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NAGYOBB HATÉKONYSÁG1, 2, 3;**
vs FF/VI és UMEC/VI kombinációk

EGYSZERŰEN HASZNÁLHATÓ 
ESZKÖZBEN4;***
Naponta egyszer, egy egyszerűen 
használható eszközben: ELLIPTA-ban

Az EGYETLEN NAPI EGYSZERI 
ADAGOLÁSÚ, FIX-DÓZISÚ HÁRMAS 

KOMBINÁCIÓS KÉSZÍTMÉNY*
ICS/LABA vagy LABA/LAMA kezelés ellenére is 

tünetes felnőtt COPD-s betegek fenntartó kezelésére1 

Hivatkozások: 1. Trelegy Ellipta alkalmazási előírás 2019.05.24. 2. Lipson DA et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017;196:438-446. 3. Lipson DA et al. N Engl J Med 2018; 378:1671-1680. 4. Van der Palen J 
et al., NPJ Prim Care Repir Med. 2016;26:16079.
Trelegy Ellipta 92 mikrogramm/55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát, 65 mikrogramm umeklidinium-bromid, amely megfelel 55 mikrog-
ramm umeklidiniumnak és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: A Trelegy Ellipta olyan felnőttek közepesen súlyos, illetve súlyos krónikus obstruktív tüdőbetegségének 
(COPD) fenntartó kezelésére javallott, akik nem kezelhetők megfelelően inhalációs kortikoszteroid és hosszú hatástartamú béta2-agonista vagy hosszú hatástartamú béta2-agonista és hosszú hatástartamú 
muszkarin-antagonista kombinációjával. 30x: 20830 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 2083 Ft, az ártámogatás összege 18747 Ft. Az aktuális árak 
tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu > szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő > egészségügyi szakembereknek> 
publikus gyógyszertörzs > végleges törzs > Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet (http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) honlapján. Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; 
Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán  ikonra kattintás, majd az  ikonra vagy az Alkalmazási előírás hiperlinkre történő kattintás. Kiadhatóság: Kizárólag 
orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek (V) (KGY).  A védjegyek a tulajdonosok birtokában vannak, vagy használati engedéllyel rendelkeznek. A Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. nem támogatja a készítmény 
bármely, az alkalmazási előírástól eltérő módon való alkalmazását.

  Ezek a gyógyszerek fokozott felügyelet alatt állnak, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen 
feltételezett mellékhatást.

*  Hatóanyagok: 92 µg FF, 55 µg UMEC és 22 µg VI kifújt adagonként (szájfeltétből kiáramló adag). LAMA/LABA/ICS kombinációs készítmény. Az ajánlott és maximális adag egy belégzés, naponta egyszer.1

**  Napi egyszer adagolt Trelegy Ellipta-val a 24. hétre szignifi káns (p < 0,001)  mélyponti FEV1 növekedést értek el a napi kétszer adott 400/12 µg budesonide/formoterol (ICS/LABA készítmény)1, 2 kezeléshez 
képest. Csakúgy, mint a kiindulástól az 52. hétre a napi egyszer adagolt 92/22 µg FF/VI (egy másik ICS/LABA készítmény)1, 3 és az UMEC/VI (LAMA/LABA készítmény)3 viszonylatában.

***  A COPD-s betegek szignifi kánsan nagyobb arányban értékelték az Ellipta eszközt „nagyon könnyen vagy könnyen“ használhatónak a Diskus/ Accuhaler eszközhöz, egy adagolószelepes inhalátorhoz, a 
Turbohaler, HandiHaler vagy Breezhaler eszközökhöz képest (p < 0,001). 4

COPD: Krónikus obstruktív tüdőbetegség
FF: fl utikazon-furoát

ICS: inhalációs kortikoszteroid
LABA: hosszú hatású béta2- adrenerg receptor agonista

LAMA: hosszú hatású muszkarin receptor antagonista
UMEC: umeklidinium

VI: vilanterol trifenatát 

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. I 2040 Budaörs, Neumann J. u. 1. I Tel.: 23/501-301
HU-TRE-14-2019-V03-AD-#17440 ▪ A dokumentum lezárásának időpontja: 2019.07.09. ▪ Érvényessége: 2021.07.09.

A Trelegy Ellipta fejlesztése 
az INNOVIVA-val közösen valósult meg.

A GSK védjegyeinek a GSK vállalatcsoport a tulajdonosa vagy licenszbe vevője.
©2019 GSK vállalatcsoport vagy a licenszbe bocsájtó jogtulajdonos. 
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**  Napi egyszer adagolt Trelegy Ellipta-val a 24. hétre szignifi káns (p < 0,001)  mélyponti FEV1 növekedést értek el a napi kétszer adott 400/12 µg budesonide/formoterol (ICS/LABA készítmény)1, 2 kezeléshez 
képest. Csakúgy, mint a kiindulástól az 52. hétre a napi egyszer adagolt 92/22 µg FF/VI (egy másik ICS/LABA készítmény)1, 3 és az UMEC/VI (LAMA/LABA készítmény)3 viszonylatában.
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JÓL BEVÁLT
HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ1,2

INNOVATÍV, 
DÍJNYERTES 
ESZKÖZBEN3

Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetővé vagy láthatóvá.

1. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2018. www.ginaasthma.org.
2. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2019. www.goldcopd.org
3. Red Dot Awards 2011 – Life Science and Medicine. Available from: http://en.red-dot.org/design.html

Sandoz Hungária Kft.  ·  1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Tel.: 430-2890  ·  Fax: 430-2899  ·  web: www.sandoz.hu

Támogatott indikációk:

Az AirFluSol Forspiro valamennyi hatáserőssége: EÜ90 3/a. 
Asthma bronchiale kezelésére a  fi nanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
fi nanszírozási eljárásrendek alapján. 
BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J45  

AirFluSol Forspiro 50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por: EÜ90 3/b.

Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) esetén a fi nanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rende letben 

meghatározott fi nan szí rozási eljárásrend alapján.

BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J44 

szalmeterol/fl utikazon-propionát

50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag

szalmeterol/fl utikazon-propionát

50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag

50 mikrogramm/500 mikrogramm/ adag 
adagolt inhalációs por, 60 adag

Térítési díj:

50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag

 mikrogramm/500 mikrogramm/ adag 
adagolt inhalációs por, 60 adag

1015 Ft*1015

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
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adagolt inhalációs por, 60 adag
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Térítési díj:

50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag

50

Térítési díj:

50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag

50 mikrogramm/
adagolt inhalációs por, 60 adag

Térítési díj:Térítési díj:Térítési díj:

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

50 mikrogramm/250 mikrogramm/ adag 
adagolt inhalációs por, 60 adag

Térítési díj:

813 Ft*

Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-

egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapon.

Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve: 

 AirFluSol® Forspiro® 50 mikrogramm©/ 250  mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag; AirFluSol® 

Forspiro® 50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag; Keresés indítása;  ; 

 AirFluSol® Forspiro® 50 mikrogramm©/ 250  mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag; AirFluSol® 

 ikon 

vagy  Alkalmazási előírás hiperlink.

Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat!

Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu;  szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő; egészségügyi 

szakembereknek; publikus gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató.

A dokumentum lezárásának időpontja: 2019. február 5. • RAIR2161/01.19

Árak* Közgyógyellátásra írható Bruttó fogyasztói ár Tb-támogatás összege Térítési díj 90%-os támogatással

50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag  8 126 Ft 7 313 Ft 813 Ft

50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag  10 155 Ft 9 140 Ft 1 015 Ft

* A 2019. február 1-jétől érvényes árak alapján

PRESS JAV+ 190211 AirFlusol A4 hirdetés [RAIR2161] KR, DL.indd   1 11/02/19   15:34
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Asthma bronchiale kezelésére a  fi nanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
fi nanszírozási eljárásrendek alapján. 
BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J45  

AirFluSol Forspiro 50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por: EÜ90 3/b.

Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) esetén a fi nanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rende letben 

meghatározott fi nan szí rozási eljárásrend alapján.

BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J44 
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adagolt inhalációs por, 60 adag

Térítési díj:
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Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-

egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapon.

Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve: 

 AirFluSol® Forspiro® 50 mikrogramm©/ 250  mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag; AirFluSol® 

Forspiro® 50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag; Keresés indítása;  ; 

 AirFluSol® Forspiro® 50 mikrogramm©/ 250  mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag; AirFluSol® 

 ikon 

vagy  Alkalmazási előírás hiperlink.

Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat!

Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu;  szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő; egészségügyi 

szakembereknek; publikus gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató.
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Árak* Közgyógyellátásra írható Bruttó fogyasztói ár Tb-támogatás összege Térítési díj 90%-os támogatással

50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag  8 126 Ft 7 313 Ft 813 Ft

50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag  10 155 Ft 9 140 Ft 1 015 Ft

* A 2019. február 1-jétől érvényes árak alapján
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Inspirálta vagy inkább nyomasztóan hatott 
Önre a felmenői családi hagyomány?
Nem nyomasztott, mert nem is gondoltam 
másra annak idején, mint hogy orvos leszek.

Ez a génjeiben volt vagy a környezet hatása?
Nem tudom, hogy a pályaválasztásban van-e 
szerepe a genetikának, de az élő példák ma-
gukkal ragadtak: a nagyapám még kilencven-
hez közel is olvasta a szaklapokat; édesapám 
időnként bevitt a rendelésére; gyanítom, a 
hagyomány megőrzésének szándékával. 
A családról még annyit, hogy „hagyományos” 
munkamegosztásban működött. A hölgyek 
(elsősorban a nagyanyám és a két menye) 
felelőssége volt a nyugodt, szerető családi 
élet biztosítása, a „technika” uralása abban a 
három generációs Rimanóczy-házban, amely-
ben éltünk. Ez szó szerint életfontossá lett a 
világháború vége felé: a házat elvitte a bomba, 
anyám megsérült az óvóhelyen, ahol az uno-
kahúgom édesanyja meghalt a bombázásban, 
apámat lelőtték, és igazi csoda volt, hogy 
életben maradt. Évekig a nagyszülőkre maradt 

ár a dédapja, az 1827-ben született Nékám Sándor is orvos volt. A nagyapja, az 
1868-ban született Nékám Lajos Sándor a híres bőrgyógyász professzor és felsőhá-
zi képviselő, akit mindenki ismer. Édesapja, Nékám Lajos, a nagyapa bőrklinikáján 

kezdett, majd Korányi Sándor mellett dolgozott. Nékám Kristóf, akinek a neve a hazai médiában 
elválaszthatatlanul összefonódott az allergológiával, 1944 augusztusában született, és nemrég 
ünnepelte 75. születésnapját.
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minden tennivaló, 68 és 65 évesen. 
A nagymamámra is jól emlék-
szem: 1956-ban halt meg. Nagyon 
kedves, gömbölyű, apró néni 
volt. Bűbájos párt alkottak a 190 
centis nagyapámmal. A nagyma-
ma egészen fantasztikus konyhát 
vitt. Volt egy kamrája, úgy hatszor 
három méteres, ahol hat polcnyi 
magasságig voltak a befőttjei 
és a „konyhatechnikai” eszközei, 
amelyek nagy részéről ma már alig 
lehetne kitalálni, mire használhat-
ták. Megmaradtak bennem ezek 
a képek. Később, miután meghalt, 
a pincében találtunk tízliteres 
rumos-meggyes üvegeket, a hat-
vanas évek elején még ezekből 
kóstolgathattunk.

Biztos volt abban, hogy orvos 
lesz, de miért nem választotta 
Ön is a bőrgyógyászatot?
A bőrgyógyászathoz egy „emléke-
ző” szem kell az 5-10-20 éve vagy 
még régebben látott, egyszeri 
képek megjegyzésére, feldolgozá-
sára. Én sajnos nem rendelkezem 
ilyen szemmel. 
A másik ok, amiért nem a bőr-
gyógyászatot választottam, az 
volt, hogy jóban voltunk Gömöri 
Pál professzorral és családjával, 
aki a végzésem táján az egyetem 
(amit akkor még Budapesti Orvos-
tudományi Egyetemnek hívtak) 
II. Belklinikáját vezette. Belőle két 
dolog sugárzott: az élet szeretete, 
amint ezt kiterjedt baráti köre ta-
pasztalhatta, és a belgyógyászat 
szeretete. Megragadó eleganciával 
vizsgált, kérdezett, gyógyított. Úgy 
éreztem, hogy számomra a bel-
gyógyászat lesz a legjobb válasz-
tás, ahonnan akár tovább is lehet 
specializálódni. 

érdemei voltak. Az autoimmun 
betegségekről, azok vizsgálómód-
szereiről nagyon keveset tudtunk 
még akkoriban, a szteroidokon kí-
vül más terápia szinte alig létezett. 
Nekem azonban azt is elmondta, 
hogy nem kell feltétlenül minden-
kinek ezzel foglalkoznia, nézzek 
körül az ugyancsak elhanyagolt 
nem légzőszervi allergiák terüle-
tén. Az ételallergia akkor teljesen 
„szűz” terület volt, nemzetközileg 
is szerény ismeretanyaggal, keve-
sen foglalkoztak a témával. A kli-
nikán el is kezdtünk szervezni egy 
munkacsoportot. 

Rövid időn belül aztán az óceán 
túlsó partjára került.
Másfél évre a dél-karolinai Charles-
tonba, a Medical University of South 
Carolina-ra mentem ösztöndíjjal, 
amit azután kaptam meg, hogy 
Budapestre jött az ottani tanszék-
vezető, Hugh Fudenberg professzor, 
ismerkedni az itteni immunológiai 
ellátással. Charlestonban akkor 
már volt egy klinikai immunológiai 
tanszék, ami óriási dolog volt. En-
nek a tanszéknek az első magyar 
vendégkutatója Gergely János volt.

Ön mit kutatott Amerikában?
Az immunszabályozás klinikai rész-
leteivel foglalkoztam. Élvezetes 
dolog volt. Önálló munkacsopor-
tokban dolgoztunk, kötöttségek 
nélkül. Ami eszközre, anyagra 
szükség volt, az néhány nap alatt 
megérkezett. Délelőtt 10-től gyak-
ran éjfélig voltam a klinikán. Közös 
munkánk hatékonyságát mi sem 
igazolta jobban, mint az, hogy 
kintlétem alatt és röviddel azután 
hat közleményünk jelent meg 
nemzetközi lapokban.

Mennyire volt könnyű az indulá-
sa az orvosi pályán?
Nagyon kellemesen teltek el a kez-
deti évek. Sokan voltunk fiatalok 
a klinikán. Élveztem és értékeltem 
a minden héten megtartott tudo-
mányos összejöveteleket, Takács 
Lajos hihetetlen széleskörű tudá-
sát, Nagy Zoltán belgyógyászi gon-
dolkodásmódját. A friss orvosok-
nak negyed vagy fél évet kellett a 
különböző osztályokon eltölteni-
ük, ami valódi komplex szemléle-
tet adott a szakvizsga idejére.

Az alapszakvizsgája a belgyó-
gyászat, de összegyűjtött még 
néhány szakképesítést.
Meghatározó eleme volt pályám 
folytatásának az, hogy Petrányi 
Gyula Debrecenből visszatért 
Budapestre. Munkacsoportjának 
több tagja vele jött, de számára 
a klinika ismeretlen volt. Min-
denkivel leült beszélni az elkép-
zeléseiről, és amikor rám került a 
sor, elmondta, hogy Pesten is fel 
szeretné építeni a klinikai immu-
nológiát, aminek a megszervezé-
sében Debrecenben múlhatatlan 

Az allergiás betegek 

legalább fele tartósan és 

eredményesen ellátható a 

háziorvoslás keretei között, 

különösen, ha életviteli 

tanácsadásra is szánnak 

néhány percet.

„

„
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Nem merült fel Önben, hogy 
Amerikában maradjon?
Hívtak, és meg is hosszabbítottam 
a kintlétemet, de arra soha nem 
gondoltam, hogy kintmaradjak.  
Én jól éreztem magamat itthon.

Nagyobb tudományos karriert 
futhatott volna be.
Biztosan más körülmények között 
élhettem volna, de most vissza-
gondolva is azt hiszem, hogy jól 
döntöttem.

Hazatérve hogyan folytatta?
2000-től vált szét az ORFI és az 
Irgalmasrendi Kórház. Az ezt meg-
előző években az ORFI-ban vezet-
tem az autoimmun betegségek 
osztályát, ami korábban Bencze 
György vezetése alatt állt. Ő az elsők 
közé tartozott, akik ezen a szakte-
rületen dolgoztak, és nagyon jó 
osztálya volt. A klinikai immunoló-
giával és az autoimmun betegsé-
gekkel egyre többen foglalkoztak, 
és úgy éreztem, lehetne másfelé 
is nyitni. Akkoriban kapta vissza 
az egyház a korábbi épületeit és 
gyógyító funkcióját. Naszlady pro-
fesszor nyitott volt a klinikai immu-
nológiai és allergológiai profil meg-
szervezésére, ezért az Irgalmasrendi 
Kórházban folytattam a pályafutá-
somat. Ezt a döntésemet sem bán-
tam meg. Ott akkor az allergológiai 
ellátás még ismeretlen volt. Ezt 
próbáltam megvalósítani úgy, hogy 
az immunológiai ellátás mellett 
az allergológiai is elérhető legyen. 
Ma már természetes, hogy azonos 
gyökerű, átfedő profilokról van szó, 
és a betegek többségénél mindkét 
betegségcsoport elemei, tünetei 
azonosíthatóak, ha van erre ismeret 
és szándék. 

A tüdőgyógyászok is foglalkoz-
nak allergológiával. A pulmono-
lógusok által, illetve az Ön által 
képviselt allergológiai szemlélet 
találkozik-e valahol?
A pulmonológia társadalmi el-
ismertsége nagyobb, mint az 
allergológiáé. Ennek oka részben 
az, hogy a dohányzás, a COPD 
egyre több beteget érint, és sok 
a súlyosabb eset. Az allergológia 
ezzel szemben a közelmúltig vi-
lágszerte küzdött a „csak allergia” 
szemlélettel: mindenki „értett” hoz-
zá, mindenki tudott jó módszert 
(lehetőleg nem gyógyszert) a teljes 
gyógyulásra, néha a „lógás” eszkö-
zének, jó kifogásnak tartották. 
A világ azonban megváltozott:  
az allergiák össztársadalmi terhei az 
egekbe szöktek, a klímaváltozás és 
a környezetszennyezés növekedése 
egyre agresszívabb, nehezen befo-
lyásolható tünetegyüttesek (példá-
ul a krónikus „idiopátiás” urticaria) 
okaként szerepel, az allergiák 
komorbiditásként szinte minden 
más betegség mellett ott vannak. 
Bár az allergológusok és a tüdő-
gyógyászok kapcsolata nem volt 
ideális a múltban, nyilvánvaló, 
hogy sok betegséget eredménye-
sebben kezelhetnek együtt, mint 
külön, vagy pláne egymás nélkül. 
A modern szakképzés – reményeim 
szerint – a hézagot (és szerencsére 
ma már nem „szakadékot”) a kétfé-
le ellátás között tovább zsugorítja. 
A többszervi megjelenés egyre 
inkább jellemző lefolyása a kezdet-
ben „csak” légúti allergiáknak is.
Közös problémánk, hogy az al-
lergia bármelyik szervünk meg-
betegedését okozhatja, az egész 
test betegsége. Az emberek nagy 
részében azonban nem tudato-

sul, hogy fontos teendőik van-
nak annak érdekében, hogy újra 
egészségesek legyenek, vagy ne 
romoljon az állapotuk. A betegnek 
egész testével és környezetével is 
törődnie kell. Aki azt mondja, hogy 
itt van egy gyógyszer a pollenal-
lergiára, és ettől majd elmúlik a 
betegség, az elfelejti, hogy a leg-
első allergiás tünet előfutára lehet 
a következő 20 év betegségeinek. 
Nem biztos, hogy mindenki beteg 
lesz, de mindenki tehet annak 
érdekében, hogy ne legyen több-
szörös allergiája. Egyre inkább azt 
gondolom, hogy az allergia ellátás, 
és ebbe a tüdőgyógyászati is bele-
tartozik, nem él az összes lehető-
séggel, ha megáll a betegnél és a 
beteg kezelésénél. Érdemes lenne 
pontosabban tudni, hogy Magyar-
országon mennyi allergiás beteg 
van, milyen korosztályokban, mi-
lyen a (mikro)klimatikus helyzet, 
milyenek a környezetszennyezés 
paraméterei, az életmód jellemzői. 
Hozzá kellene tenni, hogy hol van-
nak a betegek, mennyit kell költeni 
az ellátásukra és melyek a beteg-
ségeik kiváltó okai. A rendszer-
szemléletű allergiaellátás tervezés 
a jelenleg ismert adatokra alapoz-
va költséghatékonyabb lehetne, 
és megfelelő informatikai háttérrel 
előreláthatóbbá és befolyásolható-
vá tenné a jövőt.

A közvélemény a fő ellenséget  
a parlagfűben látja!
Magyarországon a parlagfűhöz 
kötik az allergiát. Amikor jön a 
parlagfűszezon, akkor mindenki 
retteg; amikor elmúlik, egy nagy 
sóhajjal azt mondjuk: jövő évig 
nyugalom lesz. Személyes véle-
ményem az, hogy amint az elmúlt 
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Az allergológia  

a közelmúltig világszerte 

küzdött a „csak allergia” 

szemlélettel: mindenki 

„értett” hozzá, mindenki 

tudott jó módszert (lehe-

tőleg nem gyógyszert)  

a teljes gyógyulásra, néha 

a „lógás” eszközének,  

jó kifogásnak tartották.

a környezetszennyező forrásokat, 
gócpontokat is fel kell tüntetni.

A háziorvosi beutalókon gyak-
ran csak ennyi áll: „allergia?”
Ez – hogy majdnem pontosan 
idézzek egy klasszikust – több 
mint nemtörődömség, ez hiba. Min-
den irányelv tartalmazza, hogy az 
allergiás betegek legalább fele tar-
tósan és eredményesen ellátható 
a háziorvoslás keretei között, kü-
lönösen, ha életviteli tanácsadásra 
is szánnak közösen néhány percet. 
Hiszen elsőként a családorvos látja 
a beteget, ő az, aki a családi gene-
tikával, életvitellel, a lakás- és mun-
kakörülményekkel tisztában van.
Vannak, akik azt mondják: szívesen 
foglalkoznának allergológiával, ha 
lehetne belőle szakképesítést sze-
rezni. A licenc vizsga lehetősége 
közelebbinek tűnik, és nem tarto-
zik a lehetetlenségek közé. 

Ez igaz, de a való világban 
mégis az látható, hogy vannak 
családorvosok, akik annyiban 
foglalkoznak allergológiával, 
hogy a parlagfűszezon kezde-
tén beadják a Diprophost.
Sajnos, ezek a kollégák talán nem 
ismerik az allergiaterápiák mel-
lékhatásait. Az is igaz azonban, 
hogy gyakran a beteg követeli ki a 
szteroid adását, már csak a gyorsan 
beálló tünetmentesség okán is. És, 
harmadsorban, azt is el kell ismerni, 
hogy egy-egy injekció a szezon ele-
jén többhetes kényszerű odafigye-
lést, patikába járást, orrba fujkálást 
stb. válthat ki…
A lakosságot jobban fel kellene 
világosítani arról, hogy az adott 
betegség milyen tünetekkel jár, 
és melyek a terápia mellékhatásai. 
Utóbbit ritkán szoktuk a beteg-
gel megbeszélni, annyira várják a 
gyors, bár átmeneti tünetenyhülést.

A kérdés megoldása szerintem 
az oktatás. Nyilván át kellene 
gondolnunk a családorvosok 
képzését is.
Bár tartok évente néhány alkalom-
mal továbbképző tanfolyamokon 
előadásokat, de hogy az orvoskép-
zésben mekkora valós súlya (és 
eredménye!) van az allergológia 
oktatásnak, azt – őszintén szólva 
– nemcsak én nem tudom, de fel-
tehetőleg senki más sem. 

A tüdőgyógyászok és az aller-
gológusok kapcsolata néhány 
éve még feszültséggel terhes-
nek tűnt, mindegyik szakma 
féltette a saját territóriumát. 
Az eddigiekből úgy érzéke-
lem, hogy Ön is a közös mun-
ka híve. A pulmonológusok 

években sikerült modern techni-
kákkal (drónokkal, térinformati-
kával) Magyarország parlagfű fe-
dettségi térképét megrajzolni, úgy 
az irtást is csak az egész országra 
kiterjedő, szükséglet alapú irtási 
rendszerrel lehet megoldani. A 
parlagfűkérdés közösségi problé-
ma, és azokban bizony csak a kö-
zösségi megoldások hatékonyak. 
A pollenkérdés mellett azonban 
nem törődünk eléggé a munkahe-
lyi és a lakásokhoz köthető aller-
giákkal. A lakásokban megjelenő 
penész például sokkal nagyobb 
probléma, mint gondolnánk. Az 
allergiák kiváltó okait – az egész or-
szág különböző helyeire lebontva – 
részletesebben kellene ismernünk.

Az egészségügy szervezése nem 
ebbe az irányba halad, hiszen  
az allergiás betegek ellátását  
a családorvosokhoz rendelték.
Ebben én egy megvalósítható, 
jó lehetőséget látok. Az allergia 
környezeti-életmód betegség, 
jellemzően egyre inkább a kiskö-
zösségek betegsége – ki ismerheti 
ezek konkrétumait jobban, mint 
a háziorvos? De azok a támaszok, 
eszközök, irányelvek, amelyek az 
adatszelektálás, -gyűjtés, -feldolgo-
zás hatékony módszereit, a kocká-
zatelemzést és a belőle következő 
tennivalókat sorolják, egyelőre 
összeállításra várnak. Egyre valószí-
nűbb, hogy a környezetszennyező 
anyagok allergizáló hatása sokkal 
nagyobb probléma (talán már most 
is, de hamarosan biztosan az lesz), 
mint a polleneké. A környezetszeny-
nyezés többszörösére tudja növelni 
az allergiás tünetek súlyosságát 
és időtartamát. A majd valamikor 
megrajzolandó allergiatérképeken 

„

„
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Allergiás (szezonális és  
perenniális) rhinoconjunctivitis  
és urticaria tüneti kezelésére2

Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). Forg. enge-
dély száma: OGYI-T-21640/01-03. Bővebb információért olvassa el a gyógyszer 
teljes alkalmazási előírását! A hatályos “alkalmazási előírás” teljes szövegét 
megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
(www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapján. Elérési útvonal: www.ogyei.
gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer 
neve, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán  ikonra kattintás, majd az  
ikonra kattintás. Ártámogatásban nem részesül. Az aktuális árak tekintetében 
kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Elérési 
útvonal: www.neak.gov.hu > szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő > egész-
ségügyi szakembereknek > publikus gyógyszertörzs > végleges törzs > Publikus 
gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. A dokumentum lezárásának időpontja: 
2019.02.08. Érvényesség dátuma: 2021.02.08.

A bilasztin P-glikoprotein gátlókkal történő együttadása kerülendő mérsékelt 
vagy súlyos vesekárosodásban szenvedő betegek esetében.2

1. Jáuregui I et al. Expert Rev Clin Immunol. 2012;8:33-41.
2. Lendin® 20 mg tabletta Alkalmazási előirat: *4.7 pont: Klinikai vizsgálatban nem befolyásolta 
a gépjárművezetési képességet. A betegeket ugyanakkor tájékoztatni kell arról, hogy néhány 
betegnél nagyon ritkán előfordul álmosság, ami befolyásolhatja a gépjárművezetéshez és a gépek 
kezeléséhez szükséges képességeiket. **4.5 pont: A psychomotoros teljesítmény alkohol és 20 mg 
bilasztin egyidejű bevitelét követően hasonló volt, mint alkohol és placebo együttadása esetén. 
***4.5 pont: 8 napos, 20 mg bilasztinnal és 3 mg lorazepammal történő egyidejű kezelés nem 
fokozta a lorazepam központi idegrendszeri depressziót okozó hatásait. 
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tiotropium in patients with moderate to severe chronic obstructive pulmonary disease: results from a 6-week, randomized, controlled Phase IIIb study. COPD. 2013;10(4):511-22. 4. Bateman 

ED, et al. Aclidinium bromide and formoterol fumarate as a fixed-dose combination in COPD: pooled analysis of symptoms and exacerbations from two sixmonth, multicentre, randomised 

studies (ACLIFORM and AUGMENT). Respir Res. 2015;16:92. *Vs. placebo és monokomponensű kezelések. Az összesített kora reggeli, nappali és éjszakai COPD tünetek súlyosságának 

értékelése a 6. és 24. hét után a placebóhoz képest Bretaris® Genuair®2, 3, illetve Brimica® Genuair®1, 4 kezelés mellett, valamint a monokomponensű kezelésekhez képest a 24. hét után 
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▼Ezek a gyógyszerek fokozott felügyelet alatt állnak,  

mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. 

Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

A dokumentum lezárásának időpontja: 2019.02.08 Érvényessége: 2021.02.08.
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elég nagy számban szereznek 
allergológiai szakképesítést.
Azért is pozitív dolog ez, mert aller-
gia esetén több szervünk is megbe-
tegedhet (sőt, ezt már inkább kije-
lentő módban kellene mondani), 
tünetes lehet. Ha egy fül-orr-gégész 
kolléga ellát egy allergiás bete-
get, akinek bőrtünetei is vannak, 
akkor elküldi bőrgyógyászhoz; ha 
pedig ételallergiát is gyanít, akkor 
gasztroenterológushoz is kerülhet 
a beteg. A gyakorlatunknak mul-
tidiszciplinárisnak kellene lennie. 
Oktatjuk ezt, mégis csak nehezen 
megy át a mindennapi gyógyításba.

Az Ön sok évtizedes tapasztala-
tait mennyire hasznosítják  
az egészségügy vezetői?
A miniszter úrnak átadtam a rizikó 
alapú allergiaellátás megszerve-
zésével kapcsolatos javaslataimat. 
Pozitívan reagált rájuk abban az 
értelemben, hogy – bár a jelen-
legi komplex, lezárt program 
kiegészítésére nincs lehetőség – a 
következő projektben az allergiás 
betegségeknek helye lesz. Pilot 
programok szervezésére közben is 
van lehetőség. 
Nem kell azonban kizárólag az 
egészségügy keretei között gon-
dolkodnunk. Nagyon sok terület 
van, ahol az allergológiai ismere-
teket hasznosítani lehet. Vegyük 
például a gyümölcs–zöldség–pol-
len keresztallergiák kérdését, ezt 
nagyon sokan ismerik. Jelenleg az 
elkerülés az egyetlen megoldás. 
Érdemes lenne az agráriummal 
együttműködve megvizsgálni, 
hogy a különböző környezeti té-
nyezők hogyan befolyásolják az 
antigén-expressziót a zöldségek-
ben és a gyümölcsökben.

A klímaváltozás már végzi ezt  
a kísérletet.
Igen, de ha tudnánk modellezni 
a környezeti változásokat, akkor 
esetleg csökkenteni tudnánk az 
allergéntartalmakat és a kereszt-
reakciók rizikóját és súlyosságát. 
Elég nagy irodalma van annak, 
hogy az allergéntartalom bizonyos 
határok között függ a termesztés 
körülményeitől. Vizsgálni kellene, 
hogy ha ezt megfordítanánk, te-
hát mi csinálnánk a klímát, akkor 
milyen mértékben változnának 
meg az allergének. Lehetne olyan 
termékeket gyártani, amelyek a 
keresztreakció miatt panaszos 
betegek számára is fogyaszthatók 
lennének. A klimatikus körülmé-
nyek folyamatosan változtatják a 
növények antigén-expresszióját. 
Ha egy növény „szenved” a szá-
razságtól, a talaj-, a víz- vagy a 
légszennyezéstől, akkor erős az 
antigén-expressziója, hogy biz-
tosítsa a túlélését. Talán lehetsé-
ges megoldás lenne, hogy ha jó 
körülményeket biztosítunk egy 
növényi kultúrának, akkor ezzel 
jelentős eredményeket érhetünk 
el az allergiás betegek számára is. 
Ez nem csak magyar kérdés, a világ 
számos tudósát foglalkoztatja.

Térjünk vissza a mindennapok-
hoz. Hogyan telik egy napja 
nyugdíjasként?
Úgy, hogy nem vagyok nyugdíjas: 
75 évesen is teljes állásban dolgo-
zom az Irgalmasrendi Kórházban. 
Ez a nem állami intézmények egyik 
előnye. Most az allergia-ambulan-
ciát vezetem. Korábban volt egy 
allergológiai fekvőbetegosztály is, 
ami – remélhetőleg csak a fejlesz-
tések, átépítések idejére – jelenleg 

szünetelteti a működését. Egyre 
több az allergiás beteg, ezért át 
kellene szerveznünk az ellátást a 
korai, hatékony terápiák kiterjed-
tebb bevezetése érdekében – e 
tekintetben optimista vagyok. 
A betegellátás mellett szakértői 
munkát is végzek, szakmai anya-
gokat készítek, cikkeket írok, és 
folyamatban van egy nagyobb kör-
zetben a komplex allergiaellátási–
gondozási modell megvalósítása 
is. A többi időmben vidám családi 
életet élek a feleségemmel, három 
felnőtt gyermekemmel és három 
unokámmal – már amikor nekik 
van idejük ránk. 

Folytatják a gyermekei a család-
ra jellemző orvosi hivatást?
A fiam elkezdte az orvosi egyete-
met, de az első év után úgy dön-
tött, hogy inkább a számítástech-
nika érdekli: informatikus lett és 
jól érzi magát. A kisebbik lányom 
szintén informatikus ugyanannál 
a cégnél. A nagyobbik lányomnak 
érdekes foglalkozása van: külföldi 
filmek szövegátültetését, szinkro-
nizálását végzi. A fején a fülhallga-
tó, látja a képet, hallja a szöveget, 
és azt azonnal leírja magyarul. 
Óriási erre a kereslet, hisz’ Magyar-
országon az a nézhető film, ahol a 
szereplők magyarul beszélnek.

Mivel tölti a szabadidejét,  
amikor nem a családdal van?
Úszni járok és olvasok. Bár manap-
ság már nem szokás, hogy az em-
ber leüljön verset olvasni, én még-
is gyakran megteszem. Sokszor 
egészen meglepő helyzetekben 
ugrik be egy-egy verssor a fejem-
be. Van egy gyönyörű Ady-köte-
tem, amit a harmincas években 
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adtak ki, azt különösen szívesen 
lapozgatom. Emellett még zenét 
hallgatok, leginkább szimfóniákat.

Ha visszatekint 75 évesen, mi  
a legkedvesebb emlékképe?
Én inkább előre tekintek. Van még 
egy csomó tervem és majd meg-
látjuk, mi valósul meg ezekből.

A klasszikus orvoskép, amit  
az Ön édesapja és a nagyapja 
képviselt, már nem létezik és 
nem is tér vissza. Más világban 
élünk. Átmenthető-e Hippokra-
tész a XXI. századra?
Az eredeti formájában már bizto-
san nem, annyira megváltoztak a 
céljaink, az eszköztárunk, a gon-
dolkodásunk és a körülményeink. 
Nem vagyok biztos abban, hogy 
ez a felismerés az orvosok nagy 
részében konkrétan megfogal-
mazódik. Számomra természetes, 
hogy megpróbáljak mindenkinek 
segíteni, függetlenül attól, hogy 
Hippokratész is ezt sugallja. Ezen 
túl van egy furcsa tulajdonságom: 
mindent rendszerben látok.

Hogyan látja a fiatalok kiván-
dorlásának naponta felmerülő 
problémáját?
Természetesnek tartom, hogy a 
közösségért, amelybe születünk, 
időnként áldozatot kell(ene) hozni. 
Ezért a végleges kivándorlást ön-
csonkításnak gondolom. 
Bizonyos keretek között azonban 
megértem azt, aki egy időre kül-
földre megy, nemcsak tanulni, 
hanem megélni, megtapasztalni, 
hogy mennyivel hatékonyabb, 
eredményesebb és örömet ho-

zóbb egy rendszerszinten jól 
működő medicinában dolgozni. 
Mindez segít abban, hogy ezt itt-
hon is megvalósíthassuk.

Az Ön egyik szakvizsgája  
a klinikai farmakológia. Ilyen 
szemszögből hogyan ítéli meg  
a gyógyszerlobbi szerepét a 
gyógyító tevékenységünkben?
Az adminisztrációs kényszer és a 
félelem miatt, hogy valami rosszul 
sül el, messze túl van szabályoz-
va és dokumentálva egy-egy új 
gyógyszer bevezetése. Sem az 
emberek, sem a gyógyszergyárak, 
sem pedig a hatóságok nem haj-
landóak tudomásul venni, hogy az 
élet kockázatos dolog. A betegsé-
geknek és a gyógyszereknek is van 
rizikójuk. 
Az elképzelés, miszerint mindenki 
makkegészségesen éljen 150 évet, 
nonszensz, pedig – kis túlzással – 
ez az elvárás él bennünk. Viszont 
az életét, az egészségét a legtöbb 

Az emberek, miközben 

rendkívüli mértékben és 

megalapozatlanul opti-

misták, nem veszik észre, 

hogy legalább egy picit 

saját maguknak is hozzá 

kell járulniuk ahhoz, hogy 

egészségesek maradjanak.

ember – saját maga számára is 
tudottan(!) – rongálja. Él bennünk 
az a remény, hogy „velem ez nem 
történhet meg”: például a dohá-
nyos reménykedik, hogy ő nem 
lesz tüdőrákos vagy COPD-s. Az 
emberek, miközben rendkívüli 
mértékben és megalapozatlanul 
optimisták, nem veszik észre, hogy 
legalább egy picit saját maguknak 
is hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy 
egészségesek maradjanak.

Ön mivel zárná a beszélgetést?
A sok nehéz gondolat után egy 
legendás történettel szeretnék 
búcsúzni, ami a bevezetőben meg-
idézett nagyapámhoz kötődik.
Az 1900-as évek elején merült fel 
a budapesti orvoskaron, hogy a 
bőrgyógyászatnak (tekintettel az 
egyre gyakoribb nemi betegsé-
gekre is) külön klinikát, tanszéket 
kell szervezni – addig a belgyógyá-
szat keretei között tárgyalták. Ez 
természetesen rossz viszonyt szült 
Nékám és Korányi között. 
Történt egy alkalommal, hogy 
találkoztak a tanácsterem ajtajá-
ban. Nem lehetett kitérni egymás 
útjából, hát Korányi megkérdezte: 
„Miért erőlteti Nagyságod a külön 
tanszéket a bőrgyógyászatnak, 
amikor azt, amit tudni kell belőle, 
én négy órában elmondom a bel-
gyógyászatban?” Erre Nékám, aki 
ismert volt gyors, éles riposztjairól, 
ezt válaszolta: „Méltóságos Uram 
(merthogy rangban alatta volt 
Korányinak), amit Ön tud a bőrgyó-
gyászatból, annak az előadására 
valóban elég négy óra” – és előre 
tessékelte az ajtón. 

Dr. Osvai László

„

„
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emcsak hazánkban okoznak óriási 
egészségügyi problémát a rossz-
indulatú daganatok: világszerte 
intenzív kutatások folynak a leg-

hatékonyabb kezelési eljárások megtalálására. 
Az egyik ilyen próbálkozás, hogy a sejtpusztító 
gyógyszert célzott módon, valamilyen daga-
nat ellen előállított immunglobulin segítségé-
vel a daganatsejtre juttassuk, vagy olyan sejte-
ket vonzzunk a daganatra, amelyek fagocitózis 
vagy citotoxicitás révén képesek a daganatsej-
tek elpusztítására. Ezek a mesterségesen elő-
állított, „szállító” immunglobulinok csaknem 
mindig valamelyik immunglobulin G (lgG) al-
osztályba tartoznak.

Forradalmian új megoldás volt az immun-
globulin E (lgE) ilyen célú felhasználása. Büsz-
kék lehetünk rá, hogy ehhez az alapot a Kana-
dában (Winnipeg) dolgozó Berczi István kollé-
gánk megfigyelése adta. Ő (munkatársaival) 
azt állapította meg, hogy a vastagbélrákban 
szenvedő betegei egyharmadában tumorral 
reagáló lgE mutatható ki1. 

1991-ben (ugyancsak Winnipegben) Nagy 
Éva kolléganővel közösen, a világon elsőként 
egy olyan, emlőtumort kiváltó vírus elleni lgE 
alapú monoklonális ellenanyagot állítottak 
elő, mellyel az ezzel a vírussal megfertőzött 
egerek 50%-ában meg tudták akadályozni 
az emlőkarcinóma kialakulását2. Ahhoz, hogy 

egyáltalán létre tudjanak hozni monoklonális 
ellenanyagot, szükségük volt két alapvető is-
meretre. Az egyik a human lgE-t jellemző éta 
lánc génjének pontos meghatározása volt3, a 
másik pedig az, hogy ezt az éta láncot E. colival 
szintetizálni is tudják4.

Magyar kollégáink úttörő munkáját kö-
vetően a londoni King’s College nemzetközi 
kutatócsoportja azt kezdte vizsgálni, hogy a 
daganatellenes küzdelemben az lgE alapú el-
lenanyagok jobbak-e az lgG alapúaknál. Ők 
1991-ben az egerek ovárium-karcinóma folát-
receptora ellen állítottak elő egy lgE alapú 
ember-egér kiméra ellenanyagot (ezt MOv18 
IgE-nek nevezték el)5, majd 1994-ben azt is 
bebizonyították, hogy ez az ellenanyag ered-
ményesen használható az ovárium-karcinóma 
daganatsejtek megöléséhez6.

1999-ben létrehoztak egy – ugyanezen 
receptor ellen kifejlesztett – lgG alapú ellen-
anyagot is, majd ezt összehasonlították az 
lgE alapúval. Ezt egyrészt szövettenyésze-
ten, másrészt humán ovárium-karcinómával 
„megfertőzött” (immundefektusban szenve-
dő, SCID) egereken tesztelték. Megállapítot-
ták, hogy a MOv18 lgE hatékonyabban pusz-
títja a tumor sejteket, mint a MOv18 lgG17.

2003-ban „nude” egereken (ezek is súlyos im-
mundefektusban szenvednek) végzett kísérlet 
során azt is igazolták, hogy a humán monociták 

DAGANATELLENES
IMMUNGLOBULIN E
Dr. Endre László
Vasútegészségügyi Központ, Budapest
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sejtfelszínén nagy affinitású lgE receptorok van-
nak, és az lgE segítségével aktívan részt vesznek 
az antigén dependens citotoxicitásban (ADCC). 
A nude egereket emberi ovárium-karcinómával 
oltották be, majd az egyik kísérletben emberi 
fehérvérsejt keveréket, egy másikban emberi 
monocitákat adtak nekik, majd ezt az előkeze-
lést kiegészítették MOv18 lgE-vel. Mindkét eset-
ben azt tapasztalták, hogy emberi monociták 
vándoroltak a tumor belsejébe és megnőtt az 
egerek túlélési ideje. Ha az ováriumtumor sej-
teket in vitro emberi fehérvérsejt keverékkel 
vagy monocitákkal együtt tenyésztették, és 
MOv18 lgE-t adtak a tenyészethez, a monociták 
a tumor sejteket megölték és felfalták. Ez a 
tumorellenes hatás hatékonyabb volt, mint az 
lgG alapú ellenanyagé8.

Azért a folát-receptort választották, mert 
1991-ben Campbell és munkatársai megállapí-
tották, hogy a folát-receptor fehérjéje az ovári-
um-karcinóma jól használható markere9.

2007-ben azt vizsgálták, tényleg a monoci-
ták-e a leglényegesebb sejtek a tumor elleni 
küzdelemben, és ha igen, milyen módon fejtik 
ki kedvező hatásukat? Azt tapasztalták, hogy 
a monociták citotoxicitás és fagocitózis ré-
vén okozzák a daganat sejtek pusztulását, de 
mellettük az eozinofil sejtek is részt vesznek a 
MOv18 lgE által közvetített ováriumtumor sejt 
ellenes citotoxicitásban. Mindebből arra követ-
keztetnek, hogy az általuk előállított lgE alapú 
ellenanyag rá tud kapcsolódni a monocitákon 
és eozinofil sejteken lévő nagy affinitású lgE 
receptorra, és képes aktiválni ezeket a sejteket 
az ováriumtumor sejtek ellen10.

Ugyanez a munkacsoport 2009-ben az em-
beri emlőrák egyik formája ellen hozott lét-
re egy humanizált lgE típusú ellenanyagot. A 
kiválasztott cél-antigén a human epidermal 
growth factor receptor 2 (HER2/neu) volt. Egy-
részt azért, mert ezt a receptort az emlőrákban 
szenvedők daganatsejtjein nagy koncentráci-
óban lehet kimutatni, míg az egészséges sej-
teken alig jelenik meg, másrészt 1998 óta már 
létezett ez ellen a receptor ellen egy (herceptin 
néven) gyógyszertári forgalomban lévő, lgG1 

alapú ellenanyag, a trastuzumab. Hortobágyi 
Gabriel, Houstonban dolgozó kollégánk egy 
szerkesztőségi közleményben így méltatta az e 
szerről beszámoló két publikációt: “Clearly, the 
results reported in this issue of the Journal are 
not evolutionary but revolutionary”11. Vagyis az 
eredmények nemcsak a fejlődést tükrözik, de 
egyenesen forradalmiak.

A Karagiannis és munkatársai által előállított 
ellenanyag ehhez nagymértékben hasonló lett, 
azzal a különbséggel, hogy az immunglobulin 
nehézláncán lévő gamma-1 régiót egy epszi-
lon lánccal helyettesítették. Az így előállított 
trastuzumab-lgE a tumor sejteket citotoxicitás 
révén pusztítja el (míg az lgG alapú fagocitó-
zissal). Emellett a hízósejteket is a daganathoz 
gyűjti, majd aktiválja őket a degranulációjukat 
okozva, ezáltal fokozza a daganatsejtek ellen 
irányuló citotoxicitást12. 

A 2011-ig elvégzett kísérletek alapján bi-
zonyított volt, hogy hatékony, lgE alapú el-
lenanyagot tudtak létrehozni szolid tumorok 
ellen is. A daganatsejtek elleni citotoxicitást (a 
speciálisan kifejlesztett lgE segítségével) első-
sorban a gazda élőlény monocitái és eozinofil 
sejtjei hajtották végre. Fennállt (legalábbis 
elvileg) annak a veszélye, hogy a citokin fel-
szabadulás nem csupán a daganatsejteken, 
hanem már a keringésben létrejön, és súlyos 
anafilaxiás reakciót okoz.

Ennek az elvi lehetőségnek sajnos egy 
gyakorlati példáját is megtalálták a szakiro-
dalomban. A londoni Szent Márk Kórház-
ban 2006 márciusában egy állatkísérletben 
veszélytelennek talált szerrel (humanizált 
anti-CD28 monoklonális ellenanyaggal) ke-
zeltek hat egészséges, fiatal férfi önkéntest 
(fázis 1 vizsgálatban). Erről a szerről (ami ter-
mészetesen nem került forgalomba) annyit 
érdemes tudni, hogy a T-limfocitákat (első-
sorban a Th2- és a Treg-sejteket) stimulálta, 
átmeneti limfocitózist okozva. A szer intra-
vénás beadása után 90 percen belül mind 
a hat önkéntes nagyon súlyos, intenzív osz-
tályon történő kezelést igénylő állapotba 
került. Valamennyiüknél súlyos generalizált 
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gyulladás lépett fel vérnyomáseséssel, sú-
lyos tüdőgyulladással, vesekárosodással, 
disszemi-nált intravaszkuláris koagulációval. 
A nagyon erélyes, több mint kéthetes keze-
lésnek hála, valamennyien túlélték a gyógy-
szer kipróbálását13.

A humán ovárium-karcinóma antigén folát-
receptora ellen kifejleszett egér/humán lgE ki-
méra ellenanyag (MOv18 IgE) elvileg kizárólag 
a folát-receptor egy bizonyos szakaszával tud 
kapcsolatba lépni, ennek ellenére nem volt le-
hetetlen, hogy embereken esetleg nem kívánt 
általános anafilaxiás reakciót okozhat. 

A King’s College munkacsoportja 2011-
ben azt vizsgálta, hogy az általuk előállított 
lgE alapú ellenanyag (a MOv18 lgE) okoz-e 
bazofil sejt degranulációt a daganat target 
nélkül is, vagy nem. Ehhez egyrészt patkány 
bazofil leukémia sejttenyészetet, másrészt 
egészséges véradóktól és ovárium-karcinó-
mában szenvedő betegektől származó ba-
zofil sejteket vizsgáltak. Azt tapasztalták, 
hogy a MOv18 IgE hozzáadása után nem 
történt meg a bazofil sejt degranuláció, sőt 
a sejtek aktivációja sem (azaz nem került a 
felszínükre CD63 marker). Ebből arra követ-
keztettek, hogy a MOv18 lgE által kiváltott 
effektor-sejt (pl. monocita, eozinofil sejt) ak-
tiváció csakis a daganatsejten történik meg 
és nem a keringésben14.

Ez érthető is, hiszen az lgE rá tud ugyan 
kapcsolódni az effektorsejtekre, de azok 
aktivációját csakis akkor tudja elérni, ha a 
másik végével a számára „kijelölt” antigén-
re (azaz a daganatsejt valamilyen markeré-
re) tud kötődni. Azért patkány és nem egér 
leukémia sejteket használtak, mert a patká-
nyokon ugyanazokon a sejteken van nagy 
affinitású lgE receptor, mint az embereken, 
másrészt a patkány lgE molekulája jobban 
hasonlít az emberire, mint az egéré.

Az emberi IgE nem tud kötődni az egér 
IgE receptorára, míg a patkányéra tud. Az Fc 
receptor struktúrájuk is különbözik. Az egéré 
mindig tetramer, az emberé trimer is lehet. 
Egerekben az Fc receptor csak a hízósejteken 

és bazofil leukocitákon expresszálódik, míg 
emberekben és patkányokban ezek mellett 
az eozinofil sejteken, monocitákon és makro-
fágokon is15. 

2017-ben Karagiannis munkacsoportja az 
addig végzett kísérleteik alapján összefog-
lalta az általuk előállított MOv18 lgE ellen-
anyag tumorellenes aktivitásának módját. 
Bizonyították, hogy előnyösebb, mint az lgG 
alapú. Hatására a monociták és makrofágok 
a tumorba vándorolnak és ott fejtik ki citoto-
xikus és fagocita aktivitásukat (egyébként 
az IgE hasonlóan hat a paraziták ellen is). 
Ellenanyaguk a monocitákon fokozza a tu-
mor nekrózis faktor (TNF-α) kiválasztást és 
az MCP-1 expressziót mind a monocitákon, 
mind a tumor sejteken16. Az MCP-1-ről tudni 
kell, hogy a makrofágok daganathoz ván-
dorlását segíti elő.

2018 decemberében (az Allergy-ben) pub-
likált kísérletükkel még egyszer azt bizonyí-
tották be, hogy az általuk előállított IgE ala-
pú kiméra ellenanyag veszélytelenül adható 
embereknek is. Patkányokat „fertőztek meg” 
tumorral, majd igen nagy adag (50 mg/kg/
hét) rMOV18 IgE-vel kezelték őket. Ennek hatá-
sára a tumor növekedése megállt, a TNF-α szint 
emelkedett (a TNF-α felel a tumorellenes és 
antiparazita aktivitásért). Toxikus vagy allergiás 
mellékhatás még ezen óriási adag mellett sem 
volt. E kísérlet alapján megállapították, hogy az 
rMOV18 IgE alkalmas a humán kipróbálásra17. 
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szennyvíztisztítóban dolgozó 59 éves férfi-
betegünk kivizsgálása szubfebrilitás és im-
produktív köhögés miatt kezdődött a terü-
letileg illetékes tüdőgondozóban. Anam-

néziséből diffúz érbetegség emelendő ki. A mellkasi 
röntgenfelvételen kétoldali, nagy kiterjedésű foltos, 
köteges transzparencia csökkenés ábrázolódott, mely 
miatt osztályunkra irányították (1. kép). 

VIZSGÁLATI LELETEK ÉS DIAGNÓZIS

Fizikálisan a tüdők felett érdemi kóros nem volt hallha-
tó, azonban alacsony szaturációt észleltünk (körlevegőn 
85%), mindemellett diszpnoéra nem panaszkodott. Az 
artériás vérgázból hipoxémia (pH: 7,44; pO2: 55 Hgmm; 
pCO2: 32 Hgmm), a laborleletekből magas CRP érték 

emelendő ki (244 mg/L). A mikrobiológiai vizsgálatok 
kórokozót nem igazoltak, légzésfunkciós vizsgálattal 
mérsékelt restriktív zavart, csökkent diffúziós kapacitást 
találtunk (DLCO: 42%). Megfelelő előkészítést követően 
bronchoszkópos vizsgálatot végeztünk, melynek során 
kóros eltérést nem észleltünk, a bronchoalveoláris lava-
ge eredménye normális volt. A hatperces járásteszt so-
rán deszaturációt észleltünk (SpO2: 96%88%). Mellka-
si CT vizsgálattal csúcsi dominanciával köteges, gócos 
disztelektázia ábrázolódott (2., 3. és 4. kép). 

Összegezve a tüneteket, a vizsgálati eredményeket, 
valamint áttekintve a szakirodalmat, a panaszok hátte-
rében hiperszenzitív pneumonitiszt véleményeztünk. 
Kiváltó ágensként a szennyvíztisztítás folyamata során 
levegőbe kerülő infektív vagy szerves anyagot feltéte-

HIPERSZENZITÍV PNEUMONITISZ
érzékenység a tüdőben
Dr. Szipőcs Annamária
Dr. Szalai Zsuzsanna PhD
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Pulmonológiai Osztály, Győr

A

1. kép: A mellkasi röntgenfelvételen kétoldali, nagy kiterjedésű 
foltos, köteges transzparencia csökkenés

2. kép: Mellkasi CT vizsgálattal csúcsi dominanciával köteges, gócos 
disztelektázia ábrázolódott
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leztünk, anélkül azonban, hogy azt pontosan be tud-
tuk volna azonosítani. A beteg jelenleg irodai munkát 
végez, tanácsunkra nem ment ki többet a szennyvíz-
tisztítás helyére, így recidíva nem jelentkezett.

KÓRLEFOLYÁS

Kezdetben antibiotikus terápiát indítottunk a felme-
rülő infektív eredet miatt, majd a diagnózis felállítását 
követően szteroid kezelés mellett döntöttünk. Ezt a 

panaszok megszűntével, illetve a légzésfunkciós és az 
időarányos radiológiai regresszióval arányosan foko-
zatosan csökkentettük. A gyors klinikai és radiológiai 
remisszió (5. kép) alátámasztotta a diagnózisunkat, 
ugyanezen ok miatt biopszia sem történt. A két hónap 
javulás során a diffúziós kapacitás csaknem kétszeresé-
re nőtt (DLCO: 82%)

MEGBESZÉLÉS

A hiperszenzitív pneumonitisz a tüdőnek különféle in-
halált antigének által okozott gyulladásos szindrómája, 
arra hajlamos szervezetben. A betegség változatos kli-
nikai tünetekben manifesztálódhat. Nagyon gyakran, 

4. kép: Mellkasi CT vizsgálattal csúcsi dominanciával köteges, gócos 
disztelektázia ábrázolódott

5. kép: A két hónappal később készült mellkasi röntgenfelvételen 
kóros eltérés nem látszik

3. kép: Mellkasi CT vizsgálattal csúcsi dominanciával köteges, gócos disztelektázia ábrázolódott
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Antigén Antigénforrás Betegség

bakteriális eredetű
M. faeni, Thermoactinomyces vulgaris 
Klebsiella oxytoca, Bacillus subtilis

penészes széna, liszt, siló 
kontaminált párologtató

farmertüdő, párásító tüdő  
mosószer tüdő

fungális eredetű 
Trichosporon cutaneum, Penicillium spp. 
Aspergillus spp., Rhizopus spp.

kontaminált régi házak vagy  
penészes szobák 
penészes sajt, fűrészpor

nyári típusú pneumonitisz  
indoor alveolitisz  
cheese-washer’s lung, fűrészpor alveolitisz

mikobakteriális eredetű 
MAC, M. chelonae, M. immunogenum

forró vízpára 
aerolizált fémipari folyadék

pezsgőfürdő tüdő 
gépész tüdő

állati eredetű 
madár: ürülék, tollazat;  
patkány: vizelet, szérum; kagylóhéj

törpepapagáj, arapapagáj, galamb 
patkány fehérje és szérum

madarász tüdő 
patkány fehérje alveolitisz  
kagyló alveolitisz

növényi eredetű 
tigrismogyoró, szója, liszt

fehérliszt 
ételporok

tigrismogyoró alveolitisz 
szójapor alveolitisz

kémiai eredetű 
izocianát, cinkpor

izocianát tartalmú termékek  
festékek, fémek

izocianát alveolitisz 
anhidrid sav alveolitisz, cinkpor tüdő

az expozíció felismerését és az antigén eltávolítását a 
betegség gyors remissziója követheti. Az ilyen esetek-
ben a prognózis nagyon jó (1. táblázat). 

Csak az antigénnel exponáltak néhány százalékánál 
jelentkezik a kórkép, az érintettek többségénél feltehe-
tően immuntolerancia fejlődik ki. Kialakulhat náluk is 
enyhe limfocitás alveolitisz, ami azonban tünetmentes 
marad. A pneumonitisz megjelenését elősegítő és tá-
mogató tényezőkről való tudásunk minimális, a patome-
chanizmus nem teljesen tisztázott. Annyi biztos, hogy az 
akut reakció hátterében az immunkomplexek közvetí-
tette, III. típusú túlérzékenységi reakció áll; a szubakut, 
krónikus gyulladásban pedig a T-sejtes (IV. típusú) im-
munválaszé a főszerep. Ekkor már a CD4+ Th2-sejtek do-
minálnak, ami a fibrotikus átalakulásért is felelős. 

Az akut betegségre az intenzív, epizódikus–inter-
mittáló, antigén-expozíció után 2–8 órával jelentkező 
tünetegyüttes a jellemző: hidegrázás, láz, mialgia, szá-
raz köhögés, tachipnoé, diszpnoé. A panaszok 1–3 na-
pon belül spontán megszűnnek. A vérképben leuko-
citózis, a szérumban antitestek (precipitinek) jelen-
hetnek meg, a szérum össz-IgE normális, a vérképben 
nincsen eozinofília. Szubakut formánál a köhögés és a 
fulladás perzisztálhat, hetek-hónapok óta tartó fáradt-
ságra panaszkodhatnak a betegek, esetleg fogyásról 
számolhatnak be. A krónikus forma a nem felismert és 
kezeletlen akut formából alakul ki. Jelentkezhet akut 
epizód alattomosan, amit így nehéz felismerni, prog-
resszív köhögés, fulladás, étvágytalanság és fogyás le-
het a jellemző tünet.

Lacasse és munkatársai egy 2009-es klinikai vizsgá-
latban 168 hiperszenzitív pneumonitiszes beteg ada-
tait dolgozták fel annak eldöntésére, hogy ez a három 
klinikai forma elég jól kifejezi-e a pontos manifesztáci-
ót1. Arra a következtetésre jutottak, hogy az akut/kró-
nikus felosztás jobban megfeleltethető a betegadatok 
alapján létrehozható csoportoknak, a szubakut formát 
pedig néha különösen nehéz definiálni. Számos javas-
latot terjesztettek elő a betegség diagnosztikus krité-
riumaira, azonban jelenleg sincs széles körben elfoga-
dott kritériumrendszer2. A diagnózis felállítása általá-
ban klinikai megítélés szerint történik. 

Légzésfunkciós vizsgálattal mindhárom formánál 
restriktív ventilációs zavart észlelhetünk, a diffúziós ka-
pacitás csökkenése pedig már korai szakaszban is ki-
mutatható. Krónikus formában a restrikció mellett eny-
he obstrukció is megjelenhet, feltételezhetően a légúti 
hiperreaktivitás miatt. Néhány betegnél már nyugalmi 
hipoxia is észlelhető, de a legtöbbnél csak terhelésre 
jelentkezik deszaturáció. 

A kiváltó antigénnel szemben a betegek és az expo-
náltak egy részének szérumában IgG antitestek (precipi- 
tinek) jelennek meg. Precipitinek az exponált, szenziti-
zált, de tünetmentes egyéneknél (pl. a galambtenyész-
tők 40%-ánál, a farmerek 50%-ánál) is megjelennek, de 
a prognózist nem befolyásolják3. 

Fontos a korai felismerés, majd ezután az antigén 
elkerülése a legsürgetőbb teendő. Amennyiben az an-
tigén-elimináció nem eredményez teljes regressziót, 
szteroid terápiára van szükség: 0,5–1 mg/ttkg 1-2 hétig 

1. táblázat: A hiperszenzitív pneumonitisz leggyakoribb kiváltó okai és klinikai megjelenési formái
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akut formában, szubakut és krónikus formában pedig 
4-8 hétig, dóziscsökkentést követően 10 mg-os fenntar-
tó dózisban. A további kezelés a klinikai válasz függvé-
nye, de az antigén-elimináció után általában nem szük-
séges fenntartó terápia. Obstrukció esetén inhalációs 
kortikoszteroid és bronchodilatátor indikált. Ezenkívül 
makrolidok is hatásosan csökkenthetik a gyulladást, de 
hiperszenzitív pneumonitiszben erre vonatkozó humán 
klinikai vizsgálatok még nem történtek. Egyes ajánlá-
sok válogatott gyermekkori esetekben egyéb immun-
szupprimáns szereket is hasznosnak tartanak, de a fel-
nőttekre ez nem érvényes. Egy 2016-os klinikai vizsgálat 
szerint az azatioprin és a mikofenolát-mofetil krónikus 
kórformában javítja a diffúziós kapacitást. Randomizált, 
placebo kontrollált vizsgálatok vannak folyamatban, 
melyek nem IPF típusú fibrózisokban (beleértve a króni-

kus, fibrotizáló hiperszenzitív pneumonitiszt) a pirfeni-
don és a nintedanib hatását vizsgálják4. 
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SIENA: KISFOKÚ EOZINOFÍLIA ESETÉN  
NEM HASZNÁL A SZTEROID
Az alacsony eozinofil sejtszámú enyhe, perzisztáló 
asztmás betegek semmivel nem lettek jobban inha-
lációs szteroid kezelés után, mint azok, akik csak 
placebót kaptak – derült ki a nemrég lezárult SIENA 
(Steroids in Eosinophil Negative Asthma) vizsgálatból. 
„Egészen eddig azt súlykoltuk mindenkibe, hogy vala-
mi rossz dolog fog történni akkor, ha nem adunk szte-
roidot minden asztmás betegnek, most viszont mind-
ez megkérdőjeleződött” – mondta Stephen Lazarus, 
a University of California (San Francisco) kutatója. 
„Nagyon izgatottak lettünk az eredmények láttán, de 
a klinikusokat egyelőre óvatosságra intjük. Semmi-
képpen sem javasoljuk, hogy a betegek dobják el a 
gyógyszereiket, mert ez még nem egy végleges vizs-
gálati eredmény” – tette hozzá Lazarus. Mindez újabb 
érv amellett, hogy nagyobb figyelmet kell fordítanunk 
arra, hogyan reagálnak a betegek a kezelésre, és reali-
záljuk azt, mennyire heterogén kórkép az asztma.
A 36 hetes randomizált, keresztezett vizsgálatban 
Lazarus és munkatársai három 12 hetes kezelés – inhalá-
ciós mometazon (napi 2×220 μg), tiotropium (napi 1×5 
μg) és placebo (napi 2×) – hatását hasonlították össze 
295 enyhe, perzisztáló asztmás betegen, akik legalább 
12 évesek voltak. A betegek az egyik kezelési mód 
után a következő 12-12 hetes időszakokban a két másik 
kezelést kapták. A résztvevők mindegyikénél megha-
tározták a köpet eozinofil sejtszámát: ez 73%-uknál 
alacsony (<2%), 27%-uknál magas (≥2%) volt. „Arra 
számítottunk, hogy csak körülbelül a betegek felénél 
lesz alacsony az eozinofil sejtszám” – mondta Lazarus. 
A váratlan eredmény után módosították az eredeti 
protokollt, és elsődleges végpontként az alacsony 
eozinofil sejtszámú csoport kezelési eredményeit, má-

z American Thoracic Society (ATS)  
2019. május 17–22. között Dallasban,  
a Kay Bailey Hutchison Convention 
Centerben rendezte éves kongresszu-

sát, melyen több mint 14 ezren vettek részt. Az ATS 
kongresszus hagyományosan a pulmonológusok, 
az intenzív terápiás orvosok és az alvásgyógyászok 
legnagyobb nemzetközi seregszemléje. Az első ilyen 
kongresszust 115 évvel ezelőtt rendezték, és az el-
múlt több mint 100 év alatt a legmagasabb presztízst 
vívta ki magának: az adott esztendőben mindig itt 
mutatják be először a klinikum és az alapkutatások 
legújabb eredményeit. Már a számok is imponálóak: 
a több mint 6500 eredeti kutatásról vagy kóresetről 
szóló beszámoló 500 szekcióban, közel 800 elő-
adótól hangzott el. A gondolatébresztő előadások, 
plenáris szimpóziumok, éves áttekintő előadások és 
esetbemutatások között mindenki megtalálhatta a 
képzettségéhez leginkább illőt, legyen szó orvosról, 
szakdolgozóról, alapkutatóról vagy közegészségügyi 
szakemberről. Az ATS kongresszusra évek óta a sze-
rény szervezés és a kötetlen hangnem jellemző. Nincs 
nyitófogadás és gálavacsora, ehelyett minden időt a 
szakmai tartalomnak szentelnek. Minden ATS kong-
resszus igazi feltöltődést jelent a résztvevőknek, ami 
a kimagasló színvonalú előadásokból és a kollégákkal 
zajló baráti eszmecserékből egyaránt származik. 
Rengeteg új és hasznos információhoz juthattak 
mindazok, akik a kongresszus online felületén előre 
megtervezett programjuk szerint járták be az előadó-
termeket, de azok is, akik a helyszínen találták ki azna-
pi programjukat, mert akadtak igazi gyöngyszemek. 
A következőkben – vállalva az asztma témaköre iránti 
elfogultságunkat – ezekből mutatunk be néhányat.

A

TÜDŐGYÓGYÁSZOK
DALLASBAN
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sodlagos végpontként pedig a magas eozinofil  
sejtszámú csoport kezelési eredményei figyelték. 
Az alacsony eozinofil sejtszámú csoportban nem 
volt szignifikáns különbség az asztma kontrollban 
a mometazon és a placebo között (57% vs. 43%, 
P=0,14). A tiotropium csoportban azonban jobb volt 
az asztma kontroll, mint a placebo csoportban (60% 
vs. 40%, P=0,029). Amikor a 18 évnél idősebbeknél 
nézték a tiotropium monoterápia hatását, kiderült, 
hogy a tiotropium hatása jobb alacsony eozinofil sejt-
szám esetén, mint magas eozinofil sejtszám mellett 
(62% vs. 54%, P=0,025). „Statisztikai szempontból a 
P érték itt a szignifikancia határán van, és egy szigo-
rú biostatisztikus nyilván azt mondaná, hogy nem 
tudtunk különbséget igazolni. Mi mégis inkább azt 
gondoljuk a tiotropiumról, hogy enyhe, perzisztáló, 
alacsony eozinofil sejtszámú asztma esetén önálló 
kezelési alternatíva lehet, nem pedig a kombináció 
része” – mondta Lazarus. „Ha az asztma kontroll egy-
értelműen javul egy korszerű inhalációs szteroid adá-
sakor, akkor folytatni kell a kezelést” – hangsúlyozta 
Lazarus. „Ha jó adherencia mellett sem javul a beteg 
állapota, akkor más gyógyszerre lehet szükség; érde-
mes ilyenkor kipróbálni a gyermekgyógyászatban jól 
bevált hatóanyagokat is, bár általában nem annyira 
hatásosak, mint a szteroidok” – tette hozzá.

PARS: KI LESZ ASZTMÁS HÉTÉVES KORÁRA?
A kisgyermekek asztma kockázatának felmérésére Biagini Myers és munkatársai kifejlesztették az online in-
gyenesen elérhető Pediatric Asthma Risk Score (PARS) kérdőívet (https://pars.research.cchmc.org/), ami egy-
szerű, nem invazív, mégis kvantitatív eredményt ad a családok és a klinikusok számára. A korábban használt 
Asthma Predicative Index (API) és a PARS kérdőív összehasonlításának eredményeit az ATS konferencia előtt 
közlemény formájában is megjelentették. A PARS a hétéves korra kialakuló asztma kockázatát határozza 
meg hét kérdés alapján. Többek között a korai zihálásra, a nyugalmi állapotban fellépő légzési nehezített-
ségre, az atópiás dermatitiszre és a korábbi bőrtesztek eredményére, illetve a szülők asztmájára kérdez rá, 
majd százalékos rizikót számol és kockázati besorolást ad (alacsony, közepes, magas kockázat megjelölés-
sel). A PARS sokkal inkább személyre szabottan adja meg a kockázatot, mint az API, és a szenzitivitása is 
11%-kal jobb az API-énál, invazív eljárások nélkül. A kérdőívet hamarosan bővítik mikrobiológiai (pl. a szülés 
módja), illetve az egyes népcsoportokra (spanyol és ázsiai) vonatkozó adatokkal. Az alacsony PARS pont-
szám eloszlathatja a szülők aggodalmait, a reális kockázatértékelés pedig hozzásegít ahhoz, hogy a gyerekre 
jobban odafigyeljenek és idejében megtegyék a szükséges beavatkozásokat és gyógyszeres kezeléseket.

Myers B, et al. J Allergy Clin Immunol 2019; 143: 1803-1810.e2. American Thoracic Society (ATS) 2019 International Conference. 2019. május 20.
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A SZEPSZIS NÉGY ARCA
Pittsburghi kutatók több mint 63000 szepszis eset 
statisztikai elemzése során – a demográfiai adatoktól 
a gyulladásos markerekig – 29 változót vizsgáltak, és 
a betegeket négy fenotípusba (alfa, béta, gamma és 
delta) sorolták. Az alfák adják a betegek 33%-át, 2%-
os halálozással és a legkevesebb abnormális laborle-
lettel. A béták teszik ki az esetek 27%-át, ők többnyire 
idősebb betegek, 5%-os mortalitással, jellemzően 
krónikus betegségekkel és rossz veseműködéssel. A 
gammák ugyancsak 27%-át adják a szepszises bete-
geknek, a mortalitásuk 15%, gyulladásos paramétere-
ik emelkedettek és tüdőkárosodásuk van. A delták az 
esetek 13%-át teszik ki, 32%-os halálozással, májkáro-
sodással és sokkos állapottal. 
A módszer nagyon megbízható, és a besoroláshoz 
szükséges adatok a betegágy mellől elérhetők. Ami-
kor Seymour és munkatársai először végeztek ilyen 
besorolásokat, 100 betegből mindössze hatnál tá-
madtak kétségeik. A klasszifikáció kidolgozása során 
nem határozták meg az egyes fenotípusokra vonat-
kozó kezelési stratégiákat. A kutatók szerint még job-
ban el kell mélyedni az egyes fenotípusok biológiai 
jellemzőiben és kórtanában. Új klinikai vizsgálatokra 
van szükség annak kiderítésére, hogy gyorsan ható 
antibiotikumokkal vagy inkább komplex immunte-
rápiával kezeljük az egyes fenotípusokat. A legfon-
tosabb addig is az, hogy az orvosok hagyjanak fel a 
különböző etiológiájú szepszis esetek egy kaptafára 
történő kezelésével.

Seymour CW, et al. Derivation, validation, and potential treatment 
implications of novel clinical phenotypes for sepsis. JAMA 2019; 
321(20): 2003-2017. American Thoracic Society (ATS) 2019 Interna-
tional Conference. 2019. május 19.

„Nagyon érdekesek ennek a vizsgálatnak az eredmé-
nyei, és akár az egész eddigi gyakorlatunkat meg-
változtathatják” – mondta Andrew Bush, a londoni 
Imperial College munkatársa. „Azonban ezek még csak 
előzetes eredmények, és nem állnak készen arra, hogy 
főműsoridőbe kerüljenek” – tette hozzá. „A szteroidok 
életmentőek lehetnek, ezért egyetlen asztmás beteg se 
dobja ki a szteroidjait ennek a közleménynek az ered-
ményeire hivatkozva. Mindez mindenesetre komoly ki-
hívást jelent annak a paradigmának, miszerint minden 
asztmásnak szteroidot kell adni” – hangsúlyozta Bush.

Lazarus SC, et al. Mometasone or tiotropium in mild 
asthma with a low sputum eosinophil level. N Engl J Med 
2019; 380: 2009-2019. American Thoracic Society (ATS) 2019 
International Conference. 2019. május 19.

HÁROM AZ EGYBEN 
Egyetlen olyan bronchiális termoplasztika (BTP), ami 
előtt hiperpolarizált gáz MRI vizsgálattal választották 
ki a nem kontrollált asztmás beteg tüdejében azt a 
hat légúti szakaszt, ahol a legnagyobb hatás várható, 
hatásosabb, mint három másik, standard metodika 
szerint végzett beavatkozás – igazolták egy új vizsgá-
latban. „Elértük a kitűzött célt, miközben lényegesen 
kevesebb nem kívánt hatást láttunk” – mondta Chase 
Hall a Washington University School of Medicine (St. 
Louis) munkatársa. Bár súlyos, nehezen kezelhető ese-
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tek csak az asztmások 5-10%-ánál fordulnak elő, mégis 
az egészségügyi költségek aránytalanul nagy része 
kötődik ehhez a betegcsoporthoz. „Amennyiben az 
eljárásunk általánosan elfogadottá válik, az a betegek 
számára kevesebb munkahelyi hiányzást, kevesebb 
szövődményt, az egészségügyi rendszer számára 
pedig kevesebb költséget jelentene” – mondta Hall. 
Vizsgálatukban 15, nem kontrollált asztmás beteget 
randomizáltak, és végeztek náluk irányított BTP-t. 
Ilyenkor a beavatkozás előtt volumetrikus CT és MRI 
vizsgálat történik 129Xe kontrasztanyaggal. „A betegek 
belélegeznek egy gázt, ami lemegy a tüdejükbe, mi 
pedig figyeljük, merre halad és hol akad el. Ennek 
alapján választjuk ki a termoplasztika célterületeit. 
Azokat a tüdőszegmentumokat választjuk ki kezelés-
re, ahová a legkevesebb gáz jutott” – magyarázza Hall 
az irányított BTP lényegét. A másik 15 betegnél nem 
irányított BTP történt három standard kezelés során, 
háromhetes időközökben: egy a jobb alsó lebeny-
ben, egy a bal alsó lebenyben, egy pedig mindkét 
felső lebenyben. A betegek átlagéletkora 45 év volt, 
80%-uk volt nő, 63%-uk használt krónikusan orális 
kortikoszteroidot, 43%-uk kapott omalizumabot, az 
átlagos FEV1 69,7% volt. A teljes kezelés után az élet-
minőség (Asthma Quality of Life Questionnaire, AQLQ 
pontszám) javulása az irányítottan kezelt csoportban 
lényegesen nagyobb volt (P = 0,006), bár az első ke-
zelési menet után ez még nem volt szignifikáns (P 

= 0,06). A 12. héten, amikorra mindhárom kezelési 
menet lezajlott, a nem irányítottan kezelt csoportban, 
az AQLQ pontszámok átlagos emelkedése hasonló 
volt az irányítottan és a nem irányítottan kezelt cso-
portban (0,96 vs 1,46; P = 0,201). Az egy irányított 
kezeléssel elért hatás a 12. héten hasonló javulást 
hozott az életminőségben, mint a három nem irá-
nyított kezelés. A 12. hónapban az AQLQ pontszám 
és az asztma kontroll hasonló volt a két csoportban. 
Mindeközben lényegesen kevesebb asztmához kötő-
dő nem kívánt hatás jelentkezett az irányítottan kezelt 
csoportban, mint a nem irányítottan kezelteknél (12 
vs 24), és az asztma exacerbációk aránya is kisebb 
volt (33% vs 73%; P = 0,025). A BTP után közel 60%-
os gyakorisággal lép fel egy akut, de csak átmeneti 
gyulladásfokozódás, ami asztma exacerbáció képében 
jelentkezik, és gyakran igényel orális szteroid kezelést 
vagy kórházi ellátást. Ezek a mellékhatások csak rövid 
ideig tartanak, és ötéves követéses adatok támasztják 
alá, hogy elviselhetőek. A beavatkozást kísérő esemé-
nyek bizonyos fokig korlátozhatják a BTP alkalmazását, 
mert az ezekből eredő kockázatot az egészségbizto-
sító sok helyen nem fogadja el. Ehhez hozzájárul az is, 
hogy a guideline-ok az eljárást csak azoknál a súlyos 
asztmás felnőtteknél javasolják, akik független hivata-
los nyilvántartásban szerepelnek vagy klinikai vizsgá-
lat résztvevői (Eur Respir J 2014; 43: 343-373). „Minden-
esetre a BTP még viszonylag új eljárásnak számított, 
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amikor ezek a guideline-ok megjelentek, és még nem 
álltak rendelkezésre hosszú távú tapasztalatok” – mu-
tatott rá Chase Hall. „Most itt az idő, hogy ezeket a 
vizsgálatokat nagyobb beteganyagon is elvégezzük” 
– mondta Hall. „Régóta próbáljuk kideríteni, hogy az 
asztmás betegek közül kik profitálhatnak a legtöbbet 
a BTP-ből. Az MRI és a gáz használata sokat segíthet” 
– tette még hozzá. Egyes szakértők véleménye szerint 
hosszú távon nem jó, ha a BTP során bizonyos légúti 
szakaszok érintetlenek maradnak. A beavatkozás után 
végzett biopsziás vizsgálatokból kiderült, hogy a kö-
zépső lebenyben – azaz egy olyan területen, ahol a 
standard BTP során nem is történik direkt kezelés – a 
légúti simaizomzat mennyisége közel a felére csök-
kent. Ez arra utal, hogy az eljárásnak a szomszédos 
területeken is van additív hatása. Bár a metodika MRI 
komponense számos kórházban megnövelheti a vára-
kozási időt, azzal mindenki egyetért, hogy egy kezelés 
(ezen belül is az egy szedáció) jobb, mint a három.

Hall C, et al. American Thoracic Society (ATS) 2019 Interna-
tional Conference: Abstract P721, 2019. május 20.

A GYERMEKKORI ASZTMA  
A SZÜLETÉS ELŐTT KEZDŐDHET 
A gyermekkori zihálás kockázata lényegesen csökken, 
ha a csecsemő idejében összegyűjti a megfelelő bak-
tériumokat a mikrobiomjába – mutat rá két vizsgálat 
eredménye is. „A korábbi higiénés hipotézistől elju-
tottunk a mikrobiális diszbiózis hipotézisig” – mondta 

Christine Cole Johnson, a detroiti Henry Ford Health 
System munkatársa. „Nagyon fontosak azok a mikro-
bák, amelyek az élet első hónapjaiban kerülnek át az 
anyából a csecsemőbe. A csecsemő beleiben és bőrén 
kialakuló baktériumkolóniák nemcsak az asztma ki-
alakulását befoyásolják, hanem az egész immunrend-
szer fejlődésére hatással vannak” – magyarázza. Az 
összefüggések még nem teljesen tisztázottak, annyi 
mindenesetre kiderült, hogy a korai életszakaszban 
erőteljesebb bakteriális expozícióra van szükségünk a 
mikrobiális diverzitás eléréséhez. „Ha az anya kutyát 
tart a lakásban, akkor a csecsemő köldökzsinórvéré-
ben kevesebb IgE mérhető, ami ugyancsak a korai ex-
pozíció szerepére utal. Christine Cole Johnson és munka-
társai az anyai tényezők, a csecsemő bél mikrobióta és 
az allergiás asztma kockázata közötti összefüggésekre 
vonatkozó új adatokat mutattak be. Csecsemők szék-
letmintáit elemezték egy- és hathónapos korban. 16S 
V4 szekvenálással vizsgálták, hogy a bél mikrobióta 
baktériumtörzsei közül melyeknek a jelenléte függ 
össze a 10 évvel később fellépő asztmával. A 10 éves 
korukra allergiás asztmássá váló gyermekeknél csecse-
mőkorban lassabban zajlott a bélbaktériumok diver-
zifikációja, és a 6 hónapos korban észlelt éretlen bél-
baktérium-kolóniák növelték annak az esélyét, hogy a 
gyermek 10 éves korára asztmás legyen.
Korábbi vizsgálatokban már igazolták, hogy a farmon 
felnövő gyermekek ritkábban lesznek asztmásak, 
és akkor is csökken az asztma kockázata, ha az anya 
lenyalja a cumit, mielőtt a csecsemőnek adja. „Mun-
kacsoportunk mutatta ki először, hogy a nagyon 
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korai életkorban kialakuló bélbaktérium-kolóniák 
milyensége befolyásolja a 10-11 éves korban kialakuló 
asztma kockázatát” – mondta Johnson. A 10 éves korra 
kialakuló allergiás asztma esélyét növeli, ha a gyermek 
császármetszéssel született, ha nem volt a családban 
kutya, továbbá ha a bélbaktérium-kolóniák éretlenek. 
A fiúk általában hajlamosabbak a gyermekkori aszt-
mára, mint a lányok, azonban a fiúk gyakrabban növik 
ki a betegséget, mint a lányok. A vizsgált kohortban 
azonban a korai életkorban kevésbé diverzifikált bél-
baktériumok miatt 10 éves korban gyakoribb allergiás 
asztma jobban sújtotta a lányokat, amire a kutatók 
nem tudtak magyarázatot adni.

A másik vizsgálatban Christian Rosas-Salazar és 
munkatársai arra a kérdésre keresték a választ, hogy 
a vaginális szülés milyen mechanizmussal csökkenti 
a visszatérő zihálás kockázatát kisgyermekkorban. A 
kutatók 416, az újszülöttektől röviddel a szülés után 
vett orrkenetet és 116 székletmintát elemeztek 16S 
riboszomális RNS szekvenálással, és határozták meg 
a légúti és a bél mikrobiomot. Ezután 3 éves korban a 
szülők által jelentett visszatérő zihálások gyakoriságát 

nézték, majd 5-6 éves korban az asztma gyakoriságát. 
Visszatérő zihálása 132 gyermeknek (9%) volt. Ennek 
a kockázatát közel 40%-kal csökkentette a vaginális 
szülés és a szoptatás. Érdekes módon, a császármet-
széssel világra hozott gyermekeknél a szoptatás 
nem befolyásolta a visszatérő zihálás kockázatát. Az 
újszülöttkorban a felső légutakban és a bélben lévő 
baktériumok befolyásolják az immunrendszer fejlő-
dését, és védelmet nyújtanak bizonyos gyermekkori 
légúti megbetegedésekkel szemben. Az anyatej 
lehet a felelős azoknak a bélbaktériumoknak a táp-
lálásáért, amiket az újszülött a szülőcsatornában 
összegyűjtött, ami magyarázza a vaginális szülés + 
szoptatás kombináció védőhatását. „Azt tudjuk, hogy 
az anyatej összetétele a csecsemő igényeinek megfe-
lelően akár naponta változhat, de a most leírt össze-
függés jobb megértéséhez még több kutatómunkára 
van szükség” – mondta Rosas-Salazar.

Johnson CC , et al. American Thoracic Society (ATS) 2019 
International Conference. 2019. május 21. / Rosas-Salazar C, 
et al. 2019. május 22.

Dr. Rónai Zoltán
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udapest szívében tavasszal immár  
11. alkalommal került megrendezésre  
az angioödémák különböző formáival 
foglalkozó tudományos konferencia. Ab-

ban a megtiszteltetésben volt részem, hogy idén 
másodjára vehettem részt ezen a nemzetközi, magas 
színvonalú tudományos rendezvényen. Az 1999 óta 
kétévente hazánkban megrendezett workshop, me-
lyet a Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati 
Klinikájának egyetemi tanára, Prof. Dr. Farkas Henriette 
és tudományos főmunkatársa, Dr. Varga Lilian szer-
vez, számomra kiemelt jelentőségű, mivel a konfe-
rencia célzottan a bradikinin-mediálta angioödémák 
patomechanizmusával, klinikumával és kezelésével 
foglalkozik, és negyedéves orvostanhallgató korom óta 
az én kutatási témám is ehhez kapcsolódik. Fiatal kuta-
tóként nagyon motiváló azokat az előadókat hallgatni, 
akik a téma kiváló képviselői, és akiknek a publikációin 
„felnőttem”. A rendezvény különlegessége, hogy az or-
vosokon, alapkutatókon és laboratóriumi szakembere-
ken kívül a gyógyszerfejlesztéssel foglalkozó kollégák, a 
betegszervezetek képviselői és nővérek egyaránt részt 
vesznek, komplex egésszé alakítva a szakértői kört. 

Idén a konferenciasorozat korábbi neve (C1-Inhibitor 
Deficiency Workshop) kibővült az angioedema szóval, 
ugyanis így jobban leírja a négynapos rendezvény 
tudományos programjának spektrumát. Mintegy 330 
résztvevő regisztrált, összesen 39 országból a világ 
minden tájáról. A konferenciára beadott 82 absztrakt 
alapján összeállított programban 36 szóbeli előadás 
és 46 poszter prezentáció került bemutatásra, me-
lyek közül 12 hazai kutató munkája volt. A meghívott 
előadók közül Patricia Pozo-Rosich (Spanyolország) a 
migrén és az angioödéma betegség hasonlóságai-
ról, Michael Kirschfink (Németország) a komplement 
vizsgálatok laboratóriumi standardizálásáról tartott 
előadást, míg Avner Reshef (Izrael) összefoglaló elő-
adása az angioödéma prodromális tüneteiről szólt. A 
hat előadás- és kettő poszterszekció témái érintették a 
diagnosztikára és a patomechanizmus kutatására kifej-
lesztett legújabb laboratóriumi eljárásokat, az újonnan 
felfedezett génmutációk vizsgálatával kapcsolatos 
eredményeket, foglalkoztak a prodromális tünetekkel, 
valamint a különböző, új gyógyszerek fejlesztésével és 
terápiás alkalmazásának lehetőségeivel, kitérve a gyer-
mekek és a várandós betegek kezelésével kapcsolatban 
felmerülő kérdésekre is. Ezen felül a hagyományoknak 
megfelelően a konferencia programjában szerepeltek 
kerekasztal megbeszélések, a nemzetközi konszenzu-
sok, guideline-ok kialakítása érdekében. Most tavasszal 
a genetikai vizsgálatokkal és a C1-inhibitor hiányos 
nőbetegek ellátásával kapcsolatos témák voltak na-
pirenden. A workshopon a 2018-ban megalapított 
HAE Global Registry nevű nemzetközi betegadatbázis 
működésével kapcsolatos első eredmények és további 
tervek is megvitatásra kerültek. Hazánk elsők között 

11TH C1-INHIBITOR DEFICIENCY  
& ANGIOEDEMA WORKSHOP
BUDAPEST, 2019. MÁJUS 23-26.
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csatlakozott ehhez a kutatás szempontjából fontos kez-
deményezéshez, mely alapvetően szükséges egy ritka 
betegség esetében. Dr. Varga Liliant beválasztották a 
HAE Global Registry tudományos bizottságába, melynek 
elnöke Prof. Dr. Farkas Henriette lett. Öröm számunkra, 
hogy ismét lehetőségünk volt arra, hogy a workshopra 
beadott absztraktok publikálásra kerüljenek az Allergy, 
Asthma and Clinical Immunology című tudományos 
folyóiratban, azzal a céllal, hogy tágabb közönség szá-
mára is elérhetőek legyen a fontos új eredmények. Ez a 
konferenciakiadvány már online, ingyenesen elérhető. 

A hagyományok szerint idén is az első napon ke-
rült kiosztásra a For HAE Patients életműdíj, amelyet 
Teresa Caballero (Spanyolország) kapott kiemelkedő 
orvosi, kutatói munkásságáért. Ugyanekkor egy szo-
morú megemlékezésre is sor került: búcsút vettünk 
Prof. Dumitru Moldovan (Románia) kollégánktól, aki a 
tudományos közösségünk aktív tagja volt. A workshop 
zárórendezvényén a hattagú nemzetközi zsűri négy 
fiatal kutató előadását és poszterét díjazta. 
Nagyon örültünk annak, 
hogy a díjak közül hármat 
a Semmelweis Egyetem III. 
sz. Belgyógyászati Kliniká-
ján kutatómunkát végző 
fiatalok kaptak, köztük 
Németh Zsuzsanna PhD 
hallgató, Holdonner Ágnes, 
a Semmelweis Egyetem 
ÁOK ötödéves orvostan-
hallgatója, valamint jó-
magam, a munkacsoport 
másik PhD hallgatója.

Hasonlóan a korábbiakhoz, az idei workshop is sike-
resen zárult, és ez a négy nap egy már összekovácsoló-
dott közösségben, családias hangulatban zajlott. Egy-
értelmű volt számomra, hogy a résztvevők jól érezték 
magukat, nagyon sok új információhoz jutottak, és új 
tudományos együttműködések is születtek. A program 
nem hagyott hiányérzetet az érdeklődőkben; a témák 
a patofiziológiától a betegágyig mindent érintettek, 
még az utolsó órák alatt is tele volt az auditórium. Alig 
ért véget az utolsó előadás, mi már arról beszélget-
tünk, hogy alig várjuk, hogy 2021 legyen és újra talál-
kozzunk…

Dr. Andrási Noémi
PhD hallgató
Semmelweis Egyetem
III. sz. Belgyógyászati Klinika
Országos Angioödéma Referencia Központ

(a fotókat Thaler Tamás készítette)
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értő vagy kedveskedő a néni/bácsi megszólí-
tás egy kórházi osztályon? Az önözés, a magá-
zás vagy esetleg a tetszikelés jellemzi inkább 
az orvosok és betegek közötti konzultációkat? 

Melyek a betegekhez fordulás legtipikusabb nyelvi 
eszközei? Az ilyen és hasonló kérdésekre a nyelvészeti 
kutatások empirikus felmérésekkel, kérdőívekkel, inter-
júkkal keresik a választ, eredményeik pedig adalékokat 
nyújthatnak a hatékony orvosi kommunikációs szoká-
sok alakításához is. Az egészségügyben használatos 
megszólítási formákra vonatkozó kutatások (Domon-
kosi 2002, Domonkosi–Kuna 2015, Kuna 2016, Csiszárik–
Domonkosi 2018) legfőbb eredményeit cikkünk is ezzel 
a szándékkal foglalja össze.

A gyógyítás területén, az egészségügyi kommuni-
kációban kiemelten fontos szerepe van annak, hogy 
az egymással kapcsolatba lépő felek, azaz a betegek, 
orvosok, ápolók közötti nyelvi kapcsolattartás gördü-
lékeny, problémamentes, sőt a terápiát, a gyógyulást 
segítő módon valósuljon meg. A beszédpartnerhez 

való odafordulás módja, a megszólítás pedig lényeges 
szerepet játszik a viszonylatminőségek, kapcsolatok 
alakításában.

VÁLTOZATOK A TISZTELETADÓ MAGÁZÁSRA

Az orvos és a beteg közötti viszony aszimmetrikus és hi-
erarchikus, az orvos tudásából, a foglalkozás társadalmi 
státuszából adódóan, így olyan szituációt jelent, amely-
ben az összes társas helyzetet tekintve a legkevésbé 
mutatható ki a tegeződés terjedése. A különböző nem 
tegező változatok, az önözés, a magázás és a tetszikelés 
használata azonban egyaránt jelen van. A maga név-

„Hogy tetszik lenni, Kovács néni?”
Szabályszerűségek és ellentmondások 

az egészségügyi megszólítások használatában1

Dr. habil. Domonkosi Ágnes
Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Eger

S

1. ábra: A nem tegező formák használatának arányai

1  A cikk megírását az MTA Bolyai János kutatási ösztöndíja és  
az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP18-4-EKE-2 azonosító 
számú Új Nemzeti Kiválóság Programja támogatta

             maga                     ön             nincs névmás          tetszik

orvosok / betegek
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más aránya az orvosok megszólításában jóval ritkább, 
mint a szolgáltatások egyéb színterein, gyakoribb vi-
szont az önöző, illetve a névmásokat kerülő kapcsolat-
tartás. A maga és ön névmások elhagyása a társas szín-
terek összességét tekintve is az orvosokhoz fordulva a 
legnagyobb arányú, valószínűleg a doktor úr, doktornő 
tiszteletadó elemek hangsúlyos, sokszor ismétlődő je-
lenléte miatt. A tetszikelő formák (pl. Mit tetszik érezni?) 
udvariassági funkciójuk miatt szintén szerepet kapnak 
az egészségügyi kommunikációban, bizalmasan ud-
varias jellegük révén az orvosok közelítő, odaforduló 
nyelvhasználati gyakorlatának részeként (1. ábra).

DOKTOR ÉS PROFESSZOR URAK, DOKTORNŐK ÉS 
FŐORVOSASSZONYOK

Az orvosi pozícióra utaló doktor úr és doktornő meg-
szólítások folyamatos jelenlétükkel nyelvileg is hozzá-
járulnak a szerepviszonyok fenntartásához, a státusz 
kiemelése révén hangsúlyosan udvarias közlésmódot 
hozva létre. A pozíció jelölésének igénye is magyarázza, 
hogy – ellentétben a mai magyar nyelvi kapcsolattartás 
egyéb színtereivel – az orvosokhoz forduló közlésekre 
nem jellemző a megszólítások kerülése, a személytelen 
közlésmódok alkalmazása. A betegek kapcsolattartási 
gyakorlatában éppen a státusz hangsúlyozásának fon-
tossága teremt némi bizonytalanságot, mégpedig ab-
ban a tekintetben, hogy megfelelő-e az általános dok-
tor úr/doktornő változat a magasabb rangú, beosztású 
orvosokat megszólítva is. Az adatok alapján a betegek 
sokszor a fölécímzés stratégiáját is alkalmazzák, azaz a 
főorvos úr, főorvos asszony, adjunktus úr, adjunktus asz-
szony, docens úr, docens asszony, professzor úr, professzor 
asszony formákat használják akkor is, amikor a megszó-
lított pozíciója nem teszi ezt szükségessé. 

NÉNIK, BÁCSIK, ANYÁK

Az orvos és a beteg közötti viszonylatban a megnevező, 
főnévi megszólítások aszimmetriája túlmutat az alapve-
tő szerepviszonyokból adódó különbségen, mert az or-
vos pozícióra utaló tiszteletadó megszólításokkal szem-
ben a betegekhez fordulva nincsen olyan általános 
forma a magyar megszólítási eszközkészletben, amely 
a pozíciótól függetlenül, semleges, de mégis kellő tisz-
teletet adó elemként működhetne. Ebből adódóan a 

betegek megszólításában megszokottnak számítanak 
a nem hivatalos, bizalmas, közeli viszonyokra jellemző 
keresztnévi formák, sőt a szintén az informális stílushoz 
kötődő néni/bácsi változatok is (2. ábra). Szülők meg-
szólításában pedig még a családi megszólítások, az 
anya, anyuka formák használata is szerepet kap.

Férfiakhoz szólva előfordul még a vezetéknév + úr 
megszólítás, nők esetében pedig az udvariatlannak 
ható, puszta megnevezést alkalmazó vezetéknév + né 
változat is, míg az udvariasabb vezetéknév + né + asz-
szony forma alig szerepel. A nők megszólítása ezért a 
férfiakénál jóval gyakrabban történik keresztnéven, il-
letve már középkorúakhoz fordulva is megjelenik a ve-
zetéknév + néni variáció. 

A felmérések alapján az egészségügy területén – 
főként az ápolók részéről – más, ebben a helyzetben 
bántónak tartható megszólítások is előfordulnak: néni-
ke, bácsika, mama, papa, nagymama, nagyika.

A páciensek bizalmas megszólítása bevett gyakor-
latnak tűnik tehát, ennek ellenére a betegek egy része 
lekezelőnek, sőt kifejezetten sértőnek ítéli meg ezek-
nek a formáknak a használatát. Az adatközlők vélekedé-
seiben a közelítő szándék és a sértő eredmény közötti 
ellentmondás felismerése is megjelenik: „ez a bácsizás, 
nénizés elég lekezelő… azt gondolom, hogy nővérek, or-
vosok mégsem annak szánják, inkább valami miatt azt 
hiszik, hogy az ilyen megszólítás a kedvesebb”.

KETTESKE?

Sajátos, a kórházi gyakorlathoz kötődő sztereotípia a 
betegek ágyak alapján, számmal vagy a szám becézett 
változatával való megszólításának kérdése (pl. kettes-
hatos, ketteske). A kórházi vizsgálatok adatai alapján a 
számmal való megjelölés szólításként egyáltalán nem, 

2. ábra: 56 éves férfi beteg megszólításai
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esetlegesen említésként fordul elő. Általában azonban 
még ezekben az esetekben sem önmagában a szám 
áll, hanem csupán a beteg neve mellett pontosításként 
szerepel (pl. Tóthné a 6/1-ről, Marika néni a 6/1-en).

ASZIMMETRIKUS MEGSZÓLíTÁSI GYAKORLATOK

A gyógyítók és betegek közötti gyakorlatra összességé-
ben megszólítási aszimmetria jellemző, ugyanis a szere-
pet hangsúlyozó, erőteljesen tiszteletadó formákra ki-
fejezetten bizalmas, néha akár bántóvá is váló megszó-
lítások felelnek. Ez az eltérés pedig arra a paradoxonra 
hívhatja fel a kommunikációs gyakorlatukra reflektáló 
egészségügyi dolgozók figyelmét, hogy a bizalmas for-
mák, még ha elsődleges hatásszándékuk a közelítés, 
közvetlenség megteremtése is, a kölcsönösség hiányá-
ban a hierarchia, az alárendeltség képzetét erősíthetik.

IRODALOM

1. Csiszárik Katalin – Domonkosi Ágnes. A gyógyító-beteg viszony-
lat megszólítási változatai egy mozgásszervi rehabilitációs osztály 
gyakorlatközösségében. Acta Universitas de Carolo Eszterházy Nomi-
natae XLIV. Sectio Linguistica Hungarica 2018; 109–128.

2. Domonkosi Ágnes. Megszólítások és beszédpartnerre utaló ele-
mek nyelvhasználatunkban. A DE Magyar Nyelvtudományi Intézeté-
nek Kiadványai 2002; 79. szám, Debrecen.

3. Domonkosi Ágnes – Kuna Ágnes. A tetszikelés szociokulturális értéke. 

A tetszikelő kapcsolattartás szerepe az orvos-beteg kommunikációban. 

Magyar Nyelvőr 2015; 139: 39–63.

4. Kuna Ágnes. Hogy tetszik lenni? Hogy vagyunk, hogy vagyunk? 
A közelítés nyelvi stratégiái az orvos-beteg találkozáson. Magyar Or-
vosi Nyelv 2016; 16: 75–79.

MEGHÍVÓ
10. Budapesti Amega Fórum

– Kalandozás a tüdőgyógyászat határvidékein –

ELŐZETES PROGRAM

Helyszín Hotel Benczúr***+ (Budapest, VI. kerület, Benczúr utca 35.) 
Időpont 2019. október 11-én 13:00  –  17:30 között és október 12-én 9:00  –18:00 között 

Jelentkezés  az interneten: www.amegaforum.hu – e-mailben: grandani22@gmail.com 
hagyományos levélben: Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46. – faxon: +36-72-461-305

Online jelentkezés: www.amegaforum.hu

www.amegaforum.hu
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kreditpont

Különleges etiológiájú anafilaxiák

Allergének ínyenceknek

Horrortörténetek herediter angioödémával

Allergo-onkológia: a daganatellenes IgE hatásai

Szabadjára engedett szerek

Édes élet – cukrokról és intoleranciákról

Milyen meglepetéseket okozhat a tuberkulózis? 

A tüdőrák immunterápiája

A pöttyös tüdő differenciáldiagnózisa

Rejtélyes gyulladások

Különleges kóresetek konzíliuma

[A szépség és a szörnyeteg – Diploma előtt – 

Titokzatos vonalak – A megtorló]

A védőoltások kívánt és nem kívánt hatásai

Könnyed légvétel – utak a boldogsághoz

Régi korok gyógymódjai

Szakképesítések, amelyekhez a 32 kreditpont szakma szerinti pontszámként elszámolható:

tüdőgyógyászat, gyermektüdőgyógyászat, gyermekgyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, allergológia és klinikai immunológia
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kreditpont

A Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesületének (MANO)
2018. évi, a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

Egyesületünk 1995. óta non-profit szervezetként működik, a Nyíregyházi Törvényszék (akkor még a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság) a 
Pk.60187/1995/11. szám alatt jegyezte be. Az 1997. évi CLVI. civiltörvény hatályba lépésekor kértük a közhasznúsági jogállás minősítését, mely 
szerint az egyesületünk 1998. január 1-től közhasznú társadalmi szervezetnek minősül. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meg-
határozott egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító és rehabilitációs tevékenységeket végez. Működésének 23 éve alatt sikerült egy meg-
felelően képzett asztmanővér hálózatot kiépíteni országos viszonylatban, akik hatékonyan vesznek részt a krónikus légúti betegek oktatásában, 
megtanítják a gyógyszerek, inhalációs készülékek helyes használatát, segítik a pulmonológus-allergológus szakorvosok munkáját ezen betegek 
kezelése, gondozása és rehabilitációja során. Pontszerző országos szakmai továbbképzések szervezésével, kongresszusokon való részvétel támo-
gatásával, szakmai folyóirat postázásával az aktuális ismeretanyagot továbbítjuk a tagság felé, mely bizonyos szempontból állami feladat átvállalá-
sát jelenti. Mindenki számára hozzáférhető szolgáltatást nyújtunk. Az egyesületi tagokon kívül átlagosan 20 önkéntes is segíti munkánkat, szakmai 
előadások tartásával, szakmai, jogi tanácsokkal, a rendezvények szervezésében való részvétellel. Együttműködünk más országos szervezetekkel is. 
Alapszabályzatunkat és tevékenységünket a 2011. évi CLXXV. civiltörvénynek és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelő-
en módosítottuk. A Bíróság 2015. január 13-i keltezésű 10.Pk.60.187/1995/49. számú végzésének megfelelően a Magyar Asztma Nővérek Országos 
Egyesülete az egyesületek nyilvántartásában az 1336. sorszám alatt bejegyzésre került mint közhasznú jogállású egyesület. Közhasznú tevékeny-
ségünket az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően végezzük a mindenkori anyagi lehetőségeink figyelembevételével. Vállalkozási tevékeny-
séget nem folytatunk, bevételeink a tagdíjakból, a cégek támogatásából, a felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ából tevődnek össze. Óradíjat, 
előadói díjat, könyvelési költséget számla ellenében, vállalkozói szerződéssel alkalomszerűen fizetünk ki, alkalmazottunk nincs, irodát nem tartunk 
fenn. Társadalombiztosítási vagy adókötelezettségünk így nincs. A 2018. év jelentősebb programjai és a hozzájuk csatlakozó kiadások az alábbiak 
voltak: az egyesületi taggyűlés egész napos országos szakmai továbbképzéssel egybekötve 2018. április 7-én, Budapesten, a Benczúr Hotelben 82 
fő részvételével került megrendezésre; 2018. április 25-27. között az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben, Budapesten háromnapos intenzív 
asztmanővér tanfolyamot szerveztünk 31 fő részvételével; társszervezőként vagyunk jelen az Amega Fórumokon: 10. Téli Amega Fórum (2018. 
január 19-20., Debrecen), 23. Tavaszi Amega Fórum (2018. március 23-24., Pécs), 9. Budapesti Amega Fórum (2018. október 5-6., Budapest). 

Nyíregyháza, 2019. március 9.        Imru Ibolya 
                MANO egyesületi elnök

Nyitó egyenleg
Pénztár
Bank
Lekötött betét

2.063.634 Ft
42.676 Ft

520.958 Ft
1.500.000 Ft

B. Közhasznú tevékenység összes ráfordításai
Kiadások / ráfordítások
•	 anyagjellegű ráfordítások (folyóiratok)
•	 nyomtatványok (iroda)
•	 személyi jellegű ráfordítások (oktatás)
•	 magán gkm (kiküldetés)
•	 vezető tisztségviselők juttatásai
•	 kisértékű tárgyi eszközbeszerzés
•	 bankköltség
•	 egyéb költség
•	 egyéb szolgáltatás 

(tanfolyam költségei: terembérleti díj, étkezés)
•	 egyéb anyagköltség
•	 értékcsökkenési leírás

1.994.679 Ft

706.023 Ft
20.713 Ft 

210.000 Ft
157.484 Ft

– Ft
– Ft

57.599 Ft 
56.125 Ft

678.331 Ft
– Ft

108.404 Ft

A. Éves összes közhasznú tevékenység bevétel
1. Bevételek
•	 tagdíj
•	 tanfolyami díj
•	 SZJA 1% (előző év: 155.511 Ft)
•	 adományok, támogatások
•	 pénzügyi műveletek bevételei (kamat)

1.620.616 Ft
315.000 Ft
138.000 Ft
159.609 Ft

1.008.000 Ft
7 Ft

2. Egyéb bevételek
•	 pályázati úton nyert támogatás
•	 rendkívüli bevételek
•	 normatív támogatás
•	 helyi önkormányzati költségvetési támogatás
•	 közszolgálati bevétel
•	 Európai Unió strukturális alapjaiból,  

illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

–
–
–
–
–

–

Záró egyenleg

A. Befektetett eszközök (tárgyi eszközök)
B. Forgóeszközök, pénzeszközök
•	 Értékpapírok
•	 Pénztár
•	 Bank
•	 Lekötött betét

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

1.797.975 Ft

– Ft

– Ft
51.655 Ft

246.320 Ft
1.500.000 Ft

–374.063 Ft
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JELENTKEZÉSI LAP

10. BUDAPESTI AMEGA FÓRUM − Hotel Benczúr, 2019. október 11-12.
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot nyomtatott betűkkel kitöltve, a befizetést igazoló bankátutalási másolattal együtt a Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Postafiók: 46. címre,  

a 06-72-461-305 fax számra (ez esetben fekete tintával kitöltve) vagy a grandani22@gmail.com e-mail címre eljuttatni szíveskedjen. További információ: 06-30-234-0460

Név: .................................................................................................................................................................................................................................. Pecsétszám: .................................................

Levelezési cím (irányítószámmal): ....................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. Telefon: ........................................................................................................................

E-mail cím (olvasható betűkkel): ..................................................................................................................................................... @.............................................................................................

Az alábbi adatok megadását csak szakdolgozóktól kérjük:

Leánykori név: ................................................................................................................... A továbbképzési időszak lejárta: .................................................................................................................

Működési nyilvántartási száma: ................................................................................ Szakképesítése: ...................................................................................................................................................

RÉSZVÉTELI DÍJ# 2019. szeptember 30-án és azután átutalva 
vagy a helyszínen készpénzben befizetve 

2019. szeptember 14–29.  
között átutalva

2019. szeptember 13-ig 
átutalva

Orvosok kreditponttal és a kiállító cégek munkatársai  25 500 Ft  22 500 Ft  18 500 Ft

Szakdolgozók, rezidensek, PhD hallgatók (kreditponttal)  14 500 Ft  12 500 Ft  10 500 Ft

Orvosok (kreditpont nélkül) és 
a Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesületének tagjai* (kreditponttal)  12 000 Ft  11 000 Ft   9 000 Ft

Amega Továbbképző Tanfolyam 2019/2. félév (orvosoknak +20 kreditpont)§   7 500 Ft   7 500 Ft     7 500 Ft  

Kongresszusi ebéd szombaton   5 500 Ft   5 500 Ft   5 500 Ft

 Részvételi díj összesen ........................... Ft 

A befizetés dátuma tekintetében a banki átutalás dátuma irányadó. #FIGYELEM: A részvételi díj béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatást (kávészünet bruttó 4500 Ft) 
tartalmaz, ami külön tételként szerepel a számlán, és ami után az adók megfizetése a számla kifizetőjét terheli. A részvételi díj tartalmazza az előadásokon való részvételt, a programfüzetet, a kiállítás  
megtekintését, a kávészüneteket és az ÁFA-t. *Egyesületi tagdíjhátralék esetén nem vehető igénybe. §Az Amega Továbbképző Tanfolyam (PTE ÁOK/2019.II/00034) csak orvosok részére akkreditált.

SZÁLLÁS (szobaárak Ft   /  fő  /éj) 1 ágyas             2 ágyas október 11. október 12.

Hotel Benczúr*** Standard szoba 23 000 Ft/fő/éj 13 500 Ft/fő/éj  

Hotel Benczúr***+ Superior szoba 28 000 Ft/fő/éj 17 000 Ft/fő/éj  

Hotel Ibis Budapest Heroes Square*** 28 000 Ft/fő/éj 17 000 Ft/fő/éj 

Kétágyas szoba esetén a szobatárs neve: .....................................................................................................                                              Szállásdíj összesen ............................... Ft 

A szobaárak tartalmazzák a reggelit, az ÁFA-t és az IFA-t. A parkolás egyénileg külön fizetendő. A Hotel Ibis Budapest a konferencia helyszínétől 700 méterre található. 
A szálláshelyek betöltése a jelentkezési lapok beérkezésének sorrendjében történik. 
FIGYELEM: Szobatárskeresést nem vállalunk! A szobatárs nélkül megrendelt szobákat egyágyas áron számlázzuk. 
A szállásfoglalás és a szállásdíj befizetésének határideje: 2019. szeptember 15.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A megjelölt részvételi díjat, valamint az étkezés és a szállás költségét a megadott határidőkig kérjük átutalni a Grandani Kft. K&H Banknál vezetett 
10400779-50526683-68901009 számú bankszámlájára. Kérjük, hogy a közlemény (megjegyzés) rovatban tüntesse fel a kongresszus (BAF10) és  
a résztvevő személy nevét. A regisztráció csak a részvételi díj és a szállásdíj befizetésével válik véglegessé.

Az összeg beérkezése után kiállítandó számla adatai:

Név: ................................................................................................................................................................. Cég esetén adószám: .....................................................................................................

Cím: .................................................................................................................................................................. Megrendelés száma (PO szám): .....................................................................................

KÖLTSÉGÁTVÁLLALÓ NYILATKOZAT

 Szponzorált részvétel Amennyiben a költségeket valamely gyógyszercég / alapítvány / intézmény fedezi, kérjük az alábbi adatokat megadni. 
Kizárólag a szponzor pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott költségátvállaló nyilatkozatot tudunk elfogadni. A kapcsolattartó elérhetőségét is kérjük megadni.

Ezúton vállaljuk, hogy ...................................................................................................................................... (résztvevő neve)   regisztrációs   étkezési  szállás költségeit 

 előlegbekérő alapján átutalással a választott kedvezményes díjnál megadott határidőig kiegyenlítjük 

 számla alapján ............ napos fizetési határidővel átutaljuk, díjkedvezményt nem veszünk igénybe

A cég neve: .......................................................................................................................................................................      Telefonszáma: ..................................................................................................

Számlázási cím: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

A kapcsolattartó neve: ............................................................................................................. E-mail címe: ........................................................................................@...........................................

Dátum: ...................................................................................................................         Aláírás: ....................................................................................................................

P. H. 
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Az egészség és betegség az emberiség egyik leg-
ősibb problémája. A beteg ember mindig is vágyik 
a gyógyulásra, és minden kultúrában felbukkantak 

azok a személyek, akik (sokszor jogosan) alkalmasnak 
tartották magukat a gyógyító szerepre. A vajákosok, a 
látó emberek, „papok”, varázslók és sámánok mitikus 

tiszteletet vívtak ki a közösségben, nem utolsósorban 
különös öltözetükkel, a mindennapi ember számára 

érthetetlen szertartásaikkal, kultikus tárgyaikkal. 
Kétségtelen, hogy az ősi gyógymódok általában a 
pszichoterápiával hatottak (ami önmagában nem 

megvetendő), közülük azonban a legtöbb nem állja ki 
a modern kor kritikáját. Vannak viszont olyan, évezre-

dek–évszázadok során kikristályosodott gyógyító sze-
rek és eljárások, amelyek ma is hatásosak, eredménye-

sek. Ezek beleolvadtak a későbbi orvosi gyakorlatba, 
a ma orvosa sokszor nem is tudja, hogy egyik-másik 

gyógyszer vagy eljárás tulajdonképpen a népi orvos-
lásból maradt ránk. A magyarországi javasasszonyok 

és népi gyógyítók több mint száz orvosságának re-
ceptjét összehasonlítva régi orvosi könyvekkel, 

nagyon sok hasonlóságot találtak.

ORVOSTÖRTÉNETI
SZEMELVÉNYEK

Dr. Berta Gyula
Apponyi Magánklinika, Kaposvár

NÉPI ORVOSLÁS (1. RÉSZ)

Pápai Páriz Ferenc (1649–1716) 

Jan Victors (1619–1676): A kuruzsló  
(Szépművészeti Múzeum, Budapest)
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mányának a szintjén rekedt meg. 
A humorális patológia alapelvének 
megfogalmazását és rendsze-
rezését Hippokratésztől (Kr. e. 
460–377) eredeztetik. A „Corpus 
Hippocraticum” téziseit Galénosz 
(Kr. u. 131–200) követői vették át, 
tőlük az arabok és a többi európai 
nép. A középkorban, majd ezt 
követően a 17. századig ez volt az 
európai orvostudomány uralkodó 
felfogása. Magyarul Pápai Páriz 
Ferenc (1649–1716) fejti ki a gyó-
gyítás alapelveként a nedvtant a 
„Pax Corporis” című munkájában. 
A népi orvoslás (etnomedicina) 
azonban nem a „hivatalos orvoslás 
lehulló morzsáiból” vette a vérrel 
összefüggő kóreredet elméletét, 
hiszen ez régebbi, mint Hippokra-
tész kora, és világszerte egyik ősi 
jellemzője a népi orvoslásnak.
Az „élő vér”, az „éltető vér” a „jó 
vér” a „tiszta vér” az élet és az 
egészség előfeltétele, fenntartója. 
Az egészséges ember azt mondja: 
„olyan piros a vérem, mint a szép 
piros tearózsa.” Idős asztalosmes-

Az egészség megromlására az 
ősidők óta számtalan elmélet, 
magyarázat született. Ezekhez a 
népi elképzelésekhez illeszkedtek 
a gyógyítás módjai, módszerei. A 
népi orvoslásra főleg a humorális 
patológiai szemlélet nyomja rá a 
bélyegét, miszerint az egészség 
megtartója a jó vér, a betegségek 
oka és fenntartója pedig a vér 
megromlása, a rossz vér, a sárvíz, 
vagy valamelyik más rossz nedv 
felszaporodása testszerte vagy 
valamelyik testrészben. A gyógyí-
tás feladata, hogy megtisztuljon 
a vér, összegyűljön és kiürüljön a 
rossz nedv. 
Vannak orvostörténészek, akik 
úgy fogalmaznak, hogy a népi 
gyógyászatnak ez a humorális 
patológiai elképzelése tulajdon-
képpen a 16-17. század orvostudo-

ter, ha megvágja a kezét, politúrt 
önt rá. „Az én vérem olyan tiszta, 
hogy ráöntöm ezt a politúrt, és 
nincs semmi baj, nem fertőződik 
el.” „A mi családunk olyan tiszta 
vérű, hogy nemigen fordul elő 
nálunk tarlóseb, vagy más gennye-
dés” mondta a néprajzos gyűjtő-
nek egy sokgyermekes édesanya. 
Akinek a sebe hamar meggyógyul, 
azzal dicsekszik: „Az én vérem 
olyan, ez kiforrja.” 
Ezzel szemben, aki szüléskor le-
gyengült, annak „elfolyt a vére, az 
éltető vér.” A beteges ember azt 
mondta: „Éltető vér nincs bennem: 
Vágjam el akárhol: nem fog, csak 
egy kis sárvíz folyni. Mingyár meg-
alszik.” 
Néhány példa arra, hogy a rossz 
vér milyen betegségeket okozhat a 
néphit szerint: 
Az ebagos (sorvadásos) gyerek „irtó 
sovány, csak az ebag emészti a 
vért.”
Fejfájás „Jobban idősökön van, 
hogy az a rossz vér bántja.” 
Álmatlanság „Rossz vér van már az 

Jan Victors (1619–1676): A kuruzsló  
(Szépművészeti Múzeum, Budapest)

Pápai Páriz Ferenc „Pax Corporis” című munkáját 
M. Tótfalusi kis Miklós adta ki 1695-ben kolozsvárott
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órában történt ez a nyavalya/ 
Mika Krisztus Urunk Szent Pérre’/ 
Föden elől találta az ártalmas 
vért./ Hova mész, te ártalmas 
vér?/ Bűnes Ádámnak gyenge 
csontjait megrangattam, / Piros 
vérit kiantattam,/ Mert a piros vér/ 
Hetvenhétféle nyavalya,/ Hetven-
hétféle kelevény,/ Hetvenhétféle 
eredet./ Eloszolj, meg ne állj.”
A rossz vér elméletet bőven talál-
juk a bőrbetegségek hátterében.
„Az én uram olyan volt, annak ha 
megszúrta valami a lábát, vagy a 
keze fejét, az utánavetett (elfeké-
lyesedett). Mer olyan rossz vérű 
volt.”
Ismétlődő csalánkiütés „Ez annyira 
uralkodik rajta, hogy már a véribe 
van.”
Ótvar (impetigo, bőrgennyedések) 
oka „Ott kiforr a vér.” „A vérem is 
mán gyenge, mindenhez mingyán 
mérgezést kap. Telésformák (tályo-
gok) támadnak.”
Orbánc „Akinek orbáncos a véri, 
az olyannak kirüfog a büri. Kipat-
togzik.”
Himlő „Kihűléstől lesz. Megfázik, 
és a vére zavart, és akkor kiüt rajta 

ilyen öregekbe, nem tudnak azok 
pihenni.”
Ízületi dagadás „Oda van szorulva 
a rossz vér, vagy a sárvíz.”
Derékfájás A derékfájós beteg 
derekára piócát (nadály) tesznek. 
„Ha fáj neki a dereka, kiszíjja neki a 
rossz vért a nadály.”
Reuma „Az a vér meg van csípve a 
hidegtül, nem tud újulni.” „A vére 
idegzsábás, a vére felhűlt.” 
Köszvény „Attól van a köszvény, 
hogy megfázik, és az eluralkodik. 
Nem tisztul ki a vére.” 
Sűly (több betegség gyűjtőneve, 
pl. aranyér, skorbut, gyakori rosz-
szullét) „A sűly az minden ember-
be van, az hetvenhétféle. Meghú-
zódik, vagy megrándul, a vériből 
származik.” „Nem szabad sok 
vereshagymát használni, mert az 
hamar átváltoztatja a vért, a sűlyre 
nagy lesz a hajlama.”
Rák „Az a rák, az a vérbe van el-
oszolva, annak a bacilusa.” „Heted-
íziglen kiüt a vérben.” 
A havibajos asszony „rossz vérű”, 
ártalmára lehet az élőlényeknek. 
Számos hiedelem származik ebből: 
havibajos ne öntözzön virágot, 

mert az kiszárad. Vetnie és termést 
behordani nem szabad, mert üsz-
kös lesz a búza. Télire ne rakjon el 
uborkát, befőttet, ne savanyítson 
káposztát, mert megromlik. A 
menstruáló asszonynak még a kö-
zelléte is betegséget okozhat, pl. a 
„bűrvart.” „Ha a csúnya (menstru-
áló) fehércseléd elmegyen a gyer-
mekágyashoz, oszt attul az olyan 
gyerekeken üt ki a bűrvar.”
A mély tályog, a csonthártya gyul-
ladás (pokolvar) elleni ráolvasás 
szövege is a rossz vérről szól: „Ma 

kelta gyógyító isten 
a Gundestrup üst oldalán
(Dán Nemzeti Múzeum, 
koppenhága)

Ótvar (impetigo)
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valahol. Kiüt az egész testén.” 
Vaktetű (diszhidrózis) „Benne van 
a véribe, aztán kiadja magát.” 
Fontos csoportot képez a sárvíz és 
a sárvizes vér a betegségek népi 
kóroktanában:
Ödéma, kardiális dekompenzáció 
„A vízkóros tele van sárvízzel, fel 
van dagadva, fehér a színe. A vér 
helyett sárvíz van benne.” 
Sárgaság „A sárvíztől sárga.” 

A „VÉR EREDETű” BETEGSÉGEK 
GYÓGYíTÓ MÓDSZEREI ÉS GYÓGY-
SZEREI A NÉPI ORVOSLÁSBAN

Ezek használatának logikája az 
volt, hogy tőlük megtisztul a vér, 
kiürül, vagy valamilyen módon 
levezetődik a sárvíz, a rossz vér.
Az egészséges ember vérét, mint 
gyógyszert is alkalmazták. A kan-
nibalizmust gyakorló törzseknél 
az emberi vér fogyasztását – az 
orvostörténészek szerint – a táplá-
lékszerzés mellett az egészség ily 
módon való átvétele is motiválta 
(hasonlóan a megölt ellenség agy-
velejének elfogyasztásához, ami a 
szellemi tulajdonságok fokozása 
céljából történt). 
Az állatvér, direkt „terápiás” célból, 
minden bizonnyal használatos 
volt, biztos forrásunk a kormorán 
vérének gyógyhatású megivására 
van, mai magyarázatunk szerint 
gyógyereje vastartalma miatt a 
vérszegénység kezelésében lehe-
tett a betegek segítségére. 
Sok gyógynövény hatását jellemzik 
úgy, hogy „a vért tisztítja”, „vér-
tisztító”, „vérpucoló.” Ilyen például 
a császárszakáll, tályoggyökér, az 
örménygyökér és a csalán is. A 
vereshagyma is vértisztító, de csak 
kis mennyiségben. A vértisztító 
készítmények közül a népi gyógyá-

szatban a legnagyobb bizalmat a 
gyógyteák élvezik. 
A nadályozás (piócázás) kedvelt 
módszere volt a rossz vér eltávo-
lításának: „a beteg vér meg van 
csípve a hidegtül, nem tud újulni, a 
pióca kihúzza.” „Jó vért nem szív.” 
Hátfájásos beteg mondta: „Olyan 
sokáig kotorászott a hátamon, 

amíg megtalálta ahun tört vér 
van.” Kérdés, hogy volt-e gyógyha-
tása az egy szem piócának, hiszen: 
ha a hátfájásos beteg tizenkettő-
nél kevesebb nadályt ragaszt fel, 
„megzavarja csak a vért, betegeb-
bé teszi, nem jön ki a vér egészen, 
amennyinek kellett.”
Köpölyözés „Kiszedi a sárvizet a 

Három piócagyűjtő asszony a patakban  
George Walker 1814-ben készült foltmaratásos képén (Wellcome Library)

Császárszakáll (Fritillaria imperialis)
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ősszel nem is, tavasszal mindig 
megvágatták magukon az eret az 
öregek. A vértisztítást megkap-
ták. A rossz vér jött előbb kifele, 
ami benne marad, az meg bír a jó 
vérrel.” Tudunk állatorvosról, aki 
veszett vagy veszettségre gyanús 
betegen a nyelv alatti eret tűvel 
„megpeccentette”, ha az „duzzadt, 
vastag volt, és érződött benne 
lencseszem nagyságú göb.” „A 
nyelv alatti két főérben gyűlik ösz-
sze ugyanis a rossz vér.” A művelet 
után növényfőzetet kent rá. Oláh 
doktor találkozott olyan emberrel, 
aki átesett ezen a procedúrán: „Azt 
tudom, hogy olyan fekete vér jött 
belőlem, olyan volt, mint a tört 
vér, ahogy megerelt. Mintha csak 
újjászülettem volna.” Az érvágást 
az állatgyógyászatban a mai napig 
gyakran használják. 
A kenés (masszírozás) más céllal 
még mindig általánosan gyakorolt 
eljárás, de a népi orvoslás ennek 

köppő.” Az egyik népi gyógyító 
kedvenc mondásaként idézik, aki 
szédülésben, magas vérnyomás-
ban szenvedő betegeit köpölyözés 
közben így biztatta: „Na nézze mi 
van itten! Jön a víz lefele. Szívja a 
köppő le az agyról. Megin a sárvíz 
bántja.” A művelet végén: „Idáig 
tele volt csúnyasággal a pohár. 
Az a tiszta fekete, tört vér!.” Ha a 
beteg lábdagadós volt: „Bár kita-
karodna a tört vér, az a mindenség 
úgy kitakarodna, aszt akkor nem 
volna a lába dagadt.” (A köpölyö-
zésről, nadályozásról és érvágásról, 
mint orvostörténeti érdekességről 
részletesen írtunk az Amega 2018. 
augusztusi számában.) 
Érvágás Aki szédült, arról azt 
tartották, hogy „a vér bántja”, 
„nekiszalad a vér a fejinek”, és eret 
vágtak rajta. Oláh Andor (lásd: 
Források) ír egy öreg békéscsa-
bai borbélyról, aki fiatal korában 
még gyakorolta az érvágást. „Ha 

is a vérrel és vérkeringéssel hozza 
kapcsolatba a gyógyító hatását. 
„Vót nekem egy jányom, oszt meg 
volt rontva. Olyan lett a véri, olyan 
lett a húsa, mint ez a fal. Úgy, hogy 
nem volt nála vérkeringés… Oszt 
kenni kellett tetőtül talpig.” A 
kenést kenőasszonyok végezték. 
Egyikük mesélte: „ott van benne a 
vércsomó. Azért kell kenni, hogy 
mozgásba jöjjön a vér.” „Ha az 
izom megmeredt, először gyen-
gén maszérozzuk, mert a vérmű-
ködés lezárult, a vérfalra lesűrűsö-
dött a vér, és nem működik.” „Ha a 
vérjárat megindul a kenés hatásá-
ra, akkor zsibbad.” 

FORRÁSOK

Oláh Andor: „Újhold, új király” – 
A magyar népi orvoslás életrajza. 
Gondolat Kiadó, Budapest 1986.

A Google és a Wikipedia  
megfelelő címszavai

Jelentkezzen közvetlenül az OFTEX-en (www.oftex.hu) – egyszerűbb és gyorsabb – vagy 
küldje vissza a jelentkezési lapot szerkesztőségünkbe postán (Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46).
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AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – JELENTKEZÉSI LAP

Jelentkezem a PTE ÁOK/2019.II./00034 számon 20 kreditponttal, szabadon választható távoktatásként akkreditált  
Amega Továbbképző Tanfolyamra, melynek díja 7500 Ft    /  félév.

 A regisztrációs díjat átutalom a Grandani Kft. bankszámlájára (K&H Bank 10400779-50526683-68901009)
 A regisztrációs díjat belföldi postautalványon (rózsaszín csekken) fizetem be a Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Postafiók: 46. címre
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Számlázási név: ........................................................................................................................................................................................................................................
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Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású probiotikus 
készítmény, hatását szakirodalmi adatok igazolják

Keresse patikákban, gyógynövény 
szaküzletekben és drogériákban!

1117 Budapest, Nádorliget u. 7/c.  Telefon: (1) 209-1084   www.protexin.hu

Forgalmazza:

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁ-
JÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

EG
ÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA TERHÉRE ELSZÁ

M
O

LH
AT

Ó

ÁLLÍTSA HELYRE A BÉLFLÓRA EGYENSÚLYÁT !

7-féle probiotikus törzset 
(�lactobacillus és bifi dus törzsek�) 
tartalmaz prebiotikummal

a meggyengü lt immunrendszer erősítésére,
az egészséges, normális bélfl óra fenntartására,
puff adás megszü ntetésére, a bélfl óra helyre-
állítására (pl. antibiotikus kezelések idején 
és azt követően, hasmenés után), utazáskor, 
klímaváltozáskor és stresszhelyzetekben.
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TOVÁBBkÉPZÉS

DAGANATELLENES IMMUNGLOBULIN E (14. oldal)

 1. Melyik állítás igaz a MOv18 lgE-re? 
  a. ember-egér kiméra ellenanyag    
  b. serkenti az ovárium-karcinóma sejtjeinek növekedését 
  c. a humán ovárium-karcinóma folát-receptorához kötődik 
  d. immunglobulin G típusú ellenanyag

2. Melyik állítás igaz a trastuzumabra? 
  a. IgE alapú ellenanyag 
  b. IgG1 alapú ellenanyag 
  c. IgG4 alapú ellenanyag 
  d. gátolja a tumorsejtek fagocitózisát

3. Milyen sejteken expresszálódik egerekben az Fc receptor?  
  a. makrofágokon 
  b. hízósejteken 
  c. bazofil sejteken 
  d. eozinofil sejteken

HIPERSZENZITÍV PNEUMONITISZ (18. oldal)

4. Milyen túlérzékenységi reakció zajlik a hiperszenzitív pneumonitisz  
 akut szakaszában? 
  a. I. típusú 
  b. II. típusú 
  c. III. típusú 
  d. IV. típusú

5. A tünetmentes galambtenyésztők hány %-ánál lehet kimutatni  
 precipitineket? 
  a. 10% 
  b. 40% 
  c. 60% 
  d. 80%

6. Milyen eredetű antigén okozza a pezsgőfürdő tüdőt? 
  a. bakteriális 
  b. fungális 
  c. mikobakteriális 
  d. kémiai

ORVOSTÖRTÉNETI SZEMELVÉNYEK (36. oldal)

7. Ki írta a „Pax Corporis” című munkát? 
  a. Hippokratész 
  b. Galénosz 
  c. Pápai Páriz Ferenc 
  d. Avicenna

8. Mivel foglalkozik az etnomedicina?  
  a. az Etna környékén előforduló betegségekkel 
  b. a népi orvoslással 
  c. a magatartásorvoslással

9. Mekkora volt az előírt dózis a hátfájásos beteg  
 nadályozásakor? 
  a. legalább 12 pióca 
  b. legfeljebb 6 pióca 
  c. pontosan 3 pióca 
  d. egyetlen pióca is hatásos volt

TüDőGYÓGYÁSZOK DALLASBAN (22. oldal)

10. Alacsony eozinofil sejtszámú asztma esetén 18 éves kor felett  
 melyik kezelés volt a legjobb hatású a SIENA vizsgálatban?  
  a. mometazon 
  b. tiotropium 
  c. teofillin 
  d. placebo

11. Milyen hatása volt az asztma kontrollra az alacsony eozinofil sejtszám  
 mellett alkalmazott mometazon kezelésnek a SIENA vizsgálatban? 
  a. szignifikánsan javította 
  b. ugyanúgy hatott, mint a placebo 
  c. enyhén rontotta

12. Mikor valószínűsíthető a hétéves korra kialakuló asztma? 
  a. ha a PARS pontszám alacsony 
  b. ha a PARS kisebb, mint az API 
  c. ha a PARS pontszám magas

13. A szepszis melyik fenotípusára jellemző a tüdőkárosodás?  
  a. alfa 
  b. béta 
  c. gamma 
  d.  delta

14. Az alábbiak közül melyik csökkenti a gyermekkori asztma kockázatát?  
  a. sectio caesarea + szoptatás 
  b. a korai életszakaszban erőteljesebb bakteriális expozíció 
  c. a korai életszakaszban gyengébb bakteriális expozíció 
  d. vaginális szülés + szoptatás



AMEGA
TOVÁBBKÉPZŐ

TANFOLYAM

Az alábbiakban a 2019 második félévében zajló továbbképző tanfolyamunk első kérdéssorát találja.  

A tanfolyamot a PTE OEC Szak- és Továbbképző Központja PTE ÁOK/2019.II./00034 számon 

20 kreditponttal akkreditálta. Kérjük, hogy a válaszkártyán tegyen X-et az Ön által helyesnek tartott 

válasz(ok)nak megfelelően, majd a válaszkártyát aláírva és lepecsételve 2019. szeptember 25-ig küldje el 

a következő címre: Grandani Kft. – ATT Quiz – 7618 Pécs-18. Postafiók: 46. − Fax: 06-72-461-305

FIGYELEM: A tanfolyam regisztrációs díja félévente 7500 Ft.  

A regisztrációs díjat banki átutalással fizetheti a Grandani Kft. bankszámlájára (K&H Bank 10400779-

50526683-68901009), vagy elküldheti a bármelyik postahivatalban elérhető belföldi postautalványon 

(rózsaszín csekk). A címzett ebben az esetben: Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46.

Nem elektronikus úton történő jelentkezéshez jelentkezési lapot a 40. oldalon talál. 

Küldje be online (http://www.ameganet.hu/att-quiz/) vagy mobiltelefonon: 

AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – VÁLASZKÁRTYA – 2019/4.

   
Név: ................................................................................................................................. Orvosi bélyegző száma: ...........................

Cím (irányítószámmal): ........................................................................................................................................................................

E-mail: .............................................................................................................@..........................................................................................

Szakterület(ek): .........................................................................................................................................

Aláírás: .................................................................................................................................... Pecsét:

  A regisztrációs díjat (7 500 Ft) átutaltam a Grandani Kft.  

  bankszámlájára (K&H Bank 10400779-50526683-68901009) 

  A regisztrációs díjat belföldi postautalványon (rózsaszín csekken) fizettem be. 

  Az Amega Fórumra történt regisztrációval egyidejűleg regisztráltam erre a tanfolyamra is.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A             	  
B             	  
C             	  
D   	       	 	 	 	 



1  A nazális szteroid készítmények közül a legtöbb kiváltott recept Mometason Sandoz volt Magyarországon, 2017. január és 2018. december közötti időszakban (NEAK gyógyszerforgalmi adatok, 
kiváltott receptszám, vizsgált időszak: 2017. január – 2018. december)

2  Mometason Sandoz alkalmazási előírás. www.ogyei.gov.hu

Sandoz Hungária Kft. • 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Tel.: 430-2890 • Fax: 430-2899 • www.sandoz.hu

Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetővé vagy láthatóvá! RMOM2160/01.19  •  A dokumentum lezárásának ideje: 2019. február 1.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/
gyogyszeradatbazis/) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapokon.

Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve: Mometason Sandoz 50 mikrogramm/adag 
szuszpenziós orrspray; Keresés indítása ; , 

 
ikon vagy Kísérőiratok hiperlink.

Már bizonyított!
 No. 1. nazális szteroid1

  
Több mint 450000 kiváltott recept
az elmúlt 12 hónapban1

  Több mint 5 éve elérhetô Magyarországon1

  3 éves kortól adható allergiás rhinitisben2

   Közgyógyellátásra írható*

Árak* Közgyógyellátásra írható Bruttó fogyasztói ár Támogatás összege Térítési díj

Mometason Sandoz® 50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray ✓ 1 559 Ft 363 Ft

Térítési díj

1 196 Ft
* A 2019. február 1-jétől érvényes árak alapján. 
Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat! Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu; 
szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő; egészségügyi szakembereknek; publikus gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógyszertörzs – lakossági 
tájékoztató.

50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray
MOMETASON SANDOZ®

V0 190211 Mometason Sandoz Hiredetes A4 [RMOM2160] DL,KR.indd   1 11/02/19   15:30



… a teljesség
igényével

extra nom 
 x hármas 
kombináció1Új

CHIESI HUNGARY KFT. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 4. emelet  •  Tel.: +36 1 429 1060  •  Fax: +36 1 429 1064  •  www.chiesi.hu 
Lezárás dátuma: 2019.03.21.,  Belső azonosító kód: T.H.2019.03.21.

Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldat (87 mikrogramm beklometazon-dipropionát, 5 
mikrogramm formoterol-fumarát-dihidrát és 9 mikrogramm glikopirrónium (11 mikrogramm glikopirrónium-bromid formájában).

Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
A hatályos alkalmazási előírás szövegét megtalálja az Európai Gyógyszerügynökség honlapján (https://www.ema.europa.eu/en): Medicines 
fülre kattintva a Search mezőbe beírva a Trimbow-t és a megnyíló linkre tovább kattintva a Product Information fülön az Available languages 
legördülő listából a Hungarian-re kattintva, 
illetve a https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/trimbow-epar-product-information_hu.pdf linken..
A gyógyszer alkalmazásával kapcsolatos további információkért forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez.
Az aktuális árak 2019.02.01-től érvényesek. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu oldalon  található információkat: 
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkoza soknak/pu-
pha/Vegleges_PUPHA.html

Irodalom:
1. Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldat alkalmazási előirat (A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019. január 23.)

A Chiesi Hungary Kft. nem vállal felelősséget a jelen anyag illetéktelen felhasználásáért.

Kiszerelés
Bruttó 

fogyasztói ár
Támogatás Térítési díj

Napi terápiás 
költség

EÜ 90
Közgyógy 

keretre 
adható-e?

Trimbow®

87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikro-
gramm túlnyomásos inhalációs oldat

180 adag 26 285 Ft 23 657 Ft 2628 Ft 584,11 Ft 3/b IGEN

ÚJ LEHETŐSÉG
COPD�S
BETEGEINK
KEZELÉSÉBEN!

2 
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