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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 mikrogramm 
umeklidiniumnak és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: A Trelegy Ellipta olyan felnőttek közepesen súlyos, illetve súlyos krónikus obstruktív tüdőbetegségének (COPD) fenn-
tartó 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/gyogyszeradat-
bazis) 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 védje-
gyek 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 feltéte-
lezett 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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z év vége a számvetés ideje, és 

bár az esztendő a semmi nem 

biztos szellemiségében zajlott, 

mégis nagyon eredményes 

és tartalmas évet tudhatunk magunk 

mögött. Az Amega formájában és tartal-

mában egyaránt megújult, de – az olva-

sóink igényeihez igazodva – továbbra is a 

„színesen tudományos” vonalat követi. Az 

obstruktív légúti betegségek és az allergi-

ás kórképek témakörét érintő minden ran-

gos nemzetközi kongresszuson akkreditált 

tudósítóval vettünk részt, és beszámoltunk 

a legújabb, legérdekesebb tudományos 

eredményekről – közülük nem egyről 

rekord gyorsasággal. köszönjük ezt az 

évet minden támogatónknak, a régi és az 

új szerzőinknek, lektorainknak egyaránt. 

kívánjuk minden partnerünknek, hogy 

– megtartva az eddigi lendületet – 2020-

ban is együtt folytathassuk. 

dr. Rónai Zoltán
főszerkesztő
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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. 
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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
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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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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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az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Bronchológiai Osztályának 
osztályvezető főorvosa,  
országos tüdőgyógyász szakfőorvos
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Sandoz Hungária Kft.  ·  1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
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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 
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Térítési díj:

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

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

1015 Ft*1015
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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

PRESS JAV+ 190211 AirFlusol A4 hirdetés [RAIR2161] KR, DL.indd   1 11/02/19   15:34

Ez megtiszteltetést és egyben kihívást, új 
feladatot jelent számomra. Nagy nevek nyom-
dokaiba léptem. Minden szakmánál szempont 
volt, hogy lehetőség szerint az országos inté-
zetből kerüljön ki az országos szakfőorvos.  
A Korányi Intézet vezetésének biztatására pá-
lyáztam a feladatra. Várom, hogy a regionális 
szakfőorvosok kinevezésre kerüljenek. Az ő 
személyükre vonatkozóan lehetőségem volt 
javaslatot adni. Ha megtörténik a kinevezésük, 
akkor indulhat az együttműködésünk, hiszen 
a helyi viszonyokat ők ismerik a legjobban, 
a segítségükkel lehet majd feltárni a problé-
mákat, és a megoldásokra is közösen tudunk 
majd javaslatot tenni. 

Eddig is voltak régiós szakfőorvosok, de 
az utóbbi időben kiüresedett a munkájuk, 
nem volt kellő fajsúlyuk. 
Most van egy kormányzati törekvés abba az 
irányba, hogy új életet leheljenek a rendszerbe. 
Azt gondolom, rajtunk múlik, hogy ezt meny-
nyire tudjuk majd megtölteni tartalommal. 

Hogyan fogja befolyásolni az életedet ez  
a feladat? Távolabb kerülsz a betegektől? 

Az Országos korányi Pulmonológiai intézetben dr. Markóczy Zsolt főorvos úr szobájában be-
szélgetünk. ismerjük egymást régebbről, a mostani beszélgetésünk fő indoka, hogy országos 
szakfőorvos lettél. Mit jelent számodra ez a megbízatás?
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A betegektől nem akarok távolabb 
kerülni. Nekem az az elsődleges, 
hogy az általam vezetett osztály 
és a bronchológiai szakrendelő 
prosperáljon. Emellett van annyi 
energiám, hogy az új feladatomat 
is ellássam. 

A neveddel sok évvel ezelőtt ta-
lálkoztam először. Akkor egy fia-
tal betegemnek posztintubációs 
problémái támadtak. Akkor kap-
tam a kollegáktól a javaslatot: 
„küldd el Markóczy Zsolthoz,  
ő a téma legjobb ismerője”.
Ez nagyon megtisztelő, de egy kis 
túlzás van benne. Két olyan cent-
rum van ma Magyarországon, ahol 
ez a betegcsoport teljes ellátást 
kaphat. Székesfehérváron a Pápai 
Zsolt vezette munkacsoport és az 
általam vezetett bronchológiai 
osztály a Korányiban. Büszke 
vagyok rá, hogy munkatársaim 
közül mindenki alkalmas arra, 
hogy ezeket a betegeket ellássa. 
Természetesen minden problémás 
beteget megbeszélünk, és próbál-
juk a számára leginkább megfelelő 
megoldást választani.

Mióta vagy ennek az osztálynak 
a vezetője? 
2010 júliusától megbízott, majd 
2012 márciusától kinevezett osz-
tályvezető főorvosként vezetem 
ezt az osztályt és a hozzá integrált 
bronchológiai szakrendelőt.

A Korányi Intézet volt az első 
munkahelyed? 
Nem, bár nekem mindig is volt  
a tüdőgyógyászat felé egyfajta 
elkötelezettségem. A nagymamám 
1945-ben 29 évesen tuberkuló-
zisban halt meg. Édesanyám, aki 

A Korányiban kezdőként a Strausz 
János által vezetett bronchológiára 
kerültem, ami nagy megtiszteltetés 
és óriási tanulási lehetőség volt 
számomra. Progresszív, jó hangula-
tú társaságot találtam itt, akik na-
gyon befogadóak és segítőkészek 
voltak. Az osztály profilja megha-
tározta az érdeklődési kört, hiszen 
a bronchológiai tudás elsajátítása 
alapkövetelmény volt. A legtöbbet 
Strausz Jánoson kívül Pápai Zsolttól 
és Udud Katalintól tanultam, de 
Moldvay Judit és Szima Barna is so-
kat segített a beilleszkedésemben. 
Amikor Strausz János átmeneti-
leg elment az intézetből, Zsiray 
Miklós került az osztály élére. Ő 
is támogatta a fiatal kollégákat, 
kongresszusokra járhattunk, sokat 
tanulhattunk tőle. Azóta is jó a 
kapcsolatunk. A belgyógyászati 
szakvizsga megszerzéséhez szük-
séges gyakorlatot Kautzky László 
osztályán szereztem meg, ami 
szintén színvonalas, jó iskola volt. 

Emlékszel az első broncho-
szkópos vizsgálatra, amit egye-
dül végeztél? 
Olyan nagy számú endoszkópiát 
végeztem az elmúlt több mint 20 
évben, hogy az elsőre pontosan 
már nem emlékszem, de azt tu-
dom, hogy az egyetem elvégzése 
előtt itt, az intenzív osztályon lát-
tam életem első bronchoszkópos 
vizsgálatát. Akkor azt gondoltam: 
„Ezt én soha!” Az élet mégis úgy 
hozta, hogy megszerettem ezt a 
munkát. Jó érzés, amikor egy ide-
gentest eltávolítással vagy sztent 
beültetéssel akutan, látványosan 
tudunk segíteni a betegnek, vagy 
egy olyan elváltozást tudunk verifi-
kálni, amit máshol nem sikerült. 

szintén tüdőgyógyász, az egye-
temi évei alatt 7 hónapot töltött 
a Korányiban tbc-s betegként, 
majd az egyetem után orvosként 
is, egészen a nyugdíjazásáig itt 
dolgozott. Én 6 hónapos korom 
óta „korányis” vagyok. Ide jártam 
a helyi bölcsődébe és óvodába. 
Volt, hogy reggelente Böszörményi 
Miklós professzor úr a Trabantjával 
hozott minket be az intézetbe. 
Innen volt egy erős kötődésem az 
intézet felé, de amikor elvégeztem 
az egyetemet, édesanyám még itt 
dolgozott, és mi összeférhetetlen-
nek tartottuk, hogy közös munka-
helyünk legyen. Az egyetem után 
a Tüdőklinikára nem vettek fel, 
ezért a Vas utcai kórház Belgyó-
gyászati Osztályán kezdtem a pá-
lyámat, ami nagyon jó iskola volt. 

Egyetemi tanulmányaidat hol 
végezted? 
A Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen szereztem diplomát. 
Mivel elsőre nem vettek fel, egye-
tem előtt fél évig dolgoztam már 
a Korányiban. Jártam Pénzes pro-
fesszor intenzív osztályán, Gyenei 
Ivánnál a citológián és Debreczeni 
Lorándnál a kórélettanon. Tehát 
már az egyetem előtt volt némi 
rálátásom az intézmény életére.

A Vas utcai belgyógyászatot 
miért hagytad el? 
Azt a kórházat bezárták. Végül 15 
hónapnyi belgyógyászaton töl-
tött időszak után a Korányiba úgy 
kerülhettem, hogy édesanyám 
elment nyugdíjba és kérte, hogy 
az ő helyére vegyenek fel. 

A tüdőgyógyászaton belül mi 
az, ami igazán érdekelt? 
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Emlegettél az imént olyan neve-
ket, akik a szakma véleményfor-
máló részéhez tartoznak. Te en-
nek a csapatnak voltál a tagja, 
de a tevékenységed eddig nem 
volt széles körben ismert. Sokan 
meglepődtek, hogy országos 
szakfőorvos lettél. 
Ezt én másképp látom. 23 éve 
dolgozom ezen az osztályon, majd-
nem 10 éve osztályvezetőként, és 
az ország minden részéről megta-
lálnak a problémás esetekkel nem-
csak a tüdőgyógyászok, hanem az 
onkológusok, a nyelőcsősebészek 
és az infektológusok is, tehát a 
tevékenységem, illetve a Korányi 
Bronchológiai Osztályának tevé-
kenysége elég széles körben is-
mert. Az, hogy a magas színvonalú 
szakmai munka mellett ki mennyire 
vesz részt a különféle fórumokon, 
az habitus kérdése. Mi akkor je-
lentkezünk előadással, közlemény-
nyel, ha tényleg újdonságot vagy 
érdekességet tudunk bemutatni. 
Az utóbbi évtizedekben a sztent 
beültetéseken kívül itt történtek 
az első EBUS vizsgálatok, perifériás 
ultrahangvizsgálatok, nagy erőfe-
szítéseket teszünk a szedálásban 
végzett endoszkópiák számának 
növelése érdekében, osztályunk 
vizsgálja ki a HUNCHEST low dose 
CT szűrésen kiemelt betegeket. A 
Semmelweis Egyetem akkreditált 
pulmonológiai és bronchológiai 
képzőhelye vagyunk. 

Itt kezdted a pályádat és most 
te vagy az osztály vezetője. Mu-
tasd be a csapatodat. 
Büszke vagyok arra, hogy az osz-
tálynak stabil orvos gárdája van. 
Az itt lévő szakorvosok 10-20 éve 
dolgoznak együtt. Ez egy igen ösz-

szetartó, egymást és a szakmát sze-
rető társaság. Enélkül nem lehetne 
megoldani a 24 órás behívós rend-
szert, vagyis hogy az év 365 napján 
valaki közülünk elérhető és hadra 
fogható legyen. Problémát jelent 
viszont, hogy fiatalokat az utóbbi 
években nem sikerült beépíteni 
a csapatunkba. A következő évek 
feladatának érzem, hogy legalább 
két fiatal szakorvos vagy szakorvos-
jelölt erősítsen minket. 

A fiatalokban van egy vonzó-
dás az eszközös vizsgálatok 
iránt és a tüdőgyógyászatban 
a bronchoszkópia vonzerőt je-
lenthet számukra. 
Ez igaz, de más dolog beletanulni, 
elsajátítani egy technikát és más 
azt rendszeresen, akár éjszakán-
ként is csinálni. 

Eddig csak a szakmáról beszél-
gettünk, de szeretném, ha az 
olvasók jobban megismerhet-
nék az osztályvezető főorvos 
mögött az embert is. 
Budapesten születtem, tősgyö-
keres budai, azon belül is II. kerü-
leti vagyok, a Széll Kálmán térnél 
beljebb ritkán megyek a városba. 
A II. kerület és a Korányi között 
közlekedem naponta. A feleségem 
háziorvos, két gyermekünk van. 
Empatikusak mindketten, de velük 
nem sikerült megszerettetni az 
orvoslást. Otthon valószínűleg a 
problémáinkat és nem a szakma 
szépségeit tárgyaltuk ki. A lányunk 
közgazdász lett, a második dip-
lomáját az ELTE jogi karán fogja 
megszerezni. A fiam szintén a 
közgazdasági egyetemre jár. Mind-
ketten mereven elzárkóztak attól, 
hogy orvosok legyenek, pedig 

próbálkoztam. Volt, hogy ügyeleti 
behívásaimkor behoztam őket, 
és lelkesen magyaráztam, hogy 
milyen jót teszünk a beteggel egy 
idegentest eltávolításakor. 

Szólj néhány szót az egyetemi 
éveidről. 
Az egyetemi éveim alatt a belgyó-
gyászat volt az a tárgy, ami szá-
momra kiemelkedő jelentőséggel 
bírt. Kádár János belgyógyászat 
gyakorlatvezetőmtől rengeteget 
tanultam, vele azóta is tartom a 
kapcsolatot. Ő most a Szent László 
Kórház főorvosa. A II. Belgyógyá-
szati Klinikán számomra meghatá-
rozó volt az ő didaktikus szemléle-
te. Igazi szellemi élmény volt még 
Pénzes István professzor intenzív 
terápiás kurzusa is. Az ő előadásain 
mindig tele volt a tanterem. 

Sok kollégával beszélgettem 
már, akik el szokták mondani, 
hogy hol, merre jártak a világ-
ban. Te mennyire vagy világjáró, 
világlátott?
Ha a szakmai képzésekre kérdezel, 
voltam továbbképzésen Nürnberg-
ben, Heidelbergben, és tanultam 
transthoracalis tűbiopsziát Bécs-
ben. Próbáltam olyan tudást elsajá-
títani, amit alkalmazni is tudok. 

Mindig érdeklődéssel fordulok 
a beszélgetőpartnereim kör-
nyezete felé. Itt a szobádban 
is számos érdekességre figyel-
hettem fel: régi kis mikroszkóp, 
parátuszok, injekciós tűk, gyer-
mekrajzok. 
Mindegyiknek története van. A kis 
mikroszkópot egy gyermekgyó-
gyász kolléga hagyta rám, aki itt 
halt meg nálunk daganatos beteg-
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daganatos beteg van. Ide jönnek 
azok a betegek, akiket máshol 
nem tudtak verifikálni, és ha meg 
vannak elégedve a munkánkkal és 
a kivizsgálás során jó tapasztalato-
kat szereznek, sokan kérik, hogy a 
kezelésük is itt történjen. Amellett, 
hogy van egy területi ellátási köte-
lezettségünk, és a pulmonológia 
minden ágát műveljük, nagy hang-
súlyt fektetünk a daganatos bete-
gek ellátására is. Természetes, hogy 
ilyen irányú szakképesítéssel szá-
mosan rendelkezünk az osztályon. 

Te is osztod azt az általános 
onkológusi véleményt, hogy 
hihetetlen fejlődés előtt áll a 
tüdőgyógyászati onkológia?
Nemcsak fejlődés előtt áll, ha-
nem hihetetlenül fejlődik. Évente 
szoktam előadást tartani egy 
nukleármedicina továbbképzésen 
a pulmo-onkológia témakörében. 
10 évvel ezelőtt nem sokat kel-
lett módosítanom az előző éves 
előadások anyagán. Mostanában 
gyakorlatilag minden évben át 
kell írnom. Nem is évente, ha-
nem gyakorlatilag 2-3 havonta 
változnak az aktuális protokollok, 
egyrészt a nemzetközi vizsgálatok 
eredményeként, másrészt a hazai 
lehetőségek bővülése okán. For-
radalmi időket élünk, és nagyon 
nagy energiákat kell abba fektetni, 
hogy tudjuk követni ezeket a vál-
tozásokat. 

Milyen távlati terveid vannak? 
Ha 10 év múlva ismét beszélget-
nénk itt, mire szeretnél büszke 
lenni? 

10 év múlva arra szeretnék büszke 
lenni, hogy ez az osztály prospe-
rál, a kollégák jó része továbbra is 
velem dolgozik, és örömömre szol-
gálna, ha két fiatal szakorvossal 
bővülne a csapatom. 

Életed nagy része a Korányihoz 
köthető. Mit jelent számodra  
ez az intézet?
A Korányi megmaradt kis sziget-
ként a magyar egészségügyben. 
Én például a menedzsment részé-
ről soha nem kaptam olyan jelzést, 
hogy küldd már haza ezt vagy azt 
a beteget, mert már régóta itt van. 
Nálunk nem az anyagi szempon-
tok voltak elsődlegesek az ilyen 
kérdésekben. 
Az intézet fő célja mindig is az volt, 
hogy a betegek a legmegfelelőbb 
ellátást kapják. A Korányiban van 
egy támogató légkör, az ember 
mindig tud valakihez fordulni, 
tanácsot kérni. Hozzám is tudnak 
fordulni, én is mindenki számára 
elérhető vagyok. Ez egy átlátható 
nagyságú kórház, nem egy mega-
intézmény. Ennek megvannak a 
hátrányai és persze az előnyei is. 
Korábban a tbc-s betegek hosszú-
hosszú hónapokat töltöttek itt. 
Erről természetesen ma már nincs 
szó, de átmentődött az a gondos-
kodás, betegekhez fordulás, ami a 
korábbi hosszú ápolások során ki-
alakult. Ma is próbáljuk a betegek 
útjait egyengetni, és lehetőségünk 
szerint a szociális problémáikat is 
orvosolni. 

Dr. Osvai László

ségben. Egy évvel a halála után 
jelent meg nálam a lánya, hogy  
az édesapja ezt nekem szánta.  
A parátuszok sok helyről származ-
nak, a feleségem és édesanyám 
rendelőjéből. Ezek itt-ott kallód-
tak, de úgy gondoltam, a szobám-
ban jó helyük lehet. A rajz Márk 
fiam alkotása. Főleg ügyeletben 
adtak ezek a rajzok, tárgyak erőt. 

Mint országos szakfőorvostól 
kötelező megkérdeznem, ho-
gyan látod a tüdőgyógyászat 
jövőjét, hiszen meghatározó sza-
vad lehet ennek alakításában.
Úgy látom, hogy a szakma veze-
tése keresi a kitörési pontokat. Az 
egyetemeken kevés a pulmonoló-
giai óraszám. Az egyetemek küz-
denek, hogy a pulmonológiát meg 
tudják szerettetni a hallgatókkal. 
Már ott meg kellene fogni a leen-
dő kollégákat, megmutatni nekik 
a szakma szépségeit. A rezidensek 
túlterheltek, túl sok beteget kell 
ellátniuk, nincs elég idejük egy-
egy problémában való elmélyü-
lésre. A Korányi a lehetőségekhez 
képest nagy figyelmet fordít arra, 
hogy mindenki eljusson a speciális 
képzési helyekre. Intézeti szabály, 
hogy minden fiatal fél évet töltsön 
el a bronchológián az alapjártas-
ság megszerzése céljából. 

A belgyógyász és tüdőgyógyász 
szakvizsgádon kívül onkológus 
is vagy. Mi ennek a választásnak 
a története?
Ezt a választást meghatározta, 
hogy a bronchológiai osztályon, 
a többi osztályhoz képest is több 
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BEVEzETÉS

2018 augusztusában lehetőségem nyílt arra, 
hogy egy hónapot a leuveni egyetem cisztás 
fibrózis kutatólaboratóriumában töltsek, ahol 
a kórkép új terápiás lehetőségeit vizsgáltuk. 
Ezek közé tartozik az ivacaftor (VX-770, Kaly-
deco®), a lumacaftor (VX-809) és a kettő kom-
binációja (Orkambi®). Az ivacaftor elsősorban a 
G551D mutációval rendelkező cisztás fibrózisos 
betegek terápiájában hatásos gyógyszer, de 
számos más mutációnál is alkalmazzák (vizs-
gálatunkban az S1251N génmutációval rendel-
kező beteg mintájánál használtuk). 

Az ivacaftor volt az első cisztás fibrózisban al-
kalmazott gyógyszer, amely a betegség oká-
nak kezelésére és nem a tünetek enyhítésére 
szolgált. Az ivacaftor egy úgynevezett poten-
ciátor molekula, mely közvetlenül a CFTR csa-
tornához kötődik, ezáltal fokozza az ioncsator-
na kapuzási mechanizmusát, serkentve ezzel 
a kloridtranszportot. A kloridionok nátriumio-
nok és víz kíséretében a mirigyek lumenébe 
távoznak, míg a nyák eléri végső viszkozitását. 
Az ivacaftor tehát a nyák besűrűsödését, ezál-
tal a külső elválasztású mirigyek kivezető csö-
veinek elzáródását akadályozza meg (1. ábra).

RITKA VAGY ALULDIAGNOSZTIZÁLT BETEGSÉG?
Tapasztalataim a leuveni egyetem
cisztás fibrózis kutatólaboratóriumában
Dr. Kamocsai Márta
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Pulmonológiai Osztály, Győr

1. ábra: Az ivacaftor hatásmechanizmusa (Cl- = kloridion; NBD = nucleotide binding domain)
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A kombinált készítményt (lumacaftor/iva-
caftor [Orkambi®]) az F508del homozigóta mu-
tációjával rendelkező betegeknél alkalmazzák. 
Az ivacaftor komponens emeli az epiteliális 
sejtfelszínen elhelyezkedő CFTR fehérje aktivi-
tását, míg a lumacaftor a sejtfelszínre vándorló 

CFTR fehérjék számának növeléséért felelős. 
A két komponensnek szinergikus hatása van 
egymásra (2. ábra). Az Orkambi® adása májbe-
tegek esetében fokozott óvatosságot igényel, a 
májfunkciós értékek kontrollja javasolt a készít-
mény alkalmazásának első három hónapjában.

2. ábra: A cisztás fibrózis esetén alkalmazott új szerek (lumacaftor, ivacaftor) hatásmechanizmusa. Az Orkambi® a két szer kom-
binációja, és két lépcsőben hat. A lumacaftor segít abban, hogy a hibás fehérje eljusson a megfelelő helyre, az ivacaftor pedig 
helyreállítja a kloridcsatorna nyitott állapotának időtartamát, növeli az aktivitását, és végső soron megnöveli a kloridcsatorna 
vezetőképességét, a kloridionok, és velük együtt a víz átjutását. Az átírásra ható szerek (pl. ataluren) fokozzák a korai terminációs 
kodon átírását és növelik az éretlen fehérje termelését. A korrektor szerek a transzláció után avatkoznak be a folyamatokba: 
a CFtR fehérje különböző doménjeihez kötődve növelik annak stabilitását és csökkentik a degradációját (p-tM = transzláció 
utáni modifikációk, Gt = Golgi testek, ER = endoplazmatikus retikulum).

géntranszferre
ható szerek

CFTR fehérje

korrektor szerek
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3. ábra: A CFtR mutációval nem rendelkező betegnél az organoidok duzzadása már a vizsgálat elején megindul, 
így a hozzáadott anyagok egyike sem okozott szignifikáns változást a kiindulási állapothoz képest.
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VIzSGáLATOK

A laboratóriumi vizsgálat során a bélrendszer-
ből (rectumból) származó, néhány milliméte-
res, biopsziával nyert mintákkal dolgoztunk. 
Fontos, hogy a mintákban minél több crypta 
legyen, mert ezekben találhatóak az őssejtek, 
amelyeket úgynevezett organoid formában te-
nyészteni kezdtünk. Az egyéni szövetmintákon 
a már kifejlesztett gyógyszerek hatását kezd-
tük el vizsgálni. A vizsgálat kezdetétől figyel-
tük, hogy az organoidoknak volt-e lumene. Ha 
volt, az azt jelentette, hogy a víz képes bejutni 

az organoidokba, a kloridcsatorna működik, 
tehát a vizsgálati alany nem cisztás fibrózisos 
vagy csupán enyhe cisztás fibrózis mutációval 
rendelkezik. Cisztás fibrózisos betegnél a csa-
torna nem működik, emiatt az organoidok na-
pok múlva sem indulnak duzzadásnak.

A mintákat FIS módszerrel (Forskolin Induced 
Swelling) is vizsgáltuk. A forskolin a kutatóla-
borok által gyakran használt vegyület, mely az 
adenilát-cikláz stimulálása révén emeli a cAMP 
szintjét. Forskolint adtunk a mintákhoz, és fi-
gyeltük, hogy ennek hatására duzzadásnak 

forskolin forskolin + ivacaftor + lumacaftor

4. ábra: A CFtR mutációval nem rendelkező betegnél az organoidok duzzadása már a vizsgálat elején megindul, 
így a hozzáadott anyagok egyike sem okozott szignifikáns változást a kiindulási állapothoz képest.

5. ábra: A heterozigóta cisztás fibrózisos betegnél a forskolinhoz adott ivacaftor jelentős mértékű duzzadást 
eredményezett az organoidokban, tehát az ivacaftor hatására ion- és víztranszport történt a lumen belsejébe.
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6. ábra: A heterozigóta cisztás fibrózisos betegnél a forskolinhoz adott ivacaftor jelentős mértékű duzzadást 
eredményezett az organoidokban, tehát az ivacaftor hatására ion- és víztranszport történt a lumen belsejébe.

forskolin forskolin + ivacaftor

indulnak-e az organoidok. A forskolin mellett 
forskolin + ivacaftor, forskolin + lumacaftor és 
forskolin + ivacaftor + lumacaftor kombináci-
ókkal is elvégeztük ugyanezt a vizsgálatot két 
cisztás fibrózisos (egy F508del homozigóta, il-
letve egy F508del/S1251N heterozigóta) beteg 
szövetmintáit kontrollként használva.

A CFTR mutációval nem rendelkező beteg-
nél az organoidok duzzadása már a vizsgálat 
elején megindul, így a hozzáadott anyagok 
egyike sem okozott szignifikáns változást a ki-
indulási állapothoz képest (3. és 4. ábra).

A heterozigóta cisztás fibrózisos betegnél a 
forskolinhoz adott ivacaftor jelentős mértékű 
duzzadást eredményezett a forskolinhoz ké-
pest a vizsgált organoidokban, tehát az ivacaf-
tor hatására ion- és víztranszport történt a lu-
men belsejébe (5. és 6. ábra). A vizsgálat pre-
diktív jelentőségű lehet, és ennek segítségével 
a vizsgált páciensnél a jövőben személyre sza-
bott kezelést tudunk beállítani. 

A homozigóta cisztás fibrózisos betegnél a 
forskolinhoz adott kombinált készítmény szin-
tén jelentős mértékű duzzadást eredménye-

7. ábra: A homozigóta cisztás fibrózisos betegnél a forskolinhoz adott kombinált készítmény (ivacaftor + lumacaftor) 
jelentős mértékű duzzadást eredményezett.
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zett a monokomponensű forskolinhoz képest 
(7. és 8. ábra), amely ugyancsak prediktív érték-
kel bír a vizsgált beteg jövőbeli terápiájának 
tekintetében.

ÖSSzEFOGLALáS

A kutatás végső célja az, hogy a jövőben eze-
ken az organoidokon kipróbált és hatásos 
gyógyszereket a beteg később klinikai vizsgá-

lat keretében kapja meg, amely egy új és sze-
mélyre szabott kezelést tesz lehetővé. 

IRODALOM
1. Dekkers J, Wiegerinck C, de Jonge H, et al. A functional CFTR 
assay using primary cystic fibrosis intestinal organoids.  J Cyst Fi-
bros 2012; 11: S32.
2. Dekkers JF, Berkers G, Krusselbrink E, et al. Characterizing re-
sponses to CFTR-modulating drugs using rectal organoids de-
rived from subjects with cystic fibrosis. Sci Transl Med 2016; 8(344): 
344ra84.

8. ábra: A homozigóta cisztás fibrózisos betegnél a forskolinhoz adott kombinált készítmény (ivacaftor + lumacaftor) 
jelentős mértékű duzzadást eredményezett.

forskolin forskolin + ivacaftor + lumacaftor
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kerékpározás kedvező egészségha-
tása ma már közismert1,2. A városi 
kerékpárutakat a legtöbb helyen 
kellemes fasorok szegélyezik. E 

zöldterületek jelentős szerepet töltenek be a 
kerékpárosok egészségvédelmében pormeg-
kötő3,4 és árnyékoló hatásuk révén5. Esztétikai 
értékük sem elhanyagolható szempont, hiszen 
motiválják a kerékpározókat6. Ugyanakkor fel-
merül annak a lehetősége, hogy allergén pol-
lenadó fákkal szegélyezett kerékpárutakon a 
sportolók nagyobb allergénterhelésnek van-
nak kitéve. Mivel a kerékpárosok mozgás köz-
ben fokozott légcserét végeznek, így a szerve-
zetükbe jutó allergénmennyiség is nagyobb7. 
Az allergénhatást tovább fokozza, ha a kerék-
párutak forgalmas utak mentén vezetnek, ahol 
a pollenszemek allergenitását a kémiai lég-
szennyező anyagok növelik8-10. 

A városi lakosságot érő pollenterhelés csök-
kentése a megelőzés egyik fontos eszköze, 
amelynek alapja az allergén pollenadó források 
ismerete. A pollenterhelésről a légkör pollen-
koncentrációjának műszeres mérésével (pollen-

csapdákkal) tájékozódunk, azonban az egyes 
zöldterületek esetében erre egy másik módszer 
is rendelkezése áll. Egy adott terület növényze-
tének felmérésével szintén következtethetünk a 
(főként lokális) pollenterhelésre11. A zöldterüle-
tek allergénterhelésének ilyen jellegű felméré-
sét ezidáig csak parkok esetén végezték el12,13. 
Azonban az utcai fasorok allergénterhelése is 
fontos kérdés, még inkább, ha azok városi futó- 
vagy kerékpárutak mentén találhatóak. 

E megfontolások alapján a fővárosi kerék-
párutak allergénterhelésének felmérését állí-
tottuk jelen vizsgálatunk célkeresztjébe. A vizs-
gálatainkhoz tíz jelentősebb forgalmú buda-
pesti kerékpárút fakataszteradatait használtuk 
fel, amelyet a FŐKERT Nonprofit zrt. bocsátott 
a rendelkezésünkre. A területválasztás a ke-
rékpárút menti gépjárműforgalom, továbbá a 
kerékpárforgalom figyelembevételével történt 
(1. ábra). Mintaterületeink: Andrássy út, Bem 
rakpart, Esze Tamás utca, Kós Károly sétány, 
Könyves Kálmán körút, Nánási út, Olof Palme 
sétány, Szentendrei út, Szilágyi Erzsébet fasor, 
Vajdahunyad vára kerékpárút.

A kerékpárutak allergén pollenterhelése

FŐVÁROSI KÖRKÉP
Magyar Donát1, Mányoki Gergely1, Udvardy Orsolya1, Kajtor-Apatini Dóra1,  
Szigeti Tamás1, Orlóci László2 
1Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest
2Eötvös Loránd Tudományegyetem Botanikus kertje (Füvészkert), Budapest

A
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Az áttekintést adó fajelegyarány-vizsgálat-
hoz valamennyi fent felsorolt terület faegye-
dére (törzs) vonatkozó adat felhasználásra ke-
rült. A taxonok allergenitását a szakirodalom 
figyelembevételével soroltuk be a megfelelő 
allergenitási fokozatba (részletesen lásd Má-
nyoki G. és munkatársai vizsgálatában14). Fon-

tos megjegyeznünk, hogy az egyes növények 
potenciális allergenitásának megállapítása és 
kategóriába sorolása sok esetben nem egy-
értelmű a szakirodalomban fellelhető ellent-
mondások miatt. Ez abból ered, hogy az egyes 
szerzők más-más szempontokat vettek figye-
lembe az értékek megállapítása során. 

1. ábra: Budapest útjainak kerékpáros-forgalma. A főváros 2019-es Heatmap felmérés térképe alapján. 
(forrás: https://kerekparosklub.hu/bringazzamunkaba_hoterkep_2019_teljesev)

2. ábra: Allergenitási fokok szerinti összesített megoszlás a fafajok és faegyedek alapján  
a vizsgált budapesti kerékpárutak mentén (az ábra forrása: Mányoki G. és munkatársai14)
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EREDMÉNyEK 

A vizsgálatban szereplő tíz kerékpárúti fasor 
összesen 2355 faegyede mintegy 60 taxonba 
(faj, fajta és kertészeti változat) sorolható be. A 
taxonok 17%-a tekinthető erősen allergénnek, 
amelyek közül kiemelendő a kőris, a platán és 
a zöld juhar. A fajok 32%-a közepesen allergén; 
az enyhén vagy alig allergének a fajok 51%-át 
adják. Az egyedek számát tekintve a helyzet 
némileg kedvezőtlenebb: a fák fele erősen al-
lergén taxonba tartozik (ez 1175 db példányt 
jelent). Közepes allergenitással bír a fák 31%-a 
(732 db). Enyhén vagy alig allergén fák csupán 
az esetek 19%-ában fordultak elő (448 db) a 
vizsgált fasorokban (2. ábra). 

Az allergén fafajok elegyarányában jelen-
tős eltérés van az egyes kerékpárutak között, 
így ebből adódóan az allergénterhelésben 
is nagy különbségek lehetnek. A 3. ábrán az 

allergenitási fokok szerinti megoszlásokat tün-
tettük fel. A fasorok többségében a közepesen 
allergén fajok dominálnak. Viszont az erősen 
allergén faegyedek aránya magasnak tekint-
hető a Könyves Kálmán körúton, a Szentendrei 
úton és az Andrássy úton; ez utóbbiban túlnyo-
mórészt kőrisek szerepelnek. A kőrisallergiá-
soknak mindenképpen érdemes számításba 
venni ezt a tényezőt a pollenszezonban, ami-
kor is az Andrássy utat érdemes elkerülniük. 
Az Andrássy úton a fajok száma is kevés, mind-
össze négy faj van jelen. A fafajokban leggaz-
dagabb fasor a Szentendrei út, itt mintegy 30 
különböző faj található a kerékpárút mentén. 
Az alacsony biodiverzitás sok esetben a fasor 
védett, városképi jellegének fenntartásából 
következik – itt elég csak az impozáns platán-
fasorokra gondolnunk. Ezeknél a homogén 

3. ábra: Allergenitási fokok szerinti megoszlások (a,b,d); az allergenitás szerinti csoportok előfordulása (c)  
(egyedszám) a budapesti kerékpárutakon (az ábra forrása: Mányoki G. és munkatársai14)



| AMEGA18 2019. DECEMBER

ALLERGOLÓGiA

állományoknál a pollenkibocsátás nagyobb 
lehet, de emellett a növényvédelmi járványok 
kockázata is jelentősebb. 

A várostervezés növényzettelepítési gya-
korlatát sokáig a gazdasági és kertészeti szem-
pontok határozták meg (pl. a fák várostűrő 
képessége). Mivel azonban az allergiás megbe-
tegedések napjainkra tömegessé váltak, szük-
ségszerű, hogy a kertészeti szempontok mellett 
a közegészségügyi szempontok is megjelenje-
nek. E területen a kertészeti és az egészségügyi 
szakemberek együttműködése kulcsfontossá-
gú. A zöldfelületek pollenterhelése kapcsán 
az eredmények megfelelő kommunikációjára 
is ki kell térnünk. Nagyon fontos hangsúlyozni, 
hogy a növényzet allergológiai felmérésének 
nem célja a fák kivágatása. Kerülni kell minden 
olyan félreérthető kijelentést, ami esetleg eh-

hez vezetne. A cél az egészségtudatos zöldfe-
lület-tervezés kialakítása, és azon nemesített 
növényfajták, változatok előtérbe helyezése, 
amelyek az alapfajhoz képest számottevően 
kevesebb pollent bocsátanak ki15,16. E szem-
pontok figyelembevételével ajánlás is készült, 
amely tartalmazza, hogy mely fafajok, illetve 
fajták telepítése javasolt és melyeké kerülendő 
a városi környezetben17.
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lig hiszem el, hogy már az 
55. kongresszusánál tart a 
Gyermektüdőgyógyász Szekció!
Mint eddig minden évben, 

a szervezők idén is kitűnő munkát vé-
geztek. Ezért elsősorban a miskolci 
gyermektüdőgyógyászoknak, főként Sós 
Andreának és Demeter Botondnak tartozunk 
köszönettel. A helyszín kijelölése is remekül 
sikerült. Egerszalók az egri borvidéken találha-
tó, fő nevezetességei a sódomb és a 200 éves 
– napjainkban múzeumként, de 1960-ban 
még lakóhelyként szolgáló – barlanglakások. 
Az előadások a közvetlenül a gyógyfürdőre 
épülő, és a falutól kb. 1 kilométerre lévő Saliris 
Resort Spas Konferencia hotelben voltak, 
melynek külföldies hangzású neve ellenére 
magyar tulajdonosa van. A 200 résztvevő leg-
nagyobb része is ebben a hotelben lakott.
A konferencia november 7-én délután kezdő-
dött és 9-én délig tartott. Valamennyi referá-
tum és előadás magas színvonalú volt, ezért 
úgy érzem, nincs okom arra, hogy közülük 
önkényesen válogassak, így valamennyiről 
beszámolok. 
Közvetlenül az ünnepélyes megnyitó után 
Kovács Lajos, a Semmelweis Egyetem I. sz. 
Gyermekgyógyászati Klinika munkatársa tar-
totta meg referátumát a perinatális intenzív 
osztályokon, többnyire kis súlyú újszülötteken 
végzett bronchoszkópos beavatkozásairól. En-
nek apropóját az adta, hogy idén (elsősorban 
a magyar gyermekeken Bécsben végrehajtott 

tüdőtranszplantácók terén végzett úttörő munkássága elis-
meréseként) ő kapta a gyermekpulmonológusok által két-
évente odaítélhető Görgényi-Göttche-díjat.
Ezt követően egy 20 perces referátum (Nagy Béla, Deb-
receni Egyetem, Gyermekgyógyászati Klinika) hangzott 
el a mesenchymális őssejtekkel különböző tüdőbetegsé-
gekben végzett kísérletekről. A debreceni munkacsoport 
már évek óta eredményesen foglalkozik e témával, mun-
kájukról kongresszusok mellett magas impakt faktorú fo-
lyóiratokban is beszámoltak. A köldökzsinórból nyerhető 
vérből a mesenchymális őssejtek jól elkülöníthetőek és 
bronchopulmonális dysplasiában (BPD) szenvedő csecse-
mők, ARDS-ben vagy idiopathiás fibrosisban szenvedő 
felnőttek kezelésére is eredményesen használhatók. Ez a ke-
zelés állatkísérletek során, bakteriális fertőzés következtében 
kialakult roncstüdő regenerálása során is eredményes volt. 
Örömmel értesülhettünk róla, hogy a debreceni gyermekkli-
nikán nem csak egy Nagy Béla van. Bene Zsolt és ifjabb Nagy 
Béla korábbi vizsgálataikban megállapították, hogy az emel-
kedett humán epididymis protein 4 (HE4) szérumkoncentrá-

BESZÁMOLÓ
az 55. Gyermektüdőgyógyász Kongresszusról
Dr. Endre László
Vasútegészségügyi Központ, Budapest
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ciója (mint új biomarker) cisztás fibrózisban (CF) 
szoros összefüggést mutatott a tüdőbetegség 
súlyosságával. Azt is felismerték, hogy ivacaftor 
kezelés során jelentősen csökkent a HE4 szintje 
a G551D-CFTR mutációt hordozó CF-es bete-
gekben. További vizsgálataik során az is kide-
rült, hogy az F508del-CFTR-t expresszáló CF-es 
bA CFTR fehérje működése az NF-κB útvonalon 
keresztül képes befolyásolni a HE4 expresszió 
mértékét CFBE sejtekben.
Kincs Judit (Semmelweis Egyetem I. sz. Gyer-
mekgyógyászati Klinika) és munkatársai egy 
rendkívül súlyos állapotú, meningitisben, 
pleuropneumoniában és szepszisben szen-
vedő, normális immunglobulin státuszú 
betegükön (az ún. alternatív útba tartozó) 
komplement hiányon alapuló Pneumococcus 
fertőzést állapítottak meg. A beteg végül 8 
napos intenzív kezelést követően gyógyult (és 
ezt követően amoxicillin profilaxist kapott).
Ezt követően Papp János, a Borsod-Aba-
új-zemplén Megyei Kórház Gyermekse-
bészeti és Gyermek-intenzív Osztály mun-
katársaival közösen tartott két előadást a 
pleuropneumoniában, majd a primer spontán 
pneumothoraxban (ptx) szenvedő gyermekek 
kezeléséről. Ők kétnaponta végeznek ultra-
hangvizsgálatot a pleuritis mértékének nyo-
mon követésére. általában két vastag drén-
csövet helyeznek be, de 68 esetből 12-ben így 
is thoracotomia és decorticatio elvégzésére 
kényszerültek. A spontán ptx fiúkon ötször 
gyakrabban fordult elő, mint lányokon, a mell-

kasi szívást 4-6 napig folytatták, de ismétlő-
dés esetén operálni kellett.
Ezt követően Orosz Orsolya (Debreceni Egye-
tem, Gyermekgyógyászati Klinika) budapesti 
és törökbálinti munkatársaival azt hangsú-
lyozta (az előadást Laki István tartotta), milyen 
fontos, hogy a CF gondozásában és a kórisme 
felállításában genetikus is részt vegyen. A ha-
zánkban nyilvántartott CF-es betegek közül 
227-nek volt bizonytalan a genetikai diagnó-
zisa, és a pontos utóvizsgálatok során közülük 
17-ről kiderült, hogy számukra hasznos lenne 
az ivacaftor kezelés.
Stankovics Gergely és munkatársai (Pécsi Tudo-
mányegyetem Gyermekgyógyászati Klinika) 
egy 1480 grammal született koraszülött sú-
lyos, többszöri transzfúziós kezelést igénylő 
(haemolyticus) anaemiájának hátterében CF-t 
talált. A szakirodalom szerint néha ez lehet a 
CF első tünete.
A szekció utolsó előadásában Gyurkovits 
Kálmán (Mosdós) azt hangsúlyozta, hogy a 
mai modern képalkotó és laboratóriumi vizs-
gálatok mellett sem nélkülözhetjük a részle-
tes anamnézisfelvételt és a gondos fizikális 
vizsgálatot. Bizonytalan, hosszú ideig tartó 
(gyakran nem is súlyos) panaszok hátterében 
érdemes gondolni Chlamydia, Mycoplasma 
vagy Legionella fertőzésre is. Saját betegei 
közül három legionellosisban szenvedőt is-
mertetett.
A közös vacsora előtt két (Nutricia által 
szponzorált) előadást hallhattunk arról, hogy 
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mennyire fontos a tápláltsági állapot a CF-
es betegek kórlefolyásában. Laki István azt 
hangsúlyozta, hogy a CF-ben szenvedők ener-
giaszükséglete a velük azonos korú és súlyú 
gyermekekének a 150%-a, és az alacsony 
súlyú CF-es betegek légzésfunkciója rosszabb, 
mint a magasabb súlyúaké. Gyakran, kis ada-
gokban kell táplálni a CF-es csecsemőket 
(egyébként később is) és a táplálék könnyen 
emészthető, kalóriadús legyen.
A következő nap kora reggel az általam 
leginkább kedvelt allergológiai szekci-
óval kezdődött. Papp Gábor szigetvári 
gyermektüdőgyógyász minden allergológiai 
és gyermektüdőgyógyász kongresszuson ki-
váló előadásokkal szerepel. Most sem volt ez 
másként. Első előadásában azt hangsúlyozta, 
hogy az allergiás betegségek máig egyetlen 
oki kezelése a hyposensibilisatio. Ennek ered-
ményessége nagymértékben függ attól, hogy 
a megfelelő allergént használjuk-e. Ő a bete-
gein a molekuláris diagnosztika lehetőségeit 
maximálisan kihasználva a megfelelő beteg-
nek a megfelelő készítményt adja (így nem 
csoda, hogy eredményesen). Másik előadásá-
ban arról számolt be, hogy Szigetváron kol-
légáival a nyílt ételterheléseket végzik. Ennek 
persze feltétele a jól képzett csapat mellett az 
anafilaxiás sokk elhárítására való felkészültség 
és a megfelelő konyhai háttér is. A legutóbbi 
10 év alatti 111 nyílt terhelésből 74 pozitív lett 

a 37 negatív mellett. A 24 – valamilyen mag-
gal végzett – terhelés közül 8 súlyos reakciót 
okozott. Asztmában szenvedőkön nem vé-
geznek ilyen terhelést. Az is jó ötlet, hogy az 
otthon jelentkező esetleges bőrtünetekről a 
szülők fényképes dokumentációját kérik.
Réthy Lajos (Heim Pál Országos Gyermek-
gyógyászati Intézet, Budapest) a tőle „már 
megszokott” molekuláris diagnosztikai elő-
adással kedveskedett. Újdonság volt, ahogyan 
térképen bemutatta, hogy az országban 
szinte már minden megyében van olyan la-
boratórium, amely képes ezen molekuláris 
allergológiai vizsgálatok elvégzésére, sőt eh-
hez, megfelelő szemléletváltozás esetén (pl. 
ne kérjünk feleslegesen nagy allergénpanellel 
specifikus IgE vizsgálatokat) az anyagi háttér 
már most biztosított lenne. Budapesten a 
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyá-
szati Klinika megrendelése alapján jelenleg 
is a biztosító által finanszírozott a méh- és 
darázscsípés, a tej, a tojás és a földimogyoró 
allergia molekuláris diagnosztikája.
Csáki Csilla (Svábhegyi Gyermekgyógyintézet, 
Budapest) 13 gyermeken végzett alumínium-
hidroxidhoz adszorbeált pázsitfű allergoiddal 
subcutan módszerrel hyposensibilizáló ke-
zelést. Ennek hatására a gyermekek tüneti 
gyógyszer használata csökkent, teljesítő ké-
pességük javult. Mellékhatásként legfeljebb 
helyi fájdalom és duzzanat lépett fel.
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Harangi Ferenc (Szekszárd) – a tavalyi nagy-
szerű gyermektüdőgyógyász kongresszus 
házigazdája – nagy gyakorlati jelentőségű 
előadást tartott az atopiás dermatitisben 
szenvedő gyermekek bőrének különböző 
emolliensekkel történő ápolásáról. Megta-
nulhattuk, hogy nappalra krémeket, éjjelre 
kenőcsöket érdemes használni. Néhányan 
meglepődtünk azon is, hogy az ártalmat-
lannak tartott Unguentum hydrophilicum 
nonionicumban is van például paraben és 
alkohol is.
Nagy Adrienn (Heim Pál Országos Gyermek-
gyógyászati Intézet, Budapest) igen alapos 
utánajárással kiderítette, hogy egyik 12 éves 
betegénél miért jelentkezett arcpír, valahány-
szor budesonidot lélegzett be. Kiderült, hogy 
vivőanyagként a laktóz mellett tejfehérje is le-
het benne, és a gyermek erre volt allergiás. A 
por alakú hatóanyagot tartalmazó szereknek 
csupán 0,2%-a a valódi hatóanyag, a többi 
(99,8%) segédanyag, aminek nagy része laktóz 
és ez tejfehérjével szennyezett lehet.
A kávészünet előtt, a Berlin-Chemie/A. Mena-
rini szimpóziumon Novák Zoltán (Szegedi 
Tudományegyetem, Gyermekgyógyászati Kli-
nika) megerősítette azt az értesülésünket, mi-
szerint a bilasztin 6 éves kor felett mindenféle 
allergiában szenvedő gyermeknek biztonsá-
gosan és eredményesen adható. Molnár Valé-
ria (a Berlin-Chemie/A. Menarini munkatársa) 
a 12 évesnél idősebb asztmás gyermekek 
számára az inhalációs szteroid (ICS) + hosszú 
hatású hörgőtágító (LABA) tartalmú készítmé-

nyek adását javasolta, ezen belül is elsősorban 
a fluticason furoátot (ez tovább marad a sejte-
ken, mint a fluticason propionát) és vilanterolt 
(béta2-receptor szelektivitása magas, 3 perc 
alatt hat és a hatástartama hosszú) tartalmazó 
készítményt.
A krónikus légúti betegségekről szóló szekció 
első előadása (Uhereczky Gábor és munka-
társai, Heim Pál Országos Gyermekgyógyá-
szati Intézet, Budapest) az 5 éves kor alatt 
észlelhető asztma diagnosztikus és kezelési 
nehézségeiről szólt. Asztmára hajlamosító 
tényező az atopiás örökletes háttér mellett a 
korai életkorban kimutatható szenzibilizáció 
és a csecsemőkori rhinovirus fertőzés. Asztma 
állapítható meg, ha valakinek legalább 3× 
volt béta-mimetikumra jól reagáló obstruktív 
epizódja. Jó lenne a kezelést már 1–3 éves 
életkor között elkezdeni, de egyelőre nincs 
erre alkalmas gyógyszer, másrészt a kórisme 
felállítása is az esetek túlnyomó többségében 
később történik meg. Mindenesetre az ICS két 
hónapig történő folyamatos használata feltét-
lenül javulást kell, hogy eredményezzen, ha a 
kisded valóban asztmában szenved.
Laki István (Törökbálint) is az ICS nagyon 
kedvező hatását ismertette. Az asztma keze-
lésével foglalkozó nemzetközi ajánlás (GINA) 
2019-ben javasolta először, hogy már az 
enyhe asztmában szenvedők is használjanak 
szteroid belégzést a tüneti hörgőtágító mel-
lé. Azok között, akik budesonid + formoterol 
kombinációt használtak tüneti gyógyszerként, 
67%-kal csökkent az exacerbációk gyakorisá-
ga. 6 évesnél fiatalabb gyermekek számára is 
ICS-t javasolnak a gyors és rövid hatástartamú 
hörgőtágító mellé.
Tálosi Gyula és munkatársai (Kecskemét és 
Szeged) a nagyon kis súllyal született koraszü-
löttek 7 éves korukban történő légzésfunkciós 
vizsgálatát végezték el. Azt találták, hogy 
értékeik a velük azonos súlyú és életkorú 
(nem koraszülött) gyermekek normál érték-
tartományának az alsó határán mozogtak, és 
a BPD-ben szenvedettek értékei nem voltak 
rosszabbak a többi volt koraszülötténél. A 
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gyermekek kognitív funkciói és légzésfunkciós 
értékei nem függtek össze.
Madarasi Anna és munkatársai (Szent János 
Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, 
Budapest) 56 BPD-ben szenvedő koraszülött 
kezelési nehézségei kapcsán elmondta, hogy 
míg 2015-ben még átlagosan 88 napig adták 
a már gépi lélegeztetést nem igénylő koraszü-
lötteknek a salbutamol belégzést, 2018-ban 
már „csak” 59 napig. Az ICS kezelés nem volt 
eredményes, de nem is ajánlott, mert később 
cerebrális parézist és motoros diszfunkciót 
okozhat. Nagyon fontos viszont a megfelelő 
táplálás.
Endre László (Vasútegészségügyi Központ, 
Budapest) a saját és nemzetközi tapasztalatok 
alapján arra a következtetésre jutott, hogy 
a cseppfertőzéssel terjedő légúti fertőzések 
megelőzésére alkalmas a baktérium sejtfal 
kivonatot tartalmazó készítmény és/vagy a 
cinket is tartalmazó multivitamin készítmény 
kúraszerű alkalmazása. A (nemcsak légúti) 
vírusos betegségek kezelésére és megelő-
zésére jó szer egy szintetikusan előállított 
inozin származék. Számos gyógynövényből 
(pl. laska-osztriga gomba, kurkuma, afrikai 
muskátli gyökér, bíbor kasvirág, fekete bodza, 
csipkebogyó) készített kivonatot világszerte 
eredményesen használnak a különböző légúti 
gyulladások megelőzésére, valamint gyorsabb 
és sikeresebb gyógyítására. A vitaminok közül 
elsősorban a D és a C vitaminnak, a nyomele-
mek közül főként a cinknek és szelénnek van 
ilyen védő hatása.
Az ebéd előtti egy órában Gács Éva és mun-
katársai (Heim Pál Országos Gyermekgyógyá-
szati Intézet, Budapest) konferenciáink törté-
netében először, a hallgatóságot is bevonva, 
interaktív kvíz esetbemutatásokat tartottak.
November 8-án az ebéd utáni első szekció 
a légúti fertőzésekről szólt. Fodor Anna és 
munkatársai (Semmelweis Egyetem I. sz. 
Gyermekgyógyászati Klinika) két köhögős 
csecsemő köhögésének hátterében 
Bordatella pertussis, illetve Chlamydia 
trachomatis fertőzést talált. Az alkalmazott 

antibiotikus (azithromycin) kezelés hatására 
mindketten gyógyultak.
A tuberkulózis napjainkban Magyarországon 
már korántsem népbetegség, gyermekkori 
előfordulása pedig kifejezetten ritka. Fekete 
Ákos és munkatársai (Miskolc) két olyan 
koraszülött esetét ismertették, akiknek az 
édesanyja aktív tbc-ben szenvedett (egyik 
anya a szülés után két héttel miliaris tbc 
és agyi thrombosis miatt elhunyt), de a 
gyermekek tbc-je nem igazolódott, ennek 
ellenére profilaktikus kezelést kaptak.
A Törökbálinton dolgozó Győrfy Ágnes és 
munkatársai előadásukban arra hívták fel a 
figyelmet, hogy a gyermekkori tbc hazánkban 
ugyan ritka betegség, de sajnos még nem 
tűnt el. Két serdülő korú tbc-s betegük révén a 
kontaktszűrés jelentőségét hangsúlyozták.
Maráczi Veronika és munkatársai (Heim Pál 
Országos Gyermekgyógyászati Intézet, 
Budapest) egy rendkívül súlyos Legionella 
pneumophila fertőzésben szenvedő, gépi 
lélegeztetésre szoruló, 3 hónapos csecsemőt 
kezeltek eredményesen a megfelelő 
antibiotikumok és oxigén adása mellett, 6 
napig veno-venosus extracorporalis membrán 
oxigenátorral is.
Kalocsai Krisztina (Szent László Kórház, 
Budapest) az első önálló gyermekkori 
pneumonia kezelési ajánlás megjelenése óta 
eltelt 8 év klinikai tapasztalatairól számolt be. 
Külön kitért a mikrobiológiai diagnosztika 
és az empirikus antibiotikus kezelés 
sajátosságaira.



| AMEGA24 2019. DECEMBER

GYERMEktÜDŐGYÓGYÁSZAt

Az ezt követő Chiesi szimpóziumon Gyűrűs 
Éva (Törökbálint) és Rácz Gábor (Szegedi 
Tudományegyetem, Gyermekgyógyászati 
Klinika) tartottak előadást a CF antibiotikus 
kezeléséről és a nagyon ritka betegségek 
kórismézési lehetőségeiről.
Az esti közgyűlés előtti szekció fő témája a 
bronchológia volt.
Az első előadó az igen nagy gyakorlati 
tapasztalattal rendelkező Grmela Gábor 
(Székesfehérvár) volt. Referátumában 
az intervenciós bronchológia kapcsán 
ismertette a lehetőségeket és ezen belül a 
saját tapasztalatait. Székesfehérváron 2003 
óta működik az intervenciós bronchológiai 
labor. 2004 és 2019 között 895 légúti sztentet 
helyeztek be és egyebek mellett 2012 és 2018 
között 119 pleuroszkópia is történt.
Parázsó Katalin és munkatársai (Miskolc) 
egy 14 éves fiú bal oldali gyengült légzési 
hang miatti kivizsgálása során a panaszok 
hátterében a bal oldali arteria pulmonalis 
ág agenesiáját találták (ez rendkívül ritka, 
veleszületett rendellenesség).
Kapus Katalin és munkatársai (Szegedi 
Tudományegyetem, Gyermekgyógyászati 
Klinika) betege 3 éves korában 
mucopolysaccharidosis miatt őssejt 
transzplantáción esett át. 8 éves korában 
észlelt sipoló légzése a hagyományos 
konzervatív kezelésre nem reagált, ezért 
bronchoszkópia történt, melynek során a bal 
főhörgő 50%-os szűkületét igazolták, emellett 
az S7 és S8 hörgőkben enyhe-mérsékelt fokú 
bronchiectasiát találtak.
Horváth Bernadett és munkatársai (Törökbá-
lint) 15 éves leány betegének 2 éve voltak 

szénanáthás panaszai, amihez az utóbbi időben 
asztmás nehézlégzés és véres köpetürítés 
társult. Vérképében 45% volt az eosinophil 
sejtek aránya, gégészeten műtétre szoruló 
poliposist találtak, a bronchoszkópia során a 
basalis hörgők területéről sűrű, öntvényszerű 
váladék volt leszívható. A négy meglévő tünet 
(perifériás eosinophilia, asthma bronchiale, 
orrmelléküreg betegség és pulmonális 
infiltrátumok) alapján a leány betegségét 
Churg-Strauss szindrómának tartják.
Subicz Ágnes és munkatársai (Törökbálint) 
a modern képalkotó eljárások térhódítása 
következtében visszaszorulóban lévő 
bronchoszkópos vizsgálat diagnosztikus 
és terápiás jelentőségére hivták fel a 
figyelmünket négy esetük kapcsán.
Kongresszusunk utolsó napján a varia szekció 
kongresszusi beszámolókkal kezdődött.
Németh Ágnes (Semmelweis Egyetem II. sz. 
Gyermekgyógyászati Klinika) az ERS 2019. 
évi kongresszusán vett részt, és az ott hallott 
újdonságokat ismertette.
Szabó Hajnalka (Székesfehérvár) 2019 
júniusában Tokióban vett részt a Nemzetközi 
Gyermektüdőgyógyász Kongresszuson. A 
10 plenáris előadás közül az egyik az otthoni 
gépi lélegeztetéssel foglalkozott, Teruo Okano 
professzor pedig az irányított szövettervezés 
(és szövettenyésztés) lehetséges gyógyászati 
alkalmazásairól tartott korszakalkotó 
referátumot. A következő nemzetközi 
gyermektüdőgyógyász kongresszus Thessza-
lonikiben lesz 2020 júniusában.
A hazánkban e területen vélhetőleg a 
legnagyobb tapasztalattal rendelkező 
allergológus, Mezei Györgyi (Semmelweis 
Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika) az 
anafilaxiás esetek nemzetközi osztályozásáról 
tartott előadást. Az anafilaxiát úgy határozzák 
meg, mint egy súlyos, hirtelen generalizálódó 
allergiás vagy hiperszenzitív reakciót, mely 
életveszélyes, vagy akár halálos is lehet. 
Legsúlyoabb formája az anafilaxiás sokk. 
Becsült adatok alapján Európában évente 
1,5–7,9 eset fordul elő 100 ezer lakosonként. 
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Hazánkban 2016 novembere óta ICD-11 
anafilaxia alosztály is kódolható. 
Parázsó Katalin és munkatársai (Miskolc) a 
kisdedkorban gyakori laryngitis subglottica 
okairól beszélt. A rekedtes, „ugató” köhögést 
típusos esetben valamilyen vírus (parainfluen-
za, RS, influenza) okozza, de a visszatérő 
esetek hátterében anatómiai ok, reflux 
betegség, sőt idegentest aspiratio is lehet.
Marsi-Molnár Barbara és Ladányi Anikó 
(Svábhegyi Gyermekgyógyintézet, Budapest) 
felhívták a figyelmünket arra, hogy bizonyos 
anatómiai eltérések – például néhány aortaív 
fejlődési rendellenesség – már méhen belül is 
felismerhető. Ilyen (tünetmentes) betegeket 
saját maguk is gondoznak.
Sándor Zsuzsa (Törökbálint) és munkatársai 
(Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyá-
szati Klinika) három olyan gyermek esetét 
ismertették, akiknek a makacs köhögése 
hátterében viszonylag ritka kórállapot, 
malignus betegség (Ewing-sarcoma, non-
Hodgkin lymphoma, T-sejtes lymphoma) állt.
Vargha Edit és munkatársai (Miskolc) egy 
kevéssé együttműködő családba tartozó, 
serdülő korú, coeliákás leány esetét 
ismertették, akinek súlyos anaemiája (amit 
feltehetően diétahiba okozott) mellett 
pulmonális haemosiderosisa is volt. 
Transzfúzió adására is kényszerültek.
Az ezt követő Thermo Fisher szipoziumon 
Kalocsai Krisztina (Szent László Kórház, 
Budapest) a gyermekkori alsó légúti 
fertőzések ellátása és kezelése során végzett 
procalcitonin tesztek értékeléséről tartott 
előadást.
A konferencia sorrendben utolsó 
(jelentőségében az egyik legfontosabb) 
szekciója az otthoni gépi lélegeztetéssel 
foglalkozott. A bevezető előadást Szabó 
Hajnalka (Székesfehérvár) tartotta a BPD 
előfordulási gyakorisága és a különböző 
non-invazív lélegeztetési formák közötti 
összefüggésről. Az NCPAP (nasal continuous 
positive airway pressure) lélegeztetés 
biztonságos ugyan, de nem csökkentette a 

BPD és a halálozás előfordulását az intubálás-
sal szemben. Ennél még előnyösebb az NIPPV 
(nasal intermittent positive pressure ventila-
tion), amely szignifikánsan csökkentette 
a reintubáció és a légzési elégtelenség 
valószínűségét, de nem volt különbség a BPD 
kockázata szempontjából.
A konferencia szervezésében oroszlánrészt 
vállaló miskolci kollégánk, Demeter Botond 
három betegük (két eset neurogen izomsor-
vadás, egy eset CF) kapcsán arra hívta fel a 
figyelmet arra, milyen fontos lenne, hogy a két 
budapesti intézeten (Semmelweis Egyetem II. 
sz. Gyermekgyógyászati Klinika és Bethesda 
Kórház) kívül az országban több helyen 
is megteremtsék az otthoni lélegeztetés 
feltételeit. Hangsúlyozta, hogy egyértelmű és 
könnyen elérhető betegutakat kell kialakítani 
mind az akut, mind a krónikus betegek 
ellátására, emellett folyamatosan bővíteni 
kellene az indikációs kórállapotok körét.
A két befejező referátum előadói: Czövek 
Dorottya (Semmelweis Egyetem I. sz. 
Gyermekgyógyászati Klinika) és Lorx András 
(Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai 
és Intenzív Terápiás Klinika) az otthoni 
lélegeztetés jelentősége, gyakorlati 
haszna mellett a centrumon belüli ellátás 
nehézségeit sem hallgatták el. 
A kongresszus tanulságait összefoglalva 
elfogultság nélkül megállapítható, hogy a 
hazai gyermektüdőgyógyászok kifejezetten 
aktívak, az előadások témái és színvonala felér 
bármelyik nemzetközi kongresszuséval. A 
résztvevők pedig valóban az utolsó előadás 
utolsó percéig résztvevők és nemcsak 
kirándulók voltak.  



| AMEGA26 2019. DECEMBER

kONGRESSZuSi BESZÁMOLÓ

MACSKAELEDELLEL ALLERGIA ELLEN
A macska okozta allergiás reakciók jelentősen csök-
kenthetők, ha a házikedvencünknek olyan macska-
eledelt adunk, ami anti-Fel d1 immmunglobulint 
(Igy) tartalmaz – állítják a Washington University 
School of Medicine (St. Louis) kutatói. James Wedner 
és munkatársai az elsők, akik nem a beteg ember, ha-
nem a betegséget kiváltó állat kezelésével próbálják 
befolyásolni a kórlefolyást. „Ez egy izgalmas kísérlet. 
Rengeteg macska-allergiás ember él a világon, és az 
eddigi kezelési módszerek nem igazán eredményesek. 
Ráadásul kiderült, hogy hipoallergén macska sem lé-
tezik” – mondta James Wedner. A munkacsoport által 
alkalmazott módszerrel megköthetők a macskából 
kikerülő allergének, és ennek köszönhetően nincs 
szükség az állat eltávolítására vagy a beteg immun-
terápiájára. „Az állat eltávolítására tett orvosi javaslat 
amúgy is szinte lehetetlen feladat elé állítja a beteget, 
aki sokszor nem vallja be, hogy az orvos kérése elle-
nére továbbra is egy szobában alszik a macskájával” 
– tette hozzá James Wedner.
Ez az eljárás igazi áttörést hozhat a macska-allergiás 
betegek kezelésében. Most először tudunk olyan 
biztonságos megoldást kínálni, ami nem jár a macska 
eltávolításával, miközben az allergiás beteg tünetei 
mérséklődnek és az életminősége javul. A kutatók úgy 
csökkentették a macskában lévő allergének szintjét, 
hogy a táplálékához anti-Fel d1 Igy immunglobulint 
adtak. Első lépésként tyúkokat etettek nagy meny-
nyiségű Fel d1 fehérjével, ami a macska-allergiák 
95%-ának az okozója. A tyúkok ezután antitesteket 
termeltek, és olyan tojásokat tojtak, ami anti-Fel d1 
ellenanyagot tartalmazott. Ezeket a tojásokat ezután 
felhasználták a macskaeledel készítéséhez, és ily 
módon olyan táplálékot juttattak a macska szájába, 

z Európai Allergológiai és Klinikai Immuno-
lógiai Akadémia (EAACI) 2019. június 1–5. 
között Lisszabonban, a Kongresszusi Köz-

pontban és a szomszédos Altice Arénában rendezte 
éves kongresszusát, melyen több mint 10 ezren 
vettek részt. „Fedezzük fel az allergia új világát – úton 
az allergia és az asztma precíziós orvoslása felé” volt 
a kongresszus fő témája, amin belül a résztvevők 
megismerkedhettek a modern allergológia és klinikai 
immunológia új módszereivel, az allergének moleku-
láris szerkezetének feltérképezésével, a betegségek 
endotípusaival, valamint az aerobiológia, a genomika, 
a proteomika és a metabolomika új eredményeivel. 
Ezek mind hozzájárulnak az allergiás és immunológiai 
kórképek jobb megértéséhez, illetve a precíziós me-
dicina és a személyre szabott betegellátás irányába 
való továbblépéshez az alapkutatás és a klinikai gya-
korlat terén egyaránt. 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. Minden EAACI kongresszus igazi fel-
töltődést 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 prog-
ramjuk szerint járták be az előadótermeket, de azok is, 
akik a helyszínen találták ki aznapi programjukat, mert 
akadtak igazi gyöngyszemek. A következőkben ezek-
ből mutatunk be néhányat.

A

ALLERGOLÓGUSOK
LISSZABONBAN
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ami az anti-Fel d1 tartalma révén semlegesíteni tudta 
a macska nyálában lévő Fel d1 fehérjét, a macska-al-
lergia fő kiváltóját. Amikor a macska nyalogatja magát, 
akkor az antigén a szőrére tapad. Amikor a kutatók a 
macska bundájáról keféléssel mintát vettek és annak 
antigéntartalmát laboratóriumban megvizsgálták, 
kiderült, hogy az aktív Fel d1 antigén mennyisége 47%-
kal csökkent (P = 0,001). Az anti-Fel d1 orálisan hat, a 
bélben nem fejt ki hatást. Mivel a macskák naponta 
többször is esznek, a macskaeledelnek köszönhetően 
az anti-Fel d1 a szájukban folyamatosan pótlódik. 
Wedner és munkatársai a kettős vak, keresztezett vizs-
gálatukban 11 olyan nem asztmás beteget vizsgáltak, 
akik különböző mértékű pozitív reakciót adtak a fel d1 
antigénre. A résztvevők három különböző alkalommal 
3-3 órát töltöttek el olyan zárt szobában, ahol normál 
macskaeledellel, illetve anti-Fel d1 tartalmú macska-
eledellel etetett macskák által használt takarók voltak. 
Az első héten a normál eledellel táplált macskák taka-
róit tették be minden résztvevőnek. A második héten 
a résztvevőket randomizálták, és egyik csoportjuk 

normál eledellel táplált macskák takaróival, a másik 
csoportjuk az anti-Fel d1 Igy tartalmú eledellel etetett 
macskák takaróival volt összezárva. A negyedik héten 
a résztvevők olyan macskatakaróval lettek összezárva, 
amilyennel a 2. héten nem.
„Közel 36 órába telt, amíg az adott kamrában a meg-
felelő körülményeket létrehoztuk” – mondta James 
Wedner. „Az allergéneket ventillátorok segítségével 
oszlattuk szét egyenletesen a légtérben, és a Fel d1 
szintjét a vizsgálat alatt végig monitoroztuk” – tette 
még hozzá. Ha emelkedett vagy csökkent az allergén 
koncentrációja, vizsgáltuk, hogy az korrelál-e a tünetek 
változásával. A résztvevők a vizsgálati kamrában 15 per-
cenként két-két életminőség-kérdőívet töltöttek ki, a 
Teljes Orr Tüneti Pontszám (Total Nasal Symptom Score, 
TNSS) és a Teljes Szem Tüneti Pontszám (Total Ocular 
Symptom Score, TOSS) kérdőíveket. Az anti-allergén 
eledellel táplált macskák takaróival borított szobában 
mért TNSS pontszámok lényegesen jobbak voltak, mint 
normál macskaeledel esetén (P = 0,035); az orrdugulás 
is enyhébb volt (P = 0,055). Javultak a TOSS pontszámok 
is, de nem szignifikáns mértékben. Mindez igazolta, 
hogy a macska speciális táplálásával is befolyásolható a 
macska-allergiás betegek állapota. Bár a vizsgálat ket-
tős vak módon zajlott, a betegek többsége mégis meg-
érezte és megmondta a vizsgálatvezetőnek, mikor volt 
a normál és mikor a csökkentett allergén tartalmú szo-
bában. A macskáknál semmi jele nem volt annak, hogy 
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bármi módon károsodtak volna az anti-Fel d1 tartalmú 
eledeltől, a kutatók pedig egészen különböző anti-Fel 
d1 koncentrációkat mértek ugyanannak a macskának a 
nyálában.
Az Egyesült Királyságban állati szőr allergia esetén az 
egészségbiztosítás csak azoknak fedezi az immunterá-
pia költségeit, akiknek a foglalkozásukból adódóan kell 
állatok közelében tartózkodniuk, pl. az állatorvosoknak 
vagy a zsokéknak. „Az ötlet nagyon újszerű. Minden a 
macska szájában történik, nem a szervezetében. Egé-
szen zseniális” – mondta Jean Bousquet. „Nyilván még 
több adatra van szükség, de amit eddig láttunk, az na-
gyon jó hír az allergológusoknak” – tette még hozzá.

Satyara E, Wedner HJ. A novel approach to the reduction of cat 
allergen Fel d1 through inclusion of an egg product ingredient 
containing anti-Fel d1 Igy antibodies in the feline diet.  
EMJ Allergy Immunol 2019; 4(1): 40-46.  
European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) 
2019 Congress: Abstract TP1327. Bemutatva: 2019. június 4.

BAKTÉRIUMOKKAL ASZTMA ELLEN
Egy rendszeresen adott, 21 baktériumból álló baktéri-
um-koktéllal csökkenthető az asztmás állapotromlások 
száma iskolás gyermekeknél és óvodásoknál egyaránt 
– derült ki két meta-analízisből. „Azoknál az iskolás 
gyermekeknél, akik rendszeresen kapták a baktérium-

A BŐR MIKROBIOM EKCÉMÁBAN
Az atopiás dermatitis (AD) a nyugati világ népességének 
3-4%-át érinti, és az esetek 20%-a súlyos. A betegek egy 
részénél egy jelenleg fejlesztés alatt álló Janus-kináz (JAK) 
és lép tirozin-kináz inhibitor kombináció (ASN002) csök-
kentheti a Staphylococcus aureus baktériumok számát a 
bőr mikrobiomban. A S. aureus szerepe AD esetén nem 
világos: gyakran izolálják AD betegek bőréről, de egészsé-
geseknél nem fordul elő. Nem valószínű, hogy a S. aureus 
okozza az AD-t, sokkal valószínűbb, hogy az AD esetén 
kialakuló barrier gyengeséget kihasználva szaporodik el. 
A betegek kétharmada jól reagál a JAK-inhibitorokra, de 
jelenleg nem tudjuk megmondani egy adott betegnél, 
hogy ő hogyan fog reagálni a szerre, mert nincsen prog-
nosztikai biomarkerünk. Müncheni kutatók az AS002-nek 
a S. aureus kolonizációra kifejtett hatását vizsgálták a 
különböző súlyosságú AD betegek mikrobiomjában.
A kutatók az AS002-vel végzett fázis 1b vizsgálat ered-
ményeit mutatták be. 36 közepesen súlyos és súlyos AD 
beteget randomizáltak, majd 20 mg, 40 mg és 80 mg per 
os ASN002-t vagy placebót adtak 28 napon át. A 29. napon 
értékelték az Eczema Area and Severity Index (EASI) válto-
zását, és figyelték, hogy volt-e legalább 50%-os csökkenés 
az EASI pontszámban. Emellett a bőr mikrobiomot is vizs-
gálták az első, a 29. és a 43. napon. Lehetséges, hogy a bőr 
mikrobiom, ezen belül is a S. aureus baktériumok száma, 
segít az AD diagnosztikájában és a kezelés megválasztásá-
ban, és hozzájárulhat annak a kérdésnek a megválaszolá-
sához is, hogy egy új kezelési módra ki fog reagálni, és így 
jobban személyre szabott kezelést kínálhatunk. 

Neumann A, Reiger U, Bhattacharyya M, et al. Microbiome 
correlates of success of treatment of atopic dermatitis with the 
JAK/SYK inhibitor ASN002 
EAACI 2019 Congress: Abstract OA0196. Bemutatva: 2019. június 5.
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lizátumot, a felére csökkent az asztma-exacerbációk 
gyakorisága, ami nagyon ígéretes” – mondta Geertje 
de Boer, a rotterdami Franciscus Gasthuis kórház mun-
katársa, a vizsgálat vezetője. A fokozódó érdeklődés a 
humán mikrobiom iránt és annak felismerése, hogy a 
„jó baktériumok” segítik az immunrendszer működését, 
újból ráirányította a figyelmet arra a gyógyszerre, amit 
számos európai országban már sok éve használnak a 
légúti fertőzések, a ziháló légzés és az asztma kezelé-
sére vagy megelőzésére. Az orálisan adott baktérium-
koktélt 10 egymást követő napon kell bevenni, három 
egymás utáni hónapban ismételve. Mindezidáig a 
baktérium-lizátumot alternatív megoldásnak tekin-
tették, és sokan nem vették komolyan. Azonban a két 
meta-analízis eredményei – az egyik Hollandiából, a 
másik Lengyelországból – igazolták, hogy a baktérium-
lizátumnak szignifikáns megelőző hatása van a gyer-
mekek légúti betegségei esetén.  
A koktél a patogén légúti baktériumok inaktív extraktu-
maiból áll. A baktériumokat felmelegítik annyira, hogy 
a sejtes struktúra felbomoljon, de a fehérjeszerkezetek, 
az antigének még ne károsodjanak. A bélbe kerülve 
ezek az antigének aktiválják a dendritikus sejteket, me-
lyek kulcsszerepet játszanak az immunmodulációban, 
stimulálják az antitestek termelődését, hatással vannak 
a Th1/Th2 citokin egyensúlyra, és fokozzák a légúti 
patogénekkel szembeni védelmet. „Rendszeresen 
írom fel ezt a készítményt ‚immunobooster’-ként, az 

immunrendszer működésének felpörgetésére minden 
olyan gyermeknek, akinek nincsen súlyos immunde-
fektusa” – mondta Wojciech Feleszko, a varsói orvosi 
egyetem munkatársa, a lengyel kutatócsoport vezetője. 
„Nem csodaszer, de befolyásolja az immunrendszer 
működését, javítja a fertőzésekkel szembeni védelmet 
és tompítja az allergiás reakciókat” – tette még hozzá. 
A baktárium-koktél alkalmazása mellett Feleszko hat év 
alatt nem észlelt mellékhatásokat, a fiatal asztmás bete-
geknél pedig ritkábbá váltak az állapotromlások.
A holland meta-analízisben de Boer és munkatársai a 
szakirodalom gondos áttekintése után 24 olyan vizsgá-
latot elemeztek, melyek a kiegészítő kezelésként alkal-
mazott baktérium-lizátum hatékonyságáról számoltak 
be a légúti infekciók megelőzésében. Emellett azt talál-
ták, hogy az asztma-exacerbációk száma a placebohoz 
képest szignifikánsan kisebb volt azoknál a 6–18 éve-
seknél, akik baktérium-lizátumot kaptak (P  < 0,00001). 
Felnőtt betegeknél a COPD-exacerbációk gyakorisága is 
23%-kal csökkent (relatív kockázat [RR] 0,77; P = 0,0002).
A holland munkacsoport leírta a baktérium-koktél főbb 
immunológiai hatásait is: csökkenti az IL-4 szintet, nö-
veli az IL-10 és az interferon-gamma szintet, továbbá az 
NKT CD4+ sejtek számát, mely változások mindegyike 
immunológiai szempontból előnyös a légúti megbete-
gedések szempontjából. De Boer munkacsoportja jelen-
leg vonja be a betegeket abba a vizsgálatba, amelyben 
a baktérium-koktél felnőtt légúti betegségekben, 
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elsősorban asztmában kifejtett hatásait és a mikrobiom 
változásait szeretnék elemezni.
A lengyel meta-analízisből kiderült, hogy az óvodáskori 
ziháló légzéses rohamok száma a baktérium-koktéllal 
kezelteknél a felére csökkent. Minden ilyen epizód irre-
verzibilis nyomot hagy a légutak szerkezetében, ezért 
fontos, hogy minél kevesebb ilyen állapotromlás tör-
ténjen kisgyermekkorban. A baktérium-lizátum bizton-
ságos, és csökkenti a zihálással járó epizódok számát, 
ezért jó megoldást jelenthet a kisgyermekek számára. 
A meta-analízisbe vont több vizsgálat esetén nehéz 
volt egyértelműen megállapítani, hogy az exacerbációk 
számának csökkenése az immunmodulációs hatásnak 
vagy a légúti infekciók ritkábbá válásának volt kö-
szönhető. Mindenesetre egyértelműen kiderült, hogy 
bármilyen mechanizmussal is, de a baktérium-lizátum 
megváltoztatja a mukozális immunrendszer működé-
sét, és megelőzi a vírusinfekciókat.
Az Egyesült államokban is nagy betegszámú vizsgá-
latokat indítottak a baktérium-lizátum előnyös hatá-
sainak igazolására, és jelenleg várják az ORBEX (Oral 
Bacterial Extract for the Prevention of Wheezing Lower 
Respiratory Tract Illness) vizsgálat első eredményeit. „A 
modern társadalmakban a gyermekek 30%-a élete első 
évében átesik egy zihálással járó epizódon, és olyan ví-
rusinfekciókon, amiknek teljesen ártalmatlannak kellene 
lenniük” – mondta Fernando Martinez, a University of 
Arizona professzora, az ORBEX vizsgálat vezetője. Ha 
az immunrendszert fiatal életkorban nem stimuláljuk, 
akkor nem tanulja meg, hogyan kell különbséget tennie 
a veszélyes és a veszélytelen jelek között. A mikrobiális 

expozícióra szükség van, ami nyilván jár veszélyekkel, 
de az immunrendszert megfelelően fel kell készíteni a 
környezeti hatásokra. Egy amish közösségekben vég-
zett korábbi vizsgálatból, melyen Martinez is részt vett, 
kiderült, hogy a „paraszti” életmód kiválóan felkészíti 
az immunrendszert (Am J Respir Crit Care Med 2018; 197: 
573-579). Az izolált családi közösségekben, minden 
modern vívmánytól mentesen, a paraszti gazdálkodás 
eszközeivel és állataival szoros kontaktusban felnőve, 
a gyermekeknél nem fordult elő zihálással járó légúti 
betegség. „Az amishoknál gyakorlatilag nincs asztma, 
és erős az immunrendszerük” – mondta Martinez. 
Mivel a paraszti életmód manapság nagyon kevesek 
számára kivitelezhető, olyan megoldásra van szükség, 
ami megismerteti az immunrendszert azokkal a bakté-
riumokkal, amik hatására kialakul ugyanaz a védelem, 
mint a természetes, paraszti környezet hatására. A 
baktérium-lizátumok a megoldás részei lehetnek. Az 
ORBEX vizsgálat, melyben – kétéves intervenció után – 
az első, zihálással járó légúti infekció megjelenési idejét 
rögzítik, 1000 csecsemőnél zajlik, és eredményei három 
év múlva várhatók. 

De Boer GM, Braunstahl GJ. Bacterial lysates as add-on therapy in 
obstructive lung diseases: A systematic review and a meta-analysis. 
EAACI 2019 Congress: Abstract TP0797. Bemutatva: 2019. június 2.

zólkiewicz J, Strzelec K, Ruszczynski M, Feleszko W. Orally 
administered immunostimulants as a prevention of asthma 
exacerbation and wheezing in children - a systematic review. 
EAACI 2019 Congress: Abstract TP1537. Bemutatva: 2019. június 4.

Dr. Rónai Zoltán 
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z MTA Nyelvtudományi Intézetének 
nyelvi tanácsadó szolgálatához nem 
csupán általános, hanem a különféle 

szaknyelvekkel kapcsolatos kérdések is érkez-
nek. Rovatunkban az orvosi nyelvvel, helyes-
írással kapcsolatos megkeresésekből szemez-
getünk. Miként a köznyelvben, úgy az orvosi 
szaknyelvben is a különírás, egybeírás kérdés-
köre okozza a legtöbb problémát, de gyakran 
kérdeznek a hozzánk fordulók a szaknyelvi ala-
kulatok idegenes vagy magyaros írásmódjával 
kapcsolatban is, ahogy az alábbi kérdés-válasz 
válogatásból kiderül.

Kérdés: Intézetünkben a különböző orvosi 
szakmák (bőrgyógyászat, sebészet, szemészet 
stb.) nem osztályként vagy részlegként, ha-
nem ún. szakmai területként működnek. Ha az 
osztálynak a vezető főorvosa az osztályvezető 
főorvos, hogyan kell helyesen írnunk a szakmai 
területet vezető főorvos elnevezését?
Válasz: Ebben az esetben az akadémiai he-
lyesírási szabályzat (AkH.) két szabálypontját 
kell alkalmazni: a 118. és a 141. b) pontokat. A 
118. szabálypont az olyan minőségjelzős szer-
kezetekkel foglalkozik, amelyben a minőség-
jelző valamilyen -ó/-ő képzős, ún. folyamatos 

melléknévi igenév. Jelen esetben a minőség-
jelző, a szakmai + testület + vezető alakulat 
alaptagja (vezető) is -ó/-ő képzős melléknévi 
igenév, a jelzett szó pedig a testület. A 118. sza-
bálypont azt mondja ki, hogy az ilyen típusú 
minőségjelzős szerkezetek/összetételek írás-
módja attól függ, hogy a minőségjelző és a jel-
zett szó önmagában egyszerű vagy összetett 
szó-e. Például: kutató (egyszerű szó) + intézet 
(egyszerű szó) → kutatóintézet, de: atommag-
kutató (összetett szó) + intézet (egyszerű szó) 
→ atommagkutató intézet. Vagyis a szabály 
azt mondja ki, hogy abban az esetben is, ha 
a jelző és a jelzett szó jelentés tekintetében 
összeforrtak, az alakulatot külön kell írni, ha a 
kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja 
összetett szó. Jelen esetben is értelemszerűen 
külön fogjuk írni egymástól a szakmai + testü-
let + vezető és a főorvos szavakat. A kérdés már 
csak az, hogy a minőségjelző szerepét betöltő 
összetett szó írásmódja hogyan alakul. Ebben 
a 141. b) pont segít, amelyet a korábbi helyes-
írási szabályzat „második mozgószabály”-nak 
nevezett. Ilyenkor mindig egy különírt szer-
kezet egészéhez kapcsolunk újabb utótagot: 
(szakmai testület) + vezető (< szakmai testületet 
vezető, vagyis tárgyas alárendelő összetételi 

A NYELVI TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT
POSTALÁDÁJÁBÓL

(8. rész)
Dr. Ludányi Zsófia 

Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Eger 
MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest

A



| AMEGA32 2019. DECEMBER

ÍGY ÍRuNk Mi

viszony van a tagok között). A  szabály értel-
mében az eredetileg különírt szerkezetet al-
kalmilag egybeírjuk, s az utótagot kötőjellel 
kapcsoljuk, vagyis: szakmaitestület-vezető. A 
kérdéses alakulat írásmódja tehát a következő-
képpen alakul: szakmaitestület-vezető főorvos.

Kérdés: Az orvos + igazgató kifejezés helyes-
írásáról szeretnék érdeklődni. Egybe vagy kü-
lön kell írni? Orvosigazgató vagy orvos igazgató?
Válasz: Mindkét írásmód lehet jó, a magyar 
helyesírás értelemtükröztető jellegének meg-
felelően az egyes írásmódok más-más jelen-
tést takarnak. Az egybeírt alak a tagok közti 
összetételi viszonyt tükrözi, amely birtokos 
jelzői alárendelő szerkezetből keletkezett je-
löletlenné válással: az orvosok igazgatója > 
orvosigazgató. Ebben az esetben az igazgató 
személye nem feltétlenül orvos (de akár az is 
lehet), a hangsúly azon van, hogy orvosoknak 
az igazgatója. Míg a különírt forma ún. főnévi 
minőségjelzős szerkezet (AkH. 125), ezekben 
az esetekben a főnévi minőségjelző valami-
lyen kort, csoportot, minőséget jelöl, nagyon 
tipikusan valamilyen foglalkozást. Az ilyen ala-
kulatok normatív írásmódja a különírás: köz-
gazdász szakértő, orvos igazgató. A különírt 
forma tehát az igazgató foglalkozására utal, az 
illető orvos is és igazgató is.

Kérdés: Hogy írjuk a nem + konjugált + biliru-
bin + koncentrációk kifejezést?
Válasz: A normának megfelelő és az értel-
met pontosan tükröző írásmód csak az alaku-
lat jelentésének pontos ismeretében adható 
meg. Vagyis azt kell először tisztázni, hogy a 
nem konjugált minőségjelző mire vonatkozik: 
a bilirubinra, avagy a koncentrációra. Ha az 
utóbbira (bár – nem szakmabeliként is – ezt 
tartom kevésbé valószínűnek), akkor a sza-
bályoknak megfelelő írásmód: nem konjugált 
bilirubinkoncentráció. Ha a nem tagadószó a 
konjugáltra vonatkozik (valószínűleg inkább 
erről van szó), akkor a kiinduló szerkezetünk 
a nem konjugált bilirubin, ennek a koncentrá-
ciójáról beszélünk. (A nem tagadószót általá-

ban különírjuk attól a szótól, amelyet tagad, 
noha léteznek olyan összetételek is – különö-
sen a szaknyelvekben –, amelyeket hagyomá-
nyosan egybeírunk: nemasszociált [elektrolit], 
nemszteroid [gyulladásgátló].) 

Ha a nem konjugált bilirubin szerkezet egé-
széhez kapcsoljuk a koncentráció szót, akkor 
birtokos jelzői alárendelő összetétel keletkezik, 
amelyet egybe kell írni. De mivel az összetétel 
előtagja egy önmagában különírt szerkezet, 
akkor a korábbi kérdésben már említett 141. b) 
pontot kell alkalmazni, melynek értelmében az 
eredetileg különírt szerkezetet alkalmilag egy-
beírjuk, és az utótagot kötőjellel kapcsoljuk. 
Vagyis a szabályos, bár nem túl olvasóbarát 
írásmód a nemkonjugáltbilirubin-koncentráció. 
Ezért a szabályzat maga is megjegyzi, hogy 
ha szószaporítás nélkül lehetséges, célszerű a 
szerkezetes megoldás használata. Jelen eset-
ben a birtokos személyjel kitételével aránylag 
könnyen megoldható a szerkezetté alakítás: a 
nem konjugált bilirubin koncentrációja.

Kérdés: A latin eredetű és az angol nyelvben 
is használt locus szó helyesírásáról érdeklődöm. 
Ez a szó a gének és genetikai markerek kromo-
szomális elhelyezkedésének jelölésére szolgál 
a szaknyelvben. Kérdésem az volna, hogy a 
magyar nyelvű tudományos cikkekben lokusz 
vagy lókusz írásmódot kell-e alkalmaznunk.
Válasz: A kérdés megválaszolását távolabból 
indítom, hogy jobban megértsük a szaknyel-
vek, s így a szaknyelvi helyesírások jellemző-
it. A szaknyelveket, tehát az orvosi nyelvet is 
nyelvhasználati színterei alapján a rétegzett-
ség jellemzi. Roelcke (2002) alapján az orvosi 
nyelvnek három egymással szorosan össze-
kapcsolódó felhasználói szintjéről beszélhe-
tünk: a tudományos/elméleti nyelvről (orvos 
→ orvos), a mindennapi szakmai gyakorlat 
nyelvhasználatáról (orvos → orvos, illetve 
egyéb egészségügyi dolgozók), valamint az 
ún. közvetítőnyelvről, amely a tudomány, a 
szakma eredményeit a laikusok felé közve-
títi (orvos → laikus). A tudományos/elméleti 
nyelv körébe sorolhatók többek között a tu-
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dományos előadásoknak, szaktanulmányok-
nak, a medicina oktatásának stb. kérdéskörei. 
Nem beszélhetünk tehát egyetlen, egységes 
orvosi nyelvről, hiszen mindig meghatározók 
a nyelvhasználati színterek, felhasználói szin-
tek. Ugyanakkor amikor ’szaknyelvről’, ’orvosi 
nyelvről’ beszélünk, sokszor elsődlegesen a tu-
dományos/elméleti nyelvet értjük rajta (Kuna–
Ludányi 2018).

Maga az orvosi helyesírási szabályozás is fi-
gyelembe veszi az orvosi nyelv rétegzettségét. 
Az Orvosi helyesírási szótár (Fábián–Magasi 
1992: 9) az idegenes és a magyaros írásmód 
közti döntés egyik fogódzójául a befogadó/
szövegtípus szerinti rendező elvet javasolja, 
ennek értelmében például a laikusoknak szó-
ló ismeretterjesztő írásokban a magyaros, a 
tudományos szaknyelvben pedig az idegenes 
írásmód követendő.

A locus kérdésére visszatérve: mivel a kér-
désből kiderül a kontextus, a szövegtípus – tu-
dományos cikk –, így egyértelműen a forrás-
nyelv szerinti idegenes írásmód megtartása a 
javasolt: locus. 
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Tizenkettedik kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest

2. Fábián Pál – Magasi Péter (főszerk.) 1992. Orvosi helyes-
írási szótár. Akadémiai Kiadó – Országos Orvostudományi 
Információs Intézet és Könyvtár, Budapest

3. Kuna Ágnes – Ludányi Zsófia 2018. Terminológiai elvek 
az orvosi szaknyelvben és a gyógyító kommunikációban. 
Problémák, tendenciák, ideológiák. In: Fóris Ágota – Bölcskei 
Andrea (szerk.): Terminológiastratégiai kihívások a magyar 
nyelvterületen. L’ Harmattan – Magyar Nyelvstratégiai Intézet, 
Budapest, pp120-139.

4. Roelcke T. Fachsprache und Fachkommunikation.  
Der Deutschunterricht 2002; 54(5): 9-20.

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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JELENTKEZÉSI LAP
12. TÉLI AMEGA FÓRUM − Debrecen, DAB Székház, 2020. január 31. − február 1.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot nyomtatott betűkkel kitöltve, a befizetést igazoló bankátutalási vagy csekkmásolattal együtt a Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46.  
levélcímre vagy a grandani22@gmail.com e-mail címre eljuttatni szíveskedjen. Bármilyen kérdés esetén további információ: 06-30-234-0460
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csomós ebír, vörös csenkesz, pelyhes selyemperje, angolperje, mezei komócsin, réti perje,rozs. Terápiás javallatok: IgE mediált allergiás rhinitis, allergiás conjuctivitis, allergiás asthma bronchiale kezelése, amelyet fű- és gabonapollenek allergén 
anyagai által kiváltott szenzitizáció okoz. Szigorúan szubkután kell beadni. Mindig meg kell győződni visszaszívás-próba segítségével, hogy az injekciós tű nem hatolt-e érbe. Az injekció beadását követően a betegnek még legalább 
30 percig orvosi felügyelet alatt kell maradnia. Az injekciós immunterápiás kezelést kizárólag allergológiában jártas szakorvos végezheti. Sokktalanító elsősegély-készletnek azonnal elérhetőnek kell lennie a minden injekció alatt és 
után. Nemkívánatos hatások: duzzanat, bőrpír és csalánkiütés az injekció helyén. Az injekció után az allergiás tünetek (viszketés, tüsszögés, köhögés, rhinitis, torokirritáció, conjunctivitis) újra megjelenhetnek. Előfordulhatnak fokozott szisztémás 
reakciók, angioödéma, atópiás dermatitis, láz, többnyire átmeneti glaucoma, hányinger, koncentrációzavar és aszténia, ritkán anafilaxiás reakció. Segédanyagok: Nátrium-klorid,fenol, alumínium-hidroxid,injekcióhoz való víz. Hűtőszekrényben 
(2°C - 8°C) tárolandó. 
A forgalombahozatali engedély jogosultja:  HAL-Allergy BV,  J.H.Oortweg 15  2333 CH Leiden . 2015. szeptember 14.

Részletes alkalmazási előírás: ogyei.gov.hu. A nemkívánatos eseményeket  kérjük jelentse az OGYÉI-nek,
vagy farmakovigilancia munkatársunknak: +36 70 6170105
PUR/HU/2018/1 Lezárás dátuma: 2018.11.30.
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A LEVEGŐ ÉS A SZÉL OKOZTA BETEGSÉGEK
Az előző részben már említés történt arról, hogy a 

betegségeknek a levegőtől, nevezetesen a széltől való 
eredeztetése évezredeken keresztül nemcsak időben, 

hanem jelentőségében is megelőzte a középkorban 
előtérbe kerülő humorális patológiát, a nedvtant. Az 

ősi pneumatan évszázadokon keresztül feltűnő helyet 
foglalt el a magyar népi orvoslás tudat- és eszköztá-
rában is. Ez abban is megnyilvánul, hogy a népi be-

tegség-elképzelések és gyógyítások tekintélyes része 
szélre, áramló levegőre hangolt. „Mi nyom éjjel, és mi 

fojtogat, és mi veszi el a lélegzetet, mi az, ami meglo-
vagol?” Az ősképzet szerint ez a szél-betegségdémon. 

A SZÉL ÁLTAL VALÓ GYÓGYÍTÁSOK
A népi gyógyítási eljárásokban közvetlenül vagy 

rejtetten a szél által való gyógyítások széles skáláját 
találhatjuk. A gyógyítás helyszínéül szolgáló, széljárta 

helyek (kemence, szabad kémény, küszöb, háztető, 
keresztút, dombtető, erdő) nagy szerepet játszanak a 

népi gyógyításban. „Kolera esetén a kemence szájánál 
kell a betegre ráolvasni, mikor a füst mén kifelé a

ORVOSTÖRTÉNETI
SZEMELVÉNYEK

Dr. Berta Gyula
Apponyi Magánklinika, Kaposvár

NÉPI ORVOSLÁS (3. RÉSZ)

Démon ábrázolások

Szél-betegségdémon
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bön meggyújtani. Ha kifelé viszi a 
szél: biztos a gyógyulás; ha befelé: 
nincs segítség, vége.” 
A hideglelős beteg ingét kitették a 
határban álló csipkebokorra, hogy 
a szél elfújja a betegséget. De más 
betegségek esetén is szokás volt 
a beteg ruhadarabjainak fákra, 
bokrokra akasztása is ugyanebből 
a célból. Az ilyen szélnek átadásnak 
a színhelye lehet keresztút, határ-
mezsgye vagy a beteg házának 
teteje. 

Rálehelés
Nem tudhatni, mennyi inspirá-
ló szerepe van a ráleheléssel, 
ráfúvással való gyógyításban a 
Bibliának, hiszen Jézus is többször 
úgy végezte a csodás gyógyí-
tásait, hogy rálehelt vagy ráfújt 
a betegre. Valószínűbb, hogy a 
Biblia korát jóval megelőző idők, 
minden népnél fellelhető gyógyí-
tó eljárásait alkalmazta, jóllehet 
gyógyításainak jelentős spirituális 
többlet tartalma volt.
Az emberi leheletszél a néphit 
szerint ronthat is, gyógyíthat is. A 
boszorkányperekben tekintélyes 
helyet foglal el a ráleheléssel való 

kéményön. A füst kiviszi 
a betegségöt. De egy-
folytában kilencször köll 
mondani (a ráolvasó rig-
must). Mikor vége van, a 
beteg akkor önni kér.”
 A hasmenés egyik gyó-
gyító módszere: kormot 
kaparnak le a szelelő 
kéményből, összetört 
fokhagymával keverik, 
ecetet öntenek rá. Ha 
hasmenéses beteg 
végzi ezt a műveletet, 
elmúlik a baja.
„A kezem alatt már 
három nyavalyajárós 
fölépült. Az égi tüzes 
szentükhöz köll könyö-
rögni. Közben szárított 
levendulát, zsályát, 
mályvát köll szalmacsó-
vába csavarni, ezt egy 
éjjeliedénybe, a küszö-

rontás. „Utollyára ugyan csak be-
lefújt a Fekete Asszony a szájába 
a gyermeknek, s az után fél fertá-
lyig sem élt, mindjárt meg holt a 
leányka.” 

Gyógyító fúvás
A rálehelés, ráfúvás gyakori kísérő-
je a ráolvasásoknak is. A gyógyítók 
ilyenkor rálehelés közben „elfújják” 
a betegséget. Nem ritka, hogy a 
ráolvasások szövege is utal erre, 
illetve kijelöli a gyógyító fújás he-
lyét a szövegben: „Elindult a Kis 
Jézus az ő szamarán, megficamo-
dik az ő szamarának a lába, szent 
szájával fújogatja, szent kezivel 
tapogatja, csont a csonthó, hús 
a húshó, vér a vérhöz.” Amikor a 
csontrakó oda ért, hogy „szent 
szájával fúvogatja”, ráfújt a kifi-
camodott lábra, és helyre tette a 
helyéből kiment testrészt. 
 „Vég Imréné az menyecskének 
az kifakadozott mellyét meg-
tapogatta s reá fútt, mire az az 
Asszony jobban leött s harmad 
napra az Templomban ment.” „A 
vádlott rontotta meg a leánykát, 
hogy nem tudott beszélni, és ő is 
gyógyította meg; frissen süttetett 

Szabadkémény rajza
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úgy is lehetett gyógyítani, hogy 
valamilyen pénzdarabbal körülke-
rítették, és keresztúton, szigorúan 
napfelkelte előtt eldobták.

Az ásítás, köpés
A magyar népi orvoslás szerint az 
ásítás éppúgy ronthat és gyógyít-
hat, mint az emberi leheletszél. 
Az ásítozást a betegnél általában 
rossz jelnek vélték. De a gyógyító-
nál más volt a jelentése: ha a beteg 
gyerekre ráolvasó „tudós” a ráolva-
sás szövegének mondása közben 
ásítozni kezd, ez annak a jele, hogy 
a gyereket megrontották, és most 
használ az ige. A tátogó-ásítozó 
táltos magába szívja a betegség 
„rossz szelét”, kiköpi, majd ráfújja 
a betegre a gyógyító lélekszelet. 
Göcsejben az imádkozás után az 
„imádság nyálával” kenik meg a 
fájós testrészt. Akinek fájt a nyaka 
vagy a feje, reggel éhnyállal keni 
és húzogatja meg. (Vannak kuta-
tók, akikben felmerül, hogy a „ke-
nés”-ként aposztrofált masszírozás 
is eredetileg a ráköpött nyál szét-
kenése volt a fájós testrészen.) ál-
talános volt, hogy éhnyállal kenték 

kenyeret tett a feje tetejére, há-
romszor fújt a lánykának a fejére, 
úgy törte két felé a kenyeret a Le-
ányka feje tetején, és annak utána 
harmad nap múlva semmi baja 
nem volt.”
Békés megyében, de másutt is, 
abban az igyekezetben, hogy a 
ráfúvás gyógyító ereje fokozható, 
torokbajok esetében különböző 
porrá tört anyagokat (cukrot, üve-
get, békateknőt) fújtak be nádszá-
lon keresztül a beteg torkába. Volt 
rá eset, hogy a lúdtoll „sípjába” 
rakott porcukrot fújtak a hályogos 
beteg szembe. 
A ráfúvás és rálehelés másik módja 
a füstölés és a gőzölés. Ez eljárás 
közben a néphit szerint a gyógyító 
az anyag leheletét-lelkét juttatja a 
betegbe. A magyar népi gyógyá-
szatban a füstöléssel, gőzöléssel 
való gyógyításnak se szeri, se szá-
ma. A temetéskor leszakított szem-
fedődarabbal füstölik meg azt, aki 
fél a halottól. Valamilyen állattól 
megijedt (és ijedtében görcsösen 
vonagló) gyereket úgy füstölik 
meg, hogy az állat szőrét vagy tol-
lát égetik. „Ha megijed a libátul a 
gyerek, vágni kell a libának három 
helyen a tollábó, avval megfüstöl-
ni. Tátsa rá a száját a füstre.” Forró 
téglára öntött ecettel gőzölték a 
hasmenésest, kék papír füstjével a 
náthást, kukoricacsutka parazsára 
szórt beléndekkel a fogfájóst. 
A széllel küldött betegség (pl. az 
átok) ellen úgy védekeztek, hogy 
reggel, felkeléskor élő fa taplóján 
tüzet csiholtak, és háromszor be-
lehelték a füstjét. Ezután nem kap-
ták meg a széllel érkező betegsé-
get. A gyógyító szertartások során 
az izzó szenet vagy a parazsat 
szokták vízbe oltani. Vannak, akik 

úgy tartják, hogy a finn szauna für-
dőnek is ez az eredete: tüzes kővel 
felszabadítani a víz gőzlelkét (a 
Kalevalában találunk erre utalást). 

A betegség átadása  
a szélnek
Külön csoportba tartoznak a be-
tegséget a szélnek átadó (és ezzel 
másra átruházó) szertartások. 
„Szélütés” gyógyításakor a javas 
a markában tartott öt kenyérga-
lacsinnal körülkeríti a beteg fejét, 
miközben ráolvas. Ezután a gala-
csinokat kidobja az utcára, ahol a 
szél arrafelé jártában felkapja és 
elviszi, mert úgy véli, hogy ez neki 
való áldozat, holott mindez azért 
történik, hogy másra (emberre 
vagy állatra) átadódjék a betegség. 
Hasonló meggondolásból főznek 
össze kilencféle magot új cserép-
edényben, amit aztán egy kereszt-
úton vagy más széljárta helyen 
eldobnak úgy, hogy eltörjön a 
cserépfazék. Aki belelép, megkap-
ja a betegséget, a betegről meg 
elmúlik. Az eljárást különösen al-
kalmasnak tartották hosszan tartó 
sebek gyógyítására. Sebet, kelést 

Ráolvasás
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meg a fájós kart, a viszkető részt, 
csömört, köszvényt, fájós szemet, 
melldagadást, pokolvart. 

A BETEGSÉG „KISZÍVÁSA”
Ez a ráfúvás jelentésének a fordí-
tottja volt, a bajt okozó szél, szellem 
eltávolítása kiszívással. Vannak 
adatok arról, hogy a köpölyözés is 
úgy alakult ki, hogy simára reszelt 
és a hegyes végén kilyukasztott 
tehénszarvat tettek a beteg részre 
vagy a páciens hátára, a gyógyító 
a kis lyukon keresztül kiszívta a le-
vegőt, majd faggyús vattával gyor-
san lezárta a nyílást. A „megritkult 
levegőben megindult a szivárgás”. 
Ma már nem a gyógyító, hanem a 
köpölyöző pohár szívja ki a „rossz 
szelet”. A betegség kiszívása szájjal 
vagy eszközzel a civilizációval ke-
véssé érintett néptörzsek között ma 
is általános eljárás. Afrikai népek kö-
zött a sámán a végén kilyukasztott 
szarvat tesz a beteg fülre, és azon 
keresztül szívja ki a betegséget. 

ILLATGYÓGYÁSZAT
A görög pneuma szó egyik jelen-
tése: illat. Az illat ugyanis a tárgyak 
lelke, nemcsak a füst vagy a gőz. 
Nem véletlen, hogy a népi gyógyá-
szatban általános az erősen szagos 
orvosságok használata. Ebből adó-
dik, hogy a vöröshagyma és a fok-
hagyma számos gyógyító szertar-
tásban szerepel, és a leggyakrab-
ban használt gyógynövények közé 
tartoznak. A gonosz szellemek, a 
rosszak, a boszorkányok, rontás, 
lidércnyomás ellen a széljárta 
helyekre (ajtóba, ablakba, küszöb 
alá) fokhagymát tesznek védeke-
zésül, vagy fokhagymával kenik 

meg azokat. „Ahuva fokhajmával 
körösztöt rajzoltak, oda nem mén 
a gonosz.” Az Ormánságban volt 
általános az a hiedelem, hogy ah-
hoz, hogy a házban megszűnjék 
a boszorkányjárás, a kulcslyukba 
fokhagymát kell dugni. „Az kü-
szöbre sót hintettünk, alája fok-
hagymakoszorút tettünk, a rosz-
szak nem tudtak bemenni attul.” 
Köztudott volt ugyanis, hogy a 
fokhagyma és a bazsalikom illatát 
nem szeretik, nem bírják elviselni a 
boszorkányok. 

EGYÉB KÓROKOK HIEDELME  
A NÉPI GYÓGYÁSZATBAN
Jól nyomon követhető az alábbi le-
írásban egy betegség kóroktanában 
(és a gyógymódjában is) a különbö-
ző népi hiedelmek keveredése. 
Ha a gyerek nem fejlődik, sír, nyug-
talan, tüzes a teste, akkor a szőr-
féreg bántja. Ez nyilvánvaló, mert 

az ilyen gyerek szőrösebb, mint a 
társai: „olyan szőrös, mint a kutya”. 
„Olyan száraz, sovány. Hiába adnak 
neki enni, nem veszi magát, hústa-
lan.” A beteg „aggik, agg” (töpörö-
dik, megy össze). Az ilyen gyerek 
ebagos, a szőrféreg megrontotta a 
vérét. A gyerek az ebagot az anyjá-
tól kapja. „Az anyja, mikor hordoz-
ta, kutyához rugdosott, és a kutya 
visszaugatott rá.” A rúgással felin-
gerelt kutya száját tátja rá, dühös, 
rossz páráját, szelletét ugatással 
rábocsájtja. Ez a szellet hatol az 
anyába, és rontja meg a magzatot. 
(Talán az „ebugatta” szó eredete is 
innen való.) „Nem szabad a terhes-
nek kutyához, macskához rúgni, 
mert ebagos lesz a gyermek, a 
szőr annyit nő befelé, mint kifelé, 
amíg végül megöli a gyermeket.” 
Szép példája a professzionális 
és népi gyógyászat elemeinek 
a hivatalos orvoslásba való be-
szivárgásának Pápai Páriz Ferenc 
Pax Corporisának ide vonatkozó 

A leheletével megrontó kutya
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GYÓGYÍTÓ TÁRGYAK 
Mennykő
A régiek úgy tartották, hogy a 
mennykő ott keletkezik, ahová a 
villám odavág. Ezen a villámsújtot-
ta helyen a hetedik évben jön fel 
a mennykő a föld felszínére, és azt 
a szerencsést, aki megtalálja, már 
nem érheti villámcsapás.
Másként is gyógyító erejűek a népi 
orvoslás szerint a természetben 
talált, mennykőnek nevezett lapos 
kövek. Szoptatós asszony megda-
gadt mellét (de az állatgyógyítás-
ban a tehén dagadt tőgyét és a 

része: „Vagyon olly nyavalyájok is 
a gyermekeknek, mellyben eleget 
szopnak, esznek, de még is semmi 
látattya rajtok nincsen, hanem 
elszáradnak, erőtlenednek, fogy-
nak naponként. Ezt a Magyarok 
néha Eb Agjának híják. E nyavalya 
pedig esik a bőr alatt termő szőr-
féregtől, mely, mint a szőr-szál, 
ollyan vékony, külömben nem is 
láthatni meg, hanem a feredőben. 
E férgek szívják el a tápláló ned-
vességet (…).” Az ebagos gyereket 
az egyik gyógymód szerint három-
szor a (hideg) kemencébe vetik, 
vagy más formában végeznek 
kemencével kapcsolatos gyógyí-
tási aktust. A kemence – éppúgy, 
mint a szabad kémény – ugyanis 
széljárta hely, a kemencébe vetés 
azt jelenti, hogy átadják a kutya-
ugatás rossz szelét, szelletét a kinti 
szélnek, hagyja el a gyermeket. 
Előfordult, hogy olyan vízben für-
detik az ebagos gyereket, amiben 
előbb kutyafejet főztek, és utána 
„felkötik valahová” a kifőzött ku-
tyafejet. Mivel ugató kutyától ered 
a betegség, azért jó ez a fürdő és a 
fára kötés (áldozat motívum). 

ló dagadt csöcsét is) mennykővel 
dörzsölték meg. Ijedtség ellen a 
mennykőre öntött vízből kellett 
inni. 
Az etnográfusok megvizsgáltak 
több ilyen mennykövet, és azt ta-
lálták, hogy szép számmal vannak 
közöttük a kőkorból, rézkorból 
származó, többnyire elrontott, 
félbe hagyott kőszerszámok. A 
szántó-vető parasztember munka-
végzés közben akadhatott rájuk. 
A mennykő és a villámsújtotta fa 
szilánkja a hiedelmek szerint a vi-
har szülötte, a szélvihar erejét őrzi. 
Ha a villámsújtotta fa szilánkjával 
piszkálják a fájós fogat, a fájdalom 
megszűnik. 
A zempléni-hegységben van egy 
sziklakilátó, aminek a neve Nagy 
Péter-mennykő. Gyógyító erejűnek 
tartják, még manapság is sokan 
látogatnak ide valamilyen bajukra 
gyógyulást keresve. 

FORRáSOK

Oláh Andor: „Új hold, újkirály” – 
A magyar népi orvoslás életrajza.  
Gondolat Kiadó, 1986.
Vajkai Aurél: Népi gyógyászat.  
Jó szöveg Kiadó, 2003.
A Google és a Wikipedia megfelelő  
címszavai

Mennykőként tisztelt, elrontott, részben kifúrt kőbalta kántorjánosiból

Nagy Péter-mennykő a Zempléni-hegységben
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MEGHÍVÓ
12. Téli Amega Fórum

– Kalandozás a tüdőgyógyászat határvidékein –

ELŐZETES PROGRAM

Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) 
Időpont 2020. január 31-én 13:00  –  17:30 között és február 1-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.

Online jelentkezés: www.amegaforum.hu

www.amegaforum.hu

32
 

kreditpont

Különleges etiológiájú anafilaxiák

Herediter angioödéma és terhesség

Allergo-onkológia: a daganatellenes IgE hatásai

A mákos tésztától az ISIS-ig

Pályafutásom legérdekesebb kóresetei

Mindennapi kenyerünk

A tüdőrák immunterápiája

Különleges kóresetek konzíliuma

[A szépség és a szörnyeteg – Diploma előtt – 

Titokzatos hegek – Amikor a patadobogás unikornist jelez]

A védőoltások kívánt és nem kívánt hatásai

Könnyed légvétel – utak a boldogsághoz

Légzésrehabilitáció 2020 – új módszerek és eredmények

Régi korok gyógymódjai

Szakképesítések, amelyekhez a 32 kreditpont szakma szerinti pontszámként elszámolható:

tüdőgyógyászat, gyermektüdőgyógyászat, gyermekgyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, allergológia és klinikai immunológia, háziorvostan
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Budapest, 2020. január 24−25.  
a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Továbbképző Tanfolyama 

Információ: https://tudogyogyasz.hu/Congresses/Congress/28799

Debrecen, 2020. január 31.− február 1.  
12. Téli Amega Fórum 

Információ: https://www.amegaforum.hu/

Budapest, 2020. március 7.  
a Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesületének Továbbképző Fóruma 

Információ: https://www.asztmanover.hu/

Budapest, 2020. március 25−28.  
a Magyar Tüdőgyógyász Társaság 61. Nagygyűlése 

Információ: https://tudogyogyasz.hu/Congresses/Details/28497

Pécs, 2020. április 3−4.  
25. Pécsi Tavaszi Amega Fórum 

Információ: https://www.amegaforum.hu/

Budapest, 2020. április 22−24.  
a Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesületének Továbbképző Tanfolyama 

Információ: https://www.asztmanover.hu/

Philadelphia, 2020. május 15−20.  
American Thoracic Society International Conference (ATS 2020) 

Információ: https://conference.thoracic.org/

London, 2020. június 6−10.  
EAACI Annual Congress 2020 

Információ: https://www.eaaci.org/eaaci-congresses/eaaci-2020

Bécs, 2020. szeptember 5−9.  
European Respiratory Society Congress (ERS 2020) 

Információ: http://www.erscongress.org/

Kyoto, 2020. szeptember 17−20.  
JSA/WAO XXVII World Allergy Congress (WAC 2020) 

Információ: http://www.c-linkage.co.jp/jsawac2020/index.html

Budapest, 2020. szeptember 26.  
25 éves a MANO – Jubileumi Továbbképző Konferencia 

Információ: https://www.asztmanover.hu/

Budapest, 2020. október 16−17.  
11. Budapesti Amega Fórum 

Információ: https://www.amegaforum.hu/

TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYNAPTÁR
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RITKA VAGY ALULDIAGNOSZTIZÁLT BETEGSÉG (10. oldal)

 1. Az alábbiak közül melyik csoportba sorolható az ivacaftor? 
  a. korrektor szer   
  b. géntranszferre ható szer 
  c. potenciátor molekula 
  d. átírásra ható szer

2. Mikor avatkoznak be a folyamatokba a korrektor szerek? 
  a. a géntranszfer alatt 
  b. a transzkripció előtt 
  c. a transzláció után 
  d. a kloridcsatorna megnyitása után

3. Melyik művelet helyes? 
  a. forskolin – lumacaftor = ivacaftor 
  b. ivacaftor + lumacaftor = Orkambi® 
  c. ivacaftor + forskolin = Kalydeco®

A KERÉKPÁRUTAK ALLERGÉN POLLENTERHELÉSE (15. oldal)

4. Hol van Budapest fafajokban leggazdagabb fasora?  
  a. Andrássy út 
  b. Szentendrei út 
  c. Olof Palme sétány 
  d. Szilágyi Erzsébet fasor

5. Melyek a kerékpárúti fasorok erősen allergén fái? 
  a. kőris 
  b. fűz 
  c. platán 
  d. tölgy

BESZÁMOLÓ A GYERMEKTÜDŐ... (19. oldal)

6. Mekkora a cisztás fibrózisban szenvedő gyermekek  
 energiaszükséglete a velük azonos korúakéhoz képest?  
  a. 75% 
  b. 100% 
  c. 150% 
  d. 250%

7. Melyik állítás igaz a G551D-CFTR mutációt hordozó,  
 cisztás fibrózisban szenvedő betegekre?  
  a. az ivacaftor kezelés csökkenti a HE4 szintet 
  b. az ivacaftor kezelés emeli a HE4 szintet 
  c. az ivacaftor kezelés nem hat a HE4 szintre

ÍGY ÍRUNK MI (31. oldal)

8. Melyik írásmód helyes?  
  a. szakmai testület-vezető főorvos 
  b. szakmai testületvezető főorvos 
  c. szakmaitestület-vezető főorvos  
  d. szakmai testület vezető főorvos

9. Melyik írásmód helyes?  
  a. nemkonjugált bilirubin-koncentráció 
  b. nemkonjugáltbilirubin-koncentráció 
  c. nem konjugált bilirubin koncentráció 
  d. nem konjugált bilirubin-koncentráció

ALLERGOLÓGUSOK LISSZABONBAN (26. oldal)

10. Melyik állatban termeltettek James Wedner és munkatársai  
 anti-Fel d1 IgY immunglobulint?  
  a. tengerimalac 
  b. tyúk  
  c. macska

11. Az alábbiak közül melyik van az ASN002-ben? 
  a. Staphylococcus aureus 
  b. Janus-kináz inhibitor  
  c. EASI 
  d. lép tirozin-kináz inhibitor

12. Mekkora az asztma prevalenciája az amishoknál? 
  a. 0% 
  b. 15% 
  c. 35%

ORVOSTÖRTÉNETI SZEMELVÉNYEK (36. oldal)

13. Mit gyógyítottak a villámsújtotta fa szilánkjával?  
  a. kolerát 
  b. hályogos szemet 
  c. fájós fogat 
  d. kificamodott lábat

14. Mitől lesz a gyerek ebagos?  
  a. fokhagymától 
  b. szőrféregtől 
  c. mennykőtől 
  d. ásítástól
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TANFOLYAM

Az alábbiakban a 2019 második félévében zajló továbbképző tanfolyamunk harmadik 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 2020. január 15-ig küldje el 

a következő címre: Grandani Kft. – ATT Quiz – 7618 Pécs-18. Postafiók: 46.

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 33. oldalon talál. 

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

AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – VÁLASZKÁRTYA – 2019/6.

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

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

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

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

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

  A regisztrációs díjat (7500 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®
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… a teljesség igényével

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: 2019.09.16.,  Belső azonosító kód: T.H.2019.09.16.

Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldat (87 mikrogramm beklometazon-dipropionát, 5 mikrogramm formoter-
ol-fumarát-dihidrát és 9 mikrogramm glikopirrónium (11 mikrogramm glikopirrónium-bromid formájában)). Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer al-
kalmazási előírását (a szöveg ellenőrzésének dátuma 2019.01.23.). A hatályos alkalmazási előírás elérhető az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet honlapján: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis. 

A gyógyszer alkalmazásával kapcsolatos további információkért forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez: Chiesi Hungary Kft. 
Az aktuális árak 2019.09.01-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/pupha/Vegleges_PUPHA.html

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

Extra nom
megoldás
COPD-s
betegeink
kezelésére!

2 
belégzés

reggel

2 
belégzés

este
ÉS

extra nom 
 x hármas 
kombináció
Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs 
oldat alkalmazási előirat (A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019. január 23.)
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