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

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

AZ EGYETLEN NAPI EGYSZERI 
ADAGOLÁSÚ, FIX-DÓZISÚ HÁRMAS 

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

tünetes felnőtt COPD-s betegek fenntartó kezelésére1 

Hivatkozások: 1. Trelegy Ellipta alkalmazási előírás 2019.05.24. 2. Lipson DA et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017;196:438-446. 3. Lipson DA et al. N Engl J Med 2018; 378:1671-1680. 4. Van der Palen J et al., 
NPJ Prim Care Repir Med. 2016;26:16079.
Trelegy Ellipta 92 mikrogramm/55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát, 65 mikrogramm umeklidinium-bromid, amely megfelel 55 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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úl az idei nagy nemzetközi szak-

mai kongresszusokon, melyek 

mindegyikén lelkes, sokféle or-

szágból származó fiatal kollégák 

tömegeit láttam nagyszerű poszterek előtt 

vagy mikrofonok mögött az előadóter-

mekben, úgy érzem, változás van, és tény-

leg hemzseg a világ: bármi megtörténhet 

(ahogy azt Paul Auster írja), mi több velünk, 

magyarokkal is, akik − tucatnyi kiváló kol-

légánknak köszönhetően − már nemcsak 

nézők vagyunk ezeken a rendezvényeken, 

hanem saját eredményeket bemutató, 

workshopot vezető, aktív résztvevők.  

A megváltozott helyzetet jelzi az is, hogy 

az ERS új elnöke, Thierry Troosters nem or-

vos, hanem fizioterapeuta, a Leuveni Kato-

likus Egyetem rehabilitációs tanszékének 

professzora, és általa a krónikus betegek 

még inkább fókuszba kerülnek.  

Mindenki figyeljen! 

dr. Rónai Zoltán
főszerkesztő
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TNAGYOBB HATÉKONYSÁG1, 2, 3;**
vs FF/VI és UMEC/VI kombinációk

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

AZ EGYETLEN NAPI EGYSZERI 
ADAGOLÁSÚ, FIX-DÓZISÚ HÁRMAS 

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

tünetes felnőtt COPD-s betegek fenntartó kezelésére1 

Hivatkozások: 1. Trelegy Ellipta alkalmazási előírás 2019.05.24. 2. Lipson DA et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017;196:438-446. 3. Lipson DA et al. N Engl J Med 2018; 378:1671-1680. 4. Van der Palen J et al., 
NPJ Prim Care Repir Med. 2016;26:16079.
Trelegy Ellipta 92 mikrogramm/55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát, 65 mikrogramm umeklidinium-bromid, amely megfelel 55 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 
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A GSK védjegyeinek a GSK vállalatcsoport a tulajdonosa vagy licenszbe vevője.
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JÓL BEVÁLT
HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ1,2

INNOVATÍV, 
DÍJNYERTES 
ESZKÖZBEN3

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

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

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

Támogatott indikációk:

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

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

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

meghatározott fi nan szí rozási eljárásrend alapján.

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

szalmeterol/fl utikazon-propionát

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

szalmeterol/fl utikazon-propionát

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

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

Térítési díj:

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

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

1015 Ft*1015

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

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

 mikrogramm/
adagolt inhalációs por, 60 adag

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

Térítési díj:

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

50

Térítési díj:

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

50 mikrogramm/
adagolt inhalációs por, 60 adag

Térítési díj:Térítési díj:Térítési díj:

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

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

Térítési díj:

813 Ft*

Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

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

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

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

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

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

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

 ikon 

vagy  Alkalmazási előírás hiperlink.

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

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

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

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

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

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

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

* A 2019. február 1-jétől érvényes árak alapján

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

TÁVOL AFRIKÁTÓL
az AMEGA beszélgetőpartnere:
Dr. Katona Gábor
címzetes egyetemi tanár 
a Heim Pál Kórház Gyermek Fül-orr-gégészeti Osztályának vezetője
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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
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Az AirFluSol Forspiro valamennyi hatáserőssége: EÜ90 3/a. 
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meghatározott fi nan szí rozási eljárásrend alapján.
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A 70-es évek végén, amikor végzett az 
egyetemen, a medikusok elsősorban szü-
lészek, sebészek, esetleg belgyógyászok 
szerettek volna lenni. Ezek voltak a divat-
szakmák. Ön miért a fül-orr-gégészetet 
választotta?
1980-ban végeztem, és én sem szerettem 
volna gégész lenni. Gyermekgyógyásznak ké-
szültem, és először az is lettem. Akkoriban Bu-
dapesten elég nehéz volt elhelyezkedni, még 
úgy is, hogy jó tanuló voltam az egyetemen. 
Megpályáztam a két gyermekklinika és a Heim 
Pál Kórház meghirdetett állásait. Igazából a 
II. számú Gyermekklinikára szerettem volna 
kerülni, már csak azért is, mert édesanyám 
intézetvezető főnővérként hosszabb ideje ott 
dolgozott. Az egyetem alatt is bejártam a kli-
nikára, dolgoztam ott műtősfiúként és ápoló-
ként, szóval ismertem az ottani viszonyokat, az 
orvosokat is. Az igazgató azonban egy másik 
kollégát vett fel. A Heim Pál Kórházba hívtak 
be másodiknak. Tetszett a környezet, és a fel-
vételiztetők – Sárkány Jenő professzor és a kór-
ház akkori igazgatója, Gorácz Gyula professzor 
– nagyon kedvesek voltak, és végül örömmel 
elfogadtam ezt a lehetőséget.

a Katona Gábor professzor nevét beírjuk az online keresőkbe, akkor hirtelen sok dol-
got megtudhatunk róla: a Szakmai Kollégium Fül-orr-gégészeti Tagozatának elnöke, 
az Európai Gyermek Fül-orr-gégészeti Társaság elnökségi tagja, az Afrikai Gyermek 

Fül-orr-gégészeti Társaság alapító tagja. Most mégis inkább olyan dolgokról kérdezzük, ami a 
titulusok mögött található.

H
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Egykor pozitívum volt, ha valaki 
végigdolgozott egy életet azon 
a helyen, ahol kezdte a pályáját. 
Ma hogyan látja ezt? 
Az én esetem annyiból volt speciá-
lis, hogy amikor később a gyermek-
gyógyászattól a fül-orr-gégészet 
felé mozdultam, úgy alakult a hely-
zet, hogy a fővárosban csak 8-9 
jól menő fül-orr-gégészeti osztály 
működött. Intézménybezárások, 
átszervezések okán a teljes szakmai 
vertikumot művelő osztály csak a 
Heim Pál Kórházban maradt. Nem 
nagyon lehetett volna hová men-
nem, ha a szakmát magas szinten 
akartam művelni. Ha az ember egy 
operatív szakma széles palettáját 
szeretné művelni, ahhoz ágyszám, 
esetszám kell, és olyan mester is, 
akitől lehet tanulni. Ez csak itt volt 
számomra ténylegesen adott.

Soha nem akart elmenni a Heim 
Pál Kórházból?
Volt egy pillanat, amikor felmerült 
bennem, hogy elmegyek innen. 
A 30-as éveim második felében 
jártam, már főorvos, osztályveze-
tő-helyettes voltam, amikor a II. 
Klinikán a professzor sajnálatos 
módon elhunyt. Az igazgató hívott 
a helyére, ami nagy megtisztelte-
tés volt. Komolyan elgondolkozta-
tott. Az akkori főnököm és az igaz-
gatóm próbáltak maradásra bírni. 
Hosszasan mérlegeltem a kérdést, 
végül hoztam egy érzelmi döntést, 
és maradtam.

Nem bánta meg ezt a döntést?
Soha nem bántam meg az érzelmi 
döntéseimet. Egyébként a legfon-
tosabb döntéseimet mindig érzel-
mi alapon hoztam. Vonatkozik ez a 
pályaválasztásomra, de egy másik, 

Az utazásai nagy részében a 
tanulás, a legújabb ismeretek 
megszerzése motiválta. De ak-
kor mi vonzotta Afrikába?
Az afrikai utam egy missziós út 
volt. Az egyik rezidens kolléganőm 
az osztályról már korábban részt 
vett önkéntes segítőként a Magyar 
Afrika Társaság szervezésében egy 
afrikai úton, és nagy lelkesedéssel 
számolt be erről. Megismerkedett 
Malawiban az ország egyetlen 
fül-orr-gégészével. Malawi egy 16 
milliós ország, de a világ egyik leg-
szegényebbike. Amikor hazajött, 
ő vetette fel, hogy mi lenne, ha 
odamennénk, tanítanánk az ottani 
fiatal orvosokat és gyógyítanánk 
a betegeket. Elgondolkodtam a 
dolgon, és érzelmi döntést hoz-
tam. Vonzott a karitatív cselekedet, 
de − kár lenne tagadni − a kaland-
vágy is. Összeálltam egy kedves 
kollégámmal, barátommal, a pécsi 
fül-orr-gége klinika igazgatójával, 
Gerlinger Imre professzorral, ma-
gunk mellé vettünk két fiatalt, és 
jött velünk egy aneszteziológus is. 
Két hétre elmentünk egy missziós 
útra, ahol sokszor igen nehéz szak-
mai problémákkal kellett megküz-
denünk, de egy életre szóló, óriási 
élmény volt.

Mit lehetett ott operálni?
Borzasztóan elhanyagolt, súlyos 
eseteket. A hatalmas strúmák, a 
borzasztóan elhanyagolt közép-
fülgyulladások, sipolyok, tályogok 
mindennaposak voltak. 45 műtétet 
végeztünk el két hét alatt.

Nem hívta vissza Afrika?
Visszahívott, azóta voltam már két-
szer is ezen a földrészen. Amerikai 
barátaimmal, kollégáimmal együtt 

az előzőhöz hasonló esetre is. 
Az Apáthy István Kórházból is volt 
egy hasonló meghívásom. Erős 
volt az a csábítás is, hisz’ annak 
idején a 80-as években két nagy 
bástyája volt a mi szakmánknak: 
az Apáthy és a Heim Pál. Itt én 
akkor nem voltam vezető pozíci-
óban, oda meg vezetőnek hívtak. 
Az is nagy megtiszteltetés volt. 
Maradtam. Ekkor is egy érzelmi 
döntést hoztam. Ha nem érzelmi 
döntést hozok, elfogadom az 
Apáthy felkérését. Utólag tudom, 
hogy helyesen döntöttem.

Bejárta a világot, hihetetlen sok 
helyen megfordult. Sehol nem 
érezte azt, hogy „itt szeretnék 
maradni, és nem megyek haza”?
Sok helyen jártam, sokat tanultam 
külföldön, de sehol egy pillanatra 
sem merült fel bennem, hogy ott 
maradjak. Lehet, hogy máshol 
több pénzt kereshet az ember, 
szebb a kórház, jobbak a körül-
mények, de én magyar vagyok. 
Itt érzem jól magam, itt vannak a 
barátaim, a családom, itt vannak a 
gyökereim.

Ha az ember egy 

 operatív szakma széles 

palettáját szeretné művel-

ni, ahhoz ágyszám, eset-

szám kell, és olyan mester 

is, akitől lehet tanulni.

„

„
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részt vettem az Afrikai Gyermek 
Fül-orr-gégészeti Társaság meg-
alapításában Zimbabwéban. Erre 
büszke is vagyok. Tettünk akkor 
egy körutat Dél-Afrikában, fel-
kerestük Botswanát és egy kicsit 
Zambiát. Később egy konferencián 
vettem részt Fokvárosban és bejár-
hattam a környékét.

Ön Magyarországon a szakma 
vezetőjévé vált.
Sok vezetője van a szakmának, és 
az egyik pozícióba valóban engem 
választottak. A második négyéves 
ciklust töltöm a Szakmai Kollégium 
Fül-orr-gégészeti Tagozatának el-
nökeként. Ez a legfelsőbb szakmai 
testület, a miniszter tanácsadó tes-
tülete, illetve minden olyan ható-
ság számára tanácsadók vagyunk, 
akik valamilyen döntési pozícióban 
vannak a szakmát illetően. Ezek 
az emberek, legyenek politikusok 
vagy gazdasági szakemberek, ha 
valami döntést akarnak hozni, ami 
a szakmát érinti, akkor minket, mint 
szakmai kollégiumot keresnek meg.

Imponáló az a felsorolás az in-
terneten, hogy hány helyen tölt 
be ilyen-olyan vezető szerepet.
Ahogy múltak az évek és a szakmá-
ban sikerült előre lépegetnem, va-
lóban több pozíció is megtalált. A 
Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egye-
sülete Gyermek Fül-orr-gégészeti 
Szekciójának voltam sok éven át az 
elnöke, magának az Egyesületnek 
pedig három cikluson keresztül 
voltam a főtitkára. Legalább ilyen 
fontos megbízatás az, amit az Eu-
rópai Gyermek Fül-orr-gégészeti 
Társaságban kaptam, ahol immár 
12 éve vagyok az elnökség, az 
Executive Board tagja.

Nem túl sok feladat ez? Hogy 
bírja erővel és idővel?
Ezek jól hangzó titulusok, de nem 
járnak mindennapi munkával, első-
sorban elismerést és alkalmankénti 
tevékenységet jelentenek. Az Eu-
rópai Társaság évente négy alka-
lommal tart ülést, ahol a szakmát 
érintő legfontosabb kérdéseket 
beszéljük meg, a fiatalok képzésé-
vel foglalkozunk, meghatározzuk 
a kongresszusok helyét, idejét, 
programját, különböző e-képzé-
seket szervezünk. Az egyik kollé-
ganőmmel a gyermekkori alvási 
apnoe nemzetközi ajánlásának 
kialakítását kezdtük el szervezni. 
Megkerestem az amerikai Harvard 
Egyetem egyik professzorát, aki 
régi ismerősöm kongresszusok 
révén, és a kolléganőmet oda si-
került beajánlanom. Ez egy magas 
presztízsű munka lesz.

Az alvási apnoe a pulmonológu-
sok érdeklődésének is az előte-
rébe került az utóbbi időkben.
Az egész apnoe kérdés multidisz-
ciplináris, foglalkoznak vele pszi-
chológusok, tüdőgyógyászok, 
neurológusok, fül-orr-gégészek. 
A somnológia fokozatosan külön 
szakma lett, és ma már licenc vizs-
ga is van. 

Hányan vannak ma Magyaror-
szágon a fül-orr-gégészek, és 
mennyi közülük a gyermek fül-
orr-gégész?
A Magyar Fül-orr-gégész Orvosok 
Egyesületének elnökségében, 
ahol jó pár éve tag vagyok, rend-
szeresen visszatérő kérdés, hogy 
hányan vagyunk. Ha azt nézzük, 
hogy hány fizető tagja van az 
egyesületnek, akkor ez a szám 

300 körüli. Ha arra a kérdésre aka-
runk válaszolni, hogy hány olyan 
kolléga van, aki szakvizsgával 
rendelkezik, akkor 400-500 főről 
beszélhetünk, de ez állandóan 
változik. Nyugdíjba mennek, kül-
földre távoznak… Az a mag, aki a 
szakmát rendszeresen műveli, eljár 
rendszeresen különböző rendez-
vényekre az 250-300 fő. 
A gyermek fül-orr-gégészek szá-
ma egy érdekes kérdés. Minden 
fül-orr-gégész foglalkozik gyerme-
kekkel. Ugyanakkor van néhány 
terület, olyan szint, ahol vagy a 
gyermek életkora, vagy a beteg-
ség jellege miatt specialistára van 
szükség. Magyarországon 20-30 
ilyen kolléga lehet. Szerintem 
ez egy jól megvalósított centra-
lizáció. Nyilvánvalóan nem kell 
minden osztályon pl. újszülöttkori 
choanalis atresiát operálni. Ebből 
nincs sok, de tapasztalat kell a 
megoldásához, és ezért érdemes 
az ilyen eseteket összegyűjteni 
egy-egy központba.

Milyen a fül-orr-gégészek és a 
pulmonológusok kapcsolata?
Általánosságban mondhatom, 
hogy nagyon jó. Például ezért is 
maradtam itt a Heim Pál Kórház-
ban: nagyszerű pulmonológia van 
egy kiváló főorvosnővel, akivel 
nagyon szoros az együttműködé-
sünk. Az egységes légutak kon-
cepciója nem új dolog, és ez azt 
is jelenti, hogy a betegségek nem 
mindig „tisztelik” az anatómiai 
határokat. Vagy egy másik pél-
da: a Heim Pálban van egy nagy 
cisztás fibrózis centrum. Ebben a 
betegségben a legfőbb problé-
mát a légutak érintettsége jelenti, 
de ugyanakkor nagyon gyakori 



| AMEGA8 2019. OKTÓBER

iNTERJú

hanem, ha lépést akarsz tartani a 
szakmád fejlődésével, akkor el kell 
járnod a kongresszusokra és ma-
gadnak is művelned kell a tudo-
mányt, mert egy idő után azt sem 
érted majd, hogy miről beszélnek 
a többiek. Ezért ösztönzöm én is a 
munkatársaimat, hogy menjenek, 
tanuljanak, írjanak, publikáljanak, 
gyűjtsék a tapasztalatokat.

Önnek is jelentős számú publi-
kációja van.
Az előadásaim száma meghaladja 
az ötszázat, a publikációim száma 
is kétszáz feletti, ezek jó része an-
gol nyelvű, és már a tizedik könyv-
nél, illetve könyvrészletnél tartok. 
A pályám megkoronázása az 
lenne, ha egy tankönyvet tudnék 
letenni az asztalra.

Régen is tudtuk, de Minarik Ede 
óta szállóigévé vált, hogy „kell 
egy csapat”. Önnek van csapata?
Lassan 40 éve dolgozom ugyanab-
ban a kórházban, több mint 30 éve 
ugyanazon osztályon. Itt lettem 
főorvos. Közben persze változott 
a csapat összetétele, de ez mindig 
egy nagyon összetartó társaság 
volt. Aki nem vette fel a fordulat-
számot, aki nem simult a csapatba, 
aki nem a szakma- és gyermeksze-
retetet, kollegialitást erősítette, az 
hamar kikopott innen. A fiatalok 
eddig mindig beilleszkedtek ebbe 
a szellemi közösségbe. Minden 
évben elmegyünk egy csapatépítő 
tréningre, bejártuk már az egész 
országot. Fontosnak tartom, hogy 
kétnapos legyen a kirándulás, mert 
az esti beszélgetések meghatáro-
zóak. Ezt a munkát én nem tudnám 
végezni úgy, ha nem örömmel 
járnék be dolgozni. Azt gondolom, 

hogy a kollégák is így vannak ezzel. 
Nincsenek fegyelmi problémáink, 
ez egy baráti szellemű, majdnem 
azt mondhatom, családi jellegű 
közösség. Ez különösen akkor fon-
tos, amikor éles helyzetek vannak: 
ha valaki nehéz helyzetbe kerül a 
műtőben, biztos lehet abban, hogy 
számíthat segítségre.

Pécsett lett egyetemi tanár. 
Miért kötődik ehhez a szép vá-
roshoz?
Pécshez régi kötődésem van. A 
tudományos érdeklődésem a szak-
ma alapjainak megtanulása után az 
audiológia felé fordult. Akkoriban a 
pécsi Fül-orr-gégészeti Klinikának 
egy nagyon ambiciózus vezetője 
volt Pytel József személyében. 
Megismerkedtem vele, összeba-
rátkoztunk, majd vele és mellette 
kezdtem el megtanulni az objektív 
hallásvizsgáló eljárásokat. Ebből 
egy kandidátusi disszertáció (akko-
riban még így hívták) született. Ő 
volt a mentorom, ott védtem meg 
a PhD téziseimet. Pytel professzor 
utódjával, Gerlinger Imre profesz-
szorral is baráti viszonyt sikerült 
kialakítanom, vele voltam Afriká-
ban. Később aztán Pécsett lettem 
címzetes egyetemi tanár.

Érdekes volt, ahogyan a fül-orr-
gégészet fejlődéséről beszélt, 
de az interneten olvastam Ön-
nel egy közel 10 évvel ezelőtti 
interjút, amiben felsorolta 
egészségügyünk legalapvetőbb 
problémáit. Azok a megállapítá-
sai ma is megállják helyüket.
Azt nem szabad elfelejteni, hogy 
az elmúlt években azért voltak 
jelentős béremelések. A problémá-
kat természetesen továbbra is lát-

az orrpolyposis. Ez nemcsak lég-
zési nehézséget okoz, hanem a 
retineálódott váladékban felsza-
porodó kórokozók fertőzik az alsó 
légutakat is. Kidolgoztunk egy en-
doszkópos műtéti technikát, és az 
elmúlt évek során több száz ilyen 
műtéttel járultunk hozzá a CF-es 
gyermekek életminőségének ja-
vulásához. A szoros együttműkö-
désünk a tüdőgyógyászokkal itt is 
megvalósul.

A cisztás fibrózis a felnőtt tüdő-
gyógyászokat is érintő betegség.
Hála Istennek, mert ezek a kis be-
tegek már megérik a felnőttkort.

A fül-orr-gégészetben mekkora 
és milyen irányú a fejlődés az 
utóbbi évtizedekben?
Érdekes a kérdés. Az első főnö-
kömmel, aki jelenleg 92 éves, de 
szellemileg és lelkileg hihetetlenül 
aktív, szerkesztettünk egy tan-
könyvet, ami hamarosan megje-
lenik a Medicina Könyvkiadónál. 
Ennek kapcsán áttekintettük az 
elmúlt évtizedeket. Mondhatom 
azt, hogy a műtéteket tekintve 
elég széles palettán dolgozunk, 
de szinte egyetlen olyan műtét 
sincsen, amit úgy végeznénk, mint 
egykor. Sok olyan beavatkozás 
van, amit már nem végzünk, de 
számos új eljárás lépett a helyükre. 
Sorolhatnám az endoszkópos mel-
léküreg sebészettől kezdve, a kü-
lönböző implantációs technikákon 
át a tympanoplasztika új módsze-
reiig. A fejlődés óriási. Hirschberg 
Jenő professzor és Kállai Ferenc 
képe függ itt a szobám falán. Ők 
tanították, hogy a tudományt nem 
csak azért kell csinálni, hogy PhD-t 
szerezz, vagy professzor legyél, 



Allergiás (szezonális és 
perenniális) rhinoconjunctivitis 
és urticaria tüneti kezelésére2

Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). Forg. engedély 
száma: OGYI-T-21640/01-03. Bővebb információért olvassa el a gyógyszer teljes 
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a találatok oldalán  ikonra kattintás, majd az ikonra kattintás. Ártámogatásban nem 
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A bilasztin P-glikoprotein gátlókkal történő együttadása kerülendő mérsékelt 
vagy súlyos vesekárosodásban szenvedő betegek esetében.2

1. Jáuregui I et al. Expert Rev Clin Immunol. 2012;8:33-41.
2. Lendin® 20mg tabletta Alkalmazási előirat: *4.7 pont: Klinikai vizsgálatban nem befolyásolta 
a gépjárművezetési képességet. A betegeket ugyanakkor tájékoztatni kell arról, hogy néhány 
betegnél nagyon ritkán előfordul álmosság, ami befolyásolhatja a gépjárművezetéshez és a 
gépek kezeléséhez szükséges képességeiket., **4.5 pont: A psychomotoros teljesítmény alkohol 
és 20 mg bilasztin egyidejű bevitelét követően hasonló volt, mint alkohol és placebo együttadása 
esetén., ***4.5 pont: 8 napos, 20 mg bilasztinnal és 3 mg lorazepammal történő egyidejű kezelés 
nem fokozta a lorazepam központi idegrendszeri depressziót okozó hatásait.

Originális, nem szedatív antihisztamin1,2
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„KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán  ikonra kattintás, majd az  ikonra kattintás. Bretaris® Genuair®▼322 mikrogramm inhalációs por 60x: 10110 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. és 3b3. EÜ 90 pontok) 

ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1011 Ft, az ártámogatás összege 9099 Ft. Brimica® Genuair®▼340 mikrogramm/12 mikrogramm inhalációs por 60x: 15408 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. és 3b3. EÜ 90 pontok) 
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Referenciák: 1. Brimica® Genuair® Alkalmazási előírás, 2. Bretaris® Genuair®Alkalmazási előírás, 3. Beier J, et al. Efficacy and safety of aclidinium bromide compared with placebo and 
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értékelése a 6. és 24. hét után a placebóhoz képest Bretaris® Genuair®2, 3, illetve Brimica® Genuair®1, 4 kezelés mellett, valamint a monokomponensű kezelésekhez képest a 24. hét után 

Brimica® Genuair® kezelés esetében.1, 4
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▼Ezek a gyógyszerek fokozott felügyelet alatt állnak,  

mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. 

Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.
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juk, de közben sorolhatnám azokat 
a pácienseimet, akik Angliából jön-
nek hozzám, mert ott csak két év 
múlva kaptak időpontot egy mű-
tétre és fél év múlva egy vizsgálat-
ra. Afrikáról most nem beszélek, de 
jártam az Egyesült Államokban, és 
láttam az ottani problémák soka-
ságát is. Biztos, hogy az egészség-
ügyet jól működtetni nem lehet. 
Mindenhol − Svájcban, Hollandiá-
ban és Svédországban is − vannak 
problémák. Nyilvánvalóan nálunk 
is lehetne jobban kezelni ezt a kér-
dést. Mindenképpen további jelen-
tős béremelésre lenne szükség. 
Nekünk itt az osztályon nagyon 
jó korfánk van, vannak fiataljaink, 
akik nem akarnak innen elmenni, 
itt akarnak maradni. Máshol biz-
tos másként van, de úgy látom, 
ha tudok nekik perspektívát adni, 
ha jó légkörű csapatban tudnak 
dolgozni, akkor ezek a tényezők itt 
tartják őket, még ha kevesebbet is 
keresnek.

Azért ne felejtsük el, hogy ez az 
osztály a hazai fül-orr-gégészet 
zászlóshajója!
Igen, ez kétségtelen. Az előbbivel 
csak azt szerettem volna monda-
ni, hogy a pénz fontos, de nem 
minden. Sok riportot olvastam, 
ahol feltették a távozni akaróknak 
a kérdést, hogy miért akarnak el-
menni. A fizetést elsőként említik, 
de rögtön utána a munkakörül-
mények, a megbecsülés hiánya 
kerül előtérbe. Utóbbiak terén a 
vezetők is sok mindent tehetnek. A 
jelenlegi helyzetben − az én meg-
látásom szerint − Magyarországon 

van perspektívája a gyógyításnak. 
Bízom benne, hogy a megkezdett 
béremelések folytatódnak, és el 
fogunk mozdulni pozitív irányba a 
mai helyzetből.

Mennyire van kapcsolata az 
egyetemi ifjúsággal, mennyi-
re vesz részt az oktatásban? 
Hogyan látja őket? Attól félek, 
annyira hangoztatjuk (jogosan), 
az egészségügy bajait, hogy a 
tehetséges fiatalok a pályavá-
lasztáskor már nem sorolják az 
első helyre az orvoslást.
Közvetlenül nem veszek részt a 
graduális képzésben. Évről-évre 
meghirdetjük a rezidensi állásokat 
a végzett orvosok számára, és tö-
megével jelentkeznek a fiatalok, 10-
15 fő egy-egy állásra. Tavaly nem 
is tudtunk senkit felvenni. Nem 
mondhatom, hogy lasszóval kell 
fognunk a tehetséges fiatalokat.

Kivételes helyzetben vannak.
Nem vagyok statisztikus, az or-
szágos trendeket nem ismerem, 
de nálunk nincsenek utánpótlási 
problémák.

Van-e valaki a családjában, aki 
továbbviszi az orvoslást?
Édesapám állatorvos volt, és 
ahogy említettem, édesanyám 
az egészségügyben dolgozott. A 
feleségem is orvos. Három lányom 
van, most várjuk a hatodik uno-
kánkat. A lányaim közül egy sem 
lett orvos, de a szociális hozzáállás, 
a karitatív, segítő szemlélet kereté-
ben választottak pályát: szocioló-
gus, általános iskolai tanár és mú-

zeumpedagógus lett belőlük. Nem 
akartak orvosok lenni, mi meg 
nem forszíroztuk. Emlékeztünk a 
fiatalságunkra, ahol a sok ügyele-
tet és a gyermekek nevelését na-
gyon nehéz volt menedzselni.

Egy korábbi riportban olvastam 
a hobbijairól. Az utazást már 
említette, de borászkodik is. 
Egy Budapesten született és itt 
is dolgozó vezető orvos eseté-
ben nem szokványos dolog a 
borászkodás.
Annak idején, amikor elvettem a fe-
leségemet, az apósomnak volt egy 
kis szőlője, és bort készített egysze-
rű falusi módon a szomszéd gazda 
instrukciói alapján. Később egy 
nagyobb szőlőt vett, aztán mi meg-
örököltük a révfülöpi szőlőskertet, 
én pedig belenőttem a dologba.

Aktívan borászkodik?
Nemrég volt a szüret. Ha már be-
levágtam, igyekszem évről-évre 
jobban csinálni. Először csak a 
fajtákat választottam meg jobban, 
aztán a hordókat cseréltem le, majd 
acéltartályokat vettem. Tavaly a 
zánkai laboratóriumban megnézet-
tem a boromat, majd a palackozás 
következett. Profi borász barátom 
is besegített, az ő tanácsai alapján 
készül a borom. Egy másik barátom 
kislánya ragyogó grafikus, ő tervezi 
a címkéket. Most olyan borom van, 
ami világversenyre talán még nem 
mehetne, de már le merem tenni a 
barátaim elé az asztalra. 

Dr. Osvai László

Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek (V). Bővebb információért olvassa el a gyógyszerek teljes alkalmazási előírását! A hatályos “alkalmazási előírások” teljes szövegét megtalálja az Országos 
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dohányzás napjainkban a második legve-
szélyesebb, halálos áldozatokat követelő 
legális tevékenység. Becslések szerint Ma-
gyarországon évente 28 ezerre tehető a do-

hányzás következtében elhunytak száma, elsősorban 
kardiovaszkuláris és pulmonális következmények mi-
att. Kockázati tényezőként szerepel a krónikus obstruk-
tív tüdőbetegség (COPD), az emfizéma és számos da-
ganatos megbetegedés, köztük a szájüregi rákok és a 
gégerák kialakulásában. Számos, gégerák miatt teljes 
gégeeltávolításon átesett beteg kórelőzményében sze-
repel a dohányzás, és ezen betegek több mint 80%-a 
COPD-ben szenved1. 

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Fül-orr-gé-
gészeti Osztályán 2018. január 1-e és 2019. augusztus 
31-e közötti időszakban 12 betegnél történt gégerák mi-
att teljes gégeeltávolítás. Valamennyi beteg kórelőzmé-
nyében a dohányzást is megjelölték. A statisztikai ada-
tok alapján ezen betegek közül legalább kilencen COPD-
sek. A közleményben arra szeretnék rámutatni, hogy a 
gégeeltávolításon átesett COPD-s betegek számára a 
jelenleg forgalomban levő, fenntartó kezelésre szolgáló 
inhalációs eszközök használata milyen problémákkal jár.

INHALÁCIÓS ESZKÖZHASZNÁLAT COPD-BEN

A COPD kezelése a legtöbb esetben inhalálható gyógy-
szerekkel történik, melyekre jellemző, hogy lokálisan, rö-
vid időn belül fejtik ki hatásukat, így elegendőek kisebb 
dózisok is, és ezáltal csökkenthető a szisztémás mellék-

hatások kockázata. A gyógyszerbelégzéshez számos, 
különböző technikával működő eszköz áll rendelkezés-
re: adagolószelepes aeroszolok, szárazporbelégzők, soft 
mist inhaler és gépi porlasztók.

A kezelés sikere nagymértékben függ az alkalma-
zott inhalációs eszköztől és a belégzési technikától. 
Adagolószelepes aeroszol esetén fontos a belégzés 
megkezdésének és az eszköz elsütésének koordináci-
ója, míg szárazpor-inhalátorok használatakor elenged-
hetetlen a beteg erőteljesebb belégzése ahhoz, hogy a 
hatóanyag lejusson a kislégutakba. A COPD-s betegek 
eszközhasználati technikája még több éve tartó keze-
lés esetén is mindössze 62%-os (ahol 100% a hibátlan 
eszközhasználat)2. 

A Sanchis és munkatársai által 1975 és 2014 között 54 
ezer beteg bevonásával végzett felmérés szerint a be-
tegek eszközhasználatának minősége 40 év alatt sem-
mit sem javult. Napjainkban is kifejezetten magas az 
eszközhasználati hibák gyakorisága, ami csökkentheti 
a légutakba lejutó gyógyszermennyiséget, valamint a 
kezelés hatékonyságát, és mindezt tovább ronthatja a 
COPD-s betegek rossz adherenciája. 

Bosley és munkatársai szerint a krónikus légúti bete-
geknek mindössze 15%-a használta a gyógyszerét az 
orvosi előírásnak megfelelően a vizsgálati napok több 
mint 80%-án3. Gyakran előfordult, hogy a betegek szo-
ciális okok (költség, családi esemény, kényelmetlenség) 
miatt csökkentették a gyógyszeradagjukat.

Egy 2009-es magyarországi felmérés szerint a kór-
házi ellátásra szoruló COPD-s betegeknek mindössze 

A teljes gégeeltávolításon átesett 
krónikus obstruktív tüdőbetegek
INHALÁCIÓS ESZKÖZHASZNÁLATI PROBLÉMÁI
Dr. Kondora Zsanett 
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Tüdőgyógyászati Szakrendelés, Szombathely
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1,09%-a váltott ki évente legalább hat doboz 
hosszú hatású muszkarinerg antagonista ké-
szítményt, és mindössze 1,63%-uk váltott ki 
évente legalább hat doboz hosszú hatású 
béta-agonista + inhalációs kortikoszteroid fix 
kombinációt4. 

A betegek egy részénél nagyon rossz a lég-
zésfunkciós értékek romlása és a tünetek sú-
lyosbodása közti összefüggések felismerése. 
Bosnic-Anticevich és munkatársai vizsgálatában 
a krónikus obstruktív légúti betegek 11%-a volt 
jól kontrollált, és közülük 91% tartotta magát 
jól kontrolláltnak, a 39%-nyi részben kontrol-
lált beteg fele jól kontrolláltnak érezte magát, 
míg az 50%-nyi rosszul kontrollált betegnek a 
82%-a tartotta magát jól kontrolláltnak3. 

A COPD-s betegek az évek során észrevétle-
nül veszítik el légzési tartalékaikat, ami jelentős 
légzéskapacitás csökkenéssel és társbetegsé-
gek kialakulásával is jár. Az ilyen betegek köré-
ben előforduló – krónikus produktív köhögés 
okozta – fokozott mortalitási rizikóval a Lung 
Health Study foglalkozott, melynek keretében 
több mint 12 évig követtek közel 6000 beteget. 
A betegek 31,2%-ánál volt krónikus produk-
tív köhögés, ami a mortalitási rizikót 27%-kal 
emelte, a kiindulási FEV1-értékeket pedig 48 
ml-rel csökkentette a tünetmentes csoport-
hoz képest. A mortalitási kockázat növekedése 
gyakran nem daganatos, légzőszervi okokból 
bekövetkező halálozást jelentett5.

INHALÁCIÓS ESZKÖZHASZNÁLAT  
TELjES GÉGEELTÁVOLíTÁS UTÁN

Teljes gégeeltávolítás után a felső légutak 
számos élettani funkciója – a levegő szűré-
se, felmelegítése és párásítása – kiesik, és az 
áramlási viszonyok is megváltoznak. Mivel a 
beteg képtelen a „hagyományos”, szájon át 
történő gyógyszerbelégzésre, a terápiás pa-
lettáról kiszorul az inhalációs készítmények 
egy része. A beteg a tracheosztómán át nem 
tud szárazporbelégzőket használni, így csak az 
adagolószelepes aeroszolok és a gépi porlasz-
tók alkalmazása jön szóba. 

A tracheosztómán át inhalált permet nagy 
része a légcső falán csapódik le. Az alsó lég-
utakba emiatt kevesebb gyógyszer jut, ami a 
betegség kontrolláltságának romlásával és álla-
potrosszabbodással járhat. Vajon tekinthető-e 
ez eszközhasználati hibának?

Általánosságban eszközhasználati hibáról 
akkor beszélünk, ha a beteg nem megfelelő 
technikával alkalmazza az inhalációs gyógy-
szerét. Adagolószelepes aeroszol használata-
kor ilyen pl. az elsütés és belégzés rossz koordi-
nálása, a rövid ideig tartó levegővisszatartás, a 
túl gyors belégzés, vagy az elsütés teli tüdőnél.

Véleményem szerint minden olyan esetben 
eszközhasználati hibáról beszélhetünk, amikor 
az inhalációs gyógyszer nem jut le optimális 
mennyiségben a légutakba. Mivel a teljes gé-
geeltávolításon átesett beteg az inhalációs esz-
közét a tracheosztómán át alkalmazza, emiatt 
az eszközből származó permet főleg a trachea 
falán csapódik le, és csak kisebb hányada tud a 
belégzés során a perifériás légutakba lejutni, így 
bizonytalan a megfelelő terápiás hatást és tünet-
mentességet biztosító gyógyszer mennyisége.

Fontos szempont az is, hogy a jelenleg 
forgalomban levő inhalációs eszközöket nem 
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tracheosztomizált, hanem anatómiailag teljes 
légzőszervi rendszerrel rendelkező betegekre 
fejlesztették ki, és a szakirodalomban nem ta-
lálható információ arról, hogy történtek-e mé-
rések gégeeltávolításon átesett betegeknél a 
belélegzett gyógyszerek légúti depozíciójának 
meghatározására.

Az ilyen betegek követése, ellenőrzése je-
lenleg a szombathelyi tüdőgondozó járóbe-
teg-ellátása során nem megoldott. Nem áll 
rendelkezésünkre olyan inhalációs eszköz vagy 
ahhoz csatlakoztatható applikátor, amivel a tra-
cheosztómán keresztül gyógyszert bejuttatva 
megfelelő légúti depozíciót és ezáltal optimális 
tünet- és betegségkontrollt érhetnénk el.

Van tehát a COPD-s betegeknek egy olyan 
csoportja, akiknél a rendszeres gyógyszerbe-
vitel bizonytalan. A gégeeltávolításon átesett 
betegeknél is szükség volna precíz, reprodu-
kálható módon történő légzésfunkciós vizs-
gálatokra, melyekkel nyomon követhetnénk 
az egészségi állapotukat és megítélhetnénk a 
gyógyszerek hatékonyságát. Szükséges lenne 
továbbá a gyógyszeraeroszolok tüdődepozí-
ciójának vizsgálata is, mint ahogyan ez az 
anatómiailag teljes légutakkal rendelkező be-
tegeknél már megtörtént. Ez hozzásegítene a 
szükséges dózisok meghatározásához.

Mindemellett a gégeeltávolításon átesett 
betegek kezelésében nagy jelentőséggel bír-
na egy tracheosztómához illeszkedő eszköz 
vagy applikátor, melynek segítségével meg-
felelő gyógyszerdepozíciót és ezáltal tüneti és 
betegségkontrollt lehetne elérni. Fontos len-
ne, hogy ezen betegek se essenek ki az ellátási 
láncból, és ők is megkaphassák a tünetmen-
tességhez szükséges kezeléseket.

ÖSSZEFOGLALÁS

A normál anatómiai felépítésű COPD-s bete-
geknél is gyakori a rossz tüneti kontroll, holott 
az ő légúti adottságaikat alapul véve fejlesztet-
ték ki az inhalatív gyógyszereket. A gégeeltávo-
lításon átesett betegek gyakorlatilag kiesnek az 
ellátási láncból: nincs vizsgálati eljárás az egész-

ségi állapotuk nyomon követésére, és az ellátási 
oldalon sem áll rendelkezésünkre olyan eszköz, 
ami lehetővé tenné a megfelelő gyógyszerdózis 
bevitelét. 

A közleményben ezekre a hiányosságokra 
próbáltam felhívni a figyelmet. Remélhetőleg 
a közeljövőben mind a vizsgálati módszerek, 
mind az inhalációs eszközök fejlesztése során 
sikerül jobban figyelembe venni ennek a beteg-
csoportnak az érdekeit is. 
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A z utóbbi években egyre jobban 
megismertük a krónikus obstruktív 
tüdőbetegség (COPD) patofiziológi-
ájának részleteit. Kiderült, hogy a 

légszomj hátterében álló légúti obstrukció oka 
csak részben – és nem elsősorban – a sima-
izomzat összehúzódása, ebben sokkal inkább a 
krónikus gyulladás következményei (ödéma, 
fokozott nyákszekréció, tartószalagok elveszté-
se) játszanak szerepet1. A helyzetet tovább 
rontja a betegség progressziójával beinduló re-
modelling (bazálmembrán megvastagodás, si-
maizom hiperplázia). A kislégúti károsodás a 
tünetes COPD-s betegek 90%-ánál igazolható2. 

A COPD kezelésének egyik legfontosabb 
célja a betegség fellángolásának (exacerbáció) 
megelőzése1. A közelmúltig lezárult nagy klini-
kai vizsgálatok fontos új adatokat szolgáltattak 
az inhalációs kortikoszteroidok (ICS) és a hosz-
szú hatású béta2-agonisták (LABA) exacerbáci-
ókra kifejtett hatásának megértéséhez3-10. Ezek 
fontos darabkái annak a „puzzle”-nek, mely-
nek kirakásával egyértelműbbé válhatnak a 
megelőzés hatékonyabb módjai.

Ma már tudjuk, hogy olyan betegségről van 
szó, amit bár mindig a perzisztáló légúti ob- 

strukció jellemez, a hátterében mégis több fe- 
notípus állhat11. Fontos, hogy minél jobban is-
merjük a betegség kórtani alapjait, melynek 
alapján kategorizálhatjuk a betegeket és egy-
re jobban személyre szabhatjuk a kezelésüket, 
akár túllépve a klasszikus, spirometrián és exa-
cerbációs gyakoriságon alapuló standardizált 
COPD kategóriákon (1. táblázat)1. A terápiás op-
ciók folyamatos bővülése erre ma már széles-
körűen lehetőséget teremt.

A COPD KORSZERű KEZELÉSÉNEK KEZDETEI

COPD esetén az első másodperc alatt kiléleg-
zett levegő mennyisége (FEV1) fokozott ütem-
ben csökken, ami a kórkép előrehaladott álla-
potában a betegek egy részénél súlyos aktivi-
tás korlátozottságot, majd korai halált okoz12. 
Feltételezték, hogy a FEV1 romlás lassítása javít-
hatja a többi klinikai paramétert is, és ez csök-
kentheti a mortalitást, ezért régi célkitűzés volt 
annak a gyógyszeres kezelési módnak a megta-
lálása, ami csökkenti a FEV1 romlásának ütemét. 
A középsúlyos és súlyos exacerbációkról tud-
juk, hogy gyors FEV1 vesztéshez vezetnek, ami 
a beteg állapotának rendezése után már nem 

HÁROM AZ EGYBEN −
A KÖZÉPSÚLYOS ÉS SÚLYOS 
EXACERBÁCIÓK MEGELŐZÉSÉÉRT
Dr. Böcskei Csaba PhD
Szent Borbála Kórház, Tüdőgyógyászati Osztály, Tatabánya
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tér vissza teljes mértékben az exacerbációt 
megelőző szintre. Az is igazolást nyert, hogy 
a súlyos exacerbációk az idő és a kórfolyamat 
előrehaladtával egyre sűrűbbé és súlyosabbá 
válnak, és egyre nagyobb erővel lökik a bete-
get a légzési rokkantság irányába12. Ezért is a 
korszerű COPD kezelés egyik legfontosabb jel-
lemzője, hogy mennyire képes a középsúlyos 
és súlyos exacerbációkat csökkenteni.

Vajon a tartós tiotrópium kezelés képes-e 
csökkenteni a COPD-betegek FEV1 romlásá-
nak ütemét, tudja-e javítani a St. George’s Res- 
piratory Questionnaire segítségével mért élet-
minőségüket, mérsékli-e az exacerbációik gya- 
koriságát és az ehhez kapcsolódó kórházi ke-
zeléseket? – tették fel a kérdést az UPLIFT vizs-
gálat tervezésekor3.

A közepesen súlyos  / súlyos COPD-s bete-
geknél a tiotrópium javította az átlagos FEV1 és 
FVC értékeket, viszont azt is megtudtuk a vizs-
gálatból, hogy a FEV1 csökkenésének ütemét 
a tiotrópium nem képes lassítani. Kiemelen-
dő, hogy az életminőséget kedvezően befo-
lyásolta. Áttörésnek számított, hogy a tiotró-
piummal kezelt csoportban szignifikánsan ké- 
sőbb jelentkezett az első exacerbáció, és az 
exacerbációk száma is 14%-kal csökkent a pla-
cebohoz képest3. Ez utóbbi paraméterek javu-
lása a beteg mindennapi élete vonatkozásában 
valószínűleg jelentősebb, mint a légzésfunkci-
ós értékek romlási ütemének változása. Összes-
ségében azt mondhatjuk, hogy egyértelműen 
pozitív hatások tulajdoníthatók a hosszú ha-
tású muszkarinerg antagonista (LAMA) ható-
anyagoknak.

A következőkben a COPD-ben leggyak-
rabban használt tiotrópiumhoz képest nézzük 
meg, hogy az egyes hatóanyag-kombinációk 
milyen mértékben képesek további exacerbá-
ciós védelmet nyújtani a beteg számára (1. ábra).

VIZSGÁLATOK LABA/LAMA KOMBINÁCIÓKKAL

SPARK 

A SPARK elnevezésű, 64 hetes, parallel csopor-
tos vizsgálatban több mint 2200 súlyos vagy 
nagyon súlyos COPD-s betegnél (GOLD III és 
IV stádium, legalább egy mérsékelten súlyos 
exacerbáció a megelőző egy évben) az inda-
katerol (IND)  /  glikopirrónium-bromid (GB) exa- 
cerbáció csökkentő hatását hasonlították ösz-
sze egyrészt a glikopirróniuméval, másrészt a 
tiotrópiuméval4. Az IND  /  GB a GB-hoz képest 
12%-kal, a tiotrópiumhoz képest 10%-kal csök-
kentette a közepesen súlyos  /  súlyos exacerbá-
ciók számát. A kutatók meglepetésére a tio-
trópiumhoz képest elért 10%-os exacerbáció 
csökkentés nem bizonyult szignifikánsnak4.

DYNAGITO

Mennyivel jobb a tiotrópium  / olodaterol a tio-
trópiumnál? A DYNAGITO vizsgálatban, ami 51 
országban 818 helyszínen közel 8000 betegnél 
zajlott, arra a kérdésre keresték a választ, vajon 
a tiotrópiumhoz hozzáadott LABA (olodaterol) 
milyen mértékben csökkenti az exacerbációkat 
az egyedül adott tiotrópiumhoz képest5. Az 
52 hetes kettős vak, randomizált, parallel cso-
portos vizsgálatban a COPD-s betegek tiotró-
pium  / olodaterol 5  μg  –  5  μg kezelést vagy tio-

1. táblázat: A COPD-s betegek GOLD 2019 szerinti súlyossági csoportjai1

A csoport nem volt exacerbáció vagy csak egy, de az nem igényelt kórházi kezelést 
+ legfeljebb közepesen súlyos tünetek vannak (mMRC 0−1, CAT<10)

B csoport nem volt exacerbáció vagy csak egy, de az nem igényelt kórházi kezelést  
+ súlyos tünetek vannak (mMRC ≥2, CAT≥10)

C csoport legalább egy kórházi ellátást igénylő exacerbáció vagy legalább kettő, kórházi ellátást nem igénylő 
exacerbáció volt + legfeljebb közepesen súlyos tünetek vannak (mMRC 0−1, CAT<10)

D csoport legalább egy kórházi ellátást igénylő exacerbáció vagy legalább kettő, kórházi ellátást nem igénylő 
exacerbáció volt + súlyos tünetek vannak (mMRC ≥2, CAT≥10)
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trópium 5 μg kezelést kaptak naponta 1×. Az 
elsődleges végpont a mérsékelten súlyos  / 
súlyos exacerbációk számának alakulása volt a 
kezelés alatt. Ez a tiotrópium  / olodaterol keze-
lés mellett szignifikánsan, 7%-kal alacsonyabb 
volt, mint tiotrópium esetén, azonban az elvárt 
szignifikancia szintet (0,01) nem érte el5. Azaz a 
tiotrópium  / olodaterol kombináció nem csök-
kenti az exacerbációkat olyan mértékben, mint 
amire a vizsgálat tervezésekor számítottak5. 
Maguk a kutatók írták le a közleményben, hogy 
az eredmény elmaradt a várakozásaiktól. A szi-
gorúbb szignifikancia cél oka pedig az volt, 
hogy ennek a vizsgálati eredménynek az alap-
ján tervezték volna törzskönyvezni exacerbáció 
csökkentésre a tiotrópium  / olodaterolt5.

A SPARK és a DYNAGITO vizsgálatokból ki-
derült, hogy a LAMA-hoz hozzáadott LABA 
exacerbáció csökkentő hatása ellaposodó, pla-
tózó mintát mutat a tiotrópium UPLIFT-ben el-
ért 14%-os eredményéhez képest. Ezen a pon-
ton merül fel a kérdés, hogy ha nem kizárólag 
a hörgőtágítókra alapozzuk a terápiát, hanem 
gyulladásgátlóval is megerősítjük, akkor javít-
ható-e tovább az exacerbációs védelem.

Az ICS exacerbáció csökkentő hatását ko-
rábban a LABA-hoz képest vizsgálták, például 
a TORCH6 (flutikazon  /  szalmeterol vs. szalmete- 
rol) vagy a FORWARD7 (beklometazon-dipro-

pionát  /  formoterol vs. formoterol) study-kban. 
Ezek eredményei meggyőzőek voltak, de nem 
adtak bizonyítékot arra, hogy a tiotrópiumhoz 
vagy a kettős hörgőtágítókhoz képest az ICS 
tartalmú hármas kombinációk erősebb exacer-
bációs védelmet képesek-e nyújtani.

VIZSGÁLATOK FIX HÁRMAS KOMBINÁCIÓVAL

A hármas kombinációhoz több terápiás út is ve-
zethet COPD-ben a személyre szabott kezelés 
során. Ezek alapján egy adott beteg esetében 
jelentheti a LAMA kiegészítését ICS  /  LABA-val, 
vagy a LABA  /  LAMA kiegészítését ICS-sel, de az 
ICS  /  LABA LAMA-val történő kiegészítéseként is 
megjelenhet a GOLD D csoportba tartozó be-
tegek esetén1.

TRINITY

A középsúlyos és súlyos exacerbációk csökken-
tése tekintetében a tiotrópiumot a TRINITY vizs-
gálatban hasonlították össze a beklometazon- 
dipropionát (BDP) / formoterol-fumarát (FF) / gli- 
kopirrónium-bromid (GB) fix hármas kombiná-
cióval8. Vestbo és munkatársai elsődleges vég-
pontként az exacerbációs ráta alakulását hatá-
rozták meg. A vizsgálat elsőként bizonyította, 
hogy az extrafinom fix hármas kombináció 
20%-kal csökkenti a középsúlyos  /  súlyos exa-
cerbációk rátáját az önállóan adott LAMA-hoz, 

1. ábra: Hatóanyagok egymásra épülő hozzáadott értéke a középsúlyos és súlyos COPD exacerbációk csökkentésében. A vizsgá-
latok eltérő időtartammal, betegszámmal, beválasztási  /  kizárási kritériumokkal és végpontokkal készültek. Direkt összehasonlítás-
ra nem alkalmasak (LAMA: hosszú hatású muszkarinerg antagonista; LABA: hosszú hatású béta2-agonista; TIO: tiotrópium; IND: 
indakaterol; GB: glikopirrónium-bromid; OLO: olodaterol; BDP: beklometazon-dipropionát; FF: formoterol-fumarát).

LABA/LAMA vs. ICS/LABA/LAMA
15% 

LAMA vs. LABA/LAMA
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IND/GB vs. BDP/FF/GB
TRIBUTE  9

Placebo vs. LAMA
14% 

TIO vs. IND/GB
SPARK  4

TIO vs. OLO/TIO
DINAGYTO  5Placebo vs. TIO

UPLIFT  3
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betegeknél, akiknek a megelőző egy évben 
legalább egy közepesen súlyos vagy súlyos 
exacerbációja volt. A betegek a randomizálás 
előtt IND  /  GB-ot kaptak, majd a kutatók két 
karra osztották őket: egy részük folytatta to-

2. ábra: TRIBUTE: A különböző súlyosságú COPD exacerbációk éves gyakorisága hármas kombinációval és LABA / LAMA kombináció-
val történt kezelés esetén9. (BDP: beklometazon-dipropionát; FF: formoterol-fumarát; GB: glikopirrónium-bromid; IND: indakaterol)  
A szórások és az exacerbációs ráták, illetve azok arányainak zárójelben lévő értékei 95% konfidencia intervallumra vonatkoznak.

2. táblázat: A TRIBUTE vizsgálat során tapasztalt súlyos szö-
vődmények hármas kombinációval és LABA / LAMA kombináci-
óval történt kezelés esetén9. A pneumónia előfordulási gyako-
riságában nem volt eltérés (BDP: beklometazon-dipropionát; 
FF: formoterol-fumarát; GB: glikopirrónium-bromid; IND: inda-
katerol)

BDP/FF/GB
(n=764)

IND/GB
(n=768)

Súlyos szövődmények összesen 117 (15%) 130 (17%)

COPD 61 (8%) 69 (9%)

Pneumónia 18 (2%) 17 (2%)

Szívelégtelenség 6 (1%) 7 (1%)

Halál 3 (<1%) 8 (1%)

Ischaemiás szívbetegség 2 (<1%) 11 (1%)

myocardialis infarctus 1 (<1%) 8 (1%)

koszorúér-betegség 1 (<1%) 2 (<1%)

myocardialis ischaemia 0 1 (<1%)

Pitvarfibrilláció 0 7 (1%)

Légzési elégtelenség 3 (<1%) 4 (1%)

Tüdő rosszindulatú daganata 4 (1%) 2 (<1%)
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p=0,043
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0,47
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0,59
(0,53−0,67)

egészen pontosan a tiotrópiumhoz képest – 
és teszi mindezt a pneumónia kockázatának 
emelkedése nélkül8.

TRIBUTE

Ez az a vizsgálat, amelynek eredményeire 
az egész szakma kíváncsian várt, és amely-
nek hatására az extrafinom BDP  /  FF  /  GB már 
LABA  /  LAMA helyett is felírható. Az 52 hetes 
TRIBUTE vizsgálatban több mint 1500 beteg 
vett részt. Elsődlegesen arra voltak kíváncsi-
ak, hogyan alakul az exacerbációs ráta BDP  /
FF  /  GB extrafinom fix hármas, illetve IND  /  GB 
kettős hörgőtágító kombinációval9. Az IND  /
GB kettős hörgőtágító kombinációt azért vá-
lasztották komparátorként, mert ez az egyet-
len LABA  /  LAMA, melynek van exacerbációs 
eredménye ICS  /  LABA készítménnyel szemben 
(FLAME vizsgálat)10. 

A TRIBUTE vizsgálatban az egy eszközben 
adott fix hármas kombináció napi 2×2 puff 
adagjának hatását hasonlították össze az egy 
eszközben napi 1× adott IND  /  GB kettős hör-
gőtágító kombináció hatásával tünetes, súlyos 
légúti áramláskorlátozottsággal élő COPD-s 
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vább IND  /  GB-mal, a másik részük pedig BDP  /  FF  /  GB-t 
kapott.

A középsúlyos  /  súlyos exacerbációs rátát a fix hármas 
kombináció BDP  /  FF  /  GB szignifikánsan jobban (15%-
kal) csökkentette az IND  /  GB kettős hörgőtágító kombi-
nációhoz képest anélkül, hogy a pneumónia kockázata 
emelkedett volna (2. táblázat)9. 

Lipson és munkatársai az IMPACT vizsgálatban kimu-
tatták, hogy hasonló előny mutatkozott az éves exacer-
bációs ráta csökkentésében a flutikazon furoát  /  vilan-
terol  /  umeklidinium fix hármas kombináció javára az 
umeklidinium  /  vilanterol kettős kombinációval szem-
ben13. Itt 52 héten át a napi egyszer adott hármas és 
kettős kombináció hatását hasonlították össze. Tripla 
kezelés esetén kevesebb exacerbáció jelentkezett, és 
kevesebb volt a hospitalizáció13.

ÖSSZEFOGLALÁS

Megállapíthatjuk, hogy a tiotrópium értelmezhető iga-
zodási pontként az egyes hatóanyag-kombinációk exa-
cerbációra gyakorolt hatásainak értékelésekor14. Míg a 
LAMA-hoz hozzáadott LABA esetén a LABA  /  LAMA exa-
cerbáció csökkentő hatása ellaposodó, platózó mintát 
mutat a tiotrópium UPLIFT-ben elért 14%-os eredmé-
nyéhez képest, addig a LABA  /  LAMA-hoz képest a fix 
hármas kombinációban adott ICS  /LABA  /  LAMA-t tar-
talmazó BDP  /  FF  /  GB klinikailag jelentős mértékű több-
let védelmet nyújt a betegeknek.

A fenti vizsgálatok egyértelműen pozitív választ ad-
nak arra a kérdésre, hogy ha nem kizárólag a hörgőtá-
gítókra alapozzuk a terápiát, hanem gyulladásgátlóval 
is megerősítjük, akkor tovább javítható az exacerbációs 
védelem.

Ezt a legújabb diagnosztikus és terápiás aján-
lás, a GOLD 2019 „A” evidenciaként deklarálja: az 
ICS  /  LABA  /  LAMA hármas kombináció az ICS  /  LABA, a 
LABA  /  LAMA és a mono LAMA kezeléshez képest csök-
kenti az exacerbációk   előfordulását, valamint javítja a 
légzésfunkciót és a tüneti státuszt1. 
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szülők szomorú adottságként fogadják el 
azt a tényt, hogy a közösségbe (bölcsődé-
be, óvodába) kerülő gyermek az első télen 
legalább annyit hiányzik, mint amennyit 

ottlenni tud. Erre a sok hiányzásra az interneten „ki-
művelt” anyukák elfogadható „orvosi” magyarázatot is 
találnak, hiszen a kisdedek immunglobulin koncentrá-
ciója meg sem közelíti a felnőttkori normál értékeket. A 
hiányzás leggyakoribb oka valamilyen, többnyire orr-
váladékozással és köhögéssel járó (jó esetben láztalan) 
légúti gyulladás. Ezt szinte mindig vírus okozza, ezért a 
szisztémásan adott antibiotikum többnyire felesleges. 

Az orrváladék vírusfertőzés esetén vízszerű, allergi-
ás kóreredetkor üvegszerű, tapadós, bakteriális felülfer-
tőződés esetén pedig sűrű, sárgászöld. Ha „csak” nátha 
áll fenn, elegendő lehet 5-6 napos dekongesztáns orr-
spray (vagy orrcsepp) kezelés.

Az alapkérdés viszont nem az, hogyan kezeljük a 
náthát, hanem az, hogy el kell-e fogadnunk, hogy a kö-
zösségbe kerülő gyermek okvetlenül nagyon gyakran 
lesz beteg. Ezt nem kell elfogadnunk.

A kisdedek (és felnőttek) immunitása ugyanis ja-
vítható. Most nem elsősorban a nagyon súlyos, vele-
született immundefektusban szenvedőkre gondolok, 
akiknek rendszeres intravénás immunglobulin-pótlás-
ra vagy csontvelő-transzplantációra van szükségük, 
hanem az „átlagos” emberekre.

Nyilvánvaló, hogy ha rosszul működik az immun-
rendszerünk, akkor gyakran kapunk el fertőző beteg-
ségeket, és azokból a megszokottnál lassabban épü-

lünk fel. Célszerű tehát, ha az immunrendszerünket 
megpróbáljuk megerősíteni. Ez alól két kivétel van. Az 
egyik a szervátültetés (ez esetben a recipiens az élete 
végéig immunszupressziót igényel, hogy ne lökje ki a 
számára idegen szervet), a másik az allergia, ahol nem 
egyszerűen javítani, hanem megváltoztatni kell az im-
munrendszerünket.

Az immunitás befolyásolására legjobb példa a sok, 
nagyon hasznos védőoltás. Ezeknek is két formája van. 
Egyik az aktív immunizálás, mellyel sikerült például az 
egész világon megszüntetni az évszázadokon keresz-
tül rettegett himlőt; ezzel tudtuk minimalizálni a még 
60 évvel ezelőtt is százezreket megnyomorító járvá-
nyos gyermekbénulást vagy a „morbus Hungaricus”-
ként emlegetett tuberkulózist. Az immunizálás másik 
formája a passzív immunizálás, melynek során a már 
megbetegedett embernek a kész ellenanyagot adjuk 
be. Erre jó példa a tetanusz, ami ellen már csecsemőko-
runkban megkapjuk az aktív immunizálást, de ha már 
tetanuszosok vagyunk, akkor a tetanusz-antitoxinra, 
vagyis a kész ellenanyagra van szükségünk.

Lássuk ezek után, milyen egyéb lehetőségünk van 
immunitásunk erősítésére.

 A védőoltások kiváló eredményeit látva egyrészt 
minden évben kaphatunk (gyermekek és öregek szá-
mára ingyen) influenza fertőzés elleni aktív immuni-
zálást, másrészt svájci kutatók szájon át alkalmazható 
szert is készítettek a leggyakrabban légúti betegséget 
okozó baktériumok sejtfalából. Saját tapasztalatom 
szerint ez utóbbinak óvodás gyermekeknél történő kú-
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raszerű alkalmazása következtében igen nagymérték-
ben csökkent a légúti betegségek gyakorisága és en-
nek kapcsán a közösségből való hiányzások száma és 
időtartama1. Érdekes, hogy a készítmény nem csupán 
a gyógyszerkapszulában szereplő baktériumok ellen 
nyújtott védelmet.

Másik lehetőség a nyomelemeket (főként cinket!) és 
multivitaminokat (sok C-vitamint is) tartalmazó kom-
binált készítmény kúraszerű adása. Dolowschiák Anna-
mária doktornővel kettős vak módszerrel és kontroll 
csoporttal végzett vizsgálatunkból az derült ki, hogy 
az ilyen tablettát szedő gyermekek szignifikánsan ke-
vesebbet hiányoztak az iskolából, óvodából és jóval 
ritkábban szorultak antibiotikus kezelésre, mint a velük 
egykorú, de ilyen kezelésben nem részesülő társaik2.

 A C-vitamint (aszkorbinsav) az emberi szervezet 
nem tudja előállítani. Erős antioxidáns hatása révén 
megóvja a sejteket az oxidatív stressztől. Hiánya skor-
butot és fertőzésekre való hajlamot okoz.

A D-vitaminról is köztudott, hogy nemcsak a csont-
anyagcserében játszik nélkülözhetetlen szerepet, és a 
hiánya nemcsak „angolkór”-t okoz, hanem a veleszüle-
tett immunitás súlyos károsodásával is jár3.

 A cinkről pedig legalább annyit kell tudnunk, hogy 
amellett, hogy az emberi szervezet több mint 200 
enzimjének nélkülözhetetlen alkotóeleme, alapvető-
en szükség van rá a T-limfociták szaporodásához és 
limfoblaszttá való alakulásához, tehát a sejtes védeke-
zéshez nélkülözhetetlen4.

Amennyiben 10 mg cinket 1000 mg C-vitaminnal 
együtt adtak Svájcban 94 náthás embernek, az orrfo-
lyásuk 5 nappal hamarabb szűnt meg és a többi tüne-
tük is gyorsabban javult5.

Vírusfertőzések kezelésére és megelőzésére is al-
kalmas (immunmoduláló) szer az inozin-acedoben-
dime-pranol. Ennek a következő immunológiai ha-
tásai bizonyítottak: növeli a CD3+ T-limfociták számát, 
serkenti a natural killer (NK) sejtek és a mononukleáris 
sejtek fagocita aktivitását, a mitogén vagy antigén által 
aktivált sejtekben Th1-es választ indukál (azaz növeli a 
TNF-alfa és az IFN-gamma szekréciót), limfoproliferativ 
választ vált ki, növeli az IL-1 és IL-2 termelést és az IL-2 re-
ceptor expresszióját, serkenti a T-limfociták T-citotoxikus 
sejtekké és T-helper sejtekké történő differenciálódá-
sát, valamint serkenti a B-limfociták plazmasejtekké 
történő átalakulását (és ezáltal az immunglobulin-ter-

melést) is, a betegek 75%-ában hirtelen nagymérték-
ben megnöveli a mononukleáris sejtek számát, ezzel 
szemben csökkenti az PHA által kiváltott IL-10 termelés 
fokozódást (az IL-10 mind a veleszületett, mind a szer-
zett immunitás legfontosabb „elnyomó”-ja), illetve az 
IL-3 és IL-4 termelést.

Kedvező hatását az alábbi kórállapotokban ész-
lelték: vírusos eredetű felsőlégúti gyulladások, bron-
chiolitis, heveny hörghurut, vírusos tüdőgyulladás, 
asztma, bárányhimlő, kanyaró, fertőző májgyulladás, 
ajak herpesz, stomatitis aphtosa, genitális herpesz, 
herpes zooster, herpes keratitis, immunkárosodással 
járó atopiás dermatitis, idős egyének húgyúti- és lég-
úti fertőzéseinek a megelőzése, HIV-fertőzöttség, scle-
rotizáló panencephalitis, condyloma, laryngealis papil-
lomatosis, Dengue hemorrhagiás láz, cytomegalovírus 
fertőzés, mononucleosis infectiosa (Epstein-Barr vírus), 
veleszületett immundefektus, Behcet szindróma6.

Mivel a gyógynövényeket évezredek óta használják, 
természetesen olyanokat is találtak közöttük, melyek 
bizonyos fokú védelmet nyújtottak a betegségek ellen, 
valamint meggyorsították és enyhébbé tették a légúti 
gyulladások lefolyását7.

A GYÓGYGOMBA HATÁSA AZ IMMUNRENDSZERRE

Karácsonyi Sándornak, a Szlovákiában élő magyar kuta-
tónak köszönhető egy bizonyos laskagomba (Pleurotus 
ostreatus) hatóanyagának, a béta-D-glükánnak a meg-
ismerése8. Ez a speciális béta-glükán C-vitaminnal és 
cinkkel kiegészítve van forgalomban. Lengyel és szlo-

Pleurotus ostreatus



| AMEGA22 2019. OKTÓBER

ALLERGOLÓGiA

des) gyökerének a kivonata. Ezt az afrikai zulu törzs 
több száz éve használja emésztőrendszeri- és légúti 
gyulladások kezelésére. Európába Charles Stevens hoz-
ta be 1920-ban (mivel ő maga is meggyógyult tőle). Ma 
már tudjuk, hogy antivirális és antibakteriális hatása 
mellett jó immunstimuláns is – hazánkban is forgalom-
ban van. Klinikai vizsgálatok szerint jelentősen csök-
kenti a heveny hörghurut és az orrmelléküreg-gyulla-
dás tüneteit gyermekeknél és felnőtteknél, lerövidíti a 
nátha időtartamát és mérsékli a súlyosságát.

820 heveny hörghurutban szenvedő gyermek ke-
zelésének ezzel a szerrel történt kiegészítése mind a 
betegség időtartamát, mind a súlyosságát szignifikán-
san csökkentette. 143 tonsillopharyngitisben szenve-
dő gyermek kezelését is kiegészítették 6 napig ezzel a 
szerrel. A kezelés 4. napján a tünetek súlyossága szigni-
fikánsan kisebb volt, mint a csak „hagyományos” keze-
lést kapóké. 61 (1–14 éves) vírusfertőzésben szenvedő 
asztmás gyermeknek is adták a készítményt. Mind a 
köhögésük gyakorisága, mind az orrtüneteik jelentő-
sen mérséklődtek. Az ebbe a csoportba tartozók aszt-
más rohamainak a száma összesen 6 volt, szemben a 
hasonló korú kontrollcsoport 15 rohamával14.

A bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) neve a gö-
rög echinos szóból ered, ami sündisznót jelent. Tüskés 
magja az elnevezését adó német botanikust (Conrad 
Moench) a sündisznóra vagy tengeri sünre emlékeztet-
te. Tapasztalatok szerint hasznos a légúti egészség meg-

vák gyermekgyógyászok 194 (átlagosan 3,7 éves), visz-
szatérő légúti fertőzésben szenvedő gyermeket kezel-
tek vele. A vizsgált területen e betegség gyakorisága 
6% körüli volt. A kezeltek betegségi gyakorisága 4,18% 
lett, a kontrollok 8,71%-ához képest. A betegség miatt 
hiányzott napok száma 19,3 napra csökkent az előző 
évi 31,8-ről9. A készítmény nemcsak gyermekeknél, ha-
nem élsportolóknál is csökkentette a visszatérő felső 
légúti fertőzések gyakoriságát és időtartamát, emellett 
az NK sejtek számát is növelte10.

A GYÓGYNÖVÉNYEK SZEREPE A BETEGSÉGEK  
MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

A kurkuma a Curcuma longa növény kivonata. Indiá-
ban már 4000 éve eredményesen használják. Vogel és 
Pelletier 1815-ben izolálták, majd Lampe és munkatársai 
1913-ban szintetikusan is előállították11. 1949-ben a Na-
ture-ben jelent meg az a híres cikk, amelyben antibak-
teriális aktivitását ismertették12. 

Az elmúlt 20 évben több ezer tudományos közle-
mény vizsgálta a hatásmechanizmusát. így ma már tud-
juk, hogy igen erős antioxidáns, gyulladáscsökkentő és 
antibakteriális hatása is van. Az emberi szervezet csak-
nem minden, idült gyulladáson alapuló betegségében 
eredményesen próbálták már ki. így például gyulla-
dásos bélbetegségben, hasnyálmirigy-gyulladásban, 
neurodegeneratív betegségekben, kardiovaszkuláris 
megbetegedésekben, asztmában és hörghurutban, 
idült vesebetegségben, diabetesben, elhízásban, scle-
rodermaban és pikkelysömörben13. 

Egy másik hatékony, immunitást befolyásoló növé-
nyi alkotórész az afrikai muskátli (Pelargonium sidoi-

Afrikai muskátli (Pelargonium sidoides)

Curcuma longa
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őrzéséhez, lecsökkenti a „megfá-
zás” időtartamát. Ma már tudjuk, 
hogy flavonoidok a hatóanyagai.

Klinikai vizsgálat során a kont-
rollcsoporthoz képest kevesebb 
mint a felére (58%-kal) csökken-
tette a nátha incidenciáját, és át-
lagosan 1,4 nappal csökkentette 
a betegség időtartamát. In vitro 
gátolni tudta a vírusok szaporo-
dását és a proinflammatorikus 
mediátorok felszabadulását15.

 A fekete bodza (Sambucus 
nigra) teáját (egyébként ez az 
egyetlen nem mérgező bodzafaj-
ta hazánkban) már a honfoglalás 
óta használják a nátha tüneteinek 
enyhítésére. Nagy mennyiség-

ben tartalmaz C-vitamint, emellett rutin, karotenoidok, 
aminosavak és tannin van benne. Flavonoidjai miatt 
erős antioxidáns, ezáltal megvédi a sejteket a szabad-
gyökök által okozott károsodástól. Placeboval ellen-
őrzött klinikai vizsgálat során Norvégiában, 60 bodza 
kivonattal kezelt influenzás beteg tünetei 4 nappal 
gyorsabban szűntek meg, mint a kontrolloké és a kont-
rolloknál szignifikánsan kevesebb tüneti gyógyszerre 
szorultak16. Amikor a bodzát Echinaceával kombinálták, 
olyan hatékony volt az influenza kezelésében, mint a 
hagyományos, oseltamivir nevű antivirális szer. Auszt-
rál kutatók repülőgépen utazók nátháját próbálták 
megelőzni bodzakivonattal17. Az a 312 utas, aki ezt kap-

ta indulás előtt, majd még 4 napig, rövidebb ideig lett 
náthás (összesen 57 napig, szemben a kontrollok 117 
napjával), és a tüneti összpontszámuk is jóval alacso-
nyabb volt (247 vs. 583).

A csipkebogyó a vadrózsa (más néven: gyepűrózsa, 
csipkerózsa, csipkebokor) áltermése. Latin neve Rosa 
canina L, ahol az „L” nem Linnére utal, hanem azt jelenti, 
hogy a növény a Lito subspecieshez tartozik. Európá-
ban az utolsó jégkorszak után terjedt el. Egészségügyi 
felhasználásáról elsőként az idősebb Plinius (i. e. 79–23) 
számolt be, aki a kutyaharapás gyógyítására ajánlotta 
(nagy valószínűség szerint innen ered a „canina” elneve-
zés). Ezt követően Európában a német Hildegard Bingen 
(1098–1179) használta, mint erősítő tea alapanyagot. 
Nemcsak a bogyóját, hanem a gyökerét, ágacskáit, le-
veleit, virágját is felhasználják. Ma már tudjuk, hogy a 
hatóanyagai között a vitaminokon kívül flavonoidok, 
karotenoidok és esszenciális zsírsavak is vannak18.

Marstrand és munkatársa 2016-ban, placeboval el-
lenőrzött kettős-vak vizsgálattal igazolták, hogy a mű-
tét előtt álló, végstádiumú osteoarthritises betegek 4 
hónapig tartó (napi 5 g) szárított csipkebogyóporral 
történő kezelése a kezeltek ízületeinek mozgathatósá-
gát szignifikánsan (p=0,012) nagyobb mértékben javí-
totta, mint a placebo, javult a napi aktivitási indexük és 
a kezeltek 65%-ának erősen csökkent az ízületi fájdal-
ma, bár ez szignifikánsan kisebb arányban (35%-uknál) 
a kontrollcsoportban is bekövetkezett (p=0,046). A 
tüneti gyógyszerek (paracetamol, kodein, szintetikus 
ópium származékok) használata is csökkent a csipke-
bogyót szedőkön19. 

Bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) Fekete bodza (Sambucus nigra)

Curcuma longa
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Christensen és munkatársai 2008-ban három, min-
den tudományos kívánalomnak megfelelő közlemény 
összefoglalása során megállapították, hogy annak a 
145 osteoarthritises betegnek, akik 3 hónapig kaptak 
csipkebogyóport, a fájdalma szignifikánsan nagyobb 
mértékben csökkent (p=0,002), mint a 142 placebot 
kapóé. Kedvezőtlen mellékhatást nem észleltek20.

A vastagbélrák a második leggyakoribb rosszindu-
latú daganat a világon. Turan és munkatársai a 2018 de-
cemberében megjelent közleményükben leírják, hogy 
a Rosa canina kivonat in vitro a daganatsejtekre nézve 
citotoxikusnak bizonyult oly módon, hogy a sejtciklust 
megakasztotta az S-fázisban és a telomeráz-expresszió 
gátlásával lehetővé tette a daganatsejtek apoptózisát, 
azok elpusztulását. A szerzők hangsúlyozzák, hogy az 
in vitro eredmények alapján nem lehet extrapolációval 
következtetni az in vivo hatásra21.

Tunéziai kutatók összefoglalják, hogy az arab or-
szágokban is hagyományosan a légúti gyulladások 
kezelésére használják a csipkebogyót, de a gyulladás-
csillapító hatása mellett elhízást gátló és antidiabetikus 
hatását is megfigyelték22. Ezek a hatások nagy valószí-
nűség szerint azon alapulnak, hogy a csipkebogyóban 
lévő polifenolok gátolni tudják a keményítő maltózzá 
történő lebomlását. Ezt a lépést az alfa-amiláz enzim 
végzi, majd az alfa-glukozidáz a maltózt glukózzá ala-
kítja át. A polifenolok mindkét enzimet blokkolni tud-
ják, ezáltal megakadályozva a cukor keletkezését. 

Szlovák kollégák 2015-ben azt igazolták, hogy a vad-
rózsa virágjának etanolos kivonata a rettegett Pseudo-

monas aeruginosa szaporodását teljesen meggátolja, 
míg a metanolos kivonat az Escherichia coli ellen jó. 
Emellett a virág kivonata gombák (Aspergillus niger, Fu-
sarium culmorum, Alternaria alternata) ellen is hatásos23.

A leírtakból következik, hogy a kiváló tulajdonságokat 
ötvöző kombinált készítmények eredményesen hasz-
nálhatók a légúti gyulladások megelőzésére és korai stá-
diumban történő kezelésére, de előrehaladott esetek-
ben nem váltják ki a szükséges gyógyszeres kezelést. 
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A vizsgálatban az addig beklometazon-dipropionát 
(BDP) adagolós aeroszolt (MDI) használó gyermekek 
váltottak mometazon furoát (MF) szárazporbelégzőre 
(DPI). A kutatók az egyetemi gyermekklinikán visz-
szamenőleg áttekintették az összes olyan, a Medicaid 
biztosító által finanszírozott, 6−18 éves kor közötti 
asztmás gyermek dokumentációját, akiknél történt 
légzésfunkciós vizsgálat a gyógyszerár-támogatás 
változása előtt és után is. 
A támogatás változása előtt a 68 fenntartó ICS ke-
zelést kapó asztmás gyermek közül 67 (98,5%) BDP-
MDI-t használt, a támogatás változása után 65-ből 
csak 39 (60%). Az eredetileg BDP-MDI-t használó 
betegek közül 24 váltott MF-DPI-re. Náluk az átlagos 
FEV1 a váltás előtt 99% volt, a váltás után, DPI haszná-
latakor 89%-ra csökkent (p=0,01). Szignifikáns csökke-
nést tapasztaltak a kislégúti funkciót jelző FEF25-75% 
értékében is, 89%-ról 77%-ra (p=0,04). Azoknál a be-
tegeknél, akik továbbra is MDI-t használtak, nem volt 
szignifikáns változás a légzésfunkcióban.

TÜDŐGYÓGYÁSZOK
NEW ORLEANS-BEN

z American College of Chest Physicians 85. kongresszusát (CHEST 2019) október 19−23. között rendezték 
meg New Orleans-ben. Az American College of Chest Physicians, a CHEST® című szakmai folyóirat kiadója, 
világszerte élen jár a betegek számára legjobb eredményt adó kezelési módok megismertetésében, ami-
hez innovatív oktatási, kutatási és kommunikációs módszereket alkalmaz. Küldetésének tartja, hogy kiemel-

kedő eredményeket érjen el a mellkasi betegségek prevenciója, diagnózisa és kezelése terén egyaránt, és hozzáférést 
biztosítson a közel 20 ezer tagja részére a legújabb klinikai ismeretekhez. A CHEST 2019 is ennek jegyében zajlott: a gon-
dolatébresztő előadások, plenáris szimpóziumok, éves áttekintő előadások és esetbemutatások között mindenki meg-
találhatta a képzettségéhez leginkább illőt. Minden CHEST kongresszus igazi feltöltődést jelent a résztvevőknek, ami 
a kimagasló színvonalú előadásokból és a kollégákkal zajló baráti eszmecserékből egyaránt származik. Rengeteg új és 
hasznos információhoz juthattak mindazok, akik a kongresszus online felületén előre megtervezett programjuk szerint 
járták be az előadótermeket, de azok is, akik a helyszínen találták ki aznapi programjukat, mert akadtak igazi gyöngysze-
mek. A következőkben ezekből mutatunk be néhányat.

A

AZ INHALÁCIÓS ESZKÖZ CSERÉJE 
RONTJA A LÉGZÉSfUNKCIÓT
Ha új inhalációs eszközt adunk az asztmás gyermek-
nek, akkor hirtelen romolhatnak a légzésfunkciós ér-
tékei − tudhattuk meg Scott Bickel és munkatársai (Uni-
versity of Louisville School of Medicine) vizsgálatából. 
Azoknál az asztmás gyermekeknél, akiknél pénzügyi 
okokból (pl. a betegbiztosítási csomag megváltozása 
miatt) másik inhalációs kortikoszteroid (ICS) készít-
ményt kellett választani, olyan mértékű légzésfunkció 
romlást észleltek, amilyen nem volt azoknál, akik to-
vábbra is a korábbi gyógyszerbelégzőjüket használhat-
ták. Az ICS alapvető fontosságú az asztma fenntartó 
kezelésében, számos inhalációs eszközzel lehet bejut-
tatni a légutakba, azonban ezeknek az eszközöknek a 
használati módja eltér egymástól. A betegbiztosítók 
gyakran meghatározzák, hogy milyen gyógyszerbe-
légzőket finanszíroznak, és ezek a listák időről-időre 
változnak, emiatt az asztmás gyermeknek rövid idő 
alatt kell átállnia új gyógyszerbelégző használatára.
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„A betegbiztosítási feltételek változása lehet a leg-
gyakoribb oka annak, hogy egy egyébként teljesen 
jó állapotú asztmás gyermeknél megváltoztassuk a 
gyógyszerelést” − mondta dr. Bickel. „A vizsgálati ered-
ményeink arra utalnak, hogy a betegbiztosítóknak a 
támogatási feltételek megváltoztatása előtt azt is fel 
kellene mérniük, hogy a gyermekpopulációnak milyen 
speciális igényei vannak, és biztosítaniuk kellene azt, 
hogy a gyermek hozzájusson a számára legmegfele-
lőbb inhalációs eszközhöz” − tette hozzá.
„A vizsgálat igazolta, hogy a pénzügyi okokból ki-
erőltetett változtatás az ICS adás módjában rontja az 
asztma kontrollt. Ennek kapcsán felvetődik a kérdés, 
vajon mindez hosszú távon is kifizetődő-e a betegbiz-
tosítónak” − kommentálta a hallottakat Victor J. Test, a 
CHEST Tudományos Bizottságának elnökhelyettese. 

Bickel S, Canal C, Eid N, Sayat j. Do inhaled corticosteroid 
formulary changes impact control in pediatric asthma?  
CHEST Annual Meeting, New Orleans, 2019. október 20.  
Chest 2019; 156 (4 Suppl): A850 doi:10.1016/j.chest.2019.08.809.

AZ ACCP ÉS A CHEST® TÖRTÉNETE
1935-ben, amikor Murray Kornfeld, a sikeres New York-i üzletember 
fiatalemberként meggyógyult a tuberkulózisából, elhatározta, hogy 
létrehoz egy szervezetet, aminek az lesz a feladata, hogy tájékoztassa 
az orvosokat és a közvéleményt a tuberkulózisról és annak megelőzési 
lehetőségeiről, valamint a többi mellkasi betegségről. 
Olyan szakértői társaságot akart létrehozni, melynek tagjai magas szin-
ten művelik a tüdőgyógyászatot, valamint erősen motiváltak arra, hogy 
a tudásukat átadják a kollégáiknak, és közreműködjenek egy mellkasi 
betegségekkel foglalkozó folyóirat szakmai folyóirat elindításában.
A cél elérése érdekében Murray Kornfeld és a felesége keresztül-kasul 
beutazta Amerikát, majd később a világot, és ezrekkel osztotta meg 
a Saranac Lake-ben − az amerikai „Varázshegyen” − az Adirondack 
Cottage szanatóriumban szerzett élményeit, és hirdetéseket adott el  
a havonként megjelenő folyóirat kiadásának támogatásához.
Ma büszkén elmondhatjuk, hogy az ACCP, teljes nevén az American 
College of Chest Physicians megvalósította mindazt, amit Murray Korn-
feld megálmodott, és támaszkodva az oktatás terén létrehozott gazdag 
örökségére, azóta is folyamatosan megjelenteti az újságot, amit ma 
mindenki CHEST® néven ismer.
Az új társaság az első szakmai továbbképzését Albuquerque-ben ren-
dezte 1935. augusztus 9−10-én, 38 regisztrált résztvevővel. A fő téma 
az amerikai tüdőszanatóriumok helyzete volt, a Londonból meghívott 
vendégelőadó pedig az Egyesült Királyságban a tuberkulózis által oko-
zott szociális és gazdasági problémákról beszélt. 
1937-re a társaság taglétszáma megnőtt, és ekkor American College 
of Chest Physicians néven létrehozták a ma is működő szervezetet. Ez 
évente tart kongresszust az eredetileg kitűzött oktatási céloknak meg-
felelően, illetve 1945-től kezdődően évente több alkalommal különbö-
ző helyszíneken posztgraduális továbbképző tanfolyamokat is szervez.
Az 1935-ben tartott első konferencia óta a CHEST® sokat fejlődött, 
éves kongresszusaira a világ minden részéről érkeznek tüdőgyógyá-
szok, intenzív terápiás szakemberek és alvásgyógyászok egyaránt, és 
rendszeresen 5000 körül van a létszám. A szokásosan októberben 
megrendezett kongresszusokon nagyon sokrétű és innovatív a prog-
ram: bemutatják a legújabb technológiák adta lehetőségeket, szak-
értőkkel folytatott interaktív esetmegbeszéléseket tartanak, eszközös 
workshopok és szimuláción alapuló oktatóprogramok vannak a teljes 
mellkasgyógyászati team részére. Emellett évközben világszerte több 
helyszínen (pl. Madridban és Shanghajban) tartanak továbbképzéseket.
A CHEST® folyóirat presztízse folyamatosan nő, impakt faktora szerint 
az intenzív terápiás lapok között a második, a légzőszervi gyógyá-
szattal foglalkozó lapok között pedig a harmadik helyen van. Több 
mint 20 ezer előfizetővel és havonta 300 ezer feletti online megtekin-
téssel a legolvasottabb nemzetközi szakmai lapok közé tartozik.
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A spirometriához kapcsolódó BDT a COPD diagnoszti-
kája során ajánlott, de a klinikai gyakorlatban mégsem 
rutinszerűen alkalmazott eljárás. A BD teszt segíthet az 
asztma és az ACO jobb felismerésében is.
A szerzők a BD teszt szerepének meghatározására a 
COPD túldiagnózisának elkerülésében és az addig rej-
tett asztma és ACO esetek felderítésében, a National 
Health and Nutrition Examination Survey adatbázisából 
kiválasztottak 625 olyan beteget, akiknél az American 
Thoracic Society minőségi kritériumainak megfelelő lég-
zésfunkciós vizsgálatot végeztek, és bronchodilatátor 
adása előtt FEV1/FVC<0,7 mértékű légúti obstrukció-
juk volt. A 625 beteg mindegyikénél a FEV1/FVC<0,7 
alapján potenciálisan kimondható lett volna a COPD 
diagnózisa, ha nem végeztek volna BD tesztet. A teszt 
elvégzése után azonban csak 381 betegnél (61%) állt 
fenn továbbra is obstrukció (poszt-BD FEV1/FVC <0,7), 
és volt megerősíthető a COPD diagnózisa.
„Ha nem végzünk rutinszerűen BD tesztet, és csak a 
pre-BD FEV1/FVC értékre támaszkodunk, akkor a bete-
gek 40%-ánál tévesen fogunk COPD-t diagnosztizálni” 
− magyarázta dr. Annangi.
Az asztma és a COPD jellemzőit együttesen mutató 
ACO betegeket a módosított SEPAR (Spanish Society of 
Pneumology and Thoracic Surgery) vagy ATS Kerekasz-
tal kritériumok alapján azonosíthatjuk. Klinikai szem-
pontból fontos a COPD elkülönítése az  ACO-tól, mert 
eltérések vannak a kezelésben és a kórlefolyásban 
egyaránt. A lehetséges ACO prevalenciája a COPD-s 
betegek között a módosított SEPAR kritériumok esetén 
19,0% (70 beteg a 368-ból), az ATS Kerekasztal kritériu-
mok esetén pedig 7,9% volt. 

A vAPING GRANULOMATOSIST OKOZ 
Az elektromos cigaretta szívása („vaping”) nem a dohányzás alacsony 

kockázatú alternatívája, és komolyan károsíthatja a tüdőt − hangsú-

lyozta Charlie Lin a CHEST 2019 kongresszuson bemutatott kazuisz-

tikája kapcsán, melyben egy 34 éves, korábban dohányos nőbeteg 

esetét ismertette, akinél alig két hónapos e-cigaretta használat után 

tüdőgranulomatosis alakult ki. Az eset jól példázza, milyen nem várt 

következményei lehetnek az e-cigarettának. A granulómák roncsolják 

az egészséges tüdőszövetet, az erekben gyulladást váltanak ki, ami 

korlátozza a vérátáramlást és a szervek működését. 

Az e-cigarettában folyadékot párologtatnak, amit belélegezve a 

felhasználó a hagyományos cigaretta füstjének beszívásához ha-

sonló élményhez jut. Az e-cigarettát − mivel nem tartalmazza az 

égés során keletkező toxikus vegyületeket − egészen mostanáig a 

hagyományos cigarettáknál alacsonyabb kockázatúnak tartották, 

és emiatt olyan eszközként harangozták be, aminek szerepe lehet a 

dohányzásról való leszokásban.

A 34 éves nő, aki korábban dohányzott és akinél 10 hónapja karcinoid 

tumor miatt bilobectomia történt, köhögés és sípoló légzés miatt 

jelentkezett a szakrendelésen. Elmondta, hogy két hónapja e-cigaret-

tát szív. A CT (mindkét oldalon disszeminált mikronodulusok, retikulo- 

noduláris homályok, mediasztinális nyirokcsomó megnagyobbodás) 

és a szövettani lelet (többmagvú óriássejtek, epitheloid histiocyták és 

eozinofil sejtek) alapján tüdőgranulomatosist diagnosztizáltak.

„Az e-cigaretta bevezetése talán túl gyorsan történt, ezért csak kor-

látozott számban történtek vizsgálatok az egészségügyi kockázatok 

tekintetében. További kutatásokra van szükség annak kiderítésére, 

hogy az elpárologtatott folyadék kémiai anyagai milyen dózisok 

mellett milyen változásokat okoznak a tüdőszövetben” − tette még 

hozzá Lin. „Ezek a vizsgálatok a közvélemény számára is alátámaszt-

hatnák, hogy a ‚vaping’ során belélegzett elpárologtatott folyadékok 

egyáltalán nem ártalmatlanok”− vonta le a következtetést Charlie Lin. 

Lin C, Choi H. Granulomatosis due to electronic cigarette use.  
CHEST Annual Meeting, New Orleans, 2019. október 23.  
Chest 2019; 156 (4 Suppl): A2093 doi.10.1016/j.chest.2019.08.2039

BRONCHODILATÁCIÓS TESZT: 
fŐSZEREPLŐ A DIAGNOSZTIKÁBAN
Közel 40% az esélye annak, hogy túldiagnosztizáljuk a 
krónikus obstruktív tüdőbetegséget (COPD), vagy nem 
ismerjük fel az asztmát és az asztma-COPD overlap 
(ACO) betegséget, ha a spirometriát nem kombinál-
juk bronchodilatációs (BD) teszttel − derül ki Srinadh 
Annangi (University of Kentucky, School of Medicine) 
vizsgálatából. A COPD és az asztma a leggyakoribb 
krónikus légúti betegségek világszerte, az ACO esetén 
pedig az asztma és a COPD tünetei is megjelennek.  
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Mindkét definíció esetén a kritériumok között szerepel 
a BD teszt esetén észlelhető FEV1 változás, így ha ezt 
a vizsgálatot kihagyjuk, akkor megfosztjuk magunkat 
attól a lehetőségtől, hogy e kritériumok szerint diag-
nosztizáljuk az ACO-t. „Nem elvégezve a BD tesztet a 
spirometria mellett és ezzel kizárva a lehetőségét a 
diagnosztikus kritériumok alkalmazásának, a SEPAR 
definíció esetén az ACO esetek 8,6%-át, az ATS Kerek-
asztal definíció esetén pedig 31%-ukat veszíthetjük el” 
− hangsúlyozta dr. Annangi.
Az asztma heterogén betegség és diagnózisát jelleg-
zetes tünetek (sípoló légzés, zihálás, légszomj, mellkasi 
feszülés, köhögés) egész sora segíti, a kilégzés során 
mért változó légúti obstrukció mellett.
Abból a 244 esetből, akiknél a pre-BD FEV1<0,7, de a 
poszt-BD FEV1≥0,7 volt, 24 esetben (9,8%) pozitív volt 
a BD reverzibilitási teszt. Ebből a 24 betegből hétnél 
fordult elő a megelőző egy évben sípoló vagy ziháló 
légzés, ötnek volt asztmára pozitív családi anamnézise, 
hétnek volt 400 millilitert meghaladó FEV1 változása, 
és egy betegnél teljesült mindhárom kritérium. Az 
előbbi csoportokból sorrendben hétből három, ötből 
három, illetve hétből három betegnek soha senki nem 
mondta, hogy asztmája van.
Mindez klinikai  szempontból lényeges, mert ezeket 
a betegeket egyébként − a pre-BD FEV1<0,7 okán és 
BD teszt hiányában − COPD-sként diagnosztizáltuk 
volna, holott ők valójában asztma irányába igényel-
nének kivizsgálást. A BD teszt rutinszerű elhagyása 
a légzésfunkciós vizsgálat során a betegek 39%-ánál 
indokolatlan COPD diagnózishoz vezet, holott az ilyen 
betegek 3,8%-ánál asztma irányában történő kivizsgá-

lásra lenne szükség. ACO az alkalmazott kritériumoktól 
függően a betegek 7,9%−19%-ánál fordulhat elő. Ha 
nem végzünk BD tesztet és nem vizsgáljuk a reverzibi-
litást, akkor a lehetséges ACO betegeink jelentős részét 
(8,6%−31%) diagnosztizáljuk tévesen. Az ACO definí-
ciók közül az ATS kritériumok inkább támaszkodnak a 
poszt-BD értékekre, mint a SEPAR. 
A poszt-BD spirometria rendszeres alkalmazásával 
nemcsak a COPD túldiagnosztizálását kerülhetjük el, 
hanem rátalálhatunk az eddig nem látott asztmás és 
ACO-s betegeinkre is.

Annangi S, Yataco AC. Role of bronchodilator testing in identify-
ing COPD, asthma and asthma-COPD overlap syndrome: NHANES 
III analysis  
CHEST Annual Meeting, New Orleans, 2019. október 21.  
Chest 2019; 156 (4 Suppl): A22 doi:10.1016/j.chest.2019.08.809.

Dr. Rónai Zoltán 
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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

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

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

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

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

Az alábbi adatok megadását csak szakdolgozóktól kérjük:

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

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

REGISZTRÁCIÓS DÍJ#
2020. január 20-án és azután 

átutalva vagy a helyszínen 
készpénzben befizetve 

2020. január 7–19.  
között átutalva

2020. január 6-ig  
átutalva

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

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

Orvosok (kreditpont nélkül) és a Magyar Asztma Nővérek Országos 
Egyesületének tagjai* (kreditponttal)

 12 000 Ft  11 000 Ft   9 000 Ft

Amega Továbbképző Tanfolyam 2020/1. félév (orvosoknak +20 kreditpont)§   7 500 Ft   7 500 Ft     7 500 Ft  

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

RÉSZVÉTELI DÍJ ÖSSZESEN  ........................... Ft

A befizetés dátuma tekintetében a banki átutalás indításának dátuma, illetve a postai csekken szereplő bélyegző dátuma az irányadó. 
#FIGYELEM: A regisztrációs díj béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatást (kávészünet: 4500 Ft) tartalmaz, ami külön tételként szerepel a számlán, és  
ami után az adók megfizetése a számla kifizetőjét terheli. – #A regisztrációs díj tartalmazza az előadásokon való részvételt, a megjelölt esetekben a kreditpontokat, a programfüzetet, a kiállítás 
megtekintését és a kávészüneteket. – *Egyesületi tagdíjhátralék esetén nem vehető igénybe. – § Az Amega Továbbképző Tanfolyam (PTE ÁOK/2020.I./00031) csak orvosok részére akkredi-
tált. – ##A számlán  „Továbbszámlázott szolgáltatás”-ként szerepel, költségként való elszámolása esetén az adók megfizetése a számla kifizetőjét terheli.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A megjelölt részvételi díjat, valamint az étkezés költségét a megadott határidőkig kérjük átutalni a Grandani Kft. K&H Banknál vezetett  
10400779-50526683-68901009 számú bankszámlájára. Kérjük, hogy a közlemény (megjegyzés) rovatban tüntesse fel a kongresszus (TAF12) és  
a résztvevő személy nevét. A regisztráció csak a részvételi díj befizetésével válik véglegessé.

Az összeg beérkezése után kiállítandó számla adatai:

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

Cím: .................................................................................................................................................................. A megrendelés száma (PO szám): ................................................................................

KÖLTSÉGÁTVÁLLALÓ NYILATKOZAT

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

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

 előlegbekérő alapján átutalással a választott kedvezményes díjnál megadott határidőig kiegyenlítjük 

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

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

Számlázási címe: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

P. H. 



Állítsa helyre a bélfl óra egyensúlyát!

AZ EGÉSZSÉGES BÉLFLÓRA fenn tartására, 
a bélfl óra helyreállítására (pl. antibioti-
kus kezelések idején és azt követően, has-
menés alatt és után), puff adás megszün-
tetésére, meggyengült immunrendszer 
erősíté sére, klímaváltozáskor, utazás-
kor és stresszhelyzetekben

Gyógyszernek 
nem minősülő 
gyógyhatású 
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KERESSE PATIKÁKBAN 
ÉS GYÓGYNÖVÉNY 
SZAKÜZLETEKBEN!

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEG-
TÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Bifi dobacterium Infantist tartalmazó probiotikum

CSECSEMŐK és KISGYERMEKEK
kúraszerű bélfl óra helyreállító kezelé-
sére, antibiotikus kezelés alatt és 
azt követően, hasmenések esetén, 
puff adás megszüntetésére, meggyen-
gült immunrendszer erősítésére.

Gyógyszernek 
nem minősülő 
gyógyhatású 

készítmény
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SZAKÜZLETEKBEN!



| AMEGA32 2019. OKTÓBER

ÍGY ÍRuNK Mi

olytatjuk a „postabontást”: rovatunkban az MTA 
Nyelvtudományi Intézetének nyelvi tanácsadó 
szolgálatához érkezett orvosi nyelvi-helyesírási 

témájú kérdésekből és az ezekre adott nyelvi tanács-
adói válaszokból válogatunk.

Kérdés: Hogyan írjuk helyesen: transz-zsírsav vagy 
transzzsírsav? Még a legnagyobb szakportálok is hol 
így, hol úgy írják, ezért még magyar szakos ismerőse-
imet megkérdezve sem volt teljes az egyetértés. 
Válasz: A kötőjeles írásmód valószínűleg angol hatás-
ra jelent meg az írásgyakorlatban, de jelen esetben a 
két egymás mellé kerülő hasonló kétjegyű betű (sz és 
zs) elkerülése is oka lehet a kötőjel megjelenésének. A 
magyar helyesírási szabályok szerint azonban az ilyen 
önállóan nem élő idegen előtagokat kötőjel nélkül 
kapcsoljuk az utótaghoz, a szabályok szerinti írásmód 
tehát: transzzsírsav, az Orvosi helyesírási szótár is ezt az 
alakot rögzíti. 

Kérdés: Hogy írjuk helyesen az antibiotikummentes 
szót? Véleményünk szerint egybeírandó, sok helyen 
kötőjellel vagy külön találjuk. 
Válasz: Az előző kérdésben szereplő transz- prefixum-
hoz hasonlóan az anti- is önállóan nem élő idegen elő-
tag. Problémát az szokott okozni, ha nem tudjuk, össze-
tételként kell-e tekinteni az ilyen típusú szavakra avagy 
sem, ha újabb utótagot kapcsolunk hozzájuk, és a szó-
tagszám meghaladja a hatot. Az antibiotikum + mentes 

alakulat írásmódja attól függ, hogy két- vagy háromta-
gú összetételnek tekintendő-e a szabályok szerint. Az 
akadémiai helyesírási szabályzat 139. pontjának utolsó 
bekezdése ad iránymutatást ebben: „Az idegen szava-
kat és előtagokat akkor tekintjük külön összetételi tag-
nak, ha önállóan is használatosak, például: miniszoknya, 
miniszoknya-viselet, vagy ha önállóan is használatos 
utótag járul hozzájuk: antialkoholista, antialkoholista-
klub, biotechnológia, biotechnológia-ipar; stb.” 

Az anti- előtag tehát akkor számít külön összetételi 
tagnak, ha utótagja önállóan is él, pl. anticiklon, anti-
alkoholista. De biotikum nem létezik önállóan, ezért az 
antibiotikum nem számít összetett szónak. Az antibioti-
kum + mentes tehát csupán két tagból álló összetétel, 
ezeket pedig – szintén a 139. szabálypont mondja ki – 
szótagszámtól függetlenül egybeírjuk. A szabályoknak 
megfelelő írásmód tehát: antibiotikummentes. 

Kérdés: Az allergén szó főnévként (is) használatos, 
egyes esetekben – pl. allergén anyag – különírandó, 
de több esetben egybe kellene írni (pl. allergéntérkép). 
Hogyan írjuk: allergén + komponens, allergén + forrás, 
allergén + fehérje?
Válasz: Léteznek a nyelvben olyan esetek, amikor egy-
egy szó szótári jelentéseihez több szófaji jelentés tarto-
zik, az ilyen szavakat több szófajú szavaknak nevezzük. 
Tipikusan ilyenek például a színnevek vagy a népnevek, 
amelyek hol főnévi, hol melléknévi szófajú szóként for-
dulnak elő a mondatban. Például: kedvenc színem a pi-

A NYELvI TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT
POSTALÁDÁJÁBÓL

(7. rész)
Dr. Ludányi Zsófia 

Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Eger 
MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest
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ros (főnév), vettem piros rózsát (melléknév); itt magya-
rok élnek (főnév); ő magyar ember (melléknév). 

Az idegen nyelvi átvételek esetén is előfordul-
hat többszófajúság, ez a helyzet az allergén szóval is. 
Azt, hogy az adott alakulatot egybe- vagy különírjuk, 
az dönti el, hogy az adott esetben aktuálisan mi az 
allergén szófaja. Annak oka, hogy az allergén anyag 
különírandó, az allergéntérkép meg egybe, szintén a 
többszófajúság. Az allergén anyag esetében a szófaj 
melléknév, az allergén minőségjelzője az anyagnak (mi-
lyen anyag? allergén). 

Az allergéntérkép esetén viszont összetételi viszony 
van a tagok között: az allergének térképe (birtokos jelzői 
alárendelő viszony), vagy akár jelentéssűrítő viszony-
nak is felfogható (olyan térkép, amelyen be vannak 
jelölve az allergének). Az allergén + komponens és az 
allergén + forrás esetén is az allergén főnévi szófaja ak-
tualizálódik, a tagok között birtokos jelzői alárendelő 
összetételi viszony van: az allergén komponense, az al-
lergén forrása. Az összetételi viszonyt egybeírással je-
löljük. Néha azonban a szófaji besorolás nem egyértel-
mű, ilyen például az allergén + fehérje esete. Ha olyan 
fehérjéről van szó, amelynek az a tulajdonsága, hogy 
allergén, akkor az allergén aktuálisan melléknév, s így 
a fehérje szó minőségjelzőjeként a szerkezetet külön-
írjuk: allergén fehérje. Ha azonban az allergén anyagok, 
vagyis az allergének fehérjéiről beszélünk, akkor főné-
vi szófajú, és a fehérje szóval birtokos jelzői alárendelő 
összetételt alkotnak: allergénfehérje (< az allergénnek a 
fehérjéje). Egyértelmű iránymutatás az ilyen esetekben 
– nyelvi tanácsadóként, az adott szakterületet nem is-
merve – nem adható, ilyenkor az adott szakma képvi-
selőinek kell eldönteniük, melyik értelmezés – és írás-
mód – fedi le az adott szakkifejezés jelentését.

Kérdés: Érdekes problémával szembesültem a minap. 
Olvastam, hogy az influenza elleni vakcinát felveszik. 
Nekem ez egy picit gyanús. Az orvos felveszi az asztal-
ról, beadja. A  páciens kéri, igényli, bekapja, megkapja. 
Melyik a helyesebb (helyes) változat?
Válasz: A magyarországi magyar köznyelvben meg-
szokott forma valóban az, hogy a páciens megkapja a 
védőoltást. Ugyanakkor ez korántsem jelenti azt, hogy 
az oltást felvenni alakulat „helytelen” lenne. Csupán 
arról van szó, hogy a magyarországi magyar köznyelv-
ben ritka, nem elterjedt forma. 

A mai magyar nyelv reprezentatív korpuszát, a Ma-
gyar nemzeti szövegtárat, valamint az arra épülő, az igei 
bővítményszerkezet vizsgálatára szolgáló Mazsola esz-
közt felhasználva megállapíthatjuk, hogy az oltást leg-
gyakrabban kapják, megkapják, illetve beadják. A tárgy-
esetű vakcina főnév is leggyakrabban a megkap, besze-
rez, bead, szétoszt, illetve kap igékkel fordul elő. A felvesz 
ige csupán 12 alkalommal fordult elő az adatbázisban:

–– ezért a mostani a legkedvezőbb időpont arra, 
hogy felvegyük a vakcinát
–– már most időszerű lenne felvenni az oltást, 
mert idő kell az immunrendszernek, hogy kiter-
melje az ellenanyagokat.

A találatok egy része a vajdasági magyar nyelv alkor-
puszából származik, és a Google kereső segítségével – 
most már célzottan vajdasági magyar portálokon foly-
tatva a vizsgálódást – újabb adatokkal egészíthetők ki 
a korábbiak:

–– tehát a gyerekek legalább kilencvenöt százaléka 
felveszi az oltást
–– Szerbiában a járvány valószínűleg márciusig tart, 
a lefolyása pedig attól függ, felveszik-e a vakci-
nát azok, akik elmulasztották.

Az adatok alapján tehát úgy tűnik, hogy a felveszi az 
oltást/vakcinát alak a vajdasági magyar nyelvben hasz-
nálatos változat. Természetesen szó sincs arról, hogy 
„helytelen” lenne, csupán a magyarországi magyar köz-
nyelv beszélői számára tűnhet szokatlannak, a Vajda-
ságban minden bizonnyal teljesen megszokott, helyes 
forma. (Szívesen veszem a vajdasági magyar olvasók 
megerősítését.) 

FORRÁSOK
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zámos orvostörténész vitatja, hogy az elő-
ző részben bemutatott humorális patológia 
(a nedvtan) volt a legősibb kóroktan a népi 
gyógyászatban. Sok lelet utal arra, hogy a 

levegő eredetű betegségek tana, a pneumatan a 
nedvtannál is régebben fellelhető a népi hagyomány-
ban. Erős átfedést tártak fel ezen a téren is az orvosi 
felfogással. Az egyiptomi orvosok például az élet leg-
fontosabb forrásának a levegőt tekintették. Az egyip-
tomi orvosi iskolán alapuló görög orvoslásnak is volt 
egy pneumatikus szemléletű ága, mely azt vallotta, 
hogy az összes életműködés felett egy felsőbb életerő, 
a szervek működését irányító pneuma van. Magának 
Hippokratésznek, a nedvtan leírójának is van olyan 
rendhagyó munkája („A levegőről, a vizekről és a he-
lyekről”), amiben voltaképpen a pneumatan megfo-
galmazása is megtalálható. A római orvosok − köztük 
Galénosz − szerint a pneuma a vérrel, az erek útján a 
szervezet minden részébe eljut, és a nedveket uralva 
fejti ki az életműködéseket irányító hatását. 

A középkorban, elsősorban Hippokratész munkás-
ságának újrafelfedezése nyomán, a nedvtan lett a do-

ORVOSTÖRTÉNETI
SZEMELvÉNYEK

Dr. Berta Gyula
Apponyi Magánklinika, Kaposvár

NÉPI ORvOSLÁS (2. RÉSZ)

Galénosz és Hippokratész egy középkori orvosi könyv borítóján

Betegek gyógyítása a 15. században  
(Domenico Di Bartolo festménye,  

Pellegrinaio di Santa Maria della Scala, Siena)
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van úgy, hogy világos nappal, szél-
csend idején is támad, és valakit 
megcsap: ez a „szélsuddulás”, de 
hívták „boszorkányszélnek” is. „Ott 
üldögélt a legény a pajtában, és 
megcsapta a boszorkányszél. Két 
évig betegeskedett utána.” 

„A gutaütést is a szél okozza. Ha 
bizonyos részekbe befészkeli magát, 
ezt a részt üti meg a guta”. „Ott érte 
a meleg szél, mikor fújt onnan suho-
gósan. Osztán kapta meg bele a nyo-
morúságot. Megbénult a félrésze. 
Fölzsugadt a lába, olyan lett, mint 
a hegedűhúr. Hót kódus tőle”. Akit 
megüt a guta, azt „szél érte”, „meg-
ütötte a szél”, a „guta szele”. „Szél-
ütés” vagy „szélindulás” érte. 

A szél betegségdémonának más 
neve is volt: a „lebeke”. Költői ihleté-
sű jellemzése ide kívánkozik: „Erdőn 
jár, a fák között suhog. Kígyó az os-
tora (a kígyózó villám), ezzel gyújt, 
perzsel, éget, ezzel sújt agyon em-
bert és jószágot. Ekével jár, mert a 
viharával barázdát szánt a földön és 
a vízen. De nem éltető magot, ha-
nem kövecset vet bele.”

mináns, de még akkor is sok híve 
volt a pneumatikus felfogásnak, 
azaz a levegőnek, a „spiritus”-nak 
mint éltető anyagnak, amelynek 
kóros megváltozásai idézik elő a 
betegségeket. A két elmélet egy-
ségesítésére keletkeztek olyan 
magyarázatok, melyek szerint „a 
szervezeti elváltozások és kóros 
jelenségek oka a pneumának a 
vérrel való keveredésében van”. A 
betegség onnan ered, hogy vagy 
túl sok, vagy túl kevés miazmákkal 
szennyezett levegő van a testben. 
A pneumatan egyszerűbb formá-
ban, de határozott körvonalakban 
fellelhető a magyar népi gyógyá-
szatban is. A nép szerint bizonyos 
betegségeket a rossz szél okoz. 

A szél valóságos betegségdé-
monként jelent meg a képzele-
tükben. Az ormánságiak szerint 

„Erdőn jár vala a lebeke tárgy / 
Béka vala ekéje, / Kígyó vala osto-
ra./ Szánt vala követ, /Vet vala kö-
vecset” (népköltés).

A népi orvoslásban gyakran a 
széltől eredeztetik a hasba lokali-
zált betegségeket. „Megállt ben-
nem a szél”. „Tele vagyok széllel” 
mondja a sokat böfögő. „Szélgör-
csöt kapott” a hasfájós. Az egysze-
rű emésztési zavartól a súlyos bél-
elzáródásig sorakozhatnak a szél 
okozta hasi betegségek.

A nép körében emlegetett „szél-
baj” további neve a „nádra” vagy 
„szinádra”. A nádra súlyosabb be-
tegség: „A szél nem tud alul men-
ni, és felnyomja a gyomrot úgy, 
hogy csoda. Fáj. Szédül is az ember 
bele. Nehezen lehet lélegezni, az 
nagyon rossz, mert itt fojtogatja 
neki”. Ha a beteget a nádra bántja, 
akkor kap szerepet a kenés (lásd a 
sorozat első részében), a has masz-
szírozása. Ez sokszor hatásos, „mikor 
megkortyan”, akkor jó. Ezért „kenik, 
míg nem korog”. Ha a kenőasszony a 
nádrát lenyomkodja, akkor a szelek 

Galénosz és Hippokratész egy középkori orvosi könyv borítóján

Betegek gyógyítása a 15. században  
(Domenico Di Bartolo festménye,  

Pellegrinaio di Santa Maria della Scala, Siena)

Kenőasszony munka közben Kárpátalján
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a környező országokban: Románia és a Balkán nagy 
részén) mindenki tudja, hogy miről van szó. Vagy ön-
maga, vagy valamely családtagja kapott már huzatbe-
tegséget. Az orvosok szinte naponta találkoznak olyan 
beteggel, aki betegségét a huzatnak tulajdonítja. 

A huzathoz hasonlóan általános betegségokozó a 
hűlés is. „A kihűléstől származik minden betegség.” 
„Sok mindent kihűléstől lehet kapni.” „Vele születik az 
emberrel minden betegség, aztán mikor megfázik, 
vagy ez fogja le, vagy az.” 

„A hideg földön feküdtem, átfázott a tüdőm. De 
úgy átfázott, hogy belejött ez a tüdőbaj.” „Kapáláskor 
kimelegedve feküdt az árnyékba, a hideg földre. Per-
sze, hogy kihűlt a tüdeje, tüdőbajt kapott.” 

A kenőasszonyok gyakran diagnosztizálták, hogy 
„kihűlésben” van a betegük: „Ez mind fájdalom itt lel-
kem, mindenbe benne van a kihűlés”. A kihűlést, meg-
hűlést vagy huzatot teszik felelőssé általában a reumás 
betegségekért. Idős beteg mondja: „Én tizenkét évig 
kofálkodtam, akkor hűltek ki a horgasinaim”. 

„A reuma a hidegtől van. Az erős kihűléstől van. Ki-
hűlnek a lába szárában a velők.” „A derékzsába olyan, 
mint a farzsába. Kihűléstől kapja. Nem bír meghajolni, 
nem bír kiegyenesedni, csak így megyen görbén. A re-
umán kívül a meghűléstől eredezteti még a néphit az 
árpát, a középfülgyulladást, a fogfájást, a fogkihullást, 
a tüdőbajt, a tüdőgyulladást, a szívbajt, a gyomorbajt, 
a hólyaghurutot és a bőrbetegségeket. Hirdetik, hogy 
a sebnek sem jó a hideg. „Télbe nehezebben gyógyul 
a seb.” „A seb mentül melegebb, antul hamarabb gyó-
gyul.” Ezért nem szabad például foghúzás után hideg 
vizet inni. A meghűlésnek szinonimája a „megfázás”, 
amit szintén sokat hallunk manapság is a rendelőben. 

A 20. század első feléből való, népi gyógyítás-ku-
tatás közben mondta Vajkai Aurélnak (lásd: Források) 
egy asszony: „három okból lehet kapni betegséget: a 
kihűléstől, az ijedéstől és az erőltetéstől”.

A hűlés és erőltetés elmélete összefügghet azzal, 
hogy a paraszti munka során abban az időben sok al-
kalom adódott hideg időben végzett munkára, meg-
hűlésre és megerőltetésre. „Mindenki arra vigyázzon, 
hogy ne emeljen nagyot, és ne fázzon meg. Onnan 
ered oszt sok minden.”

Szokásmondásszerűen hangoztatták az öregek: „A 
nagy iga az embert tönkreteszi. Aki erősebben dolgo-
zik, az leginkább meg is szokott halni hamarabb.” Vagy: 

megindulnak. A csecsemők, kisgyermekek levegőnyelés 
miatti görcsös hasi fájdalmát a mai napig a has nyom-
kodásával, simogatásával próbálják szüntetni az anyák. 
Az itt alkalmazandó mondóka: „Csikar, csikar hasika, ab-
ból lesz a kaksika”. Belsőleges gyógyítása a szélfű-tea. A 
széllel kapcsolatos hasi betegségeket, főleg kisgyerme-
keknél a „szemverés” is okozhatja, de az is a szél közve-
títésével. „A levegő az oka a szakadásnak (a sérvnek) is. 
Erőszak hatására egyik hús eltávolodik a másiktól, szél 
nyomul közéjük. Ez fájdalmat okoz”. 

Bőrbetegségeket is okoz a szél. Az ekcéma vélt oka 
a népi gyógyászatban a „szélkifúvás”. A vulván táma-
dó gennyes mirigygyulladás (bartholinitis acuta) népi 
neve a „széldob” (gyógyítása: fejsze élével háromszor 
kell megérinteni az adott helyet, és ha kellő erővel 
„érintik”, kifakadhat). A szájüregi aphtát „ebfingnak” 
mondják. Az etnográfus ezt a boszorkányszél elmélettel 
hozza összefüggésbe. A kelés („kilis”) oka „benne van a 
levegőben”. Különben is „a sebnek árt a hideg levegő”. 

Duzzanatok, dagadások Ami dagad, az a nép 
nyelvén „felfúvódik”. „Az orbánc felfútta a fejem, olyan 
volt, mint egy kosár.” A rostás pokolvar (lüktető, vörös 
kelés) „felfútta” az érintett testrészt. Az ótvaros gyerek 
fejbőre „feldoblik”. „Kivájja a viszketős fejét, aszt akkor 
feldoblik tüle, kifújja vastagon (megdagad tőle)”.

Aki vízi betegségben (ascites) szenved, annak „fúvó-
dik a hasa”. Vese eredetű ödémában „a puha részeken 
felfúvódik daganattá”.

Mind a vidéki, mind a városi köznyelvben népszerű 
etiológia a „huzat”. Ez is visszavezethető az ősi, szél el-
méletre, és mai napig jelentős helyet foglal el a betegek 
gondolkodásmódjában, szinte általános betegséget 
okozó noxaként. „Nem tudtam kinyitni a számat, mikor 
ezt a huzatot megkaptam.” A huzat a világ legtöbb tá-
ján ismeretlen fogalom, nincs is rá szavuk. Nálunk (és 

Hippokratész beteg nőt kezel  
(márvány dombormű az i. e. 5. századból)
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„A sok dolog összetört. Össze van törve a vérem a sok 
dologtól.” Gyakran lesz betegség „nehéz munkától, 
emeléstől, vagy valamit le akar venni magasból”. „Ez az 
asszonyféle nagyot emelt, hogy lejjebb szállt a méhe.” 
„Emelésbe kapta meg a májdaganatot.” Erőltetéstől volt 
a véres vizelet is. Sokszor a kenőasszony diagnosztizálta: 
„a test vagy izom meg van erőltetve, agyon van erőltet-
ve, ezért érzek pálcásodást (merevedést) a fájdalmas 
helyen.” Manapság elsősorban sportártalmak hátteré-
ben tételeznek fel (gyakran jogosan) túlerőltetést. 

A fertőzés, az „átragadás” a népi orvoslás szótárá-
ba később került be, bár a nagy járványok idején a sok 
egyéb kórok mellett világos elmék ezt a lehetőséget 
is felvetették. Igazán gyakran feltételezett kórok az or-
vostudomány fertőző betegségekkel kapcsolatos felis-
merése után lett. Empirikus alapon voltak szabályok az 
átragadás elkerülésére. „Senki után klozettra ne üljünk, 
mert rossz betegséget lehet kapni.” „Csak az kapja meg, 

akinek talál a vére.” (Visszaköszön a nedvtan.) De ilyen 
módon megkaphatja a nő a fehér folyást, a férfiember 
a „sánkért” (pénisz fekély), a „dobot” (inguinalis nyirok-
csomó duzzanat), a „kilist”. Mindezek hátterében a nép-
hit szerint nem csak a „klozett” lehet, hanem az is, „ha 
másnak a meleg helyére ül, feltéve, hogy talál a vére”. 
A lépfene járványt „a levegő hozza el valamerről”. A 
kolerát „valami levegő hozta, a szél hozta”. A kelés „ra-
gályos, vagy benne van a levegőben”. A kankót (gonor-
rhoea) azért kapta a beteg, mert széllel szembe kerékre 
vagy hideg kőre vizelt. 
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jelentkezem a PTE ÁOK/2019.II./00034 számon szabadon választható távoktatásként akkreditált Amega Továbbképző Tanfolyamra,  
melynek díja 7500 Ft    /  félév.

 A regisztrációs díjat átutalom a Grandani Kft. bankszámlájára (K&H Bank 10400779-50526683-68901009)
 A regisztrációs díjat belföldi postautalványon (rózsaszín csekken) fizetem be. 

Név: ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................................................................

Számlázási név: ........................................................................................................................................................................................................................................

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

Pecsétszám: .................................................. Szakvizsga: .....................................................................................................................................................................

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

Dátum: ...............................................................     ............................................................................................................
    aláírás, pecsét
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TOVÁBBKÉPZÉS

INHALÁCIÓ TELJES GÉGEELTÁVOLÍTÁS UTÁN (12. oldal)

 1. A kórházi ellátásra szoruló COPD-s betegek hány %-a vált ki évente leg- 
 alább hat doboz hosszú hatású muszkarinerg antagonista készítményt? 
  a. <2%    
  b. 5% 
  c. 15% 
  d. 25%

2. Magyarországon évente kb. hány beteg hal meg a dohányzásra  
 visszavezethető okok miatt? 
  a. 12 000 
  b. 28 000 
  c. 44 000 
  d. 60 000

HÁROM AZ EGYBEN (15. oldal)

3. Az alábbiak közül melyik következtetés vonható le a TRINITY  
 vizsgálatból a BDP / FF / GB fix hármas kombinációra vonatkozóan  
 a középsúlyos / súlyos exacerbációs ráta tekintetében?  
  a. jobban csökkenti, mint az ICS / LABA 
  b. jobban csökkenti, mint a tiotrópium 
  c. jobban csökkenti, mint a glikopirrónium / indakaterol

4. Az alábbiak közül melyik következtetés vonható le a TRIBUTE  
 vizsgálatból a BDP / FF / GB fix hármas kombinációra vonatkozóan  
 a középsúlyos / súlyos exacerbációs ráta tekintetében?  
  a. jobban csökkenti, mint az ICS / LABA 
  b. jobban csökkenti, mint a tiotrópium 
  c. jobban csökkenti, mint a glikopirrónium / indakaterol 

5. Melyik súlyossági csoportban van a COPD-s beteg,  
 ha nem volt exacerbációja, de súlyos tünetei vannak?  
  a. A csoport 
  b. B csoport 
  c. C csoport 
  d. D csoport 
  
IMMUNITÁSUNK JAVÍTHATÓ (20. oldal)

6. Mit javasolt az idősebb Plinius (i. e. 79–23)  
 a kutyaharapás gyógyítására?  
  a. fekete bodzát 
  b. kutyaszőrt 
  c. csipkebogyót 
  d.  bíbor kasvirágot

7. Melyik folyóirat számolt be 1949-ben a kurkuma  
 antibakteriális hatásáról?  
  a. Lancet 
  b. Nature 
  c. New England Journal of Medicine

8. Mit adtak az ausztrál kutatók a repülőgépen utazók  
 náthájának megelőzésére? 
  a. csipkebogyót 
  b. kurkumát 
  c. bodzakivonatot 
  d. bíbor kasvirágot

TÜDŐGYÓGYÁSZOK NEW ORLEANS-BEN (26. oldal)

9. Hány regisztrált résztvevő volt 1935-ben az első CHEST konferencián?  
  a. 580 
  b. 2200  
  c. 38

10. Bronchodilatációs teszt nélkül a betegek kb. hány %-ánál fogunk  
 tévesen COPD-t diagnosztizálni? 
  a. 25% 
  b. 40%  
  c. 10%

11. Hogyan változtak az adagolós aeroszolról szárazporbelégzőre váltó  
 asztmás gyermekek spirometriás értékei Bickel és mtsai vizsgálatában? 
  a. a FEV1 89%-ról 99%-ra nőtt 
  b. a FEF25-75% 77%-ról 89%-ra nőtt 
  c. a FEV1 99%-ról 89%-ra csökkent

ORVOSTÖRTÉNETI SZEMELVÉNYEK (34. oldal)

12. Melyik testrész vagy szerv betegsége a széldob?  
  a. szájüreg 
  b. vulva 
  c. középfül 
  d. tüdő

13. Mi a szájüregi aphta népies neve?  
  a. lebeke 
  b. szinádra 
  c. ebfing 
  d. szélsuddulás



AMEGA
TOvÁBBKÉPZŐ

TANFOLYAM

Az alábbiakban a 2019 második félévében zajló továbbképző tanfolyamunk második kérdéssorát 

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

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

válasz(ok)nak megfelelően, majd a válaszkártyát aláírva és lepecsételve 2019. december 9-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 37. oldalon talál. 

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

AMEGA TOvÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – vÁLASZKÁRTYA – 2019/5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A              
B              
C              
D   	       	 	 	 



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

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

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

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

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

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

 
ikon vagy Kísérőiratok hiperlink.

Már bizonyított!
 No. 1. nazális szteroid1

  
Több mint 450000 kiváltott recept
az elmúlt 12 hónapban1

  Több mint 5 éve elérhetô Magyarországon1

  3 éves kortól adható allergiás rhinitisben2

   Közgyógyellátásra írható*

Árak* Közgyógyellátásra írható Bruttó fogyasztói ár Támogatás összege Térítési díj

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

Térítési díj

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

50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray
MOMETASON SANDOZ®

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



… a teljesség igényével

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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