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Ajánlatos körültekintően kezelni a világhálón keringő, betegségekről szóló információkat

A net böngészése nem avat orvossá
Alááshatja a szülőknek 

a gyerekorvosba vetett 

bizalmát az internetről 

származó információ – 

figyelmeztettek nemrég 

amerikai kutatók. A vi-

lágháló hasznos dolog, 

de nem tudja a tünete-

ket összefüggésükben 

értelmezni, nem beszél-

ve arról, hogy sok hamis 

információval is lehet ott 

találkozni.

Az amerikai Gyermekorvo-
sok Akadémiai Társasága-
inak (Pediatric Academic 

Societies) nemrég megrendezett 
éves konferenciáján a Hofstra 
Northwell School of Medicine 
munkatársa, Ruth Milanaik arra 
figyelmeztette kollégáit, hogy az 
online forrásokból összegyűjtött 
információ megingathatja a szü-
lők bizalmát a gyerekorvos által 
felállított diagnózisban. Az ame-
rikai szakember elmondta, ha a 
szülők az interneten talált egész-
ségügyi tanácsok nyomán kétel-
kednek az orvos ítéletének he-
lyességében, az késleltetheti a 
szükséges kezelés megkezdését 
– olvasható az Origón.

Honlapok és képernyőfotók

Milanaik és munkatársai felméré-
sükben a Mechanical Turk online 
kutatási platform segítségével 1374 
önként vállalkozó szülőnek küld-
tek ki rövid ismertetőt egy képze-
letbeli gyerekpáciensről, aki a tü-
netleírás szerint „harmadik nap-
ja tartó kiütésekkel és súlyosbo-
dó lázzal jelentkezett”. Az átlago-

san 34 éves és legalább egy 18 éven 
aluli gyereket nevelő résztvevőket 
ezután három csoportra osztották. 
Az első csoportnak egy olyan in-
ternetes oldal képernyőfotóit küld-
ték el, amely a Streptococcus bak-
tériumfertőzéshez köthető, kiütés-
sel és lázzal járó skarlát egyes tü-
neteit sorolta fel. A második cso-
portban a szülők egy másik honlap 
képernyőfotóit kapták meg, amely 
a Kawasaki-szindróma néhány tü-
netét írja le.

Ebben a betegségben a vérerek 
testszerte gyulladásos állapot-
ba kerülnek, amit szintén láz és 
kiütések kísérnek. Ez esetben a 
potenciálisan életveszélyes szö-
vődmények – például értágulatok 
– elkerülése érdekében azonna-
li gyulladáscsökkentő kezelés al-
kalmazása szükséges. A harma-
dik csoportba osztott szülők sem-
milyen internetes oldalról nem 
kaptak képernyőfotókat. Ezután 
valamennyi résztvevő elolvashat-
ta az orvos által felállított diagnó-
zist, amelyben a szakértő skar-
látot állapított meg a gyereknél. 
A kontrollnak tekintett harmadik 
csoportban a szülők 81 százalé-
ka fogadta el bizalommal az orvos 
szakvéleményét. Az első csoport 
szülői, akik a skarlátról kaptak 
internetes információt, 90,5 szá-

zalékban szavaztak bizalmat az 
orvosnak, és közülük kevesebben 
(42 helyett csak 21,4 százalékban) 
vették volna fontolóra, hogy máso-
dik szakvéleményt kérjenek. Ez-
zel szemben a második csoport-
ba sorolt résztvevők, akik a Ka-
wasaki-szindrómáról olvastak 
internetes tájékoztatót – amely-
nek tünetei között szintén sze-
repelt a kiütés és a láz –, csupán 
61,3 százalékban fogadták el az 
orvos diagnózisát, és nagy száza-
lékuk nyilatkozott úgy, hogy va-
lós szituációban második szak-
véleményt kérne. Milanaik en-
nek kapcsán elmondta, hogy mi-
közben számos előnye van an-
nak, hogy az interneten keresz-
tül bárki könnyen hozzáférhet or-
vosi jellegű információkhoz, a „tü-
netek internetvezérelt értelmezé-
se” alááshatja a szülőknek és ál-
talában a pácienseknek az orvos-
ba vetett bizalmát.

Az internetes „diagnózist” beszéljük 
meg az orvossal

„Az internet hatékony eszköz az 
információszerzésre, ám hasz-
nálhatóságát korlátozza a gondol-
kodásra és érvelésre való alkal-
matlansága” – mondta Milanaik. 
Azzal, hogy egy keresőmotorba 

bepötyögünk pár tünetet, egyálta-
lán nem biztos, hogy megfelelően 
jellemeztük a fennálló kórképet.

A számítógép által generált 
diagnózis félrevezetheti a bete-
get vagy a beteg gyerek szüleit, 
akik aztán megkérdőjelezik orvo-
suk szaktudását, második véle-
ményért folyamodnak egy másik 
szakemberhez, s mindez komoly 
késést okozhat a szükséges keze-
lés megindításában.” A szülők ké-
tely esetén természetesen mindig 
fordulhatnak egy másik orvoshoz 
további szakvéleményért, de jó, ha 
az internetről szerzett ismeretei-
ket először saját orvosukkal oszt-
ják meg – tette hozzá Milanaik.

Több honlap hitelessége vitatható

Mivel az orvosi információk in-
ternetes elérése valamennyiünk 
mindennapjainak részévé vált, 
számos tudományos kutatás fir-
tatta már az online orvosi tájé-
koztató lapok szakmai hiteles-
ségét. Immár tízéves az a fel-
mérés, amelyben urológusok a 
rejtettheréjűséggel kapcsolatos 
online információk értékelése 
kapcsán arra a következtetés-
re jutottak, hogy a témával foglal-
kozó honlapoknak csak 35 szá-
zalékát hitelesítette valamilyen 

nonprofit szakmai szervezet, mi-
közben a weblapok 77 százaléka 
nem tüntette fel a szerepeltetett 
információk forrását, és az ösz-
szefoglalók 48 százalékának még 
csak nevesített szerzője sem volt. 
Az orvosi és álorvosi honlapok el-
burjánzásával a helyzet azóta in-
kább csak romlott.

A hipochonder, aki mindig 
betegséget képzel

Gyakori, hogy jelenetéktelen testi 
tüneteket tart súlyos betegségnek 
valaki. Ilyenkor az ember tényleg 
beteg, de egy mentális problémá-
val küzd, a hipochondriázissal – 
idézte Hidasi Zoltán neurológus, 
pszichiáter szakorvos vélemé-
nyét a Hirado.hu-nak. A család-
orvos szerint előfordulhat az is, 
hogy valaki kitalál valamilyen be-
tegséget magának, utánaolvas, és 
így képes a kitalált betegség tüne-
teit pszichésen produkálni, ezzel 
nagyon megnehezítve a pontos di-
agnózist. A mellékhatásoknak és 
a szövődményeknek sem érde-
mes a neten utánanézni, inkább a 
gyógyszerészt vagy az orvost kell 
megkérdezni – mondta a szak-
orvos. A mellékhatások között a 
nyelvzsibbadástól a fogyáson át a 
veseelégtelenségig sok minden le-
het, és igen, valóban, akad rá pél-
da, de néha csak tízezerből egy-
szer. Viszont a szövődmények-
től való aggódás miatt nem rit-
ka, hogy valaki egyszerűen min-
denféle orvosi konzultáció nélkül 
abbahagyja például létfontossá-
gú antibiotikum, vérnyomáscsök-
kentő vagy szívgyógyszer szedé-
sét. Az ember saját magán még 
akkor is nehezen tud diagnózist 
alkotni, ha orvos. Az internet eb-
ben a tekintetben legfeljebb tájé-
kozódásra, információszerzésre 
jó, illetve arra, hogy utánanézzen 
a beteg, hogy hova érdemes for-
dulni, milyen terápiás lehetőségek 
lehetnek, de sem öndiagnózisra, 
sem öngyógyításra nem alkalmas 
– mondják a szakemberek.

K. J. 

A férfi életkora is hatással van a mesterséges megtermékenyítés sikerére
Nemcsak a nők, hanem a férfiak 
kora is hatással van a mestersé-
ges megtermékenyítés sikerére: a 
40-42 éves férfiaknál 46 százalék-
kal kisebb az esély a sikerre, mint 
a 30-35 éveseknél, ha nő partne-
rük 30 év alatti – ezt állapította 
meg egy amerikai tanulmány. A 
Harvard Egyetem kutatói majd-
nem 19 ezer mesterséges megter-
mékenyítéses (IVF) eset vizsgála-
ta alapján közölték tanulmányu-
kat a European Society of Human 
Reproduction and Embryology 
(ESHRE) kiadványában – olvas-
ható az MTI-n. Megállapításaik 
rácáfoltak arra az elméletre, hogy 
a férfiak termékenysége örökké 
tart. A tanulmány szerint a ter-
mészetes vagy mesterséges meg-
termékenyítésnél az idősebb férfi-
aknál jelentkező spermamutációk 
és a spermák számának csökke-
nése a megtermékenyítés esélyeit 
is csökkenti – ismertette a tanul-
mányt a BBC News.

Korábbi kutatások már je-
lezték, hogy az idősebb sper-
ma esetében nagyobb az esély 
a genetikai hibákra, egyebek 
mellett az autizmus és a ski-
zofrénia gyermekkori kialaku-
lásával is kapcsolatba hozták. 
A most megjelent tanulmány 
szerint a 40-42 éves férfiaknál 
46 százalékkal kisebb az esé-
lye a mesterséges megterméke-
nyítés sikerének, mint a 30-35 
éveseknél, ha partnerük 30 év 
alatti. A nők életkora mindazo-
náltal nagyobb hatással van a 
pár termékenységére, mint a 
férfié. A 35 éves nőknek jelen-
tősen nagyobb az esélye arra 
egy 30 év alatti férfi partnerrel, 
hogy az IVF kezelés első ciklu-
sában megtermékenyüljenek, 
mint egy harmincas évei kö-
zepén járó férfival. Az idősebb 
férfiak csökkenő termékenysé-
gének oka Laura Dodge, a Har-
vard Egyetem orvosi karának 

kutatója szerint nem teljesen vi-
lágos. „Míg a nők esetében a kor 
előrehaladásával főleg a kromo-
szóma rendellenességek miatt 
csökken a termékenység, a fér-
fiak életkorának a terhességre 
gyakorolt hatása kevésbé meg-
magyarázható” – mondta.

Dodge a termékenység si-
kerét elősegítendő azt javasol-
ta a 35 éven felüli férfiaknak, 
hogy mivel a hatásmechaniz-
mus nem világos, az a legjobb, 
amit tehetnek, hogy egészséges 
életmódot folytatnak.

Raj Mathur nőgyógyász, a 
Manchester Fertility klinikai 
vezetője pedig hangsúlyozta, 
hogy további kiterjedt kutatá-
sokra, nagyobb adatbázisok fel-
használására lesz szükség a 
férfiak életkorának a mestersé-
ges megtermékenyítésre gya-
korolt hatásával kapcsolatban.

KRÓNIKA

Ha egy keresőmotorba bepötyögünk pár tünetet, nem biztos, hogy megfelelően jellemeztük a fennálló kórképet.

A 40-42 éves férfiaknál 46 százalékkal kisebb az esély a sikerre




