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Abstract 

Ever since TEK was established, regular medical examination of employees reveals different 
laboratory parameters in blood tests, showing malfunctioning of the thyroid. Several studies 
confirm the physiological relationship between the hormone, nervous and immune systems, 
and there are proofs indicating a connection between the dysfunction of the thyroid and 
posttraumatic stress disease. Therefore we decided to make our own study to find out whether 
the noticed parameters in the blood tests of our employees can indicate the effect of certain 
stress they had had in the past. We made up two groups: one with thyroid dysfunction and a 
control group, and then we correlated the results. 

 

Bevezetés 

A TEK megalakulása óta az állomány körében elvégzett vérvételi vizsgálatok eredményei 

több esetben pajzsmirigy működészavarra utaltak. A pajzsmirigyfunkciós eltérések és a stressz 

kapcsolata régóta kutatási téma. Szakirodalmi utalások vannak a poszttraumás stressz-

szindróma és a pajzsmirigy megbetegedések kialakulása közötti kapcsolatra. Felmerült a 

kérdés, vajon az állomány körében észlelt pajzsmirigy problémák összefüggésbe hozhatók-e 

konkrét életeseményekkel, stresszhelyzettel. Feltételezésünk szerint, ismerve a szakirodalmi 

tényeket, a stressz mindenképpen hatással van a pajzsmirigy panaszok kialakulására, ezért 

célul tűztük ki egy elemző tanulmány elvégzését erre vonatkozóan. A felvetések igazolására 

speciális szempontok alapján összeállított pszichológiai teszteket végeztettünk a vizsgált1 és a 

                                                 

1 Pajzsmirigy funkciós eltéréseket mutató (A). 
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kontroll2 csoportoknál, majd a két csoport értékeit korreláltattuk egymással és a kapott 

eredményeket összegeztük.  

I. Elméletek a pajzsmirigy megbetegedések és a stressz közötti kapcsolatra 

I.1. Élettani vonatkozások 

Ismert, hogy bizonyos élethelyzetekben a pajzsmirigy hormontermelése fokozódik. Ilyen 

például: vizsga szituáció, lelki megrázkódtatás, szomorúság, veszélyhelyzet, váratlan 

élethelyzet, műtét, baleset.  

Az elmúlt 10 évben kiemelkedően jelentős tudományos felismerés volt a molekuláris biológia 

és a genetika legújabb eredményeit is felhasználva, hogy a korábban már leírt pszicho3 

immunrendszer nemcsak szoros kölcsönhatásban áll egymással, hanem ugyanazon 

neurotranszmittereket is használja.4 Lényegében tehát stressz hatására az idegrendszeren kívül 

az immunrendszer és az endokrin szervek is aktiválódnak, különös tekintettel a mellékvese 

adrenalin termelésére.  

Egyes tanulmányok a pajzsmirigy működészavart a stressz indukálta pszichoszomatikus 

betegségek közé sorolják, más feltételezések szerint autoimmun folyamat állhat a háttérben, 

de a pontos mechanizmus nem ismert. Mindenesetre az tudományos tény, hogy az autoimmun 

kórképek közül a leggyakoribbak a pajzsmirigy megbetegedésével járók. Leírásra került, hogy 

77%-ban a megbetegedéseket valamilyen pszichoszociális stressz előzi meg. Egyik legelső 

tünetük a szorongás, 80%-ban nőknél fordulnak elő. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy 30-

50%-ban spontán gyógyuló elváltozások. A leggyakrabban előforduló autoimmunnak tartott 

pajzsmirigy megbetegedés a Graves- Basedow-kór. Diffúz strumával járó hyperthyreosis, 

melyet a pajzsmirigysejtek TSH receptorához kötődő, stimuláló autoantitest okoz.  

  

                                                 

2 Egészséges (B). 
3 Neuro – endokrin. 
4Illés Zsolt: Pszicho-neuro-immonológia. http://www.neurology.pote.hu/neuro/modules/szakorv/data/szakorv_ 

009m.pdf (letöltve: 2014.10.28.) 
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I.1.1. A stressz és az immunredszer kapcsolata 

Különbséget kell tenni az akut5 és a krónikus6 stressz fogalma között, mivel hatásaikra az 

immunrendszerben más-más reakciók zajlanak. Újabb és újabb stressz hatására fokozott 

immunválasz következik be. A vérben megnő az IgA szint, az ACTH termelés fokozódik, 

emelkedik a β- endorfin szint, melyek a kiváltó ok megszűntével visszaállnak eredeti 

szintjükre. A TSH szint viszont stressz hatására nőhet és csökkenhet is / például ejtőernyős 

ugrás növeli /. Az akut stressz az NK számot emeli /felkészülés a sérülésre/, a krónikus 

csökkenti /immunitás csökkenése/. Krónikus stressz /konfliktushelyzet, alvásmegvonás, 

műtét, gyász, stb./ hatására a szimpatikus idegrendszeri aktivizáció gátolja a T-sejt 

proliferációt és az NK funkciót,7 a lymfociták száma csökken, a fagocitáké nő. Csökken a 

celluláris immunitás, nő a humorális, akár kóros mértéket öltve: allergia, autoimmunitás. 

Összességében azonban a humorális aktivitás is csökken, alacsonyabb ellenanyagszint miatt a 

vírusinfekciók ellen is csökken a védelem.8 

Legújabb kutatások szerint az immunreakció személyiségfüggő is. Olyan személyeknél, akik 

inkább ellenséges beállítódásúak, a stressz az NK sejt aktivitást növeli, negatív hozzáállás 

fokozza a jobb oldali praefrontális aktivitást, csökkenti az NK sejtek aktivitását. Extrovertált 

személyiségjegyekkel rendelkezőknél az NK sejt aktivitás szintén csökken. 

Újabban felmerült a jobb és bal agyféltekék eltérő szerepe is a stressz hatására bekövetkező 

válaszokban. A bal agyfélteke játszik szerepet a szociális viselkedésben, emóciókban, 

verbalizációban. Itt inkább NK és T sejt, valamint dopamin szuppresszió figyelhető meg. A 

jobb agyfélteke autonóm, az NK sejtek működését kevésbé befolyásolja. Itt dopaminszint 

aktiváció történik, az immunszuppresszív aktivitás csökken. Jobb oldali dominanciánál 

gyakoribb az allergia, autoimmun megbetegedés.  

  

                                                 

5 Pozitív, veszélyt elhárító. 
6 Bénító, szorongással járó. 
7 IL-12, IFN-γ gyulladásgátlásban betöltött szerepe. 
8 Dr. Falus András: Az immunológia alapjai. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2007. 
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I.2. A stressz hosszútávú hatásai, pszichoszomatikus megbetegedések 

Az egészség, mint komplex fogalom az utóbbi években átértékelődött. A WHO 

megfogalmazásán9 túlmutatva, mely szerint „az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét 

állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya”,10 egy holisztikus szemlélet 

kerül előtérbe, ahol a szervezet homeosztázisának megőrzése a cél. Ennek értelmében az élő 

szervezet egyensúlyi állapotának, a homeosztázisnak alapvető alkotóelemei az élettani 

paraméterek, úgymint testhőmérséklet, vérnyomás, pulzusszám, stb…. Mint élettanból 

ismeretes, a pajzsmirigy hormonálisan részt vesz mindezek szabályozásában: hőtermelés, 

vérnyomás, pulzusszám változás, stb…. Az előbbi gondolatmenetet követve elmondható, 

hogy a stressz gyakorlatilag a homeosztázis átmeneti zavara. A stresszorok olyan külső és 

belső tényezők, melyek a szervezet egyensúlyi állapotát veszélyeztetik. Hatásukra a pupilla 

tágul, csökken a nyálelválasztás, erősödik a szívdobogás, szapora lesz a légzés, csökken a 

gyomor- és bélmozgás, a húgyhólyag elernyed. A stresszorok hatására kialakuló 

válaszmechanizmusokat alapvetően befolyásolja a kiváltó tényezők száma, nagysága és 

behatási időtartama.  

A XXI. században előtérbe került a stressz-szindrómaként definiált állapot. Ennek vezető 

tünetei: nyak- és fejfájás, erős szívdobogás-érzet, izzadékonyság, álmatlanság, koncentráló 

képesség csökkenése, gyengeség, gombócérzet a torokban, szájszárazság.  

A klasszikus stressz elmélet11 szerint, mely Selye János magyar származású kutató nevéhez 

fűződik, a stressz három fázisa az alarm, ellenállás, kimerülés. Selye írta le először 

tanulmányaiban az általános adaptációs szindróma12 jelenségét. Alapvetően a stressz lehet 

pozitív hatású, úgynevezett eustressz, illetve negatív, fenyegető, úgynevezett distressz. Az 

evolúció során kifejlődött egy olyan mechanizmus, mely felkészíti az embereket a 

vészhelyzetekre. A klasszikus stressz elmélet szerint a szervezet reakciói olyanok, mintha épp 

egy csatára készülne fel, vagy ha a harc nem lehetséges, elmenekül. Az alarm fázisban a 

folyamat során a Canon –féle vészreakció lépéseiként először a szívműködés gyorsul fel, 

hogy az izmoknak több vért tudjon pumpálni és eljuttatni a keringéssel. Gyorsul a légzésszám, 

így juttatva több oxigént a vérbe; emelkedik a vérnyomás, szintén hogy az izmok munkáját 

                                                 

9 Constitution of the the World Health Organization, Geneva, 1946. Accessed Page 20 of „NATIONAL 
MENTAL HEALTH POLICY 2001-2005” on March 2001. 

10 Dimenziói: biológiai, lelki, mentális, emocionális, szociális egészség. 
11 Selye János: Életünk és a stressz. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1978. 
12 GAS. 
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segítse; valamint a raktárakból a szervezet több cukrot mozgósít, növelve a vércukor-szintet, 

energiát biztosítva az izmoknak. A vérkeringés átcsoportosul a létfontosságú szervek 

irányába; fokozódik az idegrendszer működése, az egyén éberebbé válik, ennek részeként a 

pupillák is tágulnak. A második szakaszban, mely az ellenállási fázis amennyiben a 

stresszhatás elhúzódik, a szervezet kénytelen berendezkedni az elhúzódó állapotra, fenntartani 

a védekezést. Ez rendkívül fárasztó, előbb utóbb a tartalék energiák is felhasználásra 

kerülnek, bekövetkezik a harmadik szakasz, a kimerülés fázisa. Ismert, hogy a folyamatos 

stressz, illetve annak fel nem dolgozása előbb-utóbb maradandó állapotot idéz elő. A krónikus 

stresszhatás, az állandó készültségi helyzet, nyugtalanság tartós szervi eltéréseket 

eredményez, az izmok megfeszülnek, a végtagok hidegek, bélműködési zavarok lépnek fel, a 

szervezet fertőzésekkel szembeni ellenálló képessége romlik az immunrendszer csökkent 

működése miatt, állandósul a magas vérnyomás. Az állandó éberség miatt az alvás-ébrenlét 

egyensúlya is felborul, ez látszólag minden ok nélkül alvászavarhoz vezet. A stressz és az 

alvászavar együtt pedig a hormonháztartást is felborítja.  

A pszichoszomatikus megbetegedések kutatásában mérföldkőnek számít Franz Alexander13 

világhírű amerikai-magyar pszichoanalitikus munkássága,14 aki hét klasszikus 

pszichoszomatikus megbetegedést különböztet meg, úgymint:  

1.) peptikus gyomor- és nyombélfekély, 

2.) Colitis ulcerosa, Crohn betegség, 

3.) magas vérnyomás, 

4.) neurodermatitis,  

5.) asthma bronchiale, 

6.) rheumatoid arthritis, 

7.) thyreotoxicosis-pajzsmirigy túlműködés. 

 

Alexander tágabb értelemben további öt kategóriát is felállít, úgymint: 

1.) gyomor-bélrendszeri zavarok  

(ide tartoznak az evési, nyelési, emésztési és kiválasztási zavarok),  

                                                 

13 1891.01.22.-1964.03.08. 
14 Franz Alexander: Fundamental Concepts of Psychosomatic Researc. New York, Norton, 1943. Megemlítendő, 

hogy az ő nevéhez fűződik a kriminálpszichológia megteremtése is. 
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2.) szív-és érrendszeri, keringési zavarok  

(tachicardia, arrhytmia, pszichogén fejfájás, migrén), 

3.) anyagcsere és endokrin zavarok (diabetes mellitus, kimerültségi állapotok), 

4.) balesetező személyiség  

(akivel mindig történik valami, részben ügyetlenség, részben a figyelmetlenség miatt), 

5.) nemi szervek funkció zavarai.  

Alexander szerint a pajzsmirigy túlműködésben szenvedő beteg olyan ember, aki 

élethossziglan harcot folytat szorongásai ellen. A tagadásban olyan messzire megy el, hogy 

éppen azokat az élethelyzeteket keresi, amelyektől a legjobban fél. Újabban vizsgált tény, 

hogy a betegség nők körében ötször gyakrabban fordul elő, mint férfiaknál. Ennek hátterében 

a már említett pszichoszomatikus okokat feltételezik.15  

Szembetűnő jelenség, hogy összefüggés mutatkozik bizonyos személyiségtípusok és a 

betegség gyakorisága között. Karrierépítő, teljesítményorientált,16 rendszeresen sok feladatot 

vállaló és azokat túlteljesítő személyeknél, valamint korai életszakaszban már jelentős 

önállóságra kényszerült, illetve fokozott felelősséget vállalóknál lényegesen nagyobb a 

betegség előfordulási gyakorisága.  

A túlzott feladatvállalás, teljesítménykényszer gyakran párosul stresszel, illetve következik 

abból, valamint a szorongást okozó helyzetekből is. Leegyszerűsítve: az adott személy 

szorong, nehogy elmulassza az adott pillanatot, élethelyzetet.  

A nők körében gyakoribb előfordulás összefüggésbe hozható a társadalmi elvárásokkal is, 

melyek történelmi okok miatt is összetettebbek: ha egy nő érvényesülni akar, több erőfeszítést 

kell tennie céljai eléréséhez. Másfelől jelentkezik az anyaszerep és karrierépítés 

szerepkonfliktusa is, mely hosszútávon betegséghez vezethet. Természetesen nem 

törvényszerű, hogy mindenkinél kialakulnak szervi elváltozások. Rendszerint a megbetegedés 

akkor jelentkezik, ha az egyébként igen nagyfokú teherbíró képességgel rendelkező személy 

még számára is nehezen megoldható élethelyzetbe kerül, melyben már a kialakított 

szorongáselhárító stratégiák nem működnek. Ilyen élethelyzet például: gyász, veszteség, 

vizsga, túlvállalt feladatok, stb. Az ilyen személyiségjegyekkel rendelkező betegekre 
                                                 

15 Franz Alexander: Psychosomatic Medicine Its principles and applications. New York, London, Norton,1987. 
16 Úgynevezett „A” típusú személyiségek. 
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jellemző, hogy a betegségről sokáig nem vesznek tudomást, a tüneteknek nem tulajdonítanak 

jelentőséget, gyakran csak fáradtsággal, túlterheltséggel magyarázzák panaszaikat. Orvoshoz 

viszonylag későn fordulnak, a vizsgálatokat elutasítják, végsőkig elodázzák, ameddig csak 

bírnak, kitartanak.  

A stressz kezdetben harcra sarkall, majd az állapot krónikussá válásával erősödnek a pszichés 

tényezők, fokozódik a szorongás, mely átmehet depresszióba, szervi elváltozásokba. Nem 

véletlen a mondás, miszerint az egyén „belebetegszik a bánatba.” 

Hirtelen váratlan negatív esemény, tragédia kapcsán különösen nagy egyszeri stresszhatás éri 

a szervezetet. Amennyiben az egyén megküzdési stratégiái nem működnek megfelelően, 

kialakulhat az úgynevezett poszttraumás stressz szindróma.  

A DSM-IV. megfogalmazása szerint a pszichotrauma lényege, hogy „az egyén olyan 

események elszenvedője, szemtanúja vagy involválódó alanya, amely halálos 

fenyegetettséggel, súlyos sérüléssel, a fizikális és pszichés integritás elvesztésével jár, az 

egyén pedig intenzív félelemmel, szorongással, rémülettel, tehetetlenséggel reagál”. 

Különösen gyakran fordulhat elő ilyen pszichés megbetegedés természeti katasztrófák után, 

baleset, vagy bűncselekmény áldozatai, szemtanúi körében. A stressz elszenvedője képtelen 

magát túltenni a történteken, az eseményeket újra és újra felidézi gondolataiban, állandósul a 

szorongás, depresszió. Az egyént rémálmok gyötrik, érzelmileg labilis, jellemzően kerüli a 

társas kapcsolatokat, befelé fordul.  

II. Egyéb pajzsmirigy megbetegedést okozó tényezők  

A teljesség igénye nélkül a továbbiakban leírásra kerül néhány olyan tényező, amely a 

stresszen kívül szintén hozzájárul a pajzsmirigy megbetegedések kialakulásához: 

II.1. Családi hajlam, genetikai tényezők 

Bizonyos pajzsmirigy működészavarok hátterében genetikai tényezők állnak. Egyes 

elváltozások már veleszületetten előfordulnak, így congenitális hypotyreosis egyes formái, 

melyek hátterében a pajzsmirigy fejlődési zavarai, a hormonszintézis, a TSH-érzékenység 

csökkenése és általános pajzsmirigyhormon rezisztencia áll. A hormonszintézis zavarainak 

hátterében a pajzsmirigy-peroxidáz (TPO) és a tyreoglobulin (TG) génmutációi állnak, 

pajzsmirigy hormon rezisztencia a pajzsmirigyhormon-receptor (TRH-R) mutáció miatt 
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alakul ki. Az autoimmun pajzsmirigy adenoma hátterében a Gs-alfa-protein mutációi állnak a 

TSH-R mutáció mellett. Az autoimmun pajzsmirigy betegségek kialakulásában a HLA II. 

osztályú antigének is szerepet játszanak. A RET-protooncogen germinális mutációi a 

medulláris pajzsmirigycarcinoma kialakulását segítik elő. 

II.2. Radioaktív sugárzások, Csernobil hatásai 

A csernobili atomreaktor baleset óta a pajzsmirigy megbetegedések, főleg a pajzsmirigy 

rosszindulatú daganatos elváltozások száma ugrásszerűen megnőtt. A betegség kialakulásának 

várható idejét 5 hónaptól 35 évig terjedő időintervallumban becsülték meg, mely az elmúlt 

több mint 25 évben igazolódni is látszik. A pajzsmirigy betegségek kialakulása a radioaktív 

jód- és stroncium izotópok hatásaival hozható összefüggésbe. A radioaktív sugárhatásnak 

alapvetően vannak rövid- és hosszútávú hatásai. Aki nem halálozott el a balesetet követő 

néhány hétben, vagy hónapban akut sugárfertőzés következtében, később a radioaktív 

sugárzás hosszútávú hatásaként betegedett meg, melynek következményeként többségüknél 

rosszindulatú pajzsmirigy daganat alakult ki. A domináns jód -131-es izotóp bekerülve a 

pajzsmirigybe szövetroncsoló hatása miatt elindult annak szerkezeti átalakulása.17 

Mint ismeretes, Magyarországot a radioaktív felhő 1986.04.29-én érte el észak-keleti 

irányból,18 ugyanakkor a légáramlatoknak köszönhetően a radioaktív felhő északnak vette az 

irányt, elérve Skandináviát, később a Kárpát-medencét megkerülve Magyarországot 

északnyugati irányból közelítette meg. Mivel a felhő elvonulását szórványosan csapadék is 

kísérte, az ország egyes területein a szennyezettségben jelentős eltérések mutatkoztak. 

Legszennyezettebb országrész a Dunántúl és a főváros környéke volt. Ezeken a területeken a 

cézium-137 izotóp aktivitáskoncentrációját a talajon a 2-5 kBq/�� körüli értéknek mérték.  

[1. ábra]  

A lakosság sugárterhelése egyrészt a talajra és növényekre hulló szennyeződés okozta külső 

terhelésből, másrészt ugyanezen anyagok táplálékláncba kerülésével kialakuló belső 

terhelésből adódott. A levegőben főleg a cézium-134, cézium-137, jód-131, jód-132 

                                                 

17 Bár megelőzésre kálium-jodidot alkalmaztak, hogy a radioaktív izotóp ne tudjon beépülni, az esetek 
többségében erre nem került sor akutan, mivel a jódizotóp felezési ideje 8 nap, a már bejutott izotópok 
addigra roncsoló hatásukat ki tudták fejteni. Megelőzésre azért javasolták a jódbevitelt, mert a jódraktárak 
megfelelő telítésével a káros radioaktív izotópjód már nem tudott volna beépülni. 

18 BME NTI tanulmány, Dr. Czifrus Szabolcs egyetemi docens, NTI megbízott igazgatója: A csernobili 
atomerőmű-baleset egészségügyi hatásai http://www.reak.bme.hu/csernobil/egu.htm (letöltve: 2014.12.09.) 



9 
 

� 1903 Budapest, Pf. 314.      � (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

radioaktív izotópokat lehetett kimutatni, melyek aztán később a friss primőr zöldségekben 

majd az állati eredetű élelmiszerekben19 is kimutathatóvá váltak. Eleinte a jód-131, később a 

cézium izotópok domináltak, a belégzés miatti belső sugárterhelés relatíve csekély volt. A 

reaktorbaleset után egy évvel a lakosság többlet sugárterhelése Magyarországon az európai 

országok közül még mindig jelentősnek volt mondható. Az értékek alapján a 

középmezőnyben helyezkedtünk el. Érdekesség, hogy Finnországban és Lengyelországban 

magasabb értékek mutatkoztak köszönhetően valószínűleg a reaktorbalesetet követő napok 

időjárási viszonyainak, észak felé továbbvonuló radioaktív felhőzetnek. [2. ábra] 

II.3. Virális hatások, felső légúti megbetegedések 

Belgyógyászatilag igazolt tény, hogy ezekben a kórállapotokban TSH eltérések mutatkoznak. 

A teljesség igénye nélkül külön említést érdemel a fertőzéses tyreoiditis, melyben a Woolf-

féle besorolás alapján 4 funkcionális stádiumot különböztetünk meg: hypertyreosis (1-3 hétig 

tart), majd eutyreosis (2-3 hét), melyet hypotyreosis (1-3 hét) és végül a regenerációs fázis, 

eutyreosis követ. A végleges hypotyreosis ritka, de a betegek 1/5-énél recidiva lehetséges. A 

diagnózis felállításában az UH-vizsgálattal észlelt pajzsmirigy megnagyobbodás, 

laborparaméterekben a leukocitózis segíthet. A terápiában alapvetően a nemszteroid- 

gyulladásgátlókat érdemes alkalmazni, néha szteroidok, esetleg β-blokkolók használata, 

hypofunkciós stádiumban 50 µg/nap tiroxin hormonpótló kezelésként szóba jöhet.  

A felső légúti megbetegedésekkel együtt, vagy önmagukban előforduló tyreoiditiseknek a 

vizsgálatunk szempontjából azért van jelentősége, mert felmerülhet a kérdés, hogy a 

pajzsmirigy specifikus paraméterek, hormonok, így a pajzsmirigy serkentő hormon (TSH) 

szint meghatározása vérvételből az esetlegesen lappangó virális fertőzés mely szakaszában 

történt meg. Ezért az álpozitív eredmények kizárása céljából érdemes a betegség lezajlása 

után később kontroll TSH szint meghatározás is, ezzel tisztázva, hogy átmeneti, vagy 

állandósult állapotról van-e szó.  

III. A pajzsmirigy betegek számának alakulása Magyarországon  

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján Magyarországon a legtöbb pajzsmirigy beteg a 

dél-dunántúli régióban található. Bár ennek több egyéb regionális oka is lehet, feltűnő az 

                                                 

19 Hús, tej. 
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egybeesés azzal a ténnyel, hogy a csernobili atomreaktor baleset bekövetkezése után is ezt az 

országrészt érte nagyobb sugárszennyeződés. A közép-magyarországi régióban az 10000 

lakosra jutó pajzsmirigy betegek száma Magyarországon átlag 405 fő. [3. ábra] 

IV. Pajzsmirigy megbetegedések számszerű adatai a TEK-ben 

A TEK dolgozói között 52 esetben észleltünk pajzsmirigy működési zavart az elmúlt 4 évben. 

az országos adatokkal összevetve ez azt jelenti, hogy 10000 főre vonatkoztatva 430 betegünk 

lenne, mely kicsivel több, mint az országos átlag, de alapvetően tükrözi az észak- és közép-

magyarországi adatokat. A felismert betegek gyógyítását, kontroll vizsgálatait az alapellátó 

orvos koordinálja, melyhez szorosan illeszkedik a pszichológiai gondozás is.  

Összességében eddig 42 főt vontunk be a vizsgálatba, közülük 34 személy eredményeit 

dolgoztuk fel.  

V. A vizsgálat 

Vizsgálatunk által kapott eredmények, még nem tekinthetők véglegesnek, jelenleg a folyamat 

vége felé járunk, így tanulmányunk az eddigi összesített eredményeket kívánja ismertetni. 

Az eredmények összehasonlítása céljából két csoportot hoztunk létre: a vizsgálati csoportot, 

amelybe a pajzsmirigy problémával küzdő személyek kerültek és egy kontroll csoportot. 

Próbáltunk arra törekedni, hogy a csoportképző ismérvek közel azonos módon fedjék 

egymást. A 34 fős vizsgálati csoport állományát 18 nő és 16 férfi alkotta, amelynek az átlag 

életkora 39 év és az átlag szolgálati ideje 14 év. A 33 fős kontroll csoport nemek szerinti 

megoszlása: 17 nő és 16 férfi. Az átlag életkor 41 év és az átlag szolgálati idő 19 év. A 

kisszámú mintára való tekintettel nem minden esetben képeztünk nemek szerinti csoportokat.  

Gyakorlati tapasztalatok bizonyítják, hogy ez a betegség a nők körében legalább ötször 

nagyobb arányban fordul elő, mint a férfiaknál.20 Mivel a TEK állományban – ismert okok 

miatt – aránytalanul több a férfi, ezért ez az aránybeli különbség vizsgálatunkban nem is 

mutatkozhatott meg. Megjegyezni kívánnánk, hogy a nők nagyobb hajlandóságot mutattak a 

vizsgálaton való részvételre, mind a vizsgálati, mind a kontroll csoport állományánál. 

                                                 

20 Valló Ágnes: A stressz szerepe a pajzsmirigy-túlműködésben. http://www.patikamagazin.hu/cikk/index/17110 
(letöltve: 2013.11.13.) 
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VI. A vizsgálat célja 

Vizsgálatunk fő céljaként azt kívántuk feltárni, hogy a stressz, mint rizikófaktor milyen 

szerepet játszik a pajzsmirigy funkcionális elváltozásában. Továbbá:  

− feltárni az érzelmileg megterhelő életeseményeket, a poszttraumatikus stressz-

zavar (PTSD) lehetséges tüneteit, 

− az állomány stressz megküzdési stratégiáját, 

− a szorongás erősségének mértékét, hogyan és mennyire jellemző a vizsgálati 

csoportra (pillanatnyi, állapot szorongás), 

− mennyire jellemző a vizsgálati csoportra az „A” típusú személyiségjegy. 

VII. Az alkalmazott módszerek 

Az általunk választott vizsgálati módszerek a következők: 

VII.1. Önkitöltő kérdőívek 

1. Megküzdési Mód Kérdőív (Kopp, Skrabski) 

A kérdőív hét konfliktusmegoldási faktort tartalmaz, amely értékeiből számítható ki a 

személyre jellemző stressz megküzdési stratégia. Ez lehet problémára irányuló, 

illetve érzelmi központú megküzdési mód. A kérdőív eredeti változatát a 80-as 

években Folkman és Lazarus dolgozták ki, magyar mintára Kopp és Skrabski 

végeztek vizsgálatot, akik később megalkották a kérdőív rövidített 22 tételből álló 

változatát.21 

2. Poszttraumás Stressz-betegség Diagnosztikai Skála (E. B. Foa) 

Az önkitöltő kérdőív a poszttraumás stressz-zavar tüneteinek felmérésére irányul és 

egyben lehetővé teszi a terápiás nyomon követést is.  

3. STAI (Spilberger-féle Állapot – vonás szorongás skála) 

                                                 

21 Kopp, M., Skrabski Á. : Magyar Lelkiállapt, Budapest, Végeken Kiadó, 1992. 
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A 40 tételből álló önkitöltő kérdőív a szorongás erősségének mértékét célozza. 

Kidolgozása Spilberger és munkatársai nevéhez fűződik, magyar mintára Sípos 

Kornél és munkatársa adaptálta. A skála a személy pillanatnyi, állapot-szorongását, 

valamint a szorongást, mint személyiségvonást kívánja mérni.22 

4. „A” és „B” típusú személyiség kérdőív 

A hatvanas években amerikai kutatók szoros kapcsolatot találtak a koronária 

betegség és a türelmetlen, versengő, agresszív viselkedés között, vagyis e 

betegségben szenvedőkre leginkább ezek a személyiségjegyek a legjellemzőbbek. 

Ezt a viselkedést nevezték „A” típusú személyiségnek. A „B” típusú személyiségek 

nyugodtabb reakciókra képesek és náluk a koronária betegségek kockázata is 

elhanyagolható.23 

5. SCL-90 (Testi panasz öndiagnosztizáló skála) 

A személy egy lista segítségével értékeli önmagát, amely 53 jelentős klinikai tünetet 

tartalmaz (mindezek 9 dimenziót fednek le).24 

VII.2. Feltáró jellegű interjú 

A kérdőíves eljárás után került sor az interjúra, amelyben a személyek életeseményei történtek 

átbeszélésre. Nagyon gyakran stresszes, olykor traumatikus élmények bukkantak újra 

felszínre. 

A kérdőíves eljárások az SPSS statisztikai program segítségével, még az interjú a 

tartalomelemzés módszerével kerültek feldolgozásra. 

VIII. Hipotézisek 

I. A vizsgálati csoport jóval több stresszes, érzelmileg megterhelő 

traumatikus életeseményről számol be, mint a kontroll csoport. 

                                                 

22 Sípos K., Sípos M., Spilberger, C.D.: A State-Trait Anxiety Inventory (STAI). In: Mérei F., Szakács F.: 
Szichodiagnosztikai Vademecum I/2. Budapest, Tankönyvkiadó, 1992. 

23 Bíró Sándor: Életünk  válsághelyzetei,  Budapest, Subrosa Kiadó, 1995. 
24 Derogatis L.: Brirf Symptom Inventory (1975). In: 75 papír-ceruza teszt, Animula Kiadó. 
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II. Így ebből kiindulva, feltételezhetően sokkal több PTSD jegy 

prognosztizálható. 

III. A vizsgálati csoportra leginkább a probléma központú stressz megküzdési 

technika a jellemző. 

IV. A betegcsoport szorongás szintje a kontroll és a magyar populáció 

átlagához képest magasabb értéket mutat. 

V. A pajzsmirigy betegségben szenvedők „A” típusú személyiségjegyekkel 

jellemezhetőek, míg a kontroll csoport tagjaira ez kevésbé lesz tipikus. 

IX. Eredmények 

IX.1. Stresszes életesemények 

A 34 fős vizsgálati csoportból 4 fő semmilyen megterhelő életeseményről nem tudott 

beszámolni, ugyanakkor a többi 30 fő élt már át számára érzelmileg jelentősen megterhelő – 

gyakran traumatikus eseményeket. 5 főnél a pajzsmirigy betegségtünetének kialakulása után 

jelentkezett a negatív élmény. Mindösszesen tehát 25 fő életében történt érzelmileg 

megterhelő életesemény. 

A 33 fős kontroll csoportból 7 fő semmilyen megterhelő életeseményről nem tudott 

beszámolni, ezzel szemben a többi 26 fő életében már következett be valamilyen megterhelő 

életesemény.  

Megállapítható, hogy a vizsgálati és a kontroll csoport között stresszes életesemény 

vonatkozásában különbség nem tapasztalható (a kontroll csoport tagjai legalább annyi 

eseményről számoltak be). 

A két csoport által megélt traumatikus, stresszes életesemények a következők voltak: 

− közvetlen családtag elvesztése, 

− saját vagy közvetlen családtag súlyos, hosszantartó betegsége, 

− hosszan fennálló házassági, párkapcsolati probléma, 

− gyermekvállalás probléma, sikertelen teherbeesés, 
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− megromlott kapcsolati viszony a szülőkkel, 

− hosszan fennálló munkahelyi leterhelés. 

IX.2. PTSD jegyek a vizsgált csoportoknál 

A PTSD kérdőív eredményeinek összesítése után megállapítható, hogy a tünetek előfordulási 

gyakoriságát és súlyosságát tekintve mindkét csoportnál – a standard értékekhez viszonyítva - 

enyhe fokú stressz zavar diagnosztizálható.  A két csoport között szignifikáns különbség nem 

tehető (n=67, Gyakoriság sign.=0,910, Súlyosság sign.=0,955). A pajzsmirigy betegek között, 

nemek szerinti megoszlásban sem mutatkozik szignifikáns eltérés (Gyakoriság sign.=0,445, 

Súlyosság sign.=0,727). 

További két kérdésre kerestük még a választ:  

1. A múltban előforduló traumatikus, érzelmileg jelentős események hatással 

vannak-e a jelenre?  

2. Sikerült-e a személynek megbirkóznia a traumával?  

A PTSD kérdőív a múlt eseményeit próbálja a jelenre vonatkoztatni. Azok a személyek, 

amelyek érzelmileg megterhelő életeseményről számoltak be az összesített eredmények 

alapján kijelenthető, hogy a múlt eseményei a jelenükre nincsenek már érzelmileg mély 

hatással, feldolgozhatóvá vált, vagy számukra az kezelhető. 

IX.3. Stresszel való megküzdés 

A stresszel való megküzdés lehet problémára irányuló és érzelmi központú. Az első esetben a 

személy a problémára fókuszál, a „fenyegetettséget” kívánja elhárítani. A személy képes 

kognitív és viselkedési szinten is önmagában változni, vagy a környezetét megváltoztatni. Az 

utóbbi esetben a személy nem képes a fenti változtatásokra, így inkább a stressz által keltett 

rossz, negatív érzést kívánja csökkenteni. „Ide olyan viselkedési stratégiák tartoznak, mint 

támaszkeresés (barátokhoz, rokonokhoz fordulás), panaszkodás, kibeszélés, sírás. De 
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folyamodhatunk a figyelemelterelés különböző formáihoz: testmozgás, tagadás, a probléma 

félre tétele, vagy akár önpusztító stratégiák, mint az alkohol, drog, gyógyszer stb.”25 

A kapott eredmények alátámasztják a hipotézisünket. A traumatikus, stresszes 

életeseményekkel való megküzdés esetében legjellemzőbben a problémára irányuló stratégiát 

használja az állomány. A csoportok szerinti,26 valamint a nemek szerinti megoszlásban sem 

tehető különbség (n=67, érzelem sign.=0,598, probl. sign.=0,836). 

IX.4. A szorongás erősége  

A szorongás erősségének mértékét a Spielberger- féle skálával mértük. A kérdőív állapot 

(STAI-S) és vonás (STAI-T) - mint személyiségvonás - szorongást különböztet meg. 

Az eredményekből az alábbi megállapítás tehető [4. ábra]:  

1. A vizsgálati és a kontroll csoport pillanatnyi szorongás értékei között eltérés nem 

tapasztalható (STAI-S: sign.=0,096). Mindkét csoport átlagai a sztenderd átlag 

étékekhez viszonyítva alacsonyabb értéket képviselnek.  

A vonásszorongás tekintetében is hasonlóak a tapasztalatok. A csoportok közötti 

megoszlásban különbség nem tehető (STAI-T: sign.=0,254). Itt is elmondható, hogy 

mindkét csoport átlagai a standardhoz viszonyítva alacsonyabb értéket mutatnak.  

2. A nemek szerinti megoszlásban a vizsgálati és a kontroll csoport átlag értékei a 

standard étékekhez viszonyítva itt is alacsonyabb értéket mutatnak. A betegcsoportban 

a férfiakat és a nőket összehasonlítva a pillanatnyi és vonásszorongás tekintetében 

nem mutatkozott jelentős különbség. A kontroll csoportban a vonás szorongás 

esetében viszont számottevő különbség volt tapasztalható (STAI-T: sign.=0,005)! 

Összességében megállapítható, hogy a betegcsoport szorongás értékei ugyan kis mértékben 

emelkedettséget mutatnak, de számottevő különbség így sem látható. Az átlagos magyar 

populáció standard értékeihez viszonyítva pedig jóval alatta található. 

Mindezen eredmények fényében a hipotézisünket elvethetjük. 

                                                 

25 Valló Ágnes: Cooping – megküzdés a stresszel. http://www.patikamagazin.hu/betegszervezetek/cikkek/cikk/2. 
(letöltve: 2014. 09.01.) 

26 Vizsgálati és a kontroll csoport. 
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X. Személyiségtípusok 

„Tudományos kutatások szerint bizonyos személyiségjegyek érzékenyebbé tesznek minket a 

stresszre. Az úgynevezett „A típusú személyiség” versengő, türelmetlen, lobbanékony, szemben 

a „B típusú személyiséggel”, amelyet higgadtság és lassabb reakciók jellemeznek. 

Mindnyájan az „A” és a „B” keverékei vagyunk, egyedi arányban, de minél több bennünk az 

„A” vonás, annál jobban ki vagyunk szolgáltatva a stressz tüneteinek, mélyebben és 

intenzívebben élhetjük meg a stresszes helyzeteket, „jobban belemegyünk”, nehezebben 

kászálódunk ki belőlük, sőt az utóhatások még sokáig elkísérhetnek bennünket, ilyen pl. a 

poszt-traumatikus stressz szindróma.”27 

A kapott eredmények alapján a vizsgálat hipotézise csak részben tartható meg: nem csak a 

betegcsoportba tartozó személyek jellemzőek az „A” típusú személyiségjegyekkel (a vártak 

alapján), hanem ez legalább annyira jellemző a kontroll csoportra is. Sem a csoportok szerint 

(sign.=0,667), sem a nemek szerint (sign.=0,807) nem tehető különbség. Érdekes 

megállapítás, hogy nők között nem találtunk „B” típusút, vagyis mindenki „A” típusú 

személyiségjegyekkel rendelkezik. Ez utóbbinál kíváncsiak lettünk volna egy háromszoros 

minta eredményére. 

XI. Korrelációs együtthatók a vizsgálata 

Vizsgálatunkban fontosnak tartottuk néhány betegségtünet megállapítását és azok 

kapcsolatának kvalitását egy öndiagnosztizáló skála segítségével. Kíváncsiak voltunk, hogy 

mely betegség tünetek járnak együtt és azoknak milyen a kapcsolatuk. A klinikai területen 

sikeresen alkalmazott eljárás eredményeit – csoportok szerinti megoszlásban – korrelációs 

számítással kaptuk meg. 

A szerzők fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy itt elsősorban csak kapcsolatról, együtt 

járásról beszélünk és nem ok-okozati összefüggésről, továbbá, hogy a személyre jellemző 

néhány betegség tünet még nem jelenti, magát a betegséget. 

  

                                                 

27 Az „A” és „B” személyiség. http://www.andalodo.hu/stressz/az-a-es-b-szemelyiseg/. (letöltve: 2014.09.12.) 
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Korrelációs együtt járások összehasonlítása néhány tünet együttesnél: 

− Interperszonális érzékenység és a depresszió. 

A vizsgálati csoportnál 0,748 (erős), kontroll csoportnál 0,224 (közepes). 

− Interperszonális érzékenység és a pszichoticizmus. 

A vizsgálati csoportnál 0,703 (erős), kontroll csoportnál 0,295 (közepes). 

− Interperszonális érzékenység és a szorongás. 

A vizsgálati csoportnál 0,666 (közepes), kontroll csoportnál 0,147 (gyenge). 

− Depresszió és a szorongás. 

A vizsgálati csoportnál (0,469 (közepes), kontroll csoportnál 0, 419 (közepes). 

XII. Összefoglalás 

A stressz és a pajzsmirigy betegség kapcsolatának vizsgálata hazánkban és a rendvédelem 

területén kevésbé kutatott terület. A pajzsmirigy betegséget már régóta a pszichoszomatikus 

betegségekhez lehet sorolni,28 de a betegséget előidéző autoimmun folyamat és a stressz 

hogyan áll összefüggésben, még kutatás alatt áll.  

Jelen kutatásban megpróbáltuk feltárni a pajzsmirigy funkcionális elváltozása mögött húzódó 

stresszes, olykor traumatikus életeseményeket, lehetséges poszttraumás tüneteket. Vizsgáltuk 

a személyek stressz megküzdési stratégiáit, a rájuk jellemző szorongás erősségének 

színvonalát, valamint igazolni a náluk feltételezhető „A” típusú személyiségjegyeket.  

Az eredmények összehasonlítása céljából két csoportot alkottunk: a vizsgálati csoportot, 

amelybe a pajzsmirigy problémával küzdő személyek kerültek és egy kontroll csoportot. 

Tanulmányunk elején utaltunk rá, hogy a vizsgálat eddigi eredményei még nem tekinthetők 

véglegesnek. E pillanatban eddig jutottunk, a kutatást a jövőben folytatni kívánjuk.  

                                                 

28 lásd 8. 
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A vizsgálati és a kontroll csoport között stresszes életesemény vonatkozásában különbség nem 

tapasztalható.29 PTSD jegyek egyik csoportnál sem diagnosztizálhatók. 

Mindkét csoportra a problémára irányuló stressz megküzdési stratégia a jellemző, különbség 

nem tehető (talán a rendvédelmi munka jellegéből adódhat). 

Mindkét csoport tagjaira az  „A” típusú személyiségjegyek jellemzőek, különbség nem tehető. 

Hátterében szintén a rendvédelmi munka jellegét sejtjük. 

A vizsgálati csoportnál vannak olyan betegségtünetek, amelyek közepes és erős korrelációt 

mutatnak, míg a kontroll csoportnál nem mutatkoznak olyan mértékben. 

A vizsgálattal kapcsolatos jövőbeli feladatunk kettős célzatú: 1. befejezni a vizsgálatot a teljes 

kiválasztott állománnyal, 2. bevonni a vizsgálatba egy civil állományt és az így kapott kettős 

minta eredményeit összehasonlítva levonni a konklúziót. Ez utóbbi lépés segítene eldönteni, 

hogy a kapott eredmények mennyire rendvédelem specifikusak. 

XIII. Prevenciós lehetőségek 

Stressz volt, van és lesz, amit az elkészített tanulmányunk eredménye is alátámaszt. A Selye 

óta ismert közhelynek tűnő kijelentés ma már nem meglepő. A vizsgálati és a kontroll csoport 

résztvevőinek túlnyomó többsége nehéz élethelyzetekről számolt be. Egy része magán, másik 

része munkából adódó problémát vetett fel. Voltak, akiknek egy adott életszakaszában 

mindkettő kijutott, vagy az egyik követte a másikat. 

Ha belekerülünk egy – egy nehéz élethelyzetbe, első lépésként fontos a felismerés. Ez után 

merülhet fel kérdésként, hogy hogyan tovább, miként is lehet kezelni, bizonyos 

egyszerűbbnek vagy esetleg rázósabbnak tűnő problémát. Az egyenlet soktényezős. Nemcsak 

a körülöttünk lévő események befolyása és ezek nagysága a jelentős, hanem legalább annyira 

fontos a személyi tényező is. Tehát a stresszorra adott élettani reakció nem feltétlenül az inger 

tényleges fizikai – kémiai tulajdonságától függ, hanem attól, hogy a szervezet értékelő 

rendszere milyen mértékben minősíti azt veszélyesnek. Az értékelő rendszert befolyásoló 

                                                 

29 A kontroll csoport tagjai legalább annyi érzelmileg megterhelő eseményről számoltak be, mint a vizsgált 
csoport tagjai. 
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tényezők a következők lehetnek: tapasztalat, életkor, szocializáció, kultúra, vallás, érzelmi 

állapot, érdeklődés, stb. 

Az alábbiakban néhány megküzdési technikát szeretnénk ismertetni, amellyekkel stresszes 

helyzetben a pillanatnyi terhelést tudjuk csökkenteni, de az igazi okokat nem befolyásolják. 30 

 

1. Belső levezetés 

Az egyén tudatosan megszakítja a megterhelő gondolatsort, valamilyen számára 

kellemes gondolattal, tervezéssel, stb. Ezt akár monoton helyzetben is hasznos 

lehet kipróbálni. 

2. Külső levezetés 

Olyan fizikai tevékenység, amely pihentető jellegű. A lényeg, hogy tudatosan 

tegyünk mást, vonjuk el a figyelmünket. Ez lehet: egy séta, mozi, baráti 

látogatás, zene, sport, kerti munka, barkácsolás, stb.. 

3. Pozitív öninstrukció 

Az önirányítás egyik módszere, szisztematikusan alkalmazott mondatokra épít. 

Az úgynevezett belső beszéd átstrukturálja a gondolatokat önszuggesztív hatású. 

„Nyugodt maradok”, „Meg tudom csinálni”, Más még rosszabb helyzetben van”, 

stb.. 

4. Spontán lazítás 

Az izmok tudatos ellazítása csökkenti a feszültséget, az agykérgi aktivitást. Ilyen 

technika lehet: az autogén tréning, légző gyakorlat, meditáció, jóga, stb.. 

5. Stresszdózis csökkentése 

A pillanatnyi helyzeti feszültség csökkentése érhető el. Néhány példa: telefon 

kikapcsolása, mondjuk meg a kollégáknak, a titkárnőnek, hogy egy darabig ne 

keressenek,31 stb. 

6. Reális célkitűzések 

                                                 

30 Belső tréning anyag. 
31 Amíg az adott feladattal el nem készül. 
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1.ábra.Csernobil hatásai. Forrás: BME tanulmány 
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2.ábra.A lakosság többlet sugárterhelése 1 évvel a baleset után. Forrás: BME tanulmány 

 

3.ábra. 10000 lakosra jutó pajzsmirigy betegek száma Magyarországon. Forrás: KSH adatai 

 

NEM Állapotszorongás 

(STAI-S) 

Vonásszorongás 

(STAI-T) 

 Standard 

átlag értékek 

Vizsgála
ti 

csoport 

Kontroll 

csoport 

Standard 

átlag értékek 

Vizsgála
ti 

csoport  

Kontrol
l 

csoport  

FÉRFI 38,40 33,94 30,19 40,96 33,25 29,06 

NŐ 42,64 36,33 33,71 45,37 37,60 36,59 

4. sz. táblázat. A szorongás mértéke csoportok és nemek szerinti megoszlásban, sztenderd 

átlag étékekhez viszonyítva 

 

Közép-Magyarország 
405 

Közép-Dunántúl 397 

Nyugat-Dunántúl 526 

Dél-Dunántúl 599 

Észak-Magyarország 
421 

Észak-Alföld  423 

547 

421 

423 
405 

397 

599 

526 


