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Összefoglalás: A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara és a Parádfürdői Állami Kórház, 

kutatást végez A parádfürdői vasas-timsós gyógyvizes fürdőkezelés hatásosságának vizsgá-

lata arthritis psoriaticában szenvedő betegek körében címmel. A szerzők által készített ta-

nulmány a pilot-vizsgálat szakirodalmi háttéranyagának összegzése. Céljuk volt áttekinteni 

az arthritis psoriatica bőr és ízületi tüneteit, a kórkép kezelését. Kiemelni a fizioterápia jelen-

tőségét a terápián belül. Bemutatni a gyógyvízzel való gyógyítási módokat, a psoriasisban 

javallott és fürdőkúraként alkalmazott gyógyvizeket, azok hatásmechanizmusait és bizonyí-

tott terápiás hatásaikat. Részletezni a parádfürdői vasas-timsós gyógyvíz összetételét, fel-

használását, a terápiás tapasztalatokat és a korábbi vizsgálatokat. A tanulmány elemzésével 

alátámasztani és megerősíteni azt a feltételezést, miszerint a kiválasztott betegségben szen-

vedő betegek állapotában várhatóan kedvező változásokat eredményez az alkalmazott balne-

oterápiás eljárás és bemutatni az adekvát betegvizsgálati módszertan összeállítását.  

Kulcsszavak: arthritis psoriatica, fizioterápia, vasas-timsós gyógyvíz, gyógyvizes fürdő-

kezelés  

 

Summary: Faculty of Health Care, University of Miskolc and State Hospital Parádfürdő are 

performing a research project Efficacy Study of Balneotherapy for patients with arthritis pso-

riatic, using the water, containing iron and aluminium sulphate, of Parádfürdő Spa. The 

study written by the authors is a summary of the reference literature in the background of the 

pilot study. Our goal was to review the dermatological and rheumatology symptoms of pso-

riatic arthritis, and the treatment of the disease, as well as to highlight the importance of 

physiotherapy within therapy. Methods of treating by thermal water, the thermal water types 

recommended and used for psoriasis will also be introduced, including as their mechanism 

of effects and proven therapeutic effects. The composition of the Parádfürdő Spa water which 

contains iron and aluminium sulphate will be detailed, as well as its use, therapeutic experi-

ences and earlier studies with it. The analysis of the study aims at supporting and confirming 

the assumption that the balneotherapy procedure applied may bring about favourable changes 

in the state of the selected patient group, and at introducing the composition of an adequate 

patient examination methodology. 

Keywords: psoriatic arthritis, physiotherapy, water, containing iron and aluminium sul-

phate, balneotherapy 
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BEVEZETÉS 

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara és a Parádfürdői Állami Kórház közös pilot-

vizsgálatot végez A parádfürdői vasas-timsós gyógyvizes fürdőkezelés hatásosságá-

nak vizsgálata arthritis psoriaticában szenvedő betegek körében címmel. A kutatás 

egy gyógy- és hévizek humán-egészségügyi hatásának bizonyítására és a terápiás ered-

ményesség objektív mérésére kidolgozott tudományos kutatást és multidiszciplináris 

fejlesztési programelemeket magában foglaló projekt keretén belül zajlik 2018. au-

gusztus–december között. A kutatási terv készítésében a kar Nanobiotechnológiai Ku-

tatólaboratóriumának és Fizioterápiás Intézeti Tanszékének munkatársai vettek részt. 

A munka a szakirodalomban fellelhető ismeretek összegyűjtésével indult a bőr-

gyógyászat, a reumatológia és a fizioterápia-balneoterápia tudományterületéről, me-

lyet ez a multidiszciplináris kutatási tématerület megkövetelt. A vasas-timsós víz 

gyógyhatását korábban krónikus nőgyógyászati betegek eredményes kezelésével 

igazolták. Psoriasisban azonban ez idáig nem vizsgálták, a problémafelvetés szak-

irodalmi alapokra támaszkodó. Ezen tanulmány célja összegezni azt a szakirodalmi 

háttéranyagot, mely alátámasztja és megerősíti azt a feltételezést, hogy a kiválasztott 

betegségben szenvedő betegek állapotában várhatóan kedvező változásokat eredmé-

nyez az alkalmazott balneoterápiás eljárás. Továbbá, megmutatni azt, hogy az ösz-

szegzésből levont következtetések mentén, hogyan készült el az adekvát betegvizs-

gálati módszertan.  

 

AZ ARTHRITIS PSORIATICA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TÜNETTANRA  

A bőrbetegségek egy részének kóroka, keletkezésük patomechanizmusa nem ismert, 

osztályozásuk és diagnosztizálásuk kizárólag makro- és mikromorfológiai kritériu-

mok alapján történik. A papulosquamosus kórképek elemi jelensége a papula és má-

sodlagosan több-kevesebb hámlás látszik a felszínükön. A psoriasis közöttük igen 

gyakori, területenként az összlakosság 1,5–3,0%-át érinti. A psoriasis vulgaris, vagy 

pikkelysömör definíciója: nagyon gyakori recidiváló bőrbetegség, igen változatos 

klinikai képpel, több szövődményes formával. A betegség veleszületett diszpozíción 

alapul, de kiváltásához a legkülönbözőbb külső vagy belső provokáló faktorok szük-

ségesek [1]. A külső tényezők szerepét támogatja a dohányosok és krónikus alko-

holfogyasztók körében észlelt magasabb gyakoriság, valamint, hogy a betegséget 

súlyosbíthatják egyes gyógyszerek, fizikai és lelki traumák [2]. A pikkelysömör pa-

togenezise komplex folyamat, melynek során genetikailag prediszponált egyénekben 

a különféle iniciáló hatásokra sejtek és citokinek dinamikus interakciójának eredmé-

nyeként a bőr immun-homeosztázisa felbomlik.  

A pikkelysömörös plakk mikroszkópos vizsgálata mind az epidermisben, mind a 

dermis felső részében kifejezett, csaknem valamennyi sejttípust érintő rendellenes-

ségeket tár fel [3]. A klinikai kép elemi jelensége halványabb vagy sötétebb vörös 

papula, mely az esetek nagyobb részében több cm átmérőjű plakká alakul. A jelen-

ségek felszínét lemezes hámlás borítja, mely lehet kisebb fokú, amikor a papula vö-

rös színe áttűnik, vagy vaskos gyertyacseppszerű, fehér színű, ezüstös [1, 4]. Ez a 

parakeratorikus hámló réteg elég könnyen lekaparható, a lekaparás után alapján 
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vékony, sérülékeny cuticula látszik. Itt továbbkaparás után pontszerű vércsepp je-

lentkezhet, ez az ún. Auspitz-tünet. Másik jellemző tulajdonsága a betegségnek az 

ún. Köbner-tünet. Lényege, hogy psoriaticus papulák lépnek fel a bőrt ért különféle 

ingerekre kb. 2 héttel a behatás után. Például műtétek után a műtéti hegekben, vagy 

pozitív intracutan bőrpróbák helyén. A Köbner-jelenség magyarázza gyakran a pso-

riasis lokalizációját is. Gyakori a plakkok fellépése a könyökökön, térdeken, melyek 

gyakran vannak traumának, mechanikai erőbehatásoknak kitéve. Továbbá, a hajas 

fejbőrön, ahol a fejbőr gyakori seborrhoeája képezi a kiváltó ingert. Az inverz pso-

riasis a hajlatokban jelentkezik, ahol a gyakori gombás fertőzések, intertrigók pro-

vokálják a betegséget. Megjelenhet a psoriasis megelőző kontakt dermatitis területén 

is. A testszerte disszemináltan fellépő psoriasis gyakran bakteriális szenzibilizáció 

következménye, ilyenkor gennyes tonsilla vagy fog a provokáló tényező. A betegség 

gyakran okoz tüneteket a körömlemezeken is. Ezek részben apró, gombostűfejnyi 

behúzódások, gödröcskék, részben a körömlemez alatti papulák barnás áttűnése 

(olajcsepp-tünet), vagy a körömlemezt felemelő vaskos parakeratotikus szarumasz-

szák. A körömelváltozás viszonylag nehezen kezelhető, ezért szakorvosi beavatko-

zás szükséges [1, 4]. A psoriasis szubjektív panaszokkal általában nem jár, ha a be-

tegek mégis viszketésről panaszkodnak, az arra utal, hogy a betegséget más viszkető 

bőrbaj (mycosis, ekzema) provokálta. A tünetegyüttes egyformán előfordul férfia-

kon és nőkön. Kezdődhet kisgyermekkorban, de gyakoribb, hogy csak a pubertás 

után, vagy csak a 40–50. életév után jelentkezik először. A tünetek súlyossága álta-

lában évszakos ingadozást mutat. Nyáron általában spontán javul, de vannak éppen 

ellenkezőleg, a nyári hónapokban romló esetek is. A betegség prognózisa és lefo-

lyása rendkívül változatos és egyéni. Az esetek nagy részében belső szervi elválto-

zások, laboratóriumi eltérések nincsenek, ilyenek csak az ún. szövődményes formák-

ban találhatók. A psoriasisos esetek kb. 5%-ában a bőrön kívül egyes ízületek is 

megbetegszenek [1]. GÉHER (2008) szerint a psoriasisban szenvedők 20–30%-ának 

van gyulladásos ízületi betegsége. TÓTH (2018) ezt az értéket 10–40%-ban határozza 

meg. A bőrtünetek nem különböznek az ízületi panaszok nélküli formáktól. A beteg-

séget a szintén gyakori krónikus polyarthritistől, a rheumatoid arthritistől (RA) el-

különíti lokalizációja, a röntgenképe, a korábbi kezdete, az egyforma aránya férfia-

kon és nőkön, a rheumás csomók képződésének hiánya, a rheumafaktor hiánya a 

vérsavóban és a gyakran csökkent gamma-globulin-szint. A folyamat rossz prognó-

zisú, idővel gyakran rokkantsághoz vezet [1]. A psoriasishoz társuló krónikus gyulla-

dásos mozgásszervi elváltozások összefoglaló neve arthritis psoriatica (AP). Az AP 

jellegzetes klinikai tünetei miatt önálló klinikai entitás. Nemzetközileg elfogadott 

diagnosztikai és klasszifikációs kritériumait az 1. ábra mutatja.  

A gyakorlat szempontjából az alábbi altípusok különböztethetők meg: 

‒ a distalis interphalangealis ízületeket érintő betegség (az esetek 5%-a), 

‒ arthritis mutilans (5%), 

‒ szimmetrikus polyarthritis, amely a rheumatoid arthritishez hasonló, de a be-

tegek többségében a reumatoid faktor nem mutatható ki (15%), 

‒ aszimmetrikus poly-, vagy oligoarthritis, ritkán monarthritis (70%), 

‒ spondylitises forma (5%). 
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Nem ritka az AP lefolyása során az altípusok közötti váltás és a kevert forma. Az ese-

tek 60–75%-ában az ízületi tünetek már meglévő bőrtünetek mellett lépnek fel, 10–

15%-ban a mozgásszervi és bőrtünetek egy időben fejlődnek ki, míg a betegek fenn-

maradó részében a mozgásszervi tünetek megelőzik a bőrtünetek jelentkezését.  

Az ízületi gyulladást az íntapadási helyek és ínhüvelyek gyulladása is kíséri. A muti-

láló forma rossz prognózisú, súlyos destrukciókhoz vezet [2]. 

 

 
1. ábra 

Az AP klasszifikációs kritériumai: CASPAR-kritériumok [5] 

 

 

AZ ARTHRITIS PSORIATICA KEZELÉSE ÉS ANNAK ÉRTÉKELÉSE 

A betegség kezelése és gondozása során a bőr- és ízületi tünetekre egyaránt figyelni 

kell. Az ízületi gyulladás kezelése az altípusoktól függ. Axiális érintettség esetén 

elsőként választandó a nem szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID). Rheumatoid 

arthritis-szerű polyarthritis esetén a bőrfolyamatokra is ható bázisterápia indítása in-

dokolt. Elsőként választandó szer a methotrexat. Egy-egy perifériás ízületi érintett-

ség esetén hasznos lehet az intraarticulárisan adott szteroid injekció, ám a szteroid 

rebound hatás miatt a bőrtünetek romlását okozhatja. Amennyiben ezen szerekkel 

nem sikerült remissziót elérni, biológiai terápia is szóba jön, mely mind a bőr-, mind 

az ízületi tünetekre jó hatású. A betegek kezelésében a nem gyógyszeres beavatko-

zásoknak is fontos szerepük van. Perifériás ízületi betegségben az izomzat rendsze-

res tornája, az ízület kimozgatása, gerincérintettségben a gerincmozgást fenntartó 

mozgásterápia szükséges. A károsodott ízületek fizioterápiája, beleértve a balneote-

rápiát is, a rehabilitáció legfontosabb eszköze. A kezelés értékelésekor az objektivi-

tásra kell törekedni. Az ízületi állapot leírására alkalmazható a „disease activity 

score” (DAS) 44 ízületet figyelembe vevő formája [2]. A szakirodalom ajánlja a be-

tegség aktivitásának objektív megítélésére a DAS28-indexet is [6, 7].  
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A bőr állapota a „psoriasis area and severity index” (PASI) értékelésével írható 

le, mely a fejen, a törzsön és a végtagokon a psoriasis kiterjedtségét (0–100%), va-

lamint az erythema, infiltráció, desquamatio súlyosságát (0–4 fokozat) veszi figye-

lembe. A kezelésnek az életminőségre kifejtett hatását mérhetjük általános, illetve 

betegség specifikus mérésére alkalmas standard kérdőívek segítségével. Előbbire 

példa az SF-36, utóbbira pedig a PsAQoL-kérdőív [2, 8].  

 

A BALNEOTERÁPIA ÉS HATÁSMECHANIZMUSA 

Az ásványvíz a földkéregbe leszivárgó csapadékvíz, melyben a kőzetekből kioldott 

ásványi anyagok, gázok találhatók. Az ásványvíz elnevezés jogszabályi feltételek-

hez, elsősorban az oldott anyag koncentrációjának meghatározott mértékéhez van 

kötve. Geológiai adottságai miatt hazánk igen gazdag természetes és fúrással nyer-

hető ásványvizekben. Az ásványvíz végső összetételét számos tényező befolyásolja. 

A víz útjába kerülő kőzetek kémiai összetétele, a kőzet szerkezete, a kőzet elhelyez-

kedése, a víz hőmérséklete, a víz szén-dioxid tartalma, a víz mozgásának sebessége 

és a víz tartózkodási ideje. Azt az ásványvizet nevezzük gyógyvíznek, amelynek tu-

dományosan igazoltan gyógyító hatása van [9]. Az ásvány- és gyógyvizek legelfo-

gadottabb felosztása a víz kémiai összetételével függ össze, mely a vízben található 

ionok mennyiségének mérésén alapszik. A mennyiséget mg/liter, mmol/liter érték-

ben, az összetételt mg%-ban, vagy Than-féle egyenértékben (mval%) lehet megadni. 

A beosztás elsődleges szempontja a Than-féle egyenérték. Az adott víz jellegzetes-

ségét a 20 mval% feletti összetevő határozza meg, ez adja meg az ún. főtípust. Má-

sodlagos szempont, ez az ún. altípus, az egyes ritkább, kisebb töménységben jelen 

levő anyagok szerinti beosztás. Ez esetben az adott anyag koncentrációját vesszük 

figyelembe bizonyos határérték felett. Összetételük alapján gyógyvizeink felosztása: 

sós (kalcium-kloridos, magnézium-kloridos), szénsavas (savanyúvizek), alkalikus 

vagy földes-meszes (nátrium-hidrogén-karbonátos, kalcium-hidrogén-karbonátos, 

magnézium-hidrogén-karbonátos), vasas, jódos – brómos, szulfátos, szulfidos (ké-

nes) és radioaktív víz [9, 10]. Régóta tisztában vagyunk azzal, hogy a víz fizikai 

tulajdonságai milyen élettani hatásokat váltanak ki. Kémiai hatását, a vízben oldott 

ásványi anyagok felszívódását viszont alig ismerjük. Az ásványi elemek vízből való 

felszívódására kevés a bizonyított adat. Feltételezhető, hogy fürdés közben a bőr kü-

lönböző rétegeiben lerakódó ásványi elemek, mintegy depozitumokat képezhetnek 

és lassan abszorbeálódva a bőrön keresztül bekerülhetnek a keringésbe és ott kifejt-

hetik hatásukat. Egyéb mechanizmusként meg kell említeni az antioxidáns és immu-

nológiai rendszert érintő kedvező változásokat is. A bőrön át történő felszívódásról 

van néhány adat. Például a Holt-tengerben való fürdést követően arthritis psoriaticá-

ban szenvedő betegekben megemelkedett a szérum bromid, rubídium, kalcium és 

cink szintje a fürdési idővel és a víz hőmérsékletével arányosan [11]. Ásvány- és 

gyógyvizeinket alkalmazhatjuk külsőleg gyógyfürdőkúra formában és belsőleg ivó-

kúrára [9]. Fürdőkúra esetén az ingersorozat erősségét a beteg reakciókészségén kí-

vül az adott gyógyvíz jellege, hőfoka, az egyes fürdők időtartama, a fürdőkúra hosz-

sza és a kezelés módja határozza meg. Annál erősebb ingerhatást érhetünk el, minél 
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jobban eltérünk a testhőmérsékletet megközelítő vízhőmérséklettől mindét irányban. 

A kezelés módjával is szabályozhatjuk az inger erősségét. Legenyhébb az ülőfürdő, 

vagy félfürdő, amikor a beteg csak derékig merül a vízbe, ilyenkor kádfürdőt alkal-

mazunk. Teljes fürdőt medencefürdőben kap a beteg, ahol a komplex gyógyhatás 

kialakításában fizikai hatások is részt vesznek. A kúra folyamán a beteget figyelem-

mel kísérő orvosnak kell az alkalmazandó inger intenzitását megállapítania és túl 

erős fürdőreakció esetén rövid szünet után gyengébb balneoterápiás ingerrel foly-

tatni a kúrát [12].  

 

PSORIASISBAN INDIKÁLT GYÓGYVIZEK ÉS BIZONYÍTOTT HATÁSAIK 

A sós, a jódos, a kénes és a radonos vízzel való balneoterápiás kezelés javallott pso-

riasisban. A sós vizek önmagukban ritkák, többnyire hidrogén-karbonáttal, jóddal, 

brómmal vagy fluorral fordulnak elő. Jellemzőjük, hogy a bőrhöz erősen tapadnak, 

ún. sóköpeny képződik. A sóköpeny csökkenti az izzadást, emiatt folyadékfelszapo-

rodáshoz és átmenetileg a bőr vérereinek kitágulásához, a helyi anyagcsere fokozó-

dásához vezet. Ezek a vizek erős gyulladáscsökkentő hatásúak és erősítik az immun-

rendszert [9]. Tapasztalati tény, hogy a Holt-tenger mellett üdülő psoriasisos betegek 

3-4 hét után tünetmentessé válnak. A Holt-tenger magas sótartalma és klímája külö-

nösen alkalmas balneofototerápiára, érvényesül a sós víz keratolitikus, UV-suga-

rakra érzékenyítő és gyulladáscsökkentő hatása. A holt-tengeri körülmények mester-

séges előállítására hazánkban is van lehetőség. A betegek hipertóniás holt-tengeri 

sót tartalmazó vízben fürdenek, és ezután következik az UV-B-tartományba eső 

fényterápia. A kezelésnek ezt a formáját az OEP nem támogatja. Psoriasis vulgaris 

vonatkozásában két megfelelő metodikával, nagy betegszámon elvégzett multicent-

rikus randomizált kontrollált vizsgálat történt. Ezek az alacsony, illetve a magas só-

tartalmú vízben való fürdés, majd az ezt követő UV-B-fototerápia hatását hasonlí-

tották össze az önmagában fototerápia hatásával. Heti két, illetve három alkalommal 

kezelték a betegeket a remisszió eléréséig, legfeljebb 6 hétig. A kezelt csoportban a 

betegség-specifikus bőrindex (PASI) és az érintett testfelület 50%-os javulása szig-

nifikánsan nagyobb volt. Magyar szerzők adatai alapján a balneofototerápia különö-

sen hatékony a kisebb psoriatikus plakkokra [13].  A jódos vizek általában brómos 

vizekkel társulva fordulnak elő, s leggyakrabban konyhasós vizek formájában.  

Az elemi jód hatása minden szempontból fölülmúlja a jodidionét. A jodidion és az 

elemi jód közel 30%-a a légutakon keresztül szívódik fel, vagyis a jódfelvétel a tüdőn 

keresztül több, mint a bőrön át.  Ezek a vizek kiemelkedő vérnyomáscsökkentő ha-

tásúak, javítják a perifériás keringést és gyulladáscsökkentők. Emellett csökkentik a 

vércukor- és a húgysavszintet és serkentik a petefészek működését. A kénes vizekben 

a ként többféle, változékony formában találhatjuk meg. A kénes vizek legtöbbször 

más típusú vizekkel, leginkább kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, kloridos 

vizekkel együtt fordulnak elő. A kén fürdőzéskor a bőrön és a légutakon keresztül 

szívódik fel, ivókúra során pedig az emésztőtraktusból. Ezek a vizek perifériás va-

sodilatatiot hoznak létre és stimulálják a termoreceptorokat. Bizonyított a kén bőr-

gyulladást csökkentő, keratoplasztikus, keratolitikus, antibakteriális, antifungális és 
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viszketést csökkentő hatása, szerepet játszik a bőr immunregulációs folyamataiban. 

Feltételezhető, hogy arthrosisban a porcszövetet érő oxidatív károsodások ellen a 

kénes gyógyvíz védő hatása érvényesül. Ezen kívül a kéntartalom jó lehetőséget biz-

tosíthat a porcszövet proteoglikán szintéziséhez is. Ha az artéria falában csökken a 

kén és a szulfát-ion mennyisége, akkor felszaporodik a koleszterin és a kalcium. Ké-

nes vízzel végzett klinikai vizsgálatok gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító ha-

tást igazoltak rheumatoid arthritisben, derékfájásban, kézkisízületi arthrosisban 

hosszú távon is [9]. A harkányi, a mezőkövesdi és a parádi kénes vízben való fürdés 

kedvező hatásairól van hazai tapasztalat psoriasisban. A harkányi kéntartalmú ás-

ványvízzel végzett állatkísérlet és humán vizsgálat során szomatosztatin felszabadu-

lást észleltek, mely feltehetően magyarázza a gyulladáscsökkentő hatást [13].  

A 2007-es randomizált, placebo-kontrollált, vak értékelésű vizsgálat eredménye 

alapján a harkányi gyógyvizes kezelés antipsoriaticus hatású, minden súlyossági 

fokú psoriasisban hatékony a tünetmentesedés elérése érdekében [8]. A radontar-

talmú vizek terápiás alkalmazása fürdőkúra, ivókúra, vagy inhaláció formájában le-

hetséges. Fürdőkezelés során a radon a bőrön át felszívódva és a medencetér leve-

gőjének belélegzésével a tüdőn keresztül kerülhet a szervezetbe és legnagyobbrészt 

kilégzéssel távozik is. A radon inert nemesgáz, a szervezetbe jutva kémiai reakcióba 

nem lép, viszont alfa-bomlással bomlanak az atommagjai. Az alfa-részecskék ab-

szorpciójakor felszabaduló nagy energia hatására radiolitikus gyökök szabadulnak 

fel, melyek stimulálják a detoxikációs folyamatokat, a sejtmetabolizmust és a mito-

kondriumokban az energiaátalakítást, valamint enzimek és bioaktív peptidek bio-

szintézisét. Ezek a vizek az arteriolákat tágítják, csökkentik a vérnyomást, aktiválják 

az adrenalintermelést, fokozzák a húgysavkiválasztást. A fájdalomcsillapító hatásuk 

a kezeléseket követően hónapokig megmarad [9]. A szakirodalom szerint már a me-

leg vízben fürdés is hozzájárulhat a gyulladáscsökkentéshez és a bőrviszketés eny-

hüléséhez, a bőr vérkeringés javítása és a szaruréteg víztartalmának fokozása által. 

Betegvizsgálatok alapján igazolták, hogy a franciaországi Avène kevés ásványi 

anyagot tartalmazó (207 mg/l), szilícium-dioxidban gazdag vize kedvezően hat a 

psoriasis vulgarisban szenvedő betegek klinikai paramétereire és életminőségére. 3 

hetes kúrát követően a psoriasisos betegek (10 ezer eset) életminősége hosszú távon 

(6 hónap) javult. A nyugtató és antiirritáns hatású Avène termálvíz ideális az érzé-

keny és sérülékeny bőrre. Ebben a kórképben hatásosnak bizonyult még a szintén 

franciaországi La Roche Posay kevés ásványianyag-tartalmú (500 mg/l) kalciumban, 

bikarbonátban, szilikátban és szelénben gazdag ásványvize is. A jelentős szulfát-, 

kalcium- és magnézium-ion tartalmú La Léchére ásványvíz a bőr mikrocirkulációját 

jobban fokozza, mint a desztillált víz. Vannak adatok az olaszországi Comino (Tren-

tino) kevés ásványianyag-tartalmú, Leopoldine magas szulfát-ion tartalmú ásvány-

vizének bőrregenerációra, psoriasisra való kedvező hatásáról. Leopoldinei vízben 

négy hétig kezelt psoriasisos betegek klinikai paraméterei és a gyulladásos sejtek 

aránya bőrbiopsziában vizsgálva, kedvezőbben változtak a desztillált vízzel kezelt 

területhez képest [13].  
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PARÁDFÜRDŐ VASAS-TIMSÓS GYÓGYVIZE, BALNEOTERÁPIAI TAPASZTALATAI, 

KUTATÁSI EREDMÉNYEI  

A parádfürdői völgyet 1730-ban említették először gyógyhelyként. Az első leírás a 

parádi gyógyvizekről ugyanezen évből származik, Bél Mátyás tollából, amely „sós-

víznek” nevezi az akkor már gyógyvízként használt vizet. A táj szépsége, kedvező 

klimatikus adottságai, ivásra és fürdésre alkalmas gyógyvizei országos és nemzetkö-

zileg ismert gyógyhellyé tették Parádfürdőt. Dr. Markhot Ferenc egri orvos fedezte 

fel, hogy Parádon, a helybeliek által „sósvíznek” nevezett víz, magas timsótartalom-

mal bír. A megfigyeléseket tudományos megállapítássá emelte és azt is leírta, hogy 

a parádi vízben a timsó mellett igen sok a „Vitriolum Matriale”, azaz a vasgálic. 

1826-ban a debrői uradalom tulajdonosa a herceg Grassalkovich család volt, felis-

mervén a parádi ásványvizek gyógyerejét nagyszabású építkezésekbe kezdtek. 1827-

től 1881-ig Parádon egymástól 6 km-re két fürdőtelep volt. A fenti építkezések után 

a fürdő látogatottsága állandóan emelkedett, ami szükségessé tette, a gyógytényezők 

szakszerű szolgáltatása érdekében fürdőorvos rendszeres alkalmazását. A parádfür-

dői fürdőorvos, dr. Erdei Pál 1853-ban Parádi gyógyvizek címmel 8 éves tapasztala-

tokra épített munkát jelentetett meg.  

1. táblázat 

A parádfürdői vasas-timsós gyógyvíz összetétele [14] 

Kálium 2,7 mg/l Fluorid <0,10 mg/l 

Nátrium 3 mg/l Szulfát 1140 mg/l 

Ammónium 1,8 mg/l Foszfát 5,22 mg/l 

Kalcium 161 mg/l Metabórsav 7,5 mg/l 

Magnézium 52 mg/l Metakovasav 30 mg/l 

Vas 275 mg/l Oldott oxigén 15,8 mg/l 

Mangán 1,9 mg/l Arzén 0,48 mg/l 

Alumínium 31 mg/l Bárium 0,025 mg/l 

Klorid 23 mg/l Összesen: 1749 mg/l 

 

 

1854-től újabb folyamatos építkezések kezdődtek. 1854-ben a Zsuzsanna-lak, 1865–

66-ban a timsós tó, 1873-ban az Ybl Szálloda, 1893-ban az Erzsébet Szálló épült meg. 

1934-ben egy rendeletben Parádfürdői Gyógyfürdő néven az intézetet gyógyfürdővé 

minősítették. Innen datálható a Parádfürdői Állami Kórház jogelődjének léte. 1952-

ben a Nemzeti Közművelődési Alapítvány által fenntartott fürdőtelep megosztásával 

létesült a Parádfürdői Állami Kórház. 2012. július 1-jétől a Parádfürdői Állami Kórház 

ismét önálló intézeti formában működik, jelenleg 60 ágyon mozgásszervi rehabilitáció, 

30 ágyon rehabilitációs medicina alaptevékenység, 15 ágyon krónikus nőgyógyászati 
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és 15 ágyon krónikus belgyógyászati osztályokkal. Balneoterápia céljaira felhasznál-

ható Parádfürdő kloridos és egyedülálló vasas-timsós vize. Utóbbit 2010-ben minősí-

tették gyógyvízzé, összetételét az 1. táblázat mutatja. A gyógyvízzé minősítéshez 147 

krónikus nőgyógyászati beteg bevonásával végeztek vizsgálatot. Jelenleg nő-

gyógyászati betegségek kezelésére felhasználják a gyógyvizet kádfürdő formájá-

ban [14]. 

 

ÖSSZEGZÉS 

Az általunk választott kórkép tünettana összetett. A szakirodalom részletesen mu-

tatja be mind a bőrgyógyászati, mind a reumatológiai elváltozásokat. Mindkét klini-

kum szakorvosainak bevonása szükséges a kutatásba a megfelelően észlelt és doku-

mentált adatfelvétel elvégzéséhez. A szakirodalom több tünetet, állapotot említ, 

mely az ízületek funkciókárosodására utal. Ezek megfelelő rögzítéséhez gyógytor-

nász bevonására is szükség van. A betegségben a krónikus gyulladás jelen van, csak-

úgy, mint a vizsgálati, parádfürdői vasas-timsós víz gyógyhatásának igazolásához 

választott krónikus nőgyógyászati kórképekben. Lehetővé teszi a kórkép gyakori-

sága és krónikus volta a random válogatott, megfelelő számú minta összeállítását.  

A betegség gyógyításában és rehabilitációjában a fizioterápia jelentős szerepet kap 

a gyógyszeres kezelés mellett. Az ízületek és a bőrtünetek megítélésére olyan stan-

dard indexek állnak rendelkezésre, melyek számszerűsítik a kezdeti és a terápia utáni 

állapotokat és alkalmazásukra a szakirodalom javaslatot is tesz. Az ízületi funkció-

károsodás megítélésének egyik egyszerű és a fizioterápiás gyakorlatban alkalmazott 

módja a mozgásterjedelem mérése. Az életminőség vizsgálatához több típusú kérdőív 

alkalmazható. Mindezek eredményeképpen körvonalazódott a kutatás betegvizsgálati 

módszertana. Az állapotok jellemzésére és a változások rögzítésére alkalmazzuk a 

DAS28-indexet, a PASI indexet, mérjük az aktív ízületi mozgásterjedelmet a végtagok 

ízületein és felhasználjuk az SF-36 kérdőívet. Az adatokat a megfelelő szakember ve-

szi fel és azokat betegvizsgálati lapon rögzíti. A hazai gyógyvízkincs a gyógyászati 

szakemberek számára lehetőséget nyújt a sokféle összetételű és hatású gyógyvizek 

terápiás felhasználására. Nagyobb részben a tapasztalatok és kisebb részben a bizo-

nyítékok alapján psoriasisban 4-féle gyógyvízzel való kezelés kedvező hatású. A ke-

vés számú hazai kutatás azt mutatja, hogy a balneoterápia hazánkban elfogadott és 

hatásos gyógymód psoriasisban. Az elemzés alapján az látható, hogy azok a gyógy-

vizek, melyek gyulladáscsökkentő, keringésfokozó hatással bírnak, eredményesen 

felhasználhatók a psoriasisos betegek kezelésében. A vasas vizek esetében azonban 

a szakirodalom nem említi meg a psoriasist az indikációk között. A szakirodalomban 

megemlített biológiai hatások arra engednek következtetni, hogy a vizsgálati kórkép 

terápiájában hatékonyan alkalmazhatóak lehetnek. „A vasas vizek ferroiont tartal-

maznak szénsavas kötésben. A ferroion képes felszívódni a bőrön és növeli a szérum 

glutathion tartalmát. A sejtekben lévő glutathion a legfontosabb antioxidáns, részt 

vesz a nitrogén-monoxid-ciklusban, a DNS-szintézisben, a DNS-reparációban és a 

vas metabolizmusában. A fürdőkúra során felszívódott vas mennyisége nem gyako-

rol kimutatható hatást a vérképzésre, a vas helyileg fejti ki hatását. Helyileg 
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szövetösszehúzó, gyulladáscsökkentő hatása révén erélyes bőringerlő. Ezt a hatást 

fokozza a vasas vizekben lévő alumínium-szulfát (timsó).” [9] A parádfürdői vasas-

timsós vízzel szerzett tapasztalatok és az elvégzett korábbi kutatás azt mutatja, hogy 

fürdőkúra formájában való felhasználása hatékony a krónikus gyulladásos megbete-

gedések esetében. A szakirodalmi összegzés segítségével összeállítottuk a vizsgálat 

kizárási és beválasztási kritériumait. 

 

Kizárási kritériumok: 

• gyógyfürdőkezelés abszolút ellenjavallatai közül egy, vagy több ok fennál-

lása: (akut gyulladásos és lázas állapotok, tbc – az aktív szak gyógyulását kö-

vető két évig, dekompenzált szívbetegek, súlyos anémia, hepatitis után egy 

évig, három hónapon túli graviditás, súlyos elmebetegség és epilepsia). 

 

Beválasztási kritériumok: 

• arthritissel társult psoriasis, mely lehetőség szerint az aszimmetrikus formába 

tartozó (reumatológiai és bőrgyógyászati vizsgálatok alapján) 

• a beteg beleegyező nyilatkozata, amely alapján a további vizsgálatokba bele-

egyezik 

• a vasas-timsós vizű fürdőnek nem áll fenn kontraindikációja.  
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