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Absztrakt: A mai élsportoló hétköznapi tevékenyége nem csak az edző által előírt gyakorlatok 

végzését jelenti. A teljesítőképesség határának megközelítése komoly háttérmunka eredménye. 

Itt szerepet kap a gondosan összeállított étrend, sporttáplálkozási étrendkiegészítők személyre, 

edzéstípushoz, illetve versenyhelyzethez igazított alkalmazása, sportpszichológussal való kon-

zultáció, edzéskiegészítő eljárások és a pihenés szigorú betartása. Gyakorló orvosként fontos 

tudni, hogy a glükokortikoidok lokális, inhalatív, szemészeti, bőrgyógyászati és nazális hasz-

nálata megengedett.  

A Magyar Antidopping Csoport honlapján mind hatóanyag, mind forgalomban lévő 

gyógyszernév alapján tudunk keresni, hogy egy készítmény tiltólistás-e vagy sem. Vízben, 

vízi kontaktsportban elszenvedett1 sérülés esetén szakorvosi vizsgálat javasolt. 

Kulcsszavak: sporttáplálkozás, sportorvoslás, sportoló, dopping 

 

Abstract: Everyday activites of the modern professional athlete does not only mean performing 

the excercises provided by a coach. Approaching the limit of performance is a result of an in-

tense background workload. A carefully compiled diet, a sport nutrition supplementation ad-

justed to the athlete’s individual needs, type of training and current competition condition all 

play a significant role in this workload just as much as a consultation with a sports psychologist, 

additional training methods and stictly having the needed rest. As a practitioner, it is important 

to know that the use of glucocorticoids is allowed locally, by inhalation, ophthalmologically, 

dermathologically and as well through a nasal way of use. On the website of the Anti-dopping 

Group, we can find out wether a formulation is prohibited or not by browsing based on both of 

the substances and the drug name of the products. It is worth asking the opinion of a specialist 

in case of any injuries occured in water or during any aquatics contact sports. 
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BEVEZETÉS 

Ezen írásunk tényfeltáró, tévhiteloszlató, gyakorlati szakmai segítségnyújtási célzat-

tal született. Gyakori dilemma sok orvos kollégának, hogy mikor egy élsportoló je-

lenik meg egy szakrendelésen, vagy akut ügyeleti ellátásra van szüksége, milyen 

gyógyszerekhez nyúlhat gyógyítási szándékkal. A sportolókat rendszeren, de sok-

szor szúrópróbaszerűen ellenőrzi a WADA (World Anti-Dopping Agency), leggyak-

rabban vér- és vizeletmintát kérve. Bár a WADA álláspontja szerint a sportoló maga 

felelős azért, mit vesz be, de a gyakorló orvos, aki esetleg a tiltólistán szereplő ható-

anyagot tartalmazó készítményt javasolt szakmailag és etikai szempontból is kelle-

metlen helyzetbe kerül, ha ezt nem dokumentálja megfelelő módon. Manapság spor-

tolóink az emberi teljesítőképesség határát feszegetik. 

„Citius, Altius, Fortius” – az ókori olimpiák mottója, de meddig lehet emelni a 

„Gyorsabban, Magasabbra, Erősebben” számszerűsíthető, centiméterekben és má-

sodpercekben mérhető határát?  

A mai élsportoló hétköznapi tevékenyége nem csak az edző által előírt gyakorla-

tok végzését jelenti. Az előbb említett teljesítőképesség határának megközelítése ko-

moly háttérmunka eredménye. Itt szerepet kap a gondosan összeállított étrend, sport-

táplálkozási étrendkiegészítők személyre, edzéstípushoz, illetve versenyhelyzethez 

igazított alkalmazása, sportpszichológussal való konzultáció, edzéskiegészítő eljárá-

sok [1] és a pihenés szigorú betartása. 
 

 

SPORTTÁPLÁLKOZÁSI SZEMPONTOK 

Egy élsportoló a nagyszámú edzés és magas edzésintenzitás miatt magasabb ener-

giaszükséglettel rendelkezik, mint egy átlagember. Arra, hogy miből nyeri, fedezi a 

fizikai megterhelés kapcsán jelentkező energiaszükségletét, mit kell ennie-innia 

edzések előtt-közben és után speciális táplálkozási szaktudást igényel. 

Azt, hogy mit kell és mit szabad fogyasztania, milyen mennyiségben egy élspor-

tolónak táplálkozási szakirányelvekhez kötött. Ugyancsak gondos szabályozás írja 

elő azt, hogy melyek azok a vegyületek, szerek, gyógyszerek, amelyeket egy élspor-

toló nem fogyaszthat. Ezt az AntiDopping Csoport határozza meg. (WADA World 

Anti Dopping Agency, magyarországi szerve MACS: Magyar Antidopping Csoport) 

Különösen fontos az étrend és az étrend-kiegészítők kérdésköre. 

Nincs egységes hazai szakmai álláspont az étrend-kiegészítés szükségességét 

vagy feleslegességét illetően. Azt azonban kijelenthetjük, van, amikor kifejezetten 

hasznos lehet bizonyos készítmények ellenőrzött alkalmazása. Ezek használatánál 

számos szempontot kell figyelembe venni, például az étrend-kiegészítő-gyógyszer 

kölcsönhatások lehetőségét és az egyéni egészségi állapotot. Kizárólag egyénre sza-

bottan merülhet fel a vitamin- vagy ásványianyag-, fehérje-, aminosav-kiegészítés 

szükségessége. A legtöbb étrend-kiegészítő alkalmazása egészséges ember számára 

a felhasználási előírások követése mellett önmagában nem jelent nagy kockázatot, 

de dietetikus vagy orvos személyes felügyelete mellett ez biztonságosabb. 
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Idézünk a Magyar Antidopping Csoport táplálékkiegészítőkre vonatkozó közle-

ményéből: 

,,Sajnos, a táplálékkiegészítők szedése világszerte komoly problémát jelent, mert 

a sportolók számára árult speciális étrend- és táplálék-kiegészítők forgalomba hoza-

talára, dopping szempontjából történő vizsgálatára vonatkozóan nem áll rendelke-

zésre hazai jogszabály, az ilyen jellegű termékek számáról, összetételéről nincs hi-

vatalos információnk, mivel ezeket esetlegesen be sem kell jelenteni az országos en-

gedélyeztető szervezetnél. Meg kell még jegyezni, hogy a gyártó/forgalmazó maga 

dönthet arról is, hogy termékét milyen elnevezéssel hozza forgalomba, mely így 

meghatározza a kategóriát, ahová az engedélyeztetés szempontjából tartozik, ezáltal 

számos, nem veszélytelen összetételű étrend-kiegészítő kikerülhet a szakértői intéz-

mény és a hatósági kontroll alól. A fentiekből is látszik, hogy táplálékkiegészítőt 

forgalomba hozni, piacra dobni könnyen, akár teljesen ellenőrizetlenül is lehet, ily 

módon a táplálékkiegészítők használata óriási veszélyt hordoz magában az élsporto-

lók számára. Ez nemcsak hazai probléma, hanem az egész világon megoldatlan kér-

dés, és a doppingellenes harcban élenjáró országok valamennyien keresik rá a meg-

nyugtató megoldást. A Magyar Antidopping Csoport – HUNADO minden rendelke-

zésére álló eszközzel szorgalmazza, hogy egy forgalmazó cég csak akkor láthassa el 

termékeivel a válogatott kereteket, vagy akár az olimpiai csapatot, illetve az általa 

forgalmazott készítmények csak akkor kerülhessenek fel a dopping szempontjából 

kis kockázatú termékek listájára, ha vállalja a gyártásra, alapanyagok beszerzésére 

vonatkozó szabályok betartását, illetve hogy a terméke csak és kizárólag csak a do-

bozon, és az internetes leírásokban feltüntetett összetevőket tartalmazza; finanszí-

rozza a gyártási számonkénti (sarzsonkénti) bevizsgálást erre akkreditált laboratóri-

umban. Azonban ezen feltételek kikényszerítése, a jelen jogi szabályozás mellett, 

pillanatnyilag nem áll módunkban. A Nemzetközi Doppingellenes Szervezet 

(WADA) állásfoglalása szerint: »A megfelelő étrend fedezi a sportolók szükségle-

teit, így a táplálék-kiegészítők alkalmazása csak orvosi ellenőrzés mellett javasolt, 

orvosilag alátámasztott hiányállapotok esetén. A WADA azért sem ajánlja a táplá-

lékkiegészítők használatát, mivel azok tiltott, a doppinglistán szereplő anyagokat tar-

talmazhatnak, melyeket sok esetben a táplálékkiegészítők címkéjén nem tüntetnek 

fel, és így pozitív doppingvizsgálati eredményhez vezethetnek.«” 

A WADA Kódex alapelve, hogy „kizárólag a sportoló felelős azért mi kerül a 

szervezetébe”! 

Az étrend és sporttáplálkozási tanácsadás személyre szabása egy élsportoló ese-

tén kulcsfontosságú, hiszen különböző sportágak és azokon belüli specializációk (pl. 

posztok), különböző terhelést jelentenek a szervezetre edzés- és versenyszituáció-

ban, valamint azt követően is. Nagyon sarkalatos példával élve érthető, hogy egy 

maratoni vagy ultramaratoni futó, aki órákon keresztül ugyanazt a monoton ciklikus 

mozgást végzi, teljesen más „töltésre” szorul, mint egy küzdősportoló, akinek egy 3 

perces menetben dől el, hogy mire volt elég az elmúlt 4 év felkészülése. A sportoló-

nak a fizikai munkavégzéshez sportágspecifikus testösszetételre van szüksége, 

amelyhez egyénre szabott makro- és mikronutriensek bevitele szükséges. A gond ott 
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kezdődik, amikor megfelelő végzettséggel és tudással nem rendelkező személy ja-

vasol gyorsan csinosodni, izmosodni vágyóknak számukra nem megfelelő étrend-

kiegészítőket és edzést segítő készítményeket. Ilyenkor találkoznak az orvos kollé-

gák gyakran akár fiataloknál ezen kiegészítők használatára visszavezethető máj-, 

vese- és egyéb belszervi megbetegedésekkel. Emiatt lett szinte már gúnnyal kiejtett 

szó a ,,protein”, de ami ennél is inkább félt kifejezés az a ,,szteroid”. 

A köztudatban ugyancsak ellenszenvet vált ki, az egyes testépítő és étrend-kiegé-

szítő reklámplakátokról túlzott és indokolatlan jókedvet sugárzó, természetellenesen 

izmos és erezett férfiak és nők látványa. Ezen igényt felmérve látható az utóbbi időben 

az étrend-kiegészítőket gyártó cégek részéről egy pálfordulás, mellyel inkább a magára 

időt szánó, egészségfejlesztési szándékkal sportoló átlagemberekhez próbál közeledni. 

Alább részletezzük, hogy egy átlagember táplálék- és étrendi igénye milyen mi-

nőségben, illetve mennyiségileg számszerűsítve hogyan tér el egy sportolóétól. 

Az energiabevitel és az energialeadás közötti optimális egyensúly sportolóknál 

különösen fontos, az energia-egyensúly megbomlása, a hosszú távon fennálló ener-

giadeficit teljesítménycsökkenést okozhat, és egészségügyi kockázatot hordoz ma-

gában. Az energia-egyensúly változásakor a cél a ,,lean body mass” arányának meg-

őrzése és az edzésadaptáció optimalizálása. A vízi sportokat űzők, különösen az 

úszók figyelmét érdemes felhívni arra, hogy kerüljék a nagymértékű testtömeg-in-

gadozást. Az optimális testösszetétel elérése gyors és drasztikus étrendi változtatá-

sok nélkül, hosszú távú élelmiszer-fogyasztást befolyásoló étrendi módosításokkal 

ajánlott [2]. A kiegyensúlyozott és változatos étrend mellett, kulcsfontosságú sze-

repe van az egyes makrotápanyagok összehangolt arányának. A vízi sportolóknak a 

nagy edzésintenzitás és a gyakori edzések miatt a felkészülési időszakban különösen 

fontos a megfelelő, egyénre szabott energiabevitel a regeneráció és az edzésadaptá-

ció támogatásához. Az edzés előtti alacsony izomglikogén például csökkenti a nagy 

intenzitáson nyújtott teljesítményt, ezért a felkészülési időszak során hangsúlyozni 

kell a napi szénhidrátfelvétel mennyiségét. Tudományos bizonyítékok vannak arra 

vonatkozóan, hogy a fehérjebevitel időzítése, a fehérje típusa és mennyisége befo-

lyásolja az edzés és a verseny utáni regenerációt és az adaptációt. A legtöbb vízi 

sport gondosan megtervezett táplálkozási helyreállítási stratégiák kidolgozását 

igényli az izomglikogén reszintézis optimalizálására [3]. 

A Német Táplálkozási Társaság Sporttáplálkozás munkacsoportja a makrotáp-

anyagok megoszlásának kiszámításakor a testtömeget és a terhelési intenzitást veszi 

alapul, amelyet az 1. táblázat mutat [4]. 
1. táblázat 

A makrotápanyagok megoszlása az edzésintenzitás szerint 

 Edzésintenzitás 

 Szabadidő sportoló Közepes Nagy 

Edzés gyakorisága 30–60 perc/nap, 3–4x/hét 2–3 h/nap, 5–6x/hét 3–6 h/nap, 5–6x/hét 

Szénhidrát 50% (4g/ttkg/nap) 
55–65%  

(5–8 g/ttkg/nap) 
8–10 g/ttkg/nap 

Fehérje 
12–15%  

(0,8–1 g/ttkg/nap) 
15% (1–1,5 g/ttkg/nap) 1,5–1,7 g/ttkg/nap 

Zsír max. 30% 
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Egy átlagember napi szénhidrátszükségletét az agy glükózfelhasználása alapján szá-

molják, így a javasolt minimum beviteli mennyiség 130 g/nap felnőttek számára (kb. 

2 g/ttkg/nap). 

Egy sportoló esetén a napi szénhidrátigénye a fizikai aktivitás mértéke és a ter-

helés intenzitása függvényében nemzetközi ajánlás alapján (Australian Institute of 

Sport. Supplements) határozható meg [5]. 
2. táblázat 

Szénhidrátigény terhelés függvényében 

Terhelés intenzitása Javasolt szénhidrátbevitel 

Alacsony 

(alacsony intenzitású vagy készségszintű mozgások) 
3–5 g/ttkg/nap 

Közepes  

(napi 1 órányi közepes intenzitású testmozgás) 
5–7 g/ttkg/nap 

Magas 

(napi 1–3 órányi közepes-magas intenzitású  

állóképességi testmozgás) 

6–10 g/ttkg/nap 

Nagyon magas 

(napi 4–5 órányi közepes-magas intenzitású extrém terhelés) 
8–12 g/ttkg/nap 

 

 

Sportolóknál elsődleges energiaforrásként a glükóz funkcionál, a megfelelő szénhid-

rátbevitel képes csökkenteni a testmozgás indukált hipoglikémia előfordulását.  

Az izomglikogén kiürülése a terhelés időtartamától és intenzitásától függ, a glikogén-

raktárak optimális feltöltéséhez naponta 8–10 g/ttkg szénhidrát bevitele ajánlott [6]. 

A sportolóknak szánt zsírbeviteli ajánlások megegyeznek a nem sportolóknak szánt 

iránymutatásokkal, természetesen az egyéni szükségleteket, sportcélokat és a szüksé-

ges testösszetétel-változtatásokat figyelembe véve. Általában ajánlott, hogy a sporto-

lók átlagos mennyiségű zsírt (napi energiabevitelük körülbelül 30%-át) fogyasszanak, 

azonban rendszeres nagy intenzitású edzés mellett a napi energiaigény legfeljebb 50%-

áig biztonsággal növelhető a zsírbevitel. Kutatások bizonyítják, hogy emelt zsírbevitel 

mellett magasabb a vérben lévő tesztoszteron koncentrációja, mint alacsonyabb zsír-

bevitel esetén [7], mely anabolikus hatása lévén fokozza az izomfehérje-szintézist [8]. 

Rátérve a rettegett protein-, azaz fehérjeszükségletre, kezdetként leszögeznénk, 

hogy elengedhetetlen egy sportoló számára, hogy biztosítsa a szervezete számára a 

megfelelő mennyiségű és minőségű fehérjét. A WHO (Egészségügyi Világszerve-

zet) ajánlása szerint a napi ajánlott fehérjebevitel 19 éves kor feletti, átlagos aktivi-

tású egyéneknek 0,8 g/ttkg/nap. Ennél magasabb, átlagosan 1,2–2 g/ttkg/nap meny-

nyiség járul hozzá az izommunka során keletkező mikrosérülések javításához, iz-

mok, inak, ínszalagok, csontok terheléshez való adaptálódásához. Sporttáplálkozási 

szempontból a mennyiségi tényezőkön túl nagyon fontos az időzítés figyelembevé-

tele [9]. A különösen nagy terhelésnek kitett sportolók (pl. 125 km futás/hét) számára 

az American College of Sport Medicine más szakmai szervezetekkel együtt 1,2–

1,4 g/ttkg fehérjebevitelt ajánl. Az ajánlott értéket a sportolók el tudják érni, ameny-

nyiben az összes energiabevitel 10–12%-át fehérjék alkotják, mivel energiabevitelük 

két-háromszor nagyobb. 
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A fehérjeszükséglet a végzett sporttevékenység szerint változik (például erősportág 

vagy állóképességi sportág) [10]. Az egyes sportágak gyakorlásához szükséges fe-

hérjeigényről az 3. táblázat ad áttekintést. 
3. táblázat 

Fehérjeszükséglet 

Sportág Fehérjeszükséglet (g/ttkg/nap) 

Szabadidő sportoló  

(30 perc/nap, heti 4 alkalom  

a VO2 max 55%-ánál) 

0,8–1,0 

Állóképességi sportág 1,2–1,4 

Erősportágak 1,2–1,7 

 

 

A magasabb fehérjebevitel többek között a teljesítmény növelése, mielőbbi regene-

ráció, az egészségi állapot javítása, illetve fenntartása, az immunrendszer támogatása 

és testösszetétel változtatása miatt szükséges [11]. Az élelmiszerek közül a hús bi-

zonyul a legjobb minőségű fehérjeforrásnak, azonban az átlagos összetétele 20–25% 

fehérje, 75–80% egyéb (zsír, szénhidrát, víz), ezzel szemben egy fehérjetartalmú ét-

rend-kiegészítőben fordított az arány, akár 80% fehérje és 20% nem fehérje frakció 

található. 

Az elfogyasztott hús textúrája kulcsfontosságú szerepet játszik a rágás hatékony-

ságában és az emésztés során való felszívódási rátában [12]. Míg egy marhasültet 

ritkábban rágunk meg teljesen, nehezen emészthető és lassabban szívódik fel, addig 

a hidrolizált marhafehérje, gyakorlatilag egy előemésztett termék, ezáltal sokkal 

gyorsabb az emésztése és a felszívódása is. 

A tejalapú fehérjekészítmények bemutatása kapcsán tudnunk kell, hogy a tej két 

fehérjefrakciót tartalmaz: kazeint (79%) és tejsavót (21%), melyek felszívódásukban 

és emészthetőségükben jelentősen eltérnek egymástól. 

A tejsavófehérje vízoldékony, gyorsan felszívódik, fogyasztását követően 100 

perccel ugrásszerűen magas aminosav-koncentráció lesz kimutatható a vérben, majd 

ez az érték 300 perc után az eredeti értékre tér vissza. 

A kazein ezzel szemben vízben nem oldódik, a bélben koagulál és sokkal lassab-

ban szívódik fel, elhúzódó, lassú aminosavszint-emelkedést eredményezve. 

Ezek alapján a tejsavókészítmények elsősorban erősportágakban ajánlottak, test-

edzést követően, izomtömeg-növelés időszakában. A kazein fehérjéket pedig test-

súlycsökkentéskor, illetve lefekvés előtt ajánlott fogyasztani. 

Sarkalatos példával élve ismét, egy sportolónak közvetlenül edzést követően, ah-

hoz, hogy az izmai, amelyekkel dolgozott és adott esetben, amelyek tömegét növelni 

szeretné, azonnal gyors felszívódású fehérjepótlásra lesz szüksége, hogy a szervezet 

a felhasznált energiát pótolandóan ne az elsődleges glikogénraktár, azaz az izom, 

bontásába kezdjen. 

Elég irreális helyzet lenne, hogy egy kimerítő edzés után valaki leüljön a pálya 

szélén és elmajszoljon néhány marha steaket. Ehelyett elfogyaszt 300 ml vízben fel-
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oldott, pár marhahússzeletnek megfelelő mennyiségű előemésztett proteint tartal-

mazó sport étrend-kiegészítőt, ami sokkal gyorsabban jut a megfelelő helyre és a 

tápcsatornát sem terheli a fizikai erőkifejtést követően. 

A növényi fehérjék egy vagy több esszenciális aminosavban hiányosak. 

A leggyakrabban használt növényi fehérje a szójafehérje, mivel ez tartalmazza a 

legnagyobb mennyiségben fehérjét. Nagyon könnyen emészthető, illetve beépíthető 

speciális funkciójú élelmiszerekbe, mint a sportitalok, egészségügyi italok, valamint 

anyatej-helyettesítő tápszerek [13]. 
 

 

ORVOSI SZEMPONTOK 

Nemzetközi irodalmi adatok egybecsengenek személyes tapasztalatainkkal, misze-

rint a medencéhez kötött vizes sportot űző élsportolóknál (vízilabda, úszás, szink-

ronúszás) gyakran észlelhető az orrnyálkahártya krónikus duzzanata. Az elmúlt év-

tizedekben több elmélet született ezen egybeesést megmagyarázandó, a leginkább 

azonban a medencevízben fertőtlenítőszerként jelenlevő klór, mint irritáló ágens sze-

repe valószínűsíthető [14]. Egyes kutatók külön méréseket végeztek a szabadtéri és 

uszodai vízfelszínek közvetlen közelében, melyek alapján az uszodai vízfelszín fe-

letti irritáló inhalatív ágens koncentráció számottevőbb a szabadtéri medencékhez 

képest [15]. Ezt a természetes légmozgások jelenlétével indokolták. 

A klórtartalmú fertőtlenítőszerek reakcióba lépnek az emberi medencehasználat 

kapcsán vízbe kerülő nitrogéntartalmú szervesanyagokkal (izzadság, vizelet), mely-

nek eredményeként klóraminok keletkeznek. Ezek közül egyesek a víztükör közvet-

len felszínéről pára formájában a légkörbe kerülnek, és a sportolók inhalálják őket. 

A triklór-nitrogén (NCl3) bizonyítottan irritatív hatással bír, a légúti epitélium fel-

maródását okozva. Emiatt javasolt a higiéniai szabályok betartása, és az uszodák le-

vegőjének szellőztetése [16, 17]. 

Egyéni tapasztalataink azt mutatják, hogy az őszi időszak vége és a téli időszak 

kezdete az az időpont, amikor a légzési panaszok a sportolók körében fellángolnak. 

Ezt egyrészt az ilyenkor aktuális influenzaszerű és bakteriális szezonális fertőzések-

nek, másrészt a szabadtéri edzések helyett a zárt térbe való szorulásnak tudjuk be. 

Nyáron az uszodák ablakai nyitva állnak, télen a szellőztetés a kinti hideg miatt je-

lentősen csökken. Skandináv kutatók megfigyelése szerint [18] (Helenius et al.) az 

asztma gyakorisága 10%-kal nagyobb volt azon elit úszók között, akik légúti atópi-

ával rendelkeztek, szemben azokkal, akik semmilyen felső légúti érzékenységet nem 

mutattak. 

Bougoult és munkatársai [19] kimutatták, hogy a versenyúszók esetén a rinitisz 

prevalenciája 74%, míg a normál populáció esetén 40%. Ezzel hasonló eredménye-

ket igazoló munkacsoport (Gelardi et al.) [20] azt is bizonyította, hogy amennyiben 

egy rinitiszes úszó 30 napig orrcsipesszel úszik, az orrdugulásos panasza jelentősen 

csökken. Ezek a számok és statisztikai adatok talán félelmetesnek tűnnek elsőre, és 

gyakorlatilag azonnal ellentmondanak annak az egészségfejlesztési alapelvnek, mi-

szerint azt a gyermeket, akinek gyenge a tüdeje vagy asztmatiform panaszokkal 

küzd, érdemes úszásra járatni, mert az ,,megerősíti” a tüdőt. 
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A fenti adatok versenysportra vonatkoznak, egy elit úszó hosszú órákat tölt na-

ponta a vízben, saját fáradtsági küszöbét feszegetve, átlépve, sokszor komfortzónán 

kívül. Ez nem összehasonlítható a heti 1-2 alkalmas úszásoktatással, ami vízbiztossá 

tesz egy gyermeket. De ezzel együtt gyakorló orvosként az anamnézis felvételekor 

gondoljunk a klór expozíció szerepére is, ha hasonló panaszok miatt látunk el bete-

get. Magyarországon nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mivel az úszás, mint 

rekreációs tevékenység sokak hétköznapi hobbija is. A fent említett nazális jelensé-

gek bár kisebb mértékben, de ezen egyének körében is megfigyelhetők. Tény, hogy 

az orvosoknak a nem hivatásos sportolói státuszban lévő páciensek kezelése nyil-

vánvalóan kevesebb fejtöréssel jár. 

Elit vízi sportoló esetén látható orrnyálkahártya-duzzanat egyeseknél allergiás ri-

nitisz, másoknál krónikus rinitisz. A két fogalom közötti differenciáldiagnosztika 

alapja elsősorban a részletes anamnézis. Az orrnyálkahártya szövettani metszeteinek 

vizsgálatával szövettanilag is lehetne differenciálni, de mivel ennek gyakorlatilag 

terápiás konzekvenciája nincs, ez nem képezi a szakmai gyakorlati protokoll részét. 

Életmód kérdőívek és részletes anamnesztikai adatok használatával (Bougoult et 

al.) felmérték, hogy a versenysportolókat a krónikus orrdugulásuk bár zavarja, de 

emiatt nem fordulnak legtöbbször orvoshoz, hiszen a sport természetes velejárója-

ként tartják számon. 

Egyéni tapasztalataink azt mutatják, hogy a páciensek – beleértve a sportolókat 

is – az orrlégzési gátoltságuk miatt a patikában vény nélkül kapható lohasztó orr-

csepphez folyamodnak leggyakrabban, orvosi tanácsot nem kérve. Ezeket elvileg 

csak megfázás okozta orrdugulás esetén szabad használni, maximum 7 napig napi 

háromszor, amennyiben orvos nem rendelkezik másként. Mivel a gátolt orrlégzés 

ezeknél a sportolóknál folyamatosan fennáll, a lohasztó orrcseppet hónapokon át 

használják, így könnyen orrcseppfüggővé válnak, ezért a legtöbb esetben nem csu-

pán allergiás rinitisszel, hanem egy kombinált, allergiás alappal induló rinitisz me-

dicamentosavval állunk szemben. Egyszerűen fogalmazva, sokszor a feladatunk 

egyrészt a lohasztó orrcseppről való leszoktatás, másrészt a krónikus rinitisz keze-

lése lenne. Ezt kortikoszteroid tartalmú orrszpré bevezetésével és a lohasztó orrszpré 

lassú elhagyásával tudjuk végezni; és itt jut el a gyakorló orvos a rettegett pontra, 

mely szerint élsportolónak nem mer szteroidtartalmú gyógyszert írni. Nem minden 

gyakorló kolléga tudja, hogy van kiskapu a kortikoszteroidok használatát illetően. 

Idézünk a WADA-tiltólista S9-es csoportjából, glükokortikoszteroidokra vonat-

kozó fejezetéből: „A WADA Tiltólista alapján, a glükokortikoid tartalmú készítmé-

nyek orális, rektális, intravénás vagy intramuszkuláris alkalmazása tiltott, csak TUE 

engedéllyel alkalmazhatók! Egyéb alkalmazások, (inhaláció, lokális alkalmazás – 

intraarticularis/periarticularis/peritendinous/epiduralis/intradermalis) engedélyezet-

tek. A sportolónak rendelkeznie kell az alkalmazott terápiára vonatkozó orvosi iga-

zolással (ambuláns lap, zárójelentés, kezelési lap stb.), és ezt az illetékes doppingel-

lenes szervezetek kérésére be kell tudni mutatni, azonban a terápiát megelőzően, 

vagy a sporteseményen való részvétellel összefüggésben, előzetesen sehová nem 

szükséges elküldeni. A bőrgyógyászati (beleértve iontoforézist és fonoforézist), fül-, 

orr-, szem-, fogíny-, száj nyálkahártyán és perianálisan alkalmazott készítmények 
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nem tiltottak, ezért NEM igényelnek TUE kérelmet!” Tehát igenis javasolhatók és 

adhatók teljesítménysportban a szteroidos orrkészítmények, és különösebb jelentési 

kötelezettséggel sem jár, viszont a páciens dokumentációjában szükséges rögzíteni, 

hogy orvos indikálta a használatot. 

A glükokortikoid tartalmú orrszprék hatásfoka fokozható, ha a befúvásukat meg-

előzően a páciens steril tengervizes orrmosást alkalmaz. Sőt a steril sós oldat már 

magában is hatásos krónikus rinitisz kezelésében, bár kevésbé hatékony, mint maga 

a szteroidtartalmú orrszpré [21]. A forgalomban leggyakrabban használt glükokorti-

koidok csoportjába tartozó orrszpré hatóanyagok: mometazon-furoát, flutikazon-

furoát, budezonid, emellett orális antihisztamint is be lehet vezetni, ami szintén nem 

tiltólistás. Vannak olyan nazális készítmények is, amelyek antihisztamint és szteroi-

dot együttesen tartalmaznak (pl. azelasztint és flutikazont). Az egyszerű felső légúti 

fertőzések kezelése kapcsán is érdemes óvatosnak lenni, hiszen vannak olyan meg-

fázásos tüneteket enyhítő készítmények, amelyek pszeudoephedrint tartalmaznak. 

(Neo Citran Cold and sinus). A pszeudoephedrine a WADA S6b csoportjába tarto-

zik, tiltott, ha koncentrációja a vizeletben meghaladja a milliliterenkénti 150 mik-

rogrammot. Sportolók esetében ne kockáztassunk, ezeket a készítményeket inkább 

mellőzzük. A hétköznapokat megnehezítő orrlégzési gátoltsághoz való orvosi viszo-

nyulás után még pár elvet érdemes tisztázni a leggyakoribb sérülésekkel kapcsolat-

ban is. Az úszóknál ritkábban, de a vízilabdázók esetén gyakrabban látunk traumás 

eltéréseket. Ezek nagy része a ,,két közeg: víz és levegő” határán történik, javarészt 

a két ellenállás közti jelentős különbség mellett történő fizikai kontaktus vagy a nagy 

erővel dobott labda által okozott sérülés kapcsán, illetve a vízilabda, mint egyfajta 

dobósport magában hordozza a váll, könyék és kézfej sérüléseink lehetőségét. Leg-

gyakrabban az orr, a fül, illetve az ajkak sérülnek, ezt követik a dobósportból adódó 

ízületi és izomtraumák [22]. Az ajkak felrepedése különösebb orvosi ellátási nehéz-

séget nem okoz, azonban érdemes alaposan szemügyre venni a szájüreg nyálkahár-

tyájának fogakkal érintkező felszínét, ugyanis itt a fogaknak köszönhetően mély se-

bek is kialakulhatnak, amelyek sebészi varratot igényelhetnek. Gyakori a szemhéj 

felrepedése, fogak kilazulása is [22]. Az orr sérülése a leggyakoribb, de ellátása kissé 

bonyolultabb lehet. Amennyiben elmozdulással járó orrcsonttörést szenved a spor-

toló szintén magától értetődő, hogy fül-orr-gégészhez irányítják, de érdemes a ten-

gelyeltérés nélküli sérüléseknek is figyelmet szentelni, hiszen elmozdulás nélküli tö-

rés is állhat a hátterükben. Ez azt a veszélyt hordozza magában, hogy a sérülést kö-

vető 3 héten belüli ismételten orrot érő ütés már elmozdíthatja egymáshoz képest a 

törvégeket. Manapság orrsérülést követően a játékosoknak olyan stabilizáló masz-

kokat tudnak készíteni, amelyek használata mellett nem kényszerülnek a mérkőzések 

vagy edzések kihagyására egy 3 hetes teljes gyógyulás időtartamára. Ugyancsak or-

rot érő sérülés következménye lehet a septumhematóma, mikor az orrsövényen a 

nyálkahártya alatti rétegekben vérömleny alakul ki. Ezt csak az orrüreg szakszerű 

vizsgálatával lehet megállapítani. Bár tengelyeltérés itt sincsen, de a vérömleny le-

bocsátása hiányában egyrészt tályog, másrést az orrsövényporc elhalása következhet 

be. A fülsérülések képezik a vízilabdázók második leggyakoribb traumás elváltozá-

sát. Bár a speciális sapka tervezésénél, amiben játszanak a fül védelmére kifejezetten 
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gondot fordítottak, ezáltal csaknem teljesen kivédi a fülkagyló típusos lézióját: az 

othematómát/otseromát. Azonban nem nyújt védelmet a fület érő erős ütés követ-

keztében esetlegesen kialakuló dobhártyasérülés ellen. A vízben történő dobhártya-

perforáció esetén a középfül azonnal érintkezik a medencevízzel, amely miatt a spor-

toló füle 2 napon belül gennyesen váladékozni kezd. Ebben az esetben szisztémás 

antibiotikumos kezelés, gyakori hallójárati leszívás, és abszolút víztilalom szüksé-

ges. Száraz közegben elszenvedett dobhártya sérülés esetén antibiotikum adása nem 

szükséges, a perforáció záródásáig azonban a fület víz nem érheti. Nem utolsósorban 

szeretnénk felhívni a kollégák figyelmét arra, hogy mai napig vannak forgalomban 

kokaintartalmú felszíni érzéstelenítésre alkalmazott szerek. Pl. arcüregöblítés előtt 

bevésődött szokás 10%-os kokainos vattát tenni az alsó kagyló alá. Azon túl, hogy 

ma már csak igen elvont esetben nyúl a haladó gondolkodású fül-orr-gégész az arc-

üregöblítéshez, mert helyette inkább FESS-t (funkcionális endoszkópos sinus sebé-

szeti eljárást) végez, a kokain tartalmú felszíni érzéstelenítő használatától óvnánk 

minden kollégát. A kokaintugyanis szigorúan tiltja az Antidopping Csoport. Ezen 

felül, ha egy sportolónál mégis igazolódik a kokain a doppingteszten, akkor az nem 

csupán versenyzéstől való eltiltást, hanem egyidejűleg rendőrségi eljárást is von 

maga után, és a nyomozás során az orvos kolléga felelőssége is ki fog derülni. Ha 

egy gyakorló orvos valamilyen gyógyszerkészítmény adása előtt nem bizonyos ab-

ban, hogy az szerepel-e a tiltólistán érdemes leellenőrizni a Magyar Antidopping 

Csoport honlapján, ahol mind gyógyszernév, mind hatóanyag szerint is tud keresni. 
 
 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A mai élsportoló hétköznapi tevékenyége nem csak az edző által előírt gyakorlatok 

végzését jelenti. A teljesítőképesség határának megközelítése komoly háttérmunka 

eredménye. Itt szerepet kap a gondosan összeállított étrend, sporttáplálkozási étrend-

kiegészítők személyre, edzéstípushoz, illetve versenyhelyzethez igazított alkalma-

zása, sportpszichológussal való konzultáció, edzéskiegészítő eljárások és a pihenés 

szigorú betartása. Gyakorló orvosként fontos tudni, hogy a glükokortikoidok lokális, 

inhalatív, szemészeti, bőrgyógyászati és nazális használata megengedett. Az Anti-

dopping Csoport honlapján mind hatóanyag, mind forgalomban lévő gyógyszernév 

alapján tudunk keresni, hogy egy készítmény tiltólistás-e vagy sem. Vízben, vízi 

kontaktsportban elszenvedett sérülés esetén érdemes szakorvos véleményét kikérni. 
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