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– viszket? 
– vakarja meg! 
a helyzet ennél jóval bonyolultabb. a viszketés (pruritus)
megnehezítheti a betegek mindennapjait. nem csak bőrszá-
razság és szúnyogcsípés okozhat viszketést! gyakran anyag-
csere-betegségek, központi idegrendszeri kórképek vagy
gyógyszermellékhatás vezet a kellemetlenséghez.

a viszketés okai és kezelési lehetőségei
továbbképzés

A bőr viszketése a leggyakoribb bőrgyógyászati panaszok
közé tartozik. A folyamatos vagy alkalmankénti, a teljes tes-
tet generalizáltan érintő vagy „csak” lokálisan tapasztalható
viszketés egyben a leggyakoribb oka annak, ami miatt a
betegek bőrgyógyászhoz fordulnak [1, 2]. A legrosszabb,
amit a beteg tehet, hogy elkezdi vakarni a viszkető
hely(ek)et, ilyen módon teret nyitva a kisebb-nagyobb bőr-
sérüléseknek és a következményes fertőzéseknek.

Miért viszket?
A viszketésnek nagyon gyakran bőrgyógyászati okai vannak.
Kontakt dermatitis, ekcéma, urticaria vagy prurigo egyaránt
okozhat viszketést. Az időskorúak különösen gyakran
panaszkodnak a bőrük viszketésére. Az esetek nagy részében
a bőr barrier funkciójának elvesztésével összefüggő kiszáradás
okozza a tüneteket, ami a 65 év fölöttiek több mint felénél
fordul elő. Ez a fajta viszketés általában a végtagokat és a
törzs oldalát érinti, ugyanakkor nem jelentkezik a nedvesebb
bőrterületeken (pl. ágyéktájon és hónaljban), illetve zuhany-
zás, fürdés hatására mérséklődik [3]. A gyermekek körülbe-
lül 10%-a atópiás dermatitis okozta viszketéstől szenved, és
nem ritka a viszketés a várandósság hónapjai alatt sem.
Emellett különféle szisztémás kórképek is kiválthatnak visz-
ketést, mint a gyulladásos megbetegedések, metabolikus
zavarok (pl. epekövesség, cukorbetegség), pszichiátriai kórké-
pek és daganatok [1].
A táránál állva tisztában kell lenni azzal, hogy a papulákkal,
pustulákkal vagy hólyagosodással járó viszketésért bizonyos
hatóanyagok is okolhatók; így a kalcium-csatornablokkolók,
az angiotenzin-konvertáló enzimet gátló hatóanyagok, a sza-
licilátok vagy a hidroklorotiazid [3].

a viszketés csoportosítása a kiváltó ok alapján [1].
1. Bőreredetű viszketés
A bőrből kiinduló viszketést okozhatja a bőr gyulladása, szá-
razsága vagy sérülése. Többek között a rühességgel összefüg-
gő viszketés, az urticaria, illetve a rovarcsípések okozta visz-
ketések tartoznak ebbe a kategóriába.
2. Neuropátiás viszketés
Az afferens szenzoros idegeknél bekövetkező patológiás elvál-
tozások viszkető érzést válthatnak ki. Példaként a viszketéssel
kísért posztherpeszes neuralgia hozható. 
3. Neurogén viszketés

A neurogén viszketés forrása a központi idegrendszerben kere-
sendő: különféle ingerületátvivő anyagok és receptorok szere-
pe mutatható ki, miközben az idegrostok nem károsodnak.
Például: az epesavak okozta viszketés opioid peptidek közvetí-
tésével, a µ-opioid-receptorokon keresztül valósul meg. 
4. Pszichogén viszketés
A pszichológiai vagy pszichiátriai abnormalitások által kivál-
tott viszketések közé sorolható például a parazitafóbia kivál-
totta viszketés.
5. Kevert etiológiájú viszketés
Előfordulhat, hogy a vakarózást kiváltó panaszok hátterében
komplex mechanizmus, több tényező együttes jelenléte
mutatható ki.

a viszketés Megelőzése
A viszketés jelentette kellemetlenségek eredményes kezelésé-
hez a legfontosabb a kiváltó ok felderítése. Az alapbetegség
(pl. 2-es típusú cukorbetegség) kezelése általában megoldást
jelent a viszketés szempontjából is. Emellett törekedni kell
az esetleges, bőrviszketést kiváltó, irritáló ágensek elkerülésé-
re, illetve meg kell előzni azt, hogy bőrszárazság alakuljon ki.
Célszerű megfelelő kémhatású, hidratáló összetevőket tartal-
mazó kozmetikumokat és tisztálkodószereket alkalmazni [1].

a viszketés Molekuláris háttere: hisztaMin és egyéb
Molekulák 
A viszketés pontos molekuláris mechanizmusa a mai napig
felderítetlen. Míg korábban úgy vélték, hogy a viszketéses
folyamatokban a hisztamin szerepe az elsődleges, mára kide-
rült, hogy a szerotonin, különféle proteázok, opioid pepti-
dek, a bradikinin, az interleukinek és a P-anyag (substance
P) is kulcsfontosságú szerepet játszhatnak. Ennek megfelelő-
en a viszketéses panaszok orvoslása is több pilléren nyugszik,
és a topikálisan vagy szisztémásan alkalmazott gyógyszerek
mellett az ultraibolya-B (UVB) fénybesugárzáson alapuló
fototerápia, illetve egyéb alternatív megoldások (pl. tradicio-
nális kínai medicina) is szerepet kaphatnak benne [1, 2].

a viszketés kezelése – topikális terápiás lehetőségek
A dermatózisok, az urticaria és a különféle csípések (pl. szú-
nyogcsípés), illetve napégés, enyhébb fokú bőrégés kiváltotta
viszketés csillapításában kedvező hatásúak és gyakran hasz-

náltak a hisztamin-1-receptorokat blokkoló H1-antihiszta-
minok (dimetindén, difenhidramin). A vény nélkül is kap-
ható, külsőlegesen alkalmazandó készítmények hidrogél fázi-
sának a párolgása hőelvonással jár, ami hozzájárulhat a visz-
ketés csillapításához [1, 2, 4]. A dimetindén készítményei
terhesség és szoptatás alatt, illetve gyermekkorban is bizton-
ságos alternatívát kínálnak a viszketés mérséklésére [4].
A dermatózisok külsőleges kezelésében – vényköteles megol-
dásként – a glükokortikoidok, illetve az immunszuppresz-
szánsok (pimekrolimusz, takrolimusz) is szerepet kaphatnak.
Továbbá, ígéretesek az eredmények a kapszaicin lokális alkalma-
zásával, elsősorban akkor, ha a P-anyag okozza a viszketést [1].
Már kialakult viszketésnél jó szolgálatot tehet a hűtés. Az ala-
csony hőmérséklet ugyanis az idegvégződésekben képes elfed-
ni a viszketéses stimulusokat. Egyes esetekben a lokálaneszte-
tikumok hűtéssel való kombinálása is kedvező lehet [1].

szisztéMás terápiás lehetőségek
Erős viszketés, valamint kiterjedt bőrfolyamatok esetén a
helyileg alkalmazott készítmények mellett szisztémásan ada-
goltak is alkalmazandók, például a lokálisan alkalmazott
H1-antihisztaminok hatása kiegészíthető szisztémásan ada-
golttal [1, 4]. Mivel a viszketés patomechanizmusa komplex,
és abban a hisztaminon kívül egyéb ingerületátvivő anyagok
is szerepet játszhatnak, a viszketés bizonyos típusainak a csil-
lapításában eredményre vezető lehet egyéb hatásmechaniz-
musú gyógyszerek adása. Például az epekövesség okozta visz-
ketés enyhítésében hatásos az opioid-receptorantagonista
vegyületek (naloxon, naltrexon) adagolása, vagy triciklusos
antidepresszánsok adhatók az atópiás dermatitis súlyosabb

eseteiben. Egyes esetekben kedvező lehet a benzodiazepinek,
az antipszichotikumok vagy a pregabalin rendelése [1].
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TeszTkérdések
1. Mi okozhat viszketést?

o a) epekövesség, bőrszárazság, szúnyogcsípés
o b) parazitafóbia, atópiás dermatitis, cukorbetegség
o c) valamennyi felsorolt ok kiválthat viszketést

2. A rovarcsípések, urticaria, napégés vagy dermatózis kivál-
totta viszketés kezelésében topikálisan alkalmazható 
H1-antihisztamin hatóanyag a…
o a) …dimetindén
o b) …cetirizin
o c) …famotidin

3. Milyen ingerületátvivő anyag(ok) játszhat(nak) szerepet a
viszketés kialakulásában?
o a) kizárólag a hisztamin
o b) elsősorban az opioid peptidek
o c) többek között a hisztamin, különféle peptidek, p-anyag,

interleukinek, bradikinin, szerotonin
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