
A colitis ulcerosáról 
A colitis ulcerosa a vastagbél 

idült, gyulladásos megbetegedése. 
Minden egyéb krónikus kolitisz-
től megkülönböztethető a jelleg
zetes vizsgálati eredmények alap
ján: a gyulladásos jelenségek 
mellett a bélnyálkahártyán mély
be terjedő fekélyek, polipushoz 
hasonló sarjadzásos elváltozások 
alakulnak ki. 

A betegség lefolyása típusos 
esetben jellegzetes. Általában fiatal 
felnőttkorban kezdődik, éveken, 
évtizedeken át tart. Időnként he
veny fellángolások, majd nyugalmi, 
tünetmentes időszakok váltják egy
mást. Létezik igen enyhe, tünetek
kel alig járó formája is, de éppígy a 
— szerencsére ritka — gyorsan 
életveszélyes állapothoz vezető, in
tenzív kórházi kezelést, esetleg a 
teljes vastagbél eltávolítását igény
lő, „hiperakut" alakban is megje
lenhet. 

A vastagbél fő feladata a széklet 
kialakítása és továbbítása, így be
tegségei esetén elsősorban a szék
letürítéssel kapcsolatos panaszok, 
tünetek jelentkeznek. Colitis ulce
rosa (de egyéb, pl. daganat is!) az 
aktív szakában elsősorban véres-
nyálkás hasmenéssel, bizonytalan, 
de olykor kifejezett hasi, aJhasi fáj
dalmakkal, eredménytelen, kínzó 
székelési ingerrel keseríti meg a be
teg életét. Altalános tünetek: láz, 
hóemelkedés, rossz közérzet, fo
gyás, romló általános állapot is tár
sulhatnak a tünetekhez.. 

A betegség szövődményei, a már 
említett hiperakut, a vastagbél pety
hüdt bénulását eredményező állapo
ton kívül elsősorban a fekélyek kia
lakulásával kapcsolatosak. Jelentős 
vérzés léphet fel, vagy a fekélyek a 
belet átfúrhatják, aminek hashártya
gyulladás és a szervezet bélbaktéri
umokkal történő elárasztása, „vér
mérgezés", szepszis lehet a követ
kezménye. Nagyon fontos tudnunk: 
az idült gyulladás, sarjadzás, sajnos 
,Jó" alapot teremthet a rákos elfaju
lás számára is, ezért főleg hosszabb 
betegségtartam esetében, a betegek 
ellenőrző vizsgálata szükséges ak
kor is, ha panaszmentesek. Az idő
ben felismert daganatos elfajulás 
szükségessé teheti a vastagbél eltá
volítását, amely ebben az esetben 
.életmentő lehet 

Mivel leggyakrabban a végbél 
és az alsó vastagbélszakaszon ala

kul ki a betegség, diagnosztizálásá
ban elsősorban a végbéltükrözés, 
de a teljes colon tükrözése, feltölté
ses röntgenvizsgálata nélkülözhe
tetlen. Kellemetlen beavatkozások 
ezek, de ma már szinte teljesen ve
szélytelenek. A vizsgálatok rend
szeres ismétlése a betegség alakulá
sa ellenőrzését szolgálja. 

Nem ismerjük azt az egyetlen 
okot, amely a colitis ulcerosáért fe
lelőssé tehető. Tudjuk azonban, 
hogy immunfolyamatok, örökletes 
tényezők, esetleg fertőzéses folya
matok játszanak kialakulásában 
szerepet. Tapasztalati tény az is, 
hogy a tünetek fellángolását gyak
ran előzi meg valamilyen lelki 
megrázkódtatás, trauma és a lefo
lyás szempontjából a pszichés té
nyezőknek igen fontos hatásuk van. 
Különböző pszichoterápiás elméle
tek közös eredménye az, hogy e be
tegségben szenvedők gyakran szo
ronganak, erős kötődést, függősé
get mutatnak a hozzájuk közel álló 
személyekhez, elsősorban a szülők
höz, az édesanyához, ugyanakkor 
küzdenek önállóságukért, -függet
lenségükért is. Gyakran élnek át si
kertelenséget, kudarcot, önmaguk 
értéktelenségét, és azt, hogy nincs 
igazi segítség problémáik megoldá
sához, de ezzel együtt törekszenek 
a minél nagyobb elismerésre, telje
sítményre. Gyakoriak a depresszió
ra utaló tünetek, félnek a szeretet 
elveszítésétől, és attól, hogy vissza
utasítják őket. 

A betegség gyógykezelése 
összetett belgyógyászati, esetleg se
bészeti és pszichoterápiás feladat. 
A siker alapját csakis a bizalmon 
alapuló orvos-beteg kapcsolat ké
pezheti. Ma már korszerű gyógy
szerekkel rendelkezünk, amelyek a 
gyulladásos tüneteket, az esetleges 
szövődményeket enyhítik vagy kia
lakulásukat megelőzik. Ezen túlme
nően azonban gyakrabban lenne 
szükség szakszerű pszichoterápiás 
kezelésre is, akár egyéni, akár csa
ládterápia vagy csoportos foglalko
zások formájában. Igen nehéz, spe
ciális feladat az anus prae-vel élő 
betegek pszichés vezetése, de még 
így is teljes emberi méltóság és élet 
érhető el, a betegek aktív közremű
ködése és helyes pszichés vezetés 
eredményeképp. 
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