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E helyen érdemes azzal kezdeni: noha ez a 135 oldalas 
kitûnô monográfia, a címének megfelelôen naprakész 
tudo mányos adatok alapján mutatja be a kórfolyamat 
bonyolult hátteret – a betegség fölfedezésében és hosszú -
távú kezelésében nagy szerepe van a háziorvosoknak.  

A könyv szerzôjét, a PhD fokozattal rendelkezô Schmidt 
Zsuzsannát a szakmában mindenki, mint a polymyalgia 
rheumatica (PMR) specialistáját ismeri. Az ORFI-ban eltöl -
tött több mint három évtizedes mûködése során már régen 
ennek a bonyolult és izgalmas betegségnek szentelte az 
idejét. Klinikai és laboratóriumi megfigyeléseit hazánkban 
és nemzetközileg sikerrel tette közzé. 

A PMR önálló betegség, BNO kódja M3530. Az 1989-es 
hazai reumatológiai tankönyvben még nem szerepelt, csak 
a 2001-es egyetemi reumatológia tankönyvben, noha az 
elnevezése 1957-bôl származik.   

Normális betegutak esetén a PMR-t szinte mindig a 
háziorvos észleli elôször. Ugyanis az idôs embereken, akik 
amúgy is járnak a háziorvosukhoz, hirtelen súlyos helyzet 
alakul ki, a nyaktáj, a vállak, esetleg a csípôk reggeli merev -
sége és fájdalma, melyet még sokszor kínzó fejfájás is kísér. 
A rutin laboratóriumi vizsgálat során észlelt többnyire 

extrém magas vörösvértest süllyedés jelzi a heveny és erôs 
gyulladást, és hogy az esetet orvosilag komolyan kell venni.  

A nemrégen azonosított kórkép ôsi meglétére több 
képzômûvészeti alkotás utal, melyeken a gyulladás miatt 
kidomborodó temporális artéria látható.  

Korábban úgy vélték, hogy ritka betegségrôl van szó. 
De ma Magyarországon kb. 20 ezer beteggel lehet szá -
molni, s évente mintegy ezer új eset adódik. Érdekesség, 
hogy a PMR elôfordulása leggyakoribb angol földön és 
Skandináviában, mintha viking betegség lenne. 

A rendkívül jól szerkesztett könyv 16 fejezetre osztja a 
tárgyalni valókat.  

A definíció és így a diagnosztika rendszere az idôk során 
folyamatosan változott és a problematikát jelzi, hogy a nagy 
nemzetközi reumatológiai szervezetek PMR bizottságokat 
tartanak fenn, a kritériumrendszer újra meghatározására. 
A kérdést nehezíti a sokféle klinikai forma az enyhe PMR-
tôl a súlyos óriássejtes vasculitisig. Mivel egyértelmû diag -
nosztikai jel nincsen, a PMR kórismézése az elkülönítô 
diagnózison alapul, elôsorban a malignus tumoros folya -
matoktól és az idôskori gyulladásos arthritisektôl. 

Az etiopatogenezisrôl vallott ismereteket a pontos kli -
nikai megfigyelések mellett az új tudományos eredmények 
merôben átalakították. A betegekben többféle, a folyamat 
kialakulásért felelôssé tehetô génasszociáció mutatható ki. 
A multifaktoriális betegségek természetének megfelelôn, 
ezen hajlamosító gének jelenléte esetén több baktérium, 
vírus, de még vakcinák is kiválthatják a kórfolyamatot. Az 
IL-6 túltermelés egyértelmûen jelen van, a kiújulásokat is 
jellemzi. Beindul az ízületi hártya gyulladása, a PMR klinikai 
képének megfelelô lokalizációkban, ahol megszaporodnak 
a CD4+ lymphocyták. Enyhébb folyamatokban az érfal -
gyulladás megáll az adventitiánál, de súlyosabb esetekben 
az egész érfalban kimutatható az intenzív cytokin szintézis. 

Az elég könnyen fölismerhetô (persze csak „aki gondol 
rá”) tipikus klinikai kép mellett sokszor zavaró jelleggel 
perifériás ízületi tünetek is megfigyelhetôek. Az ezeket 
fenntartó synovitist manapság UH- és MR vizsgálatokkal 
igazolni lehet, sôt az ízület körülötti lágyrészek (ínhüvely, 
nyálkatömlô) gyulladása is detektálható. 

A PMR és a temporális arteritis együttes megjelenése 
régen ismert. A könyv olyan irodalmi adatról számol be, 
hogy PET CT-vel a PMR esetek egyharmadában láttak 
halmozódást az érfalban, de szerencsére manifeszt klinikai 
tünetek csak ritkán alakultak ki. Ha a halántéktáji ütôér 
gyulladása kifejezett, a rettegett vakság is bekövetkezhet.  

A képalkotó eljárások kiterjedt használata új ismere -
tekhez vezetett. Például minden súlyos vállízületi merev -
séggel járó esetben kimutathatóvá vált a subacromio-
deltoidealis nyálkatömlô jelentôs gyulladása. 

Mivel a PMR meghatározása és így diagnózisa nem 
egyértelmû, érthetô módon a könyv is külön fejezetet 
szánt a diagnosztikai kritériumrendszereknek. 2012-re 
alakult ki az európai reumaellenes liga 7 törzskritériuma: 
1.) 50 évesnél idôsebb életkor 2.) a tünetek 2 hétnél 
hosszabb ideig állnak fenn 3.) kétoldali váll és/vagy csípô -
fájdalom 4.) 45 percnél hosszabb reggeli ízületi merevség 
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5.) kóros We-érték 6.) kóros CRP érték 7.) teljes válasz 
glucocorticoid (GC) kezelésre, amin az értendô, hogy 15 
mg prednisolon ekvivalens szer 1 hét alatt vizuális analóg 
skálán mérve 70%-os fájdalomcsökkenést ér el. – A kutató -
csoportok folyamatosan fáradoznak a kritérium rendszer 
javításával, belevonva pl. az UH vizsgálatot (mely viszont 
csak opcionális lehet) és igyekeznek pontozásos rendszert 
kialakítani.    

Az elkülönítô kórismézés igen fontos PMR esetében. 
Érdekességként emelem ki a nem annyira közismert hozzá -
társuló RS3PE szindrómát, vagyis a múló szeronegatív szim -
metrikus synovitist, ujjbenyomatot megtartó ödémával – 
melynek megjelenése szintén idôskorban szokásos. A nil 
nocere elvet követô, nagyon hasznos mondat a fejezetbôl: 
„Az idôs, típusos polymyalgiás tünetekkel jelentkezô bete -
get felesleges a teljes kivizsgálás nehézségeinek kitenni.” 

Értelemszerûen kiemelt jelentôséggel bír az arteritis-
szel foglalkozó fejezet, mely a klinikai kép ismertetés után 
a tennivalókat, így az érbiopszát pontosan leírja. 

Általában is a legnépszerûbb fejezt a terápiás, de ez PMR 
esetében ez különösen fennál. Köztudott, hogy a heves 
gyulladás igen jól és gyorsan reagál a kis dózisú GC keze -
lésre, viszont az éveken át tartó alkalmazás mûvészet-szám -
ba megy. De azt is tudni kell, hogy a cél csak a remisszió 
lehet, és a kórfolyamat magában hordozza a visszaesések 
lehetôségét, így a betegek gondozása nagy jelentôségû. A 
szerzô a 107. oldalon fejti ki a háziorvos szerepét az PMR-
es idôs betegek gondozásában. Ismert betegét neki cél -
szerû megfigyelni a GC-ok jól ismert mellékhatásai szem -
pont jából. Figyelemre méltó adat, hogy az incidencia a 90. 

életévig fokozódik. Az USA-ban és a Nyugat-európai orszá -
gokban a háziorvosok majd fele nem is kér reumatológiai 
konzíliumot az általa fölfedezett PMR betegek ellátásához 
– de ez mifelénk nem követendô út. 2015-óta, a krónikus
lefolyás során a GC-mellékhatások veszélye esetén metho -
trexat bevetését is javasolják. Ígéretes kezelésnek tûnik az 
IL-6R gátló tocilizumab, de rutinszerû alkalmazása még
távoli.

Az ilyen klinikai jellegû munka esetében igen hasznos, 
hogy klinikai eseteket is közöl. A 16. fejezet röviden, ért -
hetôen, jól dokumentálva 10 esetleírást tár az olvasók elé. 

A kötetben 51 ábra található, melyek közül 28 színes. 
Szinte minden fejezetben vannak a megérthetôséget jól 
szolágló táblázatok. A szerzô és a kiadó az irodalmi adatok 
közlését tekintve azt az egyszerû utat választotta, hogy az 
odatartozó irodalmat minden fejezet végén közlik. Az 
egyszerûség kedvéért a szövegben nincsenek hivatkozási 
számok. 

A háziorvosok szempontjából összefoglalva, a betegség 
korai felismerése, a GC-terápia mielôbbi elkezdése és sza -
bályos kivitelezése, a mellékhatások megelôzése és keze -
lése részben az ô feladtuk – megtartva az optimális együtt -
mûködést a reumatológusokkal. 

A puhafedeles könyv kiállítása, szerkesztése és hiba -
men tessége a Medicina kiadó megszokott kitûnô munkájá -
nak felel meg. Az örökbetegség ortográfia tekintetében a 
recenzor megjegyzi, hogy noha a kiadó nyelvi szerkesztése 
szabványosan jár el, a latinos írású bursitis illetve synovitis 
mellett vaszkulitis olvasható. 

Dr. Gömör Béla

34  [MEDICUS | UNIVERSALIS LV/2022]

[  FOLYÓIRAT ÉS KÖNYVREFERÁTUM ]


