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MEGHATÁROZÁS  A gonorrhoea (kankó, tripper) nemi betegség, 
a fer tô zött egyén váladékával, elsôsorban nemi érintkezéssel, 
em ber rôl emberre terjed. A baktérium természetes gazdája az 
ember. Kórokozója a Neisseria gonorrhoeae, amely megbete-
gítheti a nyálkahártyákat, a bôrt, és izületi gyulladással járó 
vérmérgezéses állapotot is okozhat. Felnôttkorban a nyálkahár-
tyák a legfogékonyabbak. 

TÖRTÉNELMI ADATOK  A kankót már az ókorban is ismerték, 
tudták, hogy fertôzô betegség. A gonorrhoea (ondófolyás) el-
nevezés Ga le nus tól származik. John Hunter 1767-ben végzett 
egy szerencsétlen önkísérletet, melybôl azt a következtetést 
vonta le, hogy a vérbaj és a kankó kórokozója ugyanaz. Gonor -
rhoeaban szen ve dô beteg húgycsôváladékával beoltotta magát, 
de a betegnek vérbaja is volt és ezért a vérbaj tüneteit észlelte. 
A kórokozót Albert Neisser izolálta 1879-ben, ez a bak té rium-
törzs (genus) róla kapta a nevét.

A kezelés szantálfaolaj és kálium-permanganátos öblítésbôl 
állt, egészen az 1930-as évekig, amikor a hatékony szulfona-
midokat kezdték alkalmazni. Sajnos a rezisztencia hamar ki-
alakult. A gonorrhoea kezelésére a penicillint Magyarországon 
1947 áprilisában vezették be. Az Országos Bôr- és Nemikórtani 
Intézet szervezésében egy Gonorrhoea Diagnosztikai Állomás 
létesült, amely elô ször a József utcában, késôbb a Mária ut-
cában mû kö dött, és komoly kórismézési segítséget nyújtott el-
sô sor ban a budapesti gondozóknak, késôbb azonban országos 
igényeket is kielégített. A kankót az idült fertôzésben szenvedô 
nôk, és az ismételten fertôzôdô férfiak terjesztették. Az idült go-
norrhoeás nôk felkutatása – nem lévén szûrôvizsgálat – nagyon 
nehéz, gyakran lehetetlen volt. Az utóbbi évtizedekben azon-
ban a kankó kórokozójának az antibiotikumokkal szembeni ér-
zékenysége megváltozott, a betegség gyakran társ fer tô zé sek kel 
(pl. chlamydia trachomatis, candida albicans, trichomonas vags-

inalis) együtt fordul elô és terjesztésében veszélyes magatartást-
formák (promiszkuitás, prostitúció, férfiak homoszexualitása) 
kerültek elôtérbe. Ezek szükségessé tették: a) a mikrobiológiai 
diagnosztika fejlesztését; b) az antibiotikumokkal szembeni ér-
zékenység folyamatos nyomon követését; c) a szükséges keze-
lési változtatások klinikai bevezetését, valamint; d) a betegség 
terjedésének megelôzését közegészségügyi rendszabályokkal.  

KÓROKOZÓ, KÓRKIALAKULÁS  A betegség egyedüli kórokozója 
a Neisseria gonorrhoeae, kizárólag emberben szaporodni képes 
baktérium, amely olyannyira alkalmazkodott az emberi szer-
vezethez, hogy környezeti behatásokra (kiszáradás, hô mér sék-
let vál to zás) gyorsan elpusztul. Emiatt a fertôzés terjedése köz-
vetlen testi érintkezéssel lehetséges. A baktérium (gonococcus) 
kb. 1 µm át mé rô jû, vese vagy bab formájú, kettesével fordul 
elô (diplococcus), Gram-negatív, és oxigént igénylô (aerob). 
A gonococcusok felszínén fehérjenyúlványok (pilusok, fim bri-
ák) és külsô burokfehérjék (membránfehérjék; PrI, PrII, PrIII) 
találhatók, amelyek a szervezet sejtjeihez kötôdnek és elôsegítik 
a baktériumok elszaporodását, szétterjedését. Burokfehérjéik a 
sejteket elpusztítják, és – a lipopolysaccharid antigénjeik alap-
ján – hat típusra oszthatók. A kórokozó IgA-proteáza a helyi 
immunitás hatékonyságát rontja. Mivel a kórokozó legtöbbször 
nem kerül a vérbe, általános immunitás nem alakul ki. 

GYAKORISÁG, TERJEDÉS  A kankó gyógyítható, mégis közegész-
ségügyi gondot jelent. Magyarországon személyazonosító ada-
tok nélküli, bejelentésre kötelezett betegség. Az adatokat a bôr 
és nemibeteg-gondozók szolgáltatják.

Gyakorisága földrajzi és idôbeli vonatkozásban is jelentôs elté-
rést mutat (1-3). A XX. század elején az egyik leggyakoribb fer-
tô zô betegség volt. 1947-ben, a penicillin kezelés bevezetésé-
nek évében, Magyarországon 15061 gonorrhoeában szenvedô 
beteget vettek nyilvántartásba. A penicillinkezelés és a fertôzô 
személy felkutatásának jól szervezett rendszere miatt 1955-ben 
58, 1960-ban összesen 2 beteget jelentettek. Az elmúlt 20 év-
ben hazánkban a betegek száma folyamatosan csökkent: 1980-
ban 108, 2002-ben csak 9,2 kankós beteg esett 100 000 lakosra  
(1. táblázat).

Az adatok azonban nem tükrözik a valós epidemiológiai hely-
zetet. Ennek több oka van: a) a magánrendelôben kezelt bete-
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1. táblázat.  Az új kankós betegek száma 100 000 lakosra számítva Magyarországon 1980 és 2002 között

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

108 110 105 108 102 94 84 57 48 44 47 42 35 25 23 21 19 16 14 12 12 10 9,2

geket nem jelentik; b) a gyakori antibiotikumkezelés sokszor 
elfedi a jellegzetes tüneteket és c) a betegséget nem ismerik fel, 
ezért a bejelentés nem történik meg. 

TÜNETEK ÉS KLINIKAI MEGNYILVÁNULÁS  A fertôzés akkor kö-
vetkezik be, ha egy beteg gonococcusokat tartalmazó váladéka 
átjut egy másik egyén fogékony nyálkahártyájára vagy ugyan-
azon beteg más testtájékának nyálkahártyájára. A fertôzés nemi 
érintkezéssel, közösüléssel terjed, és csak kis százalékban más 
módon. Leginkább a nemi szervek nyálkahártyája fogékony a 
gonococcusfer tô zés re, ezt követi a végbél, a kötôhártya és a 
szájüreg nyálkahártyája. A klinikai tünetek férfiaknál és nôknél 
különbözôek.

A FÉRFI NEMI ÉS HÚGYSZERVEK KANKÓS FERTÔZÉSÉNEK KLINIKAI TÜNETEI  
Gonorrhoeás személlyel történt egyszeri nemi érintkezés után 
a férfiak 25%-a betegszik meg. A betegek 95%-ánál, a nemi 
érintkezést követôen 2-10 nappal, heveny húgycsôgyulladás 
lép fel. A húgycsôben viszketô, égô, szúró érzés keletkezik, 
ami fokozódik, és fôként vizelés alatt jelentkezik. A húgy csô-
bôl kezdetben, fôleg préselésre, kevés, áttûnô, savós-nyálkás 
váladék ürül, néhány óra múlva azonban bôséges, zöldessár-
ga, genny lesz. Ekkor a váladék már folyamatosan ürül, „fo-
lyás” jelentkezik, a vizelés fájdalmassá válik (1. ábra). Az 
általános tünetek hiányozhatnak is, ez esetben csak a gennyes 
folyást látjuk, valamint a húgycsô nyálkahártya gyulladását. 
Súlyosabb esetben a makkon gyulladás (balanitis) alakul ki, 
fity ma szû kü let (phimosis) jelentkezik, vagy a fityma a makk 
mögé szorul, fájdalmasan megduzzad (paraphimosis, spa-
nyolgallér). Ritkábban húrszerû, tapintható nyirokérgyulladás 
(lymphangitis), ágyéki nyirokcsomó-gyulladás (lymphadenitis 

inguinalis) keletkezik. A húgycsôgyulladás (urethritis) kb. 
15%-a csekély tünettel jár és lehet tünetmentes is. Tünetsze-
gény kankó kb. 5%-ban fordul elô. A lappangási idô az évek 
során változott. 1932-ben végzett vizsgálatok szerint a bete-
gek 86%-nál a nemi érintkezést követôen átlagosan 4,9 nap, 
1990-es felmérés szerint 14 nap alatt jelentkeztek a tünetek. 
Homoszekszuális férfiaknál a garatnyálkahártya 40%-ban, a 
végbélnyálkahártya 25%-ban fertôzött. 

A kankós fertôzés szövôdményei: fitymaszûkület, duzzadá-
sos makk mögé szorulás (paraphimosis), a makk és a fityma 
gyulladása (balanoposthitis), nyirokcsomó-gyulladás, az elülsô 
húgy csô sza kasz járatainak, mirigyeinek gyulladása, dülmirigy-, 
on dó hó lyag-, mellékhere-gyulladás (epididymitis), húgy csô szû-
kü let (urethrostenosis). A kétoldali mellékhere-gyulladás med-
dô ség hez vezethet. A szövôdmények ma már ritkák, különösen 
a kankós húgyhólyag- és vesegyulladás. Idült gonorrhoea ala-
kul ki, ha a heveny betegséget nem kezelik, vagy ha a kezelés 
elégtelen. Tünete kevés, gennyes váladék, amely fôként a reg-
geli órákban jelentkezik (bonjour – jó reggelt – csepp). 

A NÔI NEMI ÉS HUGYSZERVEK KANKÓS FERTÔZÉSÉNEK KLINIKAI TÜNETEI  
A nôi kankófertôzés elsô megnyilvánulása a betegségek 20-
40%-ában a heveny méhkürtgyulladás (akut salpingitis). A 
húgy csô gyulladását vizeléskor keletkezô viszketô, égô, szúró 
érzés, gyakori vizelési inger, valamint a fehérnemûn is foltot 
hagyó, gennyes váladék és 20-30%-ban szabálytalan vérzés 
kíséri. Máskor tünetszegény, sôt a tünetmentes húgy csô gyul-
la dás sem ritka. A kisajkak gyulladtak, ez kísérôjelenség, a 
folyás következménye, és megfelel a férfiak makkgyulladásá-
nak. A fel nôtt nô hüvelyének hámján a gonococcus nem kéf-
pes megtelepedni, kislányoknál azonban el sôd le ge sen geny-
nyes szeméremtest-hüvely gyulladást okoz (vulvovaginitis 
gonorrhoica infantum). A fer tô zés bejut a nyakcsatornába és 
bô sé ges, gennyes folyást, nyakcsatorna-gyulladást (cervicie-
tis), ritkán méhszájkimaródást (erosio portionis uteri) okoz. 
Szö vôd mény ként Bartholin–mirigy-gyulladás (Bartolinitis), 
méhnyálkahártya-gyulladás (endometritis) alakulhat ki, gáttáa-
ji, alhasi fájdalom jelentkezhet láz kíséretében. Az ún. kisme-
dencei gyulladásos megbetegedésnek – pelvic inflammatory 
diseases (PID) – egyik oka a kankó. A gonococcusok okozta 
hashártyagyulladás (peritonitis gonorrhoica) egyik következá-
ménye a máj körüli gyulladás (perihepatitis) lehet. A kankós 
fer tô zés med dô sé get okozhat. Az idült gonorrhoea – a fer tô-
zött nôk 30-60%-ánál alakul ki – tünetszegény, jellegtelen: kis-
mér té kû folyás, bizonytalan hasi panaszok, derékfájás, amely 
néha csak a havivérzés idején lép fel. A krónikus gonorrhoe-
ában szen ve dô nôk jelentik a legnagyobb veszélyt a betegség 
terjesztésében. 1. ábra.  Heveny kankó. A húgycsônyílásban lévô gennyes váladék: „bonjour” csepp
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A KANKÓS FERTÔZÉS EGYÉB FORMÁINAK TÜNETEI    
1. Kankós végbélgyulladás (proctitis gonorrhoica). A nôk vá-
ladéka a végbélnyílásra csorog, a férfiak végbélközösülés út-
ján fer tô zôd het nek; nô-férfi, férfi-férfi kapcsolatban egyaránt. 
A tünetek – égés, viszketés a végbéltájon, székelésnél fájdalom, 
véres, gennyes széklet – változó erôsségûek. Idült esetben fe-
kélyek, berepedések, sipolyok, tályogok alakulhatnak ki, vég-
bél szû kü let keletkezhet. 

2. A szájnyálkahártya kankós fertôzése körülírt nyálkahártya-
gyulladás (stomatitis gonorrhoica), gennyes lepedék, fe kély-
kép zô dés formájában nyilvánul meg. 

3. A kötôhártya gyakrabban betegszik meg (kötôhártya-gyulla-
dás, conjunctivitis gonorrhoica) önfertôzôdés útján, manapság 
azonban felnôttek között nagyon ritkán fordul elô. Újszülöttek 
kötôhártyája a szülôcsatornában fertôzôdhet (ophtalmoblenor -
rhoea neonatorum).

4. A kankós izületi gyulladás (arthritis gonorrhoica) és vérmér-
gezés (kankós sepsis) ma már ritka. 

5. Bôrtünetek gonorrhoeában nem gyakoriak, általában a vég-
tagokon, fôként a tenyereken, talpakon és az ízületek körül 
fordulnak elô: apró bôrkiemelkedések (papulák), pont sze rû 
bevérzések (petechiák), gyulladt vagy bevérzéses alapon kiala-
kult hólyagocskák (vesiculák), gennytartalmú hólyagcsák (pus-
tu lák), ritkán nagyobb hólyagok (bullák) és körülírt szarusodás 
(keratosis) formájában.

Magyarországon az elmúlt öt évben az alábbi kórformákat 
jelentették: heveny gonorrhoea (91,81-95,24%), idült kan-
kó (3,24-6,09%), szövôdményes nemi, húgyszervi fertôzés 
(0,48%-1,52%). A kankós száj-garat gyulladás (oropharyngi)-
tis gonorrhoica), végbélgyulladás, szemfertôzés, gyermekkori 
szeméremtest-hüvely gyulladás és az általános, a testben szét-
terjedt fer tô zés 1% alatt fordult elô.

KÓRISMÉZÉS ÉS KÓRJÓSLATI TÉNYEZÔK  A klinikai diagnózis 
felállításának alapja a nemi érintkezés után fellépô, jellemzô 
tünetegyüttes. Megtévesztô lehet azonban, hogy a kankós 
folyás hasonlíthat a chlamydia trachomatis, staphylococcus, 
streptococcus és ritkábban trichomonas okozta folyáshoz.

Laboratóriumi vizsgálatok céljára a következô helyekrôl lehet 
mintát nyerni: húgycsô, méhnyak, torok, végbél, nemi szervek 
mirigyei, kötôhártya, ritkábban bôrkaparék, vér, gerincvelôi fo-
lyadék (liquor cerebrospinalis), ízületi folyadék, kóros képlet 
szúrcsapolása, mûtéti minta. Örömlányok esetében az elsô négy 
kötelezô, ferdehajlamú férfiak körében is fontos a húgy csô-, 
a végbél- és a torokminták egyidejû vizsgálata. Mintavétel-
hez legjobb a fertôtlenített oltókacs használata. A csíramentes 
vattapálca mérgezô anyagokat tartalmazhat, ezért az így nyert 
mintákat azonnal le kell oltani, vagy aktív szenet tartalmazó 
szállító (transzport) közegbe kell átvinni. Ha azonnali leoltás 

nem lehetséges, a mintákat megfelelô szállító közegben – szén-
dioxid-dús közegben, 35-37 ºC-on (Gono-Pak System, Bio-Bag 
stb.) – kell a laboratóriumba juttatni.

A mintából készült kenetet metilénkékkel is meg lehet ugyan 
festeni (2. ábra), de alkalmasabb a Gram-festés. (3., 4. ábra). 
Bár a gonococcusok Gram-negatívok, nyálkás váladékban vagy 
vastag kenetben Gram-bizonytalan (Gram-labilis) módon is fes-
tôd het nek. Heveny fertôzésnél akár 10-15 diplococcus is elhe-
lyezkedhet a sokmagvú falósejtekben bekebelezve, míg idült 
vagy rosszul kezelt esetekben inkább a sejtek között szétszórt 
baktériumpárok a jellegzetesek. Torokmintából a betegség a 
kenet alapján nem kórismézhetô a nem-kórokozó (apathogén) 
Neisseria fajok (pharyngococcusok) jelenléte miatt. A kenetet 
jelzett ellenanyagokkal megfestve direkt immunfluoreszcens 
vizsgálatot is végezhetünk, vagy a minták szûrésére ELISA is 
kivitelezhetô, de ezek érzékenysége nem jobb a hagyományos 
festésnél.

A kórokozó kitenyésztése a fertôzés legbiztosabb jele. A Neisr-
seria gonorrhoeae 35-37 °C-on, 3-7%-os szén-dioxid-közegs-
ben, 24 de néha 72 óra alatt nô ki. Rendkívül igényes, táp-
anyagokban gazdag, GC csokoládé agar (kiegészítôk: lósavó, 
ke mé nyí tô, NAD, vitaminok, aminosavak, koenzimek, glukóz, 
vas) a táptalajok alapja. A Thayer–Martin- (TM-) táptalajban 
antibiotikumtartalma folytán – amely a kísérô mikroba flóra 
kinövésének gátlásához szükséges – elkülönülten a gonococé-
cusok nônek. A vancomycin a Gram-pozitív, a colistin a lega-

3-4. ábra.  Kankós beteg hüvelyváladékának kenete Gram szerint festve. A kene-
tekben a diplococcusok nyíllal jelölve.

2. ábra.  Kankós beteg húgycsôváladékának kenete metilénkékkel festve. A falósej-
teken belül és kívül számos diplococcus látható (kinagyítás).
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több Gram-negatív baktérium, a nystatin pedig a gombák ki-
növését gátolja. A módosított TM- (MTM-) táptalajban még 
trimethoprim is van, amely a rajzó proteus fajokat gátolja. Ezen 
táptalajoknak számos változata ismert, amelyek a kísérô flóra 
változó érzékenységét követik. A vancomycin mennyiségét 
emelik vagy lincomycinnel helyettesítik a Gram-pozitívok bizí-
tosabb gátlása céljából. A Martin–Lewis- (ML-) agar nystatin 
helyett a candida albicanst gátló anisomycint, a New York City 
(NYC-) táptalaj amphotericin B-t tartalmaz. Elôfordul (3-10%), 
hogy a fenti antibiotikumokra érzékeny Neisseria gonorrhoeae 
törzsek nem nônek ki ezeken a táptalajokon, ezért mindig kell 
antibiotikum nélküli GC-táptalajra is leoltani. 24 óra elteltével 
0,5-1 mm átmérôjû, áttetszô, szürkésfehér, sima és domború 
felszínû telepek láthatók, amelyek oxidáz-pozitívak (5. ábra). 
A vancomycinérzékeny, arginint, hipoxantint, uracilt igénylô 
(AHU-) törzsek kinövéséhez 72 óra szükséges, ezek miatt ne-
gatív eredmény csak ezután adható ki. A különvált baktérium 
azonosítása és más Neisseria fajoktól való elkülönítése cukor-
bontás vizsgálatával (glükóz-pozitív, de maltóz-, szaccharóz-, 
laktóz-negatív) vagy más enzimek (γ-glutamin aminopeptidáz, 
prolin-amonipeptidáz, β-galaktozidáz) által kiváltott színváltoo-
zásokkal lehetséges. Ezeket a vizsgálatokat ma már automaták 
(pl. apiNH system, bioMerieux) végzik. 

A Neisseria gonorrhoeae külsô burokfehérjéi igen változéko-
nyak, ezért az ezekre specifikus immunszerológiai módszerek 
nem váltak be a betegség felismerésében. Legmegbízhatóbbak 
és legérzékenyebbek a nukleinsavak kimutatásán alapuló eljá-
rások, amelyek a lappangó fertôzéseket is felderítik. Ilyenek az 
1-10 genomot már kimutató polymeráz láncreakció (PCR) vagy 
az rRNS-specifikus GenProbe, amelyeket örömlányok körében, 
illetve idült fertôzések kimutatására elôszeretettel alkalmaznak 
(4-5). A fészkes PCR egyes, különleges esetekben (például 
arthritis), míg a multiplex PCR több kórokozó együttes kimuta-
tására használt. Utóbbi módszert sikerrel alkalmazzák mindkét 
nemnél a reggeli elsô vizeletbôl a gonococcus és a chlamydia 
trachomatis együttes kimutatására. Az opa- és pilingénekre 
fajlagos négy primert és ligázenzimet felhasználó láncreakció 
(LCR) nagyszámú minta egyidejû, gyors vizsgálatára alkalmaz-
ható. A Neisseria gonorrhoeae számos plazmidot tartalmazhat 
(2,6 MDa rejtett, 24,5 MDa konjugatív, penicillinázt kódoló 

3,2 és 4,4 MDa az ún. ázsiai plazmid), amelyek kimutatása töb-
bek között a fertôzésláncok felderítésében nyújthat segítséget.

A gonococcusok antibiotikummal szembeni érzékenységének 
megállapítása gyakorlatilag ma is a kitenyésztett kórokozók-
ból lehetséges (4). Ennek bevált módszere a korong diffúziós 
vizsgálat. Az egyes szerekkel szembeni csökkent érzékenysé-
get a minimálisan gátló koncentráció (MIC) megadására ma 
leg egy sze rûb ben az E-teszt segítségével lehet kiszámítani. Az 
anti bio ti kum mal szembeni érzéketlenség (-rezisztencia) ki-
alakulása alap ve tô en kétféle lehet: a plazmidban vagy a kro-
moszómában kódolt. Az 1976-ban megjelent, penicillinázt 
termelô törzsek (PPNG) plazmidja tartalmazza a β-laktamázt, 
amely aktív állapotban kikerülve a baktériumsejtekbôl elbontja 
a β-laktám antibiotikumokat. A tetracyclinérzéketlen törzsek-
ben (TRNG) hordozott plazmid még nagy töménységû antibio-
tikum elviselését is lehetôvé teszi. A gyrA és parC géneltérések 
eredményezik a quinolon-ellenálló törzsek (QRNG) kialaku-
lását. A kromoszómálisan kialakult érzéketlenség (CMRNG) 
eseteiben a génhibák sorozatának eredményeként penicillinnel, 
tetracyclinnel, cefoxitinnel, cefotetannal, sôt legújabban ceftriy-
axonnal és spectinomycinnel szembeni ellenállás is kifejlôdött. 
A sokféle antibiotikumra érzéketlen (polyresistens) törzsek kit-
alakulásának színtere elsôsorban Délkelet-Ázsia, másodsorban 
Afrika, ahonnan ezek szét fognak terjedni az egész világon.

KÓRJÓSLATI TÉNYEZÔK  A kankó gyógyítható betegség. Fontos, 
hogy a betegeket a fertôzést követôem minél korábban, a szö-
vôd mé nyek kialakulása elôtt kezeljük. Ez esetben a kórjóslat 
jó, a betegség szövôdménymentesen gyógyul.

KEZELÉS ÉS A MEGELÔZÉS LEHETÔSÉGEI  Korábban a szö vôd mény-
men tes kankós fertôzés kezelésében az egyszeri hatásos pe ni cil-
lin adag jelentette a szokásos gyógyítást, mert – sajnos – fel té-
te lez he tô, hogy a betegek többsége nem tartaná be a kezelési 
utasításokat. Az utóbbi évtizedekben azonban minden esetben 
feltételezhetjük penicillinnel és más szerekkel szemben ellen-
álló kórokozó jelenlétét, amelyek földrajzi és egyes kockázati 
csoportokban való elterjedtsége igen változó (7-10). Tökéletes 
lenne, ha a betegséget az antibiotikumok érzékenységi vizsgá-
latának eredményétôl függôen kezelni, de a gyakorlatban ezt 
meg elô zô en kell elkezdeni a gyógyszerek adását. Olyan anti-
biotikumot kell választani, amellyel szemben az adott esetben 
legkisebb az érzéketlenség veszélye. A penicillinnek tapaszta-
lás szerinti, „ex juvantibus”, adása mûhiba! 

5. ábra.  Betegtôl nyert Neisseria gonorrhoeae tenyészete Thayer–Martin-táptala-
jon: szürkésfehér, áttûnô telepek, amelyeknek egy része oxidáz reagenssel leöntve 
megfeketedett (nyíl). A kinagyított rész a gonococcusok telepeit mutatja.

A KANKÓ KÓRISMÉZÉSE

A betegség jellegzetes tünetei képezik a betegség felismerésének alapját.

Biztos diagnózis csak a korokozó kimutatásával lehetséges. 

A Neisseria gonorrhoeae kimutatása kenetvizsgálattal is kivitelezhetô, de a 
tenyésztés a mérvadóbb. Ennél is megbízhatóbb a molekuláris biológiai mód-
szerekkel végzett kórokozó-azonosítás.
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A heveny gonorrhoea kezelése elsôként választandó antibioti-
kumok: egyszeri adagban: 1x250 mg ceftriaxon izomba vagy 
400 mg ofloxacin vagy 400 mg cefixim, illetve 500 mg ciprog-
floxacin szájon át. További lehetôség: 1 gr. Azithromycin szác-
jon át, egyszeri adagban.

Várandós és szoptató nôk kezelése: 1x250 mg ceftriaxon izom-
ba vagy 400 mg cefixim szájon át. Penicillin túlérzékenység 
esetén napi 2 gramm erythromycin szájon át, négy egyenlô 
részben elosztva, 5-7 napig.

Száj-garatüregi kankó kezelése: 1x250 mg ceftriaxon izomba 
vagy 400 mg ofloxacin tabletta vagy 400 mg cefixim tabletta 
vagy 500 mg ciprofloxacin tabletta vagy 1 gr. Azithromycin 
szájon át egyszeri adagban. 

Kankós szemhurut kezelése felnôtteknél: 1 gram ceftriaxon izom-
ba 7 napig. Kankós szemhurut kezelése újszülötteknél: Ceftria-
axon 25-50 mg/testtömegkg izomba vagy gyûjtôérbe (int ra vé ná-
san). Az egyszeri adag nem lehet több mint 125 mg. Cefotaxime 
100 mg/testtömegkg izomba egyszeri adagban.

Kankós vérmérgezés: Ceftriaxon napi 1 gramm izomba 7 napig 
vagy cefotaxim 1 gramm iv. 8 óránként 7 napig vagy ciproc-
floxacin 500 mg gyûjtôérbe 12 óránként 7 napig. Ezeknek a 
betegeknek kórházi kezelése indokolt.

A fenti szerekkel szembeni allergia vagy adásukat megnehezítô 
betegségeknél mindenképpen az érzékenységi vizsgálatra kell 
támaszkodni. Torokfertôzésnél a nyálkahártyákon kiválasztó-
dó ceftriaxon, esetleg ciprofloxacin, ofloxacin adása a legjobb. 
Spectinomycin a torokban nem hat, ezért tapasztalati alapon ne 
adjuk, sem az örömlányoknak, sem a melegeknek. Állapotos-
ság és szoptatás idején, valamint 16 évnél fiatalabbaknál kerül-
ni kell a quinolon- és tetracyclin-származékokat. A ceftriaxon 
feltételezhetôen gátolja a treponema pallidum szaporodásának 
megindulását, de egyszeri adagja nem elegendô a tüneteket 
okozó bujakór (szifilisz) gyógyításra. A gyakori chlamydia tra -
chomatis társfertôzésekben a ceftriaxon tabletta mellett a napi 
egyszer-kétszer 100 mg tetracyclin vagy 100 mg doxycyclin tbl. 
adása ajánlott 7 napig várandós vagy szoptató anyáknak, míg 
gyermekeknek inkább az 500 mg-os erythromycin tabletta ja -
vasolt. Az ofloxacin a chlamydia trachomatis mellett hatásos a 
bélbaktériumokra, a methicillinérzékeny staphylococcus aureus 
(MSSA), haemophilus ducrey, ureaplasma urealyticum társ fer-
tô zé sek re, de hatástalan az anaerob baktériumokra. Ezeknél és 
trichomonas vaginalis társ fer tô zés ben a hüvelyi metronidazol- 
vagy ti ni da zol ke ze lés cél sze rû. Néha elôfordulhat, hogy a szak-
sze rû en megválasztott antibiotikumkezelés ellenére a kankó 
gyógyítása sikertelen, aminek oka más gonococcustörzzsel tör-
tént újrafertôzés.

A BETEGEK ELLENÔRZÉSE, KÖVETÉSE  A betegek ellenôrzése a fer-
tô zés tôl számított harmadik hónap végéig szükséges. A társak 
felkutatása és kezelése szakítja meg a fertôzési láncot; vizs-

gálatuk kimutatja, hogy megfertôzôdtek-e. Amennyiben igen, 
az elô írás szerinti kezelésben részesülnek. Ha a nemi társaknál 
nem mutatható ki a gonococcus, de az érintkezés azon idô szak-
ban történt, amikor már fertôzôdhettek, úgynevezett megelôzô 
kezelést alkalmazunk. A gonorrhoea megelôzésének alapja az 
egy ne jû ség, egyetlen párkapcsolat, a biztonságos nemi érintke-
zés és a felvilágosítás.

A JÖVÔ ÚTJAI  Jelenleg és a jövôben még inkább a betegkör vál-
tozása várható. Nagyobb figyelmet kell fordítani a ferdehajla-
mú férfiakra (végbél- és torokfertôzések), kábítószer-élvezôkre, 
HIV-fer tô zöt tek re, idegen országokból érkezôkre. Az utóbbi-
ak életmódbeli, kulturális, vallási és egyéb különbözôségei a 
pontos kórismét és az egyébként sikeres kezelési módok alkal-
mazását is megnehezíthetik vagy lehetetlenné tehetik. A fenti 
kockázati csoportokba tartozókban gyakoriak a penicillinre ér-
zéketlen törzsek. A nagyvárosi melegek körében a tetracyclin- 
és quinolonrezisztens gonococcusok keringenek. 

A fejlett országokban csökken ugyan a kankó elôfordulása, vi-
szont homoszexuális férfiak körében, még egyre idôsebb korban 
is, az arány növekszik. A jelenség hátterében kevés, de nemileg 
kiterjedt kapcsolatot tartó egyén található, akik a korábban meg-
szokott biztonságos nemi érintkezés helyett a védekezés nélkü-
li kapcsolatokat részesítik elônyben. Kankó fennállása fokozza 
a HIV-fertôzés veszélyét. Számos nyugat-európai országban 
a gonorrhoeás esetek több mint 10%-a volt HIV-szeropozitív. 
Az utóbbi évtizedben a közép-, és kelet-európai, közép-ázsiai 
és egyes fejlôdô országokban az utcalány-tevékenység (prosti-
túció) terjedésével párhuzamosan a nôk körében is emelkedik 
a kankós fertôzések száma. Az innen származó ellenôrizetlen 
örömlányok a fejlett országok közegészségügyére nagy ve-
szélyt jelentenek az antibiotikumellenálló gonocoocus törzsek 
behurcolásával. Délkelet-Ázsiában, Afrikában az ilyen mik-
robák kezelésére gentamycin, kanamycin egyszeri adagját is 
használják már, bár az utóbbiakkal szemben érzéketlen tör-
zseket is találtak. Hasonló gondokkal kell majd hazánkban is 
szembenézni. 

A kezelés várható nehézségei miatt nagyon jó lenne – 
elsôsorban a veszélyeztettek csoportjaiba tartozókban – vé-
dettséget kialakítani védôoltással (11). A kutatásokat megne-
hezíti, hogy nincs megfelelô állatmodell. Nem ismert az sem, 
hogy a nemi szervek nyálkahártyáján létrehozható-e hatékony 
helyi immunitás. A gonococcusfertôzések kórtörténésében az 
egyik legfontosabb tényezô a külsô membránfehérjék tapadása 
az emberi sejtekhez. Az ide tartozó porinfehérjék I. típusának 
A és B változata igen konzervatív az egyes baktériumtörzsek-
ben, s ezzel olyan helyi immunitást tudtak létrehozni utca-
lányoknál, amely jelentôsen csökkentette az újrafertôzések 
gyakoriságát. Az „m” külsô membránfehérjékkel szemben 
egyidejûleg megjelenô gátló ellenanyagok (blokkoló antites-
tek) csökkentették az oltások hatékonyságát. A PII- vagy PIII-
fehérjék nagyfokú változékonyságuk miatt nem alkalmasak 
vakcina kifejlesztésére. A külsô membránfehérjék között van-
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nak életfontosságú vaskötô proteinek (transferrin, lactoferrin) 
ellen kialakítandó immunitás elvileg szintén gátolhatja a kór-
okozók életképességét. A gonococcusok felszínén található 
fehérjenyúlványok szintén az emberi sejtekhez tapadnak. A 
fehérjenyúlványok nélküli Neisseria gonorrhoeae fajták el-
vesztik kórokozó képességüket, ezért a fehérjenyúlvány-el-
lenes antitestek gátolhatják a kórokozók tapadását az emberi 
sejtekhez. A fehérjenyúlványokkal immunizált egyének sa-
vójában és nemi szervi váladékaiban nagy mennyiségû ellen-
anyagot lehetett kimutatni, amely hatékonyan gátolta a kór-
okozók megtapadását, opszonizálva fokozta azok sejtfalását 
(phagocytosisukat), sôt a baktériumok sejt mér ge zô hatásaival 
szemben védték az emberi sejteket. Az oltás a gyakorlatban 
mégsem volt bevezethetô, mert ezek a fehérjék rendkívül 
változékonyak, s az egyik törzsbôl készített oltóanyag nem 
védett az eltérô tulajdonságú törzsekkel szemben. Mindezek 
azt mutatják, hogy még számos további kísérletre van szük-
ség, ami miatt a közeljövôben nem várható a Nesseria gonor -
rhoeae fertôzés ellen hatékony védôoltás bevezetése. 

A fejlett országokban a gonorrhoeás eseteket nyilvántartják, 
számos fejlôdô országban azonban nem, ahol a nyilvántar-
tást egységes elvek szerint be kellene vezetni. A kórismézés, 
az antibiotikum-érzékenységi vizsgálatok módszereire sincs 
egységes nemzetközi ajánlás, ezeket is ki kell dolgozni a 
közeljövôben.
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