
 

Pikkelysömör tájékoztató 
 
A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 
kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 
konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 
konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait! 

Elsőként a psoriasissal kapcsolatos legfőbb hiedelmekről és tényekről, valamint a 
biológiai terápiákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról nyújtunk 
öszszefoglalást  
 

A pikkelysömörös (psoriasisos) betegek számára a betegség akadályt jelenthet a 
mindennapi munkavégzésben, a társas kapcsolatok kialakításában, vagy olyan 
szabadidős tevékenységekben, mint a strandolás, fürdőlátogatás. Mások az 
évszaknak megfelelő öltözködést találják nehéznek. Bizonyára Ön is szembesült már 
ezekkel, a psoriasissal együtt járó, mindenki számára könnyen felismerhető 
bőrtünetekkel, melyek jelentősen megnehezíthetik a mindennapokat. A néhány éve 
bevezetett biológiai terápiák nemcsak tünetileg hatnak, hanem célzottan gátolják a 
betegség kialakulásáért felelős, a szervezetben termelődő biológiai anyagokat, ezáltal 
hozzájárulhatnak ahhoz a folyamathoz, hogy ismét visszanyerje önbizalmát és a 
mindennapi küzdelemhez szükséges erőt! A megfelelően kezelt psoriasissal élő beteg 
teljesen, vagy szinte teljesen tünetmentessé tehető. Ehhez szükséges és 
elengedhetetlen - az Ön és kezelőorvosa közötti szoros együttműködés mellett - az Ön 
megfelelő tájékozottsága és aktív közreműködése is.  
 

Annak érdekében, hogy betegségét Ön uralhassa, ne pedig fordítva történjen, és hogy 
minél jobban együttműködhessen a kezelését végző szakemberekkel, érdemes 
tájékozottnak lennie a psoriasis betegséggel kapcsolatban. Számos tény és tévhit él a 
köztudatban a pikkelysömör kapcsán. Hogy ezek között Ön könnyebben 
eligazodhasson, szeretnék néhányat röviden bemutatni Önnek. 
 
 

Elmúlhat-e magától a psoriasisa?  
 

A pikkelysömör magától sajnos nem tűnik el végérvényesen, ugyanakkor hajlamos 
arra, hogy megjelenjen, majd eltűnjön ismét. Gyakran hosszú ideig nem is jelentkezik. 
Sokaknál megfigyelhető, hogy ciklusokban jelentkezik, és bizonyos dolgok váltják ki, 
illetve az év bizonyos időszakában az állapot rosszabbodik. Megfelelő kezelés mellett 
a reális cél a hosszan tartó tünetmentes állapot elérése és fenntartása.  
 

Segíthet-e a tengervíz sótartalma?  
 



 

Az igazság az, hogy nem önmagában a tengervíz magas sótartalmának köszönhető a 
bőrtünetek javulása, hanem a gyógyuláshoz a tengervíz mellett a napsugárzás 
jótékony hatása is szükséges, vagyis a kettő együtt hozhat javulást! Mivel a napfény 
valóban csökkenti a pikkelysömörös panaszokat, ezért a betegek kezelésében gyakran 
használnak UV-fényt, azonban a terápia szigorúan ellenőrzött körülmények mellett, a 
megfelelő dózist alkalmazva történik. Erre azért van szükség, mert, ha a beteg 
kifekszik a napra, nem tudhatja, hogy mennyi UV-sugárzás éri a bőrét. Emiatt ne 
feledkezzen meg a fényvédelemről sem, ha a szabadban tartózkodik! 
 
 

A stressz elkerülése csökkenti a psoriasissal összefüggő panaszokat 
 

A pszichés tényezők, a stressz provokáló szerepe orvosilag is igazoltan fontos 
szerepet játszanak a tünetek súlyosbodásában. A mindennapokban a stressz-kezelő 
technikák alkalmazásával és rendszeres sportolással csökkentheti a negatív érzelmek 
káros hatásait. Lehetőség szerint szánjon időt pihenésre, lazításra, meditálásra, hogy 
ezáltal is kedvezően befolyásolhassa a tüneteket. 
 
 

A biológiai terápia 
 

A biológiai terápia a beteg sajátságos biológiai válaszát módosító terápia, 
megjelenése áttörést hozott a pikkelysömör kezelésében. A biológiai választ módosító 
gyógyszerek a kóros folyamat adott pontján gátolják a betegség súlyosabbá válását. 
Ezek a biológiai válaszmódosító gyógyszerek olyan géntechnológiával előállított 
fehérjék, melyek az immunrendszernek azokra a molekuláira hatnak, amelyeknek a 
pikkelysömör létrehozásában is kulcsszerepük van. A biológiai terápia tehát 
speciálisan az immunsejtekre hat. 
 
 

Hol gyógyítanak Magyarországon biológiai terápiával? 
 

Biológiai kezelésre hazánkban csak a Biológiai Terápiás Centrumokban, vagyis a 
gyógyszer felírására jogosult helyeken van lehetőség. A biológiai terápia alkalmazása 
kellő körültekintést és előzetes állapotfelmérést igényel, ezért van az, hogy csak 
ezekben a kiemelt centrumokban rendelhetik el ezt a terápiát a képzett, ebben jártas 
szakemberek, így biztosítva a magas szintű ellátást. Ahogy a kezelést megelőző 
kivizsgálást, úgy a kezelés időtartama alatti ellenőrzéseket is a Biológiai Terápiás 
Centrum munkatársai végzik. 
 
A biológiai terápia hasonlóan más kezelésekhez sajnos nem gyógyítja meg a 
pikkelysömört, viszont tünetmentesíti azt. A bőrtünetek gyorsan, látványosan 
javulhatnak, gyakran a teljes tünetmentességig, a súlyos és nagyon súlyos, korábban 
egyéb terápiákra nem reagáló esetekben is. Azonban ez nem végleges, így, ha a 
kezelés bármilyen okból abbamarad, akkor a pikkelysömör tünetei visszatérhetnek, 



 

ezért nagyon fontos, hogy Ön rendszeresen visszajárjon az injekciók beadása céljából, 
amíg kezelőorvosa máshogy nem rendelkezik. Ezeket a készítményeket hónapokig, 
évekig kell alkalmazni ahhoz, hogy a tünetek roszszabbodását vagy kiújulását 
elkerülhessék a betegek. Mivel ezeknek a készítményeknek a hatóanyagai fehérje 
természetűek, ezért injekció formájában alkalmazva hatásosak (szájon át adva 
elbomlanak). Az injekció bőr alá kerül beadásra havonta, később többhavonta. 
 
 

Fertőzések elkerülése 
 

Bizonyára kezelőorvosa felhívta a figyelmet arra, hogy a biológiai terápia csak úgy 
képes a szervezetben zajló gyulladásos folyamatokat ilyen hatékonyan 
visszaszorítani, hogy az immunrendszer védekező képességét csökkenti. Ez viszont a 
fertőzésekre való fokozott hajlamhoz vezet, ezért azokat meg kell előzni, illetve, ha 
fertőzésre utaló tünetet tapasztal, akkor kezelőorvosát minél hamarabb tájékoztatnia 
kell! Ezért nagyon fontos, hogy Ön fokozottan odafigyeljen a különböző eredetű 
fertőzések elkerülésére. A kezelés alatt kialakult fertőzések (pl. foggyulladás, húgyúti 
fertőzés, megfázás) is súlyosabb és hosszabb lefolyásúak lehetnek. Ezen kívül egyes 
betegségek (cukorbetegség, alkoholizmus) is fokozzák a fertőzésre való hajlamot. 
Mindezek miatt biológiai terápia során fokozott elővigyázatosságra van szükség a 
fertőzések tekintetében. Ha fertőzés gyanúja merül fel, a lehető leghamarabb 
tájékoztassa kezelőorvosát! 
 

A kezelés hatékonysága érdekében fontos, hogy a terápia során kövesse a 
kezelőorvosa és szaknővére által adott utasításokat. Az Önt támogató 
szakemberektől számos Önt foglalkoztató kérdésre kaphat választ, ezért bátran 
beszélje meg kezelőorvosával a terápiáját esetlegesen nehezítő tényezők kezelését.  
 

Forrás: DayMed Kft, 2020, Pikkelysömör postai hírlevél, 2022. 05. 17.  



 

 

 

   
 

Pikkelysömör (psoriasis) tájékoztató 

2. 

 
A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 

kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 

konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 

konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait! 

 

Életmód 

A magyar lakosság életmódjára sajnos jellemző, hogy szokássá vált a mozgásszegény 

életforma, táplálékainkat nem válogatjuk meg kellően, a mértéket sem tartjuk be, és emellett 

továbbra is nagy a dohányzók aránya. Mindezek következtében már egyre fiatalabb korban 

megjelenik a magas vérnyomás betegség, mely ugyan nem jár komolyabb tünetekkel, de 

jelentősen megnöveli a kockázatát az infarktus és a stroke hirtelen kialakulásának. Sajnos a 

psoriasissal élők még inkább ki vannak téve a szív-, érrendszeri kockázatnak, de ez a 

kockázat csökkenthető az egészséges életmódra törekvéssel, ezért Önnek is érdemes 

megkülönböztetett figyelmet szentelni szíve állapotára.  

Mindannyian sokat tehetünk, tehetnénk egészségünk megőrzése és helyreállítása érdekében, 

hiszen ez a folyamat és a kedvezőtlen kimenetel már kis odafigyeléssel is igen hatásosan 

feltartóztatható! A kialakuló magas vérnyomás eredményesen kezelhető (de meg is 

előzhető) megfelelő étrendi szokások bevezetésével, rendszeres testmozgással és a 

dohányzás felhagyásával. Újra kell gondolnia az elsőségeket életében, hogy mi fontos Önnek 

igazán, és mindezekért cserébe képesnek kell lennie mérsékelni az eddig megszokott, ám 

egészsége szempontjából nem épp kedvező szokásokat. Amennyiben orvosa úgy ítéli meg, 

hogy a szív- és érrendszeri kockázatok további csökkentése szükséges az életmódkezelés 

mellett (nem helyett), akkor személyre szabott gyógyszeres kezelést is előír Önnek.  

A mindennapi stressz viszont például nem csak a szív- és érrendszeri betegségek 

rizikótényezője, hanem a psoriasisos tüneteit is ronthatja. Stresszkezelő technikák 

elsajátításával és alkalmazásával tehát sokat tehet egészsége javítása, megőrzése 

érdekében. 

Stresszkezelő technikák 

A testmozgás elsőrangú stressz-csökkentő, legyen az akár futás, kerékpározás, úszás, jóga, 

akár egyszerű séta. Napi fél óra már jelentős eredményeket hozhat. Ha hosszabb a 

tennivalóink listája, mint ami egy napba belefér, ideje átértékelni a fontossági sorrendet. Ha 

úgy döntünk, az egészségünk mindennél előbbre való, eszerint rendezzük át a prioritásokat. 

Tanuljunk meg nemet mondani és hagyjuk el, vagy adjuk át másnak a kevésbé fontos 

dolgokat.  



 

 

 

   
 

A pikkelysömör betegséggel élők sokszor érzékenyek, és nehezen dolgozzák fel az esetleges 

elszigetelődést. Az önsegítő csoportoknak igen nagy szerepük van ebben a helyzetben; ha 

másokkal is megosztja a tapasztalatait, azzal önmagán és társain is segíthet.  

Sok beteg számára a pszichoterápia bizonyul a leghasznosabbnak. Ha úgy érzi, hogy egyedül 

nem tud megbirkózni problémáival, bátran keressen fel szakembert, aki segít megtanulni 

kezelni a betegséggel kapcsolatos stresszt, szorongást és depressziót. 

Az elhízás és a pikkelysömör kapcsolata 

Az elhízás szintén egy olyan kockázati tényező, mely kedvez a szív- és érrendszeri 

betegségek kialakulásának és a pikkelysömörrel járó tünetek romlásához vezethet. 

A pikkelysömör és az elhízás kapcsolatát vizsgáló kutatók arra a következtetésre jutottak, 

hogy a nagyobb derék-csípő arányhoz jelentősen magasabb pikkelysömör kockázat társul. A 

hasi típusú elhízás önmagában is szív- és ér- rendszeri betegségek kockázati tényezője. A 

súlyfelesleggel élők között kétszer több a magas vérnyomásos ember, mint a normális 

testsúlyúak körében. A túlsúly ráadásul más betegségek kialakulására is hajlamosít, úgymint 

például a cukorbetegség, koleszterinszint-emelkedés, ízületi betegségek. Ha tehát sikerül 

megszabadulnia esetlegesen meglévő súlyfeleslegétől, akkor igen sokféle betegség elől 

kitérhet. 

Akárcsak az egészséges emberek, vagy más betegségekkel élők esetében, úgy a 

psoriasissal élő betegek életében is fontos szerepet játszik az étrend mennyiségi és 

minőségi összetétele. Ugyan egyelőre szakmailag nem igazolt, hogy létezne olyan speciális 

diéta, amely egymaga képes lenne megszüntetni a betegség tüneteit, ugyanakkor a 

betegeknek célszerű az általános, egészséges étkezésre vonatkozó szabályokat követni.  

Milyen ételek fogyasztását érdemes kerülni? 

Napjaink bőséges élelmiszer-kínálatából célszerű kiválogatni a jó minőségű, káros 

anyagoktól mentes táplálékokat. Tanácsos kerülni a „túlfinomított”, mesterséges 

adalékanyagokat tartalmazó élelmiszereket, a gyors- és készételeket, az alkoholt és a kávét. 

Psoriasisban kerülendők a szénhidrát-dús finomított élelmiszerek, a friss péksütemények, a 

cukor, az édességek. 

Ezek helyett célszerű a zöldségekre-gyümölcsökre, teljes kiőrlésű gabonákra, alacsony 

zsírtartalmú tejtermékekre és sovány húsokra, halakra összpontosító étrendet összeállítani. 

Milyen ételek fogyasztása javasolt? 

Teljes kiőrlésű magvakat vagy ezek finomított őrleményeit és ezekből készült 

gabonatermékeket fogyasszunk. Például salátákat, sült zöldségeket is jól lehet kombinálni a 

különféle gabonák magvaival és például a gyümölcsjoghurtba zabpelyhet téve is növelhetjük 

a napi rostbevitelünket, ami nagyon fontos a megfelelő emésztés szempontjából! 

A nagy mennyiségű friss gyümölcs- és zöldségfogyasztásnak viszont, nagy vitamin- és 

ásványi anyag-, valamint rosttartalmuk miatt minden étrendben szerepük van. Igen 

hasznosak a szervezet számára, a C-vitaminban és karotinoid-vegyületekben (pl.: béta-

karotin, likopin) gazdag zöldségek, gyümölcsök. Ilyenek: sárgarépa, paradicsom, sütőtök, 

sóska, brokkoli. 



 

 

 

   
 

A többszörösen telítetlen zsírsavakban (ómega-3, ómega-6 zsírsavak) gazdag élelmiszerek 

szintén előnyösek (pl. tengeri halak, repceolaj, lenmagolaj, dió, olívaolaj), hiszen nem csak a 

gyulladásos folyamatok elnyomásában segítenek, hanem a „rossz” LDL-koleszterin 

csökkentésével és a „jó” HDL-koleszterin növelésével a szív és érrend- szeri károsodás 

rizikóját is mérséklik. 

Sok beteg tapasztalja, hogy bizonyos ételek fogyasztása elősegíti a tünetek jelentkezését, 

elhagyásuk pedig javítja az állapotát, ezért személyes tapasztalatok alapján is érdemes 

odafigyelni arra, hogy hogyan étkezik. 

Az étkezési szokásokkal kapcsolatban azt is fontos tudni és megjegyezni, hogy a túl- súly és 

az elhízás növeli a pikkelysömör rizikóját, ezért érdemes törekedni a hízás elkerülésére, vagy 

a plusz kilók leadására. 

A psoriasisos bőr ápolása 

A napi tisztálkodás és bőrápolás minden ember számára fontos, de a psoriasissal élők 

esetében is különösen igaz. Mivel a psoriasisos bőr igen száraz, ezért a gyulladás 

csökkentése mellett fontos a megfelelő nedvességtartalom biztosítása. A bőr rendszeres, 

naponkénti zsíros kenőccsel való kenése jelentősen csökkentheti a szaruréteg vastagságát 

is. Ugyanakkor a zsíros kenőcsök használata gyakran ronthatja a komfortérzetet. Érdemes 

zuhanyzás, fürdés után még a vizes bőrre hidratáló, nagy víztartalmú, 5-10 perc alatt 

felszívódó krémeket kenni. Kezelőorvosa feladata, hogy eldöntse, hogy mikor és milyen 

arányban használjon inkább zsíros, vagy inkább vizes készítményeket, ezért forduljon hozzá 

bizalommal. A jó testápoló, vagy gyógynövénytartalmú, hidratáló krém használata 

pikkelysömör esetén rendkívül fontos. Érdemes nem csak mosakodás után odafigyelni a 

hidratálásra, hanem bármikor, amikor szükségét érzi, kenje be a bőrét jó minőségű hidratáló 

testápolóval vagy krémmel! Ugyanez vonatkozik a tünetmentes időszakokra is, akkor sem 

szabad elhanyagolni a gondos bőrápolást. 

A természetes napfény hatása 

Régóta ismert tény, hogy a pikkelysömör bőrtünetei a természetes napfényre a betegek 

túlnyomó többségénél lényegesen javulnak, vagy elmúlnak. A napfény sokszor előnyös 

hatásai ellenére sem szabad arról megfeledkezni, hogy sem a túlzott napozás, sem a 

szolárium nem javasolt. Tartózkodjon az erős napfénytől és nagyon fontos a bőr védelme 

megfelelő faktorszámú fényvédővel, melyet zuhanyzás után ajánlott újra felkenni. A jó 

fényvédő legalább 15-ös (de inkább 30-as) faktorú, az UVA és UVB ellen egyaránt véd és 

víztaszító. A fényvédők faktorszáma azt mutatja, hányszor több időt tölthetünk el a leégésig 

vele, mint nélküle. A fényvédelem nemcsak fényvédővel (napolaj, napkrém) hanem zárt 

ruházattal, sapkával, az árnyékban tartózkodással is elérhető. 

Fényterépia 

A napfény UV-tartalmának az előnyös hatását ma már nemcsak természetes körülmények 

között, hanem mesterséges úton előállítva is kihasználják a fényterápia során. A ma 

alkalmazott modern készülékek előnye, hogy a pikkelysömörre leghatásosabb 

hullámhosszúságot bocsátanak ki és így a bőr legalacsonyabb UV-fényterhelése mellett a 

leggyorsabban tünetmentesíti a betegeket. 



 

 

 

   
 

A betegek 5%-ában a tünetek rosszabbodása észlelhető napfény hatására. Ilyen esetben 

természetesen nem javasolt a fényterápia sem. 

A fényterápiát ma már Holt-tengeri sós vizes fürdővel is kombinálják a legjobb hatás elérése 

érdekében. A magas sótartalmú oldatok (ahogy a Holt tengeri sót, vagy vizet tartalmazó 

készítmények) hámlasztó hatásúak. A Holt-tengeri só magas Mg és Ca ion tartalma révén 

gátolja a kellemetlen bőrtüneteket okozó folyamatokat. A készítmények alkalmazása előtt 

kérje ki bőrgyógyásza véleményét! 

A kezelés hatékonysága érdekében fontos, hogy a terápia során kövesse a kezelőorvosa és 

szaknővére által adott utasításokat. Az Önt támogató szakemberektől számos Önt 

foglalkoztató kérdésre kaphat választ, ezért bátran beszélje meg kezelőorvosával a terápiáját 

esetlegesen nehezítő tényezők kezelését. 

 

Forrás:DayMedKft, 2020, Pikkelysömör postai hírlevél 2., 2022. 05. 17. 



 
 

Pikkelysömör (psoriasis) 
tájékoztató 3. 

 
A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 
kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 
konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 
konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait! 

 
Sok psoriasissal élő beteg vélekedik úgy, hogy a pikkelysömör fizikai hatásaival még 
megbirkózik, de az érzelmi és szociális terheket már jóval nehezebben tudja kezelni. 
Ez egy teljesen természetes és érthető jelenség, ezért is fontos, hogy a 
pikkelysömörös betegek megfelelő orvosi kezelésben részesüljenek és kövessék az 
elrendelt terápiát, ezáltal minimalizálva a betegség érzelmi és szociális hatásait.   
A következő betegségterheket említi a legtöbb pikkelysömörös beteg: az önbecsülés 
zavara, társas kapcsolatok kialakítása, hogyan beszéljenek a betegségről másoknak, 
valamint a depresszió. 
 
A magas önbecsüléssel rendelkező személyek általában magabiztosak, tisztelik 
önmagukat és tisztában vannak értékeikkel. Csekély önbecsüléssel rendelkező 
emberek azonban kevésbe biztosak önmagukban és negatívan állnak saját 
magukhoz. Az alacsony önértékelést a rossz gondolkodásbeli szokások tartják fent, 
mint például: a negatív dolgokra való összpontosítás, az elérhetetlen standardokkal 
való összehasonlítás, vagy az egyetlenegy negatív eseményből messzemenő, negatív 
következtetések levonása. Lehet, hogy nem lesz képes pikkelysömöre 
megváltoztatására, de az Önön múlik, hogy milyen érzéseket táplál ezzel 
kapcsolatban, ezért próbálja tudatosan kerülni az említett gondolkodásmódot. Azzal, 
hogy többet megtud a betegségről és ezt megosztja másokkal is, megvédheti és 
elősegítheti önbecsülését. 
 
Az emberi kapcsolatok, mint barátság, randevúzás, házasság és a szülő-gyerek 
kapcsolat, már önmagukban rejtenek stresszt. A pikkelysömör még nehezebbé teheti 
ezeket. Bármilyen fokú is legyen a pikkelysömöre, a legjobb, ha nyíltan és őszintén 
beszél erről azokkal, akik fontosak az Ön számára. Mondja el nekik, hogy a 
pikkelysömör egy krónikus, gyulladásos betegség. Magyarázza el, hogy nem fertőző 
és nem ragályos. Beszéljen az érzéseiről és bíztasson arra másokat is, hogy 
kérdezzenek és osszák meg érzéseiket, illetve hangsúlyozza, hogy a pikkelysömör - 
más betegségekhez hasonlóan - kezelhető. 
 



 
 

Ne felejtse el, hogy egy személyt nem a pikkelysömör határoz meg! Informálódjon a 
pikkelysömörről, hogy informálhasson másokat, és korrigálhassa a számos tévhitet.  
Ne feltételezze, hogy tudja, más mit gondol Önről - inkább kérdezzen rá! Alakítson ki 
családtagokból és barátokból álló támogató kapcsolati hálót, akikkel bármikor 
megoszthatja, és meg meri osztani gondolatait a betegségről. 
 
A pikkelysömör egy komoly állapot, amely nagymértékben befolyásolhatja az 
énképét, és azt, mások hogyan látják Önt. Pikkelysömörös betegek zavarban 
lehetnek megjelenésük miatt, amely negatív testképhez és alacsony önértékeléshez 
vezethet. Egy krónikus betegséggel való együttélés frusztrációhoz és szorongáshoz 
is vezethet és ez teljesen normális. Azonban, ha hosszú időn keresztül depressziótól 
szenved, az már nem normális. Mint minden más betegség, úgy a depresszió is 
beavatkozást igényel. Depressziós időszakban néha nehéz energiát találni arra, hogy 
orvosi segítséget kérjen. Azonban a megfelelő orvosi segítség elengedhetetlen és 
segíthet a szenvedés legyőzésében. 
 
Fontos, hogy minél több információ birtokában legyen a betegségével kapcsolatban, 
annak lelki folyamatairól is. Igyekezzen erősíteni a tudatot, hogy Ön nemcsak egy 
passzív résztvevője a betegségének, hanem nagyon is sokat tehet azért, hogy 
tünetmentes legyen. Meg fogja tapasztalni azt is, hogy ha ennek érdekében 
cselekszik, akkor a pozitív változás bekövetkezik, és az énképe is javulni fog. És 
elsősorban nem csak amiatt, mert tünetmentes lett, hanem azért is, mert mindebben 
tevékenyen részt vett! Sokkal több támogatásra számíthat a környezetétől, ha látják, 
állapota javításáért saját maga is sokat tesz. 
 
Bizonyára Ön is nagyon jól tudja, hogy bár a pikkelysömör a tudomány mai állása 
szerint nem gyógyítható, de tünetmentessé tehető. Fontos, hogy a tünetmentes 
időszakokban se hanyagolja el betegségét. Hiszen a tünetmentesség nem azt je- 
lenti, hogy meggyógyult, hanem azt, hogy sikerül jól kezelni és kordában tartani 
betegségét. Legyen óvatos, továbbra is kerülje a provokáló faktorokat, bizonyára 
tapasztalta már, hogy az Ön esetében mi rontja leginkább a tüneteit. A hidratáló 
bőrápoló készítmények használata ekkor is javasolt, ahogy a nyári fényvédelem is 
továbbra is indokolt. Fontos, ha valamilyen terápiát alkalmaz, még akkor is 
alkalmazza ha jobban érzi magát és tünetei csökkentek vagy eltűntek. 
 
A kezelés hatékonysága érdekében fontos, hogy a terápia során kövesse a 
kezelőorvosa és szaknővére által adott utasításokat. Az Önt támogató 
szakemberektől számos Önt foglalkoztató kérdésre kaphat választ, ezért bátran 
beszélje meg kezelőorvosával a terápiáját esetlegesen nehezítő tényezők kezelését. 
 
Forrás: DayMedKft, 2020, Pikkelysömör postai hírlevél 3., 2022. 05. 17.  
 



 

  

 

   
 

Pikkelysömör (psoriasis) tájékoztató 

4. 
 

A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 

kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 

konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 

konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait! 

 

Biológiai terápia 

A biológiai terápia megjelenése hatalmas előrelépést hozott a pikkelysömör kezelésében. Az 

elérhető gyógyszerek egyike sem tudja véglegesen felszámolni a betegséget, de jelentős 

javulás érhető el. A bőrtünetek gyorsan és látványosan javulhatnak, gyakran a teljes 

tünetmentességig. Azonban ez nem végleges, így, ha a kezelés bármilyen okból abbamarad, 

akkor a pikkelysömör tünetei visszatérhetnek, ezért is nagyon fontos, hogy Ön együttműködjön 

a kezelésében részt vevő szakemberekkel: rendszeresen visszajárjon az injekciók beadása 

céljából és az ellenőrző vizsgálatokra, amíg kezelőorvosa máshogy nem rendelkezik. 

Ahogyan már említettük korábban, hazánkban csak a Biológiai Terápiás Centrumokban van 

lehetőség biológiai kezelésre. Ez azért van így, mert az ilyen terápia alkalmazása kellő 

körültekintést és előzetes állapotfelmérést igényel. Ezekben a centrumokban a biológiai 

terápiában jártas, jól képzett szakemberek biztosítják a magas szintű ellátást. Ahogy a 

kezelést megelőző kivizsgálást, úgy a kezelés időtartama alatti ellenőrzéseket is a Biológiai 

Terápiás Centrum munkatársai végzik. 

A terápia indításakor és a kontroll vizsgálatok alkalmával a kezelőorvos mindig egyénre 

szabva mérlegeli a terápia előnyeit (esetleges hátrányait) és ellenőrzi annak hatékonyságát. 

Figyelembe veszi a beteg életkorát, a tünetek súlyosságát, a társbetegségeket és az aktuális 

panaszokat. A gyógyszert hónapokig, évekig kell alkalmazni ahhoz, hogy a tünetek 

rosszabbodását vagy kiújulását tartósan elkerülhesse.  

A biológiai terápia mindaddig folytatható, amíg hatékonynak bizonyul a kezelés. Erről viszont 

a kezelőorvosa csak akkor tud meggyőződni, ha Ön rendszeresen eljár a kontrollvizsgálatokra. 

A válaszkészséget meghatározott időközönként kell ellenőrizni. Ennek során kezelőorvosa 

folyamatosan nyomon tudja követni, hogy kellően eredményes-e a kezelés, amit választott 

Önnek, és ha szükséges közbe tud avatkozni. Továbbá, ha bármilyen nem kívánt hatást észlel 

(különös hangsúlyt fektetve a fertőzéses tünetek megjelenésére), akkor arról mindenképpen 

tájékoztassa kezelőorvosát. Bízzon a kezelését végző szakemberek segítő munkájában! 

Természetesen az életmódjára is érdemes odafigyelnie, szükség esetén pedig változtatnia 

rajta. A rohanás, a nagy fizikai vagy idegi megterhelés, a helytelen táplálkozás, a kevés alvás, 

a kevés mozgás, a stressz - ezek mind olyan tényezők, amelyek szerepet játszanak a tünetek 

súlyosbodásában. Következésképpen a felsoroltak kerülése is mind segítik a tünetmentesség 



 

  

 

   
 

elérését és fenntartását. Lehetőség szerint szánjon időt pihenésre, lazításra, hogy ezáltal is 

kedvezően befolyásolhassa a tüneteket. Mivel a krónikus betegségek kialakulása (szív- és 

érrendszeri betegségek, cukorbetegség stb.) a pikkelysömörös betegeket is érintheti, ezért 

megfelelő életmód kialakításával ezeket is hatékonyan megelőzheti. A rendszeres 

testmozgás, az egészséges táplálkozás, a káros szenvedélyek (dohányzás, túlzott 

alkoholfogyasztás) leküzdése nagymértékben hozzájárulnak az egészségi állapot jobbá 

tételéhez. 

 

Soha ne felejtse el, hogy a nehézségek megfelelő hozzáállással leküzdhetőek! Legyen 

optimista, tartsa meg pozitív életszemléletét, mellyel akár betegtársainak, akár egészséges 

embereknek is példát mutathat és kivívhatja tiszteletüket, ezáltal önbecsülése is javulni fog! 

Informálódjon betegségéről, tartsa fontosnak a saját kezelését, hiszen az Ön aktív 

közreműködése és megfelelő tájékozottsága mellett érhető csak el a legjobb eredmény a 

betegsége kezelésében és az általános egészségi állapotában is. 

 

Forrás: DayMedKft, 2020, Pikkelysömör postai hírlevél 4., 2022. 05. 17 
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