg néhány egye-
temen lehetséges, köztük a Semmelweis Egyetem Központi 
Könyvtár honlapján az adattárak között.

„A MADÁR GYOMRÁBAN”  A Scopus adattár négy keresési le he-
tô sé get kínál fel közvetlenül az alapértelmezett kez dô ol da lán, 
tulajdonképpen többféle útvonalon juthatunk el ugyanahhoz a 
keresési eredményhez. A rendszer átlátható, nem lehet benne 
eltévedni.

Az alapkeresésnél (Basic Search) több választási lehetôséget 
kínál fel az adattár. Kereshetünk a megszokott tételek között, 
úgymint szerzôk, kulcsszavak, közleménycímek, folyóiratne-
vek stb. között, de az egyes közlemények irodalomjegyzéké-
ben, sôt DOI-számra is. A keresésnél kapcsolt mûveletek (logi-
kai operátorok) is segítenek, és szûkíthetünk évre, évekre vagy 
a tudományos mû fajtája szerint is. A kapott eredményjegyzék 
a Scopus adattár találatait mutatja, de egyéb „fülek” vezetnek 
az irodalomfelsorolásban talált jegyzékhez (More…)3, a világ-
háló tudományos keresômotorja – a szintén az Elsevier Kiadó 
által mû köd te tett – Scirus segítségével kapott eredményekhez 
(Web), illetve a legnagyobb szabadalmi hivatalok4 anyagai kö-
zött talált szabadalmakhoz (Patents).

Az eredményjegyzéken a tételek az alapvetô bibliográfiai ada-
tokkal szerepelnek oszlopszerûen elosztva a következô sor-
rendben: a cikk címe, a szerzôk neve (nem minden esetben az 
összes szerzô), forrásadatok (folyóirat neve, évfolyam-, kötet-
szám, oldalszám/-tól-ig), és végül az utolsó oszlopban az idé-
zetek száma (Cited By).

Akárcsak a Web of Science adattárnál, az eredményjegyzék szû-
kít he tô. A találati jegyzék felett található ablakban különféle 
szû kí té si lehetôségeket alkalmazhatunk, úgymint folyóiratcí-
mek, szerzôi nevek, megjelenési évek, tudományos mûvek, té-
makörök szerinti finomítások; sôt, újabb ablakot nyitva egyéb 
csoportok (nyelv, intézmény/munkahely, kulcsszó, forrástípus5 
szerintit) adhatunk hozzá ezekhez a lehetôségekhez. Ezáltal 
nemcsak a nagy találati halmazt szûkíthetjük, hanem leendô 

cikkünkhöz találhatunk például jövôbeni lehetséges társszerzôt, 
hiszen a szûkítési ablakban a szerzôi nevek listája (is) a legna-
gyobb tételszámmal bíró névvel kezdôdik, így könnyen ki szûr-
he tô a legtöbbet közölt szerzô. A 2. ábrán egy keresési példa 
szemlélteti a fent leírtakat. Kiemelném, hogy a Scopus számon 
tartja a nyomtatás elôtt megjelenô közleményeket is (Article in 
Press) – mint az a 2. ábra elsô tételénél is látható. Ezeknél a pub-
likációknál irodalomjegyzéket még nem mutat az adattár, csak 
a szer zô ket, a cikk címét, általában a kivonatot és a DOI számot. 
Ez utóbbit fontos hangsúlyozni a még csak honlapon (online) 
megjelent közleményeknél, mert oldalszámok híján csak DOI-
számmal azonosíthatók a nyomtatás elôtt álló cikkek.

A találati felsorolásból a minket érdeklô tételeket elmenthetjük, 
nyomtathatjuk (Output), vagy letölthetjük (Download), vagy 
egyszerre több cikknek nézhetjük meg az idézeteit (Cited by), 
vagy akár az irodalomjegyzékét (References) stb. Ezekhez a 
le he tô sé gek hez az eredményjegyzék tetején található gombok 
nyújtanak segítséget.

Ha az eredményjegyzéken egy adott tételrôl bôvebb adatokat 
szeretnénk megtudni, a kivonat és bibliográfia (Abstract + 
Refs) gombra kattintsunk, ahol az adott tétel teljes megjele-
nítését látjuk.6

TELJES MEGJELENÍTÉSI FORMA  Az alapvetô bibliográfiai adatok 
(forrásadatok, a munka címe, szerzôk) mellett továbbiakat is 
olvashatunk:

• közlemény formája, és hogy milyen nyelven íródott,
• azonosítószámokat (ISSN – folyóiratokat azonosít, DOI – 

digitális tartalmat azonosít a világhálón)
• szerzôk munkahelyi elérhetôségét (a szerzôk neve mögött 

kis be tû található a felsô kitevôben, amelynek segítségével 
azonosítható, melyik szerzô, melyik intézménynél dolgo-
zott a munka megszületésekor),

• tömör összefoglalót,
• szerzôi kulcsszavakat,
• irodalomjegyzéket.

A Scopus adattár jellegzetessége, hogy a szerzôk neve mellett 
kis ikonok segítik a tájékozódást. Egyes szerzôk neve mel-
lett kis emberke (szerzô részletei) ikont találunk, rákattintva 
részletes ismertetést kaphatunk az adott szerzô munkásságá-
ról, tudományos munkáiról, például milyen intézményekben 
dolgozott, mely folyóiratokban közölt, kik a társszerzôi7, to-
vábbá megtekinthetjük tudományos munkájának mérôszámait 
(összidézeteinek száma, h-index stb.) is.
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8  Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az idézetek csak 1996-tól jelennek meg ebben az adattárban.
9  Az adattár tételei közül 50%-nak van irodalomjegyzéke.

2. ábra  Eredménylista a Scopus adattárban a szûkítési lehetôségekkel

A kis levélboríték ikont a levelezô szerzô neve mellett tüntetik fel.

A teljes megjelenítési forma lényeges elemei az idézetek8 és az 
irodalomjegyzék9 hivatkozásai, továbbá összekötô (link) a kap-
csolódó cikkekhez. Ez utóbbiak azokhoz a tudományos mun-
kákhoz vezetnek, amelyeknek hivatkozásai, szerzôi, kulcssza-
vai megegyeznek az adott tétel hasonló elemeivel (7).

A tételeket egyenként, teljes megjelenítési formájánál is el-
menthetjük, nyomtathatjuk, letölthetjük stb.

Keresésünket valamelyik szerzôre kereséssel (Author Search) 
is kezdhetjük vagy folytathatjuk a Scopus adattárban. Adott 
szer zô vezetéknevét illetve keresztnevét vagy annak kez dô be-
tû jét be kell írni a megfelelô keresési mezôbe, majd tovább is 
lépünk a keresés gombra kattintva. A szerzô különféle névvál-
tozat-felsorolását kapjuk, látjuk a szerzô(k) által közzétett dol-
gozatok számát, a kutatási területet, az intézménynevet, várost, 

országot; ez utóbbiakra és a folyóiratcímekre szûkíthetünk is. 
Fontos tudnivaló, hogy az adattáron belül egyes dokumentu-
moknál nem áll rendelkezésre elegendô adat ahhoz, hogy a 
Scopus meg fe le lô en társítani tudja ôket, még ha a közlemény-
nek ugyanaz a szerzôje. Érdemes átnézni a találati jegyzéket, 
s bejelölni az összes névváltozatot, amelyrôl úgy gondoljuk, 
hogy a keresett szer zôt takarja (7). Az adattárban több mint 
egy közleménnyel bíró szerzôk neve mellett a szerzô részletes 
adatai (Details) te kint he tôk meg, lásd fentebb a teljes megjele-
nítési forma kifejtésénél az „emberke ikon” leírást; a 3. ábra 
pedig szemlélteti ezt az értéknövelt szolgáltatást. 

A harmadik keresési lehetôség ebben az adattárban az intéz-
ménynévre keresés (Affiliation Search), amely hasonlít a 
szer zô re keresésre, amennyiben itt is kapunk egy felsorolást 
az intézménynév beírása után, csak ebben az esetben intézmé-
nyek felsorolását kapjuk, nem szerzôkét. Az intézményjegyzék 
pontossága azonban a szerzôi névjegyzékkel azonos, sajnos itt 
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3. ábra  Szerzô részletes adatai – köztük a h-index megjelenítése grafikonos formában (h-graph)

sem tudja mindig beazonosítani a rendszer, hogy ugyanarról az 
in téz mény rôl van szó. Az intézetekrôl is megtudhatunk részle-
teket (a Details szóra kattintva): például milyen folyóiratokban 
közöltek az adott intézet szerzôi, milyen intézetekkel mû köd-
tek együtt, s a jobboldali menüsávban a Scopus grafikon for-
májában mutatja, hogy az adott intézet mely szakterületeken 
tûnik ki, százalékarányosan szerepeltetve az adatokat – ez az 
eligazítás azonban csupán az adattáron belül megtalálható for-
rásokra korlátozódik.

A negyedik keresési lehetôségre részletesen nem térek ki ebben 
a közleményben. Az összetett keresésrôl (Advanced Search) 
annyit érdemes tudni, hogy rövidített keresési kifejezésekkel 
és segédszavakkal, ún. logikai operátorokkal, pl. AND, OR, 
kereshetünk. Tapasztaltabb felhasználók számára ajánlott ke-
resési módszer.

A SCOPUS ADATTÁR ÉRTÉKNÖVELT SZOLGÁLTATÁSAI  Az adat-
tár további szolgáltatásokkal is segíti a kutatók, tudósok, 
könyvtárosok munkáját. Ezek között találunk bejelentkezés 
(regisztráció) nélkül elérhetô szolgáltatásokat (néhányat kö-
zülük már ismertettem), más részük viszont bejelentkezéshez 

kötött, amelyek egy ûrlap kitöltése után – ahol felhasználói 
nevet, jelszót, elektronikus postacímet, néhány egyéb adatot 
kell megadni – s a rendszer visszajelzését követôen máris 
használatba vehetôk.

BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL IGÉNYBE VEHETÔ SZOLGÁLTATÁSOK

1. Szerzô részletes adatai (Author Details) 
a) Idézet áttekintô (Citation Tracker). Évekre bontva 1996-tól 

tudja mutatni adott szerzô közleményeinek idézettségét táb-
lázat formájában, ahol az eredményjegyzék rendezhetô az 
idézetek száma szerint növekvô vagy csökkenô sorrendben, 
illetve 1996-tól kezdve szûkíthetô évtartományra is. A jegy-
zék átmásolható vagy nyomtatható.

b) H-grafikon (h-graph). A Web of Science adattárnál már meg-
ismert mutatószám – h-index – a Scopusban is képviselteti 
magát. Lényegesen befolyásolja az adatot, hogy a Scopus az 
idézeteket 1996-tól számítja. A mérôszám grafikonja átte-
kintést nyújt a szerzô szakirodalmi tevékenységérôl (idé zett-
sé gé rôl és közleményeirôl).

2. Intézmény részletes adatai (Affiliation Details). Kifejtését 
lásd korábban, az intézménynévre keresésnél.
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3. Folyóiratok (Sources). Adott folyóiratban való keresést teszi 
lehetôvé. Az ábécé sorrendben felállított folyóiratjegyzékbôl 
ki lehet választani a minket érdeklô lapot, ahol évekre bontva 
szerepelnek a cikkek számadatai. A forrásokat tartalmazó ol-
dalon a folyóirat témaköre, kiadója, ISSN-száma is helyet kap, 
valamint az aktív-inaktív állapot is megtekinthetô, az esetleges 
címmódosításokkal együtt.

4. Folyóirat elemzés (Analytics / Journal Analyzer). Ennél a 
szolgáltatásnál több folyóiratot is kiválaszthatunk és összeha-
sonlíthatjuk ôket idézetszámuk, közleményszámuk alapján az 
adattáron belül; az adatok grafikusan és táblázat formájában is 
megtekinthetôk.

5. Ugrópont teljes szöveghez. Intézeti elôfizetéshez kötött, hogy 
mely cikkek teljes szövege érhetô el az adott tételeknél meg je le-
nô View at Publisher vagy Full Text gombokra kattintva.

BEJELENTKEZÉSSEL IGÉNYBE VEHETÔ SZOLGÁLTATÁSOK

1. Személyre szabott lehetôségek
a) „Értesítôk” – Alerts, RSS. Naprakész információkhoz jutha-

tunk a keresési értesítô beállításával, mely kérhetô villany-
postán vagy RSS-hírcsatornán keresztül.

b) Keresési eredmények mentése a saját személyes oldalon.
c) A kijelölt tételek jegyzékként való mentése szintén a szemé-

lyes oldalon.

AZ ELSEVIER KIADÓ EGYÉB ADADTTÁRAI A SCOPUS ADATTÁRHOZ 

SZOROSAN KAPCSOLÓDÓAN

SCIENCE DIRECT  Az Elsevier Kiadó honlapi (online) folyóirat-gyûj-
te mé nye, s a Scopusból az egyes tételeknél ugrópont vezethet 
ide, adott cikk teljes szövegéhez. Elérése Magyarországon az 
EISZ-szolgáltatáshoz10 kötött.

SCIRUS  Az Elsevier tudományos világhálós keresôje, mely ma-
gában foglalja a szerzôi honlapok, egyetemi világhálós oldalak, 
cikklerakatok (ún. repozitóriumok), szabadalmak anyagai kö-
zötti keresést.

„A MADÁR SZEME ÉS CSÔRE”  A Scopus adattár fiatal kora el-
lenére a tudományos munka nélkülözhetetlen forrássává kezd 
válni. Több tudományterületet átfogó volta miatt, valamint 
az ugrópontok összekötésének nagymestereként méltó a róla 
elnevezett, navigációs képességekkel megáldott madárhoz. 
A madárhasonlatnál maradva, a Scopus „szemével” meglátja 
a tartalmat, „csô ré vel” felcsippenti, majd könnyedén eligazítja 
benne a tudományos tartalma iránt érdeklôdôket.

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

DOI = Digital Object Identifier

EISZ = Elektronikus Információszolgáltatás

ISI = Institute for Scientific Information

ISSN = International Standard Serial Number

RSS = Really Simple Syndication
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Fogamzásgátlás hosszú távon –  
levonorgesztrel méhen belüli rendszer (Mirena®)
Bakó Claudia dr.
Bayer Schering Pharma, Orvosi Osztály, Budapest
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Dr. Bakó Claudia 
Bayer Hungaria Kft.
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Orvosi Osztály 
1123 Budapest, Alkotás u 50.
Telefon: (36-1) 487-4210   
E-posta: claudia.bako.cb@bayer-ag.de

BEVEZETÉS  A fogamzásgátló módszer kiválasztásakor a nô 
és ke ze lô or vo sa számos szempontot figyelembe véve kell, 
hogy mérlegeljen: alapvetô elvárás a nem kívánt fogamzás  
meg elô zése az egészségre gyakorolt káros következmé-
nyek nélkül. Emellett az utóbbi években megnôtt az igény 
az iránt, hogy a választott fogamzásgátló módszer egyéb, 
nem-kont ra cep tív elônyöket is nyújtson. A hosszú, de visz-
szafordítható hatású módszerek egyik jelentôs elônye, hogy 
kiküszöbölik az ún. fel hasz ná ló füg gô hibát, vagyis nemcsak 
megbízhatók, de kényelmesek is: meg lehet „feledkezni” al-
kalmazásukról.

A LEVONORGESZTREL MÉHEN BELÜLI RENDSZER (LNG-IUS) 
A Mirena® az egyik leghatékonyabb fogamzásgátló mód-
szer: megbízhatósága a nôk mûvi meddôvé tételével meg-
egye zô, ugyanakkor nem igényel mûtéti beavatkozást és ha-
tása könnyen visszafordítható (1-3). Trussell (2) több mint 
165 közlemény összegzése alapján megállapítja, hogy a nem 
kívánt terhességek aránya az LNG-IUS használóinál az elsô 
évben csak 0,1%. A nôi mûvi meddôvé tételnél ez az arány 
0,5%, a réz méhen belüli eszköz (IUD) alkalmazásakor pe-
dig 0,6-0,8% volt. Az LNG-IUS-t elterjedten alkalmazó or-
szágokban csökkent a nôk meddôvé tételének száma, annak 
ellenére, hogy mindkét módszer nagyon és többé-kevésbé 
egyformán megbízható és „kényelmes” – nem igényel napi 
odafigyelést. Jóllehet a családtervezést túl fiatalon véglege-
sen lezárók csak kisebb hányada gondolja meg magát (3), 
a nôk nagy része szerint a legmegfelelôbb fogamzásgátlási 
módszer hatékony és biztonságos, de nem visszafordíthatat-
lan. Az Egyesült Államokban mégis a tuba (méhkürt) steri-
lizációja a második leggyakoribb fogamzásgátló megoldás 
(a fogamzásgátló tabletták után), a hosszú hatásúak közül 
pedig a leggyakrabban alkalmazott eljárás (1). 

A Mirena® minden korosztályban egyaránt hatékony fogam-
zásgátló módszer, hatása – szemben a beültetett progesztogén 
tartalmú készítményekkel, amelyeknek megbízhatósága csök-
kent a testsúly növekedésével – a testsúlytól független (4). 

Az LNG-IUS a késôbbi fogamzó képességet nem befolyá-
solja: eltávolítása utáni fogamzási arány megegyezik a fo-
gamzásgátló módszert nem alkalmazók megtermékenyülési 
arányával. Az eltávolítást követô elsô 12 hónapban a gyer-
meket akarók 80%-a lett állapotos (1). Más klinikai vizsgá-
latban 90%-os fogamzási arányról számoltak be az eszköz 
levételétôl számított egy éven belül (4).

A levonorgesztrel felszabadulásának mértéke 20 μg/24 óra, 
az eszköz öt éves alkalmazására vetített átlagértéke 14 μg/
24 óra. A levonorgesztrel mennyisége a méhnyálkahártya 
hám sejt jei ben je len tôs, ennek következménye az erô tel jes, 
méh nyál ka hár tya-nö ve ke dést gátló hatás, de a pro gesz to gén 
plaz ma szint je jóval alacsonyabb, mint a progesztogén-ké-
szítmény beültetésénél vagy a minipill alkalmazásakor (4). 
Az LNG-IUS-t használóknál a szérum ösztradiolszintje az 
élettani tartományon belül marad, megegyezik az egészsé-
ges, fogamzó képes, hormonkészítményt nem alkalmazó 
nôk nél mértekkel. Az eszköz a tüszôrepedést (ovulációt) 
általában nem gátolja, ehhez ugyanis több mint napi 50 μg 
levo nor geszt rel kibocsátására lenne szükség. Az LNS-IUS-t 
vi se lôk 85%-ának tü szô éré se szabályos, de elôfordulnak tü-
szô re pe dés nélküli (ano vu la to ri kus) vagy elhúzódó sár ga-
test sza ka szú ha vi vér zé sek is (4).

A Mirena® eredményes fogamzásgátló hatása több össze-
te vô jû, melyek közül a leglényegesebb a helyileg jelentôs 
mennyiségben lévô gesztagén hatására kialakuló méh nyál-
ka hár tya-sor va dás és az ún. stroma decidualizáció, valamint 
a nyakcsatornában lévô nyák sûrûvé, nyúlóssá válása. Fon-
tos továbbá a hímivarsejtek mûködésének és mozgásának 
több ponton tör té nô gátlása és az idegentesthatás. 

LNG-IUS alkalmazásánál a ßHCG-szint emelkedését nem 
figyelték meg, és a méhüregben sem találtak megterméke-
nyített petesejtet, következésképpen a módszert nem veté-
lést elô idé zô ként tartják számon (4).
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Jarvela és munkatársai (5), más szerzôkhöz hasonlóan, kis 
esetszámú vizsgálatukban a fogamzó képes korú, LNG-IUS-t 
vise lô nôk 30%-ánál fedeztek fel panaszokat nem okozó pe-
te fé szek töm lôt három hónappal az eszköz felhelyezését kö-
ve tô en. Ezekben az esetekben a szé rum ösztra diol szintje is 
emelkedett. Négy hónap elteltével mindegyik töm lô vissza-
fej lô dött, anélkül, hogy az eszközt el kellett volna távolítani. 
Ismert, hogy a progesztagén hatásra kialakuló pe te fé szek töm-
lôk szokásosan elmúlnak, ezért szö vôd mé nyek, panaszok hi-
ányában beavatkozást vagy rendszeres ultrahang el le nôr zést 
nem igényelnek (4, 6).

Az LNG-IUS felhelyezése elôtt igen lényeges tájékoztat-
ni a nôket arról, hogy a havi vérzés jellege megváltozik. 
A köztes vérzés, pecsételés gyakran elôfordul az eszköz fel-
helyezését követô néhány hónapban, de a hatodik hónapig 
fokozatosan megszûnik. Gyakori, hogy a vérzés jelentôsen 
csökken vagy teljesen elmarad. A vérzés mennyisége sú-
lyos menorrhagiában is akár 80%-kal csökken. 

Szoptató anyáknak az ACOG (American College of Obste -
tricians and Gynecologists) és a WHO (World Health Orgac-
nization) ajánlása szerint a Mirena® a gyermekágyas idô szak 
hatodik hete után helyezhetô fel (7). Ha a kismamának szü-
lés után igénye van fogamzásgátlásra, még a várandósság 
utolsó harmadában javasolt a módszer kiválasztásával és 
alkalmazásával kapcsolatban tanácsot és tájékoztatást adni. 
A tartósan szoptató anyáknál különös jelentôsége van az idô-
zí tés nek és a választott módszer egyéb hatásainak (7).

Shaamash és munkatársai (8) egy háromszázhúsz fôs, szop-
tató anyák körében végzett vizsgálatukban összehasonlítot-
ták a LNG-IUS és a réz spirál (Cu T380A IUD) tejelválasz-
tásra és a csecsemôk növekedésére, valamint fej lô dé sé re 
gyakorolt hatásait a szülést követô elsô évben. Az eszközök 
felhelyezésére a gyermekágyas idô szak hatodik–nyolcadik 
hetében került sor. Terhesség egyik kezelési csoportban sem 
fordult elô. Vizsgálatukkal megerôsítették, hogy a Mirena® 
alkalmazása nem befolyásolta negatívan sem a szoptatást 
(beleértve az idô tar ta mát és az etetések gyakoriságát is), 
sem pedig a cse cse môk növekedését, illetve fej lô dését.

A LNG-IUS alkalmazásának folytatása párhuzamos az elé-
gedettséggel. A kezelés folytatásának arányai az elsô évben 
76-95%, öt év után 40-90% között mozognak (4).

ÖSSZEGZÉS  Ebben a rövid összefoglalóban csupán néhány 
kérdés megtárgyalására volt lehetôség. Megállapítható:

• a hosszú hatású fogamzásgátlás esetén különösen fontos 
az egyéni igények érvényesítése,

• felhelyezést megelôzô gondos tájékoztatás a Mirena® tu-
lajdonságairól, illetve a várható hatásokról és teendôkrôl 
bizonyítottan növeli a beteg együttmûködését és megelé-
gedését (4). 

A biztonságos és eredményes kezelés elôfeltételei közül meg-
em lí ten dô az elôzetes gondos kivizsgálás és kórtörténet je len tô-
sé ge, az esetleges ellenjavallatok kiszûrése, a méhnyak- vagy 
hüvelygyulladás felhelyezést megelôzô gyógyítása, a szak sze-
rû felhelyezés és az elôírt ellenôrzô vizsgálatok betartása.
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1. AZ EGYSZERÛ ÉS ÖSSZETETT  
IDEGEN ORVOSI SZAVAK ÍRÁSA

BEVEZETÉS  Az egyszerû és az összetett idegen köz- és szaksza-
vakat, beleértve az idegen orvosi szavakat is, kétféleképpen ír-
hatjuk: eredeti nyelvüknek megfelelô írásmóddal vagy magya-
rosan. Az eredeti nyelvnek megfelelô írásmódot forrásnyelv 
szerinti vagy idegenes írásmódnak nevezzük. 

NEM LATIN BETÛS IDEGEN SZAVAK  A nem latin betûs nyelvek (pél-
dául: görög, japán, kínai, orosz stb.) szavait, kifejezéseit kivé-
tel nélkül – a közszavakat és a tulajdonneveket is – a magyar 
ábécé betûivel átírjuk; lehetôleg közvetlenül a forrásnyelvbôl 
és nem más nyelv közvetítésével. Az idegen írásrendszerû 
nyelvek átírási szabályait külön kézikönyvek tartalmazzák, az 
alapelv: a szavakat az eredeti nyelv kiejtése és/vagy írásképe 
alapján írjuk át. A betûírású nyelvek esetében az írásképnek 
kisebb-nagyobb szerep jut a kiejtés mellett, míg a szótag- vagy 
fogalomírású nyelveket kizárólag a kiejtés alapján alakítjuk át. 
Nehézséget az okozhat, ha egy nyelvrôl nehéz eldönteni, hogy 
latin betûs írású-e vagy sem. Léteznek ugyanis olyan nyelvek, 
amelyek párhuzamosan több írásrendszerrel is élnek. 

Néhány idegen, nem latin betûs nyelvbôl – elsôsorban a görög 
ábécébôl (α, ß, ð stb.) – származó betût elsôsorban a szaknyel-
vek némelyike megtartott. Ezeket többnyire kiegészítô betûként 
alkalmazzuk az orvosi-biológiai nyelvben (vö. tartozékbetûk).

LATIN BETÛS IDEGEN SZAVAK  Ezeket elméletileg idegenesen és ma-
gyarosan is írhatjuk. Magyarosan azonban csak azokat, amelyek 
nyelvünkbe többé-kevésbé már beépültek, azaz jövevénysza-
vakká váltak. Az idegen szavak természetérôl, jövevényszóvá 
válásukról a szótárakból tájékozódhatunk.

AZ ORVOSI LATIN (GÖRÖG)  A latin (görög) alapú orvosi nyelv 
– egy sze rû en mondva: orvosi latin (görög) – a késô latin kor-
szakban alakult ki, s nem a korai (klasszikus) idôszakban. 
A korai és a késô latin nem azonosítható egymással. „A késôi 
latint ugyanis nem a római aranykor emberei beszélték, hanem 
– lingua franca lévén – különbözô anyanyelvû népek tanult em-
berei, akinek ajkán a latin szavak kiejtése természetesen többé-
kevésbé saját nyelvük hangrendszeréhez idomult” (Mitsányi 

2007). Az orvosi latin (görög) már kezdetektôl a sokban módo-
sult latinból fej lô dött, s különbözô, az orvosi nyelvet meghatá-
rozó nyelvek, mint például a német, közvetítésével formálódott 
nemzedékeken keresztül. Másrészt „nem tisztán természetes 
nyelvi kép zôd mény, hanem a szakszavak jó része mestersége-
sen jött létre (latin alapon görög–latin elemekbôl akár kü lön bö-
zô nyelvekben)” (Laczkó 2007).

PÉLDA  tuberkulózis (tuberculosis)

„A tuberculum ’kis daganat, göcs, gümô’ jelentésben a szótárakban is jelzett mó-
don újkori szó, ám például a Finály-szótárban sem találunk tuberculosis formát, 
de a kétkötetes Karl Ernst Georges-félében sem. Nem véletlen. Ugyanis tipikusan 
orvosi mûszó, „hibrid” forma, hiszen a latin fônévi tövön jellegzetes görög képzô 
szerepel, a -σις, amely a görögben igébôl (!) képez fônevet a cselekvés elvont fo-
galmának a jelölésére (lásd diagnózis – διάγνωσις, ahol az összetétel utótagja a 
γνώμω ’mond’ ige). Az orvosi mûnyelvben azonban ezt a képzôt jellemzôen beteg-
ségnevek létrehozására kezdték el használni (cirrhosis/cirrózis, sclerosis/szklerózis, 
scoliosis/szkoliózis, avitaminózis, fibroelastosis, granulosis stb.)” (Laczkó 2007).

Az „élô latin nyelvek” (indoeurópai nyelvek) az eredeti latin 
szavak kiejtését és írását is legtöbbször módosították (infectio 
– angolul: infecion).

A magyarországi orvosi latin (görög) szavak jelentôs részét 
eleve idegen nyelvi közvetítéssel, többnyire a német nyelvbôl 
vettük át. Jó példa erre az ortopédia szakszó, amely a franci-
ában keletkezett görög elemekbôl, latinos formában íródott 
(orthopaedia), s a magyarba minden bizonnyal német közve-
títéssel került át.

MAGYAROS VAGY LATINOS ÍRÁSMÓD  A latinos és a magyaros 
írásmód elveit a magyar orvosi nyelvben az Orvosi helyesírás 
szótár rögzíti. Az akadémiai állásfoglalás szerint mind a latinos, 
mind a magyaros írásmódnak megvan a maga létjogosultsága. 
Két általános rendezô elvet kell figyelembe venni. Az egyik a 
köznyelvivé válás szerinti rendezô elv, a másik a szövegfajták 
és az olvasó szerinti rendezô elv, de az ún. környezethatás is 
lényeges.

1. A köznyelvivé válás szerinti rendezô elv
A köznyelvivé válás szerinti elv azt jelenti, hogy ha egy szak-
szó vagy -kifejezés a köznyelvben már meghonosodott, va-
gyis a mindennapi nyelvben már széles körben ismert, akkor 
törekszünk a magyaros írásmódot érvényesítésére. Minden 
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olyan orvosi szóra alkalmazandó ez a szabály, amely már meg-
található a magyar nyelv értelmezô szótáraiban, illetôleg ér zé-
kel he tô en közkeletûvé vált. Például: embrió, diagnózis, szind-
róma, tetanusz, katéter, szifilisz, diabétesz stb. Elsôsorban a 
betegségeneveknél azonban a szótár a szakszövegeknél elfogad-
ja a latinos írásmódot is (például syphilis, diabetes melli tus).

2. A szövegfajták, olvasók szerinti rendezô elv
A szövegfajták, olvasók szerinti rendezô elvet két pont taglalja. 
Ezek közül az elsô kimondja: az orvos olvasóknak szánt szak-
mai szövegekben általában a latinos írásmód következetes al-
kalmazását kell elfogadottnak tekinteni még egyes közkeletûvé 
vált szakszavak esetében is. Például: extra systole, thrombosis. 
Az orvosi szakszövegekben latinosan írt szavak a következô 
fogalomrendszerek köré csoportosíthatók: anatómiai, kór-, élet- 
és szövettani nevek, kórokozók nevei, betegségmegnevezések, 
mûtéti eljárások, védett gyógyszernevek (védjegyzett nevek). 
Még orvosi szövegekben is magyarosan írjuk azonban a kö vet-
ke zô ket: tudományágak és szakterületek nevei, orvosi technikai 
eljárások, mû sze rek nevei, kémiai vegyületek és gyógyszerha-
tóanyagok nevei, a társtudományok szakkifejezései akkor, ha a 
társtudományokban már magyarosan írandók.

Ezzel szemben a széles olvasóközönségnek, vagyis nem szak-
ember olvasóknak szánt ismeretterjesztô szövegekben le he-
tô ség szerint a magyar megnevezéseket célszerû alkalmazni, 
sôt az ilyen közleményekben a rendszertani nevek és a védett 
gyógyszernevek kivételével a következetesen alkalmazott kiej-
tésszerinti (fonetikus, magyaros) írásmódot elfogadottnak kell 
tekinteni (de zárójelben a latinos forma is megadható). 

Az Orvosi helyesírási szótár vagylagos, azaz latinos és ma-
gyaros írásmódú szavai között vannak szabad és kötött hasz-
nálatú formák. A szabad használat azt jelenti, hogy a szerzô 
egyéni döntése, hogy melyiket használja, a döntés elsôsorban 
a tudományos vagy a népszerûsítô szándéktól függ (katatónia/
cata to nia). A kötött használatú formák esetében a magyaros 
köznyelvi alak mellett foglal ugyan a szótár állást, ezt tartja 
általánosnak, gyakran azonban, fôképp a betegségneveknél, az 
orvostudományi érdekek és a hagyományok miatt a latinos for-
mákra is szükség van (asztma/asthma, dekompresszió/de comp-
res sio). Ám, ha az idegen kifejezések magyar megfelelôi is 
ismertek, a tudományos munkákban és az ismeretterjesztôkben 
is elsôsorban azokat alkalmazzuk.  

3. Az ún. környezethatás
Lényeges szempont az ún. környezet hatása is. A vagylagos, 
magyaros és latinos írásmódú szavak összetételbe vagy szó-
szerkezetébe kerülésekor azt kell figyelembe venni, hogy az 
összetétel másik tagja, illetôleg a szerkezet másik eleme mi-
lyen írásmódú. A magyaros írásmód mellé a magyaros alakot 
válasszuk, és fordítva. 

PÉLDÁK báziscsere (és nem *basiscsere), gyomorluesz (és nem *gyomorlues), 
bifokális lencse (és nem *bifocalis lencse). 

Ha a szóegyüttesekben sem a magyaros, sem a latinos jelleg 
nem kerül túlsúlyba, akkor a vagylagosság az összetételekben 
és szerkezetekben is érvényesíthetô a szövegformának, a cél-
nak megfelelôen. 

PÉDÁK prosztatahipertrófia/prostatahypertrophia, vénatrombózis/venathrombop-
sis, lumbális anesztézia / lumbalis anaesthesia.

„A nyirokcsomók meghatározásában fontos a nôgyógyász számára, hogy nyilatkoz-
zunk a kismedencei erek – a közös, a külsô és belsô csípôerek (aa. et vv. iliaca 
communis, externa és interna) – mentén elhelyezkedô nyirokcsomókról, a nervus 
obturatoricus melletti nyirokcsomók, valamint a fôerek körüli (paraaorticus, 
paracavalis) nyirokcsomók helyzetérôl.” 

Megjegyzés: Ez a mondat a szaktudományok képviselôinek szól, a latin szakkifejezések feltünteté-
sét, valamint a latinos helyesírást alapvetôen ez indokolja. (A Nôgyógyászati Onkológia alapján.) 

„Klinikai tünetek: a gyermekek gyors kifáradásról, az Achilles-ín tapadása körüli 
nyomásérzékenységrôl, saroktáji fájdalomról panaszkodnak. A fájdalom a lábfej 
emelésekor fokozódik, a talpi hajlításnál csökken. Különösen a lépcsôjárás nehéz.” 

„A betegség kezelése: ha a folyamat elôrehaladottabb, akkor az ízületet azonnal fel-
tárjuk, szívó-öblítô drént helyezünk be, és azonnal széles spektrumú antibiotikum 
adását kezdjük meg.” 

Megjegyzés: A két szövegrész a nagyközönségnek szól, így kerüli az idegen szakszavak használatát. 
Magyaros írásmóddal célszerû élni abban az esetben, ha az idegen szó nem kerülhetô el (drain → 
drén). (A Heim Pál Kórház Gyógyhírek címû havilapja alapján.)

AZ IDEGEN SZAVAK ALAPFORMÁJÁNAK ÍRÁSMÓDJA  Az idegen 
szavak magyaros (magyar) és a forrásnyelv szerinti, azaz ide-
genes írásmódjára vonatkozó helyesírási szabályok, ha nem is 
mindenben, de alapvetôen útba igazítanak. 

A MAGYAROS ÍRÁSMÓD SZABÁLYAI  A szabály egyszerûen megfogal-
mazható: a magyaros vagy magyar írásmód azt jelenti, hogy az 
idegen szavakat, a kiejtésüket tükröztetô magyar hangjelölés 
szabályai szerint írjuk (mikroszkóp, izotóp, hisztamin, digitá-
lis). Az alapszó magánhangzójának kiejtésszerinti megnyúlását 
a magyarosan írt idegen szóban – ellentétben az idegenesen 
írttal – jelöljük (incurabilis/inkurábilis, incretio/inkréció). Ám 
kivételek elôfordulnak: egy-egy magyarosan írt alakban, a ha-
gyomány szerint, a magyar kiejtéstôl eltérô elemek is megma-
radhatnak (millió, futball). 

Nehézségek: a ch, az x és a qu helyesírási szabályai. 

PÉLDÁK  A ún. h-féle ch-t (mechanika, technika, pszichológia), amely többféle 
hangértékû is lehet, a magyarban túnyomórészt a h-val kezeljük azonos értékben, a 
helyesírás pedig általában megtartja az idegen kétjegyû betût.  

Az x írásmódja a kiejtésétôl függ: a ksz-nek ejtett x-et általában meghagyjuk (oxi-
gén, excretum [exkrétum], excízió), ritkán ksz-szel átírjuk (eksztázis); a gz-nek ejtett 
x-et rendszerint gz-re változtatjuk (egzakt, egzisztencia), az orvosi szaknyelvben 
azonban legtöbbször megtartjuk (exogámia, exanthema, exocrin)
 
Megjegyzés: a ch-ra és x-re végzôdô szavak -val, -vel és -vá, -vé ragos alakjaiban a rag hasonult mással-
hangzóját h-val vagy sz-szel írjuk: almanachhal, fixszel.

A qu betûegyüttes helyett mindig kv-t írunk a jövevényszavakban (antikvárium, 
kvalitás, kvantitatív). 

AZ IDEGENES ÍRÁSMÓD SZABÁLYAI  A latin betûs írásrendszerû nyel-
vek bôl átvett idegen szavakat mindig eredeti nyelvüknek meg-
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fe le lô en írjuk (menorrhagia, microcheria), a magyarban nem 
használatos, mellékjeles betûket (ċ, ĕ, į, ų, ã, ň, ğ, ä stb.) is meg-
tartjuk (Gdaňsk). 

Megjegyzés: Ha a szövegben nem tudjuk a mellékjeles betût megjeleníteni, az 
alapbetût írjuk, a mellékjelet elhagyjuk (Gdaňsk helyett Gdansk). Ez elfogadott 
szükségmegoldás; a szó kiejtés szerinti átírása azonban teljességgel kerülendô (pél-
dául Gdansk helyett nem írhatunk *Gdanszk-ot). 

Az orvosi szaknyelvben különösen ügyelni kell arra, hogy ide-
genes írásmód esetén ne használjunk magyar ékezeteket, azaz ne 
keverjük a kétféle írásmódot (például az -alis, -aris végzôdésû 
melléknevekben: sagittalis és nem *sagittális, perifascicularis 
és nem *perifasciculáris). Neutropenia és nem *neutropénia, 
ámbár neutropéniának (é-vel) ejtjük.

A fenti szabály alól kivételnek csak a nemzetközileg elfogadott 
helyettesítések számítanak: Þ → th, ŋ → ng, œ → oe, ß → ss, æ → 
ae, ð → dh, øә → oe.

AMIT NEM SZABAD  Az idegen eredetû szavak írásánál a leggyako-
ribb hiba a magyar és az idegen írásmód keveredése.

PÉLDÁK
Helyes Helytelen
blastema; blastogen/blasztogén blastéma; blastogén, blasztogen
dysgenesis/diszgenezis   dysgenezis, disgenezis, dyszgenesis, dyszgenezis
deceleratio/deceleráció  decelerátio, decelerátió, deceleracio, dcelerácio
cysta/ciszta; cysticus/cistikus  cyszta, cista; cystikus, ciszticus, cysz ti cus, cysztikus
nephrologia/nefrológia nephrológia, nefrologia
cyanosis/cianózis  cianosis, cyanósis, cyanózis, cia nó sis, cyanozis, 

cianozis

AZ IDEGEN SZAVAK TOLDALÉKOLÁSÁNAK SZABÁLYAI  Az egy-
sze rû és az összetett idegen szavak toldalékolása attól függ, 
hogy a magyarban létezô, illetve hagyományosan elfogadott 
vagy szokatlan betûre, betûcsoportra végzôdnek. 

A MAGYARBAN MEGSZOKOTT BETÛRE VÉGZÔDÔ IDEGEN SZAVAK  A ma-
gyarban megszokott hangértékû betûre végzôdô, magyarosan 
és az idegenesen írt egyszerû és összetett idegen szavakhoz a 
toldalékot (ragot, jelet és a képzôt is) mindig közvetlenül írjuk. 

PÉLDÁK •  mikroszkóp: mikroszkópos, mikroszkóposan, mikroszkóppal
 •  izotóp: izotópot, izotóppal, izotópos
 •  digitális: digitálisan

Továbbá: hirsutismusos, fascicularist, excretumot, exkrétumot, retinoblastomapros-
teint, dopaminreceptorok

Megjegyzés: A -val, -vel és -vá, -vé rag v-je a mássalhangzót jelölô, megfeleltethetô hangértékû 
nem magyar betûre vagy betûkapcsolatra végzôdô idegen szavak utolsó mássalhangzójához teljesen 
hasonulva kapcsolódik a szó kiejtésének megfelelôen: appendixszel, amphitrichhel, pancreasszal, 
cholelithtel, nystagmographfal.  

A toldalékot a betût tükröztetô kiejtéstôl eltérô, de a magyarban megszokott betûre 
végzôdô idegen szavakhoz is közvetlenül kapcsoljuk (catgut [ejtsd ketgöt], catgutöt 
használt, catguttel varrt). A toldalékot a kiejtésnek megfelelôen választjuk, az utol-
só betû hangértéke számít (catguttel és nem *catguttal).

A MAGYARBAN SZOKATLAN BETÛRE VAGY BETÛEGYÜTTESRE VÉGZÔDÔ IDE-

GEN SZAVAK  Ha az idegen szó néma betûvel vagy a magyartól 

me rô ben szokatlan betûegyüttessel végzôdik, a toldalékot kö tô-
jel lel kapcsoljuk. 

PÉLDÁK curettage-t végeztek (A curettage – ejtsd [küretázs] – szó a magyarban 
idegen betû kap csolattal végzôdik.); curette-t végeztek (A curette – ejtsd [küret] 

– néma betûvel végzôdik.)
 
Megjegyzések: A -val, -vel és -vá, -vé rag v-je a néma betûre vagy szokatlan betûcsoporttal végzôdô 
idegen szavaknál az utolsóként kiejtett mássalhangzóhoz hasonul: curette-tel, curettage-zsal.     

 
Jóllehet az akadémiai állásfoglalás az idegen szavak toldalékolá-
sára vonatkozóan egyértelmû, gondot okozhat azonban az, hogy 
mely betû együt te sek tekinthetôk a magyarban szokatlannak. Az 
orvosi helyesírásban különösképpen a latin ae vég zô dés kérdé-
ses. Nyilvánvaló, hogy a magyar nyelv ezt a ket tôs hang zó- (dif-
tongus-) jelölést nem ismeri, ám kérdés, ez elégséges indoknak 
tekinthetô-e ahhoz, hogy a toldalékot kö tô jel lel kapcsoljuk. A 
gyakorlat – a felmérések szerint – hajlik a kö tô je les írásmód-
ra, a helyesírási szótárak példái azonban mást sugallnak. Egy-
részt a magyarban ugyancsak szokatlannak te kint he tô hosszú 
magánhangzós végzôdés után nem teszünk kö tô je let: Water-
looban, valamint éppen az Orvosi helyesírási szótár nyelvi-he-
lyesírási tudnivalói között a következô latin (görög), valamint 
angol nyelvi példákat találjuk: displayjel, cholelithtel, nystagh-
mographfal. Jóllehet ezek mássalhangzós vég zô dé sek, a nyelvi 
hasónlóság okán mégis azt az állásfoglalást kell képviselnünk, 
hogy az ae kettôshangzó betûegyüttese után a toldalék kötôjel 
nélkül kapcsolódjon: curriculum vitaeje, Bacillus influenzaet.

A SZÓVÉGI MAGÁNHANGZÓK VÁLTOZÁSA TOLDALÉKOLÁSKOR

A MAGYAR TOLDALÉKOK ELÔTTI MAGÁNHANGZÓ-VÁLTOZÁSOK  Ha egy ide-
gen szó rövid magánhangzóra végzôdik, a magyar toldaléko-
lásnál a tô végi magánhangzó nyúlását jelölni kell. Tehát ha az 
idegen szavakhoz magyar toldalékot kapcsolunk, a szóvégi a, e, 
o és ö kiejtésbeli megnyúlását az írásban is jelöljük.

PÉLDÁK  Magyarosan írt jövevényszavak: limfográfia, limfográfiát, lim fo grá fiá-
val, limfográfiás; excízió, excízióval, exciziót, excíziós

Idegenesen írt szavak: gonadoblastoma: gonadoblastomát, gonadoblastomák, ga-
na do blas to máról; lymphocyta: lymphocytás, lymphocyták, lymphocytákat; neut ro-
pe nia: neutropeniás, neutropeniát; syncope: syncopét, syncopénak.
 
Megjegyzés: A szóvégi magánhangzónyújtás nem érvényesíthetô az ae végzôdésû latin birtokos 
viszonyt kifejezô szavakban, mert a szóvégi ae-val jelölt, de már kiejtésében é-ként megjelenô ma-
gánhangzó önmagában is hosszú. 

A magánhangzó az alapszóban magyaros toldalékoláskor sem 
nyúlik meg (blastomában, blastemát és nem *blastómában, 
blas té mát, laparotomiát és nem *laparotómiát).

AZ IDEGEN EREDETÛ KÉPZÔK ELÔTTI MAGÁNHANGZÓ-VÁLTOZÁSOK  Az ide-
gen kép zôvel ellátott magyarosan írt idegen szavak egy részé-
ben a szótô hosszú magánhangzója rövidre változik. Ezek a 
kép zôk leggyakrabban a következôk: -izmus, -ista, -itás, -itál, 

-izál, -ikus, -ális, -áris.

PÉLDÁK passzív: passzivitás; periódus: periodikus; típus: tipikus, tipizál; mik-
roszkóp: mikroszkopikus; struktúra: strukturális
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Sajátosan azonban a szótárak tanúsága szerint ez a magánhang-
zó-változás nem mindig következik be.

PÉLDÁK bázis: bázikus; biokémia: biokémikus; hisztéria: hisztérikus, hisztéri-
ka; utópia: utópisztikus, utópikus

 
Az idegen képzôjû idegenesen írt szóban a magánhangzók kiej-
tésbeli megnyúlását az írásban nem jelezzük – a szó belseji a, e, 
o és ö helyett tehát nem írunk á-t, é-t, ó-t és ô-t. 

PÉLDÁK craniofacialis és nem *craniofaciális
 ileocaecalis  és nem *ileocaecális 
 parenteralis és nem *parenterális 
 paravaginalis  és nem *paravaginális
 fillicularis  és nem *folliculáris
 muscularis  és nem *musculáris

Megjegyzés: Nehézséget okoznak azok az idegen képzôs idegen szavak, amelyek 
ilyen képzôs alakjukban magyaros és idegenes formában is írhatók.  

 
PÉLDÁK vulgaris, vulgáris; vulnerabilis, vulnerábilis; permeabilis, permeábi-
lis; permeabilitas, permeábilitás; motilitas, motilitás; cellularis, celluláris

 
A latinos és magyaros írásmód közötti választást egyrészt a 
szövegtípus, másrészt a szövegkörnyezet dönti el (lásd fenn).

SZÓÖSSZETÉTELI UTÓTAGOK KAPCSOLÁSA  A magyar helyes-
írás szabályai szerint az idegen szavakat vagy idegen szót is 
tartalmazó szóösszetételeket egybeírjuk (a 6 : 3-as szabályt is 
figyelembe véve), kivéve, ha az idegen szókapcsolat a forrás-
nyelvben különírva fordul elô.

1. Ha a szóösszetételi kapcsolatban magyar vagy magyarosan 
írt idegen szó van, értelemszerûen egybeírjuk az utótaggal, azt 
tehát közvetlenül kapcsoljuk.

PÉLDÁK 
idegenesen írt szó + magyar vagy magyarosan írt jövevényszó
cellulitiskezelés, pancreasdaganat, pacemakermûködés, pacemaker-visszaültetés, 
promoteraktivitás, papillomavírus, ileuminfekció, psoashólyag;
 
magyar vagy magyarosan írt jövevényszó + magyar vagy magyarosan írt jövevényszó
proteinképzôdés, vírusnukleinsav-átíródás, herpeszvírus, leukémiavírus;

Megjegyzések: Egy újabb szóösszetételi tag kapcsolódását is egybeírjuk a szótagszámlálás szabá-
lyai szerint: papillomavírus-gén, togavíruscsalád, víruspromoter-aktivitás, herpeszvírus-tenyésztés, 
psoashólyagmûtét.

Ha az elôtag utolsó betûje néma vagy a magyarban nem megszokott betûegyüttesre 
végzôdik, az utótagot kötôjellel kapcsoljuk: stroke-kezelés.

Ha egy idegenesen írt szó eleve tartalmaz kötôjelet, az összetételi utótagokat kü-
lönírjuk: follow-up vizsgálat.

Az idegenesen és magyarosan írt szavak egybeírása az igényes 
nyelvhasználatban, ha lehetséges, kerülendô (a daganatelha-
lás kifejezés például választékos megoldás a tumornekrózis, 
tumornecrosis helyett). Az orvosi irodalomban mindennek el-
lenére, az efféle felemás írásformák óhatatlanul, s nem is oly 
ritkán elô for dul nak (epitheliomagén, retino blastomafehérje).

2. Ha a szóösszetételi kapcsolatban mindegyik tag idegenesen 
írt szó, két lehetôség van.  

a) Ha egy szerkezetet a forrásnyelv szabályainak megfelelôen 
használunk, akkor az eredeti helyesírásukon nem szabad vál-
toztatni. 

PÉLDÁK 
•  cancer registry, nerve impalse, risk factor, impact factor, protein uptake;
•   necrosis tumoris, prolapsus uteri, musculus piriformis, falx cerebri, carcinoma 

colli, ligamentum ovarii;
 
Megjegyzés: A fenti angol és latin szerkezetek az eredeti nyelv szabályai szerint alakultak, így a 
különírást meg kell tartani.

b) Ha a két szó összekapcsolódása az eredeti nyelvi szerkesz-
tésmódtól eltér, vagyis a magyar nyelv szabályai szerint jön 
létre, akkor a helyesírása is a magyar nyelvnek megfelelô for-
mát fogja mutatni. 

PÉLDÁK tumornecrosis, uterusprolapsus, coloninfectio, collumcarcinoma, ova-
ri um ligamentum, vaginadescensus, uterushypertrophia;
 
Megjegyzés: Ez a lehetôség szinte kizárólag az orvosi latin (görög) szerkezetekre vonatkozik, mert 
ezek ilyen formában a forrásnyelvben nem fordulnak elô (a tumornecrosist a latin nyelvben csak bir-
tokos jelzôs szókapcsolatként lehetne használni [necrosis tumoris]). 

Elôfordulhat, hogy az angol orvosi nyelvben valamely ugyanúgy írt szószerkezet 
tagjai a magyar szövegkörnyezettel megegyezôen, de különírva állnak egymás 
mellett (tumor necrosis). Ilyenkor kétely támad, hogy ez vajon forrásnyelv szerin-
ti-e. Jóllehet szabály nincs, az ésszerûség arra utal, hogy az angolban a latin ere-
detnek megfelelôen írt szószerkezeteknél a latint tekintsük a forrásnyelvnek (ezért 
tumornecrosis és nem *tumor necrosis a helyes írásmód). Ám, ha az angolban nem 
a latin eredeti írásformát alkalmazzák (infection, infectio helyett), az angol a forrás-
nyelv (colon infection, de coloninfectio; toumornecrosis). A tumor és a supressor 
szavak latin eredetûek, ezért – annak ellenére, hogy angolul tumor supressor-ként 
(külön) írják – magyar szövegben tumorsupressor a helyes írásmód. Latinul ugyan-
is supressor tumoris lenne. De: tumor supressor gene már angol kifejezés, hiszen a 
latinban ekként nem fordul elô.  

Megjegyzés: Az orvosi szakirodalom írásgyakorlatában elterjedt az idegen és a 
magyar szavakból álló szóösszetételek kötôjellel való összekapcsolása, noha ilyen 
szabályt az akadémiai helyesírás soha nem alkotott. A vitaminhiány, a molekulasúly 
például ugyanolyan nyelvtani szerkezet, mint a thymusmûködés, a pancreasmirgy 
stb.; semmi nem indokolja a különbözô írásmódjukat (például, hogy *pancreas-mi-
rigy vagy thymus-mûködést stb. írjunk).

KÉPZÔSZERÛ UTÓTAGOK KAPCSOLÁSA  A képzôszerû utótago-
kat ugyanolyan szabályok szerint kapcsoljuk, mint a szóössze-
tételi utótagokat. Ezeknek az utótagoknak magánhangzónyújtó 
hatásuk nincsen (azaz allegrószerû és nem *allegrószerû a 
meg fe lelô írásmód).

PÉLDÁK lymphocytaszerû, leucocytaféle, allergiafajta, allegroszerû, stroke-szerû 

 

IDEGEN ÖNÁLLÓTLAN ELÔTAGOK KAPCSOLÁSA  Az önállótlan 
idegen elôtagokat a magyar helyesírás szabályai szerint, egy-
beírjuk az utánuk következô szavakkal (ortovegyület), önállót-
lan utótagokkal (ortopédia) és egymással (ortoradiográfia) is. 
Az orvosi nyelv latin (görög) szavai között sajátosan sok o-ra 
vég zô dô, idegen elôtag fordul elô, amely eredetileg egy görög 
kö tô hang zó lehetett az ógörög összetett szavak elô- és utótagja 
között, s késôbb analógiássá vált. 
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PÉLDÁK craniofacialis, mucoviscidosis, myohaemoglobin, gynaecomastia, kiro-
plasz ti ka, klinikopatológia, laryngoscopia, laparotomia, logopédia, lymphadenoa-
pathia, lumbosacralis, myocardium, myogen, seropurulens, szerológia;

Többes elôtagú szavak: otolaryngophalangealis, gastroduodenalis, myofibroblastok, 
neoangiogenesis;
 
Megjegyzés: Ezekben a szavakban fokzottan érvényesül a környezet hatása, azaz az eló- és az utóta-
got nem írhatjuk különféle (magyaros és idegenes) írásmóddal, egyetlen szóban a kétféle írásforma 
nem keveredhet (thrombocyta és nem *thrombocita; thromboprophylaxis és nem *thromboprofilaxis, 
ortopédia és nem *ortopaedia). Elôfordulnak azonban olyan önállótlan idegen elôtagot tartalma-
zó szerkezetek, amelyeket egészében magyaros és idegenes formában is egyformán írhatunk: 
ortosztatikus/orthostaticus. 
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2. KÜLÖN SZAVAKBÓL ÁLLÓ IDEGEN KIFEJEZÉSEK 
ÍRÁSA AZ ORVOSI NYELVBEN

IRÁSMÓD  A több szóból álló, latin (görög) vagy más idegen 
nyelvi szókapcsolatokat (szakkifejezéseket, fogalmakat) az 
eredeti nyelvnek megfelelô szabályok szerint írjuk. Ez alól 
csak akkor teszünk kivételt, ha a szószerkezet elemei külön-kü-
lön kerültek át a magyarba, és a magyar nyelv szabályai szerint 
kapcsolódnak össze. 

PÉLDÁK conditio sine qua non; sine morbo; locus minoris resistentiae; excisio 
coli; in situ carcinoma; ruptura vaginae; per vias naturales; sectio caesarea;
 
Megjegyzés: a két- vagy többtagú idegen szerkezeteket, ha a forrásnyelv szerint kapcsolódnak, még 
akkor is az eredeti nyelv szabályai szerint írjuk, ha az egyik vagy akár az összes alkotóelemük már 
közkeletûvé vált, vagyis azokat már magyarosan is írhatjuk.  

 
Magyarosan írható  Magyarosan is írható idegen szavak
idegen szavak önállóan többszavas idegen szószerkezetben
bacilus Bacillus anthracis
dózis dosis effectiva minima
tuberkulózis tuberculosis bronchialis
professzor professor emeritus
diabétesz diabetes mellitus

Ez a szabály az angol nyelvû, többszavas kifejezésekre is vo-
natkozik.

PÉLDÁK 
•  second look (második betekintô) 
•   renin uptake (a renin a magyar szakirodalom is renin, következésképpen utótagja 

lehet magyar [reninfelvétel]) 
•   confidence interval (megbízhatósági tartomány; a confidence-tartomány kifejezés 

felemássága miatt nem szerencsés forma)
•   cardiovascular disease (célszerûbb magyarul használni: szív-ér rendszeri beteg-

ség, de a latin változata [cardiovascularis/kardiovaszkuláris betegség] is megszo-
kottabb, mint az angol) 

•  serum uric acid (szérumhúgysav)
•  body mass index (testtömegindex, testtömegmutató)

 
Nem tévesztendôk össze a forrásnyelv szerint kapcsolódó és 
a másként kapcsolódó idegen szószerkezetek. Az utóbbiak a 

magyar nyelvi szövegkörnyezetben alakultak ki, következés-
képpen írásukra a magyar helyesírás szabályai vonatkoznak. 
Például latin szövegben csak a ruptura vaginae kifejezés for-
dul elô, fordított, *vagina ruptura szerkezetben nem írható. 
A *vagina ruptura szókapcsolat a magyar nyelvben jött létre, 
és miután jelöletlen birtokos viszony, egybeírjuk, tehát vagi na-
rup tura a helyes írásmód. Segít a kettô megkülönböztetésében 
az is, hogy a szószerkezet a forrásnyelvben rendre ragozott for-
mában (rup tu ra vaginae) fordul elô, így egybeírása már csak 
ezért sem lenne indokolt. Hasonlóan: a latinban elôforduló gra-
viditas extra uterinalist, ha extrauterinális graviditásként írjuk, 
a magyar helyesírási szabályokat alkalmazzuk, ezért az a hang 
megnyúlása.

A MOLEKULÁK (GÉNEK, FEHÉRJÉK STB.) TÖBBSZAVAS ANGOL NEVEINEK ÍRÁSA  

A molekulák többszavas angol nevei az orvosi latinban (gö-
rögben) nem fordulnak elô, hiszen jószerivel csak az utóbbi 
évtizedekben keletkeztek angol nyelven. Az efféle molekulák 
angol, illetve a hivatalos magyar és/vagy magyaros nevüknek 
meg fe le lô en írhatók. Az eredeti angol nevek írásánál a magyar 
helyesírás szabályait nem alkalmazhatjuk, ezek az elnevezé-
sek ugyanis a forrás- és nem a magyar nyelvben keletkeztek. 
Sajnos, a hivatalos magyar nevét sokuknak még nem alkották 
meg, ez egyike a közeljövô sürgôs feladatainak. A felemás, an-
gol–magyar keverékírásmód nem fogadható el.

PÉLDÁK  
tumor necrosis factor, granulocyte-colony stimulating factor; growth hormone; 
monocyte chemotactic protein

Megjegyzések: Tumor necrosis factor (ez az eredeti angol írásforma), betûszói formája: TNF. 
Daganatelhalási faktor lehetne a magyar neve (hivatalos elnevezése még nincs); használják a 
tumornekrózis-faktor (magyarosan írt) megnevezést is. Nem írhatjuk keverve: *daganat necrosis 
faktor/factor, *tumor necrosis faktor; de magyarosan különírva sem (*tumor nekrózis faktor), mert 
többszörös jelöletlen birtokos viszony. 

Growth hormone (növekedési hormon) helyett nem írhatjuk, hogy *growth hormon (a hormon már 
magyaros írásmód), sôt a *growthhormon formát is mindenképpen kerülni kell (a magyarban kelet-
kezett összetett szó lenne idegen + magyar elemekbôl).

Elterjedt az efféle molekulák betûszavas írása, s ez nagyon 
elônyös, különösen a sokszavas kifejezéseknél: 

PÉLDÁK 
insuline-like growth factor (inzulinszerû növekedési faktor – IGF); hepatocyte 
growth factor / scatter factor (HGF/SF); carboxy-terminal cross-linked telopeptide 
of type II collagen (a II-es típusú kollagén karboxil-terminális végén keresztkötött 
telopeptidje – CTX); matrix metalloproteinase (matrix-metalloproteináz – MMP); 
receptor activator of nuclear factor-kB ligand (nukleáris faktor-kB-ligandum 
receptoraktivátora – RANKL)

 
TOLDALÉKOLÁS  Az idegen köznévi szószerkezetekhez a tol-
dalékot – beleértve a képzôt is – ugyanúgy kapcsoljuk, mint 
az egyszerû és összetett idegen szavakhoz, a szóvégi magán-
hangzók is akként nyúlnak meg. Ennek meg fe le lô en, ha az 
utótag a magyarban megszokott hangértékû betûre végzôdik, 
a toldalékot közvetlenül kapcsoljuk, de ha az utótag néma 
betûvel vagy szokatlan betûegyüttessel zárul, a toldalékot 
kötôjellel fûzzük. 
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PÉLDÁK 
A szerkezet utolsó tagja a magyarban megszokott betûre végzôdik:
erosio vera  erosio verát, erosio verában 
nervus opticus  nervus opticust, nervus opticusban, nervus opti cu sos
naevus pigmentosus  naevus pigmentosust, naevus pigmentosusban, naevus 

pigmentosusos
graviditas abdominalis  graviditas abdominalist, graviditas abdominalissal
sine morbo sine morbót
insuline-like growth factor insuline-like growth factort
monocyte chemotactic protein monocyte chemotactic proteinben
body mass index body mass indexet 
 
Megjegyzés: az utótag szóvégi magánhangzója toldalékoláskor ugyanúgy változik, mint az egytagú ide-
gen szavaknál; A szóvégi a, e, o és ö  ejtésbeli megnyúlását tehát ezekben a szerkezetekben is jelöljük.

A szerkezet utolsó tagja a magyarban nem megszokott betûre végzôdik:
sign de peau d’orange-t  narancshéjtünetet; (az orange szó utolsó hangját a 

magyarban szokatlan betûegyüttes jelöli) 
défense musculaire-t   izomvédekezést; (a musculaire utolsó betûje néma) 
growth hormone-t   növekedési hormont, (a hormone utolsó betûje 

néma), 
growth hormone-nal  növekedési hormonnal 
intrauterin contraceptive device-t méhen belüli eszközt (IUD)
device-szal eszközzel, nem *device-cel 
 
Megjegyzés: a toldalék a kiejtésnek megfelelôen illeszkedik a szerkezethez.

 

KÉPZÔSZERÛ UTÓTAGOK KAPCSOLÁSA  A képzôszerû utótago-
kat az idegenesen írt szószerkezetek utótagjához közvetlenül 
kapcsoljuk, ha az utótag a magyarban megszokott betûre vég zô-
dik, ha nem, kötôjellel társítjuk. A szóvégi a-t, e-t, o-t és ö-t a 
kép zô sze rû utótagok nem nyújtják meg. 

PÉLDÁK 

A szerkezet utolsó tagja a magyarban megszokott betûre végzôdik:
collum uteriszerû; nervus opticusféle; allegroszerû; tuba uterinaforma; sex cord-
sze rûség

A szerkezet utolsó tagja a magyarban nem megszokott betûre végzôdik:
growth hormone-féle; growth hormone-szerû

 
UTÓTAGOK KAPCSOLÁSA  A különírt többszavas idegen kife-
jezésekhez az összetételi utótagot különírva kapcsoljuk. Az 
efféle szerkezeteknél a magyar helyesírás szabályait (például 
a második mozgószabályt) nem alkalmazhatjuk, mert a szer-
kezetet mindig a forrásnyelv helyesírása határozza meg. Ha az 
utótagot kapott idegen szószerkezethez újabb utótag járul, azt 
is különírjuk. 

PÉLDÁK 
• second look laparotomia/hasmûtét; second look laparotomia végzés
• side to end egyesítés, dura mater kettôzet, dura mater kettôzet hiba; tumor necroe-

sis factor vizsgálat, granulocyte-colony stimulating factor meghatározás; growth 
hormone vizsgálat

3. ÖSSZETETT SZAVAK AZ ORVOSI NYELVBEN

AZ ÖSSZETETT SZAVAK MEGHATÁROZÁSA  Az egyetlen (egyta-
gú) szóból álló szavakat egyszerû, a kettô vagy több egyszerû 
szóból egybekapcsoltakat összetett (többtagú) szavaknak ne-
vezzük. A tagok között lévô nyelvtani viszony alapvetôen két-
féle lehet: mellérendelés vagy alárendelés.

A MELLÉRENDELÔ ÖSSZETETT SZAVAK ÍRÁSMÓDJA  A mellérendelô 
összetett szavak írása kétféle lehet: vagy kötôjellel kapcsoljuk 
a tagokat, vagy teljes egybeírást alkalmazunk. A szóismétlé-
sek szinte kivétel nélkül mindig kötôjelesek (egy-egy, már-már, 
réges-rég, nôttön-nô). Az ikerszók és a valódi mellérendelések 
esetében a kétféle írásmódot a toldalékolási próba dönti el: ha 
az összetétel mindkét tagja toldalékos, vagy mindkettô felve-
szi a toldalékot, kötôjeles az írásmód (orrán-száján, testi-lelki, 
izeg-mozog: izgett-mozgott). Teljes egybeírást alkalmazunk 
azonban, ha csak a második tag toldalékolható (rúgkapál: rúg-
kapált és nem *rugott-kapált, mert az teljesen más;  siketnéma: 
siket né mán ak; mendemonda: mendemondáról).

AZ ALÁRENDELÔ ÖSSZETETT SZAVAK ÍRÁSMÓDJA  Az alárendelô 
összetett szavak írását két tényezô határozza meg: az összeté-
telben lévô egyszerû szavak és a szótagok száma. Az összetett 
szavak tagjait, vagyis az összetett szavakat alkotó egyszerû 
szavakat szóösszetételi tagoknak/elemeknek nevezzük. Szoká-
sosan megkülönböztetünk szóösszetételi elô- és utótagot.

Az orvosi szóösszetételeknél az összetett szavak írásmódjának 
általános szabályait érvényesítjük. A két egyszerû szóból – szó-
összetételi tagból – alakult összetett szavakat mindig egybeír-
juk, függetlenül attól, hogy hány szótagból állnak. A kettônél 
több összetételi tagból álló összetételeknél, ha az összetett szó 
alapformájában – rag és jel nélküli alakjában – hat szótagos 
vagy annál rövidebb, egybeírjuk. A hat szótagnál hosszabb, 
többszörös összetételeket az áttekinthetôség, könnyebb tagolás 
kedvéért kötôjellel (értelmezést segítô, tagoló kötôjel) tagoljuk 
a két fô összetételi tag határán. Ez az ún. szótagszámlálási vagy 
6 : 3-as szabály. 

PÉLDÁK vérvétel (két szóösszetételi tag [vér + vétel], három szótag), értelme-
zésváltozás (két szóösszetételi tag [értelmezés + változás], hét szótag), vastagbél-
gyulladás (három szóösszetételi tag [vastag + bél + gyulladás], hat szótag), petefé-
szek-gyulladás (három szóösszetételi tag [pete + fészek + gyulladás], hét szótag)
 
Megjegyzés: Ha az összetételi elôtag hosszú mássalhangzóval végzôdik, és az utótag ugyanezzel a 
mássalhangzóval kezdôdik, a három azonos mássalhangzó közé kötôjelet kell tenni, mivel az össze-
tételi határon egyszerûsíteni nem szabad: hossz-számítás, eszpressz-szerû.

A SZÓÖSSZETÉTELI TAGOK SZÁMLÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI  A szóössze-
tételi tagok számának megállapítása rendszerint kézenfekvô, 
nehézséget nem okoz. A gondot az jelentheti, ha az összetett 
szóban igekötô, képzôszerû utótag található, vagy egyik-másik 
eleme idegen szó.

IGEKÖTÔK  Az igekötôk közül csak a két vagy több szótagúakat 
tekintjük külön szóösszetételi tagnak. Az egy szótagú igekötôk 
nem számítanak önálló tagnak. 

PÉLDÁK 

•   vérvisszaadás (három szóösszetételi tag, mert a vissza- igekötô két szótagú, ezért 
külön szóösszetételi tagnak számoljuk, de a szótagszám csak öt, tehát a szót egy-
beírjuk), vérleadás (ebben a példában már azért is egyértelmû az egybeírás, mert 
ez csak kéttagú összetétel, hiszen a le- igekötô egy szótagú, tehát nem külön szó-
összetételi tag)

•   májlebenyduzzadás (három szóösszetételi tag [máj + lebeny + duzzadás], hat szó-
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tag), májlebeny-megduzzadás (három szóösszetételi elem [máj + lebeny + meg-
duzzadás], hét szótag), a példában a meg- igekötô a szóösszetételi tagok számát 
nem, de a szótagokét megváltoztatja, ezért kapcsoljuk kötôjellel 

•   vizelettartás, vizeletmegtartás, vizelet-visszatartás (az alapszó a vizelettartás két 
összetételi tagból és öt szótagból áll; a vizeletmegtartás egytagú igekötôt tartalmaz, 
így két összetételi elemûnek számít, s hat szótagból épül fel, a vizelet-visszatartás 
már két szótagú igekötôvel rendelkezô [vissza-] szó, így a vizelet-visszatartás már 
három szóösszetételi tagból és hét szótagból áll, tehát kötôjellel írjuk) 

•   folyadék-visszatartásban (a vissza- igekötô két szótagú, ekképp a szó három ösz-
szetételi tagból épül fel, s mivel hét szótagot tartalmaz, kötôjellel kapcsoljuk – a 

-ban rag nem számít bele a szótagszámba)

 
KÉPZÔSZERÛ UTÓTAGOK  A képzôszerû utótagokat szóösszetételi 
elemnek számítjuk (gerincvelôféle [három szóösszetételi elem: 
gerinc + velô + féle, hat szótag], de: gerinccsigolya-szerû [há-
rom szóösszetételi elem: gerinc + csigolya + szerû, és hét szó-
tag], ezért a kotôjel).

IDEGEN SZAVAK  Az idegen szavak is részt vesznek az összetétel-
lé válásban. Az egyszerûség kedvéért idegen szónak az önálló 
használatú és idegenes írásmódú formákat tekintjük, az idegen 
ere de tû, de már magyaros írásmódú szavakat a jövevényszavak 
közé soroljuk. Három alapvetô felépítési mód lehetséges az 
idegen szót tartalmazó szóösszetételek vonatkozásában: idegen 
elô tag + magyar utótag, magyar elôtag + idegen utótag, idegen 
elô tag + idegen utótag. Az orvosi nyelvre elsôsorban az olyan 
idegen összetételek jellemzôek, amelyekben két, idegenes írás-
módú latin (görög) eredetû szó a magyar nyelv szabályai szerint 
kapcsolódik össze. Minthogy az összetétellé válás mûvelete a 
magyar nyelvben alakul, így a helyesírási szabályok is ennek 
felelnek meg, s nem az átadó nyelv szabályainak. 

PÉLDÁK 

•   coronariathrombosis (két szóösszetételi tag: a coronaria és a thrombosis is önálló 
idegen szó, az összetétellé válás a magyarban történt meg) 

•   pacemakerbeültetés (a pacemaker a forrásnyelvben [angol] kéttagú összetett szó, 
de a magyarban egyik tagja sem önálló szótári tétel, így egy szóösszetételi tag-
nak számoljuk; a pacemakerbeültetés tehát kéttagú összetétel, s így egybeírjuk a 
nyolc szótag ellenére); de: pacemaker-visszaültetés (a vissza- két szótagú ige kö tô 
miatt a pacemaker-visszaültetés már három szóösszetételi tagból áll, ezért kö tô-
je lez ni kell) 

1. Idegen elôtagok 
Az összetett szavak vonatkozásában a legtöbb nehézséget az 
idegen eredetû önállótlan elôtagok okozzák, amelyek az orvosi 
nyelvben igen nagy számban használatosak. A kérdés az, hogy 
a magyar nyelvben az ezekkel az elôtagokkal alkotott összeté-
telek hány tagnak számítanak. Ennek eldöntése egy vonatko-
zásban fontos: ha az idegen önállótlan elôtagot tartalmazó szó 
újabb összetételi utótagot kap, érvényesíteni kell-e a szótag-
számlálási szabályt. Ha ugyanis az elôtaggal bíró szót egyetlen 
elemnek tekintjük, akkor az utótaggal együtt kéttagú összetett 
szót kapunk, ám ha az ilyen elôtagú formát eleve összetett 
szónak mi nô sít jük, akkor az újabb taggal együtt az összetételi 
elemek száma három, s így a szótagszámtól függôen alkalmaz-
ni kell a kötôjelet. Erre vonatkozóan az akadémiai helyesírási 
szabályozás nem ad megfelelô eligazítást. A következôket az 
akadémiai orvosi helyesírási szabályzatból idézzük: „Néhány 
idegen tô (centi-, deci-, deka-, extra-, hekto-, kilo-, ultra) az 

idôk folyamán önálló szóvá lett. Az ezekkel (valamint a milli- 
szóelemmel) alakult szavakat összetett szavaknak tekintjük.” 
Továbbá: „A fent említett elemeken túl napjainkban már más 
gyakori szókezdetek (anti-, auto-, bio-, foto-, infra-, inter-, 
makro-, szuper-, termo-, video stb.) is erôsen közelednek afelé, 
hogy önálló szónak tekintsük ôket. Helyesírásunk egységének 
érdekében azonban szótárunk a központi normához igazodik, 
vagyis csak a fent említett elôtagú alakulatok számítanak össze-
tett szavaknak.” Ebbôl a két idézetbôl kitûnik, hogy az orvosi 
szaknyelv vonatkozásában komoly gondot okoz ez a kérdéskör, 
ugyanis a szabály ugyan eligazítást ad, de csak látszólag.

PÉLDA A carcino-/karcino- idegenes és magyaros írásmódú önállótlan elôtag, 
amelynek azonban van elemkörnyezete, azaz különféle utótagokkal kapcsolódik 
össze. Akkor, ha önállótlan utótaggal kapcsolódik, a keletkezô szót mindenkép-
pen egyelemûnek tekintjük, függetlenül attól, hogy az utótag esetleg elemkör-
nyezettel bíró önállótlan utótag: carcinopfil/karcinofil. Ugyanígy egyelemûnek 
tekintjük a szót akkor is, ha az utótagnak létezik a magyarban önálló használa-
ta: carcinosarcoma/kar cino szar kóma, annak ellenére, hogy a sarcoma/szarkóma 
önállóan is használatos tagja a magyar szakszókészletnek. Ez a leginkább akkor 
szembetûnô meggondolás, ha az utótag a magyar köznyelvi szókészlet teljes jogú 
tagja: ortovegyület, hiszen ebben az átlagos magyar nyelvi tudás is egyértelmûen 
érzékeli az összetett jelleget, ennek ellenére egyelemû szónak kell tekintenünk a 
fenti szabály értelmében, vagyis az ortovegyületvizsgálat kötôjel nélkül írandó.  Ez 
a szabály várhatóan módosulni fog.  
 
Megjegyzés: Elôfordul, hogy egy szóban nem egy, hanem két önállótlan, ám elemkörnyezettel 
rendelkezô elôtag kapcsolódik össze az önálló használatú utótaggal (termoradioterápia). Bár ebben 
az esetben a nyelvi elemzés szerint nyilvánvalóan háromtagú összetett szóval számolhatunk, a szó-
tagszámlálási szabályt ilyenkor sem alkalmazzuk: a termoradioterápia 9 szótag, ennek ellenére nem 
kötôjelezünk. És ha újabb utótag kapcsolódik a szóhoz az orvosi helyesírási szótár szabályát követ-
ve, akkor sem kapcsolunk kötôjellel (termoradioterápiaalkalmazás). Az ilyen nehézkes és hosszú 
összetételek helyett azonban szerencsésebb a szerkezetes megoldás: termoradioterápia alkalmazása. 
Hasonlóan: myelofibroblast kéttagú összetétel.

2. Idegen utótagok
Léteznek önállótlan utótagok is, amelyek önálló szóösszetételi 
tagnak számítanak, ha elôtagjuk is önálló szótári tétel. Ilyenek 
például a -centrikus, -centrikusság (érzelemcentrikus, munka-
cent ri kus ság. Ezek jóval ritkábbak, mint az elôtagok. Az or-
vosi nyelvben inkább az jellemzô, hogy az önállótlan utótagok 
önállótlan elôtagokkal kapcsolódnak, így ezeket az alakulato-
kat mindenképpen célszerûbb egyetlen egységként kezelni: or-
topédia, farmakopédia, hipnopédia, logopédia stb.

3. Tömbösödött idegen szavak
Akad olyan idegen eredetû szó is, amelyben az elôtag nem, az 
utótag viszont önálló szó, de a két tag jelentéstanilag nem át-
látható, tömbösödött. Ezeket értelemszerûen nem tekintjük ösz-
szetételnek.

PÉLDA televízió (a televíziókészülék szót egybeírjuk a tele + vízió + készülék 
részek és a nyolc szótag ellenére, mert a tele + vízió [televízió] jelentése tömbösö-
dött, s így egyetlen szótári elemmé vált, vagyis a televíziókészülék kéttagú összetett 
szónak számít)

A SZÓTAGSZÁMLÁLÁS SZABÁLYAI  A szótagszámlálási szabály alkal-
mazásakor fontos tudnivaló, hogy mindig az alapalak, a szótári 
alak szótagszáma a mérvadó, tehát a toldalékok közül a jelek 
és a ragok nem tartoznak az alapalakhoz, ellenben a képzô igen, 
hiszen a képzôk szerepe éppen az, hogy új szót, új szótári egy-
séget (alapalakot) hoznak létre.
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JELEK ÉS RAGOK  A szótagszám tehát az összetett szó szófaji alap-
formájának, azaz jel és rag nélküli alakjának szótagszáma. 
A jelek és a ragok nyelvtani viszonyítást fejeznek ki, a szó 
alapjelentését és szófaját nem módosítják, következésképpen 
az írásmódot meghatározó szótagszámhoz nem tartoznak. 

PÉLDÁK 
•   koszorúérbeteg (három szóösszetételi tag [koszorú + ér + beteg], hat szótag [ko-

szo-rú-ér-be-teg]); koszorúérbeteget (három szóösszetételi tag [koszorú + ér + 
beteget], hét szótag [ko-szo-rú-ér-be-teg-et], de csak hat szótagnak számít)

•   gyomorfalgyulladás (három szóösszetételi tag [gyomor + fal + gyulladás], hat 
szótag [gyo-mor-fal-gyul-la-dás]); gyomorfalgyulladással (három szóösszetételi 
tag [gyomor + fal + gyulladással], hét szótag [gyo-mor-fal-gyul-la-dás-sal], de 
csak hat szótagnak számít)

 
KÉPZÔK ÉS KÉPZÔSZERÛ UTÓTAGOK  A jelekkel és ragokkal ellentétben, 
az összetett szavakhoz kapcsolódó képzôk beleszámítanak a 
szótagszámba, mert a képzô hozzáadásával új szó, azaz új szó-
tári egység keletkezik. Mivel a szótagszám az új szótári szó jel 
és rag nélküli szótagjainak száma, s az új szótári szónak a kép zô 
is része, így a képzôt beleszámoljuk a szótagok számába.  

PÉLDÁK Képzôk:
•   ultrahangvizsgálat (három szóösszetételi tag [ultra + hang + vizsgálat], hat szó-

tag), ultrahang-vizsgálati (három szóösszetételi tag, hét szótag); az ultrahangvizs-
gálat fônévbôl az -i képzô hozzáadásával hét szótagból álló melléknév (ultrahang-
vizsgálati) keletkezik, így érvényesíteni kell a szótagszámlálási szabályt    

•   vizeletürítés (két szóösszetételi tag [vizelet + ürítés], hat szótag), vizeletürítési 
(két szóösszetételi tag [vizelet + ürítési], hét szótag); Az -i képzô hétre növelte a 
szótagszámot, ám a szóösszetétel csak két tagból áll, így ezt is egybeírjuk.  

A képzôszerû utótagok, ahogy a nevükbôl is látszik (utótag), 
egyértelmûen szóösszetételi elemek. Ezt az ún. mellérendelési 
próba is mutatja: méh- vagy hüvelydaganatszerû. Ezt az össze-
vonási mûveletet valódi képzôvel nem lehet elvégezni. Ebbôl 
kö vet ke zô en a képzôszerû utótagok szóösszetételi tagnak szá-
mítanak, és ha összetett szóhoz járulnak, akkor az összetételi 
tagok számát növelik, vagyis három- vagy többtagú szó kelet-
kezik, ahol már a szótagszám dönti el a kötôjel alkalmazását.

PÉLDÁK Képzôszerû utótagok:
méh daganatszerû (három szóösszetételi elem: méh + daganat + szerû, hat szótag), 
hüvely da ganat-szerû (három szóösszetételi elem: hüvely + daganat + szerû, és hét 
szótag), méh- vagy hüvelydaganatszerû; de írható: *méh- vagy hüvelydaganati.

4. A JELENTÉSVÁLTOZÁS ÉS A JELÖLETLENNÉ VÁLÁS

BEVEZETÉS  Az összetett szavak létrejöttében többféle tényezônek 
van szerepe. Ezek közül a két legfontosabb a jelentésváltozás, 
valamint a nyelvtani viszony jelöletlenné válása.

Az összetétellé válás egyik és legfôbb oka az, hogy két szó kap-
csolatának a jelentése több vagy más mint a tagok jelentésének 
az összege. Ezt a minôségi változást jelöljük az egybeírással. 
A drága kô szószerkezet azt jelenti, hogy egy kô nagyon sok 
pénzbe kerül, a drágakô azonban egy kôfajta. A három szög 
három darab szöget jelöl, ellenben a háromszög egy síkidom. 
A tûz rôl pattant jelentése ugyancsak eltér a tûzrôlpattant 

össze té te lé tôl, az elôbbi lehet egy szikra, az utóbbi egy asz-
szony. Nyilvánvaló, hogy aki rúgkapál, az nem rúg és kapál, 
ahogy a már-már sem egyszerûen kapcsolatos viszonyt jelez 
a két megismételt elem között, hanem ’majdnem’ jelentésben 
használatos.

Az alárendelô szókapcsolatok körében a jelentésváltozáson kí-
vül oka lehet az összetétellé válásnak a nyelvtani viszony je-
löletlensége is. Bizonyos alárendelô szerkezetekben a szavak 
közötti viszonyt ugyanis elsôsorban ragokkal és/vagy jelekkel 
fejezzük ki. Ha a szavak efféle viszonyában a ragot és/vagy 
jelet nem tesszük ki, a szókapcsolat jelöletlenné válik. Jelölt 
szerkezetek a magyarban: a tárgyas (mûtétet végez), a határo-
zós (mûtôbe megy), a birtokos jelzôs (a mûtétnek a sikere).

A jelöletlenné vált szószerkezetek nem tévesztendôk össze az 
eleve jelöletlen szókapcsolatokkal, amelyekben a szavak viszo-
nyának kifejezéséhez rag és/vagy jel nem szükséges, sôt ezek-
kel nem is lehetséges. Értelemszerûen az ilyen szószerkezetek 
jelöletlenné nem válhatnak, hiszen eleve azok. Ezek az alanyos 
(az orvos mûtötte [beteg]), a minôségjelzôs (kiváló orvos, nô 
orvos) és a mennyiségjelzôs (kevés orvos) szerkezetek. 

A következôkben azokról az összetételekrôl lesz szó, amelyek 
létrejöttében mind a jelentésváltozásnak, mind pedig a jelölet-
lenné válásnak szerepe van.

A BIRTOKOS VISZONY  A birtokos jelzôs szerkezet (a birtokos 
viszony vagy birtokos szerkezet) a birtoklást és ennek fajtáit 
fejezi ki. Két részbôl áll: birtok + birtokos. A birtokos jelzôs 
szókapcsolatot a kettôs jelöltség jellemzi, kétféle toldaléka 
van: a birtokos -nak, -nek ragot kap – ezt gyakran nem tesszük 
ki –, a birtokszóhoz jelet illesztünk, amelyet számban, sze-
mélyben egyeztetünk, ez a birtokos személyjel (-a, -e, -ja, -je 
stb.). A birtokos jelzôs összetett szavak írásmódja alapvetôen 
nagyon egy sze rû, mégis sokszor hibásan írjuk.

ÍRÁSMÓDSZABÁLYOK 

• Ha a birtokos ragot és a birtokos személyjelet is kitesszük, a 
szerkezetet különírjuk (a sejtnek a magja).

• Ha a rag elmarad, de a birtokos személyjel szerepel, a szer-
kezetet szintén különírjuk (a sejt magja).

• Ha sem a rag, sem a birtokos személyjel nincs jelen, a szer-
kezetet egybeírjuk a szótagszámlálás szabályai szerint (sejt-
mag, nyiroksejt-meghatározás, petefészek-eltávolítás).

Másként fogalmazva: a jelentésváltozás nélküli toldalékolt 
birtokos jelzôs kapcsolatokat általában különírjuk, a toldalék 
nélküliek viszont szóösszetételek. 

PÉLDÁK 
Jelölt birtokos szerkezetek → Jelöletlenné vált formák (szóösszetételek)

•  a sejtek sokasodása (sejteknek a sokasodása) → sejtsokasodás 
•  a sejtek gyarapodása (sejteknek a gyarapodása) → sejtgyarapodás
•  az ellenanyagok együttese (az ellenanyagoknak az együttese) → ellenanyag-együttes
•  a nyálkahártya sejtjei (a nyálkahártyának a sejtjei) → nyálkahártyasejtek 
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•   a nyálkahártya nyirokszövete (a nyálkahártyának a nyirokszövete) → nyálkahár-
tya-nyirokszövet

•  a fehérje egysége (a fehérjének az egysége) → fehérjeegység 
•  az A-vitamin hiánya (az A-vitaminnak a hiánya) → A-vitamin-hiány
•  a plazminogén aktivátora (plazminogénnek az aktivátora) → plazminogénaktivátor

 
Ettôl az írásmódtól való eltérést a jelentésváltozás miatti vagy a 
hagyományos írásmód szerinti birtokos jelzôs szóösszetételek 
jelentik. Jelölt birtokos viszonyt kifejezô szóösszetételekben 
mindig a birtokos személyjel marad meg (barátfüle [tésztafé-
le]; istennyila [villám]; tojásfehérje [hagyomány szerinti ösz-
szetétel: a különírt forma ugyanazt fejezi ki]). 

A TÁRGYAS VISZONY  A tárgyas viszonyt a magyarban a -t rag-
gal jelöljük. A jelölt tárgyas viszony többnyire szószerkezet, 
ezért különírjuk. 

PÉLDÁK tárgy + ige/igenév (vért vesz, vért vevô, vért véve; anatómiát téveszt, 
anatómiát tévesztve; érsérülést szenvedett [beteg])

 
Jelölt tárgyas szóösszetétel kivételesen a jelentésváltozás miatt 
– hagyomány alapján nem – keletkezik (nagyothallás, nagyot-
halló, nagyotmondás, semmittevô, idejétmúlt).

JELÖLETLEN TÁRGYAS VISZONY  Ha a tárgyas viszony jelöletlen – a 
tárgy -t ragja elmarad –, a tárgyas szóösszetétel keletkezik.

PÉLDÁK orvostovábbképzô (orvost továbbképzô); kárvallott (kárt vallott); véral-
vadásgátló (véralvadást gátló); antigént bemutató sejtek, de: antigénbemutató sej-
tek; thrombocytaaggregációt gátló, de: thrombocytaaggregáció-gátló; acetilkolint 
gátló, acetil ko lin gát ló; folliculust stimuláló hormon, de: folliculusstimuláló-hor-
mon; színtévesztô (színt tévesztô).

Megjegyzés: A jelöletlen tárgyas összetett szavak utótagja jellegzetesen igenév (fogamzásgátló – fo-
lyamatos melléknévi igenév –, világlátott – befejezett melléknévi igenév –, szájtátva – határozói 
igenév). Ezek -ás, -és, -ság, -ség képzôvel fônévvé alakulhatnak (fogamzásgátlás, színtévesztés, vi-
láglátottság).

 
A HATÁROZÓS VISZONY  A határozós viszonyt alapvetôen a 
határozóragokkal fejezzük ki, a fônéven és a melléknéven kö te-
le zô jelleggel. Kifejezôeszköz lehet továbbá a névutó, a fônévi 
vagy határozói igenév és a határozószó; ezekben az esetekben a 
viszony jelölésére további szóelemekre nincsen szükség. 

A határozós szószerkezetbôl összetett szó a jelentésváltozás és 
a jelöletlenné válás miatt is gyakran keletkezik, sôt ebben a 
csoportban sok kivételes, azaz hagyományos írásmódú össze-
tett szót is találunk.

a) A raggal ellátott határozói bôvítményt alapvetôen különírjuk.

PÉLDÁK 
•  a szülôágyon fekszik (helyhatározó)
•  lassan lábadozik (módhatározó)
•  zavartan nézett (állapothatározó)
•  tízszer szóltam (számhatározó)
•  mindenkinél ezt a kezelés alkalmaztuk (körülményhatározó)

Hasonlóan: 
gyorsan ható gyógyszer; hasába vérzô beteg; a bôrben terjedô gyulladás

Jelölt határozós szerkezetbôl szóösszetétel részben jelentésvál-
tozás (tökkelütött – buta; semmirekellô – haszontalan), részben 
a kialakult írásgyakorlat miatt keletkezik; az utóbbiak sokszor 
állandósult szókapcsolatból. Hagyomány alapján határozós 
összetétel rendszerint igei alaptag -ás/-és, -tal/-tel, -ó/-ô képzôs 
változatából alakul ki. 

PÉLDÁK  
•  világra hoz/jön: világrahozatal/világrajövetel 
•  testre szabott: testreszabás
•  közelre lát: közellátás/közellátás (myopia) 
•  távolba lát: távolbalátó/távolbalátás
•  tovább képez: továbbképzés (orvostovábbképzés), továbbképzô intézet 
•  ágyba vizel: ágybavizelés (enuresis)
•  örökbe fogad: örökbefogadás (fônév); örökbe fogadó házaspár, de: örökbefogadók
•  fejben tart: fejbentartás

b) A névutóval jelölt határozói bôvítményeket is különírjuk. 
A névutóval kifejezett határozós szerkezetekbôl összetett szó 
nem jön létre.

PÉLDÁK 
•  a betegágy mellett állt (helyhatározó) 
•  az idôsebbek között több a beteg (körülményhatározó) 
•  ötünk részére volt hely (részeshatározó) 
•  ezek mellett helyezkedett el a daganat (helyhatározó)

Ha -i képzô járul a névutós szerkezetekhez, ún. névutó-mellék-
neves szerkezetek keletkeznek, amelyeket szintén különírunk. 

PÉLDÁK 
•  a méh melletti kötôszövet (parametrium) 
•  a beavatkozás elôtti vizsgálatok
•  idô elôtti burokrepedés 
•  a végbél körüli idegek
•  a csípôér melletti nyirokcsomó 
•  a vizsgáltak közötti kormegoszlás   
 
Megjegyzés: a névutó-mellékneves szerkezetekbôl is keletkezhet jelentésválto-
zással összetett szó, ezek azonban ún. szóalaktani (morfológiai típusú) összeté-
telek, például: földalatti, tudatalatti, érzékfeletti, ibolyántúli, hasonlóan a névutós 
szerkezetekbôl keletkezettekhez: délelôtt, régóta, kétségkívül.

 
c) Az igenevekkel és határozószókkal kifejezett, eleve jelölet-
len (rag nélküli), határozós szószerkezetek szintén különírjuk 
(köhögve ébredezett, hanyatt fekszik, hirtelen dönteni). Ezek a 
szerkezetek szóösszetételé szinte kizárólag a jelentésváltozás 
miatt válnak, amely különösen a határozószókkal alkotott hatá-
rozói viszonyoknál fordul elô (ellenfél, bennfentes, egyedüllét). 

JELÖLETLENNÉ VÁLT HATÁROZÓS SZÓKAPCSOLATOK  Jelöletlenné ragos 
határozói szókapcsolat alakulhat, ha a kötelezôen raggal jelölt 
határozó ragtalanná válik; belôlük szóösszetétel keletkezik. 

PÉLDÁK 
•  mélyhûtött (mélyen hûtött) petesejt 
•  szénhidrátszegény (szénhidrátban szegény) étrend  
•  vérmentes (vértôl mentes) mûtét 
•  fényérzékeny (fényre érzékeny, photosensitiv, photosensibilis)
•  daganatfajlagos (a daganatra fajlagos) epitópok 
•  HPV-fertôzött (HPV-vel [humán papillomavírussal] fertôzött)
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JELENTÉSTÖMÖRÍTÔ ÖSSZETÉTELEK  Azokat az alárendelô ösz-
szetételeket, amelyek keletkezésében az elô- és utótag közötti 
mondattani viszony bonyolult (mon dat rész le tek re lehet vissza-
vezetni, különféle alaktani átalakításokkal, további mondatré-
szek hozzáadásával alakulnak ki), jelentéstömörítô, je len tés sû-
rí tô összetételeknek nevezzük. A jelentéstömörítés mindig két 
tag között jön létre, és jelöletlen kapcsolat. Ezek tehát viszo-
nyítást ki fe je zô, összetett szavak, amelyeknek tagjai egymással 
valamilyen bonyolultabb, az egyszerû kéttagú szókapcsolatból 
nem le ve zet he tô viszonyban vannak. Ide tartoznak a hasonlí-
tást ki fe je zô összetételek is.

PÉLDÁK  
•   hurokkimetszés (hurokkal végzett kimetszés; a hurok az angol loop szó fordítása, 

elektromos vágóeszköz)
•   stresszinkontinencia (a stresszel összefüggô inkontinencia, vagyis ez nem birtok-

viszony, hiszen nem a stressz inkon ti nen ciá já ról van szó, hanem az általa okozott 
vizeletcsepegésrôl)

•  pikkelysömör (psoriasis; pikkelyes felrakódásokkal járó sömör, idült bôr be teg ség) 
•  tûzfal (tükörfordítás), célirányos (a cél elérésére irányuló tevékenység)
•  galambôsz (olyan ôsz, mint a galamb), hollófekete (olyan fekete, mint a holló)
•   bárányhimlô (varicella, a bárány himlôjéhez hasonló himlô), szamárköhögés (per-

tu ssis, a szamár hangjához hasonló köhögéssel járó betegség), hajszálér (capillaris, 
a hajszálhoz hasonló vékony ér).

5. A JELZÔS ÉS AZ ALANYOS SZERKEZETEK

BEVEZETÉS  A jelzôs szerkezeteknek három formáját különítjük 
el: a mi nô ség-, a mennyiség- és a birtokos jelzôs szerkezetet. 
A jel zôi viszony vagy szószerkezetként, vagy összetételként 
jelenik meg. Ez utóbbiak leginkább a jelentésváltozás miatt ke-
letkeznek, ám a hagyományozódott írásmód alapján sem ritka 
az egybeírt jelzôs szerkezet.

Ebben az alfejezetben az alanyos, a minôség- és a mennyi ség-
jel zôs szerkezetek helyesírási kérdéseit tárgyaljuk. Ezek nyelv-
tanilag eltérnek a birtokos jelzôtôl, hiszen a jelzô és a jelzett 
szó viszonyát nem rag (és jel) fejezi ki, hanem a szórend. A mi-
nô ség- és mennyiségjelzôk a magyarban nincsenek egyeztetve 
az alaptagjukkal, mindig ugyanabban a formában, alapalakban 
állnak a jelzett szó elôtt. Szófajukat tekintve ez a két elöl álló 
jel zô jellegzetesen melléknév vagy melléknévi igenév, alaptag-
ja pedig mindig fônév (ritkábban fônévbôl képzett melléknév). 
A fô né vi jelzôk a magyarban meglehetôsen ritkán fordulnak 
elô, az orvos nyelvben némileg gyakoribbak.

MINÔSÉGJELZÔK  Három formájukat – a melléknévi, a fônévi és 
a melléknévi igenévi minôségjelzôket – különböztetjük meg.

A MELLÉKNÉVI MINÔSÉGJELZÔK  A melléknévi minôségjelzôs szó-
szerkezeteket az alapszabálynak megfelelôen mindig különír-
juk, akkor is, ha a fônévi utótag képzôt (például: -i, -beli, -s, -ú, 
-û, -jú, -jû, -nyi) kap.

PÉLDÁK vérszegény beteg, rákos elváltozás, konzervatív kezelés, mûtéti eljá-
rás, ízületi gyulladás, jellegzetes tünet, feszes szalagok, sürgôsségi ellátás, geny-
nyes gyulladás, gennyes gyulladásos, híg vér, híg vérû; fekete nyelv (lingua nigra), 

fekete nyelvû; éles szélû; egyenetlen felszínû (daganat); sápadt küllemû, bal oldali 
(nyirokcsomó-eltávolítás), jobb pitvari (nyomás a szívben), jó kezû (sebész), lúdto-
jásnyi nagyságú (méh), kis almányi (petefészektömlô)

A fokozó vagy nyomósító szerepû elôtagokkal ellátott mi nô ség-
jel zôs szerkezetekben a nyomósító elemek szófajától függetle-
nül mindig különírjuk a tagokat.

PÉLDÁK jó éles szike; szép piros bôr; roppant erôs fonal; jó nagy nyirokcsomó 

 
Ugyanazon alaptag elôtt elôfordulhat két vagy több melléknévi 
mi nô ség jel zô is. Ennek három formája létezik: 

a) A jelzôk halmozódása
Ilyenkor a jelzôk azonos módon, de külön-külön kapcsolódnak 
a fô névi alaptaghoz. Ezt kifejezhetjük kötôszóval (gennyes és 
savós seb), ám a kötôszó el is maradhat, s a jelzôk közé vesszôt, 
alkalmanként, a jelzôk szorosabb jelentésbeli össztartozását 
érzékeltetve, kötôjelet tehetünk (gennyes, savós seb; gennyes-
savós seb). 

b) Az elsô jelzô a második jelzô tartozéka
A másik eset az, amikor az elsô jelzô a második jelzôhöz tar-
tozik nyelvtanilag, ez leginkább akkor jellemzô, ha a második 
(vagyis a fônévi alaptaghoz tartozó jelzô) fônévbôl képzett 
melléknév. Az efféléket is mindig különírjuk (felsô légúti hurut, 
széles spek tru mú antibiotikum, jobb oldali combcsonttörés). 

c) Az elsô jelzô a fônévi jelzôs szerkezet egészére vonatkozik
A harmadik lehetôség esetén pedig egy fônévi jelzôs szerkezet 
egésze kap újabb jelzôt (egyértelmû gyermekortopédiai elvál-
tozás, az egyértelmû ebben az esetben a gyermekortopédiai el-
változás szerkezet egészének a jelzôje). 

Ha a melléknévi minôségjelzôt hátravetjük a jelzett szó mögé, 
ún. értelmezôt kapunk. Az értelmezô felveszi a jelzett szó rag-
ját, és számban is egyeztetjük vele. Az értelmezôt az esetek 
többségében vesszôvel választjuk el az alaptagtól (a petefész-
ket, a beteget eltávolították; a nyirokcsomó, a bal oldali meg-
nagyobbodott).  

SZÓÖSSZETÉTELEK  A jelentésváltozás miatt keletkezett melléknévi 
mi nô ség jel zôs szerkezeteket egybeírjuk. Ezen kívül az egybe-
írást okozhatja a hagyomány is (azaz jelentésváltozás nem ke-
letkezik, ám a szótári hagyomány mégis az egybeírást részesíti 
elônyben). 

PÉLDÁK 
•  rövidlátó (myopicus), rövidlátás (myopia)
•  vakbél (caecum), vakfolt, vakpróba
•  szürkehályog (cataracta), zöldhályog (glaucoma) 
•  fehérvérsejt (sejtfajta), fehérvérûség (betegség neve)
•   fehérhimlô (betegségnév, a himlô egyik formája [variola minor]), de: fekete himlô 

– ez a himlô [variola] másik neve, a hagyomány szerint mégis különírjuk)
•  feketehalál (betegségnév, a pestis magyar neve)

Továbbá: bôvérû, bôvizelés; finomszemcse, finomkanál, finomszesz; gyengelá-
tás, gyengeelméjû; gyorskapcsoló, gyorshullám, gyorsfagyasztó; hidegkezelés, 
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hidegrázás, hidegfront, hidegpontok, hidegtályog; légibetegség; lelkialkat, lelki-
ismeret, lelkierô; mélyérzés, mélyhûtött, mélylélektan; rövidzárlat, rövidhullám; 
szárazdesztilláció, szárazjég, szárazhôkamra
 
Megjegyzés: a fenti példákban nyilvánvaló a jelentésváltozás: a fehérvérsejt egy sejtfajta, szószer-
kezetként fehér vérsejt formában fehér színû vérsejtet jelentene, ez azonban nem is létezik. A finom-
szesz fajtanév, ellenben a finom szesz jóízû alkohol. 

 
Ha egy különírt jelzôs szerkezetet többszörösen továbbképzünk, a második 
képzô megjelenése egybeírást (és jelentésváltozást is) okoz: rövid fej – rövid fejû 

– rövidfejûség (brachycephalia). (Továbbá: hegyesfejûség, szôrösnyelvûség, gyen-
gehangúság, kevésfogúság stb.) 

Sok nehézséget okoz a kis és nagy melléknevekkel képzett mi-
nô ség jel zôs kapcsolatok írása, mert a szószerkezetek és a szó-
összetételek közötti határ nem éles. 

PÉLDÁK nagyajak, kisajak (a szeméremtest anatómiai képletei [labium minus, 
illetve majus pudendi]); nagykutacs (a koponya anatómiai képlete [fonticulus ma-
jor]); kiscseplesz, nagycseplesz (anatómiai képletek [omentum minus/majus], és 
nem azt jelzik, hogy a cseplesz [omentum] kicsi vagy nagy); nagyagy (cerebrum); 
nagylábujj (hallux); nagymedence (pelvis major); nagygörbület, kisgörbület (ana-
tómiai képletek, a gyomor részei [curvatura major/minor] – nagy/kis görbület = 
valamilyen görbület, amely kifejezett nagy, illetve kicsi)

 
SZÍNNÉVI JELZÔS SZERKEZETEK  A színárnyalatokat kifejezô jelzôs szer-
kezetek helyesírását önálló részrendszer szabályozza. Egybeírjuk 
a szerkezetet, ha mind az árnyalatot jelölô szó, mint a színnév 
egyszerû szó (sötétkék, mélybordó, halványlila, haragoszöld, 
sárgásbarna, szürkéssárga). Ha akár a színárnyalatot je lö lô jelzô, 
akár az alaptag önmagában is összetétel, különírást alkalmazunk 
(sötét rózsaszín, világos narancssárga, halvány zöldeskék), na-
rancssárgás piros. (vö. anyagnévi jelzôs szerkezetek)

A FÔNÉVI MINÔSÉGJELZÔK  A fônévi minôségjelzôs szerkezeteket 
alapvetôen különírjuk. Felismerésük, elkülönítésük nem egy-
sze rû, ugyanis két fônév jelöletlen összekapcsolódása szoká-
sosan nem mi nô ség jel zôs szerkezetet, hanem birtokos jelzôs 
vagy je len tés sû rí tô összetételt eredményez.

A fônévi jelzôk zömét, különösen a foglalkozást, kort, csopor-
tot, minôséget, szakokat, tanszékeket, hónapokat, napokat jelö-
lô ket különírjuk. 

PÉLDÁK 
•   foglalkozás: belgyógyász kolléga, orvos szakértô, doktor úr, nôgyógyász fôorvos, 

ortopédsebész szakorvos, sebész alorvos
•  kor: gyermek beteg; de: gyermekbetegség  
•  csoport: tanár úr, tanító néni 
•  minôség: rongy ember
•  szakok, tanszékek: magyar szak, történelem tanszék
•  hónapok, napokat: hétfô reggel, március havi, kedd reggeli
•  egyéb: ív alakú, babszem nagyságú   

A fajtaneveket jelölô fônévi jelzôs szókapcsolatokat ezzel 
szemben – jelentésváltozás nélkül is – rendszerint egybeírjuk, 
ámbár az effélék zömében magukba foglalnak némi jelentés-
változást is. 

PÉLDÁK zsírszövet, fiúgyermek, férfibeteg, nôbetegosztály, sebészprofesszor; 
fenyôfa (egyfajta fának a neve); hasonlóan: lidércálom (succumbus), libabôr (cutis 

anserina), ékkimetszés, lenyomatsejtkenet, határeset (borderline), kerekasztal-meg-
beszélés

Az alábbi példák a fônévi minôségjelzôs és a jelentéssûrítô ösz-
szetételek közötti jelentéskülönbséget mutatják.

PÉLDÁK 
•   nô orvos (az orvos egy nô), de: nôorvos (nôgyógyászattal foglalkozó orvos, aki 

lehet nô és férfi is)
•   férfi beteghordó (a beteghordó férfi), de: férfibeteghordó (beteghordó, aki csak 

férfi betegeket hord)
•  orvos feleség (orvos hivatású feleség), de: orvosfeleség (orvos felesége)

 
A fônévi jelzôket alkalmasint csak nyomatékosításra használ-
juk (kutya hideg, csuda jó); kivétel csodaszép, amelyet a ha-
gyomány szerint írunk egybe.

AZ ANYAGNÉVI JELZÔS SZERKEZETEK  Az anyagnévi jelzôs kapcsolatok 
helyesírását önálló részrendszer szabályozza. Eszerint, ha egy 
egy sze rû, egytagú anyagnévi jelzô egyszerû alaptaghoz járul, 
vagyis a szerkezet egésze 1 + 1 tagú, egybeírást alkalmazunk. 
Ha azonban akár az anyagnév, akár az alaptag, akár mindkettô, 
azaz a szerkezet egésze 1 + 2, 2 + 1 vagy 2 + 2 tagú, ugyanazt 
a nyelvtani viszonyt különírjuk.

PÉLDÁK 
•  1 + 1: fémcsipesz, gumigyûrû, gyapotvatta, platinaelektród, ezüsttû
•  1 + 2: fém ércsipesz, acél mérôszalag, gumi hüvelygyûrû
•  2 + 1: krómacél elektród, mûanyag fecskendô, ezüst-nitrát pálcika
•  2 + 2: mûanyag fogprotézis, nemesfém sebészolló

A MELLÉKNÉVI IGENEVES MINÔSÉGJELZÔS SZERKEZETEK  

AZ -Ó/-Ô KÉPZÔS SZÓKAPCSOLATOK  Az -ó/-ô képzôs, azaz folyamatos 
melléknévi igeneves jelzôs szókapcsolatok lehetnek szó szer ke-
zetek és szóösszetételek. Ez utóbbiak nemcsak jelentésváltozás, 
hanem írásforma szerint is kialakulnak. Sokszor nehéz eldönte-
ni, hogy az adott -ó/-ô képzôs igeneves kapcsolat mikor te kint he-
tô már egyetlen fogalomnak, vagyis mikor válik a szószerkezet 
szóösszetétellé. Például: gátló gének (gének, amelyek valamit 
gátolnak) vagy gátlógének (egyfajta géneknek, gén cso port nak a 
neve – egy fogalom). Ennek meghatározása „szakmai” és nem 
helyesírási kérdés. Az -ó/-ô képzôs jel zôk egyrészt folyamatot, 
másrészt képességet, rendeltetést fejeznek ki, valamint utalnak 
a cselekvés helyére, idejére. Írásuk ekként alakul. 

a) A folyamatot kifejezô melléknévi igeneves szerkezeteket 
különírjuk, akkor is, ha a jelzett alaptaghoz -i, -ú, -û, -jú, -jû, -s, 

-nyi -beli  képzô társul. 

PÉLDÁK köhögô beteg, krákogó hang, zsibbadó láb, sajgó vállú, szaporodó sej-
tek, haldokló beteg, remegô kéz, remegô kezû, lüktetô ér, lüktetô eres, döntô tünet, 
elhajló medence, elhajló medencéjû, elszarusodó hám,elszarusodó hámbeli, fekvô 
beteg, fertôzô betegség

b) Állandóságot (képességet, rendeltetést) jelentô és a cselek-
vés helyére, idejére utaló folyamatos melléknévi igeneves jel-
zôk külön- és egybeírását alapjában az dönti el, hogy a jelzô és 
a jelzett szó önmagában egyszerû vagy összetett, de kivételek 
elô for dul nak. 
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Alapvetôen akkor, ha mind a jelzô, mind a jelzett szó egyszerû 
szó (1 + 1), egybeírást alkalmazunk.

PÉLDÁK kötôhely, védôkesztyû, rögzítôsín, vivôanyag, változókor, fedôhártya, 
fek vô kú ra, fertôzôképesség, gyûjtôcsatorna, kötôszövet, látókamra, leszívócsô, szí vó-
csô, elvezetôcsô, pislogóhártya, szûrôvizsgálat, záróizom (sphincter), tapintóérzék
 
Megjegyzés: a példák egy része már fogalomként is értelmezhetô: kötôszövet (egyik szövetféleség 
neve), szívócsô (drain) stb. 

 
Ám akár egyik, akár másik önmagában is összetétel, a szótári 
rögzítés a különírásra hajlik (két vagy több szótagból álló ige-
kö tôk – például ellen, bele, össze – külön összetételi tagnak 
számítanak).

PÉLDÁK 
•  gátlósejt, de: gátló fehérvérsejt (az alaptag összetett szó) (1 + 2)
•  kötôhely, de: oxigénkötô hely (a jelzô összetett szó) (2 + 1)
•  vizeletképzô rendszer (mindkét tag összetett szó) (2 + 2)

rákkeltô anyag, ellenanyag-bemutató fehérvérsejt, víruskötô fehérje, károsító sejt-
enzim, folliculusstimuláló hormon (FSH), összehúzódó képesség, beleegyezô nyilat-
kozat, ellenálló baktérium, gátló ellenanyag, összefoglaló dolgozat, egyensúlyérzô 
ideg, elzáró szûzhártya, felálló öregujj, nedvszívó képesség, rákszûrô vizsgálat, 
vérképzô szervek, HDL-kötô fehérje, DNS-gátló molekula 

Kivételek: elôhívótank, elôhívóoldat, ellenállóképes, látóközpont, légzôközpont, 
mérômûszer stb.

 
Ha -ó/-ô képzôs elôtag fônevesült, összetett elô- és/vagy utótag 
esetében is egybeírjuk: távirányítógomb, szerkesztôbizottság.

A -T/ -TT KÉPZÔS SZÓKAPCSOLATOK  A befejezett melléknévi igeneves, 
azaz a -t/ -tt képzôs szókapcsolatokból meglehetôsen ritkán ke-
letkezik összetétel, így az alapformájuk a különírás, amelyet a 
toldalékolásnál is megtartunk; 

PÉLDÁK elôkészített beteg, célzott kezelés, gyulladt bôr, dôlt betû, festett kenet, 
kivágott szövetdarab, zárolt anyag, ivarérett kor, sápadt beteg; kivágott szövetda-
rabnyi, dôlt betûs, ivarérett korú   

De: nyúltagy (anatómiai képlet); holtpont (egy folyamat elakadása).  

 
ÖNÁLLÓ SZÓKÉNT NEM HASZNÁLATOS MINÔSÉGJELZÔK  Ha a fônévhez 
olyan minôségjelzôs elôtag járul, amelyet az összetételi alakjá-
ban vagy jelentésében önállóan nem használunk, az egybeírás 
mindig kötelezô érvényû. 

PÉLDÁK szakorvos, alorvos, belgyógyász, pótágy, visszér, zárszerkezet, ragta-
pasz, táp csa tor na, kémcsô, másodvonal, öntisztulás, dédszülôk, gyógyszer, gyógy-
víz, bonctan, boncmester, belügy, mellékvese, mellékpajzsmirigy, álhólyag, visszér   

A MENNYISÉGJELZÔS VISZONY  A mennyiségjelzôs viszony a 
jelzett szó mennyiségi tulajdonságáról tájékoztat. Az efféle 
szószerkezetekbôl összetett szó, ugyanúgy, ahogy a mellékné-

vi mi nô ség jel zôs szerkezeteknél, csak a jelentésváltozás (há-
romszög – jelentése más, mint a három szög szerkezetnek) és a 
hagyományos írásmód alapján (ötéves) keletkezik. 

A mennyiségjelzôs szerkezeteket alapvetôen különírjuk.    

PÉLDÁK 
Szószerkezetek:   sok beteg, tíz milligramm, öt liter, négy óra, negyvenöt perc, fél 

siker, több kiló, csomó könyv, tenger csillag, halom géztekercs
Összetett szavak:   háromszög, öttusa, ezermester
 
Megjegyzés: ha a mennyiségjelzôt hátravetjük a jelzett szó mögé, ún. értelmezôt kapunk. Az 
értelmezô felveszi a jelzett szó ragját, és számban is egyeztetjük vele. Az értelmezôt az esetek több-
ségében vesszôvel választjuk el az alaptagtól (a mûszerekbôl, többôl is válogatott).  

Ha a jelzett szót -i, -ú, -û, -jú, -jû, -s, -nyi képzôvel vagy az 
-nként, -nta raggal látjuk el, a tôszámnévi és a fél, sok, több 
határozatlan számnévi jelzôs szerkezeteket az anyagnévi jelzôk 
mintája szerint írjuk. Vagyis ha a jelzô és az alaptag is egyszerû 
szó, a két tagot egybeírjuk, de ha bármelyik tag összetett szó, 
különírást alkalmazunk.   

PÉLDÁK
1 + 1 1 + 2  2 + 1 2 + 2 
kétperces két másodperces huszonkét perces huszonkét másodperces
négynapi négy hónapi tizenöt napi tizenöt hónapi
kéthetenként két hónaponként tizenöt naponként tizenöt hónaponként
félperces fél évtizedes tizenegy naponta
sokszemélyes  sok évszakos
többmagú  több sejtmagú

További példák: kétpetéjû ikrek, öttagú kutatócsoport, négynapos vérzés, kétfejû 
(biceps) izom, soktömlôs petefészek, soknemzetes vizsgálat, féladagos kiszerelés-
ben, egyszarvú méh, egy köldökzsinórú ikrek, háromosztatú (trigeminus) bal lisz to-
grá fia, három vegyértékû, tizenkét ventiles generátor, tizenkét ujjnyi bél, két ujj nyi 
méhszály, félhavonta 

Megjegyzés: különírjuk az egy + egy tagú szerkezeteket, ha a számnévi jelzônek hasonlító határozója 
van: háromnál több magú sejtek (de: többmagú sejtek). 

A számjegyekkel írt mennyiségjelzôket mindig külön-, azaz a 
jelzett szótól szóközzel elválasztva kell írni.

PÉLDÁK 9 havi kutatás; 4 órás mûtét; 25 napi megfigyelés; 5 éves követési idô; 
5 éves túlélés; 5 évenként kell cserélni; 20 köbcentiméteres fecskendô; 7 havi; 20 
milligramm

ALANYOS SZERKEZET  Az alanyos viszony elsôsorban szószer-
kezetként jelenik meg igei vagy ragozott igenévi alaptaggal: az 
orvos mût; gondatlanság okozta baleset. Összetétel szinte csak 
az utóbbi típusból jön létre, vagy a jelentésváltozás, vagy – s 
ez a gyakoribb – a hagyományos írásmód következtében. Pél-
dául: anyaszülte, botcsinálta, emberlakta, hólepte, molyrágta, 
porlepte, széljátra, viharverte stb. Ritkábban egyéb utótagok is 
elôfordulhatnak az alanyos összetételek között: agyafúrt, agya-
lágyult, elmeháborodott, nyakatekert, szívrepesve stb.
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MEGHÍVÓ

A Magyar Méhnyakkórtani és  
Kolposzkópos Társaság II. Nagygyûlése 
2009. március 13–14., a Magyar Tudományos Akadémia nagytanterme 

 

MÛSOR

PÉNTEK, MÁRCIUS 13.

12.30–13.00 Megnyitó  
  Üléselnök: Prof. dr. Paulin Ferenc és Dr. Siklós Pál
  Köszöntôk
  Prof. dr. Paulin Ferenc, az MMKT elnöke
  Dr. Siklós Pál, az MMKT jövendôbeli elnöke

13.10–13.50 A társaság elsô tiszteletbeli tagjainak beiktatása 
  Prof. dr. Bôsze Péter
13.10–13.30  The aims of colposcopy, the way to find the most 

significant lesions 
  Joe Jordan MD.
13.30–13.50 HPV infection of the uterine cervix 
  Kari Syrjanen MD.

14.00–14.20 Felkért ismertetô
  Üléselnök: Prof. dr. Rigó János
   Amit a HPV-meghatározásokról a gyakorló orvos-

nak is illik tudni – üzenet a laboratóriumból
  Dr. Benczik Márta

14.20–16.00 A HPV-védôoltás
  Üléselnökök:  Prof. dr. Bôsze Péter és  

Dr. Kovács József
14.30–14.50  Alapismeretek, amit a HPV-védôoltásról illik tudni
  Dr. Kovács József 
14.50–15.05  Az immunitás jelentôsége a védôoltás hatékonysá-

gában
  Dr. Koiss Róbert 
15.05–15.20 A HPV-védôoltás a gyermekgyógyász szemével 
  Dr. Major Tamás
15.20–15.35 A HPV-védôoltás az ivarérett korban
  Dr. Bánhidy Ferenc
15.35–16.00 Kérdezz – felek

16.00–16.30 Kávészünet 

16.30–17.30 Szabad elôadások
  Üléselnökök:  Prof. dr. Bódis József és  

Dr. Kalmár István
17.30–18.30 Közgyûlés
  Vezeti: Dr. Siklós Pál, az MMKT jövendôbeli elnöke

19.00–21.00 Fogadás 

TISZTELT KOLLEGÁK!  A Magyar Méhnyakkórtani és Kol posz kó-
pos Társaság II. Nagygyûlése a méhnyakbetegségek idôszerû 
kérdésével, és ami ettôl elválaszthatatlan, az emberi papillo ma-
ví rus sal foglakozik. Az utóbbi évek orvostörténelmi eseményé-
nek az ún. HPV-védôoltásnak külön elôadássorozatot szente-
lünk. Kiemeljük és külön-külön részletekbe menôen tárgyaljuk 
a hámbeli (cervicalis intraepithelialis neoplasia, CIN) és a 
kezdeti méhnyakrák kérdését. A rendezvény fontos része a sza-
bad elô adá sok közbeiktatása. Elsô alkalommal iktatunk be tisz-
teletbeli tagokat. Meg gyô zô dé sünk, hogy az II. Nagygyûlés a 
minden gyakorló nôgyógyász valamint a gyer mek gyó gyá szok 
és kutatók számára is hasznos lesz. 

Szeretettel és tisztelettel hívunk és várunk mindenkit.

Prof. dr. Paulin Ferenc és Dr. Siklós Pál 
a Nagygyûlés elnökei

SZERVEZÔ ÉS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG 
Elnök: Prof. dr. Bôsze Péter
Tagok:  Dr. Artner Attila, Prof. dr. Bódis István, Dr. Hetényi 

Gábor, Dr. Járai Balázs, Dr. Kiss Csitári István, 
Dr. Pálfalvi László, Dr. Ungár László

JELENTKEZÉS ÉS SZÁLLÁSFOGLALÁS
HBL Travel Kft.
1092 Budapest, Erkel u. 13/A
Telefon: (36-1) 299-0686
Távmásoló: (36-1) 299-0685
E-posta: info@hbl.t-online.hu 

TÁJÉKOZTATÁS
Prof. dr. Bôsze Péter
E-posta: bosze@eagc.eu
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SZOMBAT, MÁRCIUS 14.

09.00–10.25 A méhnyak és a hüvely rákelôzô állapotai
  Elnökök: Prof. dr. Hernádi Zoltán és Dr. Pete Imre
09.05–09.20 A CIN gyakorisága és természete
  Dr. Szánthó András
09.20–09.35 A CIN kezelésének kérdései
  Dr. Artner Attila
09.35–09.50 Az AIS és kezelése
  Dr. Póka Róbert
09.50–10.10 VAIN és kezelése
  Dr. Ungár László
10.10–10.25 Megbeszélés

10.25–10.40 Kávészünet

10.40–11.40 Szabad elôadások
  Elnökök:  Prof. dr. Török Miklós és  

Dr. Kis Csitári István 

11.50–13.10 A korai méhnyakrák (StIA1 és IA2)
  Elnökök: Dr. Ungár László és Dr. Artner Attila 
11.55–12.05 Kórismézés: szövettani vizsgálat buktatói
  Dr. Babarczi Edit
12.05–12.30 A kezelés kérdései
  Dr. Pálfalvi László
12.30–12.40 A hastükrözés helye
  Dr. Szabó István
12.40–13.10 Megbeszélés
13.10 A Nagygyûlés bezárása
  Dr. Siklós Pál
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TÁRSASÁGI HÍREK

A Magyar Nôgyógyász 
Onkológusok  
Társaságának munkája
Beszámoló a Magyar Nôgyógyász Onkológusok 
Társaságának nôgyógyászati onkológiai 
tanfolyamáról

SZÁNTHÓ ANDRÁS DR. 

A Magyar Nôgyógyász Onkológusok Társaságának fôtitkára

A Magyar Nôgyógyász Onkológusok Társasága és a Semmel-
weis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nôgyógyászati Klinikája kö-
zösen szervezett nôgyógyászati onkológiai tanfolyamot szak-
orvosok részére 2008. október 16. és 18. között. Barátságos 
és kényelmes helyet biztosított az elôadások meghallgatására a 
Klinika tanterme. A két és fél napos továbbképzésen 33 elôadás 
hangzott el a hazai nôgyógyászati onkológiát képviselôktôl. Az 
elô adá sok átfogták a nôorvosi daganatgyógyászat jelentôs ré-
szét és számos ma is vitatott kérdést.

Társaságunk elnöke, dr. Pálfalvy László nyitotta meg a tan-
folyamot, majd a korszerû keresztmetszeti digitális képalkotó 
eljárások le he tô sé gei rôl hallottunk. A daganatok molekuláris 
pato ló giá ja és kezelési lehetôségei a közeli jövôt sejtetik, az 
elhangzottakra egyre gyakrabban lesz szükségünk a minden-
napi gyakorlatban is. A méhnyakrák elsôdleges, másodlagos és 
harmadlagos meg elô zé sé rôl is pontos képet kapott a hallgató-
ság. A méh test rák meg elô zô állapotairól, illetve rosszindulatú 
daganatainak mûtéti és sugaras kezelési lehetôségeirôl is el-
hangzottak elô adá sok. A petefészekrák átfogó kezelésén kívül 
az em lô da ga na tok szûrése, sebészi és a legújabb gyógyszeres 
kezelési le he tô sé gei nek ismertetése is nagy érdeklôdést váltott 
ki. A részt ve vôk érdek lô dô hozzászólásai is segítették a vitatott 
kérdések árnyaltabb megítélését. 

A közel száz résztvevô szombat koradélután az eredményesen 
megírt tesztvizsgát követôen térhetett vissza a mindennapok te-
vékenységéhez. A tanfolyam akkreditálása folyamatban van. 

A Társaság vezetôsége nevében ismételten köszönjük a felké-
szült elôadók ragyogó elôadásait, remélve, hogy a hallgatóság is 
hasonlóan hasznosnak ítélte a már hagyományos továbbképzô 
tanfolyamunkat.

A Magyar Tudományos Akadémia 
Széchenyi által kigondolt szimbóluma: Borúra derû (részlet)

Forrás: Pannon Enciklopédia: A magyarság kézikönyve. 
Budapest, Pannon Könyvkiadó, 1993: 331.

BORÚRA DERÛ 
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KENYÉRTÖRÉS

A stílus: maga az ember?

Akkor az anyanyelv: maga a nép.

Kifejezéseink meg jellemünk tükrei.

Erre a kifejezésünkre például, hogy kenyértörés, egyebek közt még büszkék is lehetünk. Már abban 

az esetben, ha anyanyelvünk múltjának, azaz afféle mélyrétegének vizsgálata közben figyelemmel 

vagyunk arra, mit vet föl ez a kutatás népünk lelkületének mély rétegeibôl. Az összefüggés végsô 

mozzanatát jelenti, mindnyájan ma is elevenen érzékeljük. A véleménykülönbség nincs-továbbját. 

„Kenyértörésre kerül a sor” – azt fejezi ki, megszûntek az érvek; a szép szavak derûs ege helyett 

most már a tettek villámviharos kora jön.

Milyen tetteké mégpedig?

A kifejezés oly érzékletesen képszerû, hogy ennek eredetét az is azonnal kibonthatja, akis sose hal-

lott nyelvészetrôl, szó fej tés rôl, etimológiáról! Szemünk elôtt szinte a jelenet. Két katona, két pásztor, 

két vándorlegény – vagy akár egy kis csapat – eddig egy közös kenyérbôl szelt. Nyilván együtt 

szerezték – „keresték meg” –, s valamelyikük mint köztulajdont hordta a vállán, abban a lószôrbôl 

font vízhatlan tarisznyában. Vagy két családé – mégpedig föl te he tôen nem gazdag családé – volt az 

az egy kenyér. A menyecske az anyósával közösen sütötte, s tartogatta az asztalnak abban az öblös, 

alsó fiókjában. De valami miatt belviszály tört ki. A két pásztor nem értett szót. A kis csapat katona 

szétkülönbözött. Az egy födél alá szorult két család összebolydult. Éles szavak, sôt szitkok váltód-

nak. Olyanok, hogy – maguk is érzik – soha többé nem békülhetnek össze. Azaz itt lándzsatörés, a 

páncélzúzás pillanata, ahogy más nyelvek értékes etimológiai örökségül ma is mondják.

A mi pásztoraink é nyanyáink, lám, nem lándzsát törnek, nem pálcát, még csak fejet se. Villámló 

szemel, összezárt foggal, orron át fútt levegôvel indulatuk forrpontján is lám – igazságot tesznek. 

Ahelyett, hogy egymás fejét törnék be, a kenyeret törik szét, nyilván remegô kézzel, de mindent 

legyôzô, mindennél hatalmasabb jogérzettel.

Vannak népek, akiknek vallása nem egyéb, mint ôseik tisztelete. Nem árvasági érzületbôl elképzelt 

isten-apák kétes jóakarata alá vetik maguk, hanem jóakaratúnak bizonyult atyáik eleven emlékét 

tartják maguk elé. Nem halhatatlan szellemek és szentek, nem védôangyalok lebegnek fölöttük, ha-

nem védô példák; az emberi szellem alhatatlan örökségei.

Nyújtsuk magasra örökségünk szép darabajit, s aztán, ne szégyelljük, végezzünk valami ünnepi 

szertartást, már csak gyermekeink földi üdvösségéért is. Ez a mi örökölt vallásunk.

Illyés Gyula, Anyanyelvünk, 1964.

Magyar beszéd
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